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Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România

80 de ani de la
începerea deportărilor
în Transnistria

Preţul unui abonament pe un an
este de 30 lei (11 NUMERE) ȘI VĂ
RUGĂM SĂ ÎL REÎNNOIȚI CÂT MAI
URGENT PENTRU ANUL 2022,
DEOARECE DE LA 1 IANUARIE
NU VOM MAI PUTEA EXPEDIA REVISTA PERSOANELOR CARE NU
ȘI-AU REÎNNOIT ABONAMENTUL!
Abonamentele pentru cititorii din
provincie se vor face la comunităţile
evreieşti din localitatea respectivă.
Pentru cei din Bucureşti – la sediul FCER din str. Sfânta Vineri, nr.
9-11, cod poştal 030202. Cod fiscal
FCER: 7426470.
ABONAŢII SUNT RUGAŢI SĂ
COMPLETEZE ADRESA EXPEDITORULUI PE CUPON!
Abonamentele se mai pot achita şi prin mandate poştale, la oficiile poştale din localitate, în contul
FCER, la FIRST BANK, SUCURSALA BUCUR OBOR, Contul IBAN: RO66PIRB4236745798003000 (RON),
RO03PIRB4236745798002000
(USD), RO37PIRB42367457980010
00 (EUR).
Pentru EUROPA, un abonament
pe un an costă 45 de euro (cu toate
taxele incluse).
Pentru EXTRA EUROPA, un
abonament pe un an costă 95 de
dolari USA (cu toate taxele incluse).
Pentru Israel, un abonament pe
un an costă 40 de dolari USA.
VĂ MULȚUMIM!
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Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a organizat, pe 11 octombrie, la Memorialul Holocaustului din București,
comemorarea victimelor Holocaustului din România și împlinirea a opt decenii de la începutul deportării evreilor și romilor în Transnistria.
Evenimentul comemorativ a debutat cu o ceremonie religioasă oficiată de prim-rabinul Rafael
Shaffer și de prim-cantorul Emanuel Pusztai.
În mesajul președintelui Klaus Iohannis, citit de
consilierul de stat Cătălina Galer, se arată, între
altele: „Amintirea şi cinstirea memoriei victimelor
Holocaustului reprezintă o datorie fundamentală
a statului român. Acum exact opt decenii, începea
deportarea forţată a evreilor români în Transnistria,
campanie în care 120.000 de evrei au parcurs un
drum al morţii. (...) Lecţia dură a Holocaustului trebuie să funcţioneze ca un far care să ne ghideze
pe drumul nostru european, iar pe puţinii supravieţuitori pe care timpul ni-i îngăduie trebuie să îi
preţuim şi onorăm.” Șeful statului a mai subliniat că
trebuie să cunoaștem crimele comise în urmă cu
opt decenii, iar criminalii trebuie expuși oprobriului
public, memoria victimelor trebuie păstrată, iar „pe
supraviețuitorii și urmașii acestora trebuie să îi sprijinim. Este necesar să ne asumăm în mod onest
trecutul traumatic și să vorbim deschis tinerelor
generații despre Holocaust”.
Președintele s-a mai referit și la pericolul intensificării derapajelor xenofobe și antisemite, în
contextul crizelor prin care trece societatea noastră: „Din păcate, situaţia pandemică, pe lângă criza
sanitară profundă, a favorizat manifestările de ură,
indiferenţă, intoleranţă, antisemitism şi xenofobie.”
Klaus Iohannis a mai arătat și că mediul online
a devenit cel mai important şi răspândit instrument,
un mediu în care dezinformările, discursul plin de
ură şi ştirile false s-au propagat foarte uşor şi au
alimentat sentimente de neîncredere şi nesiguran-

ţă. Președintele a făcut apel la cetățeni să nu rămână indiferenţi în faţa acestui avânt care riscă să
macine fundamentul democraţiei noastre, exemplificând și prin faptul că victimele coronavirusului
sunt și victimele „unor fanatici conspiraţionişti şi
populişti cinici care propagă idei toxice împotriva
vaccinării, ceea ce reprezintă un atac direct împotriva umanităţii”.
În mesaj se atrage atenția și asupra întârzierilor
privind Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al
Holocaustului din România: „În legătură cu Muzeul
Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din
România, constat că proiectul a acumulat întârzieri și că este blocat în mod nejustificat, iar această
situație este inacceptabilă. Solicit Guvernului să
facă pași serioși și să întreprindă toate demersurile pentru realizarea acestui muzeu. Este imperativ
să avem cât mai repede posibil această instituție
care să păstreze vie memoria Holocaustului în
conștiința națională și să întrețină atașamentul profund față de valorile fundamentale ale umanității.”
Deputatul Alexandru Muraru, reprezentant special al Guvernului pentru promovarea politicilor
memoriei, combaterea antisemitismului și a xenofobiei, a transmis mesajul prim-ministrului interimar
Florin Cîțu, în care se afirmă că „România are o
datorie morală fundamentală să păstreze vie, pentru eternitate, memoria victimelor, să ofere sprijin
urmașilor victimelor, dar și supraviețuitorilor, acei
ultimi martori ai Holocaustului din România. Mai
mult decât atât, autoritățile și societatea în ansamblu au datoria să înlăture ignoranța, uitarea și dezinteresul față de evenimentele tragice din istoria
națională. Astăzi, sunt cu atât mai revoltat când văd
partide extremiste în Parlamentul României, când
constat cum simboluri ale victimelor Holocaustului
sunt trivializate în protestele publice și când istoria
Holocaustului este relativizată sau chiar negată.
Toate aceste derapaje inadmisibile sunt un semnal

Comunități

că efortul instituțiilor statului pentru a proteja memoria victimelor Holocaustului și combaterea extremismului trebuie să continue hotărât.”
„Începând din aceste zile, un nou comitet interministerial, format din reprezentanți din instituții și
organizații ale societății civile, va începe să lucreze pentru punerea în aplicare a strategiei pentru a
educa generația tânără despre pericolul antisemitismului și xenofobiei, pentru a promova toleranța
față de alții și pentru a preveni ori sancționa actele
de antisemitism, xenofobie sau cele asociate cu
radicalizarea și discursul instigator la ură”, a mai
transmis prim-ministrul interimar.
Prezent la eveniment, ministrul pentru Diaspora din Guvernul Israelului, Nachman Shai, a vorbit,
între altele, despre progresele făcute de România
în combaterea antisemitismului și promovarea memoriei victimelor Holocaustului din țara noastră:
„România a manifestat un angajament puternic în
a-și asuma responsabilitatea pentru trecutul său,
în promovarea memoriei victimelor Holocaustului și în lupta împotriva rasismului și antisemitismului. Apreciem activitatea României pe durata
președinției IHRA (Alianța Internațională pentru
Memoria Holocaustului). Ne amintim în mod deosebit mandatul de succes al regretatului Ambasador Mihnea Constantinescu, care a pledat pentru
adoptarea definiției de lucru a antisemitismului a
IHRA. Din anul 2017, când Guvernul român s-a angajat să aplice această definiție, România a efectuat pași concreți prin adoptarea legilor care interzic
negarea Holocaustului, legi care previn și combat
antisemitismul.
Mulțumesc, domnule Președinte Klaus Iohannis, pentru promulgarea legii de înființare a Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului.
Acesta va constitui o unealtă esențială de educare
a societății
GEORGE GÎLEA
civile și de
(Continuare în pag. 5)
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Oficialități de peste hotare
în vizită la FCER

În luna septembrie, numeroși oaspeți de peste hotare și-au manifestat interesul față de viața comunității evreiești din România, făcând vizite la FCER
unde au fost primiți de președintele Federației, deputatul SILVIU VEXLER.
• Karoline Edtstadler, ministrul
federal pentru afaceri europene și
Constituție al Republicii Austria se
numără printre oaspeții de peste hotare primiți în ultima lună de președintele
FCER, deputat Silviu Vexler. În cadrul
discuțiilor, președintele FCER i-a prezentat înaltului său oaspete inițiativele
legislative pe care le-a susținut în
Parlamentul României privind combaterea antisemitismului, extinderea
sprijinului acordat supraviețuitorilor
Holocaustului, înființarea Muzeului
Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România, respectiv
pentru accesarea arhivelor privind
evreii și comunitățile evreiești din România.
Referitor la această întrunire, Silviu
Vexler a scris pe pagina sa de Face
book că a mai evidențiat „proiectele
naționale desfășurate de Federația
Comunităților Evreiești din România, importanța fundamentală pe
care FCER o acordă programelor de
asistență socială și medicală, respectiv inițiativelor de prezervare și punere
în valoare a patrimoniului evreiesc din
țara noastră”.
Deputatul a amintit și tentativele
de reabilitare a criminalilor de război
și a mișcării legionare; acțiunile antisemite care au avut loc în perioada
recentă au reprezentat un alt element
din cadrul discuțiilor.
„Am subliniat importanța Strategiei Naționale pentru Combaterea
Antisemitismului, adoptată de Guvernul Federal al Austriei, și am salutat
măsurile clare, concrete și eficiente,
lipsite de birocrație, care urmează
să fie implementate. Am remarcat în
mod special importanța acordată de
Guvernul Federal, inclusiv în cadrul
Strategiei, securității comunităților
evreiești, educației, promovării culturii și tradițiilor evreilor din Austria”, a
mai scris Silviu Vexler pe pagina sa
de Facebook.
În încheiere, au fost stabilite o serie de proiecte comune pentru viitorul
apropiat.
• Ambasadorul Canadei, E.S.
Annick Goulet. Discuțiile au vizat
situația actuală și evoluțiile recente,
viața evreiască din România și Canada, proiectele naționale desfășurate
de Federația Comunităților Evreiești
din România, inițiativele de prezervare și punere în valoare a patrimoniului
evreiesc din țara noastră, respectiv
programele de asistență socială și
medicală desfășurate de FCER. În
cadrul conversației au fost trecute în
revistă proiectele educaționale aflate
în curs de desfășurare în comunitățile
evreiești din țară, alături de contribuția
și prezența evreilor în cultura României, cu accent pe viața și opera lui Victor Brauner.
• Ambasadorul Ungariei, E.S.
Zákonyi Botond, însoțit de dr. Soltész
Kálmán Levente, consilier. Silviu Vexler a prezentat proiectele și tradițiile
comunităților evreiești, programele de
asistență socială și medicală, respectiv inițiativele de prezervare și punere în valoare a patrimoniului evreiesc
din țara noastră. „Am subliniat relația
apropiată dintre cele două minorități
și colaborarea deosebită dintre
Federația Comunităților Evreiești din
România și Uniunea Democrată Maghiară din România”, a scris Silviu
Vexler pe pagina sa de Facebook, trecând în revistă și inițiativele legislative

pe care le-a susținut în Parlamentul
României, privind combaterea antisemitismului, extinderea sprijinului acordat supraviețuitorilor Holocaustului,
înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din
România, respectiv pentru accesarea
arhivelor privind evreii și comunitățile
evreiești din România. „Mi-a făcut o
plăcere deosebită să descopăr lucruri
noi despre Béla Tarr, figură emblematică a cinematografiei mondiale și
unul dintre regizorii mei preferați”, a
mai scris președintele FCER.
• Ambasadorul Italiei, E.S.
Alfredo Maria Durante Mangoni.
Discuțiile au vizat situația actuală și evoluțiile recente, proiectele
naționale desfășurate de Federația
Comunităților Evreiești din România,
inițiativele de prezervare și punere
în valoare a patrimoniului evreiesc
din țara noastră, respectiv programele de asistență socială și medicală desfășurate de FCER. În cadrul
conversației au fost subliniate elemente din viața lui Mauriciu Brociner
(primul evreu care a devenit cetățean
român, primul evreu care a devenit
ofițer în Armata României și primul
evreu care a fost decorat de Statul Român) și inițiativele legislative susținute
de președintele FCER în Parlamentul
României privind combaterea antisemitismului, extinderea sprijinului acordat supraviețuitorilor Holocaustului,
înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din
România, respectiv pentru accesarea
arhivelor privind evreii și comunitățile
evreiești din România.
• Ambasadorul Regatului Ţărilor
de Jos (Olanda), E.S. Roelof Sander van Ees. Cei doi s-au întreținut
pe subiecte precum situația actuală, contribuția și prezența evreilor în
cultura României, eforturile de păstrare și valorificare a patrimoniului
evreiesc din țara noastră, programele de asistență socială și medicală
desfășurate de FCER. Oaspetele s-a
mai arătat interesat de inițiativele legislative pe care președintele FCER
le-a promovat în Parlamentul României privind combaterea antisemitismului, extinderea sprijinului acordat supraviețuitorilor Holocaustului,
înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din
România, respectiv pentru accesarea
arhivelor privind evreii și comunitățile
evreiești din România.
•
Ambasadorul
Republicii
Croația, E.S. Marija Kapitanović.
Discuțiile au vizat viața evreiască din
Croația și România, elemente din istoria recentă a comunităților evreiești,
proiectele naționale desfășurate de
Federația Comunităților Evreiești din
România, inițiativele de prezervare și
punere în valoare a patrimoniului evreiesc din țara noastră, respectiv programele de asistență socială și medicală
desfășurate de FCER. Întâlnirea a
fost un bun prilej pentru președintele
FCER să evidențieze colaborarea
foarte bună dintre FCER și Uniunea
Croaților din România.
• Ambasadorul Republicii Chile,
E.S. Pia Busta. „M-au impresionat detaliile noi despre viața și activitatea lui
Samuel del Campo, însărcinat cu afaceri al Chile la București în perioada
Holocaustu(A.M.)
lui, recunoscut ulterior (Continuare în pag. 22)

Fostul cancelar Angela Merkel,
un mare prieten al evreilor
Personalități politice germane și
de pe plan internațional și-au luat rămas bun cu părere de rău de la cancelarul Angela Merkel care, după 16
ani la conducerea Germaniei, a decis să-și părăsească postul. Printre
cei care și-au manifestat regretul se
află și evreii din Germania, deoarece,
de-a lungul timpului, Angela Merkel
s-a dovedit un foarte bun prieten al
evreilor, al Israelului, un om care nu a
făcut niciodată concesii manifestărilor
de antisemitism. Pentru ea, evreii au
făcut parte din istoria politică și culturală a Germaniei, erau parte a poporului german.
În timpul cât a fost cancelar, atât guvernul federal, cât și cele ale landurilor
componente, au numit reprezentanți
speciali pentru monitorizarea și combaterea antisemitismului, a urii împotriva
evreilor. După atacul din
2019 împotriva sinagogii
din Halle, guvernul federal
a oferit comunității evreilor
26 de milioane de dolari
pentru întărirea securității
instituțiilor evreiești. De
asemenea, guvernul federal a dat fonduri pentru
întreținerea ca muzeu a
lagărului de concentrare
de la Auschwitz-Birkenau.
În timpul vizitei pe care a efectuat-o
în același an, Merkel a spus că simte
„o rușine profundă” când se gândește
la ceea ce au făcut concetățenii săi
evreilor înainte și în timpul Holocaustului. Ea a considerat o responsabilitate păstrarea memoriei Holocaustului, aceasta făcând parte din identitatea națională germană.
Acordându-i în 2013 medalia
Conferinței Rabinilor Europeni pentru gestul ei de a proteja tradițiile religioase evreiești, rabinul Pinchas
Goldschmidt, președintele acestei
organizații, a arătat că ea a fost un
aliat al evreilor „nu numai în vorbă, ci
și în acțiuni decisive”. „Pentru evreii
germani și europeni, plecarea lui Merkel înseamnă pierderea unui partener de încredere pentru comunitatea
evreiască”, a declarat, pentru Jewish
Telegraphic Agency, Josef Schuster,
președintele Consiliului Central al
Evreilor din Germania, iar Charlotte
Knobloch, supraviețuitoare a Holocaustului, fost președinte al CCE, actualmente liderul comunității din München,
și-a exprimat regretul pentru plecarea
lui Merkel din viața politică.
În 2015, Merkel a fost primul cancelar care a vizitat lagărul de concentrare din Dachau, lângă München, unde
naziștii au omorât 40.000 de deținuți,
mulți dintre ei evrei, iar în acest an,
în parteneriat cu comunitățile evreiești
locale, guvernul a organizat o serie de
evenimente în întreaga țară, pentru
a celebra 1.700 de ani de prezență
evreiască în Germania.
În ceea ce privește Israelul,
Merkel a susținut soluția cu două state pentru disputa israeliano-palestiniană. În același timp, Bundestagul a
definit mișcarea BDS de boicotare a
Israelului drept antisemită. Merkel a
subliniat că securitatea Israelului nu
va fi niciodată negociabilă pentru Germania, din cauza responsabilității ei
istorice față de această țară.
Recent, Angela Merkel a fost distinsă cu Medalia Buber-Rosenzweig,
conferită de Consiliul german de
Coordonare a Societăților ce promovează Cooperarea Iudeo-Creștină,
organizație-umbrelă care are cel puțin

44 de membri. Medalia onorează activitatea susținută a fostului cancelar în
combaterea antisemitismului și rasismului în politică, societate și cultură.
„Este sarcina noastră să întărim
permanent și să protejăm viața evreiască în Germania, a afirmat Angela
Merkel la ceremonie. Consider acordarea medaliei Buber-Rosenzweig o
onoare, dar mai presus de toate, în
această perioadă, un stimulent pentru angajamentul nostru total față
de valorile democrației, toleranței și
demnității individului. Respectarea lor
este o condiție a coeziunii societății
noastre.”
Un simbol al încheierii carierei sale
și al poziției ei față de Israel și evrei
a fost și vizita cancelarului Germani-

A. Merkel și N. Bennett

ei în Israel, în zilele de 10 și 11 octombrie 2021. Cu acest prilej, Angela
Merkel s-a întâlnit cu premierul Naftali
Bennett, cu președintele Isaac Herzog, a depus o coroană de flori și a
aprins o flacără la Muzeul Holocaustului Yad Vashem.
În convorbirile cu premierul israelian și în ședința comună de guvern la
care a participat, Angela Merkel a subliniat că „problema securității Israelului va fi întotdeauna de o importanță
centrală pentru oricare guvern german”. Ea a arătat că a dorit întotdeauna să întărească relațiile dintre Israel
și Germania. „Nu numai aspectele
care afectează trecutul nostru joacă
un rol, ci și perspectiva viitorului nostru comun.”
Naftali Bennett a numit-o pe Angela Merkel „o busolă morală pentru Europa, trăgând o linie de sprijin lipsită
de compromis pentru Israel”. Bennett
a recunoscut că cei doi nu sunt pe
aceeași lungime de undă în probleme
ca acordul cu Iranul sau soluția celor
două state, dar în continuare Germania rămâne un prieten al Israelului.
Vizitând Muzeul Holocaustului Yad
Vashem, cancelarul german a declarat: „Istoria Șoahului este un eveniment singular pentru care ne vom
simți răspunzători în oricare etapă a
istoriei, inclusiv în viitor.” După ce a
păstrat un moment de reculegere în
sala unde se găsește înmormântată
cenușa de la lagărele de exterminare și din diferite alte locuri unde evreii
au fost exterminați, Angela Merkel a
vorbit despre reînvierea vieții evreiești
din Germania, care este „o expresie a
încrederii ce ne obligă să ne manifestăm cu hotărâre împotriva antisemitismului, urii și violenței în fiecare zi”.
La Institutul Weizmann, ca un dar
de rămas bun, președintele Isaac
Herzog a declarat că a creat o bursă
onorifică ce poartă numele ei, dedicată femeilor cercetătoare cu rezultate
deosebite în fizică chimică la Institutul
Weizmann, aceasta deoarece Merkel
„este un susținător al promovării femeilor și un mare prieten al Israelului”.
EVA GALAMBOS
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Înalte distincții acordate de președintele Klaus Iohannis
unor supraviețuitori ai Holocaustului din România

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat o serie de decrete de decorare cu prilejul Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, conform unei știri de
pe site-ul Președinției României, din data de 9 octombrie
2021. De altfel, este deja o tradiție ca, de Ziua Comemorării Victimelor Holocaustului din România, un număr de
supraviețuitori să primească înalte distincții ale statului român, în semn de omagiu pentru suferința lor.
Conform știrii de pe site-ul Președinției, președintele
Klaus Iohannis a conferit ordinele și medaliile „în semn de
deosebit respect pentru suferințele îndurate în timpul celui
de al Doilea Război Mondial, pentru înalta ținută morală
de care au dat dovadă de-a lungul vieții, precum și pentru

eforturile depuse pentru păstrarea vie a memoriei victimelor Holocaustului – o tragedie pe care omenirea nu trebuie să o mai cunoască”. Conform sursei citate, decretele
semnate prevăd că se conferă Ordinul Național „Steaua
României” în grad de Cavaler lui Roth Ladislau; Ordinul
Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler următorilor supraviețuitori: Avram A. Lupu, Claudiu Dulberger,
Alfred Fischbach, Miriam Kaiserman, Albert Kupferberg,
Camil Moscovici, Silviu Popa, Ioan Welt și Michael Zalman.
La rândul său, Golda Salamon a primit Medalia Națională
„Serviciul Credincios” Clasa a III-a.
În viitor, în funcție de agenda prezidențială, va avea loc
și ceremonia de decernare a medaliilor. (A.M.)

„Israelul nu va permite ca Iranul
să dobândească arma nucleară”

Cuvântarea premierului Naftali Bennett la Adunarea Generală a ONU
În cadrul discursului ținut la actuala
sesiune a Adunării Generale a ONU,
premierul israelian a subliniat preocuparea statului evreu pentru un guvern
stabil, capabil să se confrunte cu două
amenințări: pandemia de coronavirus
și pericolul iranian. În același timp,
el a scos în evidență pașii importanți
care s-au făcut în direcția apropierii de
o serie de state arabe și musulmane,
faptul că Israelul are mai mulți prieteni
care înțeleg poziția sa și-și manifestă
solidaritatea în combaterea antisemitismului și a atitudinilor antiisraeliene.
Unul dintre remarcabilele succese
ale Israelului a fost că, în condițiile în
care în viața politică pretutindeni se
constată o polarizare, iar dreapta și
stânga operează în realități separate
și nu vor să asculte ideile celuilalt, în
Israel s-a conștientizat faptul că este
nevoie de calm, stabilitate, normalitate politică și de a se pune capăt unei

perioade de incertitudini politice, în
vederea asigurării securității. „De aceea, în urmă cu 100 de zile, partenerii
mei și cu mine am format un nou guvern în Israel, cel mai divers guvern
din istoria noastră. Stăm împreună la
aceeași masă, vorbim unii cu alții cu
respect, acționăm decent și avem un
mesaj: lucrurile pot fi diferite... O dezbatere sănătoasă este un principiu de
bază al tradiției iudaice și unul dintre
secretele succesului națiunii startup. Am dovedit că, până și în epoca
existenței social media, putem să
dezbatem fără ură.”
În continuare, premierul a vorbit
despre abordarea de către Israel a
pandemiei de coronavirus și despre
succesele obținute prin aplicarea
unor măsuri novatoare cu ajutorul cărora, chiar în
EVA GALAMBOS
condițiile celui
de al patrulea (Continuare în pag. 22)

La 22 septembrie, pe marginea sesiunii Adunării Generale ONU, a fost
organizată sărbătorirea a 20 de ani
de la Conferința Mondială împotriva
Rasismului de la Durban, numită Durban IV. Dar 38 de state au decis să
boicoteze acest eveniment: Albania,
Australia, Austria, Bulgaria, Canada, Columbia, Croația, Cipru, Cehia,
Danemarca, Republica Dominicană,
Estonia, Franța, Georgia, Germania,
Grecia, Honduras, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord,
Marea Britanie, Muntenegru, Moldova, Noua Zeelandă, Olanda, Polonia,
România, Serbia, Slovacia, Slovenia,
Spania, Statele Unite, Suedia, Ucraina, Ungaria și Uruguay.
Inițial, conferința de la Durban trebuia să prezinte modalitatea în care
statele lumii au luat măsuri și au progresat în combaterea rasismului, dar atât
conferința în sine, cât și manifestările
organizate de o serie de organizații neguvernamentale au inclus în rezoluțiile
de condamnare numai Statul Israel,
astfel că, așa cum a apreciat Ministerul israelian de Externe, „conferința
de la Durban din 2001, un eveniment
găzduit de ONU, a devenit cea mai
gravă manifestare de antisemitism din
lume, după al Doilea Război Mondial.
Cuvântări inflamatoare, texte discriminatoare și un marș în onoarea lui
Hitler, desfășurat în fața clădirii, au fost
doar câteva dintre faptele revoltătoare
care au avut loc în 2001, iar Conferința
le-a încurajat, inclusiv prin intermediul

forumului paralel al ONG-urilor, care a
expus caricaturi cu evrei având nasuri
coroiate și degete însângerate care
strângeau bancnote.”
Organizațiile care au demonizat
sau au boicotat Israelul în urmă cu 20
de ani au vrut să facă la fel ca atunci
sau ca acum 10 ani, dar nu au reușit.
Astfel că, la sesiunea actuală, un singur șef de stat – Cyril Ramaphosa,
președintele Africii de Sud – a luat
cuvântul și numai câteva state, ca Iranul și Autoritatea Palestiniană, și-au
trimis miniștrii de externe.
Tema conferinței Durban IV a fost
„Reparații, dreptate rasială și egalitate
pentru persoanele de origine africană”
și a inclus adoptarea Declarației originale de la Durban, în care singurul conflict
menționat este cel israeliano-palestinian. Participanții au adoptat o declarație
care menționează creșterea „violenței
rasiale, amenințarea cu violența, discriminare și stigmatizare împotriva asiaticilor” în lumina pandemiei Covid, dar
nu menționează creșterea antisemitismului și nici denaturarea Holocaustului,
legate de pandemie.
Paralel cu conferința, Touro College,
Human Rights Voice și CAMERA au
organizat un simpozion virtual intitulat „Combate rasismul, nu pe evrei.
Înșelăciunea ONU și Durban”, cu participarea a numeroși oameni politici
și personalități culturale care au condamnat proliferarea antisemitismului
în lume.
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Cea de a patra conferință Durban,
boicotată de 38 de țări,
inclusiv de România

Un an de la
semnarea
Acordurilor
Abraham

Secretarul american de stat
Anthony Blinken a organizat un eveniment pe Zoom pentru a marca un an
de la semnarea de către Israel a unui
acord de pace cu Emiratele Arabe
Unite și Bahrain, la care s-au alăturat
apoi Marocul și Sudanul. La eveniment au participat, cu excepția Sudanului, reprezentanții tuturor statelor:
ministrul israelian de externe, Yair Lapid, omologul său marocan, Nasser
Bourita, din partea EAU, Anwar Gargash, consilier diplomatic la Ministerul de Externe, și Abdullah Al Khalifa,
ambasadorul Bahrain în SUA.
Blinken a exprimat angajamentul SUA de a sprijini activ extinderea
relațiilor diplomatice dintre Israel și vecinii săi arabi. „Această administrație,
a spus el, va continua să se bazeze pe eforturile pline de succes ale
administrației precedente, pentru a
menține ritmul procesului de normalizare.” Blinken a vorbit despre trei
direcții prin care să fie sprijinite acordurile: întărirea relațiilor cu EAU, Bahrain, Maroc, Sudan și Kosovo; aprofundarea relațiilor existente cu Egiptul
și Iordania; încurajarea altor țări de a
se alătura Acordurilor Abraham.
Yair Lapid a arătat că „clubul Acordurilor Abraham este deschis pentru
membri noi” și că semnatarii speră
că și alte țări se vor alătura „acestei
noi ere de cooperare și prietenie”. A
fost discutată și problema palestiniană. Lapid a lansat un apel diferitelor
țări de a ajuta Israelul în promovarea
planului „economie pentru securitate”, vizând reconstrucția Fâșiei Gaza.
Reprezentanții statelor arabe au vorbit despre necesitatea ca Israelul
să caute realizarea unui acord și cu
Autoritatea Palestiniană, susținând
soluția celor două state.
Yair Lapid a organizat un moment
aniversar și pe marginea Adunării Generale a ONU, cu participarea unora
dintre statele semnatare.
La rândul său, fostul ambasador
al SUA în Israel, David Friedman, a
inițiat Centrul Friedman pentru sprijinirea Acordurilor Abraham. Lansarea
Centrului a avut loc pe 11 octombrie
la Muzeul Toleranței din Ierusalim.
Institutul, denumit „Centrul Friedman
pentru Pace prin Putere”, va avea sedii în Florida și Ierusalim și va sprijini
pacea și prosperitatea în Orientul Mijlociu. La lansare a avut loc premiera
mondială a documentarului în cinci
părți „Acordurile Abraham”, despre
felul în care au fost realizate aceste
înțelegeri.
EVA GALAMBOS
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CLAIMS CONFERENCE
a negociat cu Germania
o nouă tranșă de pensii
pentru supraviețuitorii
Holocaustului

Aproximativ 6.500 de evrei
supraviețuitori ai Holocaustului, care
au trăit în asediul asupra Leningradului, în ascunzători din Franța sau au
îndurat persecuțiile din România vor
primi, pentru prima oară, pensii.
Conform site-ului oficial al Claims
Conference, circa 6.500 de evrei
supraviețuitori ai Holocaustului care
nu primesc nicio pensie legată de
Holocaust și care au supraviețuit asediului Leningradului ori persecuțiilor
din România sau Franța vor putea
primi pensii.
Gideon Taylor, președintele Claims
Conference, a declarat: „Suntem
încântați că anul acesta putem din
nou extinde criteriile și include încă
6.500 de supraviețuitori ai Holocaustului.”
Nou-negociatul program de pensii
este acum deschis și se primesc solicitări. Valoarea pensiilor va fi de 375
de euro (443 USD) lunar.
Evreii care au fost victimele nazismului vor avea dreptul să primească
aceste pensii dacă se încadrează
într-unul dintre aceste criterii regionale de persecuții dure din timpul perioadei naziste:
1. S-au aflat timp de cel puțin trei
luni în asediul Leningradului SAU
2. Au trăit între 1 aprilie 1941 31 august 1944 cel puțin trei luni în
interiorul granițelor României sub
ocupația puterilor Axei SAU
3. Au trăit cel puțin trei luni ascunși
în Franța, chiar dacă au putut ieși în
exterior. De exemplu, cei care au trăit
în sudul Franței au putut ieși din ascunzători în timpul zilei și s-au ascuns la căderea întunericului, când
aveau loc deportările.
Plățile din Fondul Copiilor
Supraviețuitori, care se ridică la o
singură plată de 2.500 de euro (2.930
USD), vor fi, de asemenea, efectuate
către cei care îndeplinesc criteriile de
persecuții și s-au născut în 1928 sau
după această dată.
Claims Conference mai anunță
că negocierile de anul trecut au stabilit două plăți suplimentare, fiecare
de câte 1.200 de euro (1.400 USD),
pentru evreii victime ale nazismului,
care se calificau pentru Hardship
Fund. Cea de a doua plată va fi primită începând cu 1 decembrie 2021.
De asemenea, supraviețuitorii
Holocaustului care au primit plata suplimentară unică de 2.556 euro sau
mai mult și nu s-au mai calificat pentru alte plăți vor avea dreptul acum
la acordarea plăților suplimentare din
Hardship Fund, în valoare de 1.200
de euro în 2021 și 2022. Claims Conference apreciază că aprox. 1.700
de supraviețuitori ai Holocaustului
din întreaga lume vor beneficia de
această liberalizare.
Delegația Claims Conference care
negociază cu Germania aceste extinderi este alcătuită din negociatorulșef Stuart Eizenstat, copreședintele,
regretatul Roman Kent z.l., și liderii organizațiilor supraviețuitorilor,
amb. Colette Avital, Sir Ben Helfgott
și Marian Turski; amb. Reuven
Merhav; rabinul Andrew Baker și
vicepreședintele executiv al Claims
Conference, Greg Schneider.
Vom reveni cu detalii în numărul viitor. (A.M.)
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Filme românești la Festivalul Internațional de Film de la Haifa

Festivalul Internațional de Film
de la Haifa s-a desfășurat în perioada 19-28 septembrie 2021, în sistem
hibrid (format fizic și online). Festivalul a fost inaugurat în 1983, fiind
prima manifestare de acest fel din
Israel. Are loc în fiecare an, timp de
opt zile, în timpul sărbătorii de Sucot.
Proiecțiile au loc în spații culturale
din Haifa, precum Auditoriumul, Cinemateca, Sala Rappaport, Cinema
Panorama, Muzeul de Artă Japoneză
Tikotin, Centrul Cultural Krieger, Casa
Hecht. Evenimentul atrage o audiență
largă de cinefili și profesioniști media
din Israel și străinătate. Sunt prezentate în medie 150 de filme dintre cele
mai variate: lungmetraje, documentare, filme de animație, scurtmetraje, re-

trospective, filme omagiale. Festivalul
se desfășoară sub patronajul și cu
sprijinul Primăriei din Haifa, al Ministerului Educației, Științei și Sportului
– Consiliul Israelian de Film, al Uniunii
Europene.
În cadrul evenimentului, un loc
important l-au ocupat proiecțiile de
film românesc, întrucât la fiecare
ediție acestea se bucură de un succes constant. Acum au fost difuzate
patru producții românești, un număr
record în raport cu alți ani. Cu sprijinul
ICR Tel Aviv au fost prezentate filmele românești Întregalde (regia Radu
Muntean), Crai nou (regia Alina Grigore), Marocco (regia Emanuel Pârvu) și
Babardeală cu bucluc sau porno balamuc (regia Radu Jude).
Astfel, Întregalde, câștigătorul
Competiției internaționale Carmel, laureat cu Premiul pentru cel mai bun
film, îi are în distribuție, printre alții,
pe Maria Popistașu, Luca Sabin, Ilona Brezoianu și Alexandru Bogdan.
Filmul prezintă aventurile a trei prieteni care participă ca voluntari la o excursie umanitară menită să-i ajute pe

locuitorii satului izolat Întregalde, din
județul Alba. Rămași blocați pe drum
și fiind nevoiți să înnopteze alături de
un bătrân necunoscut, ei au ocazia
să-și analizeze resursele de empatie
și generozitate.
Crai nou (Blue moon), proaspătul
câștigător La Concha de Oro (Scoica
de Aur), cel mai mare premiu acordat
unui film care concurează la Festivalul
de Film de la San Sebastián, îi are ca
actori principali pe Ioana Chițu, Mircea Postelnicu, Mircea Silaghi și Vlad
Ivanov, regia Alina Grigore. Filmul
urmărește drumul spre dezumanizare
al unei tinere pe nume Irina care se
transformă din victimă în agresor.
Marocco (cu titlul internațional
Mikado, coproducție România-Cehia),
în care personajele principale sunt interpretate de Șerban Pavlu, Ana Indricău, Tudor Cucu-Dumitrescu și Crina
Semciuc, este „o poveste universală
despre responsabilitatea morală a
faptelor care duc la consecințe fatale,
dar și despre lanțul faptelor mici făcute cu intenții bune, care generează
prăbușirea unui eșafodaj construit pe

Pentru prima dată

Strategie a UE pentru combaterea antisemitismului

În cadrul unei conferințe de presă organizate la Strasbourg pe 5 octombrie a.c., Comisia Europeană a prezentat
„Strategia UE vizând combaterea antisemitismului și promovarea vieții evreiești”, prima inițiativă de acest gen la nivel comunitar. În condițiile în care antisemitismul se intensifică în Europa și în lume, Strategia fixează o serie de măsuri care se concentrează în jurul a trei piloni – prevenirea
oricărei forme de antisemitism; promovarea vieții evreiești;
cercetarea, educația și păstrarea memoriei Holocaustului
–, se arată în preambulul documentului. Strategia prevede
măsuri vizând intensificarea cooperării cu societățile online
pentru a pune capăt antisemitismului în mediul virtual, a
proteja mai bine spațiile publice și lăcașurile de cult, a crea
centre europene de cercetare despre antisemitismul actual
și o rețea de locuri unde a avut loc Holocaustul. Aceste
măsuri, se arată în document, vor fi întărite de eforturile
internaționale ale UE de a se situa în fruntea luptei globale
împotriva antisemitismului.
La conferința de presă, Ursula von der Leyen, preșe
dinta Comisiei Europene, a arătat că scopul Comisiei și al
UE este de a vedea că viața evreiască înflorește din nou
în comunități și că Strategia este un pas în modalitatea în
care reacționăm la antisemitism. „Europa, a spus ea, nu
va putea prospera decât în măsura în care comunitățile
evreiești se simt sigure și prospere.”
S-a subliniat că strategia UE se bazează pe strategiile naționale. Acestea au fost deja elaborate inclusiv în
în România. Pentru a sprijini și a implementa Strategiile
naționale, Comisia va mobiliza fonduri UE, punând accentul pe stoparea discursurilor ilegale de ură cu conținut

antisemit ce apar online. Comisia va coopera cu industria
și companiile IT pentru a împiedica prezentarea ilegală și
vânzarea de simboluri și literatură cu caracter nazist.
Deoarece 38% dintre evrei nu se simt siguri ca evrei în
UE și vor să emigreze, Comisia va furniza fonduri comunitare pentru a proteja mai bine instituțiile evreiești. Astfel, în
2022 sunt prevăzute 24 de milioane de euro pentru acest
scop. De asemenea, Comisia va lua măsuri pentru păstrarea moștenirii evreiești și pentru conștientizarea în public a
vieții, culturii și tradițiilor evreiești.
Comisia a constatat că un european din 20 nu a auzit niciodată de Holocaust, de aceea va sprijini modalități
de a se face publice locurile unde a avut loc Holocaustul,
care de obicei nu sunt cunoscute, cum ar fi ascunzătorile
și locurile unde evreii au fost împușcați. Se va crea o nouă
rețea de Tineri Ambasadori Europeni pentru a promova
memoria Holocaustului și se vor înființa, cu ajutorul Comisiei, noi centre de cercetare în statele membre. În cadrul
acordării titlului de Capitală Europeană a Culturii, Comisia va cere respectivelor orașe să se ocupe și de istoria
minorităților lor, inclusiv a comunității evreiești. În cadrul
cooperării internaționale în combaterea antisemitismului,
UE își va întări colaborarea cu Israelul și va promova revitalizarea moștenirii evreiești în toată lumea.
Strategia va fi pusă în aplicare în perioada 2021-2030.
Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să sprijine punerea în aplicare a strategiei, iar ea va publica rapoarte detaliate despre rezultate în 2024 și 2029.
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Camera de Comerț și Industrie România-Israel, la 31 de ani
La 14 septembrie a.c., Camera de
Comerț și Industrie România-Israel
(CCIR-I) și-a invitat prietenii, cola-

C. Coșar (stg) și J. Iacobescu

boratorii și partenerii pentru a marca
31 de ani de la lansarea inițiativei
înființării primei camere de comerț bilaterale după 1989. În decurs de 31
de ani s-au înregistrat progrese remarcabile, prin efortul Camerei, paralel cu cele ale guvernelor celor două
țări, rezultatul fiind că Israelul a devenit unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai României.
În deschiderea evenimentului, în
câteva cuvinte, Călin Coșar, preșe
dintele CCIR-I, și-a exprimat satisfacția

față de progresul relațiilor economice și
comerciale dintre cele două țări.
La rândul său, Amir Sargon, viceambasadorul Israelului, a vorbit
despre potențialul uriaș pe care israelienii și românii îl dețin prin colaborare, ținând cont de spiritul inovator al
celor două popoare. Sargon a subliniat relațiile excelente dintre România și
Israel, situația foarte bună a cooperării și perspectivele viitoare, la care se
adaugă rezultatele vizitei în această
primăvară a delegației oamenilor de
afaceri israelieni care l-au însoțit pe
fostul președinte al Israelului, Reuven
Rivlin. El a scos în evidență domeniile
prioritare de colaborare – agricultura,
cu accent pe irigații, precum și digitalizarea diferitelor domenii de activitate
din România – și a salutat eforturile
făcute de președintele CCIR-I, Călin Coșar, pentru realizarea acestor
obiective.
În cuvântul său, președintele fondator al CCIR-I, Jose Iacobescu, a

schițat în câteva cuvinte crearea, în
1990, a Camerei România-Israel și
a mulțumit Ambasadei Statului Israel
pentru încrederea acordată și pentru sfaturile pe care le-a primit de la
atașatul comercial de atunci al Israelului. Camera a dezvoltat relații
foarte bune cu Israelul în numeroase
domenii, începând cu cel comercial.
CCIR-I, a spus vorbitorul, a progresat continuu sub președinția lui Călin Coșar care se află la conducerea
organizației de șapte ani și care se
preocupă acum și de spațiul cultural.
Președintele Călin Coșar le-a
mulțumit sponsorilor pentru sprijinul
acordat organizării evenimentului aniversar. În încheiere a fost prezentat un
film despre activitatea Hospice Casa
Speranței, fundație care oferă servicii
de îngrijire paliativă și ajutor bolnavilor incurabili. A fost un apel pentru a
sprijini material activitatea specială,
plină de umanism, a acestei fundații.
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o iubire puternică. Într-un șir de întâmplări în care toți au avut intenții bune,
dar totul se sfârșește cu moarte, cine
e vinovatul?”, se arată în sinopsisul
filmului, citat de Agerpres.
Babardeală cu bucluc sau porno
balamuc, din distribuție făcând parte Katia Pascariu, Claudia Ieremia,
Olimpia Mălai, Andi Vasluianu ș.a.,
„analizează raporturile dintre individ
și societate, având ca punct de plecare urmările pe care un clip porno
de amatori, încărcat de o profesoară
de școală generală pe un site specializat, le provoacă în viața acesteia”,
conform comunicatului de presă al
ICR Tel Aviv.
CLAUDIA BOSOI

Important centru
educațional
inaugurat
la Tomsk

Un important centru educațional,
cel mai mare din regiunea Siberiei, a
fost inaugurat la Tomsk, un oraș cu o
bogată tradiție evreiască, aflat la circa
2.000 de km de Moscova. Clădirea,
care are o suprafață de aproximativ
25.000 de metri pătrați, a fost ridicată
grație sprijinului organizației ChabadLubavitch.
La ceremonia festivă au participat aproximativ 400 de persoane,
inclusiv șef-rabinul Federației Ruse,
Berel Lazar. Noul centru, unde peste
200 de copii evrei și neevrei vor avea
oportunitatea de a lua parte la diferite
cursuri și ateliere, are în componență
și o grădiniță cu trei clase. Cu o medie

de doar 15 copii în fiecare clasă – jumătate din cifra întâlnită la grădinițele
publice –, aceasta este singura
instituție de educație la standarde occidentale din orașul cu o populație de
peste 500.000 de locuitori. Complexul
educațional dispune și de un laborator
de robotică, de ateliere de olărit și săli
de tenis de masă. „Întreaga clădire a
fost construită din donațiile provenind
de la filantropi evrei și asta este impresionant”, a declarat, pentru JTA,
rabinul Levy Kaminetzky, reprezentantul mișcării Chabad-Lubavitch.
Comunitatea evreiască din Tomsk
a devenit un model de determinare,
având în vedere secolele de opresiune care au culminat cu persecuția antisemită din timpul regimului țarist și al
celui comunist. Restaurarea clădirilor
de patrimoniu evreiesc din Tomsk s-a
intensificat odată cu anul 1999, atunci
când guvernul a returnat comunității
evreiești una dintre clădirile care serviseră ca sinagogă. La Tomsk, primul
lăcaș de cult iudaic a fost inaugurat în
anul 1850 și era construit în totalitate
din lemn. După jumătate de secol, în
locul său a fost construită o sinagogă
din cărămidă, inaugurată la 15 septembrie 1902, restaurată și reinaugurată cu prilejul sărbătorii de Hanuca în
anul 2010. (D.D.)

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 592-593 (1392-1393) – 1 - 31 Octombrie 2021		

5

80 de ani de la începerea deportărilor în Transnistria

(Urmare din pag. 1)

ve.

clădire a memoriei colecti-

Salutăm și numirea unui reprezentant special al Guvernului pentru
promovarea memoriei Holocaustului și combaterea antisemitismului.
Reapariția tendințelor naționaliste și
extremiste în ultimii ani în Europa și

A. Muraru

în restul lumii ne amintește din nou
că ura împotriva poporului evreu se
extinde la ura împotriva tuturor. Observăm acest lucru în mediul online,
pe străzi și chiar în cadrul celor mai
înalte niveluri de putere. Marile provocări rămân. Dar, fără a ne întoarce la
memorie, nu vom putea niciodată să

B. Aurescu (stg), A. Muraru și
S. Cîmpeanu depun o coroană de flori

combatem încercările ce vor urma”, a
spus ministrul Nachman Shai.
Ultimul discurs în cadrul comemorării i-a aparținut președintelui
Federației Comunităților Evreiești din
România, deputatul Silviu Vexler, care
a amintit:
„Astăzi, când marcăm Ziua Națio
nală de Comemorare a Victimelor
Holocaustului din România și 80 de

ani de la începerea deportărilor din
Basarabia și Bucovina în Transnistria,
mă întreb, mai mult ca oricând, ce am
învățat? Cum arată lumea din jurul
nostru și cum a început totul?
4 octombrie 1941. Ordinul nr. 6651.
«În conformitate cu ordinul Domnului
Mareșal Antonescu, toți Evreii vor fi
trecuți în 10 zile la Est de Nistru. (...)
S-a dat ordin Lt. Col. Palade pentru ca
evreii din Basarabia să fie trecuți în 10
zile. Șeful Secției II-a Lt. Colonel ss/
Dinulescu.»
În 1997, Curtea Supremă de
Justiție îl reabilitează pe Radu Dinulescu, şeful Secţiei a 2-a a Marelui Stat Major din acea perioadă,
implicat în masacrarea evreilor care
erau deportaţi în Basarabia şi Bucovina, implicat direct în coordonarea
şi executarea Pogromului din Iaşi”, a
subliniat Silviu Vexler care a evocat
în continuare amintirea primelor zile
ale deportărilor în Transnistria ale
supraviețuitorului Holocaustului, Liviu Beris, despre marșul deportaților
pe jos, până la lagărul Moghilev, din
Transnistria.
Președintele FCER a vorbit apoi
și despre contextul actual și eforturile de combatere a antisemitismului.
„Au trecut 80 de ani de la momentul în
care umanitatea aproape
că a dispărut. În ultimii ani
România a adoptat o serie
de măsuri fundamentale:
Legea pentru combaterea
antisemitismului,
Legea
pentru înființarea Muzeului
Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din
România, legea prin care
au fost deschise integral
arhivele privind Holocaustul și viața evreilor din România,
legislația prin intermediul căreia a fost
majorat și extins sprijinul financiar
acordat supraviețuitorilor. Recent a
fost extins și este implementat sprijinul financiar acordat pentru copiii victimelor și ai supraviețuitorilor Holocaustului.
Am promovat aceste legi în Parlamentul României, fiind convins atunci,

ca şi acum, că discursurile nu sunt suficiente, că mesajele şi poziţiile publice, oricât de importante ar fi, trebuie
dublate de măsuri concrete, care să
poată produce o schimbare efectivă
în bine. Sunt recunoscător Preşedintelui României pentru sprijinul şi atenţia pe care le-a acordat întotdeauna
acestor iniţiative şi apreciez în mod cu
totul special susţinerea primită pentru aceste demersuri din partea tuturor partidelor politice democratice”,
a spus Silviu Vexler care a arătat în
continuare că toate acestea nu sunt
suficiente pentru a combate antisemitismul încă prezent în societate:
„În ajunul comemorării a 80 de ani
de la Pogromul de la Iaşi, sinagoga

S. Vexler, deputat, președintele FCER

din Orăştie a fost vandalizată. Acum
câteva luni, cimitirul evreiesc din Ploieşti a fost vandalizat şi 20 de pietre
funerare au fost distruse. Recent, în
Parlamentul României au fost elogiaţi, cu entuziasm, criminali de război

din perioada Holocaustului. Au existat şi există tentative în plan legisla-

N. Shai, ministrul israelian al
Diasporei, vorbind la ceremonie

tiv pentru a acorda, din nou, indemnizaţii foştilor legionari şi criminali de
război.
(...) Şi, mai ales, la cinci minute
distanţă de noi există în continuare
o clădire dedicată şi denumită sediul
Mişcării Legionare”, a mai declarat
Silviu Vexler. Președintele FCER a
mai anunțat, în finalul discursului său,
că în dimineața comemorării a iniţiat,
cu sprijinul ministrului educaţiei, Sorin
Cîmpeanu, și al deputatului Ovidiu
Ganț, un proiect de lege care instituie
măsurile necesare pentru ca, începând cu următorul an şcolar, istoria
evreilor şi a Holocaustului din România să fie cu adevărat predată și studiată în toate liceele din ţară.
În finalul evenimentului de la Monumentul Holocaustului din București,
au fost depuse mai multe coroane de
flori în memoria victimelor.

Isaac Herzog: „Trebuie să asigurăm omenirea că nu va mai fi vreodată alt Babi Yar”

Comemorarea a 80 de ani de la Masacrul din
Babi Yar și ceremonia de inaugurare a Centrului
Memorial al Holocaustului de la locul masacrului
au prilejuit prima vizită oficială de stat în Ucraina
a președintelui Israelului, Isaac Herzog, la invitația
omologului său ucrainean, Vorodymir Zelensky.
În zilele de 29 și 30 septembrie 1941, armata
nazistă de ocupație, ajutată de colaboraționiști
ucraineni, a ucis la Babi Yar, vale aproape de Kiev,
33.771 de evrei. A fost cel mai mare masacru de
pe teritoriul fostei URSS. Între 20 și 28 septembrie
1941, o serie de explozii au zguduit orașul. Evreii
din Kiev au fost considerați vinovați. S-a decis exterminarea acestora. În timpul ocupației, la Babi
Yar au fost uciși peste 100.000 de oameni. Înainte de retragere, făptașii au încercat să șteargă urmele masacrelor: cadavre exhumate, arse, cenușa
împrăștiată. În 1961, Evtușenko a scris poemul Babi
Yar; în 1962, Șostakovici a compus Simfonia nr. 13.
Înaintea vizitei, un site de știri din media ucraineană a publicat un articol al președintelui Herzog,
„80 de ani de la Masacrul din Babi Yar. Memoria
ne poate proteja”. Autorul atrăgea atenția asupra
amenințărilor istoriei – dispariția supraviețuitorilor,
rescrierea istoriei, ducând la escaladarea antisemitismului azi – și saluta decizia Verhovna Rada (denumirea Parlamentului unicameral al Ucrainei) de a
ridica la Babi Yar unul dintre cele mai mari memoriale ale Holocaustului din țară.
Vizita a început prin depunerea unei coroane de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut.
Președintele Israelului a felicitat poporul ucrainean
pentru aniversarea a 30 de ani de la declararea
independenței de stat și a trei decenii de relații diplomatice neîntrerupte Israel-Ucraina. A amintit

personalități evreiești născute în Ucraina. Și-a exprimat voința de cooperare bilaterală. Președintele
Zelensky i-a mulțumit pentru faptul de a fi făcut prima vizită de stat în Ucraina, „o mare onoare”, și de
a fi venit să marcheze împreună împlinirea a 80 de
ani de la Masacrul de la Babi Yar. „Avem datoria de
a lupta ca asemenea orori să nu se mai repete”, a
spus șeful statului ucrainean.
Președintele Isaac Herzog s-a întâlnit cu repre
zentanți ai comunității evreiești din Ucraina. A
avut o întrevedere cu Frank-Walter Steinmeier,
președintele Germaniei, participant la comemorare.
La inaugurare au vorbit președinții Israelului,
Germaniei, Ucrainei, ambasadorul Israelului în
Ucraina, ES Michael Brodsky, ministrul israelian al
construcțiilor și reprezentant al guvernului pentru
relațiile cu Ucraina, Zeev Elkin, președintele Centrului Memorial al Holocaustului de la Babi Yar, Natan
Sharansky, președintele Organizației Sioniste Mondiale și președinte executiv al Agenției Evreiești,
Yaakov Hagoel – membri ai delegației israeliene.
Președintele Israelului și-a început alocuțiunea
rostind Izkor „în memoria fraților și surorilor noastre uciși în acest loc: cea mai mare groapă comună
pe pământ european. (...) În Knesset, la Ierusalim,
este o frescă realizată de pictorul Joseph Kuzkovsky, originar din Ucraina: Împinși spre măcel – Baby
Yar: bărbați, femei, copii, bătrâni mărșăluind în tăcere, în cel mai adânc întuneric. În mijloc – o femeie ținându-și cu o mână fiica mai mare, cu cealaltă strângându-și pruncul la piept. De câte ori o
privesc simt aceeași durere.” Vorbitorul a citat mărturia unuia dintre puținii supraviețuitori, Michael
Sidko. Avea șase ani când, sub ochii lui, i-au fost
uciși mama, sora, frații, între care mezinul de pa-

tru luni. „Această vale e mărturia a trei crime: distrugerea ființei umane, a evidenței, a memoriei. A
venit timpul memoriei, de aceea suntem aici. (...)
Poporul evreu are o istorie îndelungată și complicată în Ucraina. Aici s-a dezvoltat una dintre cele mai
importante comunități evreiești din lume. Aici s-au
făptuit pogromuri antievreiești cumplite. (...) Centrul,
care spune istoria a 2,5 milioane de evrei din estul
Europei, incluzând 1,5 milioane de evrei ucraineni
uciși și aruncați în gropi comune, este loc de studiu
pentru generațiile viitoare. Antisemitism există încă
în lume. Noi, lideri ai lumii, trebuie să condamnăm
viguros acest fenomen. Comemorările sunt vitale în
lupta împotriva răului, a cruzimii, a nepăsării. Trebu-

I. Herzog, președintele Israelului

ie să asigurăm omenirea că nu va mai fi vreodată
alt Babi Yar.” Isaac Herzog a mulțumit tuturor celor
care s-au implicat în proiectul și înființarea Centrului. Recitând un fragment din poemul Eu cred, de
Saul Cernihovski, președintele Israelului a subliniat
credința sa în umanism.
IULIA DELEANU
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Primul monument național în memoria Holocaustului,
Un proiect
inaugurat la Amsterdam
de istorie locală
necată din istoria țării noastre. Monumentul ne spune: Nu,
nu vă vom uita. Nu, nu vom permite ca numele vostru să
în premieră
fie șters. Nu, răul nu va avea ultimul cuvânt. Totodată, ne

Suveranul Olandei, regele Willem-Alexander, a inaugurat pe 19 septembrie a.c. un monument dedicat celor
102.163 de victime olandeze ale Holocaustului, numele fiecăreia fiind menționat pe câte o cărămidă care formează
un labirint. Este primul memorial național de acest fel ridicat în Olanda. Proiectat de Daniel Libeskind, care a pierdut rude în Holocaust, monumentul se găsește amplasat în
centrul Amsterdamului. Văzute de sus, zidurile formează
literele ebraice ale expresiei „in memoriam”.
Monumentul este dedicat tuturor victimelor Holocaustului, evrei și romi, tuturor celor care au fost deportați din
Olanda în timpul celui de al Doilea Război Mondial și au
murit în lagărele de concentrare.
Cea mai mare parte a evreilor din Olanda a fost deportată în perioada ocupației germane. „Este o pagină întu-

obligă să ne întrebăm dacă nu am fi putut face mai mult
pentru a-l împiedica și să ne dăm seama că nici în zilele
noastre antisemitismul nu este departe de noi”, a declarat
la inaugurare premierul Mark Rutte.
„Sunt bucuros că, în sfârșit, este aici. Acest monument
le dă înapoi victimelor numele, 76 de ani după terminarea
războiului, și dovedește că ele au trăit”, a spus Jacques
Grishaver, președintele Comitetului Olandez Auschwitz.
Libeskind, care a răspuns și de masterplanul pentru memorialul de la Zona Zero din New York, a spus că
s-a simțit copleșit când a asistat la inaugurarea proiectului său la Amsterdam. El a arătat că „este un avertisment
pentru noi despre ceea ce se poate întâmpla în așa-zisele
societăți civilizate”.
Memorialul a fost realizat cu mulți ani întârziere, proiectul fiind finalizat în 2013 și după multe dispute despre
locul unde urma să fie amplasat, despre costuri și proiect.
Autoritățile au schimbat de trei ori amplasamentul din cauza protestelor locuitorilor cartierelor care au argumentat că
vor fi deranjați de turiștii care vor dori să vadă monumentul. Până la urmă, locul ales a fost în apropierea fostului
cartier evreiesc. Monumentul, care a costat 15 milioane de
euro, a fost finanțat din donații particulare, precum și din
fonduri provenind de la mai multe orașe olandeze, inclusiv
Amsterdam.
Pentru prima dată, anul trecut, o oficialitate din Olanda, respectiv premierul Mark Rutte, și-a cerut scuze public
evreilor în numele guvernului. El a recunoscut că nu s-a
făcut aproape nimic pentru a-i proteja de atrocitățile comise de Germania nazistă.
EVA GALAMBOS

A fost regăsit unul dintre cele mai bune filme despre Holocaust

La 11 septembrie 2001 a fost prezentată o peliculă ce a fost considerată de unii critici care au avut prilejul să o vadă cel mai bun film despre
Holocaust. Timp de 20 de ani nimeni
nu a știut ce s-a întâmplat cu acest
film. După ce a rulat la Festivalul
Internațional de Film de la Toronto,
a dispărut, rămânând aproape necunoscut.
Intitulat Zona gri, filmul a fost
scris și regizat de popularul actor
evreu american Tim Blake Nelson.
În distribuție figurau Steve Buscemi,
Harvey Keitel, David Arquette, Michael Stuhlbarg și Mira Sorvino. Filmul a
fost considerat atât de valoros, încât
Steven Spielberg se gândea să-l distribuie personal, la nici zece ani după
ce realizase Lista lui Schindler. Dar,
cu toate aprecierile extraordinare ale
specialiștilor – critici de film, regizori,
actori –, pelicula nu a atras atenția publicului.
S-a încercat să se dea multe
explicații. Premiera a avut loc tocmai
pe 11 septembrie 2001, când lumea
nu era interesată de filme, ci de evenimentele dramatice din acea zi de la
New York. Apoi, se părea că lumea
era obișnuită cu o tratare mai „blândă” a Holocaustului. Or, în Zona gri,
realitatea lagărelor apare așa cum a
fost ea, dură și brutală. Filmul abordează problemele morale și filosofice
cu care se confruntau membrii Sonderkommandoului de la Auschwitz,
evreii care incinerau cadavrele din
camerele de gazare, muncă cumplită,
la care se angajaseră deoarece sperau să câștige un răgaz ca să rămână
în viață. Regizorul a povestit că unii
critici nici măcar nu au vrut să vadă
filmul, când au auzit despre ce era
vorba.
Scenariul s-a bazat pe scrierile
lui Primo Levi, pe cartea doctorului
Miklós Nyiszli, deportat din Transilvania de Nord („Am fost patologul doctorului Mengele”), și pe povestea reală
a revoltei membrilor Sonderkommandoului din Birkenau, care au distrus

două din cele patru crematorii. Filmul prezintă oameni adevărați, care
se confruntă cu imense probleme
morale; și toate acestea realizate cu
mare parcimonie, într-un film de 108
minute.
Dacă atunci concepția și realizarea artistică a peliculei nu au fost
agreate de public, acum, după 20 de
ani, scriu criticii, filmul își găsește
locul, mai ales ținând cont de faptul
că tot mai multe filme despre Holocaust abordează o descriere mai
complexă din punct de vedere moral a Holocaustului, de pildă Pianistul lui Roman Polanski, Fără soartă
(după romanul omonim al lui Imre
Kertész, laureat al premiului Nobel)
sau Falsficatorii. În 2015, filmul unguresc Fiul lui Saul, inspirat tot din
revolta Sonderkommandoului, a

obținut Oscarul pentru cel mai bun
film străin, în timp ce, a relevat un
critic, „antecesorul lui a suferit soarta celor mai mulți pionieri, rămânând
singur și uitat”.
Cu toate acestea, regizorul
Tim Blake Nelson este mândru de
contribuția sa la filmografia Holocaustului. „Cel mai important lucru din viața
mea este realizarea filmului Zona gri.
Nu are importanță că majoritatea oamenilor nu au auzit niciodată despre
el”, declara el într-un interviu acordat
Jewish Telegraphic Agency.
Redescoperit, filmul poate că își
va câștiga acum popularitatea pe care
nu a obținut-o în urmă cu 20 de ani.
El poate fi văzut pe platforma Amazon
Prime.
MAGDALENA PORUMBARU

Slovacia își cere scuze pentru
legislația antisemită din perioada
celui de al Doilea Război Mondial

Slovacia și-a cerut oficial scuze pentru legislația antievreiască adoptată
de regimul fascist al țării în timpul celui de al Doilea Război Mondial, care îi
excludea pe evrei din aproape toate domeniile vieții publice.
Guvernul condus de Eduard Hegerde a adoptat o declarație în acest sens,
în care se afirmă că „astăzi se simte o obligație morală de a exprima public
tristețea față de crimele comise de regimul trecut”. Scuzele publice coincid cu
marcarea a 80 de ani de la adoptarea „Codului evreiesc” bazat pe legile de
la Nürnberg din Germania nazistă. Parlamentul a adoptat acest set de legi
la data de 9 septembrie 1941. Potrivit Raportului Departamentului de Stat al
Statelor Unite ale Americii, „propaganda slovacă din timpul războiului afirma
că acest document – Codul evreiesc – reprezintă cel mai strict set de legi
antievreiești din Europa”. Potrivit raportului JUST Act, se estimează că în perioada Holocaustului au fost uciși între 68.000 și 71.000 de evrei slovaci, aceștia
reprezentând peste 80% din populația evreiască totală de dinainte de 1939.
Executivul a prezentat o expoziție cu titlul „Codul evreiesc – o poveste
întunecată a istoriei”, organizată în capitala Bratislava de ministerul slovac de
interne.
În cursul vizitei sale oficiale, desfășurată în Slovacia, Papa Francisc a condamnat acțiunile antisemite ale regimului marionetă condus de preotul catolic
Jozef Tiso, în perioada 1939-1945. „Aici, în acest loc, numele lui Dumnezeu a
fost dezonorat”, a afirmat Suveranul Pontif în cadrul vizitei sale la monumentul
memorial al Holocaustului.
DAN DRUȚĂ

Povestiri din Holocaust. Bacău

La invitația profesorului Gabriel
Stan, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România
„Elie Wiesel”, în parteneriat cu Colegiul Economic „Ion Ghica” din Bacău și cu Liceul Tehnologic „Anghel
Saligny” din Bacău, derulează proiectul educațional Local frames for
understanding victimhood and uplifting awareness. Romania and the
Holocaust. Acesta se desfășoară în
perioada 30 septembrie 2021 - 03
ianuarie 2022, fiind finanțat de EVZ

Stiftung, prin programul „Local History”. „Local History International” sprijină inițiativele de istorie locală și regională din Europa Centrală și de Est
în implementarea proiectelor de reevaluare și amintire a epocii naționalsocialismului și a celui de al Doilea
Război Mondial.
Proiectele finanțate examinează
tematic locuri, oameni și evenimente din istoria național-socialistă. În
acest proces, se acordă o atenție
deosebită muncii forțate naziste și
persecuției diverselor persoane și
grupuri de populație sub naționalsocialism. Implicarea participativă a
părților interesate locale și a diferitelor grupuri-țintă, împreună cu activitatea de relații publice vizate, creează
o cultură contemporană și incluzivă a
memoriei.
De asemenea, programul „Local History” își propune să faciliteze
examinarea critică a istoriei naționalsocialiste, la nivel regional.
„Pentru a duce la bun sfârșit acest
proiect, am antrenat o serie de parteneri locali, instituții publice, unități
de învățământ care, împreună cu 15
dintre elevii lor, să participe la realizarea a două panouri din cele opt ale
expoziției de bandă desenată. Programul s-a desfășurat în premieră
la Bacău, iar cu ocazia vernisajului
expoziției va fi lansat oficial și auxiliarul didactic „Optimizarea procesului educațional al lecțiilor de istorie
online, cu ajutorul noilor tehnologii
– auxiliar curricular #lectiadeistoriealtfel”, recent aprobat de Ministerul
Educației”, ne-a informat prof. Gabriel Stan, membru al Comitetului
pentru programe educaționale și parteneriate cu instituții academice al
INSHR-EW, relatează publicația Ziarul de Gardă. Proiectul se desfășoară
în șase județe: Argeș, Bacău, Dolj,
Galați, Suceava și Vrancea. Sesiunea de lucru a fost susținută de Ana
Bărbulescu, doctor în sociologie, și
de Marius Cazan, doctor în istorie,
cercetători științifici la INSHR-EW.
Vernisajul expoziției de bandă
desenată „Povestiri din Holocaust.
Bacău” va avea loc în data de 03
decembrie 2021, urmând a fi expusă
până în ianuarie 2022, într-un spațiu
pietonal central din municipiul Bacău.
Ea va cuprinde opt panouri, șase realizate de cercetătorii INSHR-EW,
iar două de cei 15 liceeni băcăuani
selectați pentru a participa la acest
proiect. (A.M.)
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Sucot și Simhat Tora sub semnul speranței

Suca din curtea Sinagogii Mari din București

Sucotul din acest an și Simhat Tora
s-au aflat sub semnul speranței, dar și
al încercărilor unui nou val al pandemiei, prilejuind participarea membrilor
comunității evreiești din București,
a oaspeților din țară și din Israel, la
slujbele tradiționale specifice acestei
sărbători, cu respectarea strictă a regulilor sanitare. Evenimentele au fost
organizate de Federația Comunităților
Evreiești din România, Comunitatea
Evreilor din București, în colaborare
cu Joint România și JCC (Centrul Comunitar Evreiesc din București), atât
la Sinagoga Mare, cât și la Templul
Coral din Capitală, iar locurile permise conform situației pandemice s-au
ocupat complet, prin înscriere în prealabil.
Manifestările au debutat în ajun de
Sucot, la Sinagoga Mare din București,
cu slujba tradițională și un kiduș special organizat în frumos împodobita
suca amenajată în curtea edificiului.
În discursul rostit, prim-rabinul Rafael Shaffer a făcut o comparație între tradițiile evreiești de nuntă, care
prevăd, printre altele, organizarea a
șapte zile de mese festive în onoarea
mirilor, pentru a perpetua amintirea zilelor frumoase în care iubirea încă nu
era erodată de vicisitudinile vieții. La
fel, Sucotul vine să perpetueze amintirea apropierii de Dumnezeu, dobândită prin rugăciunea și căința zilei de
Iom Kipur.
În aceeași seară, prim-rabinul Rafael Shaffer le-a explicat oaspeților
adunați în suca semnificația celor patru tipuri de plante care alcătuiesc mănunchiul folosit la slujbele religioase
din această perioadă, Arbaat Haminim. Ele sunt asemănătoare cu patru
tipuri de personalități umane: arava –
salcia simplă, care nu are nici miros
și nici fructe; hadas – mirtul parfumat,
dar care nu rodește; lulavul – frunza
de palmier care rodește curmale, dar
nu are vreun miros; și etrogul – chitra, simbolul împlinirii, un fruct care
emană și un parfum plăcut. Deși cele
patru plante sunt diferite, mănunchiul
le unește. Buchetul este ca un simbol
pentru comunitate, în care, deși suntem diferiți, tradiția și destinul comun
ne unesc, a subliniat prim-rabinul Rafael Shaffer.
La rândul său, dr. Aurel Vainer,
președintele de onoare al FCER, a
subliniat faptul că toleranța este una
dintre valorile fundamentale ale poporului evreu, iar Sucotul reflectă
acest lucru în fiecare an. Prezentă la
festivitățile din suca, soprana Carla
Mușat a încântat auditoriul cu un cântec despre Ierusalim. Dr. Aurel Vai
ner i-a mulțumit lui Jean Bercu, șeful
serviciului administrativ, pentru efortul
depus la decorarea tradiționalei suca

de la Sinagoga Mare. Mulțumiri au
fost aduse și echipei de la CEB, care
s-a ocupat de gestionarea locurilor în
sinagogă și în suca – o misiune deloc ușoară în vremuri pandemice, cu
limitări și distanțare –, Mihai Pope, șef
serviciu evidență, Robert Hodorog și
Noemi Marian-Mihalache.
Deși aflată încă sub semnul pandemiei și al necesității distanțării, Simhat Tora a fost la Templul Coral din
București un prilej de bucurie reală,
manifestată mai ales prin răspunsul
cald al publicului la cântările de sărbătoare ce au însoțit tradiționalele
Hakafot – circuitele cu sulul de Tora.
În conformitate cu restricțiile sanitare
în vigoare la data respectivă, enoriașii
au rămas la locurile marcate în prealabil, iar Hakafot au fost efectuate în
acest an de câțiva participanți, în numele întregii comunități: Silviu Vexler,
deputat, președintele FCER, prim-rabinul Rafael Shaffer și Ery Pervules-

cu, director de programe ale centrelor
comunitare evreiești din România.
Participanții au apreciat și s-au alăturat cântărilor de sărbătoare susținute
de prim-cantorul Emanuel Pusztai,
acompaniat de Corul Templului Coral, dirijat de Robert Levensohn. Unii
enoriași au intervenit ad-hoc, precum
Tzvi Asher, care a prezentat un cântec tradițional.
La slujbele și evenimentele de
Sucot și Simhat Tora au participat,
alături de membrii comunității: Silviu
Vexler, deputat, președintele FCER;
dr. Aurel Vainer, președintele de
onoare al FCER; ec. Ovidiu Bănescu,
vicepreședinte FCER; Eduard Kupferberg, secretar general al FCER și director al Cancelariei Rabinice; ing.
Paul Schwartz, președintele CEB;
ec. Silvian Horn, director MEFALE și
vicepreședinte CEB; dr. Mona Bejan,
director DASM și secretar CEB; dr.
Irina Cajal-Marin, subsecretar de stat
în Ministerul Culturii și președinte al
Comisiei de Etică și Mediere a FCER;
Jose Iacobescu, președintele Forumului B’nai B’rith România; Adi Gueron, director JCC.

frumos împodobită în curtea interioară a lăcașului, fiind conduse de rabinul
Naftali Deutsch, directorul Habad România, și de rabinul Itzchak Raskin.
Un proiect inedit care s-a bucurat de
mult succes în rândul tinerilor, coordonat de studentul la ieșiva Reuven
Deutsch, a fost „Sukot-Mobilul”, o mini-suca împodobită într-o mașină care
a circulat în aceste zile prin mai multe centre turistice și comerciale din
București, oferindu-le evreilor întâlniți
posibilitatea de „a face mițva” scuturării lulavului, iar trecătorilor curioși,
informații despre tradițiile evreiești
de Sucot. Familiile cu copii s-au reunit pentru serbarea tradițională de
Sucot la Green School Habad din
Pipera, instituție de învățământ privat cu o vechime de circa 16 ani, ce
reunește acum grupe de grădiniță și
clase din ciclul învățământului primar,
cu predare trilingvă (română, ebraică
și engleză). Cei mici au ascultat povestea regelui Etrog, au învățat despre legătura dintre sănătatea omu-

Sukot și Simhat Tora
la Habad România
Sucotul din acest an și Simhat Tora
au reunit la Sinagoga „Yeshua Tova”
din București un public numeros, format mai ales din turiști israelieni sau
evrei din SUA și diverse țări europene, care s-au alăturat enoriașilor locali, în limita locurilor disponibile, cu
rezervare în prealabil și distanțare.
Slujbele și ceremoniile religioase au
fost efectuate în sinagogă și în suca

lui și fructe, au colorat steagurile de
Simhat Tora, au îmbinat studiul și jocul alături de Risha Deutsch, director
Green School, de Devorah Raskin și
de învățătoarele școlii.
DIANA MEDAN

Iom Kipur 5782, în Templul Coral aproape plin

Templul Coral din București a găzduit, în acest an, de
Iom Kipur, un număr mai mare de enoriași decât anul trecut, când prezența la sărbătoare a fost afectată de reguli
mai drastice pentru combaterea pandemiei, inclusiv în
lăcașurile de cult. Atât cei care au venit de Erev Iom Kipur 5782, cât și organizatorii, au ținut seama de recomandările legate de pandemia de coronavirus, în primul rând
purtarea măștii și distanțarea. Numărul mare de enoriași
la Iom Kipur, indiferent de condiții, se explică prin faptul
că fiecare evreu este conștient de importanța acestei zile,
care este cea a Ispășirii păcatelor, și caută să se prezinte
în fața Celui de Sus cu conștiința curată, după ce a participat la ceremonii, a postit și s-a rugat pentru iertarea
păcatelor. În cele zece zile dintre Roș
Hașana (Anul
Nou) și Iom Kipur credincioșii au
timp suficient
să-și facă autoanaliza, să se împace cu cei cu
care s-au supărat, să-și dea seama în
ce măsură
vina a fost a lor sau a celorlalți, să facă
promisiunea de a fi mai buni și să aibă dreptul,
în acest
fel, să ceară de la Hașem un nou an de
viață și
sănătate, cu condiția să-și iubească și
să-și respecte aproapele, să se comporte
conform Legilor Torei.
Denumit în Tora și Șabatul Odihnei Solemne, Iom Kipur se caracterizează prin încetarea tuturor activităților, prin post și folosirea
acestei zile pentru rugăciuni, pentru o purificare individuală și colectivă, prin practicarea iertării față de păcatele
celuilalt și ispășirea propriilor păcate comise împotriva lui
Hașem.
Cu aceste gânduri au venit enoriașii la Templul Coral,
atât de Erev Iom Kipur (15 septembrie), cât și a doua zi.
Suntem în postul de Iom Kipur, moment despre care
mulți cred că este o zi tristă, a arătat în cuvântul său Eduard Kupferberg, director al Cancelariei Rabinice și secretarul general al FCER. Dar este o concepție greșită. Acest
post este vesel, deoarece ne dă posibilitatea să ne purificăm trupul și spiritul. Este un prilej de autoanaliză când, în
final, ne împăcăm cu noi înșine și cu ceilalți. Vom deveni
fără păcate ca îngerii și astfel vom merita să fim pecetluiți
cu o înscriere bună în Cartea Vieții.

Potrivit prim-rabinului Rafael Shaffer, Iom Kipur este
o sărbătoare paradoxală. Pe de o parte, Hașem ne iartă
în fiecare an. Dar oare de ce ne iartă, când de fapt El știe
ce vom face, dacă vom cădea sau nu din nou în păcat?
Intențiile noastre sunt bune, vrem să facem bine, dar cădem în capcană. Dar Dumnezeu ne dă în fiecare an ceva
fiindcă are încredere că vom face bine. Cum ne raportăm
la această situație? Prin două acțiuni: urmând porunca zilei de a ne descoperi păcatele, de a ne asuma răspunderea pentru ele, de a elimina autoamăgirea, ceea ce este o
parte rea din noi. Pe de altă parte, trebuie să ne ferim de
autoînvinuire. Dacă vom reuși să vedem binele în noi, nu
vom mai cădea în capcană.
Mesajul zilei de Iom Kipur este asumarea răspunderii,
a arătat Silviu Vexler, deputat, președintele FCER. Fără
să se autoînvinuiască, ceea ce nu este un obicei evreiesc,
omul trebuie să înțeleagă și să accepte că a
greșit și să învețe să spună mulțumesc când
este cazul. El trebuie să se gândească cum
să facă bine și să observe ce a făcut și ce
nu a făcut bine.
După ce rabinul Rafael Shaffer a suflat
din șofar și după ce au fost scoase sulurile
de Tora din Aron Kodeș, introducerea pentru
ceremoniile de Erev Iom Kipur s-a făcut prin
interpretarea textului și melodiei Kol Nidrei, care
conține anularea tuturor promisiunilor făcute de o persoană de-a lungul anului. La ceremonie au participat primrabinul Rafael Shaffer, prim-cantorul Emanuel Pusztai și
corul Templului Coral.
A doua zi, pe parcursul întregii zile enoriașii au avut
posibilitatea să-și petreacă ziua la Templu în rugăciuni și
ascultând pasaje din Tora. Numeroși credincioși s-au adunat la ceremonia de Izkor, rugăciunea rostită în amintirea
celor dragi care au decedat. Seara, sunetul șofarului a încheiat sărbătoarea de Iom Kipur.
Înainte de distrugerea Templului de la Ierusalim, ceremoniile de Iom Kipur se încheiau prin sacrificarea, în
afara Templului, a unui țap, respectiv țapul ispășitor, care
în mod simbolic lua cu el păcatele Israelului.
EVA GALAMBOS
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C o m u n i tAT i
Târgu Mureș

120 de ani de la inaugurarea Sinagogii Mari

Sinagoga Mare sau Templul Mare din Târgu Mureş a
fost construită în perioada 1899-1900 în stil eclectic, pe
baza proiectului arhitectului Jakob Gärtner, la iniţiativa comunităţii evreieşti „Status Quo”. În anul 2020, evenimentul
de împlinire a 120 de ani de la inaugurarea obiectivului nu
a putut fi organizat din cauza restricţiilor sanitare.
Intrarea în monument se face printr-o poartă romanică
cu trei arcuri separate prin coloane, iar deasupra intrării,
pe o rozetă, există înscris un text din Vechiul Testament:
„Casa mea va fi o casă de rugăciune pentru toate popoarele” (Isaia 56, 7). În interior, Sinagoga din Târgu Mureş
are 522 de locuri, dintre care 238 pentru femei, situate la
etaj (care în prezent este nefuncţional), şi 314 pentru bărbaţi, situate la parter, iar pe plafoanele centrale sunt reprezentate stele colorate, având în centru Steaua lui David.
În sinagogă se află un monument memorial de marmură
albă, ridicat în memoria victimelor Holocaustului, pe care
stă înscris cu litere ebraice: „Numărul sfinţilor (martirilor)
din oraşul nostru este de 5.943. Şi piatra din zid strigă de
durere şi tot poporul evreu deplânge exterminarea părinţilor noştri şi a celor dragi nouă care au fost asfixiaţi şi arşi la
Auschwitz în anul 5704 (1944).” (Agerpres)

Silviu Vexler: Sinagogile sunt un simbol al memoriei
şi prezenţei evreilor din România
Preşedintele
Federaţiei Comunităţilor
Evreieşti din România
(Cultul Mozaic), deputatul Silviu Vexler,
a participat, pe 23
septembrie, la Târgu
Mureş, la sărbătorirea
împlinirii a 120 de ani
de la inaugurarea Sinagogii Mari din oraş.
Cu această ocazie, el
a amintit că „după ’89,
ni s-a spus că viaţa religioasă evreiască din România nu mai are absolut niciun
ţel şi că, de fapt, au rămas mult prea multe sinagogi şi am
putea să le închidem sau să vindem sau să le transformăm
în altceva, fiindcă nu mai avem nevoie de ele, nu le mai
doreşte nimeni. (...) E un subiect care a revenit foarte des,
acum eu o să insist asupra a ceea ce înseamnă cuvântul «mult»”, a spus Silviu Vexler care a precizat, conform
Agerpres, că „înainte de Holocaust, în România erau peste
2.000 de sinagogi, dar au supravieţuit perioadei Holocaustului şi, ulterior, regimului comunist, mai puţin de 100, din
care mai sunt în picioare în jur de 80. Şi, cu toate presiunile
care s-au făcut pentru renunţarea la acest obiectiv, am considerat întotdeauna că fiecare sinagogă are un rol central
în viaţa fiecărui evreu din România”. Președintele FCER a
apreciat, conform aceleiași surse, că „nu toate sinagogile
sunt atât de impresionante, atât de deosebite, cum este
sinagoga din Târgu Mureş. Unele sunt simple, dar aces-

Alba Iulia

Vară bogată
în activități

tea, fiecare dintre ele, sunt cele care păstrează amintirea
şi memoria nu doar a comunităţilor evreieşti, ci a fiecărui
evreu care le-a trecut pragul. (...) Aceasta ne-a motivat să
începem şi să continuăm programul de restaurare a sinagogilor din România. Sunt un simbol al memoriei şi prezenţei evreilor din România, un simbol al celor care au trăit
în acele locuri.” Vorbitorul a mai subliniat că în perioada
pandemiei de COVID-19 oamenii au reînceput să îşi reia
viaţa în comunitate şi să redescopere ce înseamnă viaţa
de cult. „Şi am văzut – cu atât mai mult în toată nebunia şi
instabilitatea care a fost generată de perioada pandemiei,
care pare că nu se mai termină – cât de important este să
existe un loc în care evreii să se poată aduna şi în care să
îşi trăiască viaţa.” La un moment dat, părea că pandemia
s-a sfârșit și mulţi au fost convinşi că gata, se poate lua
o pauză, că nu va mai dori nimeni să aibă nicio tangenţă
cu viața comunitară. „Ironia a fost – o ironie plăcută – că,
dimpotrivă, la nivel naţional am fost martorii unei dorinţe
a oamenilor de a fi din nou alături de comunitate, de a fi
în sinagogă şi de a redescoperi ce înseamnă viaţa de cult
sau care este rolul comunităţii. Vă doresc în continuare să
vă bucuraţi de această sinagogă, nu ca o clădire sau ca un
imobil în sine, ci ca un simbol al vieţii evreieşti din Târgu
Mureş şi ca un viitor al vieţii evreieşti din Târgu Mureş. (...)
O sinagogă poate trăi cu adevărat când are în ea oameni”,
a declarat Silviu Vexler.

Sighetu Marmației

Păstrarea
moștenirii
culturale
evreiești în zona
transfrontalieră
Maramureș

Două importante ateliere tematice
s-au derulat la Casa Memorială Elie
Wiesel din Sighetu Marmaţiei, în cadrul proiectului „Cercetarea şi păstrarea moştenirii culturale evreieşti în
zona transfrontalieră”, referitor la regiunea Maramureş, România - Ivanofrankovsk, Ucraina. Este vorba des-

Vasile Dub: prima condiție ca să întreţii
un monument de talia Sinagogii Mari
din Târgu Mureş este „să fie viaţă în ea”
Vasile Dub, președintele Comunității Evreilor din Târgu
Mureș, a spus că pentru comunitatea evreilor din Târgu
Mureş este o zi deosebită, nu numai pentru că se sărbătoresc 120 de ani de la inaugurarea acestei sinagogi, ci pentru că „această sinagogă a văzut multe, având în vedere
că a trecut prin începutul de secol XX. (...) Interesant este
şi drumul acestei comunităţi după al Doilea Război Mondial”. Conform Agerpres, președintele Comunității evreilor
a explicat de ce sunt elocvente cifrele referitoare la sinagoga târgumureșeană: „Cifrele sunt elocvente pentru că,
în 1940, în Târgu Mureş erau 5.400 de evrei, în 1961 mai
erau 800, iar astăzi, comunitatea are 170 de inşi, inclusiv membrii de familie ai enoriașilor care, în majoritate, nu
sunt evrei.” O altă durere exprimată de Vasile Dub este
că „această comunitate este îmbătrânită, nu avem tineri,
dacă nu avem tineri nu avem nunţi şi aşa mai departe. Dar
încercăm să menţinem comunitatea funcţională, iar asta
înseamnă o viaţă religioasă regulată, în fiecare sâmbătă
celebrăm Şabatul, încercăm să stârnim interesul târgumureşenilor. Am realizat, cu forţe proprii, un muzeu interesant, am ridicat un monument dedicat ghetoului şi mai
avem planuri”, a mai spus Vasile Dub care a adăugat că
prima condiţie ca să întreţii un monument de talia Sinagogii
ALX. MARINESCU
Mari din Târgu Mureş este
(Continuare în pag. 10)
„să fie viaţă în ea”.

În cadrul celei de a șaptea ediții a Taberei de conservare și res
taurare, studenții și masteranzii de la Universitatea „1 decembrie
1918” din Alba Iulia au restaurat mai multe pietre funerare din zona
veche a Cimitirului Evreiesc. Inițiativa și implementarea proiectului
aparțin prof. dr. Daniel Dumitran și Sidoniei Olea (expert restaurator
la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia).
În același timp, Adrian Puiuleț (care, împreună cu prietenii, de
câțiva ani îngrijește pe bază de voluntariat Cimitirul Evreiesc din Zlatna) și echipa amintită mai sus au efectuat lucrări de restaurare a pietrelor funerare din cimitirul evreiesc din Zlatna, arondat CE Alba Iulia.
Anterior avusese loc decopertarea monumentelor parțial îngropate,
în urma unei inundații din 1925, când s-a depus un strat de 60-70 cm
de aluviuni.
De această dată, sărbătorile de toamnă Roș Hașana și Iom Kipur
s-au ținut „față-n față”, în Sinagoga Veche din Alba Iulia. Participanții,
mai numeroși ca altădată, au ascultat serviciul religios cu multă
atenție. Oficianții de cult Marius Gedalia și Avram Faibiș au respectat
întocmai ordinea rugăciunilor transmisă de Cancelaria Rabinică.
După o pauză de foarte mulți ani, am sărbătorit Sucotul în curtea
comunității. Ne-am bucurat împreună de o zi superbă de toamnă,
sub suca, lângă flori, cu dulciuri, fructe și vin.
Anunțăm și o veste tristă. În data de 2 august 2021 ne-a părăsit
Tamara Teodorescu. Înmormântarea a avut loc în Cimitirul Evreiesc
din Alba Iulia. Fie-i memoria în veci binecuvântată!
LIA BORZA,
președinta CE Alba Iulia

Sucot
în orașul lui Ovidiu

Constanța

Evreii constănțeni au celebrat conform
tradiției Sucot 5782. În seara din ajunul sărbătorii, la invitația președintelui Comunității Evreilor
din Constanța, Sorin Ionescu, au răspuns 21 de
evrei constănțeni, iar alți 15 au transmis coreligionarilor tradiționalul „Hag Sameah”, scuzându-se că nu au putut participa fizic, din diverse
motive personale. A fost cel mai bun răspuns,
o palmă dată tuturor celor care afirmă, fără niciun temei și fără a se informa la conducerea
CE Constanța, că nu mai există comunitatea
evreiască de pe malul mării, a comentat, cu furie și amărăciune, Sorin Ionescu pe pagina sa
de Facebook.

pre un atelier culinar și un atelier de
muzică evreiască.
Cele două evenimente au deschis
o armonioasă cooperare între diverse
organizaţii şi prieteni ai culturii iudaice
şi ai Muzeului Maramureșan. Poveşti,
fotografii, amintiri despre reţetele din
casele evreieşti şi delicioasele preparate ne-au făcut să zâmbim şi să ne
bucurăm de diversitatea Sighetului
şi a Maramureşului. Au fost descrise, în linii mari, restricţiile cașrutului,
tradiţiile şi felurile de mâncare servite
cu ocazia sărbătorilor evreieşti, s-au
povestit şi s-au schimbat multe reţete, dar nu în ultimul rând s-au servit
efectiv preparatele pregătite şi aduse la faţa locului. Şi-au dat concursul
pentru reuşita acestui eveniment: Comunitatea Evreilor din Sighet, Fundaţia Tarbut Sighet, dr. Sorin Markus,
Tzuka şi Remus Turda, Arianne şi Luminiţa Tantas şi mai ales Paul Câmpean de la Paul’s Roti şi echipa sa,
cărora le mulțumim pentru delicii, profesionalism şi pasiunea pentru gătit în
stil evreiesc.
Muzica a fost vedeta celui de al
doilea atelier, un adevărat exerciţiu de
inspiraţie şi creativitate. Fie că a fost
vorba despre muzica textelor sacre,
psalmi, nigunim, balade, freillach sau
muzica de petrecere, ritmurile muzicale evreieşti ne-au făcut să vibrăm
şi să ne bucurăm de emoția pe care
muzica poate să o genereze. În calitatea sa de coautor al evenimentului, Comunitatea Evreilor din Sighetu
Marmaţiei îşi exprimă şi pe această
cale cuvenitele mulţumiri şi felicitări
Muzeului Maramureșan, Fundaţiei
Tarbut Sighet, Peninei Zilberman, lui
Sorin Markus, Ioan Borlean, Nicolae
şi Ulyana Iurcut, Adrian Danci, Orly
Frankel, Korody Ladislau şi nu în ultimul rând nepreţuitului virtuoz, ceteraşul Vasile Rus din Vadul Izei.
PETRU GANZ
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C o m u n i tAT i
Arad

Un Sucot deosebit, celebrat în grupuri
mai mici

Pandemia ne-a afectat pe toți, indiferent de etnie, religie ori de alte considerente. Încercăm totuși
să mergem mai departe, să ne continuăm activitățile
așa cum putem, uneori doar online, alteori fizic, dar
în grupuri mai mici și cu restricții. Sucotul, Sărbătoarea Corturilor, a fost marcată de evreii arădeni în
cele mai diverse moduri, fie în comunitate, fie doar
în curtea casei sau pe balconul ori geamul unui mic
apartament, pentru cei care au dorit să se protejeze.
„Chiar dacă anul acesta am fost într-un număr
mult mai mic decât în alți ani, totuși am vrut să sărbătorim împreună începutul Sucotului. Nu am putut
să facem cortul la cămin, așa cum se obișnuia, din
cauza pandemiei, așa că a fost montat în curtea sinagogii, la un nivel mai redus”, declară ec. Raoul
Vizental, președintele Comunității Evreilor din Arad,
după ce a gândit și regândit lucrurile astfel încât să
se asigure că și în timpul acestei sărbători membrii
comunității lui vor fi în siguranță, ba mai mult, că toți

știu că el se gândește la ei, indiferent dacă pot sau
nu participa fizic la evenimentele organizate.
„Mulțumită lui Sorin Rotunzeanu care, din câteva scânduri, a montat un cort foarte solid, și Anei
Ioniță care, de fiecare dată, reușește să transforme în ceva frumos orice împodobește, am izbutit să
ne simțim împreună ca o mare familie. Așa cum e
normal, tatăl acestei familii a fost rabinul Ehrenfeld
care a făcut ca atmosfera să fie și mai plăcută”, spunea președintele într-unul dintre puținele momente
de respiro.

Brăila

Gânduri din Israel

Urările de Hag Sameah (Sărbătoare fericită)
au curs de peste tot din lume. Însă cea a domnului
Tiberiu Friedmann a sensibilizat parcă și mai mult
comunitatea. „Am o mare plăcere de fiecare dată
când văd câte ceva din viața comunității evreiești
din Arad. O echipă de sufletiști care fac totul ca
tradiția să fie respectată. Jos pălăria în fața conducerii comunității din Arad. Îl cunosc pe rabinul
Ehrenfeld, știu cât e de sufletist și ce efort face ca
totul să fie cum trebuie. Kol ha cavod, Raoul, ție și
echipei tale. Hag uspezin sameah!”, spunea Tiberiu
Friedmann.

Sucotul copiilor, în curtea casei
Fiecare eveniment al Comunității Evreilor din
Arad are ceva deosebit, dar atunci când e vorba de
copii, lucrurile prind un caracter aproape magic și
cei mai activi membri caută soluții pentru ca micuții
să uite de problemele zilnice și să se bucure de sărbătoare. De această dată, președintele comunității,
Raoul Vizental, a fost cel care a izbutit să organizeze un Sucot în cât mai mare siguranță. Astfel,
duminică, 26 septembrie, copiii comunității s-au întâlnit în curtea sa, unde foișorul a fost extins pentru
a crea un fabulos cort de Sucot, împodobit cu flori,
fructe, diverse ghirlande și desene, pregătit special
de familia Vizental. Bineînțeles că a fost de față și
pisica familiei, care a inspectat cu atenție ca fiecare
detaliu să fie bine pus la punct, aducând veselie pe
chipurile tuturor. Participanții, așteptați cu bunătăți,
de la fructe la dulciuri și sucuri, au rămas uimiți de
aleasa primire.
Dacă de partea logistică s-a ocupat familia Vizental și secretara comunității, Danna Kalman, cea
legată de programul întâlnirii a fost organizată de
Elda Botezatu. Micul party a fost plin de dansuri,
cântece, râsete și voie bună. Copiii au rememorat
detalii despre Sucot, cum și de ce se sărbătorește și
au petrecut clipe de neuitat alături de prieteni.

Roș Hașana 5782

MARGARETA SZEGŐ
Foto: Raoul Vizental

Comunitatea Evreilor din Brăila a serbat trecerea în noul an, ca
de obicei, la Templul Coral, dar fără foarte multă bucurie exteriorizată, din cauza pierderii recente a oficiantului de cult Suchar Goldstein (14 iunie 1949, Galați - 10 iulie 2021, Galați) și a prezenței
spectrului problemelor generate de pandemia de COVID-19. Membrii comunității s-au întâlnit în după-amiaza de 6 septembrie 2021
cu respectarea regulilor de protecție sanitară (distanțare, purtarea
măștilor de protecție). De data aceasta, în poziția oficiantului a stat
Nadia Ustinescu, președinta CE Brăila, care a citit rugăciunile, acompaniată de membri ai comunității.
Prima zi a sărbătorii s-a încheiat cu ruga de a primi tot ajutorul pentru a rezista cu bine la tot ce va veni,
un an se pare de asemenea dificil, dar și cu speranța că Brăila și membrii comunității vor primi ajutor de
la Federație în așa fel încât evenimentele de la Templul Coral să se desfășoare în bune condiții, așa cum
se întâmpla când trăia oficiantul de cult Suchar Goldstein. Urmând cele zece zile de penitență, conform
tradiției ebraice, Nadia Ustinescu nu a uitat să-i îndemne pe participanții la sărbătoare să își ceară iertare
în această perioadă, dacă există vreun motiv, de la cei pe care i-ar fi putut supăra. Și tot conform tradiției,
nimeni nu a plecat de la templu până nu a gustat din vinul dulce ritual și nu a primit un dar simbolic, menit
și el să-i apropie pe membrii comunității, să-i unească, pachețelul conținând mere înmuiate în miere, rodie
și alte bunătăți dulci, ca să corespundă exact urării Șana Tova Umetuka, rostită de Roș Hașana.
Acum, la început de an iudaic, resimțim cu mare tristețe lipsa celui care a fost mulți ani oficiantul de cult
al brăilenilor, SUCHAR GOLDSTEIN. ZIHRONO LIVRAHA!			
ARMANDA FILIPINE

Aniversarea unui om bun, o sărbătoare

În comunitatea evreilor brăileni a fost serbată, pe 1 septembrie 2021, una
dintre doamnele cu o vârstă respectabilă, Ileana Cornelia Gătlan, o persoană
deosebită care, prin bunătate și caldă prietenie, a atras către sine toate gândurile bune. E drept că, fiind pandemie, a fost mai dificil de realizat o adevărată
aniversare, așa cum ar fi meritat la împlinirea celor 83 de ani. Dar echipa de
asistență socială și Nadia Ustinescu, președinta CE Brăila, au fost alături de
sărbătorită. De altfel, Nadia Ustinescu este cea care a făcut, în câteva cuvinte sugestive, portretul acestei brăilence minunate, urându-i și prin intermediul
revistei un călduros La mulți ani: „O prietenă, un om bun, cald, drăgăstos, o
doamnă sensibilă, cochetă și grijulie. E drept și că a învățat asta de-a lungul
vieții, lucrând cu oamenii: a fost asistentă. Atentă la problemele celor din jur și
mai cu seamă îngrijind de nepoata căreia îi arată toată dragostea. Draga noastră, noi toți, cei care te cunoaștem, te prețuim și ne dorim să ne fii alături întru
mulți ani!” (A.F.)

Sărbătorile de toamnă,
dintr-o altă perspectivă

Arad

Cred că aceeași problemă pe care o avem în Arad
o regăsim în aproape toate comunitățile evreiești din
România, săptămână de săptămână, cu ocazia fiecărui Șabat. Oare o să avem minian sau nu? Ce putem face pentru soluționarea acestei probleme?
Cu această întrebare am intrat și în Anul Nou
Evreiesc 5782 (Roș Hașana 5782), ocazie cu care
știam că vom putea constata cel mai bine câți membri activi avem în comunitatea noastră, cine este religios, cine vine pentru tradiție, cine pentru că simte
că aparține comunității.
Am intrat în perioada de sărbătoare pregătiți
să asigurăm toate condițiile pentru ca membrii
comunității să se simtă în siguranță, dar și să petreacă sărbătorile cu respectarea tradițiilor religioase, alături de noi aflându-se tot timpul rabinul Abraham Ehrenfeld care ne-a sfătuit, ne-a îndrumat și
ne-a ajutat atât să înțelegem mai bine sărbătorile,
cât și să intrăm în atmosfera lor.
Doresc să menționez faptul că și reprezentanții
Federației Comunităților Evreiești din România
ne-au contactat în repetate rânduri pentru a ne ajuta și susține în organizarea sărbătorilor.
De Roș Hașana am rămas plăcut impresionat
constatând că totuși avem mai mulți participanți decât cei cu care eram obișnuiți în ultima vreme. E
drept însă, nu foarte mulți, deoarece pandemia și-a
spus și acum cuvântul. Totuși nu am avut probleme
în constituirea minianului, iar sinagoga parcă era
mai frumoasă cu atâția oameni prezenți în ea și cu
rabinul în mijlocul lor. Am observat, atât cu ocazia
acestei sărbători, cât și cu a celor care au urmat, că
prezența este cea mai ridicată în prima seară, lucru
care nu l-a făcut pe rabinul Ehrenfeld să își piardă
răbdarea, de fiecare dată explicând enoriașilor și
răspunzând la întrebările tuturor.
Din păcate, am avut și surpriza neplăcută ca,
atunci când i-am urat unui vârstnic din comunitate
să fie înscris în Cartea Vieții (urarea tradițională
de Roș Hașana), el să-mi răspundă cu tristețe în
glas că nu crede că anul acesta se va mai întâmpla
acest lucru. Totuși i-am simțit bucuria că a fost sunat de reprezentanții Comunității Evreilor din Arad
cu ocazia sărbătorilor și că a putut să ia parte, chiar
și așa, la tradițiile noastre.
Trebuie să recunosc că, pentru mine, partea cea
mai plăcută a fost spre final, la Sucot și Simhat Tora.
De Sucot am avut două surprize. În Arad au fost
montate patru suca, fapt ce îmi spune că tradițiile
încă sunt importante pentru noi. Prima a fost montată în curtea Sinagogii Neologe, unde am stat, am
glumit, am cântat și am râs împreună. Și chiar dacă,
de obicei, ne dorim să fim cât mai mulți împreună,
atmosfera de familie, de oameni care se cunosc și
se apreciază este greu de realizat într-un grup foarte mare de oameni.
Ultima suca, pe care am ridicat-o la mine în curte,
a fost cea care ne-a făcut să ne simțim mai tineri.
I-am invitat pe copiii din comunitate și pe părinții
lor. Chiar dacă speram să ne putem strânge mai
mulți, din cauza pandemiei au fost prezenți numai
10 copii, părinții lor, rabinul, dar și un invitat foarte drag nouă, arădenilor: Ivan Bloch, președintele
Comunității Evreilor din Lugoj.
Se poate spune că am combinat o zi plăcută la
iarbă verde cu prezentarea tradițiilor atât de către
oficiantul de cult, Boris Mor, cât și de către rabinul
Abraham Ehrenfeld.
La final, copiii au fost binecuvântați de Boris
Mor, iar rabinul Ehrenfeld a binecuvântat casa. Cu
această ocazie, pe tocul din dreapta ușii de la intrarea în casă a fost așezată o Mezuzah.
La ultima sărbătoare, cea de Simhat Tora, cu toții
am simțit bucuria Torei. Am cântat și am dansat împreună, dar, spre regretul nostru, ne-am și despărțit
de rabinul Ehrenfeld. În numele tuturor membrilor
CE Arad, i-am mulțumit pentru faptul că a fost alături de noi până la finalul sărbătorilor de toamnă.
Nu în ultimul rând, trebuie să spun că, după o
lungă perioadă pe care am petrecut-o alături de rabin, am început să înțeleg mai bine glumele în care
toată lumea merge la rabin pentru a-i cere sfatul.
Însă concluzia cea mai relevantă din sfaturile primite a fost aceea că IMPORTANT ESTE SĂ FII OM.
RAOUL VIZENTAL,
președintele CE Arad
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Roș Hașana este ziua
în care a fost creat primul om, Adam

Evreii
au sărbătorit
Roș Hașana

Satu Mare

În fiecare Roș Hașana slăvim
împărăția lui Hașem asupra poporului
lui Israel și a întregii lumi. Prin sunetul
șofarului îl glorificăm pe Hașem, dar
este și simbolul căinței și al plânsului,
pentru că în aceste momente omul
este judecat după faptele sale și este
scrisă soarta sa în anul viitor.
În această zi, Hașem ne fixează
destinul din următorul an. Acum se
stabilesc prosperitatea, sărăcia, sănătatea și boala, cine se va ridica și
cine va coborî. Dar nimic nu este fixat
pe vecie, Hașem putând să ne schimbe viitorul, dacă omul se căiește pentru faptele sale rele.
De Roș Hașana, Avraham este
pus la încercare, cerându-i-se să-l
sacrifice pe fiul său, Ițhak. Din coarnele berbecului sacrificat, pentru că
Hașem nu acceptă sacrificii umane,
s-au făcut cele două șofare care se
vor auzi cu ocazia primirii Torei.
Cu ocazia sărbătorii de Roș

Târgu Mureș
(Urmare
din pag. 8)

Hașana ne dorim să evaluăm greşelile
pe care le-am făcut în anul care a trecut şi să ne căim, cu credinţă şi părere
de rău, pentru toate evenimentele rele
din viaţa noastră. Să ne împăcăm cu
toţi cei cu care ne-am certat şi să facem planuri prin care putem îmbunătăţi viaţa în anul care vine. Sunt zile în
care ne amintim şi facem planuri noi,
pentru un an nou, cu vise noi!
Viaţa este plină de neprevăzut, realităţile cu care ne confruntăm zi de zi
ne pot face să fim sceptici, dar sunetul
șofarului din sinagogă şi din sufletul
nostru ne îndeamnă să fim încrezători
că totul poate fi realizat. Să promovăm pacea şi liniştea şi să devenim
persoane mai bune!
Pentru anul 5782 îmi doresc să ne
vedem sănătoşi, cât mai mulţi şi mai
des la sinagogă; acolo este locul unde
învăţăm să fim şi să devenim oameni
mai buni. Doar astfel vom putea să
împărtăşim din bucurii şi să ne fim de

ajutor unii altora, atunci când avem
necazuri.
Celor care au fost prezenţi la sinagogă şi celor care nu au putut fi alături
ne noi le dorim, în numele Comitetului
de conducere al Comunităţii Evreilor
din Satu Mare, Șana Tova Umetuka,
un an bun şi dulce! Șana Tova!
ADRIAN BEȘA,
președintele CE Satu Mare

120 de ani de la inaugurarea Sinagogii Mari

György Diamantstein,
fost profesor de istorie

„Am 66 de ani şi mă număr printre cei mai tineri membri ai comunităţii. Ar mai fi câţiva tineri de 40 de ani, dar
nu frecventează, eventual la sărbători de mare anvergură.
Peste 20 de ani nu vom mai fi. Când am creat acel muzeu
am spus că piatra (cărămida) rămâne şi am spus că prin

Iași

Craiova

acesta să rămână câte ceva şi din spiritul nostru. Evrei
pe linie maternă evreiască sunt cam 80, dintre care 8090% sunt foarte în vârstă. Şi atunci ce perspectivă să mai
avem? (...) Căsătorii evreieşti nu sunt, cei din generaţia
mea s-au căsătorit cu creştini/creştine, copiii noştri nu sunt
consideraţi evrei pe linie maternă. (...) După război, când
au venit înapoi supravieţuitorii, bărbaţi, femei, au venit din
lagărele de muncă, s-au căsătorit şi foarte mulţi au plecat
în Israel”, a arătat György Diamantstein, citat de Agerpres.

In memoriam ABRAHAM GHILTMAN (z.l.)

La 11 octombrie 2021 (5 Heşvan
5782) s-au împlinit doi ani de la plecarea în veşnicie a regretatului inginer Abraham Ghiltman (z.l.), a cărui
personalitate a lăsat o amprentă luminoasă asupra CE Iaşi pe care a
condus-o, cu dăruire şi devotament,
de-a lungul celui de al doilea deceniu
al secolului nostru.
Abraham Ghiltman (z.l.) s-a născut în 4 ianuarie 1934, la Burdujeni,
judeţul Suceava, într-o familie evreiască. Primii ani de şcoală i-a făcut
la heder, şcoala primară evreiască,
unde s-au pus bazele temeinicei sale
pregătiri culturale şi spirituale iudaice.
Anii de liceu i-a urmat la Huşi, unde
tatăl său era medic la spitalul orăşenesc. Apoi a fost student la Institutul
Politehnic din Iaşi, absolvind în 1958.
De-a lungul carierei a lucrat ca inginer şi şef de secţie la Întreprinderea
de Construcţii Siderurgice Hunedoara
şi la Întreprinderea „Moldova Tricotaje” Iaşi unde, până în anul 1994, a
condus activitatea mecano-energetică. După pensionare s-a angajat la
Comunitatea Evreilor din Iaşi, fiind
responsabil al patrimoniului imobiliar, iar între anii 2008-2010, secretar
al comunităţii. În 2010 a fost ales în
funcţia de preşedinte al Comunităţii
Evreilor din Iaşi. Timp de 10 ani, până
în ultimele clipe ale vieţii, i s-a dedicat
cu trup şi suflet, cu profesionalism şi
abnegaţie.
Rodnica sa activitate de lider comunitar a fost răsplătită cu numeroase distincţii, dintre care menţionăm:
Medalia de Onoare a FCER-CM pentru devotament şi activitate comunitară a evreilor din România, Medalia
Wilhelm Filderman, Medalia „150 de
ani de la înfiinţarea Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, Diploma
de Excelenţă acordată de Primăria
Municipiului Iaşi.

Preşedintele Abraham Ghiltman a
întreprins numeroase demersuri pentru legarea de noi punţi de prietenie
şi respect între comunitatea ieşeană
şi evreii români din Israel: semnarea
acordurilor de înfrăţire între municipiul Iaşi şi oraşele Ashdod şi Haifa,
având ca efect dezvoltarea relaţiilor
de colaborare şi sprijin reciproc între
municipalitatea oraşului Iaşi şi reprezentanţii mediilor de afaceri, cultural
şi academic din Israel. De asemenea,
a susţinut permanent organizarea şi
desfăşurarea Marşului Vieţii, manifestare tradiţională de comemorare
a victimelor Pogromului de la Iaşi din
iunie 1941.
Totodată reamintim că preşedintele Ghiltman a fost alături de municipalitatea ieşeană la inaugurarea „Pieţei
Evreilor martiri ai Pogromului din iunie
1941” şi a „Pieţei Drepţi între Popoare”, la relocarea şi reabilitarea porţii
Cimitirului Evreiesc din Păcurari Iaşi
etc.
Prin întreaga sa activitate, preşedintele Abraham Ghiltman s-a dovedit
a fi un autentic Cetăţean de Onoare
al Municipiului Iaşi. Acest titlu i-a fost
acordat, cu unanimitate de voturi, în
şedinţa Consiliului Local din 30 octombrie 2019.
Inginerul Abraham Ghiltman (z.l.)
şi-a pus viaţa şi întreaga energie în
slujba semenilor săi şi a reuşit să res
taureze cele două sinagogi din oraş,
lăsând în urma sa două lăcaşuri de
cult în care viaţa spirituală evreiască
a reînflorit vizibil.
Ca semn de preţuire, inaugurarea
monumentului său funerar din Cimitirul ieşean Păcurari a avut loc în aceeaşi zi, 29 iunie 2021, în care a avut
loc comemorarea a 80 de ani de la
Pogromul din iunie 1941. La inaugurare au luat parte numeroase personalităţi din Bucureşti şi Iaşi, printre

care consilierul prezidenţial S. Nistor,
preşedintele FCER-CM, S. Vexler,
prim-rabinul R. Shaffer, primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, rabinul Y.
Aharonovitch, preşedinta Comunităţii
Evreilor din Iaşi, Benjamina Ides Vlad
covschi, membri ai CE Iaşi, numeroşi
ieşeni, văduva defunctului preşedinte,
Freida Ghiltman etc. Cu toţii au ţinut
să onoreze, prin prezenţă, flori, lumânări şi cuvinte de omagiere, memoria
defunctului preşedinte Abraham Ghiltman (z.l.).
Ceremonia a fost încheiată de se
cretarul comunităţii ieşene, juristul
Albert Lozneanu, care a citit versuriomagiu scrise de poetul Adi Cristi:
„...Discret şi tainic cum ai fost / O lume-ntreagă te-a cuprins / şi-ai găsit
în vârstă forţa / De-a fi de-nţelepciune nins / Ai fost pentru a fi şi-acum /
Când ceasul tău zidise ora / Şi drumul stins în cimitir / Aprinde veşnica
Menora.”
Fie ca memoria şi odihna veşnică
ale defunctului preşedinte Abraham
Ghiltman să fie în veci binecuvântate!
MARTHA EŞANU

Pitești

Evreii craioveni au sărbătorit Roș
Hașana – intrarea în noul an, 5782.
Președintele Comunității Evreilor din
Craiova, prof. univ. dr. Corneliu Sabetay, a explicat că sărbătoarea marchează începutul celor zece zile de căință,
care se încheie în Ziua Judecății sau a
Marii Iertări, cea mai mare sărbătoare
evreiască – Iom Kipur.
Pentru evrei începe anul 5782. Roș
Hașana cade în prima zi a lunii Tișrei
care este prima lună a calendarului
evreiesc modern. Roș Hașana este
prima din cele 10 zile ale penitenței,
numite Yamim Norayim, care culminează cu Iom Kipur, Ziua Ispășirii. În
emisfera nordică are loc la începutul
toamnei. După tradiție, Roș Hașana
este și aniversarea creării primului
om, Adam, de aceea i se mai spune
și Iom Hatrua, ziua sunării (la origine,
din trâmbițe; în zilele noastre, asociată adesea cu cornul șofarului).
Obiceiurile includ sunarea din șofar
și o cină familială, la care se mănâncă
feluri simbolice, cum ar fi mere cu miere, pentru ca anul care începe să fie
un an mai bun și dulce, rodii, curmale,
morcovi, precum și un cap de pește.

Un moment de analiză
La sinagoga din Craiova au fost
reprezentanți ai comunității pentru
a marca, așa cum se cuvine, intrarea într-un nou an. „Anul Nou este o
sărbătoare a bucuriei, dar și un prilej
să vedem ce am făcut peste an. În
această perioadă, fiecare evreu ar
trebui să-și facă o autojudecată. Să
își pună în balanță conștiința, să vadă
ce a făcut bine și ce a făcut rău. Însă
în principal este un prilej de sărbătoare. Ne adunăm în jurul unei mese
îmbelșugate, de pe care nu trebuie să
lipsească vinul, a precizat prof. univ.
dr. Corneliu Sabetay pentru publicația
Cuvântul libertății.

Șana tova ve metuka
Sărbătoarea durează două zile. În
rugăciunile care se rostesc de Anul
Nou se arată că de Iom Kipur întreaga omenire trece prin fața lui Dumnezeu. „Trecutul a trecut și nu mai este
în stăpânirea noastră. Viitorul însă
depinde numai de noi. Decizia ca în
anul ce vine să fim mai buni decât am
fost în anul ce a trecut este în puterea
noastră”, arăta prim-rabinul Rafael
Shaffer. Repararea daunelor produse,
recunoașterea, mărturisirea regretului
și asumarea că faptele rele nu se vor
mai repeta duc la ștergerea păcatelor.

100 de ani de la inaugurarea
Sinagogii

De un secol, Sinagoga din Pitești a fost
martorul vieții evreiești, trăind alături de
comunitate. În cadrul evenimentului dedicat acestui moment simbolic, președintele
FCER, deputatul Silviu Vexler, i-a înmânat președintelui Comunității Evreilor din
Pitești, Aurel Davidovici, în numele FCER,
Medalia de Onoare „Devotament în serviciul comunitar”, ca semn de apreciere și
recunoștință pentru împlinirea a 20 de ani
de activitate dedicată evreilor din Pitești.
La mulți ani!
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C o m u n i tAT i
Roș Hașana 5782

Bacău

În ciuda pandemiei, 84 de membri
ai Comunităţii Evreilor din Bacău au
ţinut să sărbătorească împreună, la
Restaurantul Dumbrava, intrarea în
noul an 5782.
Conform tradiţiei noastre, 5782
reprezintă numărul anilor de la Creaţia Divină a lumii. Roș Hașana este
denumită şi Iom Hadin (ziua Judecăţii
Divine), Iom Hazikaron (ziua amintirii
– ne rugăm ca Dumnezeu să-Și amintească de noi cu bunăvoinţă) sau Iom
Terua (ziua suflării din şofar). Şofarul
este confecţionat din corn de berbec,
în amintirea episodului din Tora: Sacrificiul lui Iţhac. Cele 100 de sunete ale
şofarului au menirea de a trezi conştiinţa fiecăruia dintre noi, amintindu-ne
că este ziua Judecăţii Divine, când se
stabileşte soarta fiecăruia dintre noi.
Roș Hașana reprezintă şi prima dintre
cele 10 zile de căinţă, perioadă care
se încheie la Iom Kipur, când fiecăruia dintre noi i se pecetluiește destinul
pentru anul care a început.
Erev Roș Hașana a debutat cu
aprinderea lumânărilor şi cu binecuvântarea, ambele făcute de tânărul
Emy Leibu. Kiduşul, Sfinţirea, pe vin
cașer, a zilei de Iom Tov, a fost făcută
de dr. Marcel Weisselberg. Binecuvântarea pe pâine s-a făcut pe pâine
şi miere de albine. Subsemnatul a
urat bun venit oaspeţilor şi a salutat
prezenţa d-lui prof. Iancu Vexler, preşedintele CE Roman, a familiei şi a

altor musafiri din Israel, Bucureşti şi
Piatra Neamţ, după care am făcut o
scurtă prezentare a sărbătorii.
Mulţumim, pe această cale, lui
Dan Aizic şi Restaurantului Dumbrava pentru ospitalitate, pentru salonul
minunat împodobit şi bucatele alese.
Serviciile religioase s-au desfăşurat la Templul Cerealiştilor, conform
unei tradiţii deja statornicite, într-o
atmosferă cu adevărat solemnă. Şofarul a avut o rezonanţă cu adevărat
impresionantă, datorită şi acusticii excelente a Templului. S-a citit din Tora
(Pericopa Vaiera) şi, pentru Maftir,
dintr-un al doilea Sul de Tora, din Pericopa Pinhas.

Maestrul Irinel Aciobăniţei a avut
câteva interpretări la orgă, cum ar fi
Avinu Malkeinu, Șalom Alehem şi
câteva compoziţii sinagogale ale lui
Lewandovski. Parcă niciodată orga
nu a sunat la fel de impresionant ca
în Templu! Enoriaşii şi-au urat Șana
Tova Umetuka! şi Leșana Tova Tikatevu!
BRIF HAINRICH

Colaborare exemplară a
primăriei cu comunitatea evreiască
Tulcea

În Tulcea există două cimitire evreieşti, unul pe strada Sblt. Corneliu Gavrilov 175, cunoscut ca cimitirul vechi
– închis în 1900, în care există monumentele funerare a doi rabini şi al lui
Abraham Ellman, decorat cu „Steaua
României” în 1878, personalitate importantă a oraşului din perioada res
pectivă –, şi unul pe str. Eternităţii 33,
deschis în 1901.
În judeţ există 5 cimitire evreieşti –
la Babadag, Sulina, Măcin, Isaccea şi
Chilia Veche – care sunt închise.
În anul 2002, cu sprijinul financiar al cetăţeanului american dr. Robert Sadoff, am reuşit reabilitarea
cimitirului vechi, prin proiectarea şi
construirea unei intrări principale, a
unui pavilion în care sunt depozitate,
pentru conservare, obiecte funerare
din acest cimitir, prin reparaţii de monumente funerare, construirea unei
alei principale (din dale de beton),
prin împrejmuirea totală a cimitirului
etc. Unele lucrări au fost finanţate de
FCER, printre care şi construirea celui de al doilea zid de sprijin, cu înălţimea de 2,5 m şi lungimea de 18 m, în
prelungirea zidului de la intrarea principală. Au fost tăiaţi toţi copacii înalţi

de cca 10-15 m, care prezentau un
pericol real pentru pietoni şi imobilele
din jur.
În prezent, îngrijitorul execută lucrări de defrişare şi curăţenie.

În cursul lunii septembrie 2021
am solicitat primarului Municipiului
Tulcea, Ştefan Ilie, sprijin pentru salubrizarea şi evacuarea vegetaţiei din
acest cimitir. Ca urmare a acestei solicitări, edilul a dispus măsuri de rezolvare a acestei probleme, astfel încât,
în prezent, cimitirul se află într-o stare
perfectă de curăţenie.
Mulţumim și pe această cale primarului Ştefan Ilie şi DIAP Tulcea
pentru ajutorul acordat comunităţii
noastre.
ing. FAIMBLAT SOLOMON,
președintele CE Tulcea

Sărbătoarea Corturilor

Serviciile religioase din primele
două zile de Sucot s-au desfăşurat
la Sinagoga A.A. Rosen, în prezența
unui mare număr de enoriași. Prin
grija Cancelariei Rabinice, am primit,
chiar cu câteva zile înaintea Sărbătorii, trei componente ale lulavului. Din
Tora s-a citit în ambele zile de Iom
Tov, din primul Sul, pentru cinci chemaţi, din Cartea Vaikra, din Pericopa
Emor, mițvoturi cu referire la cele trei
Mari Sărbători de Pelerinaj. Din al
doilea Sul, pentru Maftir, din Pericopa
Pinhas (Cartea Bamidbar), mițvoturi
cu referire la a 15-a zi a lunii Tişrei.
După serviciul religios de Hag Sucot, am participat cu toţii, respectând
regulile pandemiei, la Binecuvântarea pentru Suca, în curtea Sediului
CE Bacău, la scuturarea lulavului în
Suca şi apoi la o foarte reuşită gustare tradiţională de Sucot, vinovaţi de
pregătirea acesteia fiind familia Laura
Şerban şi Cristian Apreutesei. Menţionăm că suca a fost apreciată de cei
prezenţi ca fiind mai frumoasă ca ori-

Piatra Neamț
Festivalul de Teatru Piatra Neamț
(ediția a 32-a), 2021

„Componenta
evreiască”

Desfășurată sub genericul „Postprezent” (concept explicat de regizorul-dramaturg și consultant artistic al
Teatrului Tineretului, Daniel Chirilă:
„Trăim într-un postprezent în care
prezentul nu există, fiind doar o zonă
tampon între ce a fost și ce urmează...”), a 32-a ediție a Festivalului
de Teatru Piatra Neamț a acoperit
intervalul 3-12 septembrie a.c. Res
pectiv „prezentul”, trăit în timp real și
sub presiunea urgenței (pandemiei),
așezat între două oglinzi, una a trecutului / istoriei și cealaltă a viitorului
(ca exemple referențiale amintesc
spectacolele Viitorul din trecut de Clemens Bechtel și Va urma. Pe Planeta Oglindă de Gianina Cărbunariu).
Astfel, cele peste 50 de evenimente
din „sumarul” festivalului au fost găzduite în spații neconvenționale sau în
aer liber și, desigur, în sala teatrului,

Sucot pe malul Dunării

Din cauza restricțiilor impuse de
pandemie, conducerea comunității
evreiești tulcene a organizat de Sucot, la Templul din localitate, o suca
unde a fost celebrată Sărbătoarea
Corturilor.
De asemenea, membrii comunității
au avut grijă ca, în perioada 21-27
septembrie 2021, să organizeze acasă toate cele necesare pentru sărbătorirea Sucot conform tradiției.
Urarea „Hag Sucot Sameah!” s-a
auzit și la Templu, și în locuințele
enoriașilor. (F.S.)

cumulând diverse forme de expresie
(de la spectacolul propriu-zis și film, la
performance, eseu, statement, atelier,
expoziție etc.). O reprezentare complexă a ceea ce înseamnă astăzi teatrul, în viziunea și selecția (națională
și internațională) a curatorului Gianina
Cărbunariu, regizor, dramaturg și director al Teatrului Tineretului.
În cele patru secțiuni ale festivalului s-a
EMIL NICOLAE-NADLER
impus
(Continuare în pag. 22)

când, împodobită cu flori şi produse
agricole, conform caracterului agrar
al sărbătorii, de construirea ei ocupându-se cu pasiune Daniel Chiriac şi
Ioan Stanciu.
Ne bucurăm că am reuşit şi în
aceste vremuri grele să petrecem împreună Zman Simhateinu (Timpul bucuriei noastre).
BRIF HAINRICH

Târgoviște

Recunoștință

În Târgoviște a trăit o comunitate
numeroasă de evrei. Nu este secret,
nu este declarativ. Este un fapt real,
consemnat atunci în recensămintele
populației. Ceea ce nu este explicit, ci
doar implicit, este conviețuirea: integrarea minorităților în majoritate, fără
asimilare.
De remarcat că mulți evrei s-au
implicat în nevoile Cetății, printre
care industriașul Iosef Samuil. În anul
1915, acesta, împreună cu soția sa,
Elisa, au donat Primăriei orașului
Târgoviște casă, teren și bani pentru
ridicarea unei școli primare în cartierul periferic cunoscut sub numele
Matei Voievod. Despre donatori nu
se cunoaște nimic: nici data nașterii,
nici data decesului, nici aparținători.
Tot ce se știe este punctul de reper,
pentru călători, „Fabrica de Spirt” a
industriașului donator, iar pe Calea
București, la nr. 28 este școala donată care, din 1916, este funcțională și
în prezent.
Pentru că preocuparea principală
a Asociației Centrale de Prietenie și
Colaborare Culturală cu Israelul este
cultivarea în rândul tinerilor elevi și
studenți a respectului pentru cultura
și tradițiile poporului evreu trăitor de
5782 de ani fără a fi asimilat de istorie, am considerat că este necesar
ca elevii să realizeze că învață într-o
școală donată de un EVREU cu mai
bine de 100 de ani în urmă.
Prin înțelegerea și bunăvoința
prim-rabinului Rafael Shaffer, ziua de
începere a anului școlar preuniversitar
este și ziua de comemorare (Iarțait) a
familiei Iosef Samuil și Elisa. Și anul
acesta, ca și în anii precedenți, la Templul Coral din București, în data de 13
septembrie, a avut loc rugăciunea prin
care ne-am manifestat recunoștința
pentru donația atât de folositoare și
ne-am rugat Bunului Dumnezeu să-i
aibă în grija Sa pe donatori.
De peste un secol, școala a
funcționat neîntrerupt, ceea ce este o
dovadă a binecuvântării și protecției
divine. Aici au învățat întotdeauna
elevi ai minorităților bulgară și romă,
alături de elevi români, locuitori ai zonei.
Mulțumim pe această cale atât
Rabinatului, prim-rabinului și cantorului, cât și redacției revistei Realitatea
evreiască – cei care fac cunoscută
activitatea noastră.
ILEANA GHENCIULESCU
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JCC Bucureşti

Calendar pentru 5782

Proaspăt ieșit din tipar, calendarul JCC pentru anul 5782 vă
așteaptă. Acesta conține sărbătorile evreiești, precum și imagini de la
activitățile comunitare din ultimii ani. Editarea sa a fost posibilă cu ajutorul
partenerilor și al sponsorilor care ne ajută în susținerea vieții evreiești în
București și în România. Toda raba! Șana tova!
Și dacă tot avem un nou calendar, acesta vă va fi de folos și pentru a
marca datele cursurilor pe care Centrul Comunitar Evreiesc din București
le-a reluat la începutul lunii octombrie. În sezonul 2021-2022 susținem
cursurile de limba ebraică pentru copii și adulți (începători, intermediari și
avansați), cu desfășurare la sediul JCC. De asemenea, aveți la dispoziție
clasele cu activități sportive – Krav Maga, Taekwondo și Pilates –, desigur,
cu respectarea măsurilor de protecție sanitară în vigoare.
Vă așteptăm la JCC!
ADRIAN GUERON

JCC IAȘI

Un Nou An, un nou început

La început de toamnă și în apropierea importantelor sărbători evreiești, JCC Iași a dat startul
activităților din noul an, organizând o tabără de zi
pentru copii.
Prima zi fost petrecută la parcul de aventuri SuperFun, unde copiii, alături de părinți sau bunici,
au petrecut câteva ore plăcute în aer liber, s-au
distrat copios alături de animatori, și-au testat îndemânarea și curajul pe traseele printre copaci,
s-au dat cu tiroliana, au dansat, au participat la diverse jocuri, iar la final au savurat un tort delicios,
ornat în alb și albastru.
Următoarea zi a cuprins o vizită la Casa
Muzeelor. Aici copiii au
putut vedea fotografii, o
hologramă, mărturii ale
supraviețuitorilor și documente, dar și artefacte în Muzeul Pogromului de la Iași, precum și
afișe ale spectacolelor,
o instalație de păpuși,
decoruri, programe de
sală, machete și o galerie cu fotografii care reconstituie momentele importante ale teatrului evreiesc, găzduite de Muzeul
Teatrului Evreiesc în România.
Ultima vizită a fost făcută la Muzeul Copilăriei
în Comunism, unde copiii au avut ocazia să facă
o incursiune în trecut, în atmosfera dintr-o sală de
clasă specifică perioadei comuniste, în copilăria
trăită de părinții și bunicii lor.
Și pentru a rămâne în atmosfera creată de tea-

JCC TIMIȘOARA

tru și de copilărie, copiii au participat la diverse jocuri și activități legate de teatru, alături de talentata
actriță Mălina Lazăr de la Teatrul Național din Iași,
iar la final au ascultat câteva melodii tradiționale
evreiești, interpretate cu mult talent la acordeon de
copilul David Luchian.
Masa gustoasă de la restaurantul ritual al
comunității a încheiat ziua într-o atmosferă plăcută
și veselă.
Sucot – Sărbătoarea Corturilor – a adus împreună câteva zeci de membri ai comunității, dornici
să celebreze în Suca
construită în curtea
comunității și pe care
cei mici au împodobit-o
cu fructe specifice
anotimpului și cu alte
ornamente, una dintre puținele sărbători
vesele din calendarul
ebraic.
Preşedinta CE Iași,
Benjamina Ides Vlad
covschi, le-a mulțumit
celor prezenți care, în
ciuda restricțiilor, au venit pentru a fi împreună la
această frumoasă sărbătoare și le-a urat tuturor
un an rodnic și dulce, cu multe realizări.
Directorul JCC Iași, Albert Lozneanu, a vorbit
despre originea și simbolurile acestei sărbători și
a rostit binecuvântarea celor patru plante – Arbaat
Haminim: etrog, lulav, hadas și arava –, simbol al
unităţii în diversitate a poporului lui Israel şi al egalităţii între oameni.
SILVIAN SEGAL

Sărbători dulci-nostalgice

Marile Sărbători Evreieşti ale acestei toamne
timpurii au debutat la Timişoara într-o atmosferă de relativă siguranţă sanitară, dar situaţia s-a
deteriorat cu mare rapiditate pe tot parcursul lor.
Desigur, acest lucru nu putea să nu marcheze modul în care s-au desfăşurat programele, numărul
participanţilor etc. Totuşi am observat ataşamentul membrilor comunităţii faţă de aceste celebrări
tradiţionale. Ervin Weinberger şi Tiberiu Hornung,
oficianţii locali de cult, au reuşit în acest an, fără
vreun sprijin din exterior, să ţină toate sărbătorile, să motiveze participanţii şi să transmită esenţa
acestor sărbători.
Roș Hașana a fost un moment special, cu cea
mai largă participare, de peste 100 de persoane,
când vârstnici, adulţi şi foarte mulţi copii au sărbătorit împreună. Mere,
miere, halot, fructe
şi prăjituri
pregătite
de
res
taurantul
ritual au însoţit toate
momentele importante ale calendarului de început
de an evreiesc. Nu, nu s-a servit nimic la faţa locului, dar fiecare a plecat acasă cu merindele simbol
al sărbătorilor.
De Iom Kipur, un tradițional moment unic, ce
a insuflat emoţie asistenţei, a fost intonarea Kol
Nidrei, cântat de Alexandru Fischer, dirijorul corului Șalom şi, totodată, fiul regretatului cantor Hugo
Fischer. El a învăţat de la regretatul său tată interpretarea celei mai importante rugăciuni de Iom

Kipur şi a oferit-o din tot sufletul participanţilor la
rugăciune. Citirea numelor celor plecaţi dintre noi,
la cele două momente de Izkor, este o altă parte
importantă a sărbătorilor. Într-o comunitate cu atâtea pierderi, onorarea memoriei este una esenţială
şi membrii comunităţii au venit să îşi aducă aminte
de marile absenţe de la masa de sărbătoare din
propriile familii.
Suca din curtea Sinagogii Iosefin a fost împodobită şi în acest an. Cele patru specii de plante
din Israel – hadas, lulav, etrog şi arava – au avut
aceeaşi putere, repetată anual, de a ne aminti, în
caz că vreodată uităm, că suntem un singur popor, că trebuie să ne acceptăm şi să ne sprijinim
reciproc cu semenii noştri. Traducerea simbolică
a unui concept important al iudaismului – „kol Israel areivim ze le ze”, „fiecare evreu este responsabil pentru semenul său” – este chiar alăturarea
aceasta de plante diferite. Învăţăm că unitatea
este mai importantă decât diferenţa şi acceptându-ne, aşa cum suntem, îndeplinim, de fapt, un
comandament de la începuturi.
Vizita rabinului Abraham Ehrenfeld şi a preşedintelui Comunităţii Evreilor din Arad, Raoul Vizental, a reprezentat un eveniment special. Rabinul
a împărtăşit o interesantă parabolă despre sărbătoarea de Sucot, care a încântat asistenţa.
Faţă de alţi ani, celebrarea de Simhat Torah
– Bucuria Torei – a avut o participare mai puţin
numeroasă. A fost de înţeles, căci sănătatea primează şi, pe de altă parte, este cert că membrii
comunităţii timişorene nu şi-au uitat rădăcinile şi
celebrările.
LUCIANA FRIEDMANN
Secțiune coordonată de GEORGE GÎLEA

Profesorul Cajal
evocat la TVR

Emisiunea Conviețuiri, de la TVR 1, a dedicat un
spațiu amplu memoriei academicianului Nicolae Cajal,
în ediția din 6 octombrie 2021.
La 1 octombrie s-au împlinit 102 ani de la nașterea
lui Nicolae Cajal, de la a cărui moarte sunt deja 17
ani. Profesorul a fost un reper al contribuției evreiești la
dezvoltarea României. Așa se face că noua generație
de studenți ai Universității de Medicină și Farmacie
„Carol Davila” din București va purta, simbolic, numele
doctorului Nicolae Cajal.
Prof. univ. dr. Simona Răuță, șefa catedrei de virusologie și prorector pentru cercetare științifică al
Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, a
explicat în direct, în timpul emisiunii, decizia universității
de a cinsti memoria lui Nicolae Cajal. „Este deja o
tradiție ca UMF «Carol Davila» să acorde fiecărei noi
promoții de studenți numele unei mari personalități din
medicina românească. În acest an, cea mai potrivită
personalitate era profesorul Nicolae Cajal care a însemnat enorm nu numai pentru școala românească de
medicină, ci și pentru întreaga societate românească.
Pentru că a fost un mare diplomat, un om cu viziune, un om care știa să aplaneze toate conflictele. De
asemenea, profesorul Cajal a fost un mare promotor
al vaccinării, iar acesta a fost principalul motiv pentru
decizia de a da numele său noii promoții de studenți”,
a spus prof. univ. dr. Simona Răuță care a mărturisit că
l-a cunoscut pe Nicolae Cajal ca studentă a sa, apoi în
timpul profesiei de medic.
Invitată în studioul emisiunii Conviețuiri a fost Irina
Cajal, subsecretar de stat în Ministerul Culturii, fiica
academicianului Nicolae Cajal, care și-a amintit despre atmosfera în care a crescut alături de tatăl său.
„Noi am fost o familie evreiască tradiționalistă, dar în
același timp o familie foarte românească, iar tatăl meu
spunea că crezul său major este următorul: Pune-mi
în inimă, Doamne, iubirea de știință și de făpturile
sale! Cu aceste cuvinte am crescut de mică. Tata m-a
învățat cum să zâmbești când îți e greu și cum să lupți
pentru performanță în tot ceea ce faci. Moștenirea culturală transmisă de tatăl meu este asemeni unui copac
ce trebuie îngrijit generație după generație”, a spus Irina Cajal care a amintit și despre deschiderea noului an
universitar de la UMF „Carol Davila”, unde a participat
și președintele Klaus Iohannis.
„În primul rând le mulțumesc tuturor celor care au
contribuit la decizia ca noua generație de studenți ai
Universității de Medicină și Farmacie din București să
poartă numele Nicolae Cajal. Tatăl meu ținea cursuri
fascinante la facultate. Avea un dar extraordinar al vorbirii, iar tradiția aceasta continuă la catedra de virusologie, la care el a ținut enorm”, a mai spus Irina Cajal.
(G.G.)

Medalia „N. Cajal”
numărul 100, la Arad

An de an, pe data de 1 octombrie, Universitatea de
Vest „Vasile Goldiș” (U.V.V.G.) și Comunitatea Evreilor
din Arad (CE Arad) își amintesc cu drag de cel care a
fost unul dintre cei mai prolifici specialiști în microbiologie și virusologie din România. Astfel, ziua de naștere
a academicianului Nicolae Cajal este dedicată omagiului adus savantului, la bustul acestuia din fața sinagogii ortodoxe din Arad.
„În urma vizitelor pe care le-a făcut la Arad, academicianul Nicolae Cajal și-a dat seama cât de mult își
dorește comunitatea arădeană o universitate și o facultate de medicină. El este legat de orașul nostru prin
faptul că, în calitate de vicepreședinte al Academiei Române, a semnat documentele de înființare a Facultății
de Medicină din Arad. Pe baza semnăturii academicianului Nicolae Cajal, prim-ministrul din acea perioadă,
Petre Roman, a dat girul înființării la Arad a Universității
de Vest „Vasile Goldiș”. Inițiativa le-a aparținut profesorilor Aurel Ardelean și Alexandru Roz, dar fără semnătura și acordul academicianulului Cajal, unul dintre cei
mai importanți specialiști în virusologie din România și
din Europa la acea perioadă, probabil că mult mai greu
ar fi fost pentru arădeni să aibă o universitate care să
poarte numele lui Vasile Goldiș”, declară prof. univ. dr.
Marius Grec, directorul Centrului de Studii Iudaice din
cadrul U.V.V.G, cel care a organizat momentul.
La eveniment au participat Raoul Vizental,
președintele Comunității Evreilor din Arad, Ionel Schlesinger, președintele de onoare al CE Arad, membrii
conducerii
U.V.V.G.
Margareta Szegő
Arad, istorici arădeni,
(Continuare în pag. 21)
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Mărturii fotografice. Adolphe Roller
şi Compania Anglo-Americană

Anul 1920 este cel al schimbărilor
în viteză, în special în ceea ce priveşte industria automobilelor şi a diverselor servicii legate de acestea. Regăsirea unei fotografii private (din arhiva
domnului Adrian Areșteanu), care-l
înfățișează pe Adolf Roller în fața automobilului său Mercedes Tourisme,
în 1923, alături de soția sa, Aurelia
Roller, și de șoferul lor, este prilejul
reîntoarcerii în timp și al regăsirii unei
istorii comerciale foarte interesante
despre frații Roller.
Cei doi frați născuți la Buzău
(Adolf în 1872 și Ignatz în 1875) vin în
București unde își fac ucenicia în domeniul ceasornicăriei. Iniţial, firma lor
este cunoscută sub numele „Fraţii A.
și I. Roller”, apoi „Frații Roller” (fondată în 1904, cu sediul în strada Smârdan). Ea devine foarte prestigioasă în
domeniu și va deţine titlul de Furnizor
al Curţii Regale din 1912. Ignatz şi
Adolf Roller vor separa afacerile. Numele Roller rămâne firmei de ceasuri

şi bijuterii, cunoscută în domeniu prin
performanţe deosebite, printre care
şi prin faptul că aceasta este multă vreme distribuitoare pentru Lon
gines, Doxa sau alte mărci renumite
(așa cum reiese și din articolul „Distribuitori Longines în România (18691945). Compania Fraţilor Roller”, de
pe site-ul www.ceasuripentruromania.ro ). Ignatz Roller va fi mulți ani
vicepreședintele Asociației Bijutierilor
și Ceasornicarilor din România. Din
păcate, neînțelegeri familiale (legate
de o căsătorie neagreată de familie)
îi determină pe cei doi frați să nu mai
colaboreze, iar Ignatz moare tragic
într-un accident, în 1926. În câțiva ani,
firma de ceasuri dă faliment, în ciuda
străduinței unui alt frate (Victor Roller) de a repune pe picioare afacerea.
Printre ultimele comenzi Longines livrate este un ceas de aur comandat
în 1929 de principele Nicolae al României.
Adolf Roller conduce una dintre
cele mai dinamice firme în domeniu:
Compania Anglo-Americană (fondată
în 1904, în paralel cu firma comună,
cu sediul în strada Smârdan 35). Ambele afaceri folosesc publicitatea în
presă, cu o grafică foarte interesantă și care se adresează elitelor. Adolf
se adaptează la piață și se dezvoltă
progresiv mult mai mult, în domenii
diferite: de la magazinul de maşini de
cusut și depozitul de instalaţii sanitare
până la distribuţie de maşini de spălat
marca „Lyon” sau de automobile (recomandă marca preferată, Mercedes
Tourisme), iar din 1915 îşi mută sediul
în str. Carol 50, la parter, unde rămâne alături de firma de bijuterii a fratelui
său Ignatz, care se afla la primul etaj.
Firma este trecută și pe permisul de
circulație al autovehiculului înmatriculat în 1923. Compania Anglo-Americană primeşte diploma de Furnizor al
Curţii Regale în 1924.
Este doar o mică parte a istoriei
comerciale a Capitalei, o istorie despre succes, îndrăzneală și publicitate
în perioada interbelică. Evreii au jucat
un rol important în viaţa Bucureştiului,
ca negustori (ei au fost primii care au
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Din activităţile de cercetare ale

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

practicat comerţul ambulant şi angro)
și meşteşugari (tinichigii, lucrători în
alamă, tâmplari, bijutieri). Tot ei aduc
noi meserii şi noi mărfuri, dar şi un
nou mod de prezentare, raportat la
ultimele noutăţi din Occident. Nu întâmplător, prima agenţie de publicitate a fost a unui evreu, D. Adania,
din Bucureşti, înființată în 1878/1880,
conform cercetărilor lui Marian
Petcu.
În ciuda antisemitismului agresiv de după crearea statului naţional, aportul evreilor în viaţa urbană
a cunoscut o dezvoltare uimitoare
în România interbelică. Intelectuali,
antreprenori şi profesionişti evrei au
avut un rol important în modernizarea
societăţii româneşti. Nu putem să nu
ne gândim la rolul lui Marcel Iancu în
mişcarea de avangardă europeană şi
la suflul inovator pe care noua sa arhitectură îl aduce în modernizarea Bucureştiului. Dar şi meșteșugarii evrei,
în special cei care lucrează în fier, îşi
pun amprenta pe dantelăriile metalice
ale caselor bucureştene. Alte locuri
sau meserii au dispărut, lăsând urme
doar în reclamele timpului.
Anii 1920 sunt esenţiali în istoria
publicităţii româneşti: apar agenţiile
de publicitate şi se dezvoltă strategii
de marketing. La începuturile ei, publicitatea se baza pe anunţurile de
primă necesitate, în special cele referitoare la doctori. Pe lângă bunurile
de consum pentru igienă şi medicină,
magazinele cu poveşti de succes publică anunţuri care să le consolideze
imaginea pe piaţă.

Străzile comerciale au şi o concentrare profesională, care rezultă dintr-o
reconstrucţie virtuală pentru anul
1925, pe care am lucrat pentru volumul Coduri vizuale (Hasefer, 2013).
Observăm concentrarea meseriilor
legate de textile, în special (cum ar fi:
galanterie angro, predominant pe Bărăţiei și Calea Moşilor; galanterie pentru bărbaţi, mai ales pe Calea Griviţei
și Bărăţiei; galanterie pentru femei,
în special pe Lipscani, apoi pe Calea
Victoriei, Calea Griviţei, Bărăţiei etc.),
precum și străzi compacte profesional, urmărind tendința generală (ceasornicari şi bijutieri pe strada Carol,
comercianţi de stofe în Centrul Vechi,
comercianţi de pielărie pe Calea Moşilor sau proprietari de cinematografe
pe celebrul bulevard Elisabeta). De
exemplu, 7 din 9 ateliere de cravate
existente în 1925 sunt evreieşti, mai
ales pe strada Şelari, iar o concentrare şi mai localizată găsim pe strada
Sfinţilor, unde existau nu mai puţin de
15 blănării. În ceea ce priveşte comerţul cu stofe, se remarcă o concentrare
specială a firmelor în zona Lipscani,
o zonă apropiată şi de aria de locuire a respectivilor comercianți, dar şi
o zonă de prezentare a vechilor elite
comerciale.
Un indiciu al valorilor societăţii tradiţionale din 1925 este şi asocierea
membrilor aceleiaşi familii, cel mai
adesea fraţi, cum există nenumărate
exemple, sau preluarea numelui unei
firme de către familie sau asociaţi.
Frații Roller, împreună și separat,
au un loc aparte în istoria publicității și
chiar în licitații recente de obiecte, în
special bijuterii și ceasuri.
Sperăm să găsim fotografii și documente noi sau alte elemente legate
de istorii comerciale ori poate chiar
amintiri legate de obiecte cu logoul
unor firme evreiești. Orice fotografie
sau poveste contează.
ANCA TUDORANCEA

Roș Hașana sărbătorit de Ambasada
Israelul și India celebrează 103 ani
Israelului și Corul Madrigal
În seara zilei de 3 octombrie, la bune”, după cum spune un comende la Bătălia de la Haifa
amfiteatrul „Mihai Eminescu” din tariu postat pe pagina oficială de

În fiecare an, pe 23 septembrie, Statul Israel și India aniversează Bătălia de
la Haifa, o secvență din timpul Primului Război Mondial, parte a campaniei din
Sinai. Deznodământul acesteia a adus eliberarea orașului și portului Haifa de
sub ocupația otomană.
În timpul Bătăliei de la Megiddo, puterile Antantei au înțeles necesitatea controlării unui port prin intermediul căruia să se aprovizioneze, iar portul Haifa era
cel mai potrivit. Brigada de cavalerie indiană, prin Divizia a 5-a de cavalerie din
cadrul Armatei Imperiale Britanice, a atacat forțele Imperiului Otoman, fapt ce a
dus la capturarea orașelor Haifa și Acra. Trupele însărcinate cu preluarea portului erau alcătuite în mare parte din soldați proveniți din Jodhpur, Hyderabad
și Mysore, India. Lăncierii Mysore aveau să atace Haifa din nord, iar cei din
Jodhpur trebuiau să se ocupe de zona dintre Muntele Carmel și râul Kishon.
Bătălia a fost rapidă – aproximativ o oră. Cu toate acestea, a avut un succes
incontestabil, portul căzând în mâinile britanicilor.
Confruntarea nu este importantă doar datorită impactului său asupra războiului în sine. În India, bătălia are o semnificație specială. În anul 1922, în New
Delhi a fost ridicat un monument cunoscut sub numele de Teen Murti, care
comemora cele trei regimente de cavalerie din Mysore, Hyderabad și Jodhpur.
Regimentele Mysore și Jodhpur au fost combinate de atunci, formând al 61-lea
regiment de cavalerie din India, dar în anul 2020 s-a decis că va fi transformat
într-un regiment de blindate. Însă nu a fost uitat rolul în eliberarea orașului
Haifa, iar membri ai regimentului participă la aniversarea anuală, precum și la o
ceremonie religioasă de comemorare în onoarea celor căzuți.
Dalpat Singh Shekhawat, comandantul regimentului Jodhpur, a fost imortalizat ca „Eroul din Haifa”, în cadrul unui monument. India sărbătorește aniversarea bătăliei ca Ziua Eliberării Haifei, sau Ziua Haifa, pe scurt. Cu acest prilej
sunt organizate ceremonii atât la cimitirul Teen Murti din India, cât și în orașul
Haifa, la care iau parte diplomați israelieni și indieni, spre a evoca un simbol
comun care leagă cele două națiuni.
DAN DRUȚĂ

București, a fost sărbătorit Noul An
evreiesc, Ambasada Israelului oferind, în parteneriat cu Corul Madrigal,
un concert extraordinar, intitulat „Jerusalem of Gold”.
Ambasadorul
Israelului,
David
Saranga, a recitat
versurile „De te voi
uita”, de Menahem
Mendel Dolitzki, cu
trimitere la Psalmul 136 („De te
voi uita, Ierusalime, uitată să fie
dreapta mea! Să
se lipească limba
mea de grumazul
meu, de nu-mi voi
aduce aminte de tine, de nu voi pune
înainte Ierusalimul, ca început al bucuriei mele”). Melodia care a însoțit
versurile a fost interpretată de Corul
Madrigal, sub bagheta dirijoarei Anna
Ungureanu.
Gordon Young a cântat melodia
binecunoscută Aleluia, cele două
prestații artistice îndemnând audiența
să spere că anul 5782 va fi unul „cât
mai dulce și cu cât mai multe fapte

Facebook a Ambasadei Israelului
la București, care a mulțumit pentru
sprijin și Complexului Educațional
Laude-Reut.

Constantin Rîpă și Corul Madrigal
au mai venit în fața spectatorilor cu un
fragment din „Codex Caioni”.
Ambasadorul David Saranga a declarat că a fost încântat să audă Corul Madrigal interpretând, cu vocile lor
angelice, piese muzicale precum Tatăl nostru, regele nostru, imnul Hatikva și, bineînțeles, cântecul Ierusalimul
de aur care a dat numele spectacolului. (A.M.)
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Simpozion Moses Gaster la Academia Română

Muzeul Național al Literaturii Române și Academia
Română au organizat, pe 16 septembrie, un simpozion
la împlinirea a 165 de ani de la nașterea filologului, istoricului literar, publicistului și folcloristului Moses Gaster.
La eveniment au luat cuvântul acad. Ioan-Aurel Pop,
președintele Academiei Române, acad. Răzvan Theodorescu, vicepreședinte al Academiei Române, acad.
Eugen Simion, președintele Secției Filologie și Literatură a Academiei Române, directorul Institutului de Istorie
și Teorie Literară „G. Călinescu”, prof. univ. dr. Gheorghe Chivu, membru corespondent al Academiei Române, și prof. Florica Dimitrescu-Niculescu, membru de
onoare al Academiei Române. Jean-Jacques Askenazy,
membru de onoare al Academiei Române, a transmis
un mesaj înregistrat în cadrul simpozionului. Acesta a
comunicat și un mesaj de la profesorul Moshe Idel.
Evenimentul a fost moderat de prof. univ. dr. Ioan
Cristescu, directorul general al Muzeului Național al Literaturii Române.
Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a
vorbit în deschiderea simpozionului despre importanța
operei savantului Moses Gaster și despre nevoia firească de a fi adusă din nou în atenția publică, amintind că
prima sa întâlnire cu lucrările savantului a avut loc în
studenție.
Vicepreședintele Academiei Române, Răzvan Theodorescu, a amintit despre expulzarea lui Moses Gaster,
din octombrie 1885, ca despre un gest de discriminare
profundă, și despre contextul socio-politic al României
din acea vreme.
Academicianul Eugen Simion a contribuit în cadrul
simpozionului cu o sinteză despre cercetările filologice
ale lui Moses Gaster, dar și despre personalitatea acestuia, rolul său în cultura română și relațiile cu intelectualii
români ai vremii.
Într-un mesaj înregistrat, Jean-Jacques Askenazy,
care a transmis și mesajul profesorului Moshe Idel, a
făcut o paralelă între realizările culturale și realizările în
plan politic ale lui Moses Gaster, amintind că acesta a
fost unul dintre cei mai prolifici cercetători ai limbii și folclorului românesc, dar și un extraordinar cercetător în

iudaistică și un important lider sionist și militant pentru
drepturile evreilor. Cei doi au subliniat în mesajul transmis și contribuția savantului Moses Gaster în definirea
națiunii române, prin demonstrarea latinității limbii ei,
dar și în definirea Israelului ca stat prin Declarația Balfour, care a fost semnată în locuința de la Londra a lui
Moses Gaster.
Florica Dimitrescu-Niculescu a subliniat aportul lui
Moses Gaster la cultura română dintr-o perspectivă
personală, povestind cum, în anii studenției și apoi în
întreaga sa carieră, cercetările sale s-au intersectat cu
opera lui Gaster privitoare la folclor și la limba română
veche.
Profesorul Gheorghe Chivu, în contribuția sa la simpozion, a evidențiat importanța lui Moses Gaster ca filolog și lingvist.
Savantul umanist Moses Gaster s-a născut la
București, în 17 septembrie 1856, într-o familie evreiască sefardă, bunicul fiind unul dintre conducătorii
comunității, iar tatăl, consul al Olandei la București.
A studiat la Breslau și Leipzig și a predat limba română la Universitatea din București.
Filolog, folclorist, expert în studii iudaice și istoria religiilor, Gaster a fost și un fervent militant pentru
emanciparea evreilor români, lider sionist important, un
spirit enciclopedic profund atașat de tradițiile culturale
românești. Pe lângă numeroasele sale studii de specialitate, rămân în istorie celebrele lucrări Crestomația
română și Literatura populară română, prima sinteză
importantă în acest domeniu, dar și prețioasele analize
ale genezei legendelor și poveștilor românești, cele dedicate interpretării miturilor antice, precum și cărțile sale
Romanian birds and beast stories și Romanian legends.
În 1929, Moses Gaster a devenit membru de onoare al
Academiei Române.
Din păcate, participarea publicului evreiesc la acest
simpozion a fost limitată la mesajele înregistrate transmise de Jean Askenazy, întrucât ziua de desfășurare a
manifestării a fost cea de Iom Kipur, cea mai importantă
sărbătoare a lumii evreiești.
GEORGE GÎLEA

În timpul războiului de Iom Kipur

Leonard Cohen
a scris un cântec
dedicat militarilor israelieni

În 1973,
la izbucnirea războiului de Iom Kipur, cântărețul Leonard Cohen,
profund emoționat, a decis să-și ofere Statului Israel ajutorul în acele momente dramatice. El a fost convins de
artiștii israelieni să li se alăture și să meargă în deșertul
Sinai pentru a le cânta militarilor aflați în mijlocul bătăliilor, a relatat cotidianul The Times of Israel. Într-o pauză
dintre concerte, chiar în Sinai, el a compus și a prezentat Lover, Lover, Lover, cântecul care a devenit unul dintre cele mai mari hituri ale sale.
Un vers din cântec a atras atenția celor care-l ascultau, vers ce reflecta solidaritatea poetului-cântăreț
evreu: „Am mers în deșert ca să-i ajut pe frații mei să
lupte.” Dar, în mod ciudat, când acest cântec a devenit
public, versul respectiv a dispărut, iar militarii s-au întrebat dacă nu cumva atașamentul profund al lui Cohen
față de cauza israeliană s-ar fi modificat.

Acum, după 50 de ani, scriitorul israelian de origine
canadiană Matti Friedman a descoperit schițele originale ale lui Cohen în timp ce se documenta pentru o carte
despre vizita lui Cohen în Israel. Cartea a apărut de curând, în ebraică, iar în primăvară va apărea și în versiunea engleză. Friedman auzise despre existența acestui
vers de la numeroși militari israelieni care au fost de față
când Leonard Cohen a interpretat pentru prima dată
cântecul și mulți au fost dezamăgiți când acel vers care
vorbește despre „frații mei” a dispărut. Într-adevăr, de
câte ori Cohen interpreta cântecul, versul nu apărea.
Friedman a găsit printre însemnările lui Cohen forma inițială a cântecului, cu acel vers lipsă. Explicația
eliminării lui, a tras concluzia Friedman, după ce a stat
de vorbă cu cei care l-au cunoscut pe Cohen în acea
perioadă, este labilitatea psihică și mentală a compozitorului, printre manifestări fiind și o dezamăgire generală
față de războaie care fac victime de ambele părți. (E.G.)

Centrul de Cercetare a Muzicii din cadrul Universității
Ebraice din Ierusalim a publicat câteva înregistrări din
secolul al XX-lea, cu mai multe variante ale cântecului
sefard La Galana.
Provenit din cultura evreilor din Spania, acest cântec
popular nu a trecut bariera modernității, astfel că a fost
aproape uitat, supraviețuind doar datorită istoriei orale.
Cercetătorii de la Jewish Music Research Centre au
găsit însă câteva înregistrări de la începutul și mijlocul
secolului al XX-lea cu La Galana.
Cântecul era foarte îndrăgit la acea vreme, urme ale
prezenței sale fiind găsite în mai multe țări. Drepturile
comerciale pentru La Galana au fost înregistrate în anul
1909 la Istanbul de către Compagnie Espagnole de Salonique. De asemenea, o referire la acest cântec se face
în ziarul ladino El Mesajero din 1939. O altă înregistrare,
într-o versiune mai scurtă, îi aparține muzicianului Elie
Cohen.
Melodia a circulat și în comunitatea evreilor sefarzi
din Insula Rhodos. Două versiuni înregistrate aici le

aparțin lui Amato Levi și Rozei Avzaradel și sunt de găsit în arhiva sonoră a Bibliotecii Naționale a Israelului.
De altfel, Roza Avzaradel spune despre La Galana că
este un cântec vechi de nuntă. Iată versurile unei strofe
traduse dintr-o variantă spaniolă a cântecului: „Dacă tu
mori, mor și eu / Doar pe tine eu te iubesc / Te iubesc
până la moarte / O, cât de frumoasă este noaptea / Ora
zorilor...”
O altă variantă interesantă a fost păstrată în tradiția
sefardă din Bulgaria. Etnomuzicologul Nikolai Kauf
mann a gândit un aranjament pentru cor dintr-o perspectivă modernă de interpretare a cântecelor populare,
caracteristică școlii de compoziție bulgare de secol XX.
Cântecul a fost înregistrat de corul Academiei Bulgare
de Arte Performative și este inclus pe albumul Cântece
evreiești din Bulgaria.
Toate variantele vechii melodii sefarde La Galana pot
fi ascultate pe site-ul Jewish Music Research Centre, al
Universității Ebraice din Ierusalim. Sper să vă placă!
G.G.

La Galana – povestea unui cântec sefard

Profil de scriitor

Flashback

Multe însemnări din Nu sunt eu, jurnalul Maiei Morgenstern (Editura Litera,
București, 2020, 192 pag. + fotografii), se
referă în mod direct la dramele și tragediile generațiilor anterioare, ale părinților
și ale bunicilor, cu vieți distruse de Holocaust și traume de
nevindecat, așa cum
sunt cele ale tatălui,
Dusea, personaj memorabil. Altele reproiectează, prin ochii
părinților, viața lor în
comunism. Întrucât
amintirile Maiei Morgenstern, din copilăria
ei, sunt mai frumoase,
părinții protejându-și
pe cât posibil fata, ferind-o de noxele epocii, abia mai târziu, când ea însăși devine
„om mare”, fosta elevă înțelege sacrificiile făcute de mama și de tatăl ei. Este un
fenomen psihomoral des întâlnit: copilăria
poate fi trăită plenar, pentru ca la maturitate să fie înțeleasă pe deplin, în contextul
ei istoric și sub acea cupolă protectoare
a unei familii. Abia mai târziu înțelegem
ce au făcut părinții pentru noi. De aceea,
în cartea Maiei Morgenstern, părinții fizic
dispăruți sunt atât de prezenți, orice prilej
fiind bun pentru a-i evoca și portretiza.
Autoarea de jurnal trăiește într-un fel
de prezent afectiv din care figurile dragi
nu pot lipsi în nicio împrejurare. Însemnările despre cei trei copii sunt întrețesute
cu cele despre părinți și bunici, planurile
temporale distincte interferând prin paralele și flashbackuri. Dincolo de aceste
amintiri prețioase, care o fac să lăcrimeze, acum, pe fosta fetiță alintată și adolescentă rebelă, din paginile dedicate tatălui
se vede și în ce consta pedagogia lui:
să-și lase fata să-l contrazică oricând, să
dezbată cu ea diferitele probleme (iar la
vârsta copilăriei problemele sunt atât de
importante!...), să o oblige astfel să argumenteze. Autoritatea paternă și maternă
se dispensează de propriul însemn pentru a face din copilă un viitor om întreg.
Fetița „miorlăită” va fi o mamă căreia i s-a
predat lecția autonomizării și care, la rândul ei, vede într-un mod similar complicatele relații mamă-copil.
O prezență explicabilă în paginile jurnalului este aceea a Teatrului, cu o majusculă justificată prin religiozitatea, aproape,
cu care actrița își vede propria profesiune.
Fie că se referă la un spectacol tocmai jucat, la o repetiție, la un coleg sau o colegă de breaslă, Maia Morgenstern scrie cu
pasiune neascunsă, în propoziții scurte și
exclamative, fără preocupare pentru stil
și compoziție textuală. Ea parcă pune în
practică sfaturile date de Autor doamnei
T. în Patul lui Procust: să nu se preocupe
de gramatică, aceasta fiind pâinea profesorilor de limba română, și să exprime cu
autenticitate adevărul ei interior. Deși nu
ei i s-au dat, actrița noastră aplică aceste
sugestii și scrie un astfel de jurnal compus din însemnări de mică întindere și intensitate mare.
Familia, Teatrul... O a treia armătură
pentru sensibilitatea și eul vulnerabil al
autoarei-personaj o constituie chiar identitatea evreiască asumată tot mai mult în
anii ceaușismului naționalist. Însemnările de jurnal se referă frecvent la sărbători și comemorări evreiești, la ritualuri și
cutume, legi scrise și nescrise, obiceiuri
a căror păstrare nu este, în cazul Maiei
Morgenstern, inerțială și mecanică, ci încărcată de un sens colectiv și vechi ce
îmbogățește persoana individuală. O bătrână și solidă înțelepciune, condensată
în exemple și parabole rabinice, este consultată adesea, uneori pentru a răspunde
dilemelor din prezent, alteori pentru propria ei frumusețe morală.
DANIEL CRISTEA-ENACHE
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AD MEA VEESRIM!

„Azi avem nevoie de unitate mai mult decât oricând”
Interviu cu prof. SORIN GOLDA, preşedintele C.E. Suceava

Prestigiul profesorului Sorin Golda, președintele comunității evreiești sucevene, se
răsfrânge asupra comunității sale. Onorându-și cu brio vocația de aproape jumătate de
veac, are un cuvânt important de spus în învățământul liceal sucevean. Este sau a fost
membru: în Consiliul Consultativ al Profesorilor de Fizică din Suceava; în conducerea
Asociației Profesioniștilor de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din oraș, unde predă și
azi; în echipa de implementare a Programului PHARE 2000; în Comisia de Organizare a Simpozionului Internațional Evrika-Cygnus; în Comisia de Organizare a Olimpiadei Naționale de
Astronomie și Astrofizică. Este formator național. Elevi pregătiți de el pentru olimpiade naționale
și internaționale au fost medaliați cu aur, argint și bronz. Educația evreiască primită în familie, în Fălticenii
copilăriei, a transmis-o copiilor. Prin tot ceea ce face, ilustrează mai convingător decât cu vorbele cât de
firesc este să fii integrat în societatea românească și, totodată, să-ți afirmi evreitatea. Acum 15 ani, când s-a hotărât, la propunerea fostului președinte al comunității,
Soil Pietraru, să candideze la conducerea Comunităţii Evreilor din Suceava, ceea
ce l-a determinat să o facă a fost conștiința că „rândurile noastre s-au tot rărit și problemele legate de menținerea vieții evreiești s-au tot adunat”. L-a ajutat experiența
managerială acumulată prin studiu – era absolvent al cursurilor postuniversitare de
management educațional – și practică: directoratul la Colegiul Tehnic „Petru Mușat”
din oraș, munca la Inspectoratul Școlar al Județului Suceava.
– Cum caracterizați drumul parcurs de atunci
până azi?
– Mi-am dorit ca activitatea mea și a colaboratorilor mei să se facă pe câteva direcții principale. Direcția religioasă, prin celebrarea sărbătorilor noastre, comemorările membrilor comunității
plecați dintre noi. Anul acesta, la sărbătorile de
toamnă am avut un oficiant din rândurile noastre:
ing. Daniel Blumenfeld. Direcția administrativă, prin
atenția acordată prioritar bunei întrețineri a celor trei
sinagogi: Sinagoga Gah din Suceava, cea din Gura
Humorului și cea din Câmpulung Moldovenesc. Pe
lângă cimitirul din oraș, avem în custodie 9 cimitire
în localități învecinate, unde nu mai trăiesc evrei.
Principala problemă cu care ne confruntăm este
cea financiară, legată de întreținerea lor. Direcția
de colaborare interetnică, la nivel de organizații
ale minorităților naționale, știut fiind că trăim într-o
zonă populată de multe etnii. Împreună cu filialele organizațiilor de minorități naționale participăm
la întocmirea unui program de acțiuni specifice ale
Consiliului Județean. Invităm și suntem invitați la
diverse evenimente social-culturale, religioase ale
fiecărei minorități. Și iar direcția administrativă, prin
cultivarea de bune relații cu oficialitățile municipale
și județene. Faptul că am fost reales și că am primit
diplome din partea conducerii FCER, a Primăriei, a
Consiliului Județean Suceava este, pentru mine, un
indiciu că drumul ales a fost cel bun.
– Aminteați de Sinagoga Gah. Care este istoria ei?
– În primul rând, trebuie să menționez că este
singura dintre cele 12 lăcașuri sucevene de cult
mozaic care a rezistat demolărilor din perioada sistematizărilor, în anii ceaușismului. Piatra de temelie a fost pusă în 1870, de rabinul Haim Thire din
Cernăuți, supranumit Czernovitzer Rebe. Se pare
că este cea mai veche clădire municipală. A fost
reparată în 1910, 1975, 1983. Restaurarea a fost
făcută în 2016, cu sprijinul FCER și al Primăriei. În

incintă funcționează un punct muzeal, se organizează cursuri de istorie a Holocaustului. Sinagoga
este un obiectiv turistic de interes pentru vizitatori
din țară și din străinătate. Aprecierile lor pot fi citite
în caietul de impresii și pe site-ul comunității.
– De când datează comunitatea?
– Din documentele aflate în arhivă reiese că primii evrei s-au așezat în Suceava în secolul al XIIIlea. Într-o scrisoare din 1473, către Ștefan cel Mare,
din partea șoltuzului și pârgarilor Sucevei, apar și
nume evreiești. Dar existența unei comunități de
acum închegate, cu 50 de familii evreiești, e atestată în secolul al XVIII-lea. În 1914 locuiau la Suceava 8.000 de evrei. În 1930, cei 6.697 de evrei
suceveni – fără Burdujeni și Ițcani care, astăzi, sunt
cartiere ale orașului – reprezentau circa 30% din
populația orașului. Apoi au venit anii Holocaustului,
deportările în Transnistria... În prezent suntem o comunitate mult diminuată, ca, de altfel, majoritatea
comunităților din țară.
– Anul acesta comemorăm 80 de ani de la începutul deportărilor în Transnistria. Ce program aveți?
– Împreună cu profesori și elevi de la școli unde
se predă istoria Holocaustului, vrem să organizăm,
cu respectarea restricțiilor impuse de pandemie,
manifestări comemorative, cu accent pe tragedia
trăită de evreii bucovineni. Tinerii, mai ales, trebuie
să cunoască adevărata istorie a României.
– Care credeți că sunt, în prezent, principalele
răspunderi ale unui lider comunitar?
– Azi, când suntem loviți de pandemie, de revigorarea antisemitismului, misiunea unui președinte
de comunitate este complicată și necesită o strânsă legătură cu membrii comunității, bune relații cu
organismele locale și județene, prezervarea patrimoniului religios și cultural. Avem nevoie de unitate
mai mult decât oricând.
– Vă mulțumesc!
IULIA DELEANU

Porunca a cincea din Decalog, „Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta”, consfințește de la începuturile existenței poporului evreu o coordonată esențială
a comportamentului față de înaintași, universal valabilă: ceea ce astăzi este celebrat prin Ziua Vârstnicului pe plan internațional. Primul demers întreprins
de Moșe, la porunca lui Dumnezeu, în lupta pentru
eliberarea din sclavia egipteană, este semnificativ
pentru importanța acordată experienței de viață și
purtătorilor acesteia. „Și te vei duce tu și bătrânii lui
Israel la împăratul Egiptului” (Exodul 3, 18). Respectul față de vârstnici este un laitmotiv: „Să te scoli
în fața perilor albi și să cinstești pe bătrân”(Leviticul
19, 32). În perioada peregrinărilor de după ieșirea
din robie, vârstnicilor le este acordată calitatea de
conducători: „Domnul a zis lui Moșe: Adună la Mine
șaptezeci de bărbați, dintre bătrânii lui Israel, dintre
cei pe care-i cunoști ca bătrâni ai poporului și cu
putere asupra lor; adu-i la Cortul Întâlnirii și să se
înfățișeze acolo împreună cu tine. Eu Mă voi coborî
acolo; voi lua din duhul care este peste tine și-l voi
pune peste ei ca să poarte împreună cu tine sarcina
de a conduce poporul, să n-o porți singur” (Numerii
11, 16-17). În structura statului evreu antic, „sfatul
bătrânilor” juca rol decizional. Faptul este relatat în
Cartea lui Ruth. Pentru a o putea răscumpăra pe

Ruth de la prima rudă cu acest drept, Boaz are nevoie de „zece oameni dintre bătrânii cetății” (Ruth
4, 2).
Divinitatea le conferă vârstnicilor autoritate în
fața conducătorilor. Prezența lor în fața faraonului
urma să întărească misiunea lui Moșe, chiar de la
primul pas al încercărilor de înduplecare a liderului egiptean, întâi pe cale diplomatică. Respectul
comunității față de cei ajunși la vârste înaintate nu
vine din condescendență, uneori plină de compasiune sau de ironie, ci din sentimentul apartenenței
acestora la altă modalitate de înțelegere a lumii.
Respectul este o formă de încredere, de coeziune
între generații. Concepția democratică în formula de conducere a unui popor aflat în primii ani de
după robie, când conștiința de oameni liberi este în
formare, își găsește expresia prin voința divină. E
nevoie ca puterea de discernământ a celor trecuți
prin etapele anterioare ale vieții să aibă un cuvânt
de spus în elaborarea celor mai eficiente măsuri
pentru supraviețuirea în condițiile aspre ale vieții în
deșert. Implicarea bătrânilor în viața socială avea
să fie legiferată abia după constituirea statală. Indiferent de poziția socială a cetățeanului – în cazul
lui Boaz era vorba de un
(I.D.)
om de vază al cetății –
(Continuare în pag. 21)

Statutul vârstnicului în Biblie

Preşedinţi de comunităţi
nãscuþi în luna noiembrie

n Mircea Rond, președintele CE Focșani,
conduce de multă vreme o
comunitate mică, dar foarte
activă. Este un exemplu de
ceea ce se poate face atunci
când există voință îmbinată
cu destoinicie, știință de a
forma o echipă, creativitate.
Sărbătorile evreiești sunt celebrate cum se cuvine. Promovează o bună înțelegere
interetnică și interconfesională. Colaborarea cu școlile
în care se predă Holocaustul se materializează
prin expoziții deschise la sinagoga din oraș și din
obștile arondate. Meritorie este și editarea revistei
online Menora.
n Felix Koppelmann, președintele CE
Oradea, prezent de mai bine
de un sfert de veac în viața
FCER, conduce una dintre
cele mai puternice comunități
din țară, cu o bogată activitate în planul vieții religioase și
culturale. O comunitate care
s-a remarcat prin performanțe
în acțiunile JCC, organizări de
spectacole, participări la festivaluri interetnice, comemorări
ale victimelor Holocaustului
din Ardealul de Nord, atragerea tineretului spre viața comunitară, grijă pentru
patrimoniul sacru iudaic. A înființat singura școală
rabinică din această parte a Europei și a reușit să
restaureze trei sinagogi din Oradea.
n Ivan Schnabel, președintele CE Reșița,
reușește o bună colaborare
cu autoritățile locale, o constantă participare a membrilor comunității la manifestări
comunitare socio-culturale,
la sărbătorile evreiești, realizând astfel o coeziune
între diferitele segmente de
vârstă ale evreilor din localitate. Dovedește multă
atenție față de problemele de
asistență socială și medicală
ale asistaților, cu atât mai
mult cu cât de aproape doi ani ne confruntăm cu
greutăți legate de pandemie. Știe să cultive bune
relații cu toate etniile din zonă.
n Adrian Beșa, președintele CE Satu
Mare, colaborator permanent
al revistei noastre, are darul
unei bune comunicări cu oamenii, folosind fiecare prilej
– sărbătoriri ale aniversaților
lunii, celebrări iudaice, comemorări de Ziua Holocaustului
etc. – pentru a-i aduce laolaltă, creându-le sentimentul unei a doua familii. Este
atent la întărirea legăturilor
cu comunități învecinate. Are
grijă de numeroasele cimitire
evreiești aflate în vecinătate, în localități unde nu
mai trăiește niciun evreu, luptându-se cu inerentele dificultăți cauzate de asemenea situații.
n David Lieberman, președintele CE
Sighetu Marmației, a reușit
într-o perioadă relativ scurtă
să revitalizeze comunitatea,
mică, în prezent, dar cu o
istorie antebelică bogată. O
comunitate greu încercată
de Holocaust, prezentă în
memoriile lui Elie Wiesel, fiu
al orașului. Menține în bună
stare patrimoniul sacru iudaic. Este receptiv la solicitările membrilor comunității pe
teme de asistență medicosocială. Veghează asupra cimitirelor evreiești din
localități fără evrei. Este în permanentă legătură
cu autoritățile locale.
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Profesorul Eliezer Rabinovici este
primul fizician israelian care a fost ales
președinte al Consiliului Organizației
Europene pentru Cercetare Nucleară
(CERN), cel mai mare laborator de
fizică a particulelor din lume. Ministrul de externe israelian, Yair Lapid,
a declarat că numirea profesorului
Rabinovici marchează „o zi de mare
mândrie pentru Statul Israel și este
o dovadă de apreciere față de știința
israeliană. CERN este o instituție extrem de importantă și sunt încântat că
un om de știință israelian este acum
președinte al consiliului unui organism atât de respectat”.

Descoperire
importantă
la Ierusalim,
privind al Doilea
Templu

Arheologii israelieni au anunțat
că ar fi descoperit sursa blocurilor de
piatră necesară ridicării celui de al
Doilea Templu, într-o veche carieră
din „orașul păcii”. Este binecunoscut
faptul că împăratul persan Cirus al IIlea și cuceritorul Babiloniei a dat un
ordin în anul 538 î.e.a. care le permitea evreilor să se întoarcă la Ierusalim
și să reconstruiască Templul lui Solomon.
Potrivit Times of Israel, experții
de la Autoritatea Israeliană pentru
Antichități (AIA) au spus că descoperirea oferă o „demonstrație clară” a diferitelor faze de pregătire a blocurilor
de piatră, care îi poate ajuta să recreeze și să testeze metodele descrise
în Biblie. Arheologii, care lucrează la
Ierusalim, au descoperit o carieră de
piatră, veche de peste 2.000 de ani,
împreună cu o serie de blocuri masive, aflate în diferite stadii ale procesului de preconstrucție. Importanta
carieră de piatră a fost identificată în
zona parcului industrial Har Hotzvim
din Ierusalim. „Am descoperit blocuri
mari de piatră, pătrate, pe cale să fie
desprinse de roca de bază, înainte de
a le încărca și transporta în vechiul
oraș. Cariera de piatră reprezintă o
oportunitate de aur, deoarece unele
dintre pietre au fost lăsate în acest
mod pe locul sitului, iar noi putem studia tehnologiile din acea vreme și putem face experiențe pentru a recrea
procesele prin care au fost extrase
blocurile de construcție”, a spus Moran Hagbi, directorul sitului arheologic
al AIA. Blocurile masive de piatră măsoară 1,5-2 metri, iar cariera acoperă
aproximativ 600 de metri pătrați, dar
experții susțin că ea ar putea fi de cel
puțin două sau trei ori mai mare.
Trebuie menționat faptul că al Doilea Templu din Ierusalim a fost ridicat
inițial în anul 515 î.e.a., iar mai târziu,
în secolul I e.a., a fost restaurat și mărit, în timpul domniei regelui Iudeei de
la acea vreme, Irod cel Mare. Lăcașul
avea să fie distrus în urma răscoalei
evreilor împotriva Imperiului Roman,
în anul 70 e.a.

Primul israelian director al CERN

Academia de Științe a Israelului a
declarat că „este pentru prima dată
când un cercetător israelian este ales
într-o astfel de poziție înaltă, în cea
mai importantă organizație științifică
din lume pentru studiul domeniului fizicii energiei înalte”. Potrivit instituției
israeliene, profesorul Rabinovici a
jucat un rol activ pentru ca Israelul
să fie inclus în calitate de membru
cu drepturi depline al CERN în anul
2014. Israelul a avut statutul de membru observator începând cu anul 1991
și de membru asociat din octombrie
2011. Profesorul Rabinovici va prelua funcția de președinte la 1 ianuarie
2022. Mandatul său este pentru o perioadă de un an, dar poate fi reînnoit de
două ori. „CERN este un loc special în
care știința și cooperarea se întâlnesc
pentru a răspunde la unele dintre întrebările fundamentale despre lumea

în care trăim. De-a lungul celor 16 ani
de când am fost membru al Consiliului CERN, am fost captivat de fiecare
dată de angajamentul, colaborarea și
cunoașterea oamenilor care lucrează
împreună pentru aceeași misiune”, a
spus profesorul Rabinovici.
Președintele Israelului, Isaac Herzog, l-a chemat pe profesorul Rabinovici să-l felicite pentru alegerea sa
ca președinte al Consiliului CERN din
Geneva. „Este o realizare personală
incredibilă, o noutate pentru știința israeliană și o mare onoare pentru Statul Israel”, a spus Herzog.
Rabinovici – ale cărui cercetări
se concentrează pe fizica teoretică a
energiilor înalte și în special pe teoria
cuantică a câmpului și teoria șirurilor
– este în prezent profesor la Institutul
de Fizică Racah al Universității Ebraice din Ierusalim.

Noi statistici despre administrarea
dozei a treia de vaccin

Un studiu asupra a 11.000 de adulți infectați în timpul valului Delta din Israel
a revelat că protecția oferită de vaccin dispare după șase luni și se restabilește
prin intermediul celei de a treia doze. De asemenea, cu cât este mai mică încărcătura virală, cu atât este mai mică șansa de a transmite virusul și de a
dezvolta simptome. După ce au analizat încărcăturile virale a peste 11.000 de
adulți infectați în timpul valului dominant Delta din timpul verii în Israel, cercetătorii au remarcat că protecția oferită de vaccin începe să scadă la două
luni după a doua doză și dispare după aproximativ șase luni. Încurajator este
însă că această eficiență a vaccinului în scădere asupra încărcăturilor virale
de infecție este restabilită în urma celei de a treia doze. Administrarea acestei
doze – booster – a provocat o reducere de peste patru ori a încărcăturilor virale.
Rezultatele studiului, postate pe 1 septembrie pe site, au fost realizate de o
echipă multidisciplinară de cercetători provenind de la Institutul Tehnologic din
Haifa, Universitatea din Tel Aviv și Maccabi Health Services. Descoperirile par
să susțină decizia fără precedent a Israelului, în luna iulie, de a începe să ofere
cetățenilor israelieni posibilitatea vaccinării cu a treia doză, la cel puțin cinci luni
după administrarea rapelului. Până acum, mai mult de 3 milioane de israelieni
au fost vaccinați cu a treia doză.
Un studiu israelian recent, publicat în New England Journal of Medicine confirmă eficiența rapelului pentru prevenirea atât a infecțiilor, cât și a unei forme
severe a bolii. Cât timp rămâne eficientă protecția dozei a treia este o întrebare la care se poate răspunde doar prin cercetări suplimentare. Studiul a fost
susținut de un grant de la Israel Science Foundation, ca parte a programului de
cercetare KillCorona-Curbing Coronavirus.

Bacteriile bune le pot elimina pe cele
rele mai bine decât antibioticele

Cercetătorii de la Universitatea din
Tel Aviv au comparat bacteriile „bune”
cu bacteriile „rele”, iar primele, se
pare, câștigă. Dacă sistemul va putea
fi scalat, această nouă abordare ar
putea înlocui antibioticele care se luptă din ce în ce mai mult împotriva bacteriilor rezistente la ele. Pentru studiul
derulat de Universitatea din Tel Aviv,
cercetătorii au folosit un sistem de injectare a toxinei, cunoscut sub numele de „Sistem de secreție de tip 6”. De
obicei este desfășurat cu ajutorul bacteriilor patogene („rele”). De această
dată au introdus în sistem o bacterie
„prietenoasă”, vibrio natriegens. Cercetătorii au des
cris
tehnologia
lor ca fiind similară cu o săgeată microscopică
otrăvitoare
trasă de o bacterie
bună pentru a
elimina o bacterie rea în condiții
specifice. „Sistemul pe care l-am construit ne permite să proiectăm bacterii „bune”, care
pot recunoaște bacteriile patogene,
le atacă cu toxine și le neutralizează”,
explică dr. Dor Solomon care a condus studiul. „Știm cum să schimbăm
și să controlăm fiecare componentă a
sistemului și să creăm o bacterie care
neutralizează diferite tulpini de bacte-

rii. Aceasta este dovada fezabilității,
arătând că avem cunoștințele și capacitatea de a crea bacterii care profită
de acest sistem de ucidere și pot servi în loc de tratamente cu antibiotice.”
Prototipul actual de bacterie este cel
mai potrivit pentru bacterii care apar
în mod natural în apa sărată. Aceasta este o preocupare tot mai mare,
deoarece peștele și fructele de mare
constituie o sursă majoră de hrană în
multe regiuni ale lumii. „Productivitatea lor este grav afectată ca urmare a
bolilor transmise de bacterii”, observă
dr. Solomon. „Vrem să evităm aplicarea antibioticelor în fermele de acvacultură, o soluție
biologică precum
cea pe care am
dezvoltat-o este
o alternativă eficientă.”
Sistemul va fi
în cele din urmă
adaptat
pentru
a trata bacteriile
patogene la oameni, animale domestice și plante.
Pe lângă Solomon, au participat la
cercetare dr. Biswanath Jana și Kinga Kappel de la departamentul de
microbiologie clinică și imunologie de
la Facultatea de Medicină Sackler a
Universității din Tel Aviv.
Grupaj realizat de DAN DRUŢĂ

Centenar
Crohmălniceanu

Profesorul, criticul și istoricul literar, prozatorul SF, memorialistul
Ov. S. Crohmălniceanu (1921-2000)
face parte din generația de intelectuali evrei români care a trăit Holocaustul, apoi deziluzia după speranța
primelor momente de după 1944.
După anii de prizonierat ideologic impus de noua dictatură, se reîntoarce
către autenticitatea estetică, suferind
penalizări pentru „reminiscențe ale
gândirii burgheze” și „influențe ale
cercurilor reacționare din Vest”. Scrie,
în anii „micii primăveri bucureștene”,
una dintre cărțile care-l plasează
printre cei mai
importanți istorici literari postbelici: Istoria literaturii române
între cele două
războaie mondiale
(19671975). În Literatura română și
expresionismul
(1981)
pune
reflectorul asupra unui teritoriu neexplorat la vremea respectivă de critica
interbelică: influențele expresioniste
în operele lui Blaga, Voiculescu, Maniu, Fundoianu, Vinea. Are meritul
de a fi atras, primul, atenția asupra
a ceea ce a fost numit „fenomenul
optzecist”.
Crohmălniceanu nu s-a ferit să-și
afirme identitatea înainte de 1989.
După ce, în 1939, intră la Politehnica din Capitală, este exclus peste
un an din cauza legislației rasiale. Își
reia studiile în 1944, absolvindu-le în
1947. Debutează în 1946 la Ecoul,
cu un medalion despre poetul american Vachel Lindsay. În 1949 îi apare
la Contemporanul eseul „Pentru calitate în nuvelistica noastră”, remarcabil prin maturitatea spiritului critic,
rapid amendat pentru nesupunere
la canoanele proletcultiste. Este
cronicar literar la Contemporanul
(1951-1953), conduce Viața românească (1953-1959), Gazeta literară
(1960-1966). Joacă un rol important
în readucerea marginalizaților Arghezi (1960) și Blaga (1963) în prim
plan literar. Optează pentru cariera
universitară (1966-1991). Nu se limitează însă doar la a preda cursuri de
literatură, ci creează cadrul propice
pentru afirmarea unor valori literare
tinere atunci, prin cenaclul de proză
Junimea. Gheorghe Crăciun, Mircea
Cărtărescu, Mircea Nedelciu sunt
doar câteva nume pe care le propulsează prin publicarea antologiei
Desant ’83.
Critica
postdecembristă
a
marșat – ca și în cazul altor colegi
de generație – pe pactul făcut între
1950-1960 cu realismul socialist,
eludând sau abia amintind tot ceea
ce constituie piese de rezistență în
opera literară și pedagogică (cazul
lui Crohmălniceanu). A fost prea
puțin popularizat faptul că, și după
emigrarea în Germania (1992), profesorul, care a predat la Facultatea
de Limbi Romanice de la München,
a continuat să scrie în limba română.
Cărțile apărute postum – Cercul literar de la Sibiu și influența catalitică
a culturii germane (în colaborare cu
Klaus Heitmann) și Evrei în mișcarea
de avangardă românească – sunt
noi expresii ale apartenenței sale la
cultura română și ale convingerii că
minoritățile sunt o bogăție a oricărei
culturi.
IULIA DELEANU
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Antisemiții nu mor, ci doar se înlocuiesc unii pe alții

În urmă cu câteva săptămâni mi s-a propus să tra- („un corp străin”); ei se consideră superiori celor în mijduc în românește unul dintre romanele mele, apărut locul cărora trăiesc; existența lor e îmbibată de multe
recent în ebraică, în Israel. Eroul principal e un israeli- elemente de mister, total neînțelese de alții; existența
an de origine română, care a adus cu el în noua lui țară evreului pe pământ reprezintă o permanentă primejdie.
toată povara tinereții petrecute sub regim comunist, Și aici intervine punctul esențial al dezbaterii pe care o
într-o atmosferă specială, creată de faptul că părintele susține N.I. cu Sebastian, dar, de fapt, tot ce scrie el e
său era membru marcant al partidului la putere. Aflat îndreptat spre cei care doresc să găsească argumende ani de zile în Israel, eroul meu continuă să fie fră- tele necesare justificării urii față de evreu: evreii sunt
mântat de procesul transformării sale într-un israelian poporul ales ca... să stăpânească pământul! Și când
obișnuit, tată a doi copii, ducând o viață aparent liniștită vor pune evreii mâna pe tot mapamondul? Bineînțeles,
(doar aparent) într-un oraș prea bine cunoscut din su- când va apărea Mesia. Ei, uite, aici e buba, zice maestrul: Mesia a venit deja, Iisus Hristos e Mesia, doar că
dul țării.
M-am pus pe lucru și am început să traduc. Italia- evreii nu-L recunosc, ba din contră, ei sabotează toate
nul spune: traduttore, traditore, dar eu am încercat și, valorile creștine oferite omenirii de Mântuitor.
Iar după ce a enumerat motivele pentru care anticam în 95% din text, am reușit să transfer cu fidelitate
fiecare frază în limba țării în care m-am născut. Pe ici semitismul e o noțiune teoretică cu implicații extrem de
pe colo însă, am fost nevoit să restructurez câte ceva, practice, filosoful în cauză aduce la cunoștința popoatunci când mi s-a părut că versiunea românească nu rului evreu existența celei mai crude pedepse pe care
se potrivește cu cele ce se știu în România, exact așa o poate merita: evreul nu poate fi decât evreu, pentru
cum multe dintre amănuntele pe care aș fi vrut să le că s-a născut evreu și pentru că el e vehiculul și fructul
inserez în textul ebraic nu puteau fi înțelese de cititorul propriei sale istorii. Și dacă vreun evreu, vreodată, ar
încerca să-și nege apartenența, antisemitismul, ura pe
israelian.
Așa cum era de așteptat, eroul meu, Dan ben Mi- care o provoacă în jurul lui nu-i vor da voie să uite de
hael, alias Bencovici, deși deja în Israel, încă se mai unde vine și cui aparține!
Mă opresc aici cu copierea elementelor „filosoficoînfruntă din plin cu problemele evreului român, expus
de-a lungul veacurilor unui antisemitism permanent, istorice” ale celui care a dat explicații și apă la moară,
de-a lungul anilor, gravului curent antisecare uneori (prea des!) a căpătat și aspecte tragice. Dar subiectul antisemitismului
Însemnări de mit românesc.
Prefața sa la cartea lui Sebastian con
românesc nu putea să-și găsească un loc
la fața locului ține și o a doua parte, de fapt mult mai
foarte important în textul original, amănuninteresantă, al cărei subiect e neputința
tele de genul acesta pot cu ușurință plictisi
pe cineva neinteresat de istoria de demult a semeni- sionismului de a rezolva o dată pentru totdeauna prolor lui, într-o țară îndepărtată. Dar pe cititorul român? blema evreiască în lume.
Trebuie să recunosc, profesiunea mea și interesul
m-am întrebat eu.
Și așa am ajuns să caut în biblioteca personală meu pentru multe alte subiecte de importanță generală
volumul lui Mihail Sebastian, De două mii de ani, un au reprezentat întotdeauna o scuză (sau mai bine zis
roman cu o acțiune (trebuie să mărturisesc!) nu gro- o justificare) pentru faptul că nu am găsit niciodată timzav de atrăgătoare, în ciuda cunoscutului talent scri- pul necesar de a aprofunda subiectul curentului monitoricesc al celui care s-a născut cu numele de Iosef dial denumit dintotdeauna antisemitism. De aceea voi
Hechter. Dar, în mod cu totul paradoxal, ceea ce ofe- încerca doar în câteva cuvinte să justific titlul acestui
ră acestui volum o importanță covârșitoare e tocmai... articol.
Fiecare elucubrație pseudointelectuală a celui care
prea bine cunoscuta prefață, semnată de unul dintre
cei mai acerbi antisemiți români din perioada interbe- s-a autonumit filosof stă la îndemâna oricui dorește
lică, profesorul de filosofie Nae Ionescu, mentorul lui să-și explice propria sa poziție antisemită. Evreii au
adus pe lume tot felul de blestemății, ei au inventat caSebastian.
Am reluat citirea prefeței și am rămas total surprins pitalul, și capitalismul, și cămătăria, și sistemul univer(poate datorită perenei mele naivități!) de actualitatea sal de înșelăciune (vinul diluat cu apă de către cârciu„tezelor” cunoscutului profesor, de faptul că, poate mai marul satului), și bineînțeles comunismul, inventat ca o
mult decât în alte domenii și subiecte, franțuzul are unealtă în scopul cuceririi întregului glob de cei care au
dreptate când susține că „plus ça change, plus c’est la refuzat să recunoască existența fiului lui Dumnezeu.
même chose”. Nae Ionescu încearcă, cu succes pentru Ei au adus molimele (da, până și pandemia actuală!),
cei care ignoră adevărul, să-l convingă pe cititor cum războaiele fratricide și tot ce e rău în lumea de ieri și
că evreul nu are încotro: Iuda trebuie să sufere! Evreii de azi.
Iar încercarea lor de a se izola azi pe un petic de
au existat dintotdeauna și au suferit dintotdeauna și vor
continua să sufere. Și de ce? explică maestrul scrisului pământ pe care l-au uzurpat de la alții și pe care îl vor
infam. În primul rând pentru că, de când există, „evreii doar al lor va da greș exact la fel ca toate celelalte înau făcut numai blestemății” împotriva celor în mijlocul cercări similare de până acum.
Cum spunea nemuritorul Mircea Crișan? Cam prin
cărora trăiesc. De aceea, susține N.I., evreii sunt pricianii treizeci ne strigau: plecați la Palestina, jidanilor!
na conflictului.
Marile curente antisemite, inclusiv pogromurile, au Dar după război ni se adresau cu: plecați la Palestina,
fost urmarea unor crize provocate de evrei, iar unul jidanilor?! Și pe noi cui ne lăsați?!
Dar acesta e un subiect „ionescian” care merită să
dintre exemplele oferite cititorului e „disoluția economifie tratat separat.
ei agrare” în Anglia.
Cu modul său pseudoștiințific de a aborda subiecProf. dr. GABRIEL M. GURMAN
tul, N.I găsește cele patru mari caracteristici ale popoOmer, Israel
rului evreu, care-l fac, volens nolens, victima urii și a
gurman@bgu.ac.il
agresiunii: evreii sunt o grupă total diferită de cei din jur

Incidentele antisemite în Austria s-au dublat

Potrivit unui recent raport al
comunității evreilor de la Viena, în
prima jumătate a lui 2021 numărul
hărțuirilor și al atacurilor din Austria s-a situat cu peste 50% mai
mult comparativ cu un an în urmă.
Acesta s-a concretizat în incidente
la proteste și demonstrații antiisraeliene, împotriva măsurilor luate
pentru combaterea Covid. Astfel,
potrivit documentului, în prima jumătate a acestui an au fost 562 de
incidente antisemite, comparativ cu
257 în aceeași perioadă a anului
2020 și 585 de incidente tot anul.
Nu se cunoaște numărul actual al
atacurilor antisemite, dar se apreciază că ar fi mult mai mare. Este cel
mai mare număr de incidente de
când, acum 20 de ani, s-a început
înregistrarea sistematică.
Mai alarmante, potrivit rapor-

tului, au fost numeroasele atacuri
în primele șase luni ale anului,
implicând insulte și amenințări.
Au fost 58 de cazuri de distrugeri
ale proprietății, graffiti antisemite,
11 amenințări și 8 atacuri fizice.
„Creșterea vertiginoasă a incidentelor antisemite în Austria îmi
confirmă, din păcate, că trebuie
să continuăm să luptăm împotriva
antisemitismului, permanent și fără
compromisuri”, a declarat Wolfgang Sobotka, președintele Consiliului Național Austriac. El a afirmat
că antisemitismul nu este numai o
amenințare la adresa comunității
evreiești, ci și „o amenințare la
adresa democrației și a societății în
ansamblu”.
Campania de vaccinare de la
începutul anului a alimentat mituri
conspiraționiste antisemite, care

s-au concretizat în demonstrații. În
plus, conflictul de 11 zile dintre Israel și Hamas, în mai, a contribuit la
proliferarea incidentelor antisemite.
Astfel, au fost hărțuiți evrei care
purtau costume tradiționale, dar și
patru tinere evreice.
În luna mai au fost înregistrate
167 de incidente antisemite, cea
mai mare cifră din prima jumătate
a anului. Aproape jumătate dintre incidente au avut motivații de
dreapta, cu implicarea musulmanilor în 71 de cazuri. 100 de cazuri au
avut motivații de stânga. Mordehai
D. Rodgold, ambasadorul Israelului în Austria, a subliniat, după ce
a văzut raportul, cât de importantă
este combaterea tuturor formelor
de antisemitism. „Israelul se solidarizează cu comunitatea evreiască”,
a subliniat ambasadorul. (E.G.)
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Bun de citit

Semnal Hasefer

Continuăm rubrica noastră semnalândule cititorilor lucrările recent apărute la Editura
Hasefer.
Orașul măcelului: jurnalul rebeliunii și
al crimelor legionare, autor F. BruneaFox, redactor George
Gîlea, este o reeditare a cărții publicate
prima dată în 1944.
Noua ediție a fost prilejuită de împlinirea a
80 de ani de la Pogromul de la București
și beneficiază de o
prefață scrisă de Andrei Crăciun, poet și
ziarist. Filip BruneaFox (1898-1977), unul
dintre cei mai buni reporteri ai timpului său, a
dat la iveală însemnările brute din acele zile:
„Brunea s-a temut pentru viața lui, ca orice
evreu din Bucureștiul acelor zile întunecate,
dar și-a găsit și curajul să meargă pe urmele crimelor, în pădure și la morgă, pe Calea
Văcărești, în casa acelui rabin care a scăpat
miraculos cu viață, dar a rămas orfan de fiii
săi uciși de barbari. Barbarii aceia se îmbrăcau în verde, dar în istorie i-am regăsit și
sub alte steaguri, alte culori. Prigoana nu s-a
sfârșit niciodată. Au trecut optzeci de ani de
atunci și nici țara aceasta și nici altele nu s-au
vindecat de acea ură veche și criminală”, se
arată în prefață.
Evreii din Franța meridională: o istorie milenară, autori Danièle
și Carol Iancu, traducere din limba franceză de Virginia Valasuteanu, redactor Ileana
Buculei. Ediția originală a fost publicată
în 1995, în Franța, și
onorată un an mai
târziu cu mențiunea
„Grand Prix historique de Provence”,
ca primă sinteză de
anvergură asupra istoriei evreilor din sudul Franței. În mai mult
de 400 de pagini, lucrarea acoperă epocile
medievală, modernă și contemporană, temele abordate fiind complexe; amintim originile
și geografia iudaismului medieval, viața internă, relațiile evreo-creștine, universul cultural
și religios al Arba Kehilot (patru comunități
– Avignon, Carpentras, Cavaillon și L’Islesur-la-Sorgue), emanciparea și consecințele
ei, al Doilea Război Mondial, reconstrucția și
renașterea. Lucrarea este însoțită de ilustrații
cu valoare documentară.
Masada: istorie și simbol, de Mireille Hadas-Lebel, traducere
din limba franceză de
David Aron, redactor
Andreea-Maria Olaru.
Publicată inițial tot în
1995, în Franța, lucrarea este o analiză
a subiectului Masadei
din multiple perspective: istorică, arheologică,
simbolică.
Autoarea subliniază
că povestea antică a
Masadei a influențat
ideologia sionistă, prin
modelul de eroism al ultimilor luptători pentru
libertate împotriva Romei. Specializată în istoria evreiască antică, autoarea, originară din
Tunisia, este cunoscută publicului de limbă
română prin mai multe lucrări apărute de-a
lungul anilor la Hasefer, printre care Ebraica:
trei mii de ani de istorie (2017) și Flavius Josephus: evreul Romei (2004).
Pentru mai multe detalii vă invităm să
consultați site-ul nostru, www.hasefer.ro, iar
pentru comenzi ne puteți contacta pe e-mail
(difuzare@hasefer.ro).
CLAUDIA BOSOI
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Publicul israelian a revenit
pe „Strada românească” de la Zihron Ya’akov

În organizarea ICR Tel Aviv, împreună cu primăria Zihron și cu
organizațiile israelienilor originari din
România, AMIR și HOR, a avut loc,

după o pauză de un an, a treia ediție
a Festivalului „Strada românească”,
desfășurată la Zihron, orașul israelian fondat de evreii din România. Ca
și la precedentele două ediții, publicul
israelian a participat în număr extrem
de mare la eveniment, sosind cu miile, din toate colțurile Israelului, pentru
a lua parte la numeroase programe
culturale românești – se arată într-o
prezentare a ICR Tel Aviv.
La ceremonia de deschidere, primarul orașului, Ziv Deshe, a accentuat
importanța schimburilor culturale dintre România și Israel, exprimându-și
satisfacția pentru continuarea tradiției
Festivalului „Strada românească”,
precum și intenția organizării unei
ediții festive în contextul împlinirii, în
2022, a 140 de ani de la înființarea
Zihron Ya’akov.
„Ca urmare a antisemitismului,
România este mai săracă, astăzi, prin
lipsa voastră, pentru că a pierdut o
mare parte din comunitatea sa evreiască”, a subliniat E.S. Radu Ioanid,
ambasadorul României în Israel, la
ceremonia de deschidere, moderată

de cunoscutul jurnalist israelian, originar din România, Attila Somfalvi.
„În acest an, Festivalul «Strada
românească», proiectul principal de
diplomație culturală și publică al ICR
Tel Aviv, are un format inedit, cu un
program foarte bogat și variat, numai
cu artiști israelieni, mulți dintre ei cu
origini românești. Am reușit să creăm
o tradiție: un mare eveniment anual,
care a devenit un punct de referință
pentru toți israelienii originari din România”, a declarat Martin Salamon,
directorul ICR Tel Aviv, la ceremonia
de deschidere.
Eli Shahar, vicepreședintele AMIR,
a menționat contribuția evreilor români la dezvoltarea Statului Israel,
în diverse domenii de activitate, de la
știință până la cultură. Acest aport va
fi subiectul principal al expoziției permanente care urmează a fi prezenta-

tă începând cu anul 2022, odată cu
inaugurarea Muzeului Evreimii Române de la Roș Pina.
Ceremonia s-a încheiat cu
intervenția lui Zeev Schwartz, preșe
dintele organizației HOR Israel, care a
făcut o scurtă trecere în revistă a colaborărilor dintre diversele organizații

ale evreilor români din Israel.
Evenimentul a atras un număr impresionant de vizitatori. În program au
figurat concerte de muzică balcanică, concerte de muzică românească,
klezmer și dansuri; proiecția filmului
România neîmblânzită, producător
Alex Păun; dansuri folclorice cu trupa de dansuri de tineret Zamarin;
Poveștile bunicului, spectacol interpretat de Teatrul Karov din Tel Aviv;

ateliere de decupaj pentru copii și
adulți, spectacol de teatru de păpuși;
ateliere de creație DADA, produse
de Muzeul Janco Dada din Ein Hod;
artă stradală – personaje din aliya-ua
românească din Zihron Ya’akov, interpretate de artiști locali; „Sioniști români curajoși în Zihron Ya’akov” – tur
ghidat cu Avi Daskal.
Programele au avut loc în aer liber,
în spații din centrul vechi al orașului
Zihron Ya’akov, ale cărui baze au fost
puse de evreii veniți din România
(Moinești, jud. Bacău) în anul 1882.
Pe parcursul serii de 26 septembrie,
de Sucot, strada pietonală din Zihron
Ya’akov a fost plină de „ingrediente”
culturale românești, precum muzică,
dans, folclor, spectacole de teatru,
film, ateliere de creație. (E.G.)

Revista Cultului Mozaic și devenirile sale –
65 de ani de prezență publicistică neîntreruptă

Acum 65 de ani lua ființă cea mai
veche instituție culturală a FCER din
perioada postbelică: Revista Cultului
Mozaic (RCM). Contextul social-politic – 1956 era anul revoluției anticomuniste din Ungaria, seism puternic
repercutat asupra tuturor statelor-satelit ale fostei URSS – a fost folosit de
șef-rabinul Rosen pentru aprobarea
publicației. Revista avea să certifice
în viața politică internațională „deplina
libertate” de care de bucurau cultele –
în speță, cultul mozaic – în România.
Fapt menționat în editorialul „La început de drum”, scris de Moses Rosen
în primul său număr. Era fațada. Cheia – interesele convergente – se afla
spre final: „Suntem convinși că această publicație va servi în egală măsură intereselor comunității evreiești și
țării, interese strâns legate.” Revista
reflecta acțiunile de refacere a vieții
comunitare distruse de Holocaust,
răspunzând totodată nevoii de regenerare spirituală. Ea reprezenta un
stimulent de creativitate pe teme iudaice și le furniza evreilor din România, dar și cititorilor de limbă română
din spațiul ex-sovietic, informații despre viața evreiască de pretutindeni.
Era un ghid de iudaistică: se făceau
prezentări de personalități biblice cu
trimiteri subiacente la contemporaneitate, existau rubrici de aforisme talmudice, midrașice, erau popularizați
cărturari evrei ilustrativi. Prim-redactor era Ezra Fleischer, Asirei Sion,
specialist în lingvistică ebraică, devenit, după ce avea să facă aliya,
profesor la Universitatea Ebraică din
Ierusalim.

Revista se laicizează din 1966,
sub conducerea jurnalistului și scriitorului Victor Rusu. Își fac loc cronici
de carte ale unor cunoscuți scriitori
evrei din țară și străinătate, reportaje,
interviuri, preluări din presa evreiască
internațională venită la redacție, rubrici de memorialistică, știri din viața
comunitară internă și externă. Deschiderea către viața evreiască din Occident era în concordanță cu politica de
emancipare a României față de fosta
URSS. România era singura țară din
Pactul de la Varșovia care nu a rupt
relațiile cu Israelul după războiul din
1967 și a ridicat legația la nivel de ambasadă, prima țară din Est care permitea revenirea Joint-ului, obținută de
șef-rabinul Rosen, în același an.
Următorul prim-redactor după
plecarea lui Victor Rusu în Israel,
la sfârșitul deceniului șapte, prof.
Haim Riemer, a fost continuator atât
al poziției lui Fleischer – accent pe
filozofia și religia mozaică –, cât și al
tentei gazetărești-literare, promovată
de Rusu.
Revista își schimbă numele și
conținutul, din 1995, conectându-se la
actualitate, după venirea la conducerea Federației a acad. Nicolae Cajal.
RCM devenea Realitatea evreiască
(RE), condusă de jurnalistul și scriitorul Dorel Dorian, axată pe conceptul
de realsemitism, răspuns la antisemitismul și negaționismul manifestate liber după 1990, răstălmăcire a libertății
de exprimare. Calomniilor antisemite
li se contrapun meritele, pe multiple
planuri, ale populației evreiești la dezvoltarea României moderne. În pagini-

le revistei, intelectuali evrei și neevrei
se raliază acestui demers. Revista
atemporală se transformă într-o revistă vie, dezghetoizată. Recuperarea
scriitorilor israelieni de limbă română
la literatura-mamă, prezentarea diverselor aspecte ale actualității israeliene
social-politice, științifice, economice
sunt urmări ale legăturilor deschise
cu Ambasada Israelului în România.
Se răsfrâng în paginile RE reconsiderarea rolului jucat de conducerea
evreiască pentru apărarea comunității
în anii Holocaustului, procesul de
recunoaștere de către statul român a
Holocaustului în România, interesul
crescut pentru viața comunităților din
țară. Poziție continuată de următorul
redactor-șef, Aurel Storin, mai bine
de jumătate de veac secretar literar al
Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, jurnalist, poet.
După 2011, RE și Editura Hasefer se unesc, devenind Centrul Iudaic
de Editură și Publicistică (CIEP), sub
conducerea actualului său director,
profesor și jurnalist, Alexandru Marinescu.
IULIA DELEANU

Apropo de nimic...

De curând, volumul autobiografic
semnat de Woody Allen a fost publicat la Editura Litera, în limba română,
sub titlul Apropo de nimic. Volumul celebrului regizor, actor și scriitor nu se
îndepărtează câtuși de puțin de stilul
său: pe alocuri debordant de sincer,
(auto)ironic și energic. Woody Allen
conturează cele mai semnificative perioade ale vieții sale, de la copilărie,
viața de adolescent, cariera din zona
de stand-up comedy, până la îndelungata carieră de regizor și la cele mai
importante proiecte cinematografice.
„Nu îmi e rușine să recunosc că nu
îmi plăcea să citesc. Radioul și filmele
erau mult mai incitante”, mărturisește
el cu aceeași franchețe cu care afirmă
în final că nu ar avea nimic de oferit
unui student la cinematografie. Deși a
rămas celebră atitudinea sa potrivnică din anul 2011 privind trasarea unor
benzi de bicicletă în zona în care locuia, din carte aflăm că în tinerețe a fost
un alergător rapid, foarte bun la baseball și un jucător de baschet decent la
nivelul curții școlii. În timp ce era încă
la liceu, a început să publice scurte
texte umoristice în diferite reviste. În
cele din urmă a devenit cunoscut, iar
un agent a luat legătura cu el și i-a cerut să petreacă împreună câteva ore
în fiecare zi după școală, cerându-i
exclusivitate. A ajuns la Universitatea
New York, specializându-se în film,
dar a fost exmatriculat după ce nu a
reușit să se prezinte la cursuri. Pe de
altă parte, succesul era deja de partea
lui, iar metoda avea să și-o rafineze,
fiind un autodidact. Își păstrează doza
de umor și în privința mamei sale,
Nettie Konigsberg, despre care spune
că era bună, iubitoare, dar... semăna
cu comediantul Groucho Marx.
În privința filmelor sale este direct
și lucid, arătând că este conștient
care dintre ele au fost aclamate și
mai ales care nu. Umorul negru și
sinceritatea debordează, îmbinate cu
autocritica la superlativ. De pildă, W.
Allen se confesează cititorilor asupra
metodelor de suicid închipuite – din
lipsă crasă de imaginație – alături de
a doua sa soție, Louise. În timp ce
ea ar fi apelat la eficiența unui pistol,
el ar fi optat pentru mașina de spălat
vase, acolo unde ar fi introdus capul
și ar fi ales programul „full cycle”.
Pentru autor nu există subiecte așazis sensibile. Prezintă aspecte intime
din viața sa de familie, inclusiv despre relația cu soția sa Soon Yi Previn, fosta parteneră Mia Farrow, fiii
săi Ronan Farrow, Moses Farrow și
fiica sa adoptivă Dylan Farrow. Se
referă de asemenea la acuzațiile de
molestare a copilului, formulate împotriva sa de Dylan Farrow, negând
acuzația la care a fost supus în anul
1992 și din nou în 2014 și își exprimă tristețea față de înstrăinarea lor.
Inegal, debordează de entuziasm și
modestie, optimism și o blazare autoindusă, dar exersată în doze neletale. Își încheie sarcastic existența
post-mortem și cât se poate de firesc: „Tot ceea ce cer este ca cenușa
mea să fie împrăștiată aproape de o
farmacie.”
DAN DRUȚĂ

Constelații diamantine
Septembrie 2021

Noul număr se remarcă prin diversitate: literatură, istoria religiilor, muzică.
Uvertura e dedicată operei lui Titulescu. Nevoia de revenire la clasici; aniversări: bicentenar Vasile Alecsandri, revoluția condusă de Tudor Vladimirescu;
întâlnire a poeților de limbă română din Diaspora; promovări de talente muzicale românești – sunt teme alcătuind cuprinsul unei reviste de atitudine culturală. O revistă bine concepută, inducând cititorilor încrederea de a trăi întru
Bine și Frumos. Felicitări! (RE)
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Provocarea de a vorbi despre Iancu Țucărman

A vorbi despre Iancu Țucărman
reprezintă o imensă provocare. Personalitatea sa complexă, cu un larg
spectru al cunoașterii, poate pune pe
oricare vorbitor într-o poziție ușor delicată. Însă muzica a avut un loc aparte
în viața sa, a fost o artă care l-a însoțit
de-a lungul existenței, o artă pe care a
slujit-o cu credință și devotament.
Vorbim despre un om a cărui
educație muzicală s-a desfășurat la
nivel de amatori. Însă lipsa studiilor
muzicale de specialitate a fost compensată de o imensă muncă de autodidact, la care s-a adăugat o formidabilă dorință de cunoaștere. În prima
mea întâlnire cu dânsul, am avut o
interesantă discuție despre muzica
de cult sinagogal, finalul fiind completat cu exemple muzicale susținute de
cantori din Israel. În acel moment am
realizat că am de-a face cu o persoană specială, unică, un om care respiră
și trăiește prin muzică.
M-am numărat printre cei care au
avut onoarea de a participa la emisi-

Alegerile din
Germania –
expresia unei
democrații vii

Dr. Josef Schuster, președintele
Consiliului Central al Evreilor din
Germania, a apreciat elogios
desfășurarea recentelor alegeri legislative din această țară. „Forțele antidemocratice nu au obținut majorități
și o tendință descrescătoare s-a înregistrat la AfD (Alternativa pentru Germania) după recentele alegeri statale
și cele de astăzi”, a spus Schuster
după ce au fost publicate primele
proiecții ale sondajelor la ieșirea de
la urne, la 26 septembrie. Cu toate
acestea, rezultatele AfD reprezintă un semnal clar că este necesară
combaterea populismului și extremismului de dreapta. Obiectivul tuturor
democraților trebuie să rămână interzicerea AfD de a accesa Bundestagul
sau parlamentele statale.
Dr. Schuster a criticat faptul că, în
cadrul campaniei electorale pentru
alegerile în Bundestag, au fost lăsate
deoparte probleme sociale importante, cum ar fi combaterea antisemitismului, a rasismului și a extremismului
de dreapta. „Cu atât mai mult, noul
guvern federal, indiferent de structura lui, trebuie să se ocupe de această
provocare. Se include aici și combaterea mai energică a discursului
de ură pe internet. Întărirea bazelor
democrației noastre și oprirea radicalizării din partea dreptei sunt sarcini
urgente ale noului guvern de coaliție”,
a arătat Josef Schuster. (E.G.)

unile muzicale pe care le realiza duminica dimineața la Radio Shalom.
La una dintre aceste emisiuni am
discutat despre imensa personalitate
a maestrului Mendi Rodan, dirijor și
profesor. Nu mică mi-a fost mirarea
să aflu că Iancu Țucărman a fost un
prieten apropiat al maestrului, fiind
un spectator permanent la concertele susținute în România și nu numai.
Și în același timp, și un colaborator.
Da, un colaborator. Iancu Țucărman
reprezenta, la dorința maestrului,
„vocea spectatorului” (exprimarea îi
aparține). La ce se referea? La impactul pe care interpretarea o avea
asupra publicului, a cărui părere conta în construcția muzicală realizată
de maestrul Rodan. Același lucru și
la repetiții, când Iancu Țucărman exprima opinii cu privire la elemente de
sonoritate și acustică muzicală, tot la
cererea maestrului. Rafinamentul muzical pe care-l poseda explică gradul
de cunoaștere interpretativă de cel
mai înalt nivel, în diverse genuri ale
muzicii culte. Un rafinament muzical completat cu o gândire ancorată
în valorile cultural-artistice autentice.
Acest lucru s-a materializat în procesul descoperirii și promovării tinerelor talente, un demers pe care l-a
susținut până în ultima clipă a vieții.
Într-o societate dominată de consum,
un asemenea demers poate lesne trece neobservat. Din fericire, implicarea
lui Iancu Țucărman a fost decisivă și
încununată de succes, pornind de la
căutarea talentelor până la susținerea
financiară. Nume precum Andrei
Ioniță, Daria Ioana Tudor, Georgeta
Iordache, Mihaela Manea, Teodora
Țepeș, Aron Cavassi, Ștefan Aprodu
(și lista poate continua) stau mărturie
în susținerea acestui demers.
Câteva cuvinte despre lupta împotriva antisemitismului, un demers
privit din perspectiva unui om care a

avut de suferit în timpul rebeliunii legionare din Iași, 29-30 iunie 1941. Crescut și educat în spiritul valorilor culturale și religioase iudaice, a militat în
permanență în sprijinul restabilirii adevărului istoric și al triumfului dreptății.
„Pentru ca oamenii să știe”, după cum
obișnuia să spună. Modul în care
povestea tragedia acelui timp părea
desprins dintr-o altă realitate. Cu toate că pe chip i se citea durerea, în tonul vocii nu se simțea mânia sau ura,
ci numai suferința pricinuită de aceste
groaznice întâmplări. I-am spus că în
anul 1990, în timpul cursurilor muzicale de la Weimar, la care am participat,
am vizitat lagărul de concentrare de la
Buchenwald. O experiență dureroasă,
traumatizantă, dar reală. Într-o sală a
unei clădiri din fostul lagăr am vizionat
un film documentar în care erau prezentate ororile săvârșite de naziști împotriva populației evreiești. În aceeași
sală se aflau și grupuri de turiști din
Polonia și Cehoslovacia. În marea lor
majoritate oameni în vârstă, aveau
ochii plini de lacrimi. Ni s-a explicat că
erau oameni care pierduseră în lagăr
rude sau prieteni, dar erau și oameni
care, copii fiind, reușiseră să scape
și să înceapă o nouă viață. I-am povestit lui Iancu Țucărman acest episod și l-am întrebat cum a putut trăi
cu acele amintiri dureroase din timpul
pogromului, când și dânsul a pierdut
ființe dragi. Mi-a spus că a trebuit să
se obișnuiască cu ele, să nu le nege,
dar să spună în permanență adevărul,
tocmai pentru ca „lumea să știe și să
nu se mai întâmple vreodată”.
Noblețe sufletească, dorință de
adevăr și dreptate, dragoste și respect
pentru valorile artei autentice – sunt
câteva deziderate care l-au însoțit pe
Iancu Țucărman în slujirea adevărului
și a binelui.

A v r a m
Croitoru
z.l.
(1930-2021)
făcea
parte dintre cei
foarte puțini
care nu își
creează dușmănii și rămâne în memoria colegilor, a prietenilor mai ales
pentru modul în care a înțeles să-și
onoreze meseria de gazetar. Cel
care o îmbrățișează, obișnuia să spună, ar trebui să-și dea osteneala să
depășească o preconcepție: trudă
pentru interes de o zi al cititorului. Și-ar
fi dorit, post festum, ca volumul de interviuri publicat la Hasefer în 2009, Pe
firul amintirilor, să se cheme Neuitare,
dorință care sugerează cu sensibilitate această percepție în practicarea
profesiunii mai bine de jumătate de
veac. Cartea strângea între copertele
sale substanțialele interviuri apărute
în Realitatea evreiască în răstimpul
prezenței sale în redacția revistei.
S-a maturizat timpuriu, ca toți
supraviețuitorii Holocaustului. La
granița între copilărie și adolescență
a trăit Pogromul legionar din ianuarie
1941 la București. Se trăgea dintr-o
familie cu venituri modeste. Părinții
făceau eforturi să plătească taxele la
Liceul evreiesc Cultura „Max Aziel”,
după ce, din cauza legislației rasiale, fusese exclus din învățământul de
stat. Ei ar fi dorit să urmeze medicina.

El a ales literele. În prima vacanță de
student vizita redacții ale diverselor
publicații postbelice, în căutare de colaborări. A avut șansa să-l întâlnească
pe Adrian Rogoz, receptiv la dorința
de a face gazetărie a tânărului, ajutându-l să debuteze cu două-trei cronici de film. S-a făcut remarcat și în
facultate. Unul dintre asistenții universitari, Zamfir Brumaru, care era și în
conducerea Scânteii, i-a propus să
lucreze, de probă, pentru șase luni,
la „ziarul numărul 1” din epocă. La 15
aprilie 1949 era angajat. Unul dintre
mentori i-a fost Sergiu Fărcășan. De
la el a învățat recititul cu spirit critic, revenirea, după o pauză, asupra
textului, reconceperea, dacă era cazul. Când Traian Șelmaru, care era
redactor-șef adjunct, i-a cerut să opteze: sau renunțarea la post pentru
facultate sau continuarea muncii, cu
terminarea facultății la fără frecvență,
a ales a doua variantă.
După revoluția anticomunistă din
Ungaria, în 1956, a fost transferat la
Albina, unde a fost titular al paginii
culturale până la pensionare. A avut
colaborări la Urzica, a participat la
realizarea unor emisiuni de umor ale
radioului public. Artiștii cu care a venit
în contact – N. Stroe, Amza Pellea, Albert Poch, Nell Cobar – l-au stimulat
să propună
IULIA DELEANU
o
pagină
(Continuare în pag. 23)
de umor la

ADRIAN STANACHE

A încetat din viață AVRAM CROITORU,
un reper în profesiunea
de gazetar
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Cel de al șaselea
Festival Cholent
de la Budapesta

La 29 august, la Budapesta a avut
loc a șasea ediție a Festivalului Cholent, organizat de EMIH, Asociația
Comunităților Evreilor din Ungaria.
Evenimentul s-a desfășurat în spațiul
unui teatru de vară din Ujbuda (cartier
al Budapestei) și au participat mii de
persoane, atât evrei, cât și neevrei.
Manifestarea, care a avut prima ediție

în 2015, a fost primită cu entuziasm,
ținând cont de faptul că anul trecut,
din cauza pandemiei de coronavirus,
nu s-a mai ținut.
Mulți neevrei au dorit să participe
pentru a gusta din acest fel tradițional
evreiesc și a cunoaște tradițiile și cultura evreilor, o comunitate care în Ungaria și-a pierdut majoritatea membrilor în Holocaust. Potrivit unui recensământ din 1941, atunci în Ungaria
trăiau 825.000 de evrei, mai puțin de
6% din populație. Aproximativ două
treimi – 568.000 – au pierit în timpul
celui de al Doilea Război Mondial și în
Holocaust, în ultimii ani ai războiului.
Evreii din provincie au fost deportați în
vara lui 1944, iar în perioada decembrie 1944 - ianuarie 1945 partidul fascist Crucile cu Săgeți, aflat atunci la
putere, a executat prin împușcare, pe
malul Dunării, 20.000 de evrei scoși
din ghetoul din Budapesta. În memoria lor a fost realizat monumentul
„Pantofi pe malul Dunării”.
Eliezer Nogradi, unul dintre organizatori, a precizat că între 30%
și 40% dintre participanți sunt evrei.
Dar neevreii prezenți, a spus el, au
manifestat respect și interes. Organizatorii festivalului le-au cerut evreilor,
care de multe ori se tem și astăzi să-și
manifeste evreitatea, să fie mândri de
identitatea lor. Rabinul EMIH, Shlomo Köves, i-a îndemnat în această
direcție pe evrei. „Prin Festivalul Cholent i-am făcut pe evrei să se simtă
acasă și în securitate. Cu 20 de ani
în urmă, a fi evreu era un cuvânt pe
care doar îl șopteai în casă. Festivalul
Cholent oferă evreilor tărie și șansa
de a se conecta, de a face primul pas
către comunitatea evreiască, fără să
rupă relațiile cu societatea neevreiască mai extinsă”, a spus el.
Până la prânz, jumătate din cele
6.000 de porții de cholent au fost
vândute. Festivalul a oferit mai multe
varietăți de cholent: vegan, unguresc,
israelian, tunisian. În cadrul festivalului,
rapperul hasid Nissim Black, un american care a făcut aliya, și cântărețul și
compozitorul englez Alex Clare, care
trăiește tot în Israel, au participat la un
concert. Tot cu acest prilej, un sul de
Tora, scris de credincioși, a fost donat
sinagogii refăcute din strada Bocskai.
La reinaugurare au participat sute de
evrei, iar persoane vârstnice au spus
că un număr atât de mare nu s-a mai
văzut decât la inaugurarea sinagogii,
în urmă cu 85 de ani.
Dr. Imre Laszlo, primarul districtului 11 al Budapestei, unde se găsesc
teatrul de vară din Ujbuda și sinagoga,
a declarat: „Nu se poate vorbi despre
istoria Ungariei fără tradițiile iudaice.”
EVA GALAMBOS
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„Venerabilul Caragiale”, la ICR Tel Aviv

La Institutul Cultural Român din Tel Aviv, în fața
unui public numeros, a avut loc un eveniment literar
intitulat „Venerabilul Caragiale”, care a omagiat personalitatea marelui clasic al literaturii române. Invitații au
fost Dan Romașcanu, jurnalist cultural; Dorit Nitai-Neeman, directoarea Teatrului Karov din Tel Aviv; Martin
Blumenfeld, actor al Teatrului Karov; dr. Lucian-Zeev
Herșcovici, cercetător și istoric.
În deschidere, Cleopatra Lorințiu, directoarea adjunctă a ICR Tel Aviv, a vorbit despre actualitatea lui
Caragiale, un scriitor „complex și complet”, atât de
cunoscut prin numeroasele genuri și specii literare în
care și-a exersat condeiul. Vorbitoarea a precizat că
publicistica lui Caragiale, mai puțin cunoscută de publicul larg, a fost „cea care i-a dat muniție pentru o parte
din piesele sale”.
În intervenția sa, Dan Romașcanu a remarcat: „Se
spune că limba română este limba lui Eminescu; îndrăznesc să adaug că este și limba lui Caragiale. Eminescu s-a ocupat de partea cultă, spirituală, pe când
Caragiale – de cea lumească, în care trăim noi.” Caragiale este „un scriitor universal, adevărat oriunde și
oricând. L-am întâlnit în mai toate peregrinările mele
prin lume. De nenumărate ori mi-am spus: «Personajul ăsta sau omul ăsta sau situația asta este venit(-ă)
din Caragiale!»”, a subliniat vorbitorul. Prima ecranizare a unei opere de Caragiale a fost nuvela Năpasta,
adaptată pentru marele ecran în 1928 de Gheorghe
Popescu și Eftimie Vasilescu. I-au urmat numeroase
alte transpuneri, în film și teatru filmat, ale operelor lui
Caragiale.
Dorit Nitai-Neeman a spus că tatăl ei, Nicu Nitai, a
fost printre artiștii israelieni care nu au uitat România,
ci s-au îngrijit de prestigiul dramaturgiei românești. Ea
a trecut în revistă piesele lui Caragiale, puse în scenă
la teatrul pe care îl conduce (D’ale carnavalului și O
scrisoare pierdută) și a menționat că Nicu Nitai a tradus în ebraică opera dramatică a marelui clasic român,
căutând să-i accentueze actualitatea în societatea israeliană. Vorbitoarea a adăugat că Teatrul Karov va
continua inițiativa lui Nicu Nitai.
Martin Blumenfeld a vorbit despre umorul lui Caragiale în limba ebraică, oferind detalii despre procesul
de traducere a pieselor acestuia, la care a lucrat alături
de Nicu Nitai. Dificultatea traducerii unor expresii specifice limbii române a fost depășită prin identificarea
unor expresii cât mai apropiate în limba ebraică, pentru a transmite farmecul textelor lui Caragiale.

Dr. Lucian-Zeev Herșcovici a susținut prezentarea
„Evreii și chestiunea israelită în opera lui Caragiale”.
În secolul al XIXlea, Caragiale a
fost martor la dezbaterea publică a
ideii încetățenirii
evreilor din România și „a cerut
în mod deschis
să li se acorde
cetățenie tuturor
locuitorilor
României, indiferent
de apartenența
religioasă sau etnică, cu excepția
celor
care
dețineau deja altă
cetățenie”. Când
oamenii politici ai
vremii s-au exL. Herșcovici vorbind
primat împotriva
despre Caragiale
acestei idei, Caragiale „a răspuns în felul lui, că acei oameni politici
au reacții zoologice”. Despre căsătoriile între evrei și
creștini, Caragiale a spus: „Da, cei care vor să le interzică speră, probabil, că în căsătoriile mixte se vor
naște monștri; dar ce putem face dacă se nasc oameni
normali?” După 1909, când Caragiale era la Berlin,
a scris un pamflet, care nu a fost publicat și care s-a
pierdut, în care propunea rezolvarea chestiunii israelite prin încetățenirea imediată a tuturor evreilor care locuiau în România. Un studiu asupra acestui pamflet a
fost publicat, în 1991, de regretatul istoric literar Marin
Bucur, a reliefat vorbitorul.
În cadrul unor intervenții înregistrate, regizorul Mircea Cornișteanu a oferit o lectură din spectacolul Al
matale Caragiale (produs după corespondența, publicistica, proza și dramaturgia lui Caragiale), iar Ioana Calotă-Philippide, actriță a Teatrului Nottara din
București, a interpretat un fragment dintr-o piesă mai
puțin cunoscută a lui Caragiale, cu titlul Începem. De
asemenea, a fost proiectat un fragment din O scrisoare pierdută, în varianta Teatrului Karov din Tel Aviv, text
tradus în ebraică și adaptat pentru scena israeliană de
Nicu Nitai.
CLAUDIA BOSOI

Mark Zuckerberg și Priscilla Chan – donații
de 1,3 milioane de dolari pentru cauze evreiești

Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, și soția lui, Priscilla Chan, au făcut donații în valoare de 1,3 milioane
de dolari pentru 11 organizații evreiești, a relatat Jewish Telegraphic Agency. Gestul este legat de dorința celor
doi, manifestată în ultimii ani, de a-și susține în public identitatea lor evreiască. Zuckerberg și Priscilla s-au întâlnit
în particular cu rabini și specialiști în iudaism, pentru a discuta despre comunitatea evreilor și despre iudaism.
„Mark și Priscilla au avut astfel de atitudini și în trecut, dar aceste granturi noi le-au întărit interesul în a învăța și
a aprofunda legăturile lor cu comunitatea”, a declarat un purtător de cuvânt al familiei.
Printre cei care au primit granturi se află două organizații naționale: One Table, care sprijină organizarea de
către tineri evrei a cinelor de Șabat; și Biblioteca PJ, care distribuie gratuit cărți și muzică pentru copiii evrei.
Restul granturilor se orientează în primul rând către necesități locale în zona San Francisco, cum ar fi trei școli
evreiești, trei tabere de vară, Centrul Comunitar Evreiesc Oshman din Palo Alto, precum și Servicii pentru Familii
și Copii Evrei. Un grant va fi acordat Consiliului de Relații Comunitare Evreiești pentru o nouă campanie, pe social media, de educare a publicului cu privire la antisemitism.
„Mark și Priscilla sunt mândri să sprijine importanta activitate pe care fiecare dintre aceste organizații o pres
tează în crearea de comunități, educație, celebrarea tradițiilor și a credinței și să ofere oamenilor o voce, mai ales
în combaterea antisemitismului”, a declarat purtătorul de cuvânt.
Din 2015, când au lansat Inițiativa Chan-Zuckerberg, cei doi, care controlează majoritatea Facebook, se ocupă prioritar de activități filantropice. Ei s-au angajat atunci să doneze 99% din profitul Facebook pentru caritate,
dar donațiile pentru scopuri evreiești sunt separate de această inițiativă. (E.G.)

Educație despre Holocaust pe Facebook în 12 limbi
Începând din ianuarie 2021, Facebook a creat pagina web aboutholocaust.org , unde cei interesați găsesc
în limba engleză informații pertinente despre Holocaust
sau despre negarea Holocaustului. Din 13 iulie, materialele educative care furnizează date fundamentale
despre genocid și oferă mărturii ale supraviețuitorilor
pot fi accesate în 12 limbi, inclusiv arabă, rusă și germană. Site-ul a fost realizat în comun de Congresul
Mondial Evreiesc și de UNESCO.
„Este esențial ca oamenii de pretutindeni să aibă
acces la informații exacte despre Holocaust. În contextul creșterii globale a știrilor false și a dezinformării, platformele de social media joacă un rol esențial
în combaterea falselor relatări și a discursului de ură.
De asemenea, Facebook poate redirecționa utilizatorii către surse de informații sigure”, a declarat Audrey

Azoulay, directorul general al UNESCO.
Dezvoltarea paginii web despre educația Holocaustului continuă procesul de schimbare a orientării
Facebook-ului, început anul trecut când responsabilii
platformei au declarat că vor interzice materialele despre negarea Holocaustului. Ani de-a rândul, Facebook
a apărat distribuirea acestor informații, pe care le-a
considerat un fel de dezinformare, dar și un demers
conform cu principiile libertății de exprimare.
Congresul Mondial Evreiesc a colaborat cu Facebook în combaterea negării Holocaustului. Anul trecut,
înaintea schimbării liniei politice, Liga Antidefăimare
din SUA a organizat, împreună cu alții, o campanie de
publicitate vizibilă și în forță împotriva Facebook, protestând în acest fel împotriva modalității acestuia de
abordare a problemei discursului de ură. (E.G.)

Sfârșitul unui
capitol de istorie
Avem în vedere autodizolvarea Uniunii Evreilor Români (UER) la începutul
anului 1948. Conform aprecierii istoricului
Carol Iancu, „prima și cea mai importantă
organizație reprezentativă a iudaismului român, care a dus o luptă exemplară în favoarea emancipării evreilor”.
Acest sfârșit de existență a fost legat
de plecarea clandestină din România a lui
Wilhelm Filderman, fost președinte al Uniunii timp de peste două decenii. Din câte rezultă din ziarul Neamul Evreesc, în același
an, respectiv la sfârșitul lunii noiembrie
1948, s-a autodizolvat și disidența UER.
Cauza nu a fost, desigur, plecarea lui Filderman. În ziar se dă următoarea explicație:
„Oamenii din fruntea acestei organizații au
înțeles mersul vremii și au găsit că nu mai
are nici un rost, în noile condiții create de
mersul spre socialism, menținerea UERului. Dacă în trecut, sub nefastele regimuri
oligarhice, această organizație și-a justificat
existența, ajutând evreimea, azi, repetăm,
actul de autodizolvare este din toate punctele de vedere înțelept și în conformitate cu
mersul istoriei.”
Desigur, disidența nu poate
fi considerată continuatoarea
UER-ului, cu trecutul ei istoric
de câteva decenii, chiar dacă
în fruntea ei se aflau foști membri ai respectivelor organizații.
Disidența s-a creat după al Doilea Război
Mondial și s-a situat pe o poziție politică
cu totul diferită, chiar ostilă lui Filderman.
Așadar, după cum scrie S. Schafferman, cel
mai important biograf al lui Filderman, „după
dispariția lui Filderman din arena politică, în
mod inevitabil a avut loc autodizolvarea Uniunii, încetând în felul acesta să mai existe”.
Revenind la cauzele plecării celui mai
important conducător al evreimii române,
într-o scrisoare adresată unui cunoscut din
Buenos Aires, în ianuarie 1952, el scria: „Deoarece m-am opus comuniștilor și fusesem
informat că urma să fiu arestat ca spion englez, am părăsit clandestin țara împreună cu
soția mea pe 12 martie 1948.” Plecarea nu
a fost lipsită de riscuri. Sub pretextul că are
de pledat un proces, a plecat la Timișoara.
De acolo și-a continuat drumul spre unul
dintre punctele de frontieră cu Ungaria, pe
care l-a trecut în timpul nopții, parcurgând pe
jos câțiva kilometri, cărând după el imensa
lui arhivă. A ajuns la Viena, iar de acolo s-a
îndreptat spre Franța, stabilindu-se la Paris.
Înainte de plecare, ultimul memoriu l-a
adresat lui Gheorghiu-Dej, în februarie 1948.
A avut curajul să-i reproșeze că revendicările evreilor nu numai că nu sunt satisfăcute,
ci dimpotrivă, se iau măsuri contrare celor
așteptate. Atitudinea lui de rezistență nu a
fost pe placul Comitetului Democratic Evreiesc, care se considera singurul îndreptățit
să reprezinte interesele evreilor. Presa
CDE-ului a dezlănțuit o adevărată ofensivă
împotriva lui. Ziarul Unirea l-a acuzat că este
reacționar notoriu, apărător deschis al imperialismului anglo-american care își făcuse
tradiție din ignorarea problemelor comunității
evreiești. În acest context politic, decât să
ajungă în pușcărie, mai bine și-a asumat
riscul plecării din țară în condiții clandestine.
După plecare, în anul 1950 a fost judecat
și condamnat în contumacie „de o instanță
specială”, după cum scrie Schafferman, „în
spiritul procedurii aplicate în procesele criminalilor de război”. Ce-i drept, în anul 1967
a făcut parte din categoria celor reabilitați.
În ciuda acestui sfârșit nedrept, Filderman rămâne în istoria evreilor din România
drept cel mai important conducător, recunoscut și apreciat și pe plan internațional.
Astfel, Louis Marshall, conducătorul evreilor
americani, scria despre el: „Un om fără pereche în lume.”
LYA BENJAMIN

Evrei
în viaţa
publică
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Medalia „N. Cajal”…
profesori universitari și mu-

niei, un om care pot spune că a fost
un mare evreu, fiind în același timp un
zeografi.
mare român”, își amintește ing. Ionel
Schlesinger.
Poate cea mai emoționantă
Un om dedicat cetățenilor României intervenție
a fost legătura telefonică
„Acest om a avut un rol deosebit în creată de Raoul Vizental cu fiica acamulte alte domenii ale vieții publice. Eu demicianului, Irina Cajal. „Astăzi, tatăl
am avut chiar privilegiul să fiu unul din- meu ar fi împlinit 102 ani. Știu că mă
tre colaboratorii domniei sale, atunci sunați din Arad și mulțumesc pentru
tot ce face Aradul pentru memoria tatălui meu. Bustul acela este
cel mai frumos dintre toate busturile care i s-au făcut. Trebuie să
amintesc de contribuția lui Aurel
Ardelean la acest bust și cât a
dorit să se vadă contribuția tatălui meu la înființarea facultății de
medicină din Arad. A ținut enorm
la Arad. Se ducea acolo în fiecare
an la conferințe și era în legătură
cu mulți oameni din Arad, pe care
Foto: U.V.V.G.
i-a stimat și i-a iubit. Pe doamna
când el era președintele Federației rector o așteptăm la Fundația Elias,
Comunităților Evreiești, iar eu am de- unde sunt director. Vreau să îi dau
venit președintele Comunității Evreilor medalia tatălui meu, să i-o înmânez.
din Arad. Pot să vă spun că, în lun- Are medalia «Nicolae Cajal» numărul
ga mea carieră, practic de 59 de ani 100. Țin foarte mult la dânsa și aprepetrecuți în câmpul muncii, rareori am ciez ceea ce face. Știu că ea continuă
avut ocazia să întâlnesc o asemenea munca neobosită a tatălui domniei
personalitate. Un om dedicat nu doar sale, Aurel Ardelean, care a fost foarte
muncii profesionale, ci dedicat Româ- apropiat de tatăl meu”, spunea Irina
niei, dedicat tuturor cetățenilor Româ- Cajal-Marin.
(Urmare din pag. 12)

Statutul vârstnicului în Biblie

„sfatul bătrânilor” era cel care
legifera orice act judecătoresc.
Interacțiunea între formele religioase
și laice este vizibilă încă din perioada
peregrinărilor în pustiu. Bătrânilor li se
încredințează dreptul de a participa la
conducere, alături de Moșe, în Cortul Întâlnirii. În Cartea lui Ruth apare
conceptul de minian, cu dublă funcție,
religioasă și legislativă. Ruth moabita
trece la iudaism prin binecuvântarea
acestui „sfat”: „Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta ca Rahel și
ca Leea, care amândouă au zidit casa
lui Israel” (Ruth 4, 11). Lucru care se
și împlinește, știut fiind că Ruth avea
să fie strămoașa regelui David.
(Urmare din pag. 15)

Funcția adultului de păstrător al
identității iudaice, repercutată de-a
lungul întregii noastre istorii, decurge
din această poziționare a vârstnicului
în Biblie. Cheia Hagadei, povestirea
despre actul de naștere a poporului evreu, „Și vei spune fiului tău...”,
o atestă. Discipolii rabinului Iohanan
ben Zakai își ajută învățătorul să iasă
din Ierusalimul împresurat de armatele lui Titus, în 70 e.a., și să ajungă în
fața împăratului Vespasian, obținând,
atunci când orice speranță părea pierdută, înființarea Școlii de la Iavne care,
prin perpetuarea învățăturii, avea să
salveze iudaismul. O învățătură deloc
osificată, în permanență raportată la
prezent, ceea ce îi asigură vitalitatea.

Sinagoga în ruine de la Vidin
devine centru cultural
De 40 de ani, sinagoga din Vidin,
construită în secolul al XIX-lea, este
în ruine. Din clădirea impresionantă au rămas doar zidurile năpădite
de iederă, iar picturile complicate de
pe coloanele clădirii abia mai pot fi
deslușite. Unul dintre turnuri lipsește
cu desăvârșire, dărâmat în urma
bombardamentelor din timpul celui de
al Doilea Război Mondial. Lipsește și
acoperișul. Oricum, sinagoga nu ar
putea fi folosită, deoarece comunitatea evreilor din localitate cu greu ar
mai putea aduna un minian.
Dar în următoarele șase
luni sinagoga va prinde o
viață nouă, devenind un centru cultural și intercomunitar
atât pentru evrei, cât și pentru neevrei. Pentru această
transformare au fost alocate
6 milioane de dolari. Municipalitatea de la Vidin speră
ca acest demers să nu se limiteze numai la restaurarea
unei clădiri vechi, ci să contribuie la revigorarea orașului, a cărui
populație scade rapid.
Nu a fost întotdeauna așa. În 1894,
când a fost ridicată sinagoga, Vidinul
se afla pe calea unei industrializări
rapide. Arhitectul austriac Friedrich
Grünanger a proiectat sinagoga precum o clădire monumentală, cu două
etaje și la fiecare colț câte un turn care
se zărea de la distanță. Interiorul era
împodobit cu vitralii și picturi delicate.
Modelul îl reprezenta Marea Sinagogă din Viena. În acea perioadă, la Vidin trăiau 1.500 de evrei reprezentând
10% din populația orașului, iar în ajunul celui de al Doilea Război Mondial
acest număr ajunsese la 2.000.
Cu toate că Bulgaria nu i-a deportat pe evrei în timpul celui de al Doilea Război Mondial, cu excepția celor
din Macedonia ocupată, după crearea
Statului Israel, Bulgaria i-a stimulat pe
evrei să emigreze, ceea ce s-a și întâmplat. În 1949, la Vidin rămăseseră
doar 17 familii de evrei și numărul lor

Moștenirea Sefer Hashoah, prima generație

„Reconstituirea anilor de formare umană și intelectuală”
ai unuia dintre fondatorii psihologiei sociale, principal teoretician al ecologiei politice, originar din România, Serge
Moscovici, realizată de Alexandra Laignel-Lavastine după
însemnările descoperite de fiii savantului, Pierre și Denis,
iese din canoanele memorialisticii. Personajul-cheie al
cărții apărute anul acesta la Polirom, în tălmăcirea Magdei
Jeanrenaud, După război la Paris. Cronica anilor regăsiți,
este „moștenirea a șase milioane de morți” din ființa unor
tineri intelectuali evrei est-europeni, ajunși în Orașul Luminilor, departe de a fi luminat pentru ei. Ceea ce unește
trioul „metecilor”, Serge Moscovici, Isac Chiva (afirmat în
antropologie) și Paul Celan (unul dintre marii poeți ai veacului), este „furia de a trăi pentru a-și lua revanșa asupra
morților, conștienți că nu e suficient să trăiești, trebuie să-ți
și construiești viața”.
Experiența lor personală se constituie într-o hartă a Holocaustului în România. Episoade traumatice.
Bucureșteanul rezident Serge Moscovici face muncă obligatorie, în ger, 10-12 ore pe zi, sub privirile trecătorilor, unii
oprindu-se „amuzați” sau disprețuitori. Trăiește pogromul
legionar din ianuarie 1941. „În apropierea casei noastre,
cele două sinagogi au fost transformate în scrum.” Printre sutele de torturați se află și prietenul lui, Isou. La abator, „unde mătușa Ana mergea să se aprovizioneze, călăii
i-au trecut pe evreii ridicați în timpul raziei prin toate etapele tăierii vitelor”. Pe Isac Chiva continuă să-l obsedeze mărșăluitul pe străzile Iașiului, „în coloană, cu mâinile
pe cap”, duminică, 29 iunie 1941, mulțimea dezlănțuită.
Odată ajunși la Chestură, li se întinde „o capcană sinistră: un bilet ștampilat pe care scria «Liber»”, pentru a liniști
populația evreiască. Primii serveau drept momeală. Timp
de trei zile, Chiva și familia lui au stat ascunși într-o pivniță
sub podeaua casei. Când au ieșit, „strada era împânzită
cu trupuri mutilate, fără viață, alunecau în bălțile de sân-
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ge”. Paul Celan se ascunde în timpul raziei din iunie 1942
din Cernăuți, dar „părinții lui sunt arestați în apartamentul
lor de pe Masarykgasse împreună cu alte mii de evrei și
deportați în Transnistria”, transferați pe malul oriental al
Bugului în zona germană și asasinați. Paul e „expediat în
lagărul de la Tăbărăști, în sudul Moldovei, unde, până în
1944, a executat lucrări de terasament”.
După primii doi ani de „tunel” la Paris, 1948-1950, care-i vor direcționa cercetările ulterioare privind „psihologia minorităților active, a marginalilor”, tăietor de stofe de
ocazie, stivuitor și transportator de lăzi cu încălțări, Serge
obține bursa de Entr’Aide Universitaire, care-i asigura „un
acoperiș deasupra capului și mâncare”. Frecventa Biblioteca Națională, obținuse diploma Institutului de Psihologie,
continua cursurile profesorului de psihologie socială Daniel
Lagache, devenit coordonator de licență, care-l înzestrează, în 1952, „cu un spațiu și cu mijloace de cercetare independente de laboratorul lui”. În 1953 îi publică primul studiu
în Revue française de psychanalyse. Participă la seminarul de istoria științelor al profesorului Alexandre Koyré – o
altă relație specială maestru-discipol. Koyré determină invitarea lui, la începutul anilor ’60, ca bursier la Institute for
Advanced Study din Princeton, condiții care-i permit să se
consacre uneia dintre cărțile sale de referință, Eseu despre
istoria umană a științelor naturii, apărută în 1968.
Cartea, retrospectivă a „creuzetului intelectual, imediat
după război”, cum redevenise Parisul, astfel caracterizat
în postfață de Pierre și Denis Moscovici, dar și a hotelurilor umede, a camerelor mucegăite din Cartierul Latin, a
noctambulismului vesel-tragic, lămurește parcursul unei
întregi generații de supraviețuitori, având în comun „respingerea totalitarismului”. Împlinește o datorie față de profesori providențiali și față de soția sa, Marie, „chipul dragostei”, raportare la Tikun Olam.
IULIA DELEANU

a scăzut prin căsătoriile mixte.
Astăzi, potrivit Rosei Marinova,
președinta Comunității Evreilor din
Vidin, în oraș mai trăiesc aproximativ
12 evrei, doar jumătate participând la
evenimentele organizate de comunitate. „Nu mai avem sinagogă, dar
ne reunim de Roș Hașana și de alte
sărbători”, spune ea. Cu câțiva ani în
urmă, la Vidin a fost ridicat un monument în parcul central al orașului, în
memoria comunității evreilor, odinioară atât de activă.

În perioada comunistă, ministerul
bulgar al culturii a încercat să renoveze clădirea, dar lucrările au fost întrerupte după căderea comunismului. Ea
a fost restituită comunității evreilor din
Bulgaria, dar, în starea în care se afla,
nu mai putea fi folosită.
Maxim Delcev, director pentru
educație al Organizația Șalom din Bulgaria, a declarat că, deși era vorba de
una dintre cele mai frumoase sinagogi
din țară, nu au existat fonduri și, oricum, nu merita investiția în condițiile
în care, peste 20 de ani, probabil nu
va mai trăi niciun evreu la Vidin. De
aceea, Organizația Șalom și-a arătat
satisfacția atunci când autoritățile de
la Vidin au propus transformarea sinagogii într-un centru cultural, cu ajutorul unor fonduri europene în valoare de 6 milioane de dolari. Speranța
autorităților de la Vidin este că reabilitarea sinagogii va duce la creșterea
numărului de turiști. Construcția centrului a început și se preconizează
că se va finaliza în 2022. Acesta se
va numi Centrul cultural „Jules Pascin”, în memoria marelui artist originar din Vidin. Centrul va adăposti o
expoziție permanentă, dedicată istoriei comunității evreilor din oraș. (E.G.)

Revista MENORA
7/2021

A apărut un nou număr al revistei
MENORA, editată și coordonată de
președintele Comunității Evreilor din
Focșani, Mircea Rond.
Ca de obicei, cuprinsul publicației
oferă cititorilor articole cu o largă paletă tematică – știri locale, naționale
și din Israel, informații utile din domeniul științific, juridic și, nu în ultimul
rând, din cel gastronomic. Rubrica
Info Club aduce în prim-plan cele
mai recente activități desfășurate
în cadrul Comunității Evreilor din
Focșani, adresate tuturor grupelor de
vârstă. Dintre acestea pot fi amintite
programul de vizite la domiciliu intitulat „Povești de familie”, continuat
și în luna iulie, vizita la sinagoga din
Focșani a copiilor din cadrul Cambridge Centre School, vernisajul unei
expoziții de caricatură intitulată „Nimeni nu a murit de râs”, semnată de
artistul Constantin Pavel, precum și
expoziția de pictură „Natură moartă”,
organizată în parteneriat cu Centrul
Cultural Vrancea. (D.D.)
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Festivalul de Teatru Piatra Neamț (ediția a 32-a), 2021

„Componenta evreiască”

de la sine (adică fără vreo
intenție prealabilă în timpul selecției) o
suită de evenimente axate pe așa-zisa
„chestiune evreiască”, o componentă
destul de vizibilă a „postprezentului”
(dacă ne raportăm la frecventa ei invocare, cel puțin în media). Chiar în deschidere (la Secțiunea națională), a fost
de văzut și de reținut excelentul spectacol Gewalt la Darabani, prezentat
de tânăra Companie (independentă)
„Texte bune în locuri nebune” din Cluj.
Din proiect, această companie și-a
propus un demers original: să găsească și să însceneze texte „neformatate”
dramaturgic (acte administrative, documente diverse, memorii etc.), referitoare la fapte / evenimente reale, dar
cu o încărcătură dramatică semnificativă. Gewalt la Darabani se bazează
pe stenograma unui proces din 1878,
în care s-au confruntat evreii așezați
prin „învoiala” din 1839 pe moșia lui
Theodor Balș și românii localnici. În
fond, este vorba despre convulsiile
care au însoțit nașterea unui ștetl (cu
T. Maiorescu și P. Ghica în postură de
avocați, de o parte și de cealaltă), cu
o sumă de clișee / prejudecăți binecunoscute din istoria antisemitismului,
tratate în manieră satirică și lucidă.
Dincolo de mesaj însă, interesează
calitatea artistică a spectacolului (prezentat în curtea Muzeului Memorial „C.
Hogaș”). Iar aici se poate spune, fără
nicio rezervă, că trupa de 8 actori a lui
Ionuț Caras (actor, regizor, scenarist)
a avut o prestație bine articulată (chiar
și în momentele de improvizație), expresivă, dinamică, cu impact asigurat
la public.
Prezența Maiei Morgenstern la
Piatra Neamț a constituit un eveniment în sine: aura vedetei a marcat
festivalul în decursul a trei zile, prin tot
atâtea prestații mult apreciate și aplaudate. Întâi a fost spectacolul-concert
Stand-up Lechaim! (tot în Secțiunea
națională), cu trupa și formația muzicală a TES-ului, prezentat în seara
ajunului de Roș Hașana (pe scena din
curtea Palatului Copiilor, după ce, cu
o zi înainte, fusese jucat la Roman).
Sub bagheta (în regia) Maiei, actorii

și muzicienii celebrului teatru au reînviat atmosfera mediului evreiesc din
România interbelică și imediat postbelică, cu snoave / glume și cântece
(uneori cu inserturi în idiș), trezind
nostalgii și exemplificând cu fidelitate ce înseamnă „râsu-plânsu” în manieră evreiască. După spectacol am
auzit unele persoane mai în vârstă
din public povestind despre colegii
de școală sau prietenii care „au plecat”... Apoi, de Roș Hașana, a fost
chiar „Ziua Maia Morgenstern”. Pentru că dimineața, în curtea Muzeului
de Artă, a avut loc lansarea volumului
autobiografic Nu sunt eu (Ed. Litera,
București, 2020), în prezența unui public numeros (admiratori, artiști invitați
la festival și actori ai TT-ului, jurnaliști,
intelectuali din Piatra Neamț etc.).
Actrița ne-a relatat cum a scris cartea
și, la întrebările primite, a oferit detalii
/ explicații / completări (nelipsind, desigur, rememorarea perioadei în care
a fost angajată a TT-ului). A urmat o
scurtă vizită la Sinagoga-catedrală
„Baal Shem Tov” (emoții, amintiri, fotografii, măr + miere!), iar seara a fost
întoarcerea pe scena teatrului unde a
jucat în primii ani de actorie.
În sfârșit, spectacolul Nu sunt eu.
Maia Morgenstern. O biografie (în
aceeași Secțiune națională), găzduit
de scena TT-ului, a constituit apogeul
prezenței la Piatra Neamț a prodigioasei artiste. Producția Teatrului Dramaturgilor Români (București) a constat
într-o dramatizare a cărții omonime,
realizată de Dan Druță, regizată de
Victor Ioan Frunză și cu scenografia
Adrianei Grand (plus contribuția Corinei Băjenaru în rolul profesoarei), oferind Maiei Morgenstern ocazia de a-și
etala toate valențele talentului său.
Într-un one woman show memorabil,
secvențele / tablourile existențiale
(când vesele, când triste) au alternat cu Old Swings Resonators în idiș
(interpretate live de Maia, cu acompaniamentul TES Orchestra), având
drept coperte faimoasa compoziție
Hallelujah a lui Leonard Cohen (doar
varianta melodică la început, apoi cu
textul în idiș la final). O seară de Roș
Hașana inegalabilă!

val, nu a fost
nevoie de un
lockdown total al vieții economice.
Naftali Bennett s-a referit la problema pericolelor care amenință Israelul,
stat înconjurat de organizații teroriste
ca Hamas, Jihadul Islamic, Hezbollah,
toate sprijinite și finanțate de Iran. El
a atras atenția asupra noii înăspriri a
regimului iranian în urma recentelor
alegeri, a faptului că Teheranul nu
respectă angajamentele luate în domeniul nuclear, nu permite Agenției
Internaționale pentru Energie Atomică
să efectueze controalele necesare,
„hărțuindu-i pe inspectori și sabotându-le investigațiile. Ei îmbogățesc
uraniul până la nivelul de 60%, care
este aproape de limita necesară pentru fabricarea unor arme nucleare, și
nimeni nu face nimic. Programul nuclear iranian a atins linia roșie. Dar și
răbdarea noastră. Cuvintele nu vor
opri activitatea centrifugelor. Israelul
nu va permite ca Iranul să dobândească arma nucleară.”
Dar, a remarcat Naftali Bennett,
„nu totul este întunecat în Orientul Mijlociu. Paralel cu tendințe care ne îngrijorează, există și raze de lumină”. În
acest context, premierul a menționat
numeroasele legături stabilite în ultimii
ani de Israel cu state arabe și musulmane și a scos în evidență succesul

Acordurilor Abraham care au dat posibilitatea ca, în afara acordurilor de
pace din trecut cu Egiptul și Iordania,
să se realizeze normalizarea relațiilor
cu Emiratele Arabe Unite (EAU),
Bahrain și Maroc, și și-a exprimat
speranța că vor mai urma și alte țări.
Faptul că Israelul are din ce în
ce mai mulți prieteni s-a văzut și în
poziția celor 38 de membri ai ONU,
care au boicotat evenimentul aniversar al Conferinței de la Durban din
2001, o manifestare antisemită și
antiisraeliană, a mai arătat premierul
Naftali Bennett și a mulțumit acestor
țări „care au ales adevărul în locul
minciunilor”.

(Urmare din pag. 11)

„Israelul nu va permite ca Iranul…“

(Urmare din pag. 3)

Premierul israelian s-a întâlnit cu
oficialități din Bahrain și EAU
Pe marginea sesiunii Adunării
Generale a ONU, premierul Naftali
Bennett a avut convorbiri cu ministrul de externe din Bahrain, Abdullatif bin Rashid al Zayani, și cu Khalifa
Shaheen Almarar, ministru de stat în
Ministerul de Externe al EAU. La un
an după încheierea Acordurilor Abraham, premierul Bennett a afirmat că
Israelul aspiră la întărirea relațiilor cu
EAU și cu Bahrain în toate domeniile
și speră că și alte țări din regiune se
vor alătura cercului păcii.

Despre „Muzeul Holocaustului
românesc, o poveste care mai bine
rămâne nespusă” ne-a vorbit Jakub
Skrzywanek din Polonia (în Secțiunea
Something to declare). Tânărul regizor, scriitor și creator de performances, în prezent curator de programe
la Teatrul Contemporan din Szczecin,
s-a referit la spectacolul Incineratorul
(după romanul scriitorului ceh Ladislav Fuks), ca parte a proiectului „Triptic asupra violenței” (din care au fost
realizate deja primele două secvențe,
„Mein Kampf” și „Kaspar Hauser”). Din
păcate, montarea (care trebuia produsă de TT-ul nemțean în iunie 2020) a
fost suspendată din cauza pandemiei.
Dar a rămas drama / obsesia pe care
Jakub Skrzywanek a gândit-o ca pe o
problemă universală văzută din perspectivă românească, pornind de la
cartea lui L. Fuks. Inteligent și talentat, dar incomod ca exponent al unei
generații (n. 1992) decise să înfrunte
clișeele istoriei, tânărul regizor polonez a reușit să captiveze asistența
atât în timpul „conferinței” (susținută
cu proiecții din filmul Crematoriul al lui
Juraj Herz, realizat în 1969), cât și în
discuțiile finale.
Documentarul Ieșirea trenurilor din
gară (la Secțiunea film), proiectat în
sala TT-ului (o producție „microFILM
& nomada.solo”, 2020), a fost dificil
/ greu de urmărit nu atât din cauza
lungimii (aproape 3 ore), cât mai ales
din cauza încărcăturii dramatice, a

senzației copleșitoare pe care o transmite: viața se poate întrerupe subit,
oricând și sub orice pretext, pentru că
ea există sub regimul morții... Și, mai
ales, viața evreilor! Realizatorii, Radu
Jude și Adrian Cioflâncă (regia și scenariul), au eliminat toate convențiile
menite să seducă („artistic”) spectatorul, recurgând la metoda simplă a
montajului – în prima parte a filmului,
200 de fotografii cu tot atâtea victime
ale Pogromului de la Iași, din 29 iunie
1941 și din „Trenurile morții” (din cele
600 de fotografii identificate, după o
cercetare de arhivă de zece ani, din
totalul de aproximativ 12.000 de victime), cu explicații lapidare, crude,
pe coloana sonoră; în partea a doua,
câteva zeci de fotografii (majoritatea
inedite) cu vânarea, maltratarea și
uciderea evreilor, plus „manipularea”
cadavrelor... Un film cutremurător, o
poveste spusă „de jos, pentru a ne feri
de macro-narațiune”, explică A. Cioflâncă. Iar eu aș adăuga: mai degrabă
un document, decât un documentar...
Nu putea să lipsească din această „componentă evreiască” a festivalului de la Piatra Neamț, firesc, chiar
producția de anul trecut a Teatrului Tineretului, Viitorul din trecut (la
Secțiunea TT în festival), un excelent
spectacol al regizorului german Clemens Bechtel, care identifică în istoria
locală consistenta prezență și, apoi,
uimitoarea dispariție a evreilor (detalii în recenzia pe care am publicat-o
după premieră în nr. 572-573 / 1-30
noiembrie 2020 din RE).

Oficialități de peste hotare
în vizită la FCER

ca «Drept între
Popoare» pentru salvarea a peste 1000 de evrei”,
a scris Silviu Vexler pe Facebook.
Gazda a evidențiat elemente din istoria recentă a comunităților evreiești
și a subliniat importanța proiectelor
naționale ale FCER, vizând atât prezervarea patrimoniului sacru și laic
al comunităților evreiești din România, cât și eforturile pentru acordarea
asistenței sociale și medicale membrilor comunității.
• Ambasadorul Republicii Argentina, E.S. Felipe Alvarez de Toledo.
Subiectele abordate s-au referit la
viața evreiască din Argentina și România, elemente din istoria recentă a comunităților evreiești, proiecte
naționale și inițiative de prezervare și
punere în valoare a patrimoniului evreiesc din țara noastră, respectiv programele de asistență socială și medicală,
desfășurate de FCER. „În mod special,
mi-a făcut o plăcere deosebită să redescopăr, împreună cu E.S., povestea
din Buenos Aires și aventurile în Tierra
del Fuego ale lui Julius Popper, explorator, inginer și cartograf român de etnie evreiască, originar din București”,
a scris Silviu Vexler pe Facebook.
• Ambasadorul Indiei, E.S. Rahul
Shrivastava. Vizita a fost un bun prilej de a trece în revistă istoria evreilor
din India și tradițiile evreilor din România, contribuția și prezența evreilor în cultura României, dar și proiectele naționale actuale ale FCER,
inițiativele de prezervare și punere
în valoare a patrimoniului evreiesc
din țara noastră, respectiv programele de asistență socială și medicală
desfășurate de FCER.
• Ambasadorul Republicii Lituania, E.S. Violeta Motulaitė. Oaspetele și gazda au vorbit despre istoria și
tradițiile evreilor din Lituania și din România, contribuția evreilor la dezvoltarea României, proiectele naționale,
(Urmare din pag. 2)

respectiv programele de asistență
socială și medicală desfășurate de
FCER.
• Ambasadorul Regatului Belgiei, E.S. Philippe Benoit. „Mi-a făcut o
deosebită plăcere să discut cu domnia
sa despre evoluțiile recente în plan local și să îi prezint elemente din istoria
evreilor români, proiectele naționale
desfășurate de Federația Comunităților
Evreiești din România, inițiativele de
prezervare și punere în valoare a patrimoniului evreiesc din țara noastră, res
pectiv programele de asistență socială
și medicală desfășurate de FCER”, a
comentat Silviu Vexler într-o postare
pe Facebook.
•
Ambasadorul
Portugaliei,
E.S. Teresa Macedo. Au fost trecute în revistă momente importante din
viața evreilor din România și Portugalia, elemente ale culturii portugheze, precum și inițiativele actuale ale
FCER. Cei doi au analizat situația
comunităților evreiești în perioada pandemiei, respectiv inițiativele
de prezervare și punere în valoare a patrimoniului evreiesc din țara
noastră.
• Ambasadorul Japoniei, E.S.
Hiroshi Ueda, însoțit de șefa secției
politice a Ambasadei, Mika Iga. „Mi-a
făcut o reală și deosebită plăcere să
discut cu domnia sa despre viața evreiască și elemente ale culturii japoneze, contribuția evreilor la dezvoltarea
României, programele de asistență
socială și medicală destinate membrilor comunității evreiești, situația
comunităților evreiești în perioada
pandemiei și diverse aspecte privind
tradițiile evreilor din țara noastră. În
plan personal, mi-a făcut o plăcere
deosebită să subliniez modul în care
m-au influențat Akira Kurosawa, Kenji
Mizoguchi și Yasujirō Ozu, figuri emblematice ale cinematografiei mondiale”, a subliniat Silviu Vexler într-o
postare pe pagina sa de Facebook.
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Mourir c’est partir un peu

ANGELAGABRIELA
OIȘTEANU a
trecut de curând la cele
veșnice. Redăm mai jos
câteva cuvinte
rostite de Andrei Oişteanu
Foto: Tudor Jebeleanu la mormântul
soţiei sale, la
Mănăstirea Cernica, pe 10 octombrie
2021:
„Se spune că moartea este cel mai
important eveniment al vieţii. De aceea
aş spune acum câteva cuvinte despre
viaţa Angelei. Bunicii ei pe linie maternă
au fost macedoneni de limbă slavă (nu
macedo-români) şi sunt veniţi din localitatea Zagoriceni, din nord-vestul Greciei.
După 1913, după războaiele balcanice,
naţionaliştii greci au practicat purificarea
etnică împotriva macedonenilor, prin pogromuri, siluiri şi deportări. Soţii Iagna şi
Chiriac Vanghele (bunicii Angelei) au reuşit să scape, fugind la nord de Dunăre.

Tot cam atunci, prin 1919, bunicii mei
pe linie paternă fugeau, la rândul lor, din
calea pogromurilor antievreieşti practicate de naţionaliştii ucraineni în spaţiul
de peste Nistru. Prin Angela şi prin mine,
cele două familii s-au întâlnit undeva la
jumătatea drumului, în mai tolerantul Bucureşti. Noi ne-am cunoscut în 1966 şi
am rămas împreună timp de 55 de ani,
până azi când Dumnezeu a hotărât să
ne despartă drumurile.
Angela a fost o figură luminoasă şi
generoasă. O adevărată macedoneancă: dansa şi cânta cu graţie, dar dormea
cu puşca sub pernă. A crescut doi copii,
nu unul: pe fiica noastră, Amana, şi pe
mine însumi, un copil mare şi cam îndărătnic. A fost un om inteligent, cu simţul
umorului şi cu puternice principii morale.
Într-o formulare scurtă: a fost un om bun.
Fie-i memoria binecuvântată şi Dumnezeu să o odihnească în pace!
Se spune: Partir c’est mourir un peu.
În cazul Angelei funcţionează şi reversul
zicalei: Mourir c’est partir un peu. Drum
lin, Angela! Deja ne e dor de tine.“
Andrei Oişteanu

A încetat din viață AVRAM CROITORU…

propunere acceptată de
redactorul-șef, Ion Bănuță.
Venirea la Realitatea evreiască a
însemnat și bucuria de a-și putea continua munca, dar și o revenire în timp,
la anii copilăriei, când își însoțea bunica,
de sărbători, la șilul „Credința”, unde își
avea jețul ei.

(Urmare din pag. 19) Albina,

A fost un bun profesionist, fără emfază. A știut să se apere cu demnitate,
să-și păstreze zâmbetul când îi era greu,
să-și zăvorască suferințele în sine. Evreitatea și-a afirmat-o neostentativ. A plecat
la fel de discret cum a trăit. Rămâne un
reper de cordialitate, pondere, colegialitate.
Să-i fie amintirea binecuvântată!

S-a dus o minune de om: Avram Lutmar

Comunitatea Evreilor din Brăila a pierdut recent un membru îndrăgit, un exemplu
de om în viața de familie, în comunitate, dar și în profesie: AVRAM LUTMAR (17 aprilie 1928 - 31 august 2021, Brăila).
„Lutmar Avram a fost un fiu al Brăilei, un lord prin atitudine și un om dăruit cu har.
Pedant, culant, tonic, permanent cu un vocabular care determina apariția zâmbetului
pe chipul interlocutorului. Iubea muzica, se contopea cu ea la orice audiție, mai ales
când era cea clasică. A fost un mare profesionist, un tehnician dentar cu mâini de aur,
un perfecționist. De sărbători îl remarcai imediat, ținuta sa albă era mereu impecabilă
așa cum a fost el însuși”, spunea Nadia Ustinescu, președinta CE Brăila.
Cumnatul său, Mircea Parizescu, a scris o scurtă biografie a celui care a părăsit
această lume și comunitatea la 31 august 2021, din care spicuim: „Avram Lutmar,
cunoscut de toată lumea ca Muș, s-a născut în 1928. Tatăl era funcționar, iar mama
casnică. A crescut într-un mediu de oameni cinstiți, s-a bucurat de multă dragoste
familială și din partea celor apropiați. A fost un copil cuminte și ascultător, vesel. Regimul nazist i-a schimbat însă cursul vieții și acestui evreu, ca multor altora. Tatăl său,
fiind trimis la activitățile de muncă forțată în portul Brăilei, a supărat la un moment
dat un ofițer german pentru o întârziere la apelul matinal și a fost trimis imediat în
Transnistria, unde s-a îmbolnăvit și a murit. Astfel că Muș a crescut orfan de tată, în
lipsuri materiale. Dar urmând exemplul unui văr, Iosif, a ales tehnica dentară. A lucrat
în cabinetul acestuia, a furat secretele meseriei și s-a specializat în profesie, care era
aproape ca a unui medic în acele vremuri. Lucra și în aur, iar clienții erau încântați. Nu
și Securitatea care îl verifica periodic, dar nu a găsit niciodată ceva să-i reproșeze.
Muș era un om vesel, știa să spună bancuri, iubea muzica clasică. Era prietenos,
gata oricând să-ți dea o mână de ajutor. Și-a iubit nespus familia; împreună cu sora
mea, Olga, s-au îngrijit de buna educație a fiicei lor, Iuliana. A fost un minunat om care
ne va lipsi nespus!”					
ARMANDA FILIPINE

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
S-au împlinit trei ani de la plecarea lui
IȚHAC BEN STRUL (Hafner Izac), căpitan în rezervă, veteran de război, soț, tată
și bunic. Un om bun, cu minte pătrunzătoare și de o cinste exemplară, a muncit
și a luptat toată viața pentru familie și țară.
Te purtăm în suflet!
Fie-i memoria binecuvântată!
Soția, fiica, fiul, nora, nepoții, fratele
și familia
Comemorăm 45 de ani de la plecarea
dintre noi a scriitorului MARIA ARSENE
(Arthur Leibovici). Familia și prietenii îi
păstrează amintirea vie. Fie-i amintirea
binecuvântată!

Doctorul Beno Hoișie (Dooben
Iehoșua), colonel și, după pensionare,
medic al Comunității Evreilor din Iași, ne-a
părăsit în data de 13.10 (25 Tișrei) 2011. A
fost un om devotat pacienților săi și familiei
sale. Nu-l vom uita niciodată. Z.L.
Dr. Sylvia Hoișie, prof. dr. Andrei
Hoișie, prof. dr. Magda Jeanrenaud, dr.
Mirjam Bercovici și familia
Comemorăm 80 de ani de la moartea bunicilor noștri, ABRAHAM MENDEL
KORBER și TOMI KORBER care au murit
la Moghilev la scurt timp după deportarea
în Transnistria și care nu au morminte.
Dr.
Mirjam
Bercovici
și
Dr.
Sylvia Hoișie

Înhumați în Cimitirele CEB din București: RĂDULESCU ROTMAN-ETI (Cimitirul Giurgiu
lui); GUTSTEIN VERONICA (Cimitirul Giurgiului); GROSS CLARA (Cimitirul Giurgiului);
ZALTMAN REBECA (Cimitirul Giurgiului); GOLDEMBERG IHIL (Cimitirul Giurgiului);
ANTSCHEL Felicia (Cimitirul Giurgiului).
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FILE DE CALENDAR

Evrei născuți în luna octombrie
Sholem (Shalom) Asch – scriitor
idiș, născut la Kutno, Polonia, 1 noiembrie 1880, imigrat în SUA, 1910.
Printre romane: Kiddush HaShem.
Decedat la Londra, 1957.
Joseph (Jozef) Rotblat – fizician,
născut la Varșovia, 4 noiembrie 1908,
imigrat în Anglia, 1939. A lucrat în domeniul producerii bombei atomice,
dar ulterior a luptat pentru neproliferarea ei. Premiul Nobel pentru pace,
1995. Decedat la Londra, 2005.
Guido Goldman – analist politic,
născut la Zürich, 4 noiembrie 1937,
fiul lui Nahum Goldman, președintele
Congresului Mondial Evreiesc. Emigrat în SUA, 1940. Decorat de guvernul german pentru contribuția la
dezvoltarea relațiilor RFG-SUA. Decedat la Concord, Mass., 30 noiembrie 2020.
Bernard-Henri Lévy – filosof,
născut la Béni Saf, Algeria, 5 noiembrie 1948, stabilit cu familia la Paris,
1949. Susținător al ideii că evreii trebuie să aibă o voce morală unică în
societate și politică.
Cesare (Ezechia Marco) Lombroso – medic și criminolog, născut
la Verona, Italia, 6 noiembrie 1835.
Părintele criminologiei antropologice.
Printre scrieri: Antisemitismul și știința
modernă. Decedat la Torino, 1909.
Peter Ulrich Weiss – scriitor,
născut la Nowawes, Germania, 8
noiembrie 1916, stabilit în Suedia,
1939. Piesă de teatru: Die Ermittlung
– Auschwitz Oratorium. Decedat la
Stockholm, 1982.
Imre Kertész – scriitor, născut
la Budapesta, 9 noiembrie 1929,
supraviețuitor al Holocaustului. Premiul Nobel pentru literatură, 2002.
Printre scrieri: Kadiș pentru copilul
nenăscut. Decedat la Budapesta,
2016.
Benjamin Fondane (Beniamin
Fundoianu – Barbu Wechsler) – poet
și filosof, născut la Iași, 14 noiembrie
1898, stabilit în Franța, 1923. Ucis la
Auschwitz, 2 octombrie 1944. Revista
Cahiers Benjamin Fondane este dedicată cercetării operei sale.
George Wald – neurobiolog, născut la New York, 18 noiembrie 1906.
Cercetări în domeniul pigmenților din
retină. Premiul Nobel pentru medicină, 1967. Decedat la Cambridge,
Mass., 1997.
Paul Celan (Antschel) – poet,
eseist, născut la Cernăuți, 23 noiembrie 1920. Supraviețuitor al Holocaustului, stabilit la Paris. Poeme despre
Holocaust, în germană și română. Sinucis la Paris, 1970.
Yitzhak Ben-Zvi (ShimshelevichShimshi) – istoric, om politic, născut
la Poltava, Ucraina, 24 noiembrie
1884, imigrat în Palestina, 1907.
Președintele Israelului, 11 decembrie
1952 - 23 aprilie 1963. Decedat în
funcție, la Ierusalim.
Jacob (Yakov) Fichman – poet,
prozator, eseist de limbă ebraică,
născut la Bălți, Basarabia, 25 noiembrie 1881, imigrat în Palestina, 1919.
Premiul Israel pentru literatură, 1957.
Decedat la Tel Aviv, 1958.
Alberto Moravia (Pincherle) –
scriitor, născut la Roma, 28 noiembrie 1907. Romane despre problema
existenței și a alienării. Președintele
PEN International, 1958-1962. Decedat la Roma, 1990.

Evrei decedați în luna octombrie
Shlomo Luria (MaHarShaL) – rabin, născut la Poznan, Polonia, 1510.
Scrieri cazuistice și comentarii la Talmud. Decedat la Lublin, 7 noiembrie
1574.
Hannah Szenes – poetă, născută
la Budapesta, 1921, imigrată în Palestina, 1939, parașutistă în armata
britanică, lansată în Iugoslavia, 1944.
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Arestată, executată, 7 noiembrie
1944. Reînhumată la Ierusalim, 1950.
Jonathan Sacks – rabin și filosof al iudaismului, născut la Londra,
1948. Șef-rabin al United Hebrew
Congregations of the Commonwealth,
1991-2013. Decedat la Londra, 7 noiembrie 2020.
Chaim Azriel (Charles) Weizmann – biochimist, lider sionist, născut la Motol, Belarus, 27 noiembrie
1874. Președintele Israelului, 16 mai
1949 - 9 noiembrie 1952. Decedat în
funcție, la Rehovot.
Norman Mailer – scriitor, născut
la Long Branch, New Jersey, 1923.
Printre creatorii non-ficțiunii creative. Premiul Pulitzer. Decedat la New
York, 10 noiembrie 2007.
Mikhail Iosifovich Gurevich –
inginer aerospațial, născut la Kursk,
Rusia, 1893. Coproiectant al avioanelor Mikoyan-Gurevich MiG-3 și
Mikoyan-Gurevich DS, care îi poartă
numele. Decedat la Leningrad, 12 noiembrie 1976.
Henry Mălineanu – compozitor,
născut la București, 1920. Premiul
Uniunii Compozitorilor din România:
1971, 1977, 1978, 1981. Decedat la
București, 12 noiembrie 2000.
Nelly Kaplan – scriitoare și regizoare, născută la Buenos Aires,
1931; în Franța, din 1953. Cavaler al
Legiunii de Onoare. Decedată la Geneva, 12 noiembrie 2020.
Camille Pissarro – pictor, născut
la St. Thomas, Virgin Islands, 1830,
activ în Franța, Venezuela, Anglia.
Alăturat curentului impresionist, apoi
celui postimpresionist. Decedat la Paris, 13 noiembrie 1903.
Noah Hershkowitz – fizician,
născut la New York, 1941. Specialist
în fizica plasmei. Premiul IEEE Marie
Sklodowska-Curie, 2015. Decedat la
Madison, 13 noiembrie 2020.
Branko Lustig – producător de
filme, născut la Osijek, Iugoslavia,
1932, supraviețuitor al Holocaustului.
Printre filme: Lista lui Schindler. Premiul Oscar: 1993, 2001. Decedat la
Zagreb, 14 noiembrie 2019.
Abba (Aubrey Solomon) Eban
– om politic, născut la Cape Town,
1915, imigrat în Palestina, 1940. Ministru de externe al Israelului, 19661974. Decedat la Tel Aviv, 17 noiembrie 2002.
Marcel Valentin Louis Georges
Eugène Proust – scriitor, născut la
Auteuil, Franța, 1871. Printre scrieri:
În căutarea timpului pierdut. Decedat
la Paris, 18 noiembrie 1922.
Lev Shestov (Léon Yehuda Leyb
Isaakovich Schwarzmann) – filosof,
născut la Kiev, 1866, stabilit la Paris,
1921. Printre scrieri: Atena și Ierusalim. Decedat la Paris, 19 noiembrie
1938.
Aaron Klug – biofizician, născut
la Zelva, Lituania, 1926, emigrat cu
familia în Africa de Sud, 1928, stabilit în Anglia, 1953. Premiul Nobel
pentru chimie, 1982. Înnobilat 1988.
Președinte al Royal Society, 19952000. Decedat la Cambridge, 20 noiembrie 2018.
Anton Grigorievich Rubinstein
– compozitor, născut la Vikhvatinets,
Podolsk, 28 noiembrie 1829. A compus muzică pentru 20 de opere. Decedat la Petergof, Rusia, 20 noiembrie 1894.
Dan Reisinger – artist grafic,
născut la Kanjizza, Serbia, 1934,
supraviețuitor al Holocaustului, emigrat în Israel, 1949. Premiul Israel
pentru design, 1988. Decedat la Givatayim, 26 noiembrie 2019.
Etty (Esther) Hillesum – scriitoare, născută la Middelburg, Olanda,
1914. Jurnal în care descrie viața din
Amsterdam în timpul ocupației germane. Ucisă la Auschwitz, 30 noiembrie 1943.
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Drumul
spre teatru

Oedip, din nou,
la Paris

Diversitatea și ținuta
bogatului afiș de concerte (aproape 80!), numărul
mare al interpreților (peste 3.500), pres
tigiul soliștilor și al dirijorilor au făcut din
Festivalul Enescu cea mai mare manifestare de muzică clasică din lume. O realizare cu atât mai merituoasă acum, în plină pandemie.
S-a remarcat aportul recentului eveniment la consacrarea vocației componistice, în mare parte ignorată sau lăsată în umbră, a marelui Enescu, prețuit ca violonist, dirijor și
pedagog de geniu de către Pablo Casals, Alfred Cartot sau
Yehudi Menuhin. Nu a trecut însă neobservată absența
din repertoriul ultimei ediții de la București a capodoperei
enesciene care este Oedip.
Numai că, iată, chiar la mijlocul lunii septembrie, a avut
loc la Opera Bastille din Paris o nouă premieră cu Oedip,
iar din ecourile din presă (Le Figaro, Le Monde) nu lipsesc
aprecieri ale spectacolului (fluid, lizibil, fără stridențe, colorat prin scenografie) cu interpreți excepționali: Christopher
Maltman (Oedip), Ecaterina Gubanova (Iocasta), Sofie von
Otter / Clementine Margan (Sfinxul).
Amintiți-vă... îndeamnă un prolog ce deschide libretul
lui Edmond Fleg – incitând la / creând o punte între legenda Labdacizilor și tragediile prezentului. Preocupat de
întreținerea memoriei, regizorul Wajdi Mouawad insistă pe
resursele omului de a-și înfrunta soarta și a sfida blestemul, afirmându-și libertatea și demnitatea.
Este, fără îndoială, o perspectivă fidelă celei enesciene,
o perspectivă care ne trimite cu gândul la versiunile monumentale de la Opera Română, dirijate de Constantin Silvestri, Mihai Brediceanu, cu David Ohanesian în rolul titular
și mult diferite de versiunile brutal, strident actualizante ale
lui Andrei Șerban (1995) ori Petrică Ionescu (2005).
Aș spune că, nu întâmplător, regizorul spectacolului
montat în Franța a fost polivalentul om de teatru și foarte
importantul dramaturg canadian Wajdi Mouawad. Un libanez marcat în copilărie de realitățile de coșmar, de violența,
teroarea și crimele războiului, de dramele rătăcirii în care
civilizația fusese distrusă, de experiența exilului și povara
discriminărilor. Un dramaturg atras adesea de canavaua
pieselor antice.
L-am cunoscut personal pe Wajdi Mouawad la Festivalul
Internațional de la Montréal. Reprezenta, de atunci, vocea
cea mai rezonantă a noii dramaturgii din Canada. Piesa
lui, Incendii, începuse deja ocolul lumii. L-am reîntâlnit cu
prilejul premierei românești de la Naționalul bucureștean,
în regia lui Felix Alexa. Nu știu dacă atunci a ajuns și la
Tețcani, la conacul lui Enescu, unde acesta a creat, între
1921-1931, magistralul său Oedip, lansat în premieră absolută în 1936.			
NATALIA STANCU

E greu să fii om normal?

Da, spune Dacian Cioloș, „Cel mai greu lucru de făcut în România e să fii un om normal”
pentru că „o minoritate vocală a luat captivă o
societate întreagă şi şi-a impus valorile proprii”.
Eu cred că la noi e greu să fii om normal
pentru că ai cu totul alte priorități decât cei care
conduc țara și pe tine, oricum ai fi tu și din orice
partid ar veni aceștia.
De pildă, formațiunea pe care o conduce
Cioloș propune un program de guvernare în
care la loc de cinste stau, pe lângă câteva măsuri privind combaterea pandemiei și diminuarea prețurilor la energie, și desființarea Secției
Speciale, a pensiilor speciale, alegerea primarilor în două tururi de scrutin (nu în unul singur,
așa cum e acum, când sunt favorizate partidele
mari). Fără îndoială, sunt lucruri importante, pe
care Salvați România le susține de când a venit
la guvernare, dar care acum nu îl interesează
pe „omul normal”. Când el e în pericol să fie
lăsat rece (la propriu) de o infectare cu Covid
19 sau de o boală cronică, pe care îi vine greu
să o mai trateze, când el (acel om normal, cum
îi zice președintele USR) stă la rece de frica
facturilor la încălzire, când pe el îl trec fiori reci
doar la gândul sărbătorilor de Crăciun și Anul
Nou, pentru că leafa sau pensia lui sunt roase
de inflația ajunsă deja la 6,3%, prioritățile USR
nu îl încălzesc deloc. Până și extrem de importantele măsuri indispensabile pentru atragerea
miliardelor de euro din PNRR și care îl vor ajuta
la anul să trăiască mai bine sunt azi la fel de neclare ca un vapor zărit prin ceață, în largul mării.
Cetățeanul obișnuit își poate regăsi interesele stringente într-o lege inițiată de Claudiu Năsui
și Cristina Prună, dar dată fiind forța de vot a
USR în Parlament (15%), precum și reținerea
celorlalte partide de a susține formațiunea condusă de Dacian Cioloș, se diminuează șansele
de a vedea aprobate prevederi interesante și
importante, precum scăderea de la 19% la 5%
a cotei de TVA la energia electrică, abrogarea
accizei la energie electrică și altele. Cu atât mai
mult cu cât PSD a depus deja propriul proiect
de lege pentru scăderea prețului la energie, iar
PNL, pe al său!
Cât despre relația PNL cu „omul normal”,
aceasta e la fel de ruptă de realitate ca și cea
a USR. În momentul în care toate județele României au intrat în scenariul roșu, cu peste 8
la mie rată de infectare, când mai bine înjuri
un român de mamă decât să îl sfătuiești să își

bage caloriferul în priză, dat fiind că de încălzire
centralizată nici vorbă nu poate fi, Florin Cîțu remarcă, angelic: „Lucrurile arată bine”, și explică:
„este deja o decizie ca salariul minim să crească cu 11% pentru anul viitor, am venit cu acele măsuri de amânare a plății facturilor și vom
mai avea câteva măsuri prin care să reducem
povara asupra cetățenilor. Vom discuta despre
salarii, pensii și alocații la construcția bugetului,
dar lucrurile arată bine”. Murim noi anul ăsta,
dar PNL e decis ca la anul lucrurile să meargă
bine! Bravos, națiune! Halal să-ți fie!, cum a zis
Caragiale.
Dar, ca oameni normali ce suntem, cel mai
greu ne vine să îndurăm ca noi să fim răpuși de
pandemie și de creșterea prețurilor la energie
și să vedem că pe politicieni nu îi interesează
decât cine se alege și cine rămâne „fără coledzi”, cum spunea Agamiță Dandanache. Astfel, Cioloș îl acuză pe Florin Cîțu că „a sabotat guvernul când a dat afară miniștri”, iar Cîțu
pe Cioloș că a sabotat guvernul când a votat
moțiunea de cenzură alături de AUR și PSD.
Dreptate are președintele USR, cel mai greu în
România e să fii și să rămâi om normal!
Cireașa pe tortul politicii românești o pot
pune tot partidele parlamentare, care s-ar putea să coacă o surpriză la fel de mare pentru
Klaus Iohannis, pentru PNL și pentru electorat,
acceptând candidatura lui Cioloș, și nu respingând-o, cum se așteaptă toți. Mișcarea ar
avea logica ei politică. S-a văzut clar, cu ocazia
moțiunii de cenzură care a dărâmat Cabinetul
Cîțu, că USR, PSD și AUR au forța de vot necesară pentru a forma o majoritate, împiedicând
astfel revenirea președintelui României cu o
nouă nominalizare de premier de la PNL, în cazul în care guvernul Cioloș ar fi acum respins
la vot. Evident, USR își va vota propria echipă.
Iar PSD și AUR doresc alegeri anticipate și un
guvern de tehnocrați care să pregătească viitorul scrutin, care însă nu poate fi organizat mai
devreme de începutul primăverii lui 2022. Așa
că votând USR acum, dau rolul de tehnocrat
acestui partid slab și pe care PSD și AUR îl pot
trânti oricând doresc, urmând apoi să respingă
la vot două noi propuneri de guvern venite de la
Klaus Iohannis.
Azi, când scriu, înainte de prezentarea în
Parlament a guvernului Cioloș, e și asta o posibilitate.
ALX. MARINESCU

Reeditarea unei cărți-cult

Recuperarea
avangardei interbelice a adus cu
sine, prin reeditări
și mai ales prin
descoperiri de arhivă, două câștiguri
incontestabile pentru cultura română.
Primul este însăși
redescoperirea
amplitudinii fenomenului avangardei, care nu a fost
(cum credea E. Lovinescu) doar o anexă „extremistă” a modernismului, ci un
fenomen de anvergură, care a zguduit
și a redimensionat arta europeană.
Cel de-al doilea este repoziționarea în
canon a unor scriitori de avangardă,
ocultați în perioada comunistă.
Sașa Pană este, probabil, unul
dintre cei mai importanți avangardiști
a căror recuperare după 1989 a însemnat și o vizibilă repoziționare în
Realitatea
cărţii
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canon. Considerat, până nu demult,
mai ales un „amfitrion” al scriitorilor
și artiștilor suprarealiști – prin revista
și editura unu (pe care le-a susținut
prin eforturi financiare proprii) –, Sașa
Pană s-a dovedit a fi, în urma unor
reeditări și recuperări de arhivă ale
prozei și corespondenței sale, unul
dintre cei mai importanți scriitori ai
avangardei noastre interbelice. Unul
mai puțin cunoscut peste hotare și,
poate, mai puțin preocupat de afirmarea internațională, însă nu mai puțin la
curent cu toate evoluțiile europene ale
artei.
Volumul său memorialistic Născut
în ’02, apărut într-o primă ediție în
1973, a reprezentat mult timp o cartecult, cu un statut dublu: pe de o parte, de „buzdugan” al unei recuperări
parțiale a avangardei, după ocultarea
masivă din anii 1950-1970, iar pe de
alta, de sursă bibliografică privilegiată,
dacă nu de-a dreptul unică, pentru cei
interesați de acest fenomen artistic. E
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de-a dreptul incredibil că volumul nu
a mai fost reeditat până acum, dat fiind faptul că, în pofida numeroaselor
cercetări consacrate avangardei literare – de la Ion Pop la Paul Cernat
–, Născut în ’02 rămâne o sursă de
informație și un ghid util pentru cei
pasionați de subiect.
Recenta reeditare, în opinia mea,
va continua procesul de repoziționare
canonică a lui Sașa Pană, contribuind la consolidarea profilului său de
prozator și la mai buna subliniere a
dimensiunii evreiești a personalității
sale. Dimensiune despre care, în
1973, nu s-a putut vorbi deschis.
Cartea nu este, înainte de orice, un
dosar bibliografic al avangardei (cum
cred unii), nici o „autobiografie” (cum
s-au repezit să scrie unii gazetari care
nu cunosc speciile literaturii confesive). Este un autentic volum de memorii, scris de un autor care a străbătut
lucid toate convulsiile secolului trecut,
începând cu frământările avangardei,
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continuând cu antisemitismul românesc interbelic, războiul, Holocaustul
și terminând cu instalarea comunismului. Memorii scrise cu mult talent,
cu har de povestitor, capabil să readucă la viață momente esențiale, dar și
amănunte ale unei existențe intelectuale ce a traversat o istorie imposibilă.
Evocarea nu ocolește, dimpotrivă, dimensiunea evreiască a spiritului lui Sașa Pană, în pofida orientării
internaționale a literaturii de avangardă pe care mizează. De la momentele delicate ale copilăriei petrecute în
nordul Moldovei și până la suferințele
din perioada prigoanei rasiale și a
Holocaustului, Sașa Pană nu omite
nimic semnificativ, într-un text care și
la o târzie reeditare rămâne un eveniment.
RĂZVAN VONCU

*Sașa Pană – Născut în ’02, ediția a doua,
Editura Pandora M, București, 2021.
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