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Istorie și lumină în sărbătoarea de Hanuca 

S-a stins din viață  
dr. AUREL VAINER, 

președinte de 
onoare al FCER
FCER i-a informat atât pe mem-

brii săi, cât și societatea româneas-
că, în ansamblul său, de trecerea 
la cele veșnice a dr. Aurel Vainer, 
președinte de onoare al Federației, 
fost președinte FCER și un om de o 
valoare unanim recunoscută. Redăm 
mai jos textul integral al comunica- 
tului:

„Născut pe 10 ianuarie 1932, la 
Ștefănești, jud. Botoșani, AUREL  
VAINER, devenit mai târziu doc-
tor în economie, a fost, în primul 
rând, un om în adevăratul înțeles 
al cuvântului. Ein Mensch, cum îi 
plăcea să spună despre cei puțini, 
aleși la suflet, ca și el, care meri-
tau acest calificativ. Venea dintr-o  
familie evreiască pe care o pomenea 
adesea și de la care a moștenit dra-
gostea pentru muncă, iubirea față de 
aproape, respectul față de demnita-
tea proprie și a celor din jur, pe care 
s-a străduit mereu să nu îi umileas-
că, să nu îi strivească sub autoritatea 
sa. Când era sfătuit să țină seama de 
vârsta lui, anii adunându-se implaca-
bil, răspundea întotdeauna: „Cât vrea 
Dumnezeu, vreau și eu.”

A avut o contribuție esențială la 
dezvoltarea vieții evreiești din Ro-
mânia. A insistat asupra necesității 
de a depune eforturi masive pentru 
renovarea 
s inagogi -
lor, chiar și 
în localități 
în care nu 
mai trăiau 
evrei, spu-
nând că 
sinagogile 
erau cea 
mai bună 
afirmare și 
confirmare 
istorică a 
existenței 
evreilor pe melea gurile ro mâ nești.

A luptat cu toată puterea, în per-
ma nență, împotriva antisemitismului 
și a negaționismului Holocaustului, 
împotriva urii și a discriminării.

S-a dăruit întru totul punerii în 
lumină a contribuției evreilor la dez-
voltarea științifică, artistică, tehnolo-
gică și socială a României și a dispus 
organizarea de evenimente culturale 
și editarea de cărți demonstrând par-
ticiparea evreilor la războaiele duse 
de România pentru întregirea țării și 
a neamului.

A fost un promotor al economiei de 
piață în România, deținând funcțiile 
de vicepreședinte al Camerei de 
Comerț și Industrie a României și de 
președinte de onoare al Camerei de 
Comerț și Industrie a Bucureștiului.

A fost și un apreciat politician, 
membru al Camerei Deputaților din 
partea comunității evreiești. Și aici 
s-a remarcat și s-a impus datorită 
calităților sale umane, inteligenței, 
culturii, echilibrului și dorinței de a 
promova înțelegerea și conlucrarea, 
niciodată confruntarea.

Fără Aurel Vainer, lumea a devenit 
mai săracă, iar cei care au avut ocazia 
să îl cunoască și să lucreze cu el au 
avut un privilegiu. Din păcate, Dumne-
zeu l-a chemat la El pe Aurel Vainer, 
iar noi, cei rămași, vom putea doar să 
ne întrebăm, din când în când, atunci 
când dăm de greu, ce ar fi făcut Aurel 
Vainer în respectiva situație.

Odihnească-se în pace! Să îi fie 
amintirea binecuvântată!”

Ce este sărbătoarea de Hanuca? 
Istoria impune studiul evenimentelor 
din trecut. Dar uneori include și legen-
de sau mituri, înrădăcinate în folclor 
și în tradiție, chiar dacă respinse de 
știința istorică, devenind astfel o parte 
din istoria socială, culturală și religioa-
să. Acesta este raportul și în ceea ce 
privește răscoala Macabeilor.

Hanuca este sărbătoarea luminii. 
Lumina are un rol important în istoria 
evreiască. În prima zi a Creației Lumii, 
înainte de crearea soarelui și a celor-
lalte corpuri cerești, Dumnezeu a de-
cis să fie lumină. Această lumină s-a 
păstrat pentru cei drepți și este Lumi-
na Torei. Lumina sfântă din Templul 
de la Ierusalim, minunea uleiului sfânt 
care a ars opt zile, deși cantitatea de 
ulei care rămăsese urma să ajungă 
numai pentru o zi, este semnificati-
vă. Amintirea acestei minuni este în 
lumânărelele pe care le aprindem în 
cele opt zile de Hanuca. Semnificativ 
este faptul că începem de la o lumâ-
nărică în prima seară, adăugăm câte 
o lumânărică în fiecare seară, iar în 
ultima seară ajungem la opt lumână-
rele. Adaosul unei lumânărele în fie-
care seară ar putea simboliza Lumina 
Torei, pe zi ce trece, Tora luminându-
ne viața tot mai mult.

Alt lucru pe care îl învățăm din 
tradiția sărbătorii de Hanuca este 
prezența lui Dumnezeu în istoria evre-
iască. O frază adăugată rugăciunii de 
„Șemone-Esre” (Cele 18 binecuvân-
tări) în zilele sărbătorii de Hanuca afir-
mă mulțumirea evreilor că Dumnezeu 
este Cel care a câștigat victoria, a rea-
lizat minunea și a făcut să fie câștigat 
războiul, dând pe cei viteji și puternici 
în mâna celor slabi, pe cei mulți în 
mâna celor puțini, pe cei păcătoși în 
mâna celor drepți, pe cei nelegiuiți în 
mâna celor care se ocupă cu studiul 
Torei. Deci războiul și victoria au fost 
ale lui Dumnezeu.

Îmi amintesc două aspecte legate 
de tradiția sărbătorii de Hanuca. Una 
este cea a „Hanuchiadei”, organizată 
de fostul șef-rabin dr. Moses Rosen. 
Scopul era să mențină legătura cu 
evreii din țară. De fapt, era transmite-
rea luminii. Lumina de Hanuca era ca 
și Lumina Torei.

Am preluat alt aspect dintr-un ro-
man ebraic scris de Moșe Maur (Să-
vineanu), scriitor și publicist israelian, 
originar din România. Romanul Eu, 
Ștrul din Țara Exilului, apărut acum 
circa 40 de ani, povestea despre o 
familie de evrei tradiționaliști din Ro-
mânia, imigrați în Israel puțin după 
întemeierea statului. Oameni săraci, 
nevoiți să locuiască într-un cort, în-
tr-o tabără de imigranți. Ștrul, băiatul 
lor, începe să meargă la școală – și 
învățătoarea le vorbește despre săr-
bătoarea de Hanuca. Ștrul are un 
prieten, fiul unei familii de intelectuali 
originari din România, îndepărtați de 
tradiția iudaică, oameni care reveni-
seră la viața evreiască în perioada 
Holocaustului. Tatăl fusese profe-
sor universitar, iar băiatul se mân-
drea cu el. Această familie locuia 
într-un cort vecin cu cel al părinților 
lui Ștrul. Cei doi prieteni, bucuroși 
că au învățat ceva nou, vor să arate 
aceasta părinților. Mai întâi părinților 
prietenului lui Ștrul, sperând că tatăl 
acestuia îi va învăța și mai mult, le va 
ține o prelegere la nivel universitar. Ei 
întră în cortul lui, aprind lumânărica 
din prima seară și – când tatăl, pro-
fesorul, intră – băiatul este certat de 
el că pune cortul în pericol de incen-
diu. Explicațiile băiatului nu ajută: tatăl 
nu știa nimic despre Hanuca. Până la 
urmă, tatăl îi spune fiului ca, a doua zi, 
să cumpere o Biblie catolică, pentru 
a citi Cărțile Macabeilor, pentru a afla 
ceva despre evenimentul istoric. Apoi 
Ștrul pleacă acasă, iar când începe 
să povestească despre ce a învățat 

la școală, tatăl lui, un evreu simplu, 
aprinde lumânărica și povestește des-
pre minunea de Hanuca. Ștrul adaugă 
că se mândrește cu tatăl lui. Această 
prezentare, a unei familii tradiționale 
vizavi de o familie asimilată, ar putea 
fi o eventuală aluzie la raportul dintre 
evreii tradiționaliști și cei asimilați în 
timpul Hașmoneilor și al regelui se-
leucid Antiochus. Oare ne-am putea 
gândi la o victorie a tradiționalismului 
asupra asimilării? Poate la necesita-
tea reunirii culturale, în Lumina Torei. 
Lumina este pentru toți oamenii. Să 
ne amintim că sărbătoarea creștină 
de Crăciun celebrează, de aseme-
nea, lumina, iar cele două sărbători, 
evreiască și creștină, au acest ele-
ment comun. Precum și faptul că, în 
aceeași perioadă, în mitologia romană 
era celebrată ziua soarelui. În privința 
evreului, lumina lumânărelelor de Ha-
nuca are un caracter simbolic, ea este 
speranța, supraviețuirea.

Știau evreii religioși și tradiționaliști 
cum s-a petrecut evenimentul istoric? 
Unii poate că da, însă într-o mică mă-
sură. Cele patru cărți ale Macabeilor 
nu au fost codificate de Biblia ebra-
ică, ci numai de cea creștină. Evreii 
le uitaseră și le-au reîntâlnit abia la 
sfârșitul secolului al XVIII-lea. Ei știau 
despre evenimentul istoric din Talmud 
și din informații sumare transmise în 
alte cărți biblice. Dar credeau în mi-
nunea de Hanuca, în veridicitatea 
ei și respectau tradiția. În secolul al 
XIX-lea, istoricii evrei moderni au 
studiat tema răscoalei Macabeilor și 
a statului Hașmoneu care i-a urmat. 
Au apărut studii academice de isto-
rie, de Elias Bickerman, Menachem 
Stern, Gedaliahu Alon, devenite cla-
sice. Cunoașterea evenimentelor 
istorice a contribuit la apariția unei 
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După trei ani și jumătate, Israelul are bugetOficialități de peste 
hotare în vizită la FCER

În luna octombrie, 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.

• E.S. dl Nikoloz Nikolozishvili, ambasadorul Geor-
giei, și președintele FCER, deputatul Silviu Vexler, au 
discutat despre situația și evoluțiile recente din cele două 
țări, precum și despre istoria îndelungată a prezenței 
evreilor în Georgia, despre viața evreilor stabiliți în Geor-
gia și România.

„Am evidențiat proiectele naționale desfășurate de 
Federația Comunităților Evreiești din România, tradițiile 
comunităților evreiești, programele de asistență socială și 
medicală, respectiv inițiativele de prezervare și punere în 
valoare a patrimoniului evreiesc din țara noastră. Am sub-
liniat proiectele educaționale aflate în curs de desfășurare 
în comunitățile evreiești din țară și rolul acestora pentru 
dezvoltarea noastră. De asemenea, am stabilit împreună 
cu domnul ambasador o serie de proiecte și programe 
comune pentru viitorul apropiat”, a scris Silviu Vexler pe 
pagina sa de Facebook.

• Vizita ambasadorului Regatului Maroc, E.S. 
dl Hassan Abouyoub, a fost considerată de gazda 
discuțiilor ca un aspect ținând de evoluția către „norma-
litate” a relațiilor dintre FCER și țările arabe. „A fost cu 
adevărat o onoare să-l primesc pe diplomatul marocan 
și un excelent prilej de a vorbi cu Excelența Sa despre 
prezența istorică și rolul fundamental al evreilor din Rega-
tul Maroc, dezvoltarea vieții evreiești, contribuția acesteia 
la societatea marocană, dar și despre sprijinul acordat 
în permanență de Majestatea Sa Regele Mohammed  
al VI-lea”, a subliniat Silviu Vexler.

Amfitrionul a evidențiat și relația specială dintre evre-
ii originari din Maroc și comunitățile evreiești din Româ-
nia, importanța fundamentală pe care FCER o acordă 
programelor de asistență socială și medicală, respectiv 
inițiativelor de prezervare și punere în valoare a patri-
moniului evreiesc din țara noastră. De asemenea, Silviu 
Vexler i-a mai prezentat înaltului său oaspete și inițiativele 
legislative pe care le-a susținut în Parlamentul României 
privind susținerea vieții evreiești din țara noastră, com-
baterea antisemitismului, extinderea sprijinului acordat 
supraviețuitorilor Holocaustului, respectiv pentru acce-
sarea arhivelor privind evreii și comunitățile evreiești din 
România.

Întâlnirea a avut și un aspect concret, deoarece, după 
cum spune președintele FCER, cei doi au stabilit „o serie 
de proiecte și programe comune pentru viitorul apropiat”.

• Ambasadorul Republicii Macedonia de Nord, 
E.S. dl Gabriel Atanasov, a vizitat sediul din București 
al FCER, iar discuțiile cu gazda sa „au vizat evoluția și 
dezvoltarea Centrului Memorial al Holocaustului Evre-
ilor din Macedonia, proiectele naționale desfășurate de 
Federația Comunităților Evreiești din România, tradițiile 
comunităților evreiești, inițiativele de prezervare și punere 
în valoare a patrimoniului evreiesc din țara noastră”, a 
spus Silviu Vexler la finalul întrevederii.

• Ambasadorul Republicii Federale Germania, E.S. 
dl dr. Peer Gebauer, însoțit de doamna Sonja Gebauer, 
șefa secției culturale, au fost printre oaspeții de seamă 
sosiți la FCER în luna octombrie. A fost un prilej de anali-
zare a situației din cele două țări, dar și de a-i prezenta pro-
iectele naționale desfășurate de Federația Comunităților 
Evreiești din România, tradițiile comunităților evreiești, 
programele de asistență socială și medicală, respectiv 
inițiativele de prezervare și punere în valoare a patrimo-
niului evreiesc din țara noastră.

„În cadrul conversației, i-am mulțumit domnului amba-
sador Gebauer pentru sprijinul pe care Guvernul Fede-
ral al Germaniei îl acordă supraviețuitorilor Holocaustu-
lui din România și FCER. Am subliniat relația apropiată 
dintre cele două minorități, colaborarea deosebită dintre 
Federație și Forumul Democrat al Germanilor din Ro-
mânia, dar și prietenia care mă leagă de reprezentantul 
minorității germane în Parlamentul României, deputatul 
Ovidiu Ganț”, a scris Silviu Vexler pe pagina sa de Fa-
cebook.

El i-a prezentat distinsului diplomat și inițiativele legis-
lative pe care le-a susținut în Parlamentul României pri-
vind combaterea antisemitismului, extinderea sprijinului 
acordat supraviețuitorilor Holocaustului, înființarea Muze-
ului 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 Friedrich Wilhelm Murnau, figură emblemati-
că a cinematografiei mondiale și unul dintre regizorii mei 
preferați”, a mai spus Silviu Vexler. (A.M.)

Lideri israelieni s-au întâlnit cu principalii 
parteneri din străinătate

În zorii zilei de 4 noiembrie, Knesset-ul a 
votat primul buget al Israelului din ultimii peste 
trei ani. În același timp, au fost aprobate o serie 
de legi care indică destinația cheltuielilor până 
la sfârșitul lui 2022, în condițiile în care bugetul 
care s-a aprobat se referă la cel din 2021, de 
fapt doar la câteva luni. Votul a fost de 61 la 59. 
A doua zi, pe 5 noiembrie, după o foarte lungă 
dezbatere, a fost votat cu 59-56 și bugetul pen-
tru 2022. Actuala coaliție de guvernământ, com-
pusă din 8 partide, reprezentând întregul spec-
tru politic israelian, de multe ori cu ideologii care 
se băteau cap în cap, a reușit să depășească 
neînțelegerile, să facă compromisuri rezonabile, 
toți parlamentarii coaliției votând bugetul. S-a 
evitat în acest fel o nouă criză guvernamentală, 
care ar fi determinat organizarea pentru a cincea 
oară în doi ani a unor alegeri anticipate. În mod 
justificat, premierul Naftali Bennett a putut să 
declare că „este o zi de celebrare pentru Statul 
Israel”, iar votul a reprezentat „cel mai important 
moment de la formarea guvernului”. Prin acest 
demers, coaliția de guvernământ a încercat să 
demonstreze că obiectivul ei nu a fost în exclu-
sivitate schimbarea lui Netanyahu, ci realizarea 
unor măsuri întârziate din cauze subiective, res-
pectiv dorința de menținere la conducere a Likud 
și a premierului Netanyahu.

Analiștii apreciază că acest succes garantea-
ză, cel puțin pentru o perioadă, viabilitatea ac-
tualei guvernări. Opoziția pro-Netanyahu a fost 
slăbită și, potrivit unor informații, unii membri ai 
taberei Netanyahu, paradoxal chiar cei din parti-
dele religioase, se gândesc că ar putea colabo-
ra, punctual, cu guvernul. De acum nu opoziția 
va fi cea care ar răsturna guvernul, ci conflictele 
interne din cadrul coaliției de 8 partide, au apre-
ciat observatori ai scenei politice israeliene.

Bugetul pentru 2021 se cifrează la 609 mi-
liarde de șekeli (194 miliarde de dolari), iar cel 
pentru 2022, la 562,9 miliarde de șekeli (180 mi-
liarde de dolari).

Potrivit cotidianului The Jerusalem Post, 
prevederile bugetare indică o reorientare ma-
joră a alocațiilor de resurse și priorități financi-

are în următorii ani și se bazează pe principii 
esențiale ca reformarea acțiunilor guvernamen-
tale, îmbunătățirea serviciilor publice, stimularea 
competitivității economice, reduceri de impozite 
pentru a sprijini creșterea în sectoarele public 
și privat, limitarea economiei gri, modernizarea 
transportului, stimularea construcției de locuințe, 
a infrastructurii energetice și a investițiilor în ca-

pitalul uman, respectiv pregătirea și integrarea 
populației discriminate în forța de muncă, con-
cret a muncitorilor arabi. Vor fi efectuate reforme 
masive în managementul cașrutului, în sensul 
descentralizării acordării de certificate cașrut, 
în politica de importuri, reforme bancare sem-
nificative, taxe majorate pentru deșeurile din 
plastic, puse de acum în aplicare, și aproxima-
tiv 10 miliarde de dolari în următorii 5 ani pentru 
îmbunătățirea condițiilor economice și sociale 
ale minorității arabe din Israel.

Toate acestea se concretizează, arată ana-
liștii, într-un  număr de 13 reforme-cheie care ar 
duce la îmbunătățirea calității vieții israelienilor. 
Acestea ar pune capăt stagnării manifestate în 
economia israeliană, determinată de lipsa buge-
tului și de nenumăratele crize politice. În măsura 
în care vor fi aplicate, Israelul va deveni una din-
tre țările cele mai dezvoltate, nu numai în zona 
Orientului Mijlociu, ci și în context internațional.

EVA GALAMBOS

Naftali Bennett în vizită în Rusia
În condițiile în care relațiile Israelului cu Ru-

sia au o importanță strategică și contribuie la 
menținerea echilibrului în zonă, premierul isra-
elian Naftali Bennett a efectuat luna trecută o 
vizită la Soci unde s-a întâlnit cu președintele 
Vladimir Putin. Potrivit comunicatului dat de bi-
roul premierului, întâlnirea s-a desfășurat „în-
tr-o atmosferă prietenoasă și pozitivă și au fost 
abordate o serie de probleme importante pentru 
cele două părți”. În cadrul primei ședințe a gu-
vernului israelian după întoarcerea lui (Bennett a 
petrecut și Șabatul la Soci), premierul a declarat 
că a ajuns la o „înțelegere bună și stabilă” cu 
președintele rus în ceea ce privește principalele 
probleme, în primul rând legate de situația din 
Siria. „Am constatat că președintele Putin este 

atent la necesitățile de securitate ale Israelului. 
Într-un sens, rușii sunt vecinii noștri (o referire la 
masiva prezență rusă în Siria); și este important 
să știm să administrăm situația delicată din Siria, 
cu atenție și fără erori. Este vorba de o relație 
strategică, dar și de una cotidiană, de aceea 
este nevoie să avem această relație directă”, a 
spus Bennett. Anterior, fostul premier Netanyahu 
ajunsese la o înțelegere cu președintele rus în 
problema implicării Israelului în Siria, iar acum 

Bennett și Putin au căzut de acord să mențină 
aceeași politică israeliano-rusă în Siria, referi-
toare la loviturile aeriene pe teritoriul sirian. Is-
raelul țintește transporturile ilegale de arme ale 
Hezbollah, care se îndreaptă spre Israel.

Printre celelalte probleme discutate au fost 
stimularea turismului dinspre Rusia și eventuala 
recunoaștere a vaccinului rusesc Sputnik, care 
să faciliteze accesul cetățenilor ruși în Israel. În 
condițiile în care în Israel trăiesc peste un mili-
on de vorbitori de rusă, Bennett l-a informat pe 
Putin cu privire la stadiul construirii unui muzeu 
care să comemoreze sacrificiile soldaților evrei 
care au luptat în diferite armate în timpul celui 
de al Doilea Război Mondial, inclusiv în Armata 
Roșie.

Yair Lapid a avut convorbiri  
cu Anthony Blinken

Ministrul israelian de externe Yair Lapid s-a 
întâlnit la Washington cu omologul său ameri-
can Anthony Blinken. Vizita s-a desfășurat după 
cea efectuată în SUA de premierul Naftali Ben-
nett care a avut convorbiri cu președintele Joe 
Biden. Una dintre problemele abordate de cei 
doi demnitari israelieni a fost poziția SUA față 
de Iran. Potrivit comentatorilor, dacă Bennett a 
constatat că partea americană este mai puțin in-
transigentă față de revenirea în cadrul acordului 
nuclear iranian și a acceptat ideea că „există și 
alte opțiuni”, în afara celei diplomatice, Blinken 
a nuanțat discursul și a declarat, la conferința 
de presă cu Yair Lapid, că în problema irania-
nă „toate opțiunile sunt pe masă”. Interpretarea 
analiștilor și a părții israeliene a fost că Washing-
tonul nu s-ar opune unei opțiuni militare. Un alt 
câștig israelian a fost angajamentul Washing-
tonului de a sprijini Acordurile Abraham. Inițiativă 
a fostului președinte 
Donald Trump, până 

EVA GALAMBOS
(Continuare în pag. 22)

N. Bennett felicitându-și colegii după vot

Delegația israeliană la Soci
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Antisemitismul în Statele Unite ale Americii

Noaptea  
de Cristal 

sau începutul 
Holocaustului
În prima jumătate a anului 1938, 

numeroase legi antievreiești au fost 
adoptate în Germania. Cele mai multe 
vizau restricții pentru evrei în anumite 
domenii din economie și interzicerea 
practicării unor profesii.

În iulie 1938 era deja adoptată o 
lege cu intrare în vigoare la 1 ianuarie 

1941, care impunea cetățenilor de ori-
gine evreiască să poarte tot timpul un 
certificat de identificare.

La 28 octombrie 1938, peste 
17.000 de evrei cu cetățenie polone-
ză, dar care trăiau de decenii în Ger-
mania, au fost arestați și expulzați 
dincolo de granița poloneză. Guver-
nul polonez de la acea vreme a refu-
zat să-i primească pe acești oameni, 
așa că au fost relocați într-un lagăr de 
concentrare de lângă graniță.

În acea perioadă, extrema dreap-
tă era în ascensiune în mai multe țări 
din Europa, între care și România, iar 
evreii din aceste țări erau supuși unor 
tratamente inumane.

Noaptea dintre 9 și 10 noiembrie 
1938 (Kristallnacht) este considerată 
de mulți istorici ca fiind începutul Ho-
locaustului.

În acea noapte, grupuri de naziști 
au atacat evreii din mai multe orașe 
germane și din teritoriile austriece 
ocupate. Cel puțin 96 de evrei au fost 
uciși pe stradă, în acea noapte. Alte 
câteva sute au fost răniți. Peste 1.000 
de sinagogi au fost incendiate. Mii de 
magazine evreiești au fost distruse, 
cimitirele și școlile evreiești au fost 
vandalizate. Numele de Kristallnacht 
vine de la numărul mare de cioburi 
de sticlă răspândite pe trotuarele din 
orașele germane. Peste 30.000 de 
evrei au fost arestați și trimiși în lagă-
re de concentrare.

Trei zile mai târziu, la 12 noiem-
brie, în urma unei întâlniri cu principa-
lii lideri naziști ai Germaniei, Hermann 
Goering anunța: Am primit o scrisoare 
din ordinul Führer-ului, care cere ca 
„problema evreiască” să fie rezolvată 
acum, o dată pentru totdeauna, într-un  
fel sau altul.

Acesta a fost semnalul că „soluția 
finală” era calea de urmat, iar întreg 
mecanismul birocratic nazist era pus 
în funcțiune.

În amintirea victimelor Nopții de 
Cristal, la 9 noiembrie este marcată 
anual Ziua internaţională de luptă îm-
potriva fascismului și antisemitismului.

GEORGE GÎLEA

În prezența fizică sau online a numeroși lideri 
internaționali, la Malmö (Suedia) s-a desfășurat o 
conferință dedicată memoriei Holocaustului și combaterii 
antisemitismului. Gazda evenimentului a fost premierul 
suedez Stefan Lofven și printre participanți s-au aflat se-
cretarul de stat al SUA, Antony Blinken, președintele Isra-
elului, Isaac Herzog, și președintele Franței, Emmanuel 
Macron. Au fost de față și Charles Michel, președintele 
Consiliului European, Ursula von der Leyen, președinta 
Comisiei Europene. România a fost reprezentată de 
președintele Klaus Iohannis.

Tema principală abordată a fost folosirea paginilor de 
socializare pentru răspândirea antisemitismului și mijloa-
cele de a o combate. Kathrin Meyer, secretar general al 
IHRA, a declarat că „adesea denaturarea Holocaustului se 
răspândește peste hotare prin intermediul social-media, o 
serioasă provocare pe plan global pentru noi, deoarece 
deschide calea antisemitismului, negării Holocaustului și 
naționalismului extremist”.

În cuvântarea lui, secretarul de stat al SUA, Antony 
Blinken, a anunțat un grant de un milion de dolari, acordat 
de Departamentul de Stat, pentru a contracara discursul 
antisemit de ură pe internet în Orientul Mijlociu și în Afri-
ca de Nord. Departamentul de Stat, a arătat el, „a înce-
put o serie de programe de leadership care vor implica 
reprezentanți guvernamentali și ai societății civile, vizând 

combaterea denaturării Holocaustului și antisemitismul în 
Africa de Nord, Orientul Mijlociu, Europa și America La-
tină. Prioritățile noastre includ condamnarea și contraca-
rarea antisemitismului, asigurarea securității fizice pentru 
comunitățile evreiești, sprijinirea educației privind Holoca-
ustul mai ales pentru tineri, protejarea libertății religioase și 
îndemnuri adresate țărilor să se angajeze mai profund în 
combaterea discursului de ură pe internet”, a spus Blinken.

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a 
afirmat că Uniunea Europeană „trebuie să se situeze în 
fruntea luptei împotriva antisemitismului. A rememora nu 
este suficient. De aceea trebuie să facem mai mult decât 
a ne aminti. Nu trebuie să rămânem tăcuți... tăcerea în-
seamnă complicitate”.

Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre decizia 
României de a combate toate formele de discriminare, 
inclusiv antisemitismul. Acestui scop îi servește și stra-
tegia guvernamentală vizând prevenirea și combaterea 
antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului in-
stigator la ură, elaborată recent. Președintele a subliniat 
importanța educației privind Holocaustul, mai ales cea de-
dicată tinerilor, un rol în acest domeniu fiind jucat și de vii-
torul Muzeu Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustu-
lui din România. Publicăm mai jos discursul președintelui 
Klaus Iohannis.

EVA GALAMBOS

Studenți evrei americani  
se confruntă cu manifestări  

de antisemitism
Potrivit unui recent sondaj, realizat 

de organizațiile Hillel și Liga Antidefăi-
mare, o treime dintre studenții evrei 
americani s-au confruntat anul trecut 
cu manifestări de antisemitism.

Contrar imaginii prevalente des-
pre viața pașnică a studenților evrei 
din campusuri, documentul „confir-
mă ceea ce susțineau unii studenți 
și anume că se confruntă cu un nivel 
semnificativ și de neacceptat de an-
tisemitism și alte poziții antievreiești”, 
a declarat Adam Lehman, directorul 
general al Hillel International. Dintre 
studenții care au răspuns la chestio-
nar, 15% au spus că simt nevoia „de 
a-și ascunde” identitatea evreiască, 
iar 6% au avut sentimentul că nu sunt 
bineveniți în organizațiile campusului, 
deoarece sunt evrei. Ei sunt sau se 
simt excluși din cauza susținerii ma-
nifestate de ei față de Israel. O con-
statare esențială a documentului a 
fost că, în timp ce 80% dintre studenții 
evrei au declarat că sunt mândri că 
sunt evrei, doar 62% dintre ei au spus 
că nu au întâmpinat probleme când 
și-au declarat identitatea. La acest 
sondaj au participat 756 de studenți 

care s-au declarat evrei, din 220 de 
campusuri. Marja de eroare a fost de 
4%.

De teama antisemitismului, 40% 
dintre evreii americani și-au 
modificat comportamentul

Un alt document legat de antise-
mitism, realizat la cererea Comitetului 
Evreiesc American, a scos în evidență 
faptul că, anul trecut, teama de anti-
semitism i-a determinat pe 40% dintre 
evreii americani să-și modifice com-
portamentul. Astfel, 17% au declarat 
că „evită anumite locuri, evenimente 
sau situații”, 22% evită situațiile în care 
pot fi identificați ca evrei, iar 25% se 
abțin să posteze online materiale care 
pot fi legate de evrei. Pe de altă par-
te, de la alegerea președintelui Biden, 
evreii se simt în mai mare siguranță. 
Conform unui alt sondaj, proporția 
americanilor care afirmă că înțeleg ce 
înseamnă antisemitismul a crescut de 
la 55% în 2020 la 65% în acest an.

Sondajul, realizat în septembrie 
și la începutul lui octombrie, a inclus 
1.433 de evrei și are o rată de eroare 
de 3,9%. Alte concluzii ale sondajului 
indică faptul că situația legată de per-
ceperea evreilor nu s-a schimbat în 
SUA. Majoritatea evreilor americani 

consideră că antisemitismul este o 
problemă în această țară, iar antise-
mitismul în universități este o preocu-
pare permanentă pentru mulți evrei 
americani. Ei susțin în continuare că 
antisemitismul provenind din extrema 
dreaptă este mai periculos decât cel 
din extrema stângă.

Senatul din Massachusetts cere 
cursuri despre Holocaust în licee

Senatul Statului Massachusetts a 
votat o lege în care se cere ca stu-
dierea Holocaustului și a genocidului 
să devină o materie obligatorie pen-
tru elevii din clasele VI-XII. Măsura 
se explică prin faptul că legislatorii au 
constatat că elevii nu cunosc aproape 
nimic despre Holocaust, în condițiile 
în care are loc o creștere a antisemi-
tismului. Adoptarea legii a fost deter-
minată și de situația din luna martie, 
când echipa de fotbal a unui liceu din 
Massachusetts a folosit un limbaj ne-
adecvat legat de Holocaust în timpul 
dispozițiilor date de antrenor echipei 
pe parcursul meciului.

Roberta Trestan, directorul filialei 
din Long Island a Ligii Antidefăimare, 
a salutat inițiativa Senatului care se 
folosește de „forța educației pentru 
a contracara ura. Apreciem inițiativa 
senatorilor de a adopta acest pas de-

Forumul la nivel înalt de la malmö,  
dedicat combaterii antisemitismului

cisiv prin care se vor asigura că elevii 
de liceu din Massachusetts vor avea 
la dispoziție un curs de educație cu 
privire la genocid și la Holocaust, îna-
inte de terminarea liceului”, a declarat 
Trestan. Votul final urmează să fie dat 
în Camera Reprezentanților.

EVA GALAMBOS

Din cuvântul președintelui Klaus Iohannis la Forumul de la Malmö
„În contextul în care ne confrun-

tăm cu provocări tot mai intense și 
mai complexe, este momentul potrivit 
să întărim angajamentul nostru pen-
tru susținerea educației privind Holo-
caustul, cercetării și comemorării Ho-
locaustului, precum și pentru preve-
nirea și combaterea antisemitismului.

Încercările de a nega sau dis-
torsiona Holocaustul devin tot mai 
periculoase și mai subtile, fiind folo-
site diverse metode concrete, pre-
cum: estomparea responsabilității 
participanților la Holocaust și a cola-
boratorilor lor, ducerea în derizoriu a 
suferințelor cauzate de Holocaust și 
dezumanizarea victimelor.

Comemorarea este cel mai im-
portant element, este premisa pentru 
eforturile noastre actuale de a contra-
cara distorsionarea Holocaustului și 
de aceea se află atât de sus pe lista 
priorităților noastre.

Avem nevoie de instrumente noi și 

inovatoare de diseminare a mărturii-
lor supraviețuitorilor, precum și de re-
sursele adecvate pentru a întreprinde 
acest demers, diseminarea fiind una 
dintre cele mai eficiente modalități de 
a contribui la educația privind Holoca-
ustul și prevenirea repetării unei ast-
fel de tragedii.

Astăzi, la acest Forum, sunt onorat 
să anunț o serie de angajamente pe 
care România le susține cu fermitate.

În prezent, suntem angajați într-un 
proces amplu de revizuire a progra-
melor de educație privind Holocaus-
tul pentru tânăra generație. În același 
timp, actualizăm și programele de 
pregătire pentru învățătorii, profesorii 
și instructorii care predau despre Ho-
locaust.

De asemenea, se depun eforturi 
pentru inaugurarea Muzeului Național 
de Istorie a Evreilor și al Holocaustu-
lui din România. Autoritățile respon-
sabile au selectat recent consorțiul 

care va elabora conceptul expozițiilor 
sale permanente.

Consorțiul include companii care 
au contribuit la înființarea unora dintre 
cele mai prestigioase Muzee și Me-
moriale ale Holocaustului din lume. 
Sunt convins că, având sprijinul aces-
tora, Muzeul din București va deveni 
un etalon internațional și va contribui 
la prezervarea adevărului și la lupta 
împotriva negării Holocaustului.

Un alt angajament important pe 
care ni l-am asumat este înființarea 
unui premiu național anual pentru 
personalități române și internaționale 
care contribuie la educația privind Ho-
locaustul, cercetarea și comemorarea 
Holocaustului, precum și la preveni-
rea și combaterea antisemitismului.

De asemenea, România a adop-
tat, în mai 2021, prima sa Strategie 
națională pentru prevenirea și com-
baterea anti-
semitismului, (Continuare în pag. 22)
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AUREL VAINER A tRECUt LA CELE VEșNICEZihrono Livraha!

Aurel Vainer – un om bun, care lasă în urmă un gol imposibil de acoperit
Marți, 2 noiembrie, dr. Aurel Vainer,  

fost președinte și președinte de onoa-
re al Federației Co mu nităților Evreiești 
din România, a fost condus de sute 
de oameni pe ultimul drum, la Cimi-
tirul Evreiesc Filantropia. Au fost de 
față membri ai familiei din România, 
Israel și SUA, prieteni, politicieni, fețe 
bisericești, membri ai Corpului Diplo-
matic, oameni de cultură, alături de 
foști colaboratori și cunoscuți care au 
luat parte la ceremonia de înhumare, 
printre care Sergiu Nistor, consilier 
prezidențial, Alexandru Muraru, depu-
tat și consilier al premierului pe pro-
bleme de xenofobie și antisemitism, 
deputați (Marcel Ciolacu, președintele 
PSD; Ovidiu Victor Ganț, minoritatea 
germană; Dragos Gabriel Zisopol, mi-
noritatea elenă; Adrian Solomon, PSD 
Vaslui;  George Simion, președintele 
AUR), ambasadori (David Saranga 
– Israel, Peer Gebauer – Germania, 
Arthur Mattli – Elveția, Valery Kuzmin 
– Fed. Rusă), Amir Sagron, adjunc-
tul șefului de misiune al Israelului la 
București, subsecretari de stat – Vic-
tor Opaschi, Secretariatul de Stat 
pentru Culte; Aledin Amet, DRI; Irina  
Cajal-Marin, Ministerul Culturii –, 
episcop vicar Varlaam Ploieșteanu, 
ÎPS Datev Hagopian, Întâistătător al 
Eparhiei Armene, Călin Coșar, pre șe-
dintele Camerei de Comerț și Industrie 
România-Israel, Petre Roman, Andrei 
Dimitriu, directorul Filarmonicii Geor-
ge Enescu, Sorin Dimitriu, secretar 
general CCIB, Cătălin Dancu, g-ral 
(r) Bartolomeu C-tin Săvoiu și mulți  
alții.

Prim-rabinul Rafael Shaffer  
și prim-cantorul Emanuel Pusztai 

au oficiat slujba de înhumare
„Odihnă adevărată sus în înălțimi, 

sub aripile prezenței divine, împre-
ună cu toți cei sfinți și curați care lu-
minează și strălucesc precum flacăra 
cerească. În plutire imaterială și cu 
iertarea greșelilor, departe de păcat 
și aproape de mântuire, cu bunăta-
te și îndurare înaintea Celui de Sus. 
Acolo să fie locuința și sălașul pentru 
sufletul lui Uri ben Iona dr. Aurel Vai-
ner, acest nume bun”, a spus rabinul 
Rafael Shaffer.

O parte dintre cei prezenți au rostit 
câteva cuvinte de durere și prețuire la 
despărțirea de Aurel Vainer. Cu toții 
au spus că ne părăsește un om bun. 
Un om care lasă în urmă o familie 
și prieteni îndurerați, un gol greu de 
acoperit, dar și o lume mai bună prin 
felul în care a înțeles să treacă prin 
viața celor care l-au cunoscut. Aurel 
Vainer lasă în urmă o stare de spirit, 
un drum de urmat și nenumărate punți 
între oameni. Prin felul în care a pro-
movat pacea și buna înțelegere, ne-a 
transmis convingerea că este posibilă 
comuniunea, nu în ciuda diversității, ci 
tocmai în spiritul celebrării diversității.

„Este nevoie de cunoaștere reci-
procă pentru recunoaștere recipro-
că!”, obișnuia să spună și credea în 
această cale.

Președintele FCER, deputatul 
Silviu Vexler:

„De prieteni, de prietenii adevărați, 
se spune că nu te desparți niciodată. 
Pentru mine, și nu doar pentru mine, 
dr. Aurel Vainer a fost tată, șef, bunic, 
coleg, învățător, dar în primul rând un 
prieten adevărat. Și a fost mult mai 
mult decât atât.

A fost un om care a refuzat să 
urască, chiar și atunci când avea 
motiv. Un etern optimist, a crezut în 
permanență în oameni, în toți oame-
nii, dar mai ales în umanitate și în 
acordarea șanselor. Din nou și din 
nou a crezut, până în ultima clipă, în 
acest lucru. A vrut și a reușit să facă 
bine, a ajutat de fiecare dată când a 
avut posibilitatea.

Unul dintre acești oameni sunt eu. 
M-a încurajat mereu să pășesc îna-
inte, dar mai ales mi-a întins o mână 
caldă atunci când nu aveam absolut 
nimic.

Aurel Vainer a iubit România și a 
iubit Statul Israel. A fost convins de 
viitorul Comunităților Evreiești din Ro-
mânia și a luptat cu toate puterile pen-
tru a-i apăra pe evreii din țara noastră, 
oricât de greu i-a fost. Și, mai ales, a 
refuzat să cedeze în fața fricii sau a 
presiunilor.

Obișnuia să spună ori de câte ori 
avea ocazia: Sunt un om ca toți oa-
menii. Acest lucru nu l-am uitat nicio-
dată! Acesta a fost crezul care l-a ghi-
dat întotdeauna.

Timpul a dovedit că nu a fost un 
om ca toți oamenii și sunt convins că 
și dumnealui și-ar fi dorit să vină ziua 
în care toți oamenii să gândească 
așa”, a spus Silviu Vexler care a vorbit 
în continuare despre valorile în care a 
crezut dr. Aurel Vainer.

„Nu în urmă cu mult timp spunea: 
Ca să vedeți omul din mine, susțin în 
fața dumneavoastră că am îmbrățișat 
tot ceea ce este bine pentru Româ-
nia, pentru poporul român, pentru lu-
mea întreagă. Am trecut prin multe în 
viață, dar n-am fost un pasiv. Mai mult 
decât atât, pe unde merg, învăț, învăț 
tot timpul. Sunt un mare susținător al 
păcii. Ceea ce îmi revendic, cu o anu-
mită stare de mulțumire sufletească, 
în mod deosebit, a fost implementa-
rea conceptului de «cunoaștere reci-
procă spre recunoaștere reciprocă». 
Am militat pentru deschiderea largă 
a porților și a ferestrelor noastre către 
lumea înconjurătoare.

Știți, ne spunea mereu, tuturor 
celor care i-am fost în jur tot timpul, 
să ne obișnuim să vorbim liber, să nu 
fim înconjurați de hârtii, așa că aș mai 
adăuga câteva lucruri... A fost cunos-
cut și de multe ori prezentat, chiar și 
în acest moment trist, în primul rând 
ca un supraviețuitor al Holocaustului. 
Ceea ce este corect, dar nu este un 
lucru de care dr. Aurel Vainer s-a lă-
sat definit. Mai exact, nu a lăsat să fie 
definit de ură, nu a lăsat să fie definit 
de trecut și de ce decurge din trecut. 
Poate cel mai evident în acest sens 
este prietenia cu totul specială care 
l-a legat întotdeauna de reprezentan-
tul minorității germane din Parlamen-
tul României.

Știm, Aurel Vainer a fost cel care 
a salvat, acesta este cuvântul potri-
vit, a salvat Federația Comunităților 
Evreiești din România și viața evre-
iască din România, așa cum noi o 
cunoaștem. A preluat conducerea 
FCER într-un moment extrem, extrem 

de dificil. Și, în felul domniei sale, cu 
răbdare, a reușit să depășească toa-
te aceste greutăți. Dar mai ales, mi-a 
spus întotdeauna că își trage cu ade-
vărat puterea nu din funcții, nu din 
trecut, ci din familie. Și-a iubit din tot 
sufletul familia. A avut, deși nu e cel 
mai potrivit cuvânt, un cult pentru fa-
milie și pentru valoarea reprezentată 
de aceasta. Prin extindere, a consi-
derat fiecare evreu din România și nu 
numai, dar și țara în ansamblul ei ca 
fiind familia sa.

Vă mulțumesc din tot sufletul că 
sunteți aici. Dr. Aurel Vainer a fost un 
om care a trăit cu tot spiritul pentru 
țară și pentru oamenii din jurul său. 
Prezența dumneavoastră astăzi aici 
este o confirmare a acestui lucru”, a 
mai spus președintele FCER, Silviu 
Vexler.

A luat apoi cuvântul consilierul de 
stat Sergiu Nistor, cu un mesaj din 
partea președintelui României, Klaus 
Iohannis:

„Aduc un omagiu din partea 
președintelui României, cu care dr. 
Aurel Vainer a avut, pe întreaga pe-
rioadă a acestor ultimi ani, o deosebit 
de rodnică comunicare și colaborare. 
Aceasta se sprijinea pe marile și mul-
tele calități ale dr. Aurel Vainer. Atât 
de multe, încât va fi greu să le purtăm 
pe umerii noștri și să le ducem mai 
departe. Dintre toate aceste calități, 
una este foarte importantă și utilă în 
momentele pe care le traversăm. Dr. 
Aurel Vainer era un creator de punţi, 
de punţi ale dialogului, era el însuşi o 
punte a dialogului. Valorizând dialogul 
şi diversitatea, doctor Aurel Vainer a 
dat în toţi aceşti ani un exemplu de fe-
lul în care putem să mergem mai de-
parte pe calea unei societăţi incluzive, 
a toleranţei, a respectului reciproc. 
Dacă vom putea ca măcar o parte din 
mesajul vieţii şi activităţii sale să-l du-
cem mai departe, atunci într-adevăr 
vom face ca amintirea sa să fie veş-
nic binecuvântată”, a transmis Sergiu 
Nistor.

Și președintele PSD, Marcel Cio-
lacu, a rostit câteva cuvinte de rămas 
bun, la ceremonia de înmormântare a 
fostului lider al comunităților evreiești 
din România:

„Cu profundă durere, astăzi ne 
luăm rămas bun de la o personalita-
te de excepție a vieții noastre publice. 
Un exemplu de verticalitate morală, 
perseverență, forță interioară, doctor 
Aurel Vainer va rămâne pentru noi nu 
doar o figură emblematică a comuni-
tăţii evreieşti din România, pe care a 

susţinut-o cu dăruire şi fermitate, ci şi 
un reper care a marcat prin înţelepciu-
ne şi echilibru societatea româneas-
că.

De asemenea, vom prețui mereu 
activitatea sa de om politic. Mem-
bru și decan de vârstă al Camerei 
Deputaților, s-a evidențiat nu doar prin 
inițiative legislative, ci și prin spiritul 
de conlucrare, toleranță și înțelegere, 
oferindu-ne o valoroasă lecție de 
uma nitate.

Am speranţa că întreaga sa moş-
tenire spirituală în construirea binelui 
comun va inspira generaţiile viitoare 
pentru apărarea valorilor cărora le-a 
dedicat întreaga viaţă.

Excelența Voastră, vă mulțumesc 
mult pentru tot ce m-ați învățat pe 
mine, personal!”, a spus Marcel Cio-
lacu.

Deputatul Ovidiu Ganț, repre-
zentantul minorității germane în Par-
lamentul României, a vorbit despre 
prietenia care l-a legat de Aurel Vai-
ner și despre legătura trainică pe care 
acesta a reușit să o construiască între 
minoritățile evreiască și germană din 
țara noastră.

„Îndeplinesc o datorie de onoare 
vorbind despre omul, prietenul și cole-
gul nostru Aurel Vainer, atât în nume 
personal, cât și al grupului parlamentar 
al minorităților naționale și al minorității 
germane pe care o reprezint.

El a marcat profund Parlamentul 
României și activitatea grupului par-
lamentar al minorităților naționale, fi-
ind o personalitate cu totul deosebită, 
care mi-a luminat și mie devenirea 
umană și politică. Și-a susținut întot-
deauna principiile, chiar singur împo-
triva celorlalți, o învățătură extrem de 
utilă și pentru mine. A pus întotdeau-
na mai presus de orice binele țării, 
democrația și comunitatea pe care 
o reprezenta. A făcut-o cu bunătate, 
eleganță și înțelepciune, empatie și 
prietenie, căutând întotdeauna dialo-
gul.

În ciuda diferenței de vârstă, am 
simțit că avem o relație specială, ba-
zată pe afecțiune și respect reciproc. 
Modul aproape părintesc, bunătatea, 
deschiderea față de reprezentantul 
minorității germane din partea unui 
supraviețuitor al Holocaustului m-au 
impresionat profund.

Minoritatea germană îi este pro-
fund recunoscătoare pentru modul 
singular în care ne-a apărat atunci 
când am fost atacați public în mod 
josnic. Ne-a inspirat pe toți și sper să-i 
putem urma exemplul”, a spus 
între altele Ovidiu Ganț.

S. Vexler (stânga) și A. Vainer
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AUREL VAINER A tRECUt LA CELE VEșNICEZihrono Livraha!

Aurel Vainer – un om bun, care lasă în urmă un gol imposibil de acoperit
David Saranga, ambasa-

dorul Statului Israel în Ro-
mânia:

„Este o zi deosebit de tristă. Cu to-
ţii simţim pierderea unui tată, a unui 
prieten. Plin de lumină şi generozita-
te, Aurel Vainer a fost un lider extra-
ordinar. El şi-a dedicat întreaga viaţă 
pentru bunăstarea şi prosperitatea 
comunităţii evreieşti din România.

A cunoscut persecuțiile antisemi-
te și ura celor din jur. Însă, în ciuda 
suferinței, el a ales să ducă o viață 
în spiritul iubirii. A inspirat credinţă şi 
speranţă, fiind un mentor pentru mul-
te generaţii de evrei. Un promotor al 
dialogului, al toleranţei, Aurel Vainer 
a ştiut să construiască poduri de pri-
etenie între oameni, indiferent de re-
ligie sau etnie. Suntem recunoscători 
pentru eforturile și realizările sale ca 
președinte al FCER, pentru păstrarea 
și promovarea tradițiilor și a moștenirii 
evreiești din România, pentru exem-
plul de diplomație și echilibru pe care 
ni l-a oferit. Sub conducerea sa au fost 
dezvoltate proiecte culturale și sociale 
care au consolidat rolul comunităților 
din țară. El a fost mereu dedicat pro-
tejării identității culturale și a patrimo-
niului evreiesc.

A fost o onoare să vă cunosc şi am 
găsit în dumneavoastră un adevărat 
prieten atât al meu, cât şi al Statului 
Israel”, a afirmat între altele David Sa-
ranga.

Și ambasadorul Republicii Fe-
derale Germania la București, Peer 
Gebauer, a rostit câteva cuvinte la 
ceremonie:

„Lumea a pierdut un mare lider și 
un om minunat. Ce am aflat despre 
viața sa este că a avut atât de multe 
reușite, în ciuda dificultăților întâm-
pinate, încât ne vine greu să conce-
pem cum pot fi cuprinse într-o singură 
viață. A suferit ororile războiului și ale 
Holocaustului în copilărie și cu toate 
acestea a reușit să realizeze atât de 
multe ca om de știință, ca om politic, 
ca lider al comunității evreiești.

Acum Dumnezeu l-a chemat pe 
Aurel Vainer la El, dar modelul său 
rămâne alături de noi. Este în conti-
nuare aici ca o inspirație, ca o mare 
personalitate ce a luptat pentru atât 
de multe lucruri care sunt importante 
pentru noi.

Pentru toate acestea a fost de-
corat cu Ordinul de Merit de către 
președintele federal al Germaniei.

Am pierdut un prieten drag și vom 
fi mereu recunoscători pentru prie-
tenia pe care a arătat-o întotdeauna 
Germaniei și nouă tuturor”, a spus 
ambasadorul Peer Gebauer.

Marele Rabin Menachem Haco-
hen a arătat că, întreaga lui viață, 

Aurel Vainer s-a străduit din toate pu-
terile să facă bine pentru comunitate 
și pentru alții, indiferent de rasă, reli-
gie, categorie socială. A avut un talent 
deosebit de a găsi oamenii potriviți 
pentru fiecare funcție, iar alegerile 
lui s-au dovedit întotdeauna foarte 
bune. Astfel, faptele au demonstrat 
că alegerea lui Silviu Vexler pentru 
funcția de președinte a fost una potri-

vită. „De multe ori  mi-a vorbit despre 
atașamentul și iubirea față de Israel, 
precum și despre preocuparea lui 
pentru îmbunătățirea situației evreilor 
din România. De aceea dispariția lui 
este o lovitură grea. Doctor Vainer, 
roagă-te pentru binele comunității și 
precis rugămintea ta va fi bine primi-
tă”, a spus Menachem Hacohen care 
a rostit Izkor pentru sufletul celui ple-
cat dintre noi.

ÎPS Varlaam Ploieșteanu, vicar 
patriarhal, exprimându-și condo-
leanțele, a transmis mesajul Preafe-
ricitului Daniel, Patriarhul României 
și al BOR. „Aurel Vainer 
a fost un om de o înaltă 
ținută morală”, a afirmat 
Patriarhul Daniel care 
a spus că a avut prile-
jul să se întâlnească de 
multe ori cu președintele 
FCER, atât în calitatea 
lui de deputat, cât și ca 
președinte al Federației, 
și a putut remarca de-
osebitele lui calități pe 
care le-a cultivat cu 
înțelepciune în relațiile 
cu toate cultele, în primul 
rând cu BOR. Patriarhul Daniel a scos 
în evidență numeroasele acțiuni orga-
nizate împreună cu președintele Vai-
ner, cu FCER, ultima fiind expoziția 
„Temple și sinagogi din România”, 
care a avut loc la Palatul Patriarhiei. 
„Toate aceste evenimente semnifica-
tive ilustrează responsabilitatea co-
mună pentru promovarea valorilor și 
tradițiilor iudeo-creștine care stau la 
baza civilizației europene și moder-
ne, în general. În același timp, Aurel 
Vainer a susținut inițiativa din 2011 
a Patriarhiei de a organiza împreună 
Consiliul Consultativ al Cultelor din 
România, ale cărui principii și le-a 
asumat și le-a susținut, prin care este 
apărată demnitatea ființei umane și 
se promovează colaborarea tuturor 
cultelor și respingerea extremismelor. 
Prezența dr. Vainer în acest Consiliu, 
ca reprezentant al Cultului Mozaic, a 
fost deosebit de importantă, fiind un 
exemplu de înțelepciune, echilibru și 
cooperare atât la nivel local, în Ro-
mânia, cât și la nivel internațional”, 
a afirmat Preafericitul Daniel care a 
mai arătat că dr. Aurel Vainer a depus 
eforturi pentru menținerea simboluri-

lor religioase și a militat în Parlament 
pentru menținerea orelor de religie în 
școlile de stat. De asemenea, a spri-
jinit financiar refacerea Bisericii Orto-
doxe din orașul său natal, Ștefănești.

La sfârșitul mesajului, patriarhul 
Daniel și-a exprimat din nou profunda 
sa prețuire pentru ceea ce a simboli-
zat dr. Aurel Vainer.

Secretarul de stat pentru culte, 
Victor Opaschi, a arătat că de dr. 
Aurel Vainer îl leagă trei decenii de 
colaborare, dintre care un deceniu 
în calitate de secretar de stat pentru 
culte. „Aurel Vainer se înscrie pe linia 
iluștrilor lui înaintași. În calitatea de 
președinte al FCER, dar și ca depu-
tat, dr. Aurel Vainer a fost principa-
lul purtător de cuvânt al comunității 
evreilor din țara noastră, străduin-
du-se, cu rezultate semnificative, să 
pună în evidență contribuția remar-
cabilă a acesteia la istoria și cultu-
ra română care ar fi fost mai săracă 
fără prezența vie și contribuția de 
substanță a comunității evreiești. Dr. 
A. Vainer a întrunit toate virtuțile unui 
om implicat în viața comunității: păs-
trarea și celebrarea memoriei trecu-
tului, promovarea provocărilor pre-
zentului, căutarea și identificarea de 
soluții pentru construirea unui viitor 
mai bun.” Pentru dr. Aurel Vainer, a 
arătat printre altele Victor Opaschi, 
„păstrarea și cultivarea memoriei Ho-
locaustului a fost o prioritate pentru 
care a organizat numeroase acțiuni 
sub diferite forme, cu accent pe pro-
iectele educaționale menite să în-
scrie în conștiința fiecăruia dintre noi 
această datorie a neuitării, a amintirii. 
Pentru ca memoria Holocaustului să 
nu dispară este nevoie de lideri comu-
nitari ca dr. Aurel Vainer, luptător neo-

bosit pentru păstrarea memoriei Ho-
locaustului. El și-a făcut un adevărat 
program pentru restaurarea patrimo-
niului religios, cultural și uman din tre-
cut și prezent al comunității evreiești 
din România, s-a dedicat cu succes 
restaurării sinagogilor, multe dintre 
ele monumente istorice, a promovat 
contribuția intelectualității evreiești, 
dar și a oamenilor de rând la cultura 
română. Și-a făcut pe deplin datoria 
față de prezent ca reprezentant politic 
al comunității evreiești în Parlamen-
tul României, a știut lucreze pentru 
susținerea nu numai a intereselor 
punctuale ale comunității evreiești, 
ci și ale celorlalte comunități etnice 
și religioase din România. Ca lider al 
comunității evreilor, a militat pentru 
aprofundarea relațiilor interreligioase, 
atât de marcate în lume de ascensi-
unea antisemitismului, xenofobiei, a 
extremismelor de tot felul, și a reușit 
să facă din comunitatea evreiască din 
România, deși puțină la număr, unul 
dintre pivoții dialogului și colaboră-
rii interreligioase și interculturale din 
țara noastră.” Victor Opaschi a scos 
în evidență și calitatea dr. Vainer care, 

la fel ca academicianul Nicolae Cajal, 
a putut să cultive relații foarte bune 
cu personalități publice și instituții, in-
clusiv cu Secretariatul de Stat pentru 
Culte. A fost un partener excepțional 
al dialogului cu acestea. Dispariția dr. 
Aurel Vainer este o mare pierdere.

Israel Sabag, director  pentru 
România al Joint, a vorbit în nume-
le lui și al lui Alejandro Okret, direc-
tor executiv al Joint pentru probleme 
internaționale, arătând că pentru 
președintele Vainer „cuvântul Șalom, 
cu care-și începea discursurile, nu 
a fost doar un cuvânt, ci un mod de 
viață, nu ușor de realizat, pentru care 
este necesar să muncim din greu. El a 
reușit să schimbe multe în viața evre-
iască a acestei comunități, iar țelul 
suprem a fost ca niciun evreu să nu 
fie lăsat în urmă, să fim împreună, toți 
evreii să fie responsabili pentru fieca-
re. Aurel Vainer se gândea la fiecare 
evreu. Ne lipsește înțelepciunea, opti-
mismul lui”, a spus Israel Sabag care 
și-a exprimat speranța că prietenul 
Silviu Vexler, alături de Comitetul Di-
rector și de comunitate, va continua 
cu succes moștenirea lăsată de Aurel 
Vainer. „Mulțumim, dr. Vainer, pentru 
tot ce ai făcut pentru noi, pentru mine, 
pentru această comunitate, pentru 
poporul evreu. Odihnește-te în pace 
în pământul pe care l-ai iubit atât de 
mult și noi vom încerca să menținem 
pacea”, și-a încheiat cuvântul Israel 
Sabag.

Din partea familiei a vorbit dr. 
Sorin Cohen, nepotul președintelui 
Vai ner: „Relu a fost un grădinar uman, 
căruia îi plăcea să vadă oamenii cres-
când în jurul lui, lăstarele să se întă-
rească, iar cei care s-au dovedit fragili 
au primit întotdeauna sprijin. Pentru 
noi, nepoții și urmașii, care vrem să 
continuăm moștenirea lui spiritua-
lă, spațiul lăsat de el este prea mare 
pentru a fi acoperit”, a recunoscut vor-
bitorul. Dr. Cohen a amintit exemplul 
dat de familia în care a crescut Au-
rel Vainer, iar necesitatea de a trece 
obstacolele, precum cel de-al Doilea 
Război Mondial, i-a întărit caracterul. 
Era un om generos, a fost educat ca 
membrii familiei să se sprijine reciproc 
în momentele grele. Dr. Cohen a fost 
aproape de dr. Aurel Vainer, deoa-
rece a avut norocul să fie alături de 
el 18 ani, în copilărie, apoi în timpul 
Facultății de Medicină și în timpul stu-
diilor fiului lui, care a absolvit în acest 
an facultatea. El a vorbit despre du-
rerea familiei la pierderea dr. Aurel 
Vainer, un om plin de optimism, care 
se gândea la aniversarea zilei lui de 
naștere din ianuarie.

Amintirea lui va dăinui, dar dispa-
riția lui este greu de conștientizat, 
căci, așa cum a spus un alt nepot, 
Iustin, „este inimaginabil să venim în 
România când unchiul Relu nu mai 
este”.

În continuare, prim-rabinul Rafael 
Shaffer și prim-cantorul Emanuel Pus-
ztai au finalizat ceremonia religioasă. 
Sicriul în care se aflau rămășițele 
pământești ale dr. Aurel Vainer a fost 
purtat de militari la groapă, unde au 
fost trase mai multe salve în memo-
ria celui decedat. Sicriul a fost însoțit 
de sutele de persoane care au parti-
cipat la funeraliile fostului președinte 
al FCER.

EVA GALAMBOS 
GEORGE GÎLEA
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Înainte de fiecare sărbătoare evre-
iască sau înainte de Șabat, așteptam 
cu plăcere telefonul fostului meu coleg 
de școală, bunul prieten Aurel Vainer, 
care îmi spunea, cu vocea lui neobo-
sită și timbrul inconfundabil, după caz, 
tradiționalul „Hag Sameah” sau „Șabat 
Șalom”! Și granițele se anulau... De 
parcă nu am fi locuit în țări diferite, ci 
am fi fost din nou împreună. Și apoi ne 
împărtășeam impresii, gânduri, ne sfă-
tuiam mereu, uneori ne contraziceam, 
alteori ne încurajam unul pe altul – așa 
cum faci cu un frate drag. Neobosit, dr. 
Aurel Vainer, deputat, care a călăuzit 
ani de zile comunitatea evreiască din 
România, era mereu gata de un pro-
iect nou, nu se dădea în lături de la 
niciun fel de muncă, indiferent cât de 
obositoare ar fi fost, vrând mereu să 
vadă lucrurile bine organizate și co-
munitatea fericită.

Dr. Aurel Vainer, care pentru mine 
rămâne „bunul meu prieten Aurel”, 
nu a trăit pentru sine. A trăit pentru 
ceilalți. Mereu. A fost un simbol al unei 
generații de evrei români care au prins 
toate zbaterile istorice ale secolului al 
XX-lea și ale începutului de secol al 
XXI-lea, deopotrivă: Holocaustul și 
pogromurile, dificultățile perioadei co-
muniste, vâltoarea evenimentelor din 
1989, reclădirea comunității evreiești 
în contextul european și transatlantic, 
„milenialii” și problemele generației lor 
– tinerii comunității pe care îi iubea și 
voia să-i țină aproape de idișkeit – și, 
nu în ultimul rând, pandemia de Co-
vid. Ne-a părăsit un Om cu „O” mare... 
Ne-a părăsit un prieten, un Mare Prie-
ten al nostru, al tuturor, al israelienilor 
originari din România și al israelieni-
lor, în general...

Îmi amintesc că, la o ședință la dr. 
A. Vainer în birou, cu participarea și 
a lui Ștefan Iureș, directorul de atunci 
al Editurii Hasefer, Aurel Vainer mi-a 
propus să fac o lucrare despre Ra-
binii din România. „Avem nevoie de 
o carte cuprinzătoare despre rabinii 
care au slujit în România. Tinerii tre-
buie să știe ce a fost. Nu avem voie 
să uităm!” – a spus dr. Aurel Vainer. 
Era în iulie 2006. La scurtă vreme, 
Editura Hasefer m-a anunțat că au in-
clus în planul editorial acest proiect de 
anvergură, pe care l-am acceptat cu 
bucurie. Entuziasmul lui Aurel Vainer, 
când se apuca de un proiect nou, era 
pur și simplu molipsitor. Prietenul nos-
tru, Lucian Herșcovici, care pe atunci 
studia pentru doctorat la Montpellier, 
în Franța, s-a alăturat, la propunerea 
mea, acestui proiect. În anul 2008 a 
apărut prima ediție a lucrării Prezențe 
rabinice în perimetrul românesc. Se-
colele XVI-XXI, la Hasefer, iar în 2012 
a apărut versiunea ebraică, la Editu-
ra Mosad Harav Kook din Israel. Dr. 
Aurel Vainer îmi relata cu mândrie că, 
la o întâlnire a dialogului interreligios, 
i-a oferit lucrarea Patriarhului Daniel 
al României, care a exclamat: „Noi 
nu avem așa ceva... Este un exemplu 
demn de urmat!”

Dr. Aurel Vainer era un diplomat 
înnăscut. Știa să dialogheze cu orici-
ne, pe orice temă. Este fundamentală 
contribuția sa la dialogul interreligios 
dintre comunitatea evreilor din Ro-
mânia și românii de diferite religii și 
confesiuni. Mai mult, prin grija lui Aurel 
Vainer, acest dialog depășise granițele 
României și devenise un model de ur-
mat al evreimii din toată Europa.

Încerc să mă gândesc la moște-
nirea pe care o lasă în urmă dr. Aurel 
Vainer și realizez că este cuprinză-
toare: o comunitate evreiască în Ro-
mânia, renăscută din propria cenușă; 
punți create și bine întreținute cu evre-
imea din Europa, cu Israelul și evrei-
mea mondială; o prezență importantă 
în Parlamentul României; un nume 
drag pentru tineri și vârstnici deopotri-
vă. Mă gândesc, în schimb, și la bu-
nul meu prieten Aurel și nu pot să nu 
plâng... Și telefonul nu va mai suna... 
Fie ca Hașem, Dumnezeu, să-i bine-
cuvânteze memoria, să întărească 
familia și comunitatea, pe noi toți, în 
aceste clipe grele. Zihrono Livraha!

ing. BARUCH TERCATIN

AUREL VAINER A tRECUt LA CELE VEșNICE
B’nai B’rith 

International, 
îndurerată de 

decesul dr. Aurel 
Vainer (Z”L)

„B’nai B’rith International deplân-
ge decesul bunului nostru prieten dr. 
Aurel Vainer care a deținut mult timp 
funcția de președinte al Federației 
Comunităților Evreiești din România 
și a avut trei mandate de deputat în 
Parlamentul României”, se arată în-
tr-un mesaj transmis de organizația 
evreiască internațională.

„Ne vom aduce mereu aminte de 
el ca de un campion al luptei pentru 
păstrarea memoriei Holocaustului și 
al combaterii antisemitismului”, se 
mai spune în final.

mesajul transmis de Instituțiile Evreiești Buhuși  
din Țara Sfântă, sub președinția Admorului șlit”a

Familia Regală a României deplânge  
moartea lui Aurel Vainer

In memoriam AuREL VAINER

și telefonul nu a mai sunat...

World Jewish Restitution Organization

Lumea a pierdut un mare umanist și lider evreu

Îndurerați, participăm la doliul 
amar cauzat de plecarea omului ac-
tiv, bogat în realizări pentru evreimea 
română, care ne-a sprijinit tot timpul 
cu dăruire în demersurile noastre 
privind sinagoga veche și monumen-
tul rabinului din cimitirul evreiesc din 
orașul Buhuși, Onoratul Domn URI 
ben IONA VAINER Z”L DR. AUREL 
VAINER, fost președinte al FCER și 
membru în Parlamentul României.

A fost luat prin păcatele noastre 
duminică, 25 Heșvan 5782.

Din adâncul inimii transmitem con-
do leanțe tuturor membrilor familiei.

Cel ce alină durerile să vă aducă tă-
măduire, iar de acum înainte numai de 
bine, bucurie și veselie să se audă în 
casele voastre, până vom avea parte de 
mântuirea întregului popor Israel. Amen.

Conducerea Instituțiilor  
Rabinii și discipolii lor

Zihrono Livraha!

Ne despărțim de fratele Aurel Vainer
B’nai B’rith România Forumul „dr.Moses Rosen” anunță o despărțire du-

reroasă prin plecarea dintre noi a fratelui Aurel Vainer. Președinte și apoi 
președinte de onoare al Federației Comunităților Evreiești din România, fratele 
Aurel Vainer a fost un membru marcant al B’nai B’rith. Era atașat de această 
organizație pe care o considera un important instrument și mijloc de cultivare a 
spiritului iudaic, de cunoaștere a personalităților și culturii evreiești și mai ales 
de menținere și promovare a unora dintre principiile fundamentale ale ideologiei 
B’nai B’rith – frățietatea și întrajutorarea. Aceste două idei erau foarte apropiate 
sufletului său și nu pregeta să le rostească de fiecare dată când se ivea ocazia.

Atât ca președinte al Federației, cât și ca membru al B’nai B’rith a spriji-
nit inițiativele organizației. Succesele, recunoscute pe plan național, european 
și internațional, ale edițiilor „Podurilor Toleranței” nu s-ar fi putut realiza fără 
ajutorul Federației și fără cel personal al fratelui Aurel Vainer. L-a entuzias-
mat inițiativa „Podurilor Toleranței”, a apreciat că acoperă menirea acestei 
organizații, că este nu numai o deschidere spre frații noștri evrei, membri și 
nemembri ai B’nai B’rith, ci și către toți cei care îi împărtășesc idealurile, indife-
rent de naționalitate. Era spiritul care l-a animat în întreaga lui activitate, care 
l-a călăuzit prin viață până în ultimele lui clipe.

Era un iubitor de oameni, apropiat de ei și, chiar dacă poate unii l-au deza-
măgit, nu a păstrat ranchiună. Astfel de caractere sunt, din păcate, rare, de 
aceea vom resimți dureros și multă vreme această pierdere. Dumnezeu să-l 
odihnească acolo sus unde va ajunge cu siguranță.

CONSILIUL DIRECTOR AL B’NAI B’RITH ROMÂNIA

Admorul Friedman (dr.), Aurel Vainer 
(centru) și Baruch Tercatin

Un emoționant mesaj comemorativ postat pe pagina de Facebook a 
Casei Regale a României arată, între altele, că, în calitate de membru 
al Parlamentului României, dr. „Aurel Vainer a militat întotdeauna pentru 
păstrarea moștenirii iudaice și s-a luptat împotriva antisemitismului” și 
„a avut meritul de a păstra legătura istorică dintre evreii din România și 
Familia Regală”.

În aceeași postare se mai arată că „în 2016, la 120 de ani de la 
nașterea Reginei Elena, dr. Vainer și ceilalți membri ai comunității 
evreiești au evocat figura Reginei în cadrul unui eveniment plin de 
emoție și afecțiune, respect și admirație, care a avut  loc la Templul Co-
ral din București, în prezența Custodelui Coroanei și a Familiei Regale”.

M.S. Margareta a transmis, în numele Familiei Regale, condoleanțe 
familiei îndurerate.

Organizația Mondială pentru Resti-
tuirea Proprietăților Evreiești (WJRO) 
a dat publicității, sub semnătura lui 
Gideon Taylor, președintele WJRO, 
și a lui Mark Weitzman, director de 
operațiuni WJRO, comunicatul de mai 
jos, preluat din revista online Baabel:

„Odată cu decesul celui care a 
fost dr. Aurel Vainer, vreme înde-
lungată preşedinte al Federației 
Comunităților Evreiești din Româ-
nia (apoi, președinte de onoare al 
FCER – n.red.), lumea a pierdut un 
mare umanist și lider evreu. Ne vom 
aminti de el ca de un politician res-
pectat, un apărător al memoriei Ho-
locaustului și o lumină călăuzitoare 
în lupta împotriva antisemitismului și 
negării Holocaustului. El a lucrat ne-
obosit pentru a obține dreptate pen-
tru supraviețuitori și pentru familiile 
celor cărora li s-au luat pe nedrept 
proprietăţile în timpul Holocaustului 

și în perioada care a urmat acestuia.
Dr. Vainer a avut o contribuție impor-
tantă la dezvoltarea vieții evreiești în 
România. El a promovat eforturi masi-
ve de renovare a sinagogilor, chiar și 
în locurile în care nu mai trăiau evrei, 
spunând că sinagogile sunt cea mai 
bună mărturie și confirmare istorică 
a vieții evreilor din România. A luptat 
neobosit împotriva antisemitismului, 
negării Holocaustului, împotriva urii și  
discriminării.

El s-a angajat pe deplin să scoa-
tă în evidenţă contribuția comunității 
evreiești la dezvoltarea științifică, ar-
tistică, tehnologică și socială a Româ-
niei și a fost forța motrice din spatele 
organizării evenimentelor culturale și 
publicării cărților menite să dovedeas-
că participarea evreilor la războaiele 
purtate de România pentru unirea țării 
și a națiunii.

Dr. Vainer a fost și un politician 
res pec  tat, activând ca reprezentant al 

co mu ni tății evreiești în Camera De pu-
ta ților.

Fie-i memoria binecuvântată!“
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AUREL VAINER A tRECUt LA CELE VEșNICE

Schiță de portret      Acest Domn, acest Om

A încetat din viață dr. Aurel Vainer,  
președinte de onoare al FCER

Un lider comunitar care le-a solicitat colaboratorilor 
să gândească în perspectivă

Herman Rosner: 
„Aurel Vainer  

a fost un prieten 
al Obștii Evreilor 

din  
Sf. Gheorghe”
Herman Rosner, președintele 

Obștii Evreilor din Sf. Gheorghe 
(Covasna), i-a anunțat atât pe 
membrii Obștii, cât și pe conducă-
torii autorităților locale de decesul 
președintelui de onoare al FCER, 
dr. Aurel Vainer. Între altele, Herman 
Rosner a spus:

„A fost un prieten al Obștii Evreilor 
din Sf. Gheorghe, un OM deosebit 
care, prin plecarea în lumea de veci, 
lasă un mare gol în inimile celor care 
l-au cunoscut și recunoscut, apreciat 
și respectat. O mare pierdere pentru 
Comunitatea noastră, pentru socie-
tatea românească!

Un OM deosebit, o personalitate 
care s-a remarcat și și-a găsit loc în 
inimile oamenilor prin onestitate și 
modestie, prin bunătate și dorința de 
a ajuta, prin competențe profesiona-
le și optimism; nu l-am auzit nicioda-
tă să vorbească de rău pe cineva.

Parcursul vieții mele a fost marcat 
de dr. ec. Aurel Vainer! De la studie-
rea articolelor legate de cercetările 
economice ale domniei sale, ca stu-
dent la ASE, la parteneriatul pentru 
înființarea Sistemului Camerelor de 
Comerț și Industrie din România în 
1990, la excepționala colaborare cu 
domnia sa ca președinte al FCER, 
ca deputat.

Ca președinte, ne-a fost alături 
la realizarea Proiectului Parcului 
Memorial al Holocaustului din Sf. 
Gheorghe, în relaționarea excelen-
tă cu autoritățile locale; ca deputat, 
a susținut proiectul voucherelor de 
vacanță, al cărui inițiator am fost...

Dar, înainte de toate, am fost 
onorat de prietenia OMULUI Aurel 
Vainer; de câte ori ne auzeam, înce-
pea prin a întreba de familia mea, de 
băiatul care știa că a avut un acci-
dent cumplit, salvând viața unui pri-
eten... Doamne, ce om extra ordinar, 
câtă înțelepciune și bunătate, câtă 
dorință de a face ca lucrurile să se 
întâmple... Am avut privilegiul să 
fim împreună când și-a făcut mici-
le vacanțe la Covasna, iar vorbele 
președintelui Vainer la comemora-
rea a 65 și apoi a 70 de ani de la de-
portările din Sf. Gheorghe, la inau-
gurarea Zidului Memorial al Holo-
caustului și a Memorialului celor 52 
de copii evrei uciși la Auschwitz au 
rămas în memoria celor prezenți.

Drum lin între stele, Aurel Vainer, 
o să ne lipsiți enorm!

O personalitate extraordinară, de 
neînlocuit, un OM, un prieten la bine 
și la greu.

Să-i fie memoria veșnic binecu-
vântată!

Baruch Dayan Ha Emet!”

Primarul municipiului Sf. Gheor-
ghe, Antal Arpad-Andras, care a 
cola borat cu dăruire la realizarea 
proiec tului Parcului Memorial al 
Holo  caustului din localitate, a spus 
că Aurel Vainer „a fost un Om deose-
bit”, la care se va gândi „întotdeauna 
cu mult drag”.

L-am întâlnit prima oară pe Aurel Vainer cu câțiva ani 
în urmă când, la sediul Federației Comunităților Evreiești 
din România, undeva pe o străduță melancolizantă din ve-
chiul București, s-a organizat o ceremonie de sărbătorire a 
Antoanetei Ralian. Cu siguranță, ea m-a pus pe lista vorbi-
torilor; știam că marea traducătoare mă onora cu prețuirea 
ei. DOMNUL Vainer nu știa exact cine sunt și mi-a spus de 
mai multe ori, în cursul ceremoniei, Cristian Enache. Sincer 
să fiu, nici eu nu știam prea bine cine este cu adevărat dr. 
Aurel Vainer, dincolo de faptul că era președintele FCER.

Întâlnirea mea cu el, petrecută acolo și atunci, a fost 
deci una târzie. Pot oare doi oameni care se întâlnesc 
în realitate atât de târziu să se simpatizeze deodată și 
să simtă, cumva, că se cunosc de mult timp, deși se văd 
pentru prima oară? Relația mea bruscă, subită, aș spune 
instantanee cu DOMNUL Vainer arată că da, este posibil. A 
fost un fel de coup de foudre intelectual. Ce spunea acest 
Domn, acest Om, îmi mergea la inimă. Avea un mod deloc 
pretențios și formal, dar extrem de profund și de omenesc 
de a vorbi – în cuvinte aparent simple – despre cele mai 
complicate și sensibile probleme.

Mi-am spus atunci: oare așa vorbea Socrate, lămurind 
totul, din aproape în aproape, până ce ucenicii lui plecau 
transfigurați de bucuria extatică a înțelegerii? Sau așa vor-
besc Rabinii, când omul necăjit se duce cu o problemă 
grea și se întoarce cu două, dar înjumătățite și rezolvabile?

La următoarele noastre întâlniri (o lansare de carte, una 
chiar a unei cărți semnate de mine, la care Aurel Vainer mi-a 

făcut onoarea să participe, o ceremonie dedicată Profeso-
rului meu Paul Cornea, la Litere, un simpozion Mihail Se-
bastian la Brăila, alte evenimente culturale la Sighișoara), 
peste tot unde am petrecut timp alături de DOMNUL Vainer, 
am simțit că este un timp prețios, un fel de interval de grație 
de care trebuie să beneficiez cât mai mult. Acest Domn, 
acest Om avea vocație de mentor; și fericiți trebuie să fi 
fost toți cei care l-au avut în preajmă mai mult, indiferent de 
generație, de profesie, de convingeri, de drumul lor în viață.

Era un vorbitor absolut excepțional, iar cuvintele lui 
aveau parcă densitate și greutate. Frazele lui aveau aco-
perirea unei înțelepciuni, a unei experiențe de viață și a 
unei inteligențe emoționale neobișnuite; și când se oprea 
din vorbit, aplaudai ca la teatru după un spectacol mare, 
cu însuflețirea celui vrăjit de un rol. Diferența e că acest 
Domn, acest Om nu juca un rol atunci când vorbea, ci era 
el însuși, perfect egal cu sine, complex și înțelept, profund 
și sensibil, nuanțat și empatic.

Mi-a devenit foarte drag DOMNUL Vainer, ca un fel de 
bunic spiritual, el evreu, eu creștin ortodox: dovadă că doi 
oameni se pot întâlni și se pot prețui – atât de târziu, dar 
nu și tardiv.

Fie-i memoria binecuvântată acestui Domn și acestui 
Om, cu majusculă de două ori.

DANIEL CRISTEA-ENACHE
Daniel Cristea-Enache i-a dedicat lui Aurel Vainer pre-

miul „Scriitorul lunii septembrie 2021“, care i-a fost recent 
decernat. (vezi pag. 17)

Cel care a spus recent lumii bun 
rămas, dr. Aurel Vainer z.l., ascundea, 
îndărătul jovialității, pragmatismului, 
idișkeit-ul ștetl-ului natal. De la tatăl 
lui, Ioina, fost membru al Camerei 
de Comerț și Industrie a României în 

anii interbelici, a învățat ce înseamnă 
respectul cuvântului dat. De la mama 
sa, Betty, tactul, demnitatea, curajul. 
Vremurile vitrege – Holocaustul, dicta-
tura de tip stalinist, instaurată după 23 
august 1944 – l-au făcut să priveas-
că realitatea fără să se amăgească. 
A învățat enorm, a muncit mult, a fost 
deschis la înnoire. După dezghețul 
din 1965 a avut șansa să lucreze cu 
economiști de valoare la Institutul de 
Cercetări Comerciale. A îmbrăcat hai-
na care i se potrivea: prognoza pieței, 
marketingul, domenii puțin explorate 
în economia oficială a acelor ani.

Când a devenit președintele 
FCER, le-a cerut oamenilor cu care 
lucra să gândească în perspecti-
vă. Opera de restaurare a sinago-
gilor viza viitorul: civilizația și cultu-
ra iudaică aveau să-și perpetueze 
existența în conștiința celor care vor 
veni: evrei din țară, originari din Ro-
mânia emigrați peste hotare, neevrei. 
De altfel, mottoul său preferat, Prin 

cunoaștere la recunoaștere, a dat un 
nou impuls relațiilor interetnice, inter-
religioase. A restituit prezentului nu 
doar monumente arhitectonice, ci și 
personalități-efigie ale obștii. A pietruit 
drumul în posteritate al fostului șef-
rabin dr. Alexandru Șafran z.l., al fos-
tului președinte al FCER dr. Wilhelm 
Filderman z.l., ambii cu merite ines-
timabile în apărarea comunității lor 
în anii Holocaustului. Supraviețuitorii 
Holocaustului au fost o preocupare 
prioritară în toate mandatele de depu-
tat, în toate demersurile de moderni-
zare a asistenței sociale și medicale. 
Festivalul Internațional Mihail Sebas-
tian, inițiat de el, a avut în vedere adu-
cerea fostului său profesor din liceu 
în contemporaneitate. Se ocupa de 
tinerii colaboratori, modelându-i, cul-
tivându-le înzestrările pentru asigu-
rarea viitorului comunitar. A fost unul 
dintre președinții care au lăsat urmași 
spirituali. 

IULIA DELEANU

Am pierdut  
un bun prieten 

și un mentor
Îmi exprim profundul regret pen-

tru plecarea din această lume a unui 
bun prieten și mentor, Aurel Vainer, 
om al consensului, dialogului și pă-
cii, un partener de excepție.

Fie ca Dumnezeu să îi asigure un 
drum lin către un tărâm al veșniciei 
și al liniștii!

Condoleanțe familiei!
GABRIEL STAN

În după-amiaza zilei de 31 octombrie am aflat, cu mare 
părere de rău, de trecerea în veșnicie a dr. Aurel Vainer, 
președinte de onoare al FCER. M-a afectat mult din punct 
de vedere spiritual și uman această veste dureroasă. Dom-
nia sa s-a născut pe meleaguri moldave, unde trăiesc mul-
te comunități evreiești. În cadrul bunelor relații cu domnia 
sa, în timpul celor două legislaturi ale mele ca președinte 
executiv al ACPRI, l-am simțit ca pe un frate mai mare, bun 
cunoscător și în domeniul religios.

Vrednicul de pomenire dr. Aurel Vainer m-a încurajat și 
apărat în urmă cu 13 ani când, la comisia ministerială CNA-
DTCU, erau unii profesori de teologie care se pronunțau 
negativ la șase proiecte de doctorat în Teologie, pe care 
le conduceam, fără ca ei să fie specializați în studii biblice 
vechi-testamentare. Fiind vorba de istoria biblică a popo-
rului evreu, domnia sa a făcut lumină, iar o nouă comisie 
formată numai din profesori de studii biblice a rezolvat po-
zitiv cele șase proiecte de doctorat.

Apropierea mea de dr. Aurel Vainer s-a datorat și fap-
tului că m-am ocupat și de legătura dintre filologia biblică 
ebraică, de la care am formulat o nouă teorie despre pan-
biblismul getodac și legătura lui cu limba română. Cărțile 
pe care le-am scris sunt bazate pe o nouă cercetare din-
tre ebraica biblică și limba română. Aceste realități inedite 

m-au încurajat și am publicat în ziarul Realitatea evreiască 
materiale religioase despre Tora și Tanah și actualitatea 
lor. Mai mult, am avut cinstea ca, Vrednicul de pomenire 
azi, în ziua de 25.03.2018 să-mi decerneze Medalia de ar-
gint Laureat al Premiului pentru Pace „Elie Wiesel”, emisă 
recent de BCR, iar FCER a oferit-o personalităților de înal-
tă ținută morală. Totodată, domnia sa a precizat că această 
distincție este semnul de apreciere a activității mele cu har 
și erudiție.

Aceasta este realitatea despre anii petrecuți împreună 
cu dr. Aurel Vainer și m-am liniștit când, la cimitir, am luat o 
mână de pământ și l-am lăsat pe mormânt rostind cuvintele 
„să-i fie țărâna ușoară”. Mi-ar fi fost greu să-mi fi spus, cu 
acel prilej, în cuvinte, durerea în public, că ne despărțim de 
un suflet de aur, cu duble valori iudeo-românești. Era apă-
sător pentru că îmi aduceam aminte că Aurel Vainer avu-
sese mereu ușa deschisă, ori de câte ori solicitam să-l vi-
zitez pentru a dialoga și soluționa problemele cotidiene de 
bună conviețuire și iubire frățească curată, așa cum ne-a 
învățat Bunul Dumnezeu. Acest ceas de despărțire invo-
cat, spunem și noi binecuvântarea evreiască de despărțire 
zicând Zihrono Livraha!

Pr. prof. dr. EMILIAN CORNIȚESCU,
președinte de onoare al ACPRI

Zihrono Livraha!
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– Care este opinia dumneavoastră 
rabinică în legătură cu vaccinarea?

– Îi îndemn la vaccinare pe toți 
membrii comunității evreiești, dar nu 
numai. Am spus-o răspicat în predici, 
pe rețelele de socializare, în dezbate-
rile la care am fost invitat și în discuții 
particulare cu cunoscuți și chiar cu 
străini. Un deosebit impact a avut me-
sajul pe care l-am transmis în recenta 
discuție „Cum se poziționează cultele 
religioase din România față de vacci-

nare?”, găzduită de o agenție de știri 
din România (Hotnews).

– Credinciosul este apărat prin ru-
găciune de boli, chiar dacă nu se vac-
cinează?

– Am auzit, din păcate de prea 
multe ori, argumentul cum că un 
credincios nu se cade să se prote-
jeze decât prin rugăciune. Rugăciu-
nea într-adevăr apără, dar neglijarea 
datoriei de a se proteja este în sine 
un păcat pentru care omul ar pu-

tea primi boala ca o pedeapsă. Mai 
mult, rugăciunea este menită numai 
pentru ceea ce e dincolo de puterea 
noastră. Cât timp nu aveam vaccin 
și nici măcar măști nu se găseau, nu 
ne rămânea decât rugăciunea. As-
tăzi, când avem vaccin și măști, nu 
se cade să ne folosim de rugăciune 
pentru a compensa propria noastră 
neglijență. Pe cei care s-au vaccinat, 
precum și pe cei care din motive de 
sănătate nu se pot vaccina îi îndemn 
să rostească psalmul 91. În perioada 
de vârf a pandemiei am introdus în 
sinagogile din România rugăciunea 
Avinu Malkenu. Să ne rugăm, așadar, 
pentru sănătatea tuturor locuitorilor  
pământului!

Istorie și lumină în sărbătoarea de Hanuca 
noi tradiții, moderne, națională evre-
iască, diferită de tradiția religioasă a 

sărbătorii de Hanuca. Conflictul între evreii tradiționaliști 
și evreii asimilați culturii elenistice începe să fie prezentat 
ca un conflict național între evrei și greci. O organizație a 
studenților sioniști din România interbelică se numea „Has-
monaea”, în mod simbolic.

Pe scurt, despre evenimentul istoric. În perioada ele-
nistică, a „diadohilor”, urmașii regelui Alexandru Macedon, 
Iudeea fusese mai întâi o provincie a Regatului Ptoleme-
ilor, anexată Egiptului, când situația evreilor fusese bună: 
acești regi fuseseră toleranți. După cucerirea ei de către 
Regatul Seleucid, din Siria, în anul 200 î.e.a., situația a 
început să se schimbe. Regele Antiochus al IV-lea acor-
dă drepturi evreilor care adoptă limba greacă și modul de 

viață elen (175 î.e.a.). În rândul evreilor din Ierusalim încep 
disputele. Unii evrei sunt tentați de acest lucru și renunță 
la a-și circumcide fiii, pentru a participa la jocurile de la 
„gymnasyon”. Marele Preot Iason acceptă mărirea tributu-
lui plătit regelui, precum și construirea unui „gymnasyon” 
și a altor instituții menite să grăbească elenizarea Ierusali-

mului. Adversarul și urmașul lui, Menelaos, impus de rege, 
continuă politica de elenizare și caută să anuleze caracte-
rul special al religiei monoteiste iudaice și comandamente-
le biblice. Dumnezeu Unicul este numit „Zeus Olympios”, 
este construit un altar păgân, iar printre animalele sacri-
ficate apare și porcul. Conflictul între evreii tradiționaliști 
și cei asimilați culturii elenistice se agravează. Opoziția 
împotriva elenizării forțate s-a adăugat opoziției împotriva 
fiscalității excesive. Refuzul preotului („Cohen”) Matityahu 
Hașmonai ben Ionatan, din localitatea Modiin, de a adu-
ce o jertfă în onoarea regelui seleucid, aproximativ în anul 
168 î.e.a., a fost începutul răscoalei. Extinsă cu repeziciu-
ne în alte orașe și sate ale Iudeei, ea a devenit un război 
civil. Matityahu Hașmoneul a murit în anul 167 sau 166 
î.e.a., dar lupta a continuat, lider al taberei tradiționaliste 

devenind fiul său, Iehuda Macabeul, care s-a dove-
dit un general talentat. În anul 164 î.e.a. el a reușit 
să cucerească Ierusalimul și să sfințească Templul 
care era centrul vieții evreiești. Ulterior el a căzut 
în luptă, iar conducerea a fost preluată de frații lui, 
Șimon și Ionatan. În anul 152 î.e.a. Ionatan a deve-
nit „Cohen Gadol” (Mare Preot), funcție transmisă 
ereditar. Recunoașterea independenței Iudeei în 
anul 143 î.e.a. de către noul rege sirian Demetri-
us al II-lea a dus la apariția ulterioară a regatului 
macabeu, în timpul lui Aristobulos I, după anul 104 
î.e.a. Regat care a continuat să existe până în anul 
37 î.e.a., când a fost lichidat de armata romană, fi-
ind înscăunat regele Hordus (Irod cel Mare).

Nu intrăm în prezentarea istoriei statului ma-
cabeu. Menționăm doar că învățați din Talmud au 
dezaprobat decizia lui Aristobulos I de a se procla-
ma rege. El era „Cohen”, din familia Cohanimilor, 
din tribul Levi, al căror rol era să slujească în Tem-
plul de la Ierusalim, rege putând fi numai din tribul 

Iehuda, urmașii regelui David. Interpretarea talmudică era 
că tocmai din acest motiv s-a prăbușit statul macabeu.

Oricum, acest capitol de istorie s-a păstrat în memo-
ria istorică și în tradiția poporului evreu. Cu toții celebrăm 
sărbătoarea de Hanuca, sfințirea Templului din Ierusalim, 
lumina.

I U D A I C A

(Urmare din pag. 1)

Regele mihai I – 
100 de ani  

de la naștere
Prim-rabinul Federației Comu ni-

tăților Evreiești din România, Rafa-
el Shaffer, împreună cu o serie de 
personalități din țară și din străinăta-
te, diplomați, parlamentari şi repre-
zentanţi ai guvernului, reprezentanți 
ai autorităților locale și oameni de 
cultură au participat la un eveniment 
comemorativ special organizat, la 
Sinaia, cu ocazia împlinirii a 100 de 
ani de la naşterea Regelui Mihai I, pe 
data de 25 octombrie 2021. O statuie 
care îl reprezintă pe Regele Mihai I 
în mărime naturală şi în uniforma de 
mareşal al Armatei Române a fost 
dezvelită de Majestatea Sa Principe-
sa Margareta, Custodele Coroanei, 
împreună cu primarul oraşului Si-
naia, Vlad Oprea. Printre cei prezenți 
la eveniment s-au aflat preşedintele 
Senatului, Anca Dragu, și fostul pre-
şedinte al României, Emil Constan-
tinescu. Mesajul preşedintelui Klaus 
Iohannis a fost transmis prin interme-
diul unuia dintre consilierii acestuia.

Autorul mo-
numentului a 
fost ales în urma 
unui concurs in-
ter naţional de 
sculptură, la 
care s-au înscris 
33 de artişti plas-
tici. Comisia de 
selecţie l-a de-
semnat câştigă-
tor pe sculptorul 
Bogdan Ioan. Statuia Regelui Mihai 
este amplasată pe esplanada „Geor-
ge Enescu” de pe Bulevardul Carol I, 
care traversează staţiunea Sinaia.

Istoricii au realizat în ultimii ani 
noi cercetări care atestă un lucru mai 
puțin cunoscut de opinia publică ro-
mânească, și anume strădania Casei 
Regale a României de a salva evrei 
în anii negri ai celui de al Doilea Răz-
boi Mondial. Regina-Mamă Elena 
și Regele Mihai și-au asumat riscul 
de a se opune lui Hitler și lui Adolf  
Eichmann, care voiau să accelereze 
deportarea întregii evreimi române, 
în toamna lui 1942. Șef-rabinul Ale-
xandru Șafran relatează în „Memori-
ile” sale: „I-am alertat neîntârziat pe 
Regele Mihai, pe Regina-Mamă, pe 
ambasadorul Elveției și pe delegații 
Crucii Roșii...” Alertare care a fost, 
în general, cu anumite excepții, sal-
vatoare. „Am exercitat atunci presiuni 
asupra lui Antonescu să oprească to-
tul, dezvăluie Regele Mihai I. Mama 
amenința că va părăsi România. Ea 
îmi spunea că, dacă nu reacționam, 
aș fi rămas în istorie sub numele de 
Mihai cel Cumplit.” Regina-Mamă 
Elena a primit titlul „Drept între Po-
poare”, acordat de Statul Israel pe 
data de 11 martie 1993.

DIANA MEDAN

Acordurile Abraham își arată roadele

Prima nuntă evreiască în Bahrain, după 52 de ani

Vaccinarea, pro sau contra?
Dialog cu prim-rabinul Rafael Shaffer

Implicarea cultelor religioase în campania de promovare a vaccinării îm-
potriva Covid-19 sau, din contră, absența acestei implicări și, uneori, chiar 
negarea imunizării sunt subiecte intens dezbătute astăzi, în plin val patru al 
pandemiei. În acest context, prim-rabinul Rafael Shaffer a avut amabilitatea 
de a răspunde întrebărilor noastre.

– Îndemnul pro-vaccinare contrazi-
ce oare dreptul constituțional al unui 
om de a NU se vaccina?

– Nu am pregătirea pentru a deci-
de dacă avem sau nu avem un astfel 
de drept constituțional. Chiar dacă 
l-am avea, aș renunța de bunăvoie la 
exercitarea lui, pentru a nu-mi pune în 
pericol viața mea și pe a celor din jur. 
La fel mă aștept să facă orice om de 
omenie.

– Vă mulțumesc.
DIANA MEDAN

Luna trecută, la hotelul Ritz-Carlton 
din Manama, capitala statului Bahrain, a 
avut loc prima nuntă evreiască după o ju-
mătate de secol. Nunta a fost strict cașer 
și organizarea ei a fost sprijinită de AGJC 
– Asociația Comunităților Evreiești din 
Golf, menită să stimuleze viața evreiască 
în regiune. „Toate nunțile sunt evenimen-
te pline de entuziasm, deoarece creăm o 
nouă familie evreiască. Dar această nun-
tă a fost cu atât mai semnificativă, cu cât 
a fost prima nuntă evreiască după atât de 
mult timp în cadrul singurei comunități is-
torice dintr-o țară din Golf”, a spus rabinul 
AGJC, dr. Eli Abadie. „Am fost onorat să 
oficiez această nuntă care m-a umplut cu 
spiritul renașterii vieții evreiești în aceas-
tă regiune”, a adăugat el.

Au avut loc și alte două ceremonii 
adiționale: un Șabat Șatan sau aufruf, 

când mirele și uneori perechea sunt che-
mate la Tora pentru o binecuvântare; și ce-
remonia henna pentru mireasă, obișnuită 
la evreii sefarzi. Nunta face parte din-
tr-o serie de evenimente din cadrul vieții 
evreiești pe care AGJC le-a sprijinit și care 
au inclus o ceremonie bar mițva în Oman 
și una în Bahrain.

„Această nuntă a reprezentat un mo-
ment important pentru familia noastră și 
pentru comunitatea de aici, din Bahrain, 
dar și mai mult, pentru comunitatea evre-
iască din regiune. Atmosfera a fost eufo-
rică în timp ce stăteam în jurul hupei care 
simbolizează noul cămin creat de cei doi. 
A fost, de asemenea, simbolică pentru 
posibilitatea de a dezvolta în continua-
re viața evreiască în regiune”, a declarat 
președintele AGJC, Ebrahim Dawood No-
noo. (E.G.)
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Artiști desăvârșiți
Violonista Clara Cernat a debutat 

chiar la Arad, la vârsta de 15 ani, ală-
turi de Orchestra Simfonică din orașul 
nostru. Este absolventa Academiei de 
muzică din București, unde a studiat 
sub îndrumarea violonistului Ștefan 
Gheorghiu și a obținut cele mai mari 
premii la numeroase discipline, pre-
cum vioară, muzică de cameră, ana-
liză, armonie, contrapunct, estetică, 
istoria muzicii, studiul folclorului și al 
pedagogiei. A aprofundat arta viorii la 
Academia Internațională de Muzică 
din Bonn, Germania, finalizând pro-
gramul „Europe’s Greatest Talents” 
cu profesorul Igor Ozim, și la Éco-
le Supérieure de Violon Tibor Varga 
din Sion, Elveția, la clasa profesoru-
lui Tibor Varga. Printre premiile cele 
mai importante ale Clarei Cernat se 
află Premiul I la „Città di Andria”, pre-
miul al II-lea la concursul „J.S. Bach”, 
premiul special Mozart la Concursul 
Internațional „Kloster Schöntal” etc.

Thierry Huillet a câștigat premiul I 

la Conservatorul din Paris, unde a fost 
elevul lui Pierre Sancan și al lui Ger-
maine Mounier. În anul 1987 a câștigat 
premiul I la Concursul Internațional 
de Pian de la Cleveland. Este lau-
reat al Concursu-
lui Internațional de 
Pian „Ferruccio Bu-
soni” din Bolzano, 
Italia (1986 și 1994) 
și al Concursului 
Internațional de 
Muzică din Tokyo, 
Japonia (1989). De 
asemenea, în cali-
tate de profesor la 
„Conservatoire à 
rayonnement régi-
onal de Toulouse”, 
este invitat în mod 
regulat să participe 
ca membru al juriu-
lui la marile concursuri internaționale 
de pian. A început să compună destul 
de târziu, însă și în această ramură 
are o activitate prolifică, cu mai mult 
de o sută de opusuri printre care con-

certe pentru vioară, vioară și violă, 
pian sau oboi. A creat muzică de ca-
meră, inclusiv un concert pentru pian 
și vioară numit „Le petit prince”. Lu-
crările sale sunt interpretate de mari 
artiști, dar și de Duo Cernat-Huillet, 
de Orchestra de Cameră din Toulou-
se și de Trio Huillet în care cuplului i 
se alătură clarinetistul Gari Cayuelas- 
Krasznai.

Grija pentru vârstnici
„Au fost susținute, de fapt, două 

concerte, unul mai interactiv, pentru 

vârstnicii comunității, unde acestora li 
s-a și explicat fiecare piesă în parte. 
De la ora 19 a început concertul mai 
mare, pentru publicul larg, cu ușile 
deschise”, spune ec. Raoul Vizental, 

Apreciatul duo Clara Cernat - Thierry Huillet, aclamat pe plan internațional, 
a susținut un concert extraordinar alături de Orchestra de Cameră din Tou-
louse, în spațiul încărcat de valoare istorică, cultural-artistică și emoțională 
al Sinagogii Neologe din Arad. Evenimentul itinerant, în primă audiție abso-
lută pe teritoriul României, a fost oferit de Asociația „Pantograf” în colaborare 
cu Comunitățile Evreilor din Arad, Oradea, Lugoj, Caransebeș, Timișoara și 
cu Asociația „Culori cu suflet”. Proiectul, intitulat „Sunetul Sinagogilor”, a fost 
primit cu mare interes de către arădeni. Organizatorii au fost foarte atenți să 
menționeze din timp că trebuie respectate normele sanitare.

Primă audiție absolută la Sinagoga Neologă
ComunitAti
Arad

Brăila

„Cântarea cântărilor“, sărbătorile de toamnă

Comemorarea 
victimelor 

Holocaustului 
în cimitirul 

evreiesc 
Dacă alte comunități evreiești au 

comemorat victimele Holocaustu-
lui în data de 8 octombrie, la Brăila 
aceasta s-a petrecut, conform calen-
darului stabilit de autoritățile locale, 
în dimineața de luni, 11 octombrie 
2021. Atunci, cu prezență restrânsă, 

din cauza pandemiei de COVID 19, 
la monumentul victimelor Holocaus-
tului din cimitirul evreiesc brăilean s-a 
desfășurat un scurt, dar emoționant 
ceremonial, din care nu au lipsit evo-
cări ale dramelor din timpul celui de 
al Doilea Război Mondial, la 9 octom-
brie 1941, în Bucovina și Transnistria, 
începând cu deportările evreilor în 
Transnistria.

Nadia Ustinescu, președinta Co-
mu nității Evreilor din Brăila, a subli-
niat cu emoție și durere că amintirea 
noastră este o datorie față de acești 
oameni care nu aveau altă vină decât 
aceea de a fi evrei. Și reprezentanții 
autorităților locale au ținut alocuțiuni, 
menționând că această comemorare 
a victimelor Holocaustului este o for-
mă prin care ne asigurăm că oferim 
o lecție, o șansă viitorului, pentru ca 
asemenea situații să nu se mai pe-
treacă vreodată. Au fost depuse jer-
be de flori la monumentul victimelor 
Holocaustului. Au făcut acest gest 
reprezentanți ai Primăriei municipiului 
Brăila, ai Consiliului județean Brăila, 
ai Instituției Prefectului, ai Garnizoa-
nei Brăila și ai Comunității Evreilor din 
Brăila.

ARMANDA FILIPINE

președintele Comunității Evreilor din 
Arad.

Organizatorii au gândit un program 
muzical articulat în jurul celor patru 
Rapsodii pe teme românești pentru 
vioară și orchestră compuse de Thier-
ry Huillet și prezentate în România în 
primă audiție absolută. Participanții au 
avut ocazia de a asculta o redare sin-
cretică și contemporană a armoniilor 
ce reprezintă rădăcinile multiculturale 
ale muzicii românești: de la teme fol-
clorice din repertoriul lăutarilor Grigo-
raş şi Angheluș Dinicu, Costică Pom-
pieru ori al Mariei Tănase, la ecourile 
sefarde, turcești, armenești și grecești 
din compozițiile lui Dimitrie Cantemir.

Înainte de a ajunge în sinagoga 
arădeană, soții Clara Cernat și Thierry 
Huillet au străbătut mapamondul con-
certând la numeroase evenimente de 
mare răsunet.

MARGARETA SZEGŐ
Foto: RAOUL VIZENTAL

Arădenii au participat la un eveniment organizat de Ra-
oul Vizental, președintele Comunității Evreilor din Arad, pe 
plan local, și de Adrian Gueron, alături de echipa de la Cen-

trul Comunitar Evreiesc (JCC București), la nivel național. 
Întâlnirile, numite „Keshet day”, au avut loc concomitent 
în 20 de orașe, însumând peste o mie de participanți. La 
noi, a XVII-a ediție a evenimentului s-a ținut într-un cadru 
plăcut, la „Sufrageria arădeană”, local cultural din subsolul 
clădirii ce adăpostește sinagoga.

Keshet (קשת) în limba ebraică înseamnă curcubeu și 
se referă la fenomenul celest văzut de Noe și de cei de 

pe barcă precum o promisiune a divinității că nu va mai fi 
potop.

Titlul evenimentului, „Cântarea cântărilor”, a fost pro-
pus de JCC, iar de aici fiecare comunitate a personalizat 
momentul. Fiind foarte aproape de sărbătorile evreiești 
de toamnă, arădenii au ales să le includă și pe acestea 
în discuția lor. Bineînțeles că rabinul Avraham Ehrenfeld 
a preluat conducerea, vorbind cu toată ființa despre una 
dintre cele mai frumoase și interesante perioade din anul 
evreiesc. Dana Stana a citit despre „Cântarea cântărilor”, 
iar prof. univ. Gheorghe Schwartz a brodat un discurs ex-
trem de interesant pe aceste teme. Printre cei care au do-
rit să ia cuvântul a fost și Eva Bucur care și-a amintit de 
tradițiile marilor sărbători de toamnă din copilăria dumnea-
ei. Având în vedere restricțiile pandemice, întâlnirea a avut 
loc într-un cadru extrem de restrâns, la care au participat 
doar membrii comunității, atmosfera fiind una familială. 
Evenimentul a fost presărat cu câteva filmulețe legate de 
sărbători, selectate de Danna Kalman și de Raoul Vizental.

Cireașa de pe tort a fost, de fapt, prăjitura cu miere ofe-
rită de Elisabeta și Alexandru Baner și savurată cu încân-
tare de participanți. Astfel, toată lumea a simțit apropierea 
anului nou evreiesc, când, conform tradiției, se mănâncă 
miere pentru a avea un an bun și dulce.

MARGARETA SZEGŐ
Foto: RAOUL VIZENTAL

O comunitate activăSuceava
În pofida pandemiei de coronavi-

rus, Comunitatea Evreilor din Sucea-
va a rămas activă. „Astfel, am avut 
onoarea de a primi la Sinagoga Gah 
vizita ES David Saranga, ambasado-
rul Israelului. Domnia sa a depus o 
coroană de flori la placa comemora-
tivă din gara Burdujeni (Suceava), de 
unde au fost deportați evreii în anul 
1941.” La acest moment solemn au 
participat și personalități ale județului 
și municipiului Suceava, președintele 
CJ, prefectul județului, primarul mu-
nicipiului Suceava, împreună cu 
președintele Comunității Evreilor din 
Suceava, prof. Sorin Golda.

Împreună cu FCER, a fost apoi or-
ganizată ediția a patra a tradiționalului 
Festival al Limbii și al Teatrului Idiș. 
Ca urmare a situației speciale din 

acest an, festivalul s-a desfășurat on-
line. În cadrul manifestării, prof. Sorin 
Golda a susținut o alocuțiune.

Începând din luna iunie, DASM 
a distribuit pentru asistați, în cadrul 
comunităților, inclusiv la CE Suceava, 
pachete de alimente și obiecte igieni-
co-sanitare.

Pe întreg parcursul anului, Sinago-
ga Gah din Suceava a fost vizitată de 
evrei și de oameni de alte confesiuni 
din România și din alte țări. Părerile 
vizitatorilor au fost consemnate într-o 
carte de impresii.

În urma unui parteneriat cu Inspec-
toratul Județean Școlar și cu diferite 
școli, în sinagogă s-au ținut cursuri cu 
clase de elevi, referitoare la Holoca-
ust precum și la contribuția evreilor la 
cultura și economia României.

De asemenea, CE Suceava a pri-
mit vizita unei delegații din partea De-
partamentului pentru Relații Interetni-
ce, împreună cu jurnaliști de la diferite 
mijloace de informare din presa scrisă 
și audio-vizuală. În cadrul discuțiilor a 
avut loc o informare despre Comuni-
tatea Evreilor din Suceava, trecut și 
prezent.

La 9 octombrie 2021, cu ocazia 
Comemorării Holocaustului din Ro-
mânia, am primit vizita mai multor cla-
se de elevi, cu respectarea regulilor 
de prevenire a coronavirusului.

La Sinagoga Gah s-au celebrat 
sărbătorile de Roș Hașana și Iom Ki-
pur în condițiile impuse de pandemie.

SORIN GOLDA,
președintele CE Suceava
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Comunitatea academică a Uni-
versităţii de Vest din Timişoara are, 
începând cu această toamnă, un nou 
membru de prestigiu internaţional. 
Edward Nicolae Luttwak, strateg mi-
litar, politolog, profesor şi istoric, re-
cunoscut în întreaga lume, a devenit 
Doctor Honoris Causa al acestei in-
stituţii care are o serie de mari nume 
în familia sa ştiinţifică. Profesorul 
Luttwak îşi are originile la Timişoara 
şi Arad, mama sa aparţinând familiei 
Baruch care a dat şi numele unei im-
pozante case centrale, în care familia 
trăia odinioară. Popasul timişorean, 
dincolo de semnificaţia sa academică, 
a reprezentat pentru reputatul cerce-
tător şi o întoarcere în timp, în căuta-
rea rădăcinilor îndepărtate.

După copilăria fragedă trăită la 
Arad, familia s-a stabilit la Palermo şi, 
mai apoi, la Milano, în Statele Unite 
ajungând după studiile londoneze. În 
biografia sa găsim că a fost voluntar 
în Israel, în Războiul de Șase Zile 
din 1967, iar apoi o perioadă a lucrat 
pentru armata israeliană. În Israel 
a cunoscut-o şi pe soţia sa, care l-a 
însoţit şi la Timişoara, Dalya Luttwak, 
sculptor în metal, un artist recunoscut 
în Statele Unite.

Publicată în 1968, când avea doar 
26 de ani, lucrarea sa Lovitura de stat. 
Ghid practic a reprezentat o carte de 
referinţă, încă de atunci Luttwak fiind 
comparat cu Machiavelli. Volumul său 
Marea strategie a Imperiului Roman, 
de la primul la cel de-al treilea secol 
a stârnit alte mari controverse, dar, ce 

este cert, toţi o consideră şi azi o carte 
de referinţă. Dintre volumele sale tre-
buie să mai menţionăm două care au 
făcut înconjurul lumii, fiind traduse în 
zeci de limbi: Strategie: logica războ-
iului şi a păcii şi Creşterea Chinei vs. 
logica strategiei. De acum, prin publi-
carea sa de către Editura Universităţii 
de Vest din Timişoara, prima poate fi 
citită şi în limba română.

În 2015, publicația The Guardian îi 
dedica profesorului Luttwak un număr, 

sub titlul „Machiavelli de Maryland”, 
care începea astfel: „Strateg militar, 
cercetător clasic, deţinător al unei mari 
ferme de vite (n.r. – în Bolivia), con-
silier pentru preşedinţi, prim-miniştri 
şi pentru Dalai Lama. Cine e Edward 
Luttwak? Şi de ce oameni foarte puter-
nici plătesc sume impresionante pentru 
sfaturile sale?” Pe cuprinsul multor pa-
gini, răspunsul vine cu claritate şi des-
coperim o personalitate enciclopedică, 
dominantă, impresionantă. Aşa cum 
sublinia şi în cuvântul său de la Univer-
sitatea de Vest, concepţia sa asupra 
strategiei are o logică foarte simplă: să 
mergi mereu împotriva logicii, a acţiu-
nii aşteptate şi fireşti, să surprinzi, să 
prinzi pe nepregătite, să o iei pe calea 

neaşteptată. În calitate de consilier al 
ministrului apărării al Statelor Unite, ca 
asociat al Centrului pentru Studii Stra-
tegice Internaţionale de la Washington, 
ca asociat al Centrului pentru Studii 
Fiscale şi Monetare din Japonia, spre 
exemplu, viaţa l-a dus în locuri unde 
oamenii aveau nevoie de o minte clară, 
care combina experienţa cercetării is-
torice cu simţul practic pentru prezent.

Scriitorul american Leon Wieseltier  
făcea o descriere relevantă a acestui 
om al misterelor, aparent, care, de 
fapt, îţi spune lucrurile „pe şleau”. „Ed-
ward este figura extrasă din filmele lui 
Werner Herzog. El nu e un om care a 
citit ceva din Tacitus şi acum lucrea-
ză la Pentagon. El ştie toate limbile, 
geografiile, culturile, istoriile. Este cel 
mai bizar dintre umaniştii pe care i-am 
cunoscut.”

Rectorul Universităţii de Vest din 
Timişoara, prof. dr. Marilen Pirtea, 
afirma în cuvântul său, prilejuit de 
acordarea importantei distincţii: „Este 
o mare responsabilitate pentru noi şi 
suntem onoraţi să vă avem, începând 
din acest moment, alături de noi în ca-
litate de coleg.” Pentru Universitatea 
de Vest din Timişoara, vizita reputa-
tului strateg este încă o confirmare a 
eforturilor de maturizare a programe-
lor de studii şi cercetare aparţinând 
spaţiului intelectual al culturii de secu-
ritate. Cele două programe masterale, 
„Studii de securitate globală” şi „Se-
curitate cibernetică”, se concentrează 
asupra acestui domeniu.

LUCIANA FRIEDMANN

Edward Nicolae Luttwak, despre complexitatea 
artei strategiei şi despre preţuirea rădăcinilorComemorarea 

Zilei Holocaustului 
în România

Activitățile dedicate Zilei Holocaus-
tului în România au început la Târ go-
viște în data de 8 octombrie 2021, data 
de 9 fiind zi de Șabat. Una dintre pre-
ocupările Asociației Centrale de Prie-
tenie și Colaborare Culturală cu Israel 
este și cea de păstrare vie în memoria 
colectivă a atrocităților săvârșite în tim-
pul celui de al Doilea Război Mondial, 
ca urmare a aplicării legilor rasiale.

Anul acesta, la Târgoviște, atenția 
s-a concentrat asupra elevilor ciclu-
lui gimnazial. În data de 8 octombrie  
le-am amintit elevilor despre Holo-
caust. Le-am recomandat să se in-
formeze prin internet ce a însemnat 
Holocaustul în Europa, cum s-a mani-
festat și ce consecințe a avut.

A fost război, e adevărat! În război 
întreaga populație suferă. Dar a doua 
conflagrație mondială nu a fost una 
etnică. Luni, 11 octombrie, am dez-
bătut acest subiect și am tras conclu-
ziile. Am discutat online despre trage-
dia prin care au fost nevoiți să treacă 
evreii. Elevii știau deja despre decizia 
președintelui României, care, pe 9 oc-
tombrie, a semnat decretul prin care se 
acordau distincții unor supraviețuitori 
evrei din România. I-am întrebat de ce 
consideră că a fost necesară această 
hotărâre prezidențială? Răspunsul a 
fost că, în primul rând, era necesară 
recunoașterea faptului că românii vre-
murilor acelora au „contribuit” la nefe-
ricirea evreilor. Nu sunt epitete care să 
definească cruzimea comportamentului 
uman față de victime inocente. Vinovați 
pentru ce? Că s-au născut evrei. Al doi-
lea motiv a fost arătarea compasiunii 
pentru suferințele îndurate. Lumea în-
treagă este indignată de faptele abomi-
nabile petrecute în timpul războiului.

Concluzia? Să nu renunțăm la pa-
triotism, dar niciodată să nu îl transfor-
măm în naționalism șovin. Nevoia de a 
aduce în memorie faptele revoltătoare 
ale războiului este necesară în contex-
tul actual de recrudescență a curen-
telor neonaziste. Toate activi tățile de 
rememorare constituie un aver tis ment 
transmis tinerilor și celor foarte tineri. 
„Încercați să vă com portați după pro-
pria gândire, care să fie în primul rând 
umană. Este nevoie de a nu repeta is-
toria”, a fost concluzia evenimentului.

În timpul discuțiilor elevii au fost 
activi, au pus întrebări, au cerut expli-
cații, vizibil neîncrezători în autentici-
tatea dramelor săvârșite de regimul 
nazist. Întreaga întâlnire a fost emo-
ționantă, inclusiv pentru profesori.

Am promis elevilor că Asociația 
Centrală de Prietenie și Colabo-
rare Culturală cu Israel le va oferi 
participanților la dezbateri o excursie 
la București, unde vor vizita Muzeul și 
Memorialul Holocaustului.

În cadrul muzeului deschis în Sina-
goga Mare din București este expus și 
un ziar în care se reglementa distribu-
irea alimentelor. Decretul prevedea, 
de exemplu, distribuirea zahărului, iar 
rația pe o lună era diferențiată etnic: 
500 gr. pentru români, 300 gr. pentru 
țigani, 200 gr. pentru evrei. Este co-
rect? Are vreo explicație logică? Nimic 
nu justifică atitudinea inumană.

Este de remarcat interesul elevilor 
pentru realitățile istorice.

ILEANA GHENCIULESCU

ComunitAti
târgoviște

În cursul acestui an a apărut la Editura ieşeană „24: 
ORE” volumul de versuri intitulat Evreul, singurătatea lu-
mii, semnat de poetul Adi Cristi şi redactat de Ana Parteni. 
Sugestiva copertă, realizată tot de poet, ne înfăţişează un 
bătrân evreu studiind dintr-o veche carte de rugăciuni şi 
parcă întăreşte cunoscuta sintagmă „poporul evreu - po-
porul cărţii”.

Volumul a fost prezentat la Iași în cadrul zilei de studiu 
iudaic. Poeziile lui Adi Cristi, 74 la număr în acest volum, 
pornesc din Iaşiul de altădată, unde a trăit familia lui, mama 
şi tatăl tatălui lui, bunicii lui paterni. Acest oraş avea, în pe-
rioada din preajma celui de al Doilea Război Mondial, o 
populaţie de 110.000 de locuitori, din care peste 51% erau 
evrei. În oraş funcţionau atunci 136 de sinagogi şi case de 
rugăciuni şi un templu în care oficiau circa 65 de rabini.

Astăzi, în Iaşi mai există doar două sinagogi despre 
care poetul scrie în poezia „Contrapunct cu evrei”: „În Si-
nagoga Merarilor / nu am mai găsit / nici un măr / În Sina-
goga Croitorilor / nu am mai găsit / Sinagoga / Peste toate 
locurile / în care au fost ridicate / Sinagogile Iaşilor / mai 
există doar praf / din Steaua lui David... / Nimic altceva! / 
O amintire care mai ţine / cât un nasture lăsat să atârne... 
/ Marele Templu mai are şanse / să renască / atunci când 
în oraş / Templul va fi renăscut / (dar nu vor mai exista 
evrei!).”

O serie din poeziile incluse în volum se referă la vre-
murile de restrişte din timpul prigoanei antisemite din anii 
celui de al Doilea Război Mondial, anii Holocaustului.

În poezia „Lagăr” citim: „Barăcile au înălţimile durerii / 
În ele dorm mormintele cenuşii / Nimic nu dă semn că ar 
fi taină / peste tot sună zgomot de oase / Când trupurile 
cad ca zăpada din iarnă / De parcă s-ar prăbuşi / Lumea 
sub oase.”

În poezia „Lagăr de concentrare” se vorbeşte despre 
sosirea trenurilor cu deţinuţi, pe care poetul îi numeşte, 
în altă poezie, „pedepsiţii stelelor din piept”: „Din tren co-
boară hărmălaia / Se stă la rând / pentru o dezbrăcare / 
şi-o împărţire: ăia, aia... / Se rup copiii de mamele lor / 
Femeile de soţi şi de nepoţi / Doar pasărea / a mai rămas 
în zbor / să fie liberă / în spatele acelor porţi / şi trenuri vin 
ca valurile mării / Pe zidurile arse / de strigăt de ajutor /  
se-aşază corbii hulpavi / cu ţipătul de moarte: / Never-
more, nevermore.”

În poezia „Memorie pentru ruga de seară” personajul 
zugrăvit cu multă căldură, dragoste şi nostalgie este bu-
nica paternă, surprinsă într-un moment-cheie şi anume la 
rugăciunea de binecuvântare a lumânărilor aprinse vineri 
seara. În ajun de Șabat, în fiecare vineri seara, bunica 
mângâia flacăra lumânărilor cu mâinile tremurânde, implo-
rând Divinitatea să-i fie îndeplinite rugăminţile fierbinţi.

În poezia „Bunica mea”, poetul Adi Cristi, cu deose-
bită sensibilitate, îşi caracterizează bunica, omul atât de 
apropiat şi drag sufletului său: „Avea o privire blândă / ca 
rugăciunea inimii, / Ştia să fie dreaptă şi neiertătoare / cu 
cei care-i furau munca istovitoare / Era înainte de toate / 
întruchiparea vorbei de duh.”

În „Amintiri de la bunelu”, poetul îşi aminteşte şi de bu-
nicul patern care a pătimit în timpul Pogromului, în Tre-
nurile Morţii: „Într-un tren de marfă / sub cizma lui Gelu 
/ (Gelu-i colonelu’) / Şi s-a dus în sus / Şi-a venit în jos / 
trenul cu cadavre / se plimba duios / Până când mirosul 
/ ţipătului morţii / a dus trenu-n gara / blestemului sorţii / 
unde Pogromul a fost felu’!”

O serie dintre poeziile cuprinse în volum ne vorbesc 
despre Ţara Făgăduinţei, Ţara Sfântă şi despre capitala 
Ierusalim.

În poezia intitulată „Ţara şi poporul ales”, poetul Adi 
Cristi scrie: „Se spune că este ţara aleasă / pentru poporul 
ales / în inima ei este loc de pace. / O Ţară a Făgăduinţei / 
în care omul e singura promisiune / el va face din nisip aur 
/ şi din aur câmpie.”

Despre poporul ales, poetul notează: „Poporul acesta 
stă în inima mea / cum ocnele sunt pline / de condamnaţi 
şi de sare.”

Ierusalimului, capitala lumii şi a tuturor popoarelor, îi 
este dedicată poezia „Ieruşalaim, Ieruşalaim”: „Ieruşalaim, 
Ieruşalaim / Împietrită-i cioplita respiraţie pe umbrele zi-
dului / prelinsă scrisoare de dragoste / pe sub pragul din-
tre viaţă şi moarte / Ieruşalaim, Ieruşalaim / zidită rază în 
noapte / ca zbaterea zborului închis în pasăre / Ieruşalaim, 
Ieruşalaim / porumbel pregătit / pentru PACE!”

Poetul Adi Cristi a dedicat acest deosebit de interesant 
volum, ce conţine versuri emoţionante, memoriei victime-
lor Pogromului antievreiesc de la Iaşi din iunie 1941, la cea 
de a 80-a comemorare a acestuia.

MARTHA EŞANU

Iași Evreul, singurătatea lumii

timișoara
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Asociația culturală „Terram Molda-
vae” Piatra Neamț are printre obiec-
tive și pe acela de a cinsti memoria 

oamenilor care s-au remarcat în isto-
ria României prin actele lor de eroism. 
În acest sens, de câțiva ani încoace, 
asociația depune coroane și omagia-
ză soldații evrei care s-au sacrificat în 
Războiul de Întregire (1916-1918) și 
sunt înhumați în Cimitirul Eroilor Evrei 
din Piatra Neamț. Fapt care s-a pe-
trecut și în acest an, la 25 octombrie, 
de Ziua Armatei Române. Din con-
ducerea „Terram Moldavae” au fost 
prezenți arh. Iulian Diaconescu și ing. 
Dumitru Mitiță Crăescu.

EM. N. NADLER

„Holocaustul – un 
drum fără întoarce-
re” este genericul sub 
care se derulează 
proiectul interdiscipli-
nar coordonat de prof. 
dr. Elisabeta Pascu 
la Colegiul Național 
„Ștefan cel Mare” din 
Târgu Neamț. Prileju-
ită de Ziua Națională 
a Holocaustului (dar 
cu o amânare de o 
săptămână din cauza 
pandemiei), prima activitate din pro-
iect a avut loc sâmbătă, 16 octombrie 
a.c., în sala de festivități a colegiului, 
la care au participat: inspector școlar 
prof. Elena Preda, prof. dr. Emanu-
el Bălan, ing. Marcel Grinberg (șeful 
Obștii evreilor din Târgu Neamț și 
vicepreședinte al CE Piatra Neamț) 
și ec. Silviu Stern (reprezentantul co-
mitetului de părinți). Aceștia au vorbit 
celor 35 de elevi prezenți despre ca-

uzele și semnificația Holocaustului, 
precum și despre aspectele specifice 
pe care acesta le-a avut în România.

EM. N. NADLER

ComunitAti

AD mEA VEESRIm!
Preşedinţi de comunităţi născuţi 

în luna decembrie
n TIBERIU KORNREICH, 

președintele CE Baia Mare, a reușit, 
într-un interval de 
timp relativ scurt, 
să creeze în rân-
dul membrilor co-
mu nității o stare 
de spirit propice 
menținerii unei 
vieți evreiești în 
res pectul tradiției, 
prin organizarea cum se cuvine a 
sărbătorilor iudaice. A știut să moni-
torizeze adecvat, mai ales în condiții 
pandemice, probleme de ordinul 
asistenței sociale și medicale. Acor-
dă tot sprijinul aplicării în comunita-
tea sa a programelor de voluntariat 
inițiate de Joint și FCER, este atent 
la tot ceea ce ține de educația iudai-
că.
n SORIN LUCIAN IONESCU,  

președintele CE Constanța, dove-
dește prin tot ceea 
ce face că, atunci 
când există voință, 
o comunitate mică 
poate fi activă. 
Până la proiec-
tul pentru care se 
zbate, acela de 
restaurare a sina-

gogii constănțene, folosește sala de 
rugăciuni din sediul comunitar pen-
tru a reuni membri ai comunității de 
sărbători. Organizează manifestări 
culturale. Este receptiv la solicitări, 
mai cu seamă la cele ale asistaților. 
Cultivă bune relații cu autoritățile 
locale, cu reprezentanți ai cultelor, 
cu filiale ale organizațiilor locale ale 
minorităților naționale.

„Continuăm lupta pentru minimizarea  
îmbolnăvirilor cu Sars-Cov 2”

Convorbire cu directoarea DASM, dr. MONA BEJAN

– Ce măsuri de protecție ați luat în 
2021 pentru asistați și pentru cei care 
îi îngrijesc?

– Din fondurile FCER, DASM a 
trimis de trei ori pe parcursul acestui 
an pachete cu materiale igienico-sa-
nitare asistaților supraviețuitori ai Ho-
locaustului, celor din categoria post-
război, angajaților FCER și DASM 
care interacționează cu ei: conduce-
rilor de comunități, asistenților sociali 
și medicali, îngrijitorilor la domiciliul 
asistaților, angajaților de la restauran-
tele rituale.

– Care este situația din prezent a 
vaccinărilor?

– DASM s-a implicat în procesul 
de vaccinare și în acest an, ajutând 
asistații, de câte ori a fost necesar, să 
se vaccineze. Rezidenții din cămine 
nu s-au vaccinat încă cu doza a treia, 
dar am solicitat DSP caravane pen-
tru vaccinare. Aproximativ 80% dintre 
rezidenți și 65-70% dintre angajați 
sunt vaccinați cu două doze Pfizer.

– Ce măsuri de prevenție aplicați 
pentru asistații la domiciliu și pentru 
rezidenții din cămine?

– Ca și anul trecut, am recurs la 
ajutorul voluntarilor, în București, la 
cel al președinților de comunități și 
asistenților sociali, în țară, trimițându-
le tichete pentru achiziționare de ali-
mente, deconturi pentru medicamen-
te și intervenții medicale, pachete cu 
alimente, materiale igienico-sanitare, 
curățenie. Rezidenții și angajații ce-
lor două cămine sunt testați periodic. 
Ambele cămine sunt în carantină de 
la începutul lunii martie 2020.

– Cum procedați în cazul îmbolnă-
virilor cu forme ușoare ale bolii?

– Medicii de la CAjM-București și 
cei ai comunităților din țară doar reco-
mandă măsuri de prevenție și moni-

torizează cazurile ușoare care rămân 
la domiciliu, însă tratamentul pentru 
COVID 19 se desfășoară la recoman-
darea medicilor specialiști sau ai celor 
din spitale.

– Ce finanțări primiți?
– Ca și până acum, continuăm să 

fim sprijiniți de conducerea FCER, 
coordonați fiind de vicepreședintele 
ec. Ovidiu Bănescu, care este perma-
nent alături de noi, ca și președintele 
Silviu Vexler. Pentru supraviețuitorii 
Holocaustului primim în continuare 
fonduri din partea Claims Conferen-
ce. Astfel putem să îi ajutăm cu servi-
cii de îngrijire la domiciliu în toată țara 
prin cele aproximativ 340 de angajate 
(care prestează serviciile care le revin 
timp de cca 80.000 ore/lună). În mod 
special acum, în timpul pandemiei, 
este important ca seniorii noștri să 
aibă permanent pe cineva aproape, 
astfel încât să nu fie nevoiți să iasă 
din casă și să se expună contactului 
cu alte persoane, pentru a scădea ris-
cul de îmbolnăvire cu Sars-Cov2. Ne 
bucurăm de sprijinul financiar al Join-
tului, prin directorul pentru România 
al Jointului, Israel Sabag, atât pentru 
asistații vârstnici, cât și pentru copiii 
în nevoie, prin Programul „Children in 
Need”. De asemenea, Joint ne spriji-
nă financiar de aproximativ un an și 
jumătate, cu un fond special pentru 
persoane neasistate, care primesc lu-
nar tichete pentru achiziția de alimen-
te. Israel Sabag este de foarte mulți 
ani un prieten și un susținător al De-
partamentului de Asistență, care ne 
sprijină nu doar financiar, ci și uman, 
cu toată experiența pe care o are în 
coordonarea asistenței sociale.

– Vă mulțumesc.

IULIA DELEANU

În pofida suprasolicitării, a suferințelor, 
uneori a descurajării celor aflați în încleștare 
cu boala, angajații DASM, sprijiniți moral 
și financiar de conducerea FCER, fac față 
luptei cu valul 4 al pandemiei, fără să se 
laude cu meritele și eforturile lor. „Continu-
ăm lupta – credem, eficient – pentru mini-
mizarea îmbolnăvirilor”, spune directoa-
rea DASM, dr. Mona Bejan. La întrebarea 
mea de început: „Ce faceți, sunteți bine cu 
toții?”, îmi răspunde sincer: „Suntem bine și 
încercăm să-i ajutăm și pe cei în nevoie să 
depășească aceste momente dificile.”

Cinstirea eroilor, printre 
obiectivele Asociației „terram 

moldavae”

Piatra Neamț

Comemorarea Holocaustului  
la târgu Neamț

Întâlnire în SUA a descendenților  
unor supraviețuitori ai Holocaustului

O întâlnire emoționantă s-a desfășurat într-un hotel din 
New Jersey, SUA. Pe baza unor cercetări asidue, Anna 
Salton Eisen, fiica unui supraviețuitor al Holocaustului, a 
reușit să identifice, să ia legătura și să se întâlnească cu 
descendenți ai unor foști deținuți din lagăre din Polonia, 
Germania și Franța, unde s-a aflat și tatăl său. George Sal-
ton avea 17 ani când armata americană l-a eliberat din la-
gărul de concentrare de la Wobbelin, Germania. El a ajuns 
în SUA, a servit în armata care l-a eliberat, apoi a făcut 
Politehnica și a ajuns inginer, dar multă vreme nu a dorit 
să le povestească celor trei copii trecutul său din lagăr. A 
cedat după insistențele acestora și, în 2002, și-a și publicat 
memoriile.

Într-o zi, după moartea tatălui său, Anna a găsit un dosar 
cu fotografii vechi ale deținuților evrei care au supraviețuit 
Holocaustului, colegi de lagăr ai lui George Salton, pe care 
i-a și recunoscut după povestirile tatălui său. Atunci a de-
cis să facă niște cercetări, să vadă ce s-a întâmplat cu ei, 
dacă mai trăiesc, dacă au descendenți și, dacă reușește 
să-i identifice, să organizeze o întâlnire cu ei. A fost o mun-
că dificilă, de cercetare prin diferite arhive, mai ales în ar-
hivele de la Arolsen unde se găsește Centrul Internațional 
al Persecuțiilor Naziste din Germania. De asemenea, s-a 

folosit de site-ul Ancestry.com, cu ajutorul căruia a cerce-
tat listele de pasageri ale unor vase care au transportat 
supraviețuitori ai Holocaustului în diferite țări, de carduri de 
asigurări sociale care cuprindeau schimbări de nume, de 
ferpare și genealogii. Căutările prin Google și Facebook au 
dus-o la copiii și nepoții prietenilor tatălui ei și a constatat 
că majoritatea nu cunoșteau povestea celor apropiați.

Ca rezultat al acestor eforturi, membrii de familie a opt 
supraviețuitori ai Holocaustului s-au întâlnit recent într-un 
hotel din New Jersey. Alții au luat legătura cu Anna prin 
Zoom, din Israel, Suedia și Texas. Mulți dintre copiii și 
nepoții supraviețuitorilor au confirmat că părinții lor nu au 
povestit nimic despre suferințele din timpul Holocaustului. 
Ruth Salton, soția lui George și mama Annei, a spus că nu 
au dorit ca urmașii să poarte povara trecutului.

Anna scrie o carte împreună cu fiul ei, Aaron: Un stâlp 
de sare: viața unei fiice în umbra Holocaustului. „Deși am 
fost avertizată, trebuie să privesc în urmă, a explicat ea ti-
tlul cărții, cu referire la soția lui Lot din Biblie, care s-a trans-
format într-un stâlp de sare deoarece, în pofida interdicției 
divine, s-a uitat în urmă. Anna consideră că este importan-
tă păstrarea vie a memoriei Holocaustului.

EVA GALAMBOS
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La sfârșitul lunii septem-
brie, Sinagoga Mare a primit 

vizita membrilor cluburilor Rotary și 
Rotaract din Iași, care au fost încântați 
de primirea făcută, apreciind întâlni-
rea ca fiind un prilej deosebit pentru 
cunoaștere reciprocă, pentru constru-
irea de punți între culturile noastre.

Benjamina-Ides Vladcovschi, pre-
șe dinta CE Iași, și Albert Lozneanu, 
secretar general, au vorbit despre 

istoria Sinagogii Mari din Iași, despre 
tradiția și religia evreiască, despre ci-
clul vieții evreiești și cele mai impor-
tante sărbători, dar și despre forma-
rea și educația evreiască a celor mici.

Luni, 11 octombrie, a fost organiza-
tă ceremonia anuală de comemorare 
a victimelor Holocaustului, la care au 

participat Mihai Chirica, primarul mu-
nicipiului Iași, Aurica Ichim, directoa-
rea Muzeului Municipal „Regina Ma-
ria”, numeroşi membri ai comunității, 
precum si profesori și elevi ai Școlii 
gimnaziale „I. Teodoreanu”, care au 
prezentat câteva aspecte istorice ale 
Holocaustului în România.

Din partea Comunității Evreilor din 

Iași au luat cuvântul Benjamina-Ides 
Vladcovschi, Albert Lozneanu și con-
silierul cultural ing. Martha Eşanu.

După alocuțiunile ținute la Sinago-
ga Mare, participanții s-au deplasat în 
Piața Prieteniei Româno-Israeliene, 
la Monumentul Victimelor Pogromului 
de la Iaşi, unde au fost aprinse şase 
lumânări în amintirea celor 6 milioa-
ne de evrei, victime ale Holocaustului. 
Au fost depuse coroane de flori și s-a 

rostit rugăciunea El Maleh Rahamim, 
pentru odihna sufletelor celor ucişi 
doar pentru că au fost evrei.

Restaurantul ritual al Comunității 
Evreilor din Iași a fost gazdă primitoa-
re pentru doi chefi celebri ai bucătăriei 
internaționale, Chef Samuel Le Torri-
ellec și Chef Frank Oehler, care, îm-

preună cu realizatorii emisiunii Vreau 
din România, și-au propus să cunoas-
că diferite minorități ce conviețuiesc 
în țara noastră, pentru a împărtăși 
din secretele gastronomice specifi-
ce fiecărei zone. Talentații bucătari 
ai restaurantului au prezentat două 
preparate tradiționale ale bucătăriei 
evreiești: Gefilte Fish (știucă umplută) 
și Hamantaș, bucate care i-au încân-
tat pe cei doi maeștri ai artei culinare, 
aceștia urmând să reinventeze în stil 
propriu cele două rețete clasice.

Benjamina-Ides Vladcovschi a pre-
zentat regulile care trebuie respectate 
într-o bucătărie cașer, iar Albert Loz-
neanu a oferit explicații religioase și a 
prezentat oficierea unui ritual evreiesc 
de sărbătoare, împreună cu obiceiuri-
le și tradițiile specifice unei mese de 
Șabat.

SILVIAN SEGAL

Competiţie culinară,  
ilustrare târzie (dar vie)

A trecut ceva vreme de la eveni-
mentul pe care dorim să îl ilustrăm la 
JCC Timișoara, dar am realizat că a 
scăpat din prezentarea noastră toc-
mai ultimul program realizat cu partici-
pare fizică la JCC Timișoara. Până ce 
evoluţia pandemiei ne va da un semn 
că ne putem relua activitatea, rămâ-

nem cu gustul dulce al concursului 
de clătite, pregătit cu minuţiozitate de 
Judith Hirsch la Centrul de Zi al JCC 
Timișoara. Câtă grijă pentru detaliu! 
Premii din domeniul culinar, împa-
chetate spectaculos, i-au aşteptat pe 

participanţi. Cu măşti şi mănuşi, dis-
tanţare şi dezinfectante înşirate, par-
ticipanţii au reuşit totuşi să se bucure 
de atmosfera familială, caldă, norma-
lă a micului eveniment comunitar. Am 
văzut din nou cum fericirea stă uneori 
în lucrurile mici şi aparent banale, pre-
cum câştigarea unui concurs de de-
corat clătite. Am realizat, încă o dată, 
ce mult ne lipsesc nouă, celor care 
ani de-a rândul ne-am dedicat pen-
tru a avea o viaţă comunitară reală, 
cu numeroşi participanţi, micile detalii 
care fac deosebirea între o instituție şi 
o comunitate. Dacă vom vorbi despre 
tikva – speranţă –, suntem convinşi 
că spre această oază de firesc se în-
dreaptă năzuinţele noastre.

Havdala la Timișoara
Ajungem la o perioadă mai recen-

tă, de după sărbătorile toamnei, şi se 
celebrează, de această dată online, 
Havdala în compania rabinului Zvika 
Kfir. Avem şansa să auzim despre 
Pericopa Săptămânii şi să cântăm, cu 
toate desincronizările zoom, melodiile 
care ne introduc într-o nouă săptă-
mână. Faptul că este un eveniment 
constant este binevenit pentru partici-
panţi care ştiu că, în fiecare sâmbătă, 
la ora 20, sunt invitaţi la Havdala. Au 
fost reluate programele pentru copii 

Tradiții și istorii evreiești în direct  
de la Templul Coral din București

Sâmbătă, 20 noiembrie 2021, de la ora 19, Centrul Comunitar Evreiesc din 
București a organizat un eveniment menit să îi aducă din nou împreună, fie și 
doar online, pe membrii comunității și pe pasionații de tradițiile și istoria evre-
ilor. Cei prezenți au avut parte de Havdala oficiată de prim-cantorul Emanuel 
Pusztai, binecuvântări pentru o săptămână bună, o incursiune în istoria evreilor 
bucureșteni și a Templului Coral, de proiecții interactive și de un recital de melodii 
cantoriale. De asemenea, cei prezenți s-au bucurat de momente muzicale alături 
de Corul Templului Coral, dar și de învățăturile prim-rabinului Rafael Shaffer.

Libertatea în Epoca de Aur
JCC București a organizat, pe 23 noiembrie, o proiecție interactivă a filmului 

Tipografic Majuscul, în regia lui Radu Jude, film lansat anul trecut. Evenimen-
tul a avut loc în perioada în care s-au împlinit 32 de ani de la ultimul Congres 
al PCR, Congresul al XIV-lea (20-25 noiembrie 1989). Au participat regizorul 
Radu Jude și Germina Nagâț, membru al Consiliului Național pentru Studierea 
Arhivelor Securității (CNSAS).

Din viitorul apropiat
#Romanța – cum am ajuns să o iubesc.
Centrul Comunitar București organizează sâmbătă, 4 decembrie, de la ora 

19, în direct prin aplicația Zoom, o întâlnire cu David Livianu, din Statele Unite 
ale Americii, despre Dorel Livianu, Mișu Iancu și alți autori și interpreți evrei de 
romanțe.

#Bereshit Be’Yachad, ediția a IV-a – online
După 19 sesiuni în persoană, în așteptarea ediției cu numărul 20, Bereshit 

be’Yachad, online, revine cu a IV-a ediție desfășurată prin intermediul interne-
tului. Ediția a IV-a a programului Bereshit, desfășurat în direct, împreună cu 
profesori din România și Israel, cuprinde sesiuni de studiu, momente muzicale, 
Havdala, invitați speciali și multe surprize!

Bereshit este un program de studiu iudaic la nivel academic, dedicat evrei-
lor, membri ai comunităţilor evreieşti din România. Sesiunile sunt susținute vo-
luntar de profesori de la universități de prestigiu din Israel și România.

Evenimentul are loc duminică, 12 decembrie. Participarea este posibilă prin 
înscrierea prealabilă pe www.bereshit.jcc.ro.                   ADRIAN GUERON

JCC IAȘI

Pagină coordonată de  
GEORGE GÎLEA

JCC BuCureȘtI

Evenimente diverse în capitala Moldovei

JCC tIMIȘOArA

REÎNNOIȚI-VĂ ABONAmENtUL 
LA REVIStA REALItAtEA EVREIASCĂ

Preţul unui abonament pe un an este de 30 lei (11 NUMERE) ȘI VĂ RU-
GĂM SĂ ÎL REÎNNOIȚI CÂT MAI URGENT PENTRU ANUL 2022, DEOARE-
CE DE LA 1 IANUARIE NU VOM MAI PUTEA EXPEDIA REVISTA PERSOA-
NELOR CARE NU ȘI-AU REÎNNOIT ABONAMENTUL!

Abonamentele pentru cititorii din provincie se vor face la comunităţile evre-
ieşti 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 EXPEDITORU-
LUI PE CUPON!

Abonamentele se mai pot achita şi prin mandate poştale, la oficiile 
poştale din localitate, în contul FCER, la FIRST BANK, SUCURSALA BU-
CUR OBOR, Contul IBAN: RO66PIRB4236745798003000 (RON), RO-
03PIRB4236745798002000 (USD), RO37PIRB42367457980010 00 (EUR).

Pentru EUROPA, un abonament pe un an costă 45 de euro (cu toate ta-
xele 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!

din fiecare duminică, dar şi cursul de 
limba ebraică, desigur tot online. Să 
nu ne plângem însă, căci este totuşi 
o şansă, iar efortul instructorilor trebu-
ie să fie mai sporit în acest mod de 
comunicare. Profesorii ştiu că e foarte 
greu să captezi atenţia, să te adresezi 
şi unor simţuri neutralizate de distan-
ţă şi izolare. Dar JCC Timişoara nu 
abandonează programele şi încearcă 
să găsească metode de comunicare  
viabile. (L.F.)
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Memoria
Anul acesta, în octombrie, s-au 

făcut 80 de ani de la masacrul de la 
Odessa, comis de armata română, în 
care au fost uciși, conform majorității 
estimărilor, în jur de 20.000 de evrei. 
A fost cea mai mare crimă în masă 
săvârșită de autoritățile române în 
timpul Holocaustului, fără participarea 
consistentă a germanilor.

Masacrul de la Odessa face parte 
din conștiința publică; dar, așa cum 
se vede din ultimul sondaj comandat 
de Institutul Național pentru Studierea 
Holocaustului „Elie Wiesel”, persis-

tă confuzia în legătură cu crimele în 
masă antisemite comise de statul ro-
mân (35% nu știu în ce a constat Ho-
locaustul din România, 26% fac legă-
tura cu deportările în lagărele naziste 
și doar 23% asociază termenul cu 
crime în masă). Un studiu mai intere-
sant, aducând la un loc date compa-
rative din 16 state, între care și Româ-
nia, a fost publicat tot anul acesta de 
respectații András Kovács și György 
Fischer, și el stabilește că în România 
12% din populație este puternic anti-
semită, iar 51% moderat antisemită, 
fiind luat în calcul antisemitismul se-
cundar, cel rezultat din atitudinea față 
de Holocaust.

Tragedia Odessei necesită o tra-
tare nouă, pe baza surselor docu-
mentare existente astăzi în România, 
Ucraina, Republica Moldova, Israel, 
SUA, Germania și, dacă o mai fi posi-
bil, Rusia. Clădirea arhivei din Odes-
sa, în care se află cantități enorme 
de documente emise de autoritățile 
române, stă să se prăbușească, în 
timp ce prea puțini istorici interesați 
de istoria României o vizitează. Prin-
tre ei s-a numărat, în ultimii ani, is-
toricul american Grant T. Harward, 
care a publicat anul acesta o exce-
lentă carte pe tema implicării arma-
tei române în Holocaust (Romania’s 
Holy War. Soldiers, Motivation, and 
the Holocaust, Cornell University  
Press).

În 2019 am fost la Odessa cu o 
echipă a Televiziunii Române pen-
tru a filma pentru un scurt docu-
mentar. Ne-a fost ghid Roman Mar-
kovich Shvartsman, președintele 
Orga nizației Supraviețuitorilor Holo-
caustului din Odessa. Alergând de la 
un loc al memoriei la altul, constați că 
orașul este presărat de răni încă vizi-
bile, lăsate de armata română. O par-
te dintre crimele în masă au avut loc în 
inima Odessei și de pe urma lor au ră-
mas multe gropi comune necercetate. 
Directorul Muzeului Holocaustului din 
Odessa, Pavel Kozlenko, mi-a spus 
că a fost prima dată când au discutat 
subiectul cu o echipă de televiziune 
și un istoric din România. Ne-a ajutat 
să ne facem treaba Consulul gene-
ral de atunci al României la Odessa, 
Emil Rapcea, care a întreținut bune 
legături cu comunitatea evreiască din 
oraș, marcând, la rându-i, o schimba-
re față de predecesori. Mai sunt mul-
te de făcut, de aflat și de adus în fața 
publicului.

Explozia
Să recapitulăm ce s-a întâmplat 

la Odessa în octombrie 1941. Armata 
română a ocupat orașul pe 16 octom-
brie 1941, după un asediu îndelungat 
și lupte aprige. Ion Antonescu spera 
într-o victorie rapidă, dar luptele pen-
tru Odessa, începute pe 3 august, 
s-au prelungit până la 73 de zile, iar 
armata română a pierdut în jur de 
100.000 de militari.

Serviciile de informații sovietice au 
aflat, capturând un ofițer român care 
avea asupra lui o scrisoare secretă, 
în ce clădiri se vor instala autoritățile 

române după ocuparea 
orașului. Sovieticii știau că 
în sediul NKVD-ului se va in-
stala Comandamentul militar 
român și au decis să mineze 
clădirea.

Operațiunea a fost coor-
donată de general-maior A.F. 
Hrenov, comandantul trupelor 
de geniu ale Armatei de Lito-
ral Sovietice, și de adjunctul 
acestuia, colonelul Gh.P. Ke-
drinskiy, și a fost dusă la înde-
plinire în mare secret, fără in-

formarea celor aflați încă în clădire. O 
echipă condusă de căpitanul E.M. Pi-
rus, sub pretextul unor lucrări la sub-
solul clădirii, a amplasat nu mai puțin 
de 3 tone de explozibil sub placa de 
ciment de la subsol, conectându-le la 
mine sensibile care nu puteau fi dez-
amorsate. Zona a fost camuflată cu 
atenție, iar deasupra au fost instalate 
mine obișnuite care puteau fi desco-
perite cu ușurință de geniștii români, 
creându-se astfel un sentiment de fal-
să siguranță. A scris despre această 
operațiune istoricul Igor Niculcea, pe 
baza memoriilor lui Hrenov.

După intrarea trupelor române în 
oraș, mai precis a Diviziei 10 Infan-
terie, clădirea atrăgătoare a NKVD a 
fost aleasă, conform așteptărilor so-
vieticilor, ca sediu al Comandamen-
tului militar al Odessei, în ciuda aver-
tismentelor date de militari și localnici. 
Clădirea a fost verificată de geniști 
germani și români (din Batalionul 61 
Pionieri) care, deși nu au găsit nimic 
suspect, au recomandat să fie amâ-
nată utilizarea până când zona va fi 
considerată sigură. Capcana era evi-
dentă și, cu toate acestea, generalul 
Ion Glogojanu, comandantul Diviziei 
10, a insistat ca instalarea Co-
mandamentului diviziei, care 
servea și drept comandament 
al orașului, să se facă imediat.

În 2013, Ovidiu Anca, că-
pitan în 1941 în Divizia 10, a 
acordat un interviu Centrului 
pentru Studiul Istoriei Evreilor 
din România, în care a vorbit 
despre avertismentele primite 
de militari. După instalarea în 
sediul NKVD, pe 21 octom-
brie, Anca și alții i-au amintit 
generalului Glogojanu că la 
Kiev, după ocuparea orașului de că-
tre germani, pe 19 septembrie 1941, 
au fost aruncate în aer numeroase 
clădiri, între care și aceea în care se 
instalase statul major al forțelor din 
spatele frontului ale Grupului de Ar-
mate Sud. De altfel, și pe linie oficială 
venise un avertisment similar încă de 
pe 15 octombrie 1941. „Represaliile” 
germane au condus la masacrul de 
la Babi Yar, din 29-30 septembrie, în 
care au fost asasinați peste 30.000 de 
evrei.

Și Antonescu ordonase imple-
mentarea unor măsuri de deminare, 
încă de pe 16 octombrie, fiind invocat 
exemplul Chișinăului, unde rămăse-
seră explozibili și mine neînlăturate.

Ovidiu Anca a povestit că, pe 21 
octombrie 1941, a venit o femeie la 
Comandament, cerând militarilor ro-
mâni să iasă din clădire de urgență, 
pentru că fusese minată, lucru pe 
care îl știa de la fiul ei care participase 
la operațiune. Clădirea a fost demina-
tă de germani și apoi verificată cu de-
tectorul de mine de un ofițer din Bata-
lionul de Pionieri al Diviziei 10. Aceste 
măsuri au fost considerate suficiente.

Pe 22 octombrie a fost convocată 
o întrunire a comandanților români 
și germani din Odessa la sediul din 
str. Engels, de care a aflat un ofițer 
NKVD, faimosul V.A. Molodțov, care 
conducea o unitate de partizani din 
oraș (avea să fie capturat de Serviciul 
Special de Informații în 1942 și exe-
cutat). Acesta a transmis o radiogra-
mă către Hrenov, care se afla deja la 
Sevastopol, iar acesta a ordonat deto-
narea explozibilului prin semnal radio.

Explozia s-a produs la ora 17.35 
și a avut efecte devastatoare. A fost 
distrusă partea centrală a clădirii și 
aripa dreaptă. Au fost câteva zeci 
de militari uciși și răniți, între aceștia 
aflându-se generalul Glogojanu care, 
după cum a povestit Ovidiu Anca, a 
murit din cauza unui ciob de geam în-
fipt în tâmplă de suflul exploziei. Iată 
ce a povestit colonelul Nicolae Cojo-
caru, atunci comandant al Transmi-
siunilor Marelui Cartier General: „Dl. 
general Stănescu (de fapt, pe atunci 
colonelul Virgil Stănescu, comandan-
tul Geniului Armatei IV, cel însărcinat 
să afle cauzele exploziei – n.n.) a în-
ceput cercetări pentru a stabili modul 
cum s-a produs explozia. Am discutat 
împreună asupra acestei chestiuni, 
d(omnia) sa susținând că explozia se 
datorește unei încărcături pusă într-o  
casă de fier, subsemnatul fiind de pă-
rere că explozia s-a produs de la o 
încărcătură pusă la fundația clădirii.” 
Deși Cojocaru a apreciat corect am-
plasarea bombei, opinia sa a rămas 
marginală, pentru că nu a avut nicio 
calitate oficială în ancheta ce a urmat. 
Stănescu a ordonat, ca măsură ulteri-
oară de asanare a zonei, deschiderea 
tuturor caselor de bani din clădirile 
părăsite.

Numărul exact al victimelor explo-
ziei nu este cunoscut. Un martor al 
exploziei, colonelul Alex Sachelarie, 
comandantul Brigăzii 1 Pionieri, a 
apreciat, după război, că au existat în 

jur de 180 de victime, morți și răniți, 
dintre care 40 de ofițeri. În arhive, do-
cumentele consultate vorbesc despre 
41 de morți.

ORDINELE
Am ordonat cronologic o selecție a 

ordinelor care au urmat, date pe linia 
ierarhică a armatei române.

Octombrie 1941
Ora 18.40
Telegramă a colonelului Constan-

tin Trestioreanu, comandantul secund 
al Diviziei 10 Infanterie, către Cabi-
netul Militar al Conducătorului Statu-
lui, Ion Antonescu, trimisă la 18.40, 
recepționată la ora 19.00.

„La orele 17.45 clădirea în care 

era instalat Comand(amentul) Militar 
Odessa și Gorun (Divizia 10 Infante-
rie – n.n.) a sărit în aer. Sunt morți și 
răniți.”

(...)
Ora 20.00
Cabinetul Militar al Președinției 

Consiliului de Miniștri emite ordinul 
nr. 561 în numele Mareșalului Ion An-
tonescu. Există două exemplare ale 
acestui ordin. Pe exemplarul de la 
Pitești scrie că a fost înmânat gene-
ralului Nicolae Macici, comandantul 
Corpului 2 Armată.

„Președinția Consiliului de Miniștri. 
Cabinetul Militar către Vrancea (Ar-
mata a 4-a – n.n.). 561/22/10/1941.

Domnul Mareșal ordonă să se 
dea imediat, pe măsură ce sosesc, 
detalii asupra celor petrecute la Co-
mandamentul Militar Odessa și Gorun 
(Divizia 10 Infanterie – n.n.). De ase-
menea, să se ia drastice măsuri de 
represalii.

Șeful Cabinetului Militar, colonel 
R(adu) Davidescu.”

Ora 20.40
Gorun (Divizia 10 Infanterie) către 

Borcea (Corpul 2 Armată). Notă tele-
fonică nr. 2/22.10.1941, transmisă la 
ora 20.40, tranzit prin dispozitivul Hu-
ghes al Armatei a 4-a, recepționată la 
22.25.

Colonelul Constantin Trestio-
reanu transmite că generalul Glo-
gojanu nu a fost găsit, că numărul 
morților și răniților nu se poate sta-
bili, că operațiunile de salvare sunt în 
desfășurare și că trupele din Odessa 
sunt la locurile lor.

În final, generalul Trestioreanu in-
formează: „Am luat măsuri pentru a 
spânzura în piețele publice din Odes-
sa evrei și comuniști.”

(...)
Ora 7.45
Telegrama nr. 4662: Generalul Ion 

Stănculescu, subșef de Stat Major al 
Armatei 4, care s-a deplasat de la Ba-
den la Odessa în timpul nopții, către 
șeful său, generalul Nicolae Tătăranu, 
rămas la Baden.

În telegramă se arată că generalul 
Stănculescu i-a prezentat generalu-
lui Trestioreanu Ordinul nr. 302826. 
Ca urmare, „dl. general Trestioreanu, 
convocând comandanții de regimen-
te, a dat dispozițiuni pentru represalii 
imediate între care intra suprimarea 
celor aproximativ 18.000 evrei din 
ghetouri și în fiecare sector de regi-
ment suprimarea a cel puțin 100 de 
evrei prin spânzurătoare în piețe.”

La ora 6.10 a sosit la Comanda-
mentul militar al Odessei generalul I. 
Macici „care de îndată a început să se 
informeze și să avizeze măsuri”.

În Odessa era liniște și trupele se 
aflau în dispozitiv. „În curs de execu-
tarea ordinelor relativ la suprimarea 
evreilor raportați mai sus.”

Ora 12.10
Telegrama nr. 4688, colonelul I. 

Stănculescu către generalul N. Tătă-
ranu.

„Represiunea s-a executat în in-
teriorul orașului prin împușcare și 
spânzurare și afișarea unei placarde 
pentru prevenirea tuturor celor care 
se vor deda la acte teroriste, iar exe-
cutarea evreilor este în curs pentru 
efectivul raportat.”

Stănculescu menționează și re-
zultatele cercetărilor privind cauze-
le exploziei: Trimisul Armatei a 4-a 

ADRIAN CIOFLÂNCĂ
(Continuare în pag. 22)

Din activităţile de cercetare ale

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

80 de ani de la masacrul de la Odessa

Clădirea Comandamentului Militar al Odessei, 
după ce a fost aruncată în aer. Foto: ANR

Comandanții militari din zona Odessei  
Foto: Muzeul Național de Istorie a României
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Asociația culturală „Iancu 
Țucărman - Maria Popa”, Complexul 
Educațional Laude-Reut și Comunita-
tea Evreilor din Brașov l-au omagiat 
pe Iancu Țucărman la data la care 
acesta ar fi împlinit 99 de ani, în 30 
octombrie, printr-o suită de acțiuni in 
memoriam.

Pe paginile de Facebook ale celor 
trei instituții a fost difuzată o lectură a 
actorului George Custură, de la Tea-
trul „Sică Alexandrescu” din Brașov, 
din amintirile lui Iancu Țucărman, 
aflate în manuscris sub titlul Mărturi-
siri (in)decente. Principalele momen-
te și teme selectate au fost copilăria, 
școala, relația cu familia și cu profe-
sorii, criza economică a anilor 1928-
1930, lecțiile de vioară luate sub 
inspirația surorii mai mari, pasiunea 
crescândă pentru muzică, emoția de 
a-l asculta pe George Enescu, călă-
toria la Paris făcută în 1984, pentru a 
depune o floare pe mormântul marelui 
compozitor român. Producția video a 
fost realizată de Rareș Rusu, la Sina-
goga „Beith Israel” din Brașov.

Pianistul Fabiani Prcsina, elev la 
Colegiul Național de Arte „Dinu Li-
patti” din București, a interpretat în 
memoria lui Iancu Țucărman Dumka 
op. 59, a lui Ceaikovski. El a transmis 

următorul mesaj: „Pentru mine, Iancu 
Țucărman a fost un om de o valoare 
deosebită, cu o nemăsurată dragoste 
față de arte și cultură. Deși, cu părere 
de rău, nu am apucat să-l cunosc prea 
mult, m-a impresionat prin prestanța 
lui și prin darul de a aprecia tinerele 
talente.”

Violoncelista Julia Coteanu, ele-
vă la Școala Gimnazială de Arte „Io-
sif Sava” din București, a interpretat 
Partea I din Concertul pentru violon-
cel compus de Camille Saint-Saëns, 
afirmând: „Îi mulțumesc domnului 
Iancu Țucărman pentru toată grija și 
considerația arătate. Exemplul său de 
bunătate, sensibilitate și modestie îmi 
va rămâne mereu ca un reper în viață.”

Amintiri pe portativ (2)
În memoria lui Iancu Țucărman, 

JCC București și Asociația cultura-
lă „Iancu Țucărman - Maria Popa” 
au organizat un eveniment omagial 
desfășurat online, intitulat „Amintiri 

pe portativ (2)” (primul a fost relatat în 
numărul 590-591 al revistei noastre).

În introducere, directorul JCC, Adri-
an Gueron, a spus: „Este prima ani-
versare care ne prinde departe de un 
om drag nouă: Iancu Țucărman – un 
om puternic, un om tânăr, în ciuda ce-
lor peste 90 de ani și a nenumăratelor 

file de istorie pe care le-a par-
curs, incluzând supraviețuirea 
din Trenul Morții. Multe dintre 
evenimentele cultural-comuni-
tare desfășurate în ultimii ani la 
JCC București sau în alte locuri 
l-au avut protagonist sau orga-
nizator pe Iancu Țucărman.”

Maria Popa a vorbit despre 
însemnătatea zilei de 30 oc-
tombrie în edificiul său sufle-

tesc: „Este o zi de aniversare spiritu-
ală pentru cei care au avut șansa de 
a-l avea aproape pe Iancu Țucărman, 
deschis către semenii săi, încercând 
să le ofere un sprijin, o îndrumare, 
un sfat. Mulțumesc JCC-ului pentru 
acest eveniment omagial, precum și 
prietenilor, tinerilor muzicieni care au 
făcut parte din viața lui Iancu. JCC a 
reprezentat pentru el a doua casă.”

Violonistul Ștefan Aprodu a evo-
cat întâlnirea sa cu Iancu Țucărman: 
„L-am cunoscut la Ateneul Român, 
unde mi-a venit în întâmpinare pe 
acest drum greu de parcurs singur și 
a avut încredere totală în dezvoltarea 
și reușita mea ca muzician. Din păca-
te, tot la Ateneul Român se și încheie 

„Cine sunt / Atunci când nu scriu?”
Portret video ROSE AUSLÄNDER, de Bettina Rossbacher

Povestea evreilor din Republica Dominicană

Aurel Storin, 
comemorat la 
templul Coral
Aurel Storin a fost comemorat la 

Templul Coral din Capitală, la împlini-
rea a șase ani de la dispariția sa. Năs-
cut la data de 12 ianuarie 1937, el și-a 
dedicat existența unei prodigioase 
activități artisti-
ce și literare, în 
calitate de texti-
er, dramaturg și 
scriitor. A com-
pus versurile a 
peste 400 de 
melodii, multe 
dintre ele de-
venind extrem 
de cunoscute și 
îndrăgite de public. Printre acestea se 
numără Să mori de dragoste rănită, 
Lalele, Te-ai schimbat ș.a. Între 1960 
și 2007 a fost secretar literar al Tea-
trului de Revistă „Constantin Tănase”. 
A fost membru al UNITER și al Uniunii 
Scriitorilor din România. De aseme-
nea, a îndeplinit funcția de redactor-
șef al publicației Realitatea evreiască. 
În anul 2007 a fost distins cu Premiul 
UNITER pentru întreaga activitate.

În urma serviciului religios ofici-
at de prim-rabinul Rafael Shaffer și 
de prim-cantorul Emanuel Pusztai, 
un cuvânt de elogiu a fost rostit de 
președintele Comunității Evreilor din 
București, ing. Paul Schwartz. A fost 
„un om cu o deosebită personalitate”. 
„Aurel Storin a fost un om de cultură, 
un om de bine, cu un suflet mare. Mi-l 
amintesc cu mare regret. Dispariția 
sa reprezintă o mare pierdere pentru 
cultura românească și pentru umorul 
românesc”, a remarcat vorbitorul. El 
a rememorat spectacolele de la Tea-
trul de Comedie, acolo unde textele 
și contribuția lui Aurel Storin le cre-
au spectatorilor o stare sufletească 
excepțională.

La eveniment au luat parte, de 
asemenea, vicepreședintele FCER, 
ec. Ovidiu Bănescu, vicepreședintele 
CEB, Silvian Horn, Adina Storin, soția 
celui comemorat, și numeroși membri 
ai comunității bucureștene.

DAN DRUȚĂ

In memoriam Iancu Țucărman

„Rose Ausländer. O întâlnire” și-a intitulat portretul vi-
deo, dedicat poetei, actrița și producătoarea de progra-
me literare Bettina Rossbacher, în programul „Sunete ale 
Austriei contemporane”, prezentat de Forumul Cultural 
Austriac. Rose a venit pe lume în 1901 la Cernăuți, într-o 
familie evreiască. În Bucovina, aparținând fostului Imperiu 
Austro-Ungar, „oamenii se înțelegeau în germană, româ-
nă, ruteană, rusă, idiș”. Orchestrația lirică a avut în miezul 
său pledoaria atât de actuală pentru unitate a lumii. Poeta 
a trăit două războaie mondiale, Holocaustul, exiluri.

Macroistoria se repercutează în microistorie. Ocupația 
rusească, în 1916, din Primul Război Mondial, determină 
familia să se mute la Viena, întorcându-se la Cernăuți după 
război, unde Rose urmează cursuri universitare de literatu-
ră și filosofie. Survine sfârșitul prematur al tatălui. Emigrea-
ză în SUA, împreună cu prietenul ei, Ignaz Ausländer. Se 
vor căsători și apoi despărți după trei ani. Publică primele 
poezii în antologia Amerika Herold Kalender. În 1926, când 
mama ei se îmbolnăvește, revine la Cernăuți. Peste doi 
ani ajunge la New York, cu Helios Hecht; altă experiență 
nefericită. Boala mamei înaintează. Se reîntoarce acasă 
s-o îngrijească. În 1939 debutează cu volumul Curcubeul, 
apărut la editura cernăuțeană Literalia. În 1941 Cernăuțiul 
e ocupat de armata română, sub comanda lui Antonescu. 
Evreii sunt ghetoizați. Ca să scape de deportare în Trans-
nistria, Rose se ascunde în pivnița unei fabrici, unde îl 
întâlnește pe Paul Celan. Trăiesc sub amenințarea morții, 

discutând literatură și filosofie. Mama Rosei se sfârșește în 
1947. Revine la New York. Tragedia Holocaustului o face 
să scrie în engleză (1948-1956), până când poeta ameri-
cană Marianne Moore o influențează să se reîntoarcă la 
germană. La Viena îi apare, în 1963, cartea de poezie Vara 
oarbă. E primul succes. În 1967 se stabilește la Düssel-
dorf, unde se stinge din viață în 1988.

Rose Ausländer locuiește în Cuvânt: „Țara tatălui e 
moartă / Arsă în flăcări / De atunci locuiesc în țara mamei”. 
Identitatea ei e poezia: „De ce scriu? / Nu știu. / Când sunt 
disperată / Scriu. / Când sunt bucuroasă / Poezia se scrie 
în mine.” „Cine sunt / Atunci când nu scriu?” Nesiguranța 
existențială a urmărit-o de-a lungul peregrinărilor adân-
cindu-i înstrăinarea: „Întreb pe fiecare: unde e adresa 
mea?” Motivul celanian al „laptelui negru” își are originea 
într-una dintre metaforele poetei cu trimitere la Holocaust: 
„Sunt lapte într-un bol de lemn / Lapte roșu de pepene...”. 
Ocupația nazistă: „Când au venit / au îngropat soarele”. 
Masacrele: „Apoi moartea a tăcut / O tăcere răsunătoare”. 
Dârzenia: „Nu te lăsa, poporul meu / Nu ne lăsăm zdrobiți”. 
Excelează și în proză lirică, așa cum reiese din Jurnalul în-
ceput la 17 ani. Apar momente de viață evreiască – Simhat 
Tora, Purim – dintr-o copilărie ocrotită de părinți.

Scrisul i-a fost reazem sufletesc în toate surpările. „La 
început a fost Cuvântul...” reia cunoscutul verset biblic cu 
adnotații proprii: „Și Cuvântul este visul nostru...”

IULIA DELEANU

Publicația franceză JForum a relatat recent cum au fost 
feriți de Holocaust câteva sute de evrei germani ajunși în 
Republica Dominicană.

În 1938, când lumea își închidea porțile în fața refu-
giaților evrei germani, Republica Dominicană (situată pe 
insula Hispaniola, în America de Nord) și le deschidea. În 
cadrul Conferinței de la Évian (Franța, 6-15 iulie 1938), 
președintele de la acea vreme al Republicii Dominicane, 
dictatorul Rafael Trujillo, s-a oferit să primească 100.000 
de evrei pe insula sa. Deși gestul avea o motivație poli-
tică – accelerarea dezvoltării economice a țării –, decizia  
însemna vieți salvate, cazare și locuri de muncă în agricul-
tură, în locul condamnării la moarte din lagărele naziste.

Din păcate, au fost eliberate doar 1.000 de vize și doar 
650 de evrei au reușit să ajungă pe insulă. Ei au fondat 
orășelul Sosúa, în partea de nord a țării, iar fermele lor au 
prosperat, devenind afaceri importante în industria alimen-
tară locală. În prezent, comunitatea de aici este în declin; 
de pildă, la Puerto Plata, oraș situat la aproximativ 20 km 
vest de Sosúa, au rămas numai trei evrei. Comunitatea 

evreiască dominicană este vizitată periodic de membri ai 
mișcării Chabad-Lubavitch, în cadrul unui program de aju-
tor pentru comunitățile izolate.

CLAUDIA BOSOI

călătoria noastră trupească, pentru ca 
mai apoi, după trecerea la cele sfinte, 
să mă sprijine în continuare și spiri-
tual.” El a compus o lucrare intitula-
tă „Preludiu și Capriciu pentru vioară 
solo, in memoriam Iancu Țucărman”, 
pe care a interpretat-o în cadrul aces-
tui eveniment.

Compozitorul Fred Popovici a vor-
bit despre filonul cultural care îl lega 
de Iancu Țucărman pe care l-a cunos-
cut mai bine în ultimul său deceniu 
de viață. A fost fascinat de fervoarea 
aproape religioasă cu care acesta se 
apropia de muzică și de imensa lui iu-
bire de semeni.

Maestrul violonist Sherban Lupu 
l-a cunoscut pe Iancu Țucărman în 
urmă cu 15 ani, după ce a interpretat 
Concertul pentru vioară și orchestră 
de Alban Berg, ca solist al Filarmonicii 
din Iași. Iancu Țucărman l-a așteptat 
în Camera Artiștilor și i-a lăsat o im-
presie puternică: „Părea că umple 
camera de vibrații bune, de lumină, 
avea un zâmbet foarte prietenos.” De 
atunci a început prietenia lor, cultiva-
tă până la final: „Cred că era singura 
persoană care îmi dădea telefon des-
tul de des doar ca să mă întrebe ce 
mai facem, eu și soția mea.”

Seara s-a încheiat cu un recital 
muzical susținut de Aron Cavassi la 
vioară, acompaniat la pian de Eliza 
Puchianu, din program făcând parte 
arii de Mozart, Robert Schumann și 
Hilda Jerea.

CLAUDIA BOSOI
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Ovidiu Bănescu – calm, experiență, empatie

La mulți ani,  
Jose Iacobescu!

Dacă în ultimii zece ani și mai bine Foru-
mul B’nai B’rith „Dr. Moses Rosen” România 
a dobândit o notorietate binemeritată printre 
lojile europene, aceasta s-a datorat în pri-
mul rând activității neobosite a președintelui 
BBR, Jose Iacobescu. Pentru el, principiile 
călăuzitoare pe care se bazează importan-
ta organizație a evreilor din întreaga lume 
nu au rămas pe hârtie. El și le-a însușit, le-a 
transformat în principii 
de viață, într-un fel, le-a 
personalizat.

Entuziasmul lui a 
fost molipsitor, toți cei 
apropiați i-au urmat 
exemplul și au pus 
umărul pentru a-l spri-
jini în realizarea ace-
lui frumos proiect care s-a numit „Podurile 
Toleranței”. Dacă la început și pentru celelal-
te loji acesta a fost unul dintre multele pro-
iecte lansate de B’nai B’rith Europa pentru 
organizațiile din Europa Centrală și de Est, 
abordarea președintelui BBR l-a transformat 
într-o inițiativă care nu a rămas limitată numai 
la comunitatea evreiască, ci a devenit un fel 
de îndreptar pentru atragerea și colaborarea 
cu alte minorități și cu populația majoritară.

Jose Iacobescu a considerat că B’nai B’rith 
trebuie să fie un loc unde evreii să simtă spi-
ritul comunitar, de întrajutorare, de leac împo-
triva singurătății, iar întâlnirile, fie sub forma 
adunărilor generale, fie sub cea a excursiilor 
și meselor anuale, au servit acestui scop.

Președintele s-a implicat și pentru realiza-
rea unui alt scop al organizației: cunoașterea 
și menținerea iudaismului, prezentate și expli-
cate de specialiștii cei mai bine pregătiți. Sub 
conducerea lui Jose Iacobescu, BBR a deve-
nit un magnet care i-a atras pe evrei și ne-
evrei deopotrivă, deoarece organizația avea 
porțile deschise pentru toți cei care doreau 
frățietatea cu comunitatea evreiască.

Cu prilejul zilei sale de naștere, îi dorim 
să-și mențină acest spirit, puterea de muncă 
și să fie în continuare alături de noi, indiferent 
de ce funcție va ocupa. (RE)

O nouă viață conferită prin 
restaurare Sinagogii mari din Iași

Album bilingv româno-englez

Ad mea Veesrim, 
Silviu Vexler!

Anul care a trecut de la Congresul al IV-
lea al FCER, când Silviu Vexler a fost ales 
președinte al Federației, la puțin timp după 
ce fusese propus să candideze pentru a 
doua oară la un man-
dat de deputat din par-
tea minorității evreilor 
din România (și apoi, 
ales), a fost unul mai 
dificil decât ne puteam 
imagina atunci, cumu-
lând greutățile specifice 
comunității noastre cu 
cele al pandemiei, ale crizei politice și ale cri-
zei energetice.

Dar, în tot acest interval, tânărul lider 
al evreilor din România s-a dovedit a avea 
calitățile necesare atât pentru activitatea 
de președinte, cât și pentru cea de depu-
tat, reușind să obțină votul colegilor deputați 
pentru inițiative valoroase, între care noua 
reglementare privind introducerea în progra-
ma școlară a studiului Holocaustului și istoriei 
evreilor din România este doar cea mai re-
centă și îndelung așteptată realizare.

La Federație, organizație care a reunit și 
o largă apreciere internațională, după cum au 
demonstrat și vizitele a numeroși ambasadori 
acreditați la București, Silviu Vexler a arătat 
că autoritatea în exercitarea funcției nu exclu-
de nici relațiile bune cu salariații sau atenția 
față de dificultățile întâmpinate de aceștia, 
nici o atitudine caldă față de cei din jur.

Nu enumerăm aici realizările sale. La ceas 
aniversar, ne mulțumim să îi urăm ani mulți 
și sănătoși, putere de muncă și succese în 
activitate! (RE)

Israelul ajută România să treacă  
prin criza generată de pandemie

Israelul ajută concret România să depășească 
situația sanitară extrem de dificilă cauzată de al patru-
lea val de infectare cu Covid 19, prin livrarea de echi-
pamente medicale și trimiterea unei echipe de medici 
care să ajute medicii români, deja surmenați de lupta 
cu virusul.

La începutul lunii noiembrie au ajuns la București 
primele 10 concentratoare de oxigen donate de Israel 
către România, dintr-un număr total de 40 de echipa-
mente donate de Israel. De asemenea, o echipă medi-
cală israeliană a venit la București.

E.S. David Saranga, ambasadorul Israelului, a de-
clarat pe pagina sa de Facebook:

„România trece printr-o perioadă dificilă. Pacienții 
infectați cu coronavirus au nevoie de o atenție medi-
cală deosebită și aceste concentratoare de oxigen îi 
vor ajuta în procesul de vindecare. Totodată, a ajuns la 
București și o echipă de specialiști israelieni în terapie 
intensivă anticovid și logistică, pregătiți să meargă ori-
unde este nevoie în România, pentru a veni în ajutorul 
personalului medical. Vom continua să sprijinim Ro-

mânia, o țară de care ne leagă o prietenie puternică, 
pentru a depăși acest impas cât mai repede.”

Precizăm că echipa medicală a fost condusă de dr. 
Rami Sagi, șef adjunct al Diviziei de spitale din Minis-
terul israelian al Sănătății și fost ofițer medical șef ad-
junct în IDF.

Diplomatul a adresat mulțumiri companiilor israeli-
ene AFI Europe România și Elbit Systems care s-au 
alăturat demersurilor inițiate de Ambasada Israelului.

Conform sursei citate, David Saranga a mai adă-
ugat: „România este unul dintre cei mai apropiați pri-
eteni ai noștri din Europa, cu relații strategice între 
țările care includ cooperarea strânsă în domeniile eco-
nomiei, sănătății și culturii. Asistența depusă astăzi și 
delegația Ministerului Sănătății care va sosi la sfârșitul 
acestei săptămâni sunt menite să ușureze situația bol-
navilor și a sistemului sanitar, precum și să ajute la 
îndrumarea echipelor medicale care se confruntă cu 
epidemia.”

ALX. MARINESCU

Albumul bilingv româ-
no-englez, Restaurarea – 
o nouă viață; Arca Sfântă 
de la Sinagoga Mare din 
Iași, apărut de curând 
la Editura Paideia, do-
cumentează refacerea 
și salvarea sanctuarului 
Aron Kodeș de la Sinago-
ga Mare din Iași. Publicat 
la inițiativa arhitectei Lu-
cia Apostol, în colaborare 

cu restauratorul Pia Ștefania Stinghe, apariția volumu-
lui a fost posibilă grație sprijinului financiar al World 
Monuments Fund – Jewish Heritage Program. Textul 
lucrării aparține arh. Lucia Apostol și Piei Ștefania Stin-
ghe, iar fotografiile au fost realizate de restauratorul 
Mihai Stinghe.

În cuvântul său introductiv, Stephanie D. Ortiz, se-
nior manager în cadrul World Monuments Fund, creio-
nează parcursul acestui îndelungat demers de refacere 

a Sinagogii 
Mari din 
Iași, înce-
put încă din 
anul 2013, 
atunci când 
lăcașul de 
cult a intrat 
în atenția 
F o n d u l u i 
Monumen-
telor Mondi-
ale. Ansam-
blul Aron 
Kodeșului, 
construit în 

secolul al XIX-lea și care se afla într-o stare gravă de 
deteriorare, a polarizat eforturile restauratorilor. Doar o 
acțiune comună, căreia i s-au alăturat autorități locale 
și centrale din România, precum și organizații din afara 
țării, au făcut posibil un asemenea demers extrem de 
complex și cu o valoare artistică inestimabilă.

Dr. Aurel Vainer z.l., președinte de onoare al FCER-
CM, a apreciat în cuvântul său implicarea arhitectei 

Lucia Apostol și a expertului restaurator Pia Ștefania 
Stinghe în realizarea unei astfel de lucrări care readu-
ce la viață un monument de mare valoare artistică și 
religioasă – Aron Kodeș –, parte componentă a celei 
mai vechi si-
nagogi din 
România. De 
a s e m e n e a , 
el a evocat 
i m p l i c a r e a 
tuturor parte-
nerilor externi 
în acest nobil 
demers de re-
staurare, fără 
de care nu ar 
fi fost posibi-
lă o astfel de 
inițiativă. În 
încheiere, dr. 
Aurel Vainer 
z.l. a afirmat că opera de restaurare efectuată a con-
tribuit la redobândirea aspectului și esteticii originalului 
și mai ales a pus în valoare întregul ansamblu Aron 
Kodeș.

Sub titlul „Salvarea și conservarea patrimoniului – o 
misiune și o responsabilitate comună“, arhitecta Lucia 
Apostol oferă o amplă perspectivă documentară asu-
pra contextului istoric și social de existență a lăcașelor 
de cult iudaice, precum și o prezentare a comunității 
evreiești ieșene și implicit a Sinagogii Mari. De ase-
menea, cititorul are prilejul de a cunoaște elemente de 
detaliu din sinuosul parcurs al procesului de restaurare 
a monumentului istoric din fosta capitală a Moldovei, 
nu de puține ori afectat de discontinuități și momente 
nefavorabile. Tenacitatea echipei coordonatoare a fă-
cut ca la data de 22 mai 2018 membrii Comisiei pen-
tru Componente Artistice a Comisiei Naționale a Mo-
numentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii să 
efectueze recepția la terminarea lucrărilor, apreciind 
„modul profesionist” de execuție și acordând „califica-
tivul Excepțional”.

Merită aplaudată și calitatea numeroaselor ilustrații 
din volum.

DAN DRUȚĂ

Ovidiu Bănescu, vicepreședintele 
FCER, este unul dintre cei trei membri ai 
conducerii executive a Federației, alături 
de președintele Silviu Vexler și de secreta-
rul general Eduard Kupferberg. El le trans-
mite celorlalți experiența lui, dobândită în 
decenii de activitate în cadrul Federației. 
Caracteristicile principale ale lui Ovidiu 
Bănescu sunt calmul și gândirea rațională; 
și cine a avut prilejul să fie aproape de el, 
să-l urmărească și să-l asculte, sesizea-
ză aceste însușiri. Se mai adaugă la cele 
amintite și apropierea față de colegi, prie-

teni, atenția și empatia manifestate pentru 
colectivul în care lucrează. Ovidiu Bănescu 
este omul care, atunci când este posibil, 
întinde o mână de ajutor. Pe de altă parte, 
cunoștințele sale economice în numeroase 
domenii au contribuit de multe ori la găsi-
rea unor soluții care au susținut activitatea 
Federației.

Cu prilejul aniversării sale îi urăm să ne 
fie alături încă mulți ani, să ne putem bucu-
ra de calitățile lui deosebite, pe care le-am 
prezentat.

La mulți ani cu sănătate și împliniri! (RE)

Foto: M. Stinghe

Foto: M. Stinghe

Foto: M. Stinghe
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Numele  
lui Dumnezeu 

este Pace
Dicționar de civilizație iudaică. 

Selecție de la litera A
Rubrica își propune ca, într-un 

spațiu restrâns, să le ofere cititorilor 
repere perene din istoria uneia dintre 
cele mai vechi civilizații ale lumii, în 
dorința de a risipi prejudecăți, a com-
bate fanatisme, a stopa ascensiunea 
antisemitismului din prezent.

Abram, fiul lui Terah, părăsește, la 
îndemnul Divinității, Caldeea natală, 
ducându-se în Canaan. Divinitatea 
pecetluiește cu el un legământ al că-
rui semn va fi circumcizia, îi transfor-
mă numele în Abraham (Avraham) 
care, conform unui joc de cuvinte 
din Geneza 17, 5, înseamnă „tată a 
mulțime de popoare”, îi făgăduiește o 
descendență numeroasă. Este înte-
meietorul monoteismului.

Abraham îl descoperă pe Dum-
nezeu Unicul din nevoia de a jude-
ca cu mintea proprie. Lumea în care 
trăia era idolatră. Se conforma unor 
preconcepții primite prin educație. 
Unii o făceau din convingere, alții 
din oportunism, cei mai mulți din 
superstiție. Abraham își pune între-
bări. De ce oamenii se închină unor 
obiecte lucrate de ei înșiși? Cine a 
creat Universul? Cui îi datorăm Or-
dinea firii? O întrebare aduce după 
sine altele. Sunt mai multe decât răs-
punsurile, dar împiedică stagnarea. 
Plecarea din Ur este plecarea dintr-o 
lume cu care nu mai rezona.

Ceea ce impune în conduita sa, 
odată ajuns în Canaan, țara arătată 
de Dumnezeu Unicul, este echitatea. 
Într-unul dintre războaiele pe care e 
silit să le poarte, iese învingător. În-
cep negocierile. „Împăratul Sodomei” 
îi propune un târg-capcană. Dacă-l 
accepta, devenea vulnerabil. „Dă-mi 
oamenii și ține bogățiile pentru tine.” 
„Jur că nu voi lua nimic din tot ce este 
al tău, replică Abraham, nici măcar 
un fir de ață, nici măcar o curea de 
încălțăminte, ca să nu zici: «L-am 
îmbogățit pe Abraham». Nimic pentru 
mine” (Geneza 14, 23). Chiar într-un 
moment dramatic de viață – pierde-
rea Sarei –, dorind să cumpere ca loc 
de veci peștera Macpela, respinge 
oferta lui Efron Hititul, făcută de față 
cu martori, de a i-o dărui împreună 
cu ogorul pe care se afla. Din remar-
cile lui Efron reiese că-și evaluează 
pământul la „patru sute de sicli de 
argint”. Și tot în fața „norodului” i-l 
plătește. „Ogorul și peștera (...) au 
fost întărite astfel ca moșie a lui Abra-
ham” (Geneza 23, 17-18).

Tratatul de pace încheiat de Abra-
ham cu Avimeleh, „împăratul Ghera-
rei”, are conotații contemporane. De 
față cu Picol, căpetenia oștirii sale, 
Avimeleh recunoaște că Abraham 
este cel care a săpat fântâna de la 
Beer Sheva. Abraham sădește un co-
pac și „cheamă acolo Numele Dom-
nului”.  Numele lui Dumnezeu este 
Pace.

IULIA DELEANU

mireille Knoll și Sarah Halimi – victime ale 
antisemitismului și indiferenței autorităților

midreșet Iavne: despre rugăciunea iudaică și miturile iudaice

Studiu recent al APL și EJA

Antisemitismul, larg răspândit în statele UE

La Paris a început procesul celor 
doi asasini ai lui Mireille Knoll, evreică 
franceză de 85 de ani, supraviețuitoare 
a Holocaustului. Mireille Knoll a fost 
omorâtă în 2018, în apartamentul 
său, cu 11 lovituri de cuțit. Pentru a-și 
ascunde urmele, asasinii au dat foc 
apartamentului. Potrivit procurorilor, 
motivul asasinatului înfăptuit de doi 
foști deținuți – Yacine Mihoub de 31 
de ani și Alex Carrimbacus de 26 de 
ani – a fost ura stimulată de antisemi-
tism și dorința de câștiguri materiale. 
Cei doi au ales-o pe Knoll după ce Mi-
houb, vecin cu Knoll de la vârsta de 

8 ani, i-a spus partenerului său că ea 
trebuie să aibă mulți bani, deoarece 
este evreică. Polițiștii au descoperit 
că Mihoub era atras de idei și lozinci 
islamice și era cunoscut de autorități 
drept simpatizant al fraților Kouachi, 
autorii atacului terorist islamic din ia-
nuarie 2005 împotriva ziariștilor de 
la Charlie Hebdo. Potrivit ziarului Le 
Figaro, Mihoub era „dependent de si-
te-uri antisemite și un apărător înfocat 
al Hamas”. În timp ce o înjunghia pe 
Knoll, el striga „Allahu Akbar!”

Această crimă a fost ultima dintr-o 
serie de atacuri antisemite din Franța, 
comunitatea evreiască de aici, ce 
numără 500.000 de persoane, fiind 
preocupată de modalitatea în care 
extremismul islamic din ce în ce mai 
viguros alimentează antisemitismul. 
Aproximativ 30.000 de persoane au 
participat în 2018 la un marș al tăcerii 
în memoria lui Mireille Knoll, printre 
care s-au aflat miniștri și lideri ai par-
tidelor politice. Președintele Macron 
a luat parte la înmormântarea ei. El a 
spus că asasinul „a omorât o femeie 

nevinovată și vulnerabilă, deoarece 
era evreică. Prin acest gest, asasinul 
a întinat valorile noastre cele mai sa-
cre și memoria noastră”.

De curând, o stradă a căpătat nu-
mele lui Mireille Knoll. La inaugurare 
au participat primarul Parisului, Anne 
Hidalgo, autorități locale și lideri ai 
organizațiilor evreiești. Prin acest 
gest, Hidalgo și-a îndeplinit o promi-
siune făcută la scurt timp după asasi-
nat. Tabela indicatoare a străzii are și 
un text explicativ în care se arată că 
Mireille Knoll „a fost torturată și omo-
râtă deoarece s-a născut evreică. O 
victimă inocentă a obscurantismului și 
a urii antisemite, la vârsta de 85 de 
ani”.

O altă victimă a urii antisemite a 
fost Sarah Halimi, de 67 de ani, care a 
fost aruncată pe geamul apartamen-
tului ei de un vecin care striga „Allahu 
Akbar!” Curtea franceză de Apel nu 
l-a condamnat pe asasin, Kobili Tra-
oré, considerând că, fiind consuma-
tor de droguri, este iresponsabil și nu 
poate fi judecat. Decizia a provocat 

furia unei mari părți a opiniei publice 
franceze și, la propunerea unui depu-
tat, s-a format o comisie parlamentară 
de investigație. În urma cercetărilor, 
s-a constatat că poliția franceză ar 
fi putut preveni asasinatul, dar nu a 
făcut-o, dat fiind că organele de or-
dine obținuseră cheia apartamentului 
vecin și ar fi putut intra prin balcon la 
Halimi, dar au așteptat și au acționat 
o oră după asasinat. (E.G.)

Prejudecățile despre evrei au rămas neschimbate la 
30% dintre națiunile est-europene componente ale Uniunii 
Europene, în timp ce în cazul statelor membre din ves-
tul Europei se înregistrează aproximativ același nivel de 
opinii dușmănoase cu privire la Israel, s-a arătat într-un 
nou raport redactat de APL (Liga Europeană de Acțiune 
și Protecție) și EJA (Asociația Evreiască Europeană) de 
la Bruxelles. Sunt răspândite și opinii potrivit cărora evreii 
exploatează Holocaustul, conduc rețele secrete și nu vor fi 
niciodată în stare să se integreze în societate. Rezultatele 
se bazează pe sondaje efectuate în rândul a câte 1.000 de 
persoane din 16 state UE – Austria, Belgia, Cehia, Franța, 
Germania, Grecia, Italia, Letonia, Marea Britanie, Olanda, 
Polonia, România, Slovacia, Spania, Suedia și Ungaria – 
cu o comunitate evreiască mai numeroasă. Sondajul se 
bazează pe 70 de întrebări și a fost realizat în perioada 
decembrie 2019 - ianuarie 2020, cu trei luni înaintea intro-
ducerii carantinelor în Europa, ca o consecință a răspân-
dirii pandemiei de coronavirus care a declanșat un nou val 
de teorii antisemite conspiraționiste. Sondajul, a declarat 
rabinul Menachem Margolin, președintele EJA, „demon-
strează că antisemitismul este încă prezent în Europa și 
este greu de tratat”.

Astfel, o treime dintre respondenții din state ale Europei 
de Est (Polonia, Ungaria) au răspuns afirmativ la întrebări-
le referitoare la „antisemitismul primar”, respectiv că evreii 
sunt o prezență de nedorit, că ei sunt implicați în practici fi-
nanciare ilegale, că o rețea evreiască secretă influențează 
problemele politice și economice globale. Dintre polonezi 
34% nu ar dori vecini evrei, iar dintre unguri 30% nu sunt 
de acord cu eforturile europene de a păstra religia și cultu-
ra iudaică; 20% au susținut că ar fi cel mai bine dacă evreii 
ar părăsi țara.

În România, 38% dintre respondenți au fost de acord cu 
tezele „antisemitismului primar”, iar în Cehia, 36% dintre 
cei care au răspuns s-au situat pe această poziție. Deși 
cifra a fost mult mai mică în cazul statelor care nu au făcut 
parte din blocul sovietic, o cifră neașteptat de mare, de 
58%, s-a înregistrat în Grecia legat de unele teze ale „an-
tisemitismului primar”, în condițiile în care astăzi în Grecia 
trăiesc doar 6.000 de evrei, comparativ cu 80.000 înainte 
de al Doilea Război Mondial. Interesant este raportul dintre 
incidentele antisemite al căror număr a crescut în țări vest-
europene și proporția mică a celor care susțin „antisemitis-
mul primar” (Germania 17%, Franța 15%, Marea Britanie 
6%, Olanda 3%). Minimalizarea tragediei Holocaustului 
este de 71% în Polonia, 67% în Grecia, 80% în Ungaria, 
82% în România și 77% în Austria. Este foarte răspândită, 
mai ales în state din Europa de Vest, ostilitatea față de Is-
rael, bazată pe antisemitism: 81% în Spania, 75% în Italia.

Studiul a fost publicat în ajunul Conferinței Liderilor 
Evrei de la Bruxelles, organizată de EJA în zilele de 12 și 
13 octombrie, la care au participat zeci de lideri evrei eu-
ropeni, parlamentari și diplomați, inclusiv vicepreședinți ai 
Comisiei Europene. Isaac Herzog, președintele Israelului, 
și Nachman Shai, ministrul israelian al Diasporei, au trimis 
mesaje.

Participanții și-au manifestat pesimismul cu privire la 
situația antisemitismului în Europa și au cerut luarea unor 
măsuri urgente pentru a-l contracara. Reprezentanți ai Co-
misiei Europene și-au exprimat speranța că noua strategie 
a UE, dată recent publicității, va contribui la combaterea 
mai energică a manifestărilor antisemite și va oferi o mai 
mare securitate instituțiilor evreiești.

EVA GALAMBOS

În 26 octombrie 2021 a avut loc o 
nouă ediție a programului Midreșet 
Iavne, inițiat de Cancelaria Rabini-
că de Șavuot 5781, menit să atragă 
dezbateri pe teme iudaice. Modera-
torul Emanuel Pusztai, prim-canto-
rul FCER, s-a aflat și în ipostaza de 
conferențiar, cu tema „Tefilah – rugă-
ciunea iudaică: ce, cum și de unde?” 
În a doua parte a cursului, conf. univ. 
dr. Felicia Waldman, de la Universita-
tea din București, a susținut tema „Mi-
turi false în istoria iudaismului”.

Emanuel Pusztai a arătat că tefilah 
provine de la verbul reflexiv l’hitpalel 
(„a se ruga”; literal, „a se judeca pe 
sine”, „a-și face o introspecție”). Ru-
găciunea este una dintre acțiunile 
sublime de care este capabil un om. 
După Ieșirea din Egipt, cei 40 de ani 
în deșert au însemnat pentru evrei 

o reeducare în direcția unei legături 
strânse cu Divinitatea. Prin rugăciune, 
care creează o conexiune între om și 
divin, recunoaștem că există cineva 
mai presus de noi, cineva care ne 
este alături și ne poate ajuta – Stăpâ-
nul atotputernic, omniscient și omni-
prezent, judecătorul cel drept. Atunci 
când deciziile Lui se reflectă în viețile 
noastre, trebuie să acceptăm cu ega-
lă deschidere tot ce vine de la El. Se 
naște întrebarea: dacă Dumnezeu a 
decis într-un fel, cum de ne permitem 
să-L rugăm să schimbe acest lucru? 
Răspunsul este că, în momentul în 
care ne rugăm din inimă, devenim alți 
oameni care merită decrete mai bune 
din partea Sa. Prin urmare, scopul ru-
găciunii este de a ne schimba în bine.

Felicia Waldman a vorbit despre 
mitul evreului bogat. În România, 

acesta se reflectă mai ales din secolul 
al XIX-lea încoace. În istoria mai ve-
che au existat domnitori înțelepți care 
au văzut rolul important al evreilor în 
comerțul internațional, în legăturile de 
afaceri între Est și Vest, și i-au invi-
tat pe evrei să se așeze pe teritoriul 
românesc, mai ales în Moldova. Deși 
evreii bogați erau mai puțini decât cei 
săraci, erau mult mai vizibili și își atră-
geau ușor ura asupra lor. Când Isac 
Peltz descria pătura evreiască extrem 
de săracă a Capitalei, în romanele 
Calea Văcărești și Foc în Hanul cu 
tei, contemporanii lui o descopereau 
cu surprindere. Evreii bogați erau, în 
general, sefarzi care s-au integrat în 
Principatele Române prin legăturile 
lor cu Imperiul Otoman din care ve-
neau, prin CLAUDIA BOSOI

(Continuare în pag. 22)
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Evenimentul a fost anunțat în ziarul Înfrățirea 
din 3 mai 1915. Organul de presă al Uniunii Evre-
ilor Pământeni informa că inaugurarea Cercului 
va avea loc la data de 10 mai 1915. Se preciza 
că „scopul acestui cerc este răspândirea culturii, 
în general, și a celei românești, în special. Noua 
instituție va fi un centru cultural românesc și, prin 
aceasta, un mijloc de apropiere între români și 
evrei. Conducătorii Centrului se vor adresa scri-
itorilor și artiștilor români, pentru a-i ruga să țină 
conferințe, să citească din lucrările lor și să orga-
nizeze șezători și reprezentații”.

Despre inaugurarea Cercului relata același 
ziar din 24 mai 1915. La inaugurare a luat par-
te multă lume, se scria în ziar. Fuseseră invitați 
toți președinții societăților evreiești din Capitală și 
multe notabilități. Printre participanți 
s-a remarcat prezența profesorului 
universitar David Emanuel.

Unul dintre primii vorbitori a fost 
dr. W. Filderman, inițiatorul Cercului, 
care a dat citire telegramei adresate 
regelui Ferdinand I: „Cercul Libertatea, înființat de 
evreii pământeni spre a răspândi cultura româ-
nească și a strânge prin mijloace culturale legă-
turile între români și evrei, se scria în telegramă, 
roagă pe Majestatea Voastră să primească, cu 
prilejul inaugurării, omagiile sale de profund de-
votament, precum și expresiunea neclintitei sale 
dragoste către Țară și Tron.” În încheiere se ară-
ta: „Instituția care se inaugurează se asociază la 
urarea pe care de 10 mai o face întregul popor 
românesc pentru realizarea aspirațiilor naționale 
ale întregirii neamului.” După citirea telegramei, 
Filderman, în calitate de președinte al Cercului, a 
ținut o scurtă cuvântare referindu-se la contribuția 
evreilor la dezvoltarea culturală a popoarelor în 
mijlocul cărora locuiesc. „Știința a fost, în decursul 
vremurilor în care evreii au avut parte de prigoniri, 
spunea W. Filderman, singurul element în care 
uneori, și nu fără stânjeniri, au fost totuși îngăduiți 
să se manifeste.”

O cuvântare strălucită a fost rostită de dr. 
Adolphe Stern, președintele Uniunii Evreilor Pă-
mânteni. Cuvântarea a fost publicată integral în 
ziarul Înfrățirea. Spicuim: „Alegerea acestei zile 
de 10 Mai pentru inaugurarea Cercului, spunea 
vorbitorul, este un simbol: ea înseamnă că cultu-
ra urmată de acest Cerc este cea românească și 
este un simbol de legătură a noastră indisolubilă 
cu această țară și idealurile ei de mărire. Se vor 
mira poate unii că Cercul este considerat cerc cul-
tural. Și totuși, nimic mai firesc. Cultura dă omului 
adevărata libertate... ea ne descarcă de patime 
și ură și ne duce la solidaritatea omenească prin 
bunătate și frăție. Cu un cuvânt... ea ne face li-
beri. Fericesc pe oamenii vrednici și luminați care 
au pus temelia acestui așezământ. Făcând-o, ei 
au urmat tradiția iudaismului. Evreii au fost pu-
ruri poporul cărții. Legea lor religioasă, Biblia, se 
numește Învățătura, iar Talmudul, mult defăima-
tul și de puțini cunoscutul Talmud, proslăvește 
cunoașterea. Religia evreilor este așadar intelec-
tuală, conchide Stern; amor dei intellectualis, așa 
a numit-o marele cugetător evreu Baruch Spino-
za. În carte, evreii au găsit comoara credinței lor. 
Într-însa au căutat refugiu și mângâiere în marti-
rajul lor de-a lungul veacurilor, de obidă și umili-
re. Acest intelectualism a făcut pe evrei, în toate 
veacurile și locurile, factori puternici de civilizație 
și progres. Istoria nepărtinitoare ne arată că și în 
țara noastră evreii, poftiți aici de domni și boieri ca 
să umple goluri existente și să îndestuleze nevoi 
imperioase, au îndeplinit în epoci de prefaceri a 
țării un rol important, nu numai în dezvoltarea ma-
terială, dar și în cea morală. Îmbrățișând cultura 
română, ei au contribuit la rodirea ei.“ În încheie-
re, Stern citează următoarele versuri eminescie-
ne: „Faceți ca în astă lume să aibă parte dreaptă, 
egală fiecare și să trăim ca frați.”

După cunoștințele noastre, singurul autor al 
istoriei Cercului este Barbu Lăzăreanu care, în 
1940, a publicat broșura intitulată Cercul Liber-
tatea. Cercul a fost dizolvat în anul 1939. Ne 
propunem prezentarea activității Cercului într-o 
existență de un sfert de secol.

LYA BENJAMIN

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

Înființarea Cercului 
Libertatea

Israelul va colabora cu ONU pentru a contracara 
discursul de ură pe social-media

Premiul Scriitorul Lunii Septembrie, acordat de 
Uniunea Scriitorilor din România lui DANIEL CRIS-
TEA-ENACHE, a fost dedicat de laureat dr. Aurel 
Vainer z.l. Mulțumirile noastre se îndreaptă către 
Daniel Cristea-Enache, iar felicitările, către domnia 
sa și către toți ceilalți autori premiați.

După cum se arată în comunicat, pe 5 noiem-
brie, la Sala „Mozart” din Palas Mall Iași, a avut loc 
festivitatea de premiere în cadrul Galei Scriitorii 
Anului 2021, ediția a VI-a.

La evenimentul organizat de Uniunea Scriitori-
lor din România și de Primăria Iași, la care a par-
ticipat și primarul Mihai Chirica, au fost prezente 
personalități din literatura română contemporană.

Juriul din acest an a fost format din: acad. Ni-
colae Manolescu, președinte; Ioan Holban, Mircea 
Mihăieș, Irina Petraș, Vasile Spiridon, Răzvan Von-
cu și Mihai Zamfir.

În fiecare lună, din noiembrie 2020 și până în 
octombrie 2021, juriul a ales Scriitorul Lunii, cei doi-
sprezece premiați fiind: Mihaela Mancaș, George 
Volceanov, Mihók Tamás, Andreea Răsuceanu, Mir-
cea Anghelescu, Nichita Danilov, Vida Gábor, Călin 
Vlasie, Cristina Chevereșan, Marta Petreu, Daniel 
Cristea-Enache și Cornel Nistea.

Criticul literar Daniel Cristea-Enache a dedicat 
Premiul Scriitorul Lunii Septembrie 2021 memori-
ei dr. Aurel Vainer, fostul președinte al Federației 

Comunităților Evreiești din România.
Premiul Scriitorul Anului a fost decernat, ex 

aequo, eseistei și scriitoarei Marta Petreu, pentru 
volumul Blaga, între legionari și comuniști (Editura 
Polirom), și criticului Daniel Cristea-Enache, pentru 
volumul Linia de contur, II (Editura Spandugino).

Premiile Scriitorul Lunii și Scriitorul Anului sunt 
un proiect al Uniunii Scriitorilor din România, sub 
egida Primăriei Municipiului Iași (primar, Mihai Chi-
rica) și în organizarea Casei de Cultură „Mihai Ur-
sachi“ (director, Adi Cristi).

La o întâlnire desfășurată la sediul ONU din New 
York, la care au participat și Gilad Erdan, ambasa-
dorul israelian la ONU, Yoaz Hendel, ministrul isra-
elian al comunicării, și Antonio Guterres, secretarul 
general al ONU, aceștia au convenit să colaboreze 
în vederea contracarării conținuturilor antisemite in-
citante la ură de pe platformele social-media. „Ne 
aflăm într-un război global, pentru adevăr și pentru 
a pune capăt discursului urii și incitărilor din întrea-
ga lume, regăsite pe social-media. Israelul va fi un 
pionier în această bătălie”, a declarat Hendel, citat 
de JTA. El l-a informat pe secretarul general al ONU 
că va organiza, împreună cu Ministerul Comunicării 
și cel de Justiție, un comitet pentru a analiza situația 
rețelelor sociale și dacă acestea vor putea fi definite 
drept organizații media. În acest caz, ele urmează 
să fie răspunzătoare legal pentru conținutul editorial 
și pentru transparență.

Cei trei au discutat despre dependența din ce 
în ce mai mare de ecran a adolescenților și despre 
felul în care algoritmii social-media le pot provoca 
acestora emoții. Hendel a amintit și tendințele în-

registrate în Israel și a subliniat necesitatea unor 
reglementări legale.

La rândul lui, Erdan a prezentat poziția Israelului 
cu privire la legătura dintre conținutul incitant care 
se răspândește prin social-media și terorismul din 
lumea reală, ceea ce justifică noi instrumente lega-
le. „În ultimii ani, incitarea pe social-media a deve-
nit o sursă majoră de terorism și atacuri antisemite. 
Dacă nu o vom combate, fenomenul se va extinde. 
Vorbim despre reglementări care trebuie aplicate 
în cazul firmelor online de social-media, menținând 
în același timp echilibrul necesar pentru a proteja 
libertatea de exprimare”, a declarat Erdan. Potrivit 
lui Guterres, algoritmii sunt realizați pentru a genera 
profituri comerciale și unele dintre acestea pot încu-
raja discursul de ură și polarizarea.

Cei trei au convenit ca Erdan să coordoneze co-
laborarea dintre Israel și ONU în această problemă, 
încercând să stopeze răspândirea conținuturilor an-
tisemite și incitarea pe social-media.

EVA GALAMBOS

Premiul Scriitorul Lunii Septembrie, dedicat  
de Daniel Cristea-Enache lui Aurel Vainer

Luna trecută, Portu-
galia l-a omagiat oficial 
pe diplomatul Aristi-
des de Sousa Mendes 
care, în timpul celui de 
al Doilea Război Mon-
dial, a salvat mii de 
persoane amenințate 
de persecuția nazistă. 
În Panteonul Național 
al țării a fost realizat un 
mormânt cu numele lui.

Importanți oameni 
politici și personalități 
publice au participat la 
ceremonia televizată și 
au asistat la momentul 

în care mormântul a fost așezat alături de mormin-
tele unor personalități ale istoriei portugheze. Edu-
ardo Ferro Rodrigues, președintele Parlamentului 
portughez, a afirmat că Sousa a conferit prestigiu 
Portugaliei. „Oameni care în momente decisive ris-
că siguranța proprie și a familiilor lor pentru o cauză 
mai bună sunt rari. Sousa Mendes a fost unul dintre 
ei”, a spus Rodrigues.

Ceremonia marchează încununarea călătoriei 
de 80 de ani a lui Sousa Mendes de la funcționarul 
public ostracizat la personajul onorat pe plan 
internațional. Ca diplomat, Sousa Mendes și-a sfi-
dat  superiorii, inclusiv pe dictatorul Antonio Salazar 
când, în calitate de consul la Bordeaux în 1940, a 

eliberat vize unor oameni care se temeau de pri-
goana nazistă. Viza portugheză dădea posibilitatea 
oamenilor, inclusiv evreilor care se refugiau din fața 
Holocaustului, să scape prin Portugalia neutră, că-
lătorind cu avionul sau vaporul în SUA sau în alte re-
giuni. Serviciul diplomatic portughez urma să ceară 
acceptul guvernului de la Lisabona pentru a elibera 
vize unor categorii de solicitanți, în spiritul menținerii 
neutralității țării, dar Sousa Mendes a eliberat vizele 
fără a aștepta acel consimțământ. Din cauza aces-
tui demers a fost destituit din serviciul diplomatic, iar 
familia lui, condamnată de opinia publică. A murit în 
sărăcie în 1954.

Un deceniu mai târziu, acțiunile lui de salvare a 
persoanelor din fața nazismului au fost recunoscu-
te. Astfel, în 1966, Institutul Yad Vashem i-a acor-
dat titlul de „Drept între popoare”. Anul trecut, papa 
Francisc l-a elogiat, iar o moțiune a Senatului ame-
rican din martie a.c. a salutat „activitatea lui umani-
tară și principială”.

Însă recunoașterea Portugaliei a venit abia la 
sfârșitul anilor 1980, când autoritățile i-au acordat 
postum distincții. În 2017, președintele Marcelo Re-
belo de Sousa i-a conferit diplomatului cea mai înal-
tă distincție, Marea Cruce a Ordinului Libertății. Anul 
trecut, Parlamentul portughez a decis să-l onoreze 
pe fostul diplomat la Panteonul Național, plasând 
acolo o placă și un mormânt, fără rămășițele lui 
pământești. Dorința lui Sousa Mendes a fost să fie 
înmormântat la locul său de naștere, lângă Viseu, în 
nordul Portugaliei. (E.G.)

Portugalia l-a omagiat pe diplomatul Sousa mendes
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O piață din Ierusalim,  
numită în cinstea diplomatului 

japonez salvator

mike Fink, un profesor din Rhode Island, cu origini românești

Evreii  și  patria lor

O nouă piață din capitala Israelu-
lui, Ierusalim, va onora memoria lui 
Chiune Sugihara, un diplomat japo-
nez care, în timpul Holocaustului, a 
acordat peste 2.000 de vize unor fa-
milii evreiești din Polonia și Lituania, 
salvându-le astfel viața. Asumându-și 

un risc major, datorită acțiunilor sale 
în calitate de viceconsul al Imperiului 
Japonez la Kaunas, Lituania, se esti-
mează că peste 10.000 de persoane 
– beneficiari direcți sau descendenți 
– îi datorează viața. Grație acestor 
fapte, Chiune Sugihara a devenit sin-
gurul cetățean japonez distins cu titlul 
„Drept între Popoare”, acordat de In-
stitutul Yad Vashem în anul 1984.

La evenimentul recent de la Ie-
rusalim au fost prezente peste 100 
de persoane, inclusiv descendenți ai 
supraviețuitorilor. Între invitați s-a aflat 
și Nobuki Sugihara, fiul lui Chiune. 
El a amintit că, în timpul studenției 
la Universitatea Ebraică din Ierusa-
lim, a locuit în imediata apropiere a 
cartierului Kiryat Yovel, unde se află 
piața inaugurată. Fiul diplomatului a 
declarat că tatăl său „nu și-a imaginat 
nicio dată” că atât de mulți beneficiari 
ai documentelor pe care le-a emis vor 

reuși să supraviețuiască. Ambasado-
rul Japoniei în Israel, Koichi Mizushi-
ma, și-a exprimat mândria „de a avea 
un coleg atât de hotărât”, precum 
Sugihara. Primarul Ierusalimului, Mo-
she Lion, a caracterizat evenimentul 
drept „cea mai emoționantă” ceremo-

nie de dedicare la care a partici-
pat de la preluarea mandatului 
în urmă cu trei ani, acest lucru 
datorându-se numărului mare de 
descendenți care se află în viață, 
grație acțiunilor lui Sugihara. „Te 
iubim”, a spus Lion adresându-
i-se lui Nobuki și altor membri ai 
familiei Sugihara. „Vom aprecia 
întotdeauna ceea ce ați făcut; prin 
«noi» mă refer la locuitorii Ierusa-
limului și la poporul israelian”, a 

afirmat edilul.
La întrebarea privind motivația 

nobilului său gest, Chiune Sugiha-
ra a răspuns în anul 1985 că „aces-
ta este genul de sentimente pe care 
oricine le-ar avea atunci când îi vede 
pe refugiați (...). Pur și simplu nu poți 
să nu empatizezi cu ei. Printre acești 
refugiați s-au numărat bătrâni și fe-
mei. (...) Eu am crezut că acesta ar fi 
lucrul corect de făcut. Nu este nimic 
rău în a salva viețile multor oameni.” 
Chiune Sugihara s-a stins din viață la 
data de 31 iulie 1986, la vârsta de 86 
de ani. În pofida publicității de care a 
beneficiat în Israel și în alte țări, fap-
tele lui au rămas aproape necunos-
cute până în anul 2000, atunci când 
Japonia i-a recunoscut oficial merite-
le. Lituania a onorat, de asemenea, 
memoria diplomatului, declarând anul 
2020 „Anul Chiune Sugihara”.

(D.D.)

Prof. univ. dr. Mike Fink se descrie drept „cel mai longeviv membru al  
Rhode Island School of Design”. Și-a început cariera ca asistent universitar 
în 1957, în domeniul literaturii universale. A absolvit universitățile america-
ne Yale, Brown și Harvard. Are origini românești. A fost coleg de catedră cu  
Marguerite Dorian-Taussig (z.l.), fiica lui Emil Dorian.

– Vorbiți-ne, vă rog, despre familia 
dumneavoastră.

– Mama s-a născut la Podu Iloa-
iei, în 1905, dar a traversat Atlanticul 
cu părinții ei la Montréal (Canada). 
Tata s-a născut la Londra, în 1904, 
însă bunicul patern era și el român, 
educat la Iași. Acesta a călătorit prin 
Europa ca fussgeyer, pentru o situație 
mai bună în Imperiul Britanic. A lucrat 
ca docher, apoi a învățat meseria de 
tapițer și, precum celălalt strămoș al 
meu, a traversat marea până în Ca-
nada. În timp, ambii bunici au deve-
nit cumnați, într-o coincidență deloc 
neobișnuită. Bunica din partea tatălui 
meu a murit în Canada, iar bunicul s-a 
recăsătorit cu sora tatălui celei care 
avea să fie mama mea! Verii erau ac-
ceptabili pentru fondatorul micuțului 
stat Rhode Island, Roger Williams, cu 
condiția să fie evrei! Cred că părinții 

mei s-au întâlnit chiar la acea nuntă. 
Mama a învățat câteva lucruri din pri-
mii ei ani în Europa de Est: să apre-
cieze gustul fructelor proaspete, să-și 
confecționeze păpuși din tulpini de 
porumb și oricare alt material, să își 
afle viitorul. „Un rom mi-a prezis că voi 
locui într-o casă din cărămidă, cu un 
horn înalt și voi avea trei fii”, a susținut 
ea, iar cea mai veche amintire clară a 
mea se leagă de construirea unei ast-
fel de case, cu cei doi frați ai mei mai 
mari! Prenumele mamei s-a schimbat 
cu fiecare țară în care a ajuns. În idiș i 
se spunea Blima, la Montréal, Rebec-
ca sau Rachel, iar la Providence, în 
Rhode Island, odată căsătorită i s-a 
spus Betty. A murit când împlinea 60 
de ani, în 2 august 1965; a fost o pier-
dere enormă a vieții mele. Fotografiile 
nu au surprins niciodată demnitatea 
blândă a chipului ei.

– Ați vizitat vreodată România?
– În 1967, la doi ani după moar-

tea mamei și la un an după perioada 
de doliu, am făcut un pelerinaj pentru 
a-i vizita locurile natale. Acolo mi-am 
cumpărat o pălărie țărănească înaltă, 
căptușită cu blană, care să mă apere 
de iarnă și am trimis o relatare asupra 
călătoriei la revista universității noas-
tre, cu fotografii ale unei studente 
care a mers în aceleași locuri, o anu-
me Amalie Rothschild. Când le-am  
povestit cum a fost mătușilor și un-
chiului meu din Canada, precum și 
bunicului și tatălui meu, bunicul a ex-
clamat admirativ: „Numai tu ai fi făcut 
o asemenea expediție!” La câțiva ani 
după mine, tata mi-a călcat pe urme și 
a găsit aceiași ghizi care m-au întâm-
pinat când am coborât din tren în acel 
orășel cu un pod drăguț.

– Ați cunoscut-o pe Marguerite 
Dorian-Taussig, ați fost colegi la uni-
versitatea la care predați. Cum ați  
descrie-o?

– Marguerite era profesoară de 
botanică în cadrul diviziei de arte li-
berale a universității. A publicat un 
articol fermecător despre istoria par-
fumurilor și despre numele acestora. 
Îmi amintesc comentariul ei despre 
parfumul „Je Reviens”, apărut după al 
Doilea Război Mondial, cu referire la 
îndrăgostiții care au supraviețuit Ho-
locaustului și care și-au promis că de-
votamentul lor unul față de celălalt va 
prevala și totul se va termina cu bine. 
Marguerite s-a îngrijit de traducerea 
în engleză a memoriilor tatălui ei, Emil 
Dorian, Jurnal din vremuri de prigoa-
nă (tradus: The Quality of Witness, 
în 1982). Am vizitat-o când s-a retras 

într-un loc numit Laurelmead, un com-
plex rezidențial aflat pe malul unui 
râu, și am avut conversații inteligente. 
Din păcate, sănătatea i se șubrezea și 
tot mai des aflam că e în spital. Îmi ră-
mâne în memorie ca o persoană care 
căuta adevărul cu har, acceptare, cu 
acel fler pentru stil și substanță care 
pot fi o marcă a sufletului românesc, 
un spirit romantic, dar și mucalit, un 
amestec de solitar și sociabil.

– Ce gânduri ați dori să ne mai 
împărtășiți?

– Sunt mândru că sunt, într-un fel, 
și român. În Rhode Island, fondatorul 
nostru, Roger Williams, a îmbrățișat 
și a salutat toate religiile, inclusiv pe 
atei, și a definit libertatea nu ca pe o 
cerință politică de loialitate, ci ca pe 
o calitate spirituală, ca pe o promisi-
une de libertate pentru toți. Totodată, 
sunt un călător în Canada, un turist la 
Londra, aflat mereu în căutarea sen-
sului propriei vieți și a parfumurilor 
nostalgiei, a amintirii unei patrii pier-
dute. Casa cu grădină în care trăiesc 
este aceeași din copilărie. Are o alee 
pietruită, care a fost cândva o stradă 
care se termina într-un câmp, un mic 
Eden cu fluturi din belșug și, ocazio-
nal, păsări exotice migratoare. Adu-
nam mere acre, din care mama fă-
cea jeleuri și plăcinte delicioase și ne 
învăța lecțiile trecutului ei românesc 
timpuriu! Cumva, ea adusese Româ-
nia în curtea noastră! Acesta ar putea 
fi secretul societății democratice, că 
porți cu tine cultura, o despachetezi și 
rămâne cu tine oriunde ai ajunge.

A consemnat
CLAUDIA BOSOI

„Evident, dacă cineva ar izbuti 
să-i adune la un loc pe toți evreii de 
pe fața pământului și să-i constituie  
într-un stat, problema suferințelor 
evreilor ar lua o altă înfățișare, poa-
te chiar ar fi rezolvată. Dar întrebarea 
e: cum să constitui un stat evreiesc? 
Evreii au mai avut doară un stat. L-au 
avut chiar de mai multe ori. Unde e?... 
Ori de câte ori au avut un stat, nu s-au 
liniștit până nu l-au făcut bucăți.” Și 
așa mai departe, mai mult de o pagină 
„dedicată!” imposibilității evreilor de a 
trăi împreună, într-un stat al lor, pen-
tru că „viața în diaspora este însăși 
starea naturală a evreilor”. Așa s-a ex-
primat, în scris, cel pe care Wikipedia 
îl definește drept „filozof, matematici-
an, profesor și jurnalist... care a de-
venit cunoscut pentru antisemitismul 
său și devotamentul pentru politica de 
extremă dreaptă...”

Așa cum aminteam în 
ultimul meu eseu, Nae 
Ionescu semnase prefața 
la cunoscutul roman al 
lui Mihail Sebastian, De 
două mii de ani, și folosise ocazia 
pentru a se răfui cu tot ce putea re-
prezenta iudaism în întreaga istorie a 
României.

Ultima parte a prefeței se referă 
la incapacitatea evreilor de a-și con-
strui și menține un stat al lor. Și nu 
se poate spune că „celebrul” N.I. nu 
cunoștea istoria, întrucât – într-adevăr 
– de-a lungul a aproape patru milenii, 
evreii au avut de câteva ori un stat al 
lor, dar de fiecare dată el a dispărut, 
iar pentru N.I. numitorul comun al tu-
turor acestor căderi istorice e faptul 
că evreul e născut să sufere și, pentru 
a suferi, el trebuie să se afle oriunde, 
numai nu în țara lui.

Bineînțeles, în respectiva prefață, 
N.I. nu se referă nicidecum la faptul 
că, de fiecare dată când statul evreu 
s-a dezintegrat, cauza a fost cuceri-
rea de către alte puteri care, fiecare 
la vremea ei, domina această parte a 
lumii și în fața căreia foarte puține po-
poare au putut rezista.

Cu alte cuvinte, niciodată statul 
evreiesc nu a dispărut pentru că așa 
au hotărât locuitorii săi, ci ca urmare a 
unei invazii străine (asiriene, babiloni-
ene, persane sau romane).

Ba mai mult, cunoscutul antisemit 
ia în derâdere ideea lui Herzl, adică 
sionismul, întoarcerea pe pământurile 
părăsite acum două mii de ani. „Sio-

nismul?! Sinucidere!”, remarcă N.I. 
probabil mulțumit că, aparent, a putut 
găsi în istorie suficiente argumente 
în favoarea teoriei lui care, așa cum 
spuneam, îl plasează pe evreu, o dată 
pentru totdeauna, departe de patria 
sa, făcându-l din acest punct de vede-
re unic, dar mai ales vinovat de toate 
relele lumii, pentru că un individ care 
nu trăiește în țara lui nu va dori nicio-
dată binele locului în care viețuiește.

Sunt convins că mi se va atrage 
atenția asupra faptului că eu polemi-
zez cu un individ care a dispărut de 
pe suprafața pământului de mai bine 
de 80 ani. Teoretic, acest argument 
stă în picioare, pentru că e ușor să 
încerci să distrugi teoriile altuia, când 
acel altul nu (mai) e în stare să-și spri-
jine propriile sale opinii și să încerce 
a convinge lumea de justețea lor. De 

aceea voi încerca să fiu 
onest, deși onestitatea e 
ultimul lucru pe care l-ar 
merita un individ orbit de 
ura împotriva a tot ce are 
legătură cu iudaismul.

Voi pleca de la o ipoteză, imposibil 
de dovedit, dar plauzibilă, după care 
Statul Israel, cel din zilele noastre, 
n-ar fi avut șanse să apară pe harta 
lumii dacă n-ar fi existat Holocaustul, 
cu cele șase milioane de victime, o 
tragedie ca o alta și care (spun unii) a 
convins pe mai marii lumii să accepte 
(re)înființarea unui stat pe fostul terito-
riu aparținând celor 12 triburi iudaice.

Ridic această problemă pentru 
simplul motiv că, dacă N.I. ar mai fi 
trăit prin deceniul al cincilea al seco-
lului trecut, ar fi fost de acord că o 
asemenea catastrofă națională, fără 
precedent în istorie, ar fi putut fi cata-
lizatorul înființării unui stat iudeu, dar 
ar fi profitat „de ocazie” pentru a ex-
plica faptul că doar un cataclism de o 
asemenea magnitudine ar putea duce 
la reapariția unui stat evreiesc.

Dar dacă l-aș fi întâlnit în acei ani, 
i-aș fi aruncat în față faptul istoric al 
apariției sionismului cu mult înaintea 
Holocaustului și, de asemenea, rea-
litatea unei largi pături de evrei care 
au colonizat fosta Palestină în primele 
decenii ale secolului al XX-lea și au 
pus bazele a ceea ce istoricii numesc 
„Jewish Palestine”.

Însemnări de 
la fața locului

(Continuare în pag. 22)

Prof. dr. GABRIEL M. GURMAN
Omer, Israel

Gurman@bgu.ac.il
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Unul dintre cei mai mari mimi din 
istorie s-a născut pe 22 martie 1923 
la Strasbourg, în Franța, într-o familie 
de evrei (tatăl, Charles Mangel, era 
originar din Polonia, iar mama, Anna 
Werzberg, din Ucraina de astăzi).

Când Germania nazistă a inva-
dat Franța, Marcel avea 17 ani şi 
s-a refugiat cu părinții la Limoges, 
unde un văr, care era în mișcarea 
de Rezistență Evreiască din Franța 
(OJC), l-a  îndemnat să se alăture 
acestei organizaţii salvatoare a mii 
de copii și adulți în timpul Holocaus-
tului. Tatăl a fost prins de Gestapo și 
deportat în lagărul de la Auschwitz, 
unde a fost ucis. Marcel și fratele mai 
mare, Alain, au adoptat ca nume de 
familie „Marceau” (în loc de Mangel, 
cum se numea familia), pentru a nu fi 
identificați de naziști.

Marceau îşi aminteşte că, la vârsta 
de 5 ani, mama l-a dus la un film cu 
Charlie Chaplin și de atunci a dorit să 
devină mim. În timpul războiului, ado-
lescentul și-a folosit talentul pentru a-i 
face pe cei peste 400 de copii evrei de 
care se ocupa să rămână tăcuți în timp 
ce el și organizația din care făcea par-
te le asigurau evacuarea spre Elveția 
neutră. „Arma mea secretă era mima, 
povestea el, pentru că eu jucam, iar 
copiii mă priveau fascinați, nimeni nu 
vorbea, nici eu, nici ei. Copiii m-au ur-
mat, îmi zâmbeau, cred că m-au iubit 
și știu că după mulți ani au înțeles că 
m-am luptat pentru viața lor.”

După război, în 1945, Marcel s-a 
înscris la cursurile Școlii de Artă Dra-
matică a lui Charles Dullin, de la Tea-
trul Sarah Bernhardt din Paris, unde 

a studiat cu profesori precum Joshua 
Smith, Étienne Decroux și Jean-Louis 
Barrault. S-a alăturat apoi companiei 
lui Jean-Louis Barrault și a fost distri-
buit în rolul lui Arlequin; interpretarea 
sa a fost atât de apreciată, încât i s-a 
oferit şansa să prezinte prima sa „mi-
modramă”, Praxitele și peștele de aur, 
la Teatrul Sarah Bernhardt.

În 1947 Marceau l-a imaginat pe 
clovnul Bip, jucat în premieră la Théâ-
tre de Poche, din Paris. Purta pe sce-
nă o bluză marinărească și o pălărie 
de mătase decorată cu o floare. La 
scurt timp, personajul Bip a devenit un 
alter ego, aşa cum „Micul Vagabond” 
ajunsese chipul lui Charlie Chaplin. 
După celebrul spectacol Tinerețe, 
Maturitate, Bătrânețe și Moarte, un 
critic spunea: „Realizează în mai puțin 
de două minute ceea ce majoritatea 
romancierilor nu pot face în volume 
întregi.”

După Premiul Deburau, din 1949, 
pentru a doua mimodramă, Death be-
fore Dawn, a înfiinţat Compagnie de 
Mime Marcel Marceau, atunci singura 
companie de pantomimă din lume, cu 
spectacole la Paris, la teatre celebre 
(Le Théâtre des Champs-Élysées, Le 
Théâtre de la Renaissance și Teatrul 
Bernhardt).

Au urmat turnee peste tot în lume, 
pentru a răspândi „arta tăcerii” (State-
le Unite, America de Sud, Africa, Aus-
tralia, China, Japonia, Asia de Sud-
Est, Taiwan, Rusia și Europa).

A publicat două cărți pentru copii, 
Cartea alfabetului Marcel Marceau și 
Cartea de numărare Marcel Marceau, 
precum și poezii, între care La Ballade 

de Paris et du Monde, scrisă în 1966, 
și Povestea lui Bip, ilustrată de artistul 
însuşi, apărută la Harper and Row.

Marcel Marceau a înfiinţat – era 
în 1969 – prima sa școală, École In-
ternationale de Mime, la Théâtre de 
la Musique din Paris, unde preda 
acrobație, scrimă, balet și mimă, apoi, 
în 1978, École Internationale de Mi-
modrame de Paris.

Marcel Marceau a murit într-un 
cămin de bătrâni din Franța, pe 22 
septembrie 2007. Avea 84 de ani. La 
înmormântare s-a interpretat a doua 
parte a Concertului pentru pian nr. 21 
de Mozart, muzica folosită de Mar-
ceau ca acompaniament pentru spec-
tacolele sale. A fost înmormântat în 
cimitirul Père Lachaise, din Paris.

Obişnuia să spună: „Meseria mea 
constă în a tăcea. Mima e o artă no-
bilă, o artă a gestului, mimul e marto-
rul tăcut al vieţii oamenilor. După ce 
am jucat în 45 de ţări, am observat 
că această artă atinge inimile publi-
cului, indiferent de naţionalitate, rasă, 
culoare. E un limbaj care creează o 
punte între oameni.”

IOAN IACOB

marcel marceau a salvat de la moarte  
peste 400 de copii evrei

– Întreținerea cimitirelor evreiești 
în comunități și, mai ales, în localitățile 
unde nu mai trăiesc evrei, este azi 
una dintre problemele acute. Cum o 
țineți sub control?

– Principalele griji sunt asigurarea 
împrejmuirilor, curățarea vegetației, 
buna întreținere a pietrelor funerare, 
betonarea aleilor pentru a ușura acce-
sul vizitatorilor. La cimitirul din Ocna 
Mureș, de pildă, am montat un gard 
cu o lungime de 60 de metri, o poar-
tă de acces auto și pietonal, dale de 
beton pe o alee de 50 mp. La cimitirul 
din Alba Iulia a fost renovată căsuța 
rabinului Paneth și construită o alee 
de beton de la gard la căsuță. Am în-
ceput lucrările de renovare a capelei 
din același cimitir. Colaborarea cu 
Tabăra de Restaurare și Conserva-
re, ajunsă acum la ediția a VII-a, a 
constituit o soluție pentru curățarea 
vegetației și restaurarea de mațeivot 
din cimitire, în oraș și în zonă. Tabă-
ra a fost inițiată și organizată de conf. 
univ. dr. Daniel Dumitran, de la Uni-

versitatea 1 Decembrie 1918, și de Si-
donia Olea, expert restaurator la Mu-
zeul Național al Unirii. Numai în vara 
trecută, participanții au curățat pietre 
funerare și au finisat altele începute 
în anii anteriori, ajungându-se aproxi-
mativ la 100 de monumente funerare 
restaurate în cimitirul din Alba Iulia, în 
sectorul istoric. Lucrările au continuat 
și în vara acestui an. Tot ei au curățat 
de vegetație unul dintre cimitirele 
evreiești din Valea Lungă. Când a fost 
reinaugurată Sinagoga din Alba Iulia, 
îndrumătorii Taberei au primit Medalia 
„Prieten al Comunităților Evreiești din 
România”. În vara asta, o echipă de 
voluntari, condusă de consilierul din 
Zlatna de la Consiliul Județean Alba, 
Adrian Puiuleț, a curățat cimitirul evre-
iesc din localitate și a restaurat pietre 
funerare. În același cimitir s-au făcut, 
anterior, igienizări, au fost decopertate 
monumente parțial îngropate în urma 
unei inundații din 1925, s-au realizat 
tratamente de punere în siguranță a 
pieselor.

– Aminteați de sinagogă. Ce vechi-
me are?

– Sinagoga Veche a fost construită 
între 1827-1840. Inițial s-a numit Si-
nagoga Mareh Yeheskiel, ulterior, Si-
nagoga Veche, pentru a o deosebi de 
cea de rit sefard, terminată în 1883. 
Este prima sinagogă de zidărie din 
Transilvania.

– Aveați și o comunitate de rit se-
fard?

– La început. Pinkas-ul comunității 
a fost înființat în 1736, de sefardul 
Abraham ben Isac Russo. Era singura 
comunitate legal constituită în 1653. 
Principele Gabriel Bethen a emis, în 
1623, un privilegiu prin care era per-
misă așezarea evreilor în Transilva-
nia, deși, ulterior, permisiunea a fost 
limitată doar pentru Alba Iulia. În 1750, 
comunitatea avea melamed, ceea ce 
presupune existența unui heder.

Din a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea crește numărul așkenazilor 
veniți din Imperiul Habsburgic. Sefar-
zii și așkenazii au conviețuit aproape 
două secole sub îndrumarea spiri-
tuală a unui singur rabin, care era și 
șef-rabin al Transilvaniei. După Con-
gresul de la Budapesta, din 1869, a 
fost stabilită orientarea ortodoxă a 
comunității.

– Restaurarea sinagogii a atras 
după sine interesul scontat?

– Până la declanșarea pandemiei 
am primit vizite regulate ale unor gru-
puri de elevi și profesori de la școlile 

Predilecția pentru matematică a Liei Borza, președinta CE 
Alba Iulia, manifestată din liceu, a condus-o către Politehnică. 
După absolvirea Facultății de automatizări și calculatoare 
din cadrul Universității din Cluj-Napoca, a fost ingineră la  

IIRUC, Secția Alba Iulia. Terminarea unui curs de contabili-
tate al Școlii Române de Afaceri, între 1993-1994, i-a permis să 

lucreze în ambele domenii, întâi la BIT SRL și, începând din 2004 
până în prezent, să conducă LICOMP SRL, ambele în același oraș. 

O experiență profesională care s-a dovedit a-i fi de mare folos ca președintă 
a comunității.

„Patrimoniul nostru și problemele oamenilor  
mă preocupă în egală măsură”

Interviu cu LIA BORZA, preşedinta C.E. ALBA IULIA

din oraș. La înce-
putul anului tre-
cut, conf. univ. dr. 
Daniel Dumitran 
a ținut la sinago-
gă, în fața elevilor 
și a profesorilor 
de la Liceul Teo-
logic Romano-
Catolic „Grof Majlath Gursztav Karoly”, 
o prelegere despre moștenirea evre-
iască a orașului, cu accent pe pon-
derea economică cu efecte benefice 
pentru dezvoltarea urbei noastre, dar 
și pe suferințele evreilor din Alba Iulia 
și împrejurimi în anii Holocaustului. 
Președintelui de atunci al comunității, 
Filip Glück, aparținând uneia dintre 
familiile evreiești care au contribuit 
la prosperitatea urbei, i s-au dat trei 
zile să asigure casă și hrană pentru 
circa 2.000 de oameni, evrei din zona 
rurală, evacuați în această reședință 
de județ. Locuințele evreiești, dar și 
imobile comunitare au fost expropri-
ate. Potrivit Decretului-Lege nr. 842, 
publicat în Monitorul Oficial 74/1941, 
249 de proprietăți evreiești, din care 
9 aparținând comunității, au intrat în 
patrimoniul statului.

Oaspete al sinagogii în preajma 
Purimului, anul acesta, a fost E.S. Da-
vid Saranga, ambasadorul Israelului 
în România, cu prilejul unei vizite fă-
cute în județul Alba. Grupuri de evrei 
din SUA, Israel, Europa, majoritatea 
descendenți ai rabinului Ezechiel Pa-
neth, pe vremea căruia a fost constru-
it lăcașul de cult, vin regulat să se roa-
ge în sinagogă și la căsuța rabinului 
Paneth, din cimitir.

– Cum decurge viața religioasă în 
condiții pandemice?

– Ne-am bucurat să fim împreună 
în sinagogă de Roș Hașana și de Iom 
Kipur 5782, beneficiind de serviciul 
religios al oficianților Marius Gedalia 
și Avram Faibiș. Sucot a fost sărbăto-
rit în curtea sinagogii. Firește, peste 
tot, cu respectarea restricțiilor impuse 
de pandemie.

– Câteva proiecte?
– Construirea gardului și a porții de 

acces la cimitirul din Ighiu, după ce am 
obținut reînscrierea sa în cartea fun-
ciară; finalizarea lucrărilor la căsuța 
rabinului Paneth; focalizarea, în conti-
nuare, a atenției asupra asistenței so-
ciale și medicale. Patrimoniul nostru 
și problemele oamenilor mă preocupă 
în egală măsură.

– Vă mulțumesc.
IULIA DELEANU

mâncare cașer 
și halal la 

Parlamentul 
Britanic

Trei ani după ce solicitarea de a 
oferi mâncare cașer și halal a fost res-
pinsă, angajații evrei sau musulmani 
care lucrează în sediul Parlamentului 
Britanic pot primi mâncare cașer sau 
halal. În clădirea Parlamentului mun-
cesc 11.000 de persoane, dintre care 
multe sute de evrei sau musulmani.

Măsura este rezultatul insistențelor 
începute din 2019 de doi parlamentari 
laburiști – Charlotte Nichols, evreică, 
și Zarah Sultana, de religie musulma-
nă –, după ce s-a aflat că în cele nouă 
restaurante din Parlament nu există 
mâncare cașer sau halal. Interdicția 
s-a datorat unor reglementări impuse 
de mai multe asociații care se opu-
neau tăierii cașer. Două parlamenta-
re au trimis scrisori tuturor membrilor 
Camerei Comunelor, cerându-le spri-
jinul. (E.G.)
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Două monede rare care datează 
din perioada revoltelor evreiești îm-
potriva romanilor au fost descoperi-
te recent de arheologii israelieni de 
la Universitatea Bar-Ilan în regiunea 
Binyamin din Cisiordania.

Prima monedă a fost descoperi-
tă în cadrul sitului arheologic Khirbat 
Jib’it, aflat la sud de orașul Duma din 
Cisiordania. Ea datează de la Marea 
Revoltă, primul război evreo-roman 
din Iudeea, potrivit cercetătorilor de la 
Universitatea Bar-Ilan. Ea a fost bătu-
tă în jurul anilor 67-68 e.n., potrivit dr. 
Dvir Raviv care a condus excavarea. 
Pe o parte are o frunză de viță-de-vie 
și inscripția ebraică Herut Zion (Liber-
tatea Sionului). Cealaltă parte este 
decorată cu o amforă și cu inscripția 
„Anul doi”.

La doar un kilometru în nord, o 
a doua monedă a fost găsită într-o 
peșteră de pe stâncile Wadi Ra shash, 
datând din perioada Revoltei lui  

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Pagină realizată de DAN DRUŢĂ

Colecție de 
artă cu origini 

controversate la 
muzeul din Zürich

Expunerea recentă a unei colecții 
private de pictură în cadrul Kunsthaus 
a redeschis tema sensibilă a originii 
unor opere de artă dobândite de unii 
colecționari privați. Ediția electronică 
a cotidianului american The New York 
Times și agenția de presă elvețiană 
Swissinfo abordează subiectul celei 
mai recente expoziții de artă inau-
gurate la începutul lunii octombrie. 
Aceasta include tablouri din colecția 
industriașului Emil Georg Bührle, une-
le dintre ele dobândite în timpul celui 
de al Doilea Război Mondial de la po-
sesori evrei. Între acestea se numără 
lucrări semnate de Monet, Cézanne, 
Gauguin, van Gogh sau Degas. Ele 
au aparținut germanului Emil Bührle 
(1890-1956) care, în anul 1936, a do-
bândit cetățenia elvețiană și a devenit 
unul dintre cei mai prolifici oameni de 
afaceri și importanți colecționari de 
artă. Din păcate, este de notorietate 
faptul că, începând cu anii ’30, el a 
câștigat sume importante din afaceri-
le cu Germania nazistă, mai ales din 
vânzarea de armament și nu numai.

Istoricul Erich Keller, autor al lu-
crării Das kontaminierte Museum 
(Muzeul Viciat), apreciază că instituția 
nu ar fi trebuit niciodată să accepte 
oferta Fundației „Emil Bührle” de a 
expune acele lucrări. „Este o colecție 
construită din bani proveniți din vân-
zarea de arme”, a spus el. Între 1936 
și 1956, Bührle, ajuns cel mai bogat 
om din Elveția, a achiziționat peste 
600 de lucrări de artă, unele dintre 
ele confiscate de naziști de la propri-
etari  evrei. Acest lucru avea să fie 
parțial confirmat în anul 1948, atunci 
când, în urma unui proces, Curtea Su-
premă Elvețiană a dispus returnarea 
a 13 tablouri. Lukas Gloor, directorul 
Fundației Bührle, a declarat într-un in-
terviu că „astăzi putem fi siguri că în 
colecție nu există artă jefuită, în sensul 
cel mai strict”, dar a adăugat: „Nu ex-
cludem posibilitatea că noi informații 
ar putea ieși la lumină”. Gloor a pre-
cizat că cercetătorilor li s-a acordat 
acum acces nerestricționat la arhivele 
fundației, care sunt păstrate la muzeu.

Deși există o expertiză prealabilă 
efectuată de Esther Tisa Francini, un 
specialist în ceea ce privește originea 
operelor de artă, orice dezbatere de or-
din etic vizează mai curând răspunsul 
la întrebarea dacă tranzacția încheiată 
cu unii colecționari evrei care se refugi-
aseră din Germania nazistă în Elveția 
ar putea fi considerată un act de pro-
prie voință sau un gest condiționat de 
contextul politic din perioada războiu-
lui. Erich Keller invocă, de pildă, ca-
zul tabloului Paysage semnat de Paul 
Cézanne, în 1879. Site-ul  fundației, 
afirmă istoricul, nu menționează că 
proprietarii săi de dinainte de război, 
Martha și Berthold Nothmann, erau 
evrei, ci doar spune că „cuplul a pă-
răsit Germania în 1939”, eludând 
climatul socio-politic al persecuțiilor 
din perioada Holocaustului. Corinne  
Mauch, primarul orașului Zürich, a de-
clarat într-un interviu că speră că ex-
tinderea Kunsthaus va întări atractivi-
tatea orașului Zürich ca destinație cul-
turală și s-a arătat convinsă că această 
dezbatere nu se va încheia odată cu 
vernisarea acestei expoziții. Colecția 
de artă a magnatului Emil G. Bührle va 
fi găzduită la Kunsthaus pentru urmă-
torii 20 de ani.

Importantă descoperire numismatică

Acord Israel-
EAU în domeniul 

spațial
Israelul și Emiratele Arabe Unite 

au finalizat un acord de colaborare 
în domeniul unor proiecte științifice, 
inclusiv o lansare comună a misiu-
nii spațiale Beresheet 2 pe Lună, a 
doua încercare viitoare a Israelului de 
a trimite o navă spațială fără pilot pe 
suprafața Lunii.

Acordul a fost semnat la Dubai 
de ministrul Tehnologiei al Emiratelor 
Arabe Unite, de președinta Agenției 
Spațiale a Emiratelor Arabe Unite 
(UAESA), Sarah bint Yousef Al Amiri, 
și de ministrul israelian al Științei și 
Tehnologiei, Orit Farkash-Hacohen. 
UAESA a semnat de asemenea un 
acord cu Agenția Spațială a Israelu-
lui, pentru a îmbunătăți cooperarea în 
domeniul cercetării științifice, explora-
rea spațiului și schimbul de informații. 
Israelul și Emiratele Arabe Unite vor 
desfășura totodată cercetări comune 
pe baza informațiilor primite de la mi-
crosatelitul „VENµS”, lansat în anul 
2017 ca urmare a unei cooperări în-
tre Israel și Franța. Un alt proiect va 
include studenții din Israel și Emira-
tele Arabe Unite, folosind datele din 
misiunea Beresheet 2 pentru a ajuta 
la determinarea orei precise a Lunii 
noi, întrucât atât calendarul evreiesc 
religios, cât și cel musulman sunt gu-
vernate de fazele Lunii.

Aceste acorduri reprezintă cel mai 
recent pas în relația dintre Ierusalim 
și Abu Dhabi de la semnarea Acor-
durilor Abraham în septembrie 2020, 
normalizând astfel relațiile dintre Isra-
el și Emiratele Arabe Unite, urmate în 
acțiuni similare de Bahrain, Sudan și 
Maroc. Semnarea acestui parteneriat 
de cooperare științifică are loc la o zi 
după ce ambasadorul Emiratelor Ara-
be Unite în Israel, Muhammad Mah-
moud Al Khajah, l-a invitat, în numele 
prințului moștenitor al Emiratelor Ara-
be Unite, Mohamed bin Zayed Al Nah-
yan, pe prim-ministrul israelian Naftali 
Bennett la Abu Dhabi pentru o vizită 
oficială de stat.

Simon Bar-Kohba, ultimul război ma-
jor purtat între evrei și romani. Potrivit 
afirmațiilor lui Raviv, această a doua 
monedă a fost bătută în jurul anilor 
134-135 e.n. și are inscripționată o ra-
mură de palmier, posibil un lulav (una 
dintre plantele rituale folosite în timpul 
sărbătorii evreiești de Sucot) și o co-
roană înconjurată de inscripția LeHe-
rut Yerushalayim (pentru libertatea Ie-
rusalimului). Cealaltă față a monedei 
este decorată cu un instrument muzi-
cal, probabil o liră, conform lui Raviv, 
precum și cu inscripția „Simon”, nume-
le liderului rebelilor evrei, Simon Ben 
Kosevah, mai cunoscut sub numele 
de Bar-Kohba. În acel sit au mai fost 
descoperite băi rituale, vase de piatră 
și peșteri funerare. Toate aparțineau 
unei așezări evreiești care a existat 
la fața locului până la revolta de apro-

ximativ 70 de ani mai târziu, potrivit 
arheologilor. Această monedă este și 

prima dovadă că regiunea Acrabatta, 
cel mai nordic dintre districtele Iudeei 
din perioada romană, era controla-
tă de administrația Bar-Kohba. Cele 
două localități, Khirbat Jib’it și Wadi 
Rashash, sunt situate la aproximativ 
30 de kilometri nord-est de Ierusalim.

Proteinele ucigașe ale SARS-CoV-2
La aproape doi ani de la izbucnirea pandemiei cauzate de virusul SARS-

CoV-2, oamenii de știință israelieni sunt pe cale să descifreze misterul cau-
zat de proteinele din componența virusului, responsabile de producerea unor 
leziuni vasculare severe, precum AVC sau infarctul miocardic. Pentru prima 
dată, o echipă de experți de la Universitatea din Tel Aviv a reușit să identifice 
5 dintre cele 29 de proteine care alcătuiesc virusul și care pot deteriora vasele 
de sânge. Studiul a fost publicat în jurnalul medical eLife și a fost condus de dr. 
Ben Maoz de la Departamentul de Inginerie Biomedicală, de prof. Uri Ashery 
de la Facultatea de Științe ale Vieții și de prof. Roded Sharan de la Școala de 
Informatică Blavatnik.

„Tindem să considerăm COVID ca fiind în primul rând o boală respiratorie, 
dar adevărul este că pacienții cu coronavirus au șanse de până la trei ori mai 
mari de a avea un accident vascular cerebral sau un atac de cord. Toate dove-
zile arată că virusul dăunează grav vaselor de sânge sau celulelor endoteliale 
care căptușesc vasele de sânge. Cu toate acestea, până astăzi virusul a fost 
tratat ca o singură entitate patologică. Am vrut să aflăm ce proteine din virus 
sunt responsabile pentru acest tip de daune”, spune dr. Ben Maoz. Noul coro-
navirus este un virus relativ simplu: cuprinde un total de 29 de proteine diferite 
(comparativ cu zecile de mii de proteine produse de corpul uman). Cercetătorii 
de la Universitatea din Tel Aviv au folosit ARN-ul fiecăreia dintre proteinele CO-
VID-19 și au examinat reacția care a avut loc atunci când diferitele secvențe 
de ARN au fost introduse în celulele vaselor de sânge în laborator. Ei au reușit 
astfel să identifice cinci proteine ale coronavirusului care dăunează vaselor de 
sânge. „Când coronavirusul intră în organism, începe să producă 29 de pro-
teine, se formează un nou virus, acel virus produce 29 de noi proteine și așa 
mai departe”, explică dr. Maoz. „În acest proces, vasele noastre de sânge se 
transformă din tuburi opace într-un fel de plase cu găuri”, a precizat savantul is-
raelian. Cercetătorii speră că identificarea acestora va ajuta la dezvoltarea unor 
medicamente țintite pentru COVID-19, care reduc leziunile vasculare.

Pentru prima dată, oamenii de 
știință israelieni au reușit să creeze o 
rețea de vase de sânge mari și mici, 
necesare pentru alimentarea cu sân-
ge a țesutului implantat. Știința ingi-
neriei tisulare folosește celule și bio-
molecule pentru a repara, înlocui sau 
regenera țesutul unei părți a corpului. 
Atunci când țesuturile modificate sunt 
transplantate în organism, au nevoie 
de o rețea de vase de sânge pentru a 
funcționa într-un mod identic cu cele 
naturale. Metoda actuală 
constă în transplantarea 
mai întâi a țesutului proiec-
tat într-un membru sănătos, 
permițând acestuia să fie 
irigat de vasele de sânge 
ale gazdei, și apoi are loc 
transplantarea structurii în 
zona afectată. O descope-
rire a cercetătorilor de la 
Institutul Technion din Hai-
fa, Israel, conduși de prof. 
Shulamit Levenberg, ar 
putea face ca pasul intermediar să 
fie eliminat. Ariel Alejandro Szklanny, 
membru al echipei laboratorului prof. 
Levenberg, a reușit imprimarea 3D a 
unui sistem care conține o combinație 
funcțională de vase de sânge mari și 
mici. Structura lui, numită VesselNet, 
a fost atașată de artera femurală a 
unui șobolan și astfel s-a constatat că 

sângele care curge prin structura pro-
iectată se răspândește cu succes prin 
rețeaua de vase, furnizând sânge al-
tor țesuturi fără scurgeri. Construcțiile 
de țesut vascularizat ale lui Szklanny 
încorporează o altă inovație israelia-
nă: colagenul uman produs din plan-
te de tutun artificial, de la CollPlant. 
Tehnica lui Ariel Szklanny ar putea fi 
folosită în viitor pentru a crea vase de 
sânge personalizate, exact de forma 
necesară, care pot fi imprimate și im-

plantate împreună cu țesut proiectat 
din celulele proprii ale pacientului, 
eliminând astfel riscul de respingere. 
Studiul a beneficiat de o finanțare de 
la Consiliul European pentru Cerceta-
re în cadrul Programului de Cercetare 
și Inovare 2020 al Uniunii Europene.

Bio-imprimarea 3D revoluționează 
domeniul medical
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Muzeele din statul american Alas-
ka și-au exprimat solidaritatea cu Mu-
zeul Evreiesc din Anchorage, după 
ce un nou incident antisemit a avut 
loc luna trecută. Pentru a doua oară 
în acest an, pe zidurile clădirii au fost 
lipite autocolante cu svastici, până la 
ora actuală autorii nefiind identificați. 
Dixie Clough, directorul Museums 
Alaska, a declarat pentru Anchorage 
Press că „a existat o creștere a com-
portamentului antisemit în Anchorage 
în ultimele luni”, iar muzeele au da-
toria morală „de a se opune acestor 
acte de ură. Vrem să ne asigurăm că 
atacatorul muzeului este adus în fața 
justiției și, de asemenea, comunitatea 
evreiască din Alaska să știe că nu este 
singură. Are sprijin în tot statul.” Ast-
fel, oficialul a reiterat că membrii per-
sonalului muzeelor din statul Alaska 
sunt solidari cu Leslie Fried, curatorul 
Muzeului Evreiesc, și cu Campusul 
Evreiesc din Alaska. Muzeul Evreiesc 
din Anchorage, Alaska, a fost înființat 
în anul 2004, de un ONG cultural con-
dus de rabinul Joseph Greenberg.

Istoria evreilor din Alaska a înce-
put înainte de cumpărarea acestui te-
ritoriu, în anul 1867, de către guvernul 

american. Evreii din Rusia imperială 
locuiau acolo câteva luni pe an, ma-

rea lor majoritate fiind comercianți, 
o comunitate evreiască existând aici 
încă din anii 1880. După anul 1867, 
unii mineri, negustori de blănuri și 
comercianți evrei din San Francis-
co s-au mutat în noul teritoriu ame-
rican. De altfel, în cadrul ceremoniei 
în care a avut loc oficial transferul 
suveranității, soldatul evreu Benjamin 
Levy a fost cel care a coborât steagul 
Rusiei imperiale și l-a arborat pe cel al 
Statelor Unite ale Americii. În prezent, 
comunitatea evreiască din Alaska nu-
mără aproximativ 6.000 de membri, 
dintre care majoritatea locuiesc în An-
chorage, cel mai mare oraș al statului.

DAN DRUȚĂ

muzeele din Alaska,  
solidare cu muzeul Evreiesc

„ALO, AICI  
E StROE!”

115 ani de la nașterea actorului
Povestea lui Stroe Nacht – N. 

Stroe începe în 1906, la Răcăciuni, 
județul Bacău, nume care va deveni 
pseudonim al fratelui său, scriitorul 
Isaia Răcăciuni.

Și-a dorit de copil să facă teatru. 
La Conservatorul de Artă Dramatică 
și Muzicală, unde va da examen, este 
respins de trei ori: îl chema Nacht... 
După nereușitele încercări, un profe-
sor care-l aprecia îl întreabă formal: 
„Cum te cheamă?” Nu apucă să-i răs-
pundă. „Nicolae Stroe” îi oferă viza de 
intrare.

Pe Vasile Vasilache îl întâlnește 
la Grădina Volta-Buzești. Întâlnire 
providențială. Aurel Storin avea să 
scrie în Farmecul discret al teatrului 
de revistă: „Ei rămân în istoria revis-
tei românești nu numai prin valoarea 
artei lor, ci, mai presus de toate, prin 
gestul care adesea mi se pare inco-
mensurabil de a fi trăit și de a fi murit 
prieteni.” La 9 ianuarie 1929 cei doi 
dau startul „Orei vesele” la Radio, 
emisiune care îi consacră. În 1934 
scriu împreună primul film muzical 
românesc: Bing Bang. Față de co-
media la modă, cu eroi din high-life-
ul epocii, reflectorul e pus pe realități 
ocolite cu grijă. Protagoniști sunt doi 
șomeri luându-și necazurile în răspăr. 
„Studio urile noastre – își amintește 
Stroe în 77 de ani în 200 de pa-
gini, memorii apărute în 1983 la Tel 
Aviv – au fost străzile Bucureștiului, 
Cișmigiul și Lacul Snagov.” Problema 
sponsorizării, mijlocită de fratele lui, 
se rezolvă prin T. Rîmniceanu, direc-
torul Loteriei de Stat. Final „indicat”: 
șomerii cumpără un loz, nu altul de-
cât Lozul cel Mare și devin milionari.

N. Stroe a jucat, a scris, a regizat, 
a compus muzică pentru spectaco-
le de revistă. În anii prigoanei, când 
nu mai avea voie să apară pe scene 
românești, a continuat să joace la 
Barașeum, să scrie împreună cu V. 
Vasilache. A făcut-o până la bombar-
damentul din 4 aprilie 1944, în care 
prietenul lui își pierde viața. După 23 
august 1944 înființează Teatrul Atlan-
tic. După naționalizare, intră la Teatrul 
de Estradă. Propune să poarte nume-
le lui Constantin Tănase. Face aliya 
în 1977.

În 2011, când Teatrul de Revistă 
„Constantin Tănase” a sărbătorit cen-
tenarul Sălii Savoy, pentru elogierea 
cuplului Stroe și Vasilache au urcat 
pe scenă Stela Popescu, Florin Pier-
sic, Cristina Stamate, Horațiu Mălăe-
le, Horia Moculescu, Eugen Cristea, 
Cristina Deleanu, Adrian Enache. 
Invitat special a fost fiul actorului, re-
gizorul Eugen Nacht Stroe. Acesta re-
vine de multe ori în România. În 2019 
publică la Editura Hasefer Alo, aici e 
Stroe!, volum scris după notițele tată-
lui său și lansat la Gaudeamus-ul din 
același an.

IULIA DELEANU

Premiul Nobel 
pentru Economie 

– un israelian 
în grupul 

câștigător
Premiul Nobel 

pentru Economie 
a fost acordat în 
acest an unui grup 
de trei cercetători 
din Statele Unite 
ale Americii: David 
Card, de la Univer-
sitatea Berkeley, 
California; Joshua 
D. Angrist, de la Institutul de Tehnolo-
gie din Massachusetts (MIT); și Guido 
W. Imbens, de la Universitatea Stan-
ford.

Economistul Joshua D. Angrist, 
posesor al unei duble cetățenii (ame-
ricană și israeliană), este unul dintre 
cei trei câștigători ai Premiului No-
bel pentru Economie, acordat pentru 
meritul „de a fi oferit noi perspective 
privind piaţa muncii şi a fi arătat ce 
concluzii pri-
vind cauza 

Edward Nicolae Luttwak este unul 
dintre cei mai influenți politologi ai mo-
mentului. Cărțile lui au apărut în peste 
20 de limbi. A fost membru al condu-
cerii editoriale a mai multor publicații 
de specialitate, precum: Géopolitique, 
the Journal of Strategic Studies, The 
European Journal of International 
Affairs și Washington Quarterly. Este 
unul dintre cei mai căutați strategi ai 
lumii, sfaturile lui fiind cerute de dife-
rite organizații și guverne, și a ajuns, 
probabil, să vadă toată lumea. Re-
marcabil este și faptul că Luttwak este 
unul dintre cei care folosesc orice 
ocazie pentru a vorbi despre melea-
gurile natale și despre apartenența sa 
la poporul evreu.

Născut la Arad, la data de 4 no-
iembrie 1942, într-o familie de evrei, 
Luttwak își petrece primii cinci ani 
în orașul natal, alături de mama sa, 
Clara, o timișoreancă pasionată de 
literatură și tenis, și de tatăl său, Io-
sif, împreună cu cei doi frați mai mari. 
Familia pleacă spre Italia, după victo-
ria comuniștilor, în anul 1947, cu uni-
ca navă românească de pasageri. Ei 
petrec următorii ani la Palermo unde 
Iosif Luttwak deschide prima fabrică 
de mase plastice din Europa.

La vârsta de 11 ani, mezinul fami-
liei este înscris la internatul evreiesc 
Carmel College din Oxfordshire, Ma-
rea Britanie. După perioada de inter-
nat, se alătură corpului de cadeți ai 
armatei Marii Britanii, apoi învață la 
Quintin Grammar School.

Coup d’État
În 1967 ajută armata israeliană ca 

voluntar în Războiul de Șase Zile. La 
26 de ani se întoarce la Londra unde 
este consultant în industria petrolieră. 
Aici publică și cea mai cunoscută car-
te a sa, Lovitura de stat. Ghid practic 
(Coup d’État: A Practical Handbook). 
Cartea este lăudată de autorul John 
le Carré, iar Luttwak este comparat cu 
diplomatul renascentist Niccolò Ma-
chiavelli. Licența în economie analiti-
că o obține în anul 1969 de la London 
School of Economics. În același an 
petrece două luni în Washington DC 
(SUA), unde se alătură thinktank-ului 

numit „Comitetul pentru menținerea 
unei politici de apărare prudente”, re-
unit de Dean Acheson, fost secretar 
de stat, și de Paul Nitze, fost secretar 
adjunct al apărării.

Sfătuitorul lui Dalai Lama
În prodigioasa lui carieră, Luttwak 

a fost profesor de economie la Univer-
sitatea din Bath între anii 1964-1966, 
consilier atât pentru mari corporații, 
cât și pentru agenții guvernamentale. 
De asemenea, a sfătuit personalități 
și lideri ai lumii, precum Dalai Lama, 
premieri și șefi de stat.

Ca o apreciere a muncii asidue, 
primește titlul de Doctor Honoris Cau-
sa de la Universitatea din Bath (2004), 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” 
din Arad (2014) și Universitatea din 
București (2014).

Consultant în intelligence
Profesorul universitar Marius 

Grec, directorul Centrului de Studii 
Iudaice „Academician Nicolae Cajal”, 
de la UVVG, spune că „activitatea 
analistului-politolog Edward Luttwak – 
ca strateg la nivel înalt şi consultant 
în intelligence pentru Departamentul 
Apărării al SUA, Consiliul Naţional de 

Securitate, Departamentul de Stat, 
precum şi pentru principalele insti-
tuţii militare americane (Office of the 
Secretary of Defense, National Secu-
rity Council, US Navy, US Army, US 
Air Force), pentru guvernul japonez 
sau ministerele apărării şi serviciile 
de informaţii ale altor ţări din Euro-

pa, Asia, America Latină şi Orientul 
Mijlociu, inclusiv pentru Coreea de 
Sud şi China – este remarcabilă. În 
ceea ce priveşte activitatea didactică, 
are calităţi de excepţie, fiind un foar-
te bun comunicator. Edward Luttwak 
a susţinut şi susţine cursuri la multe 
universităţi de prestigiu, precum Bath 
University, Johns Hopkins University, 
Georgetown University, fiind de ase-
menea invitat la multe alte universităţi 
şi academii militare din Statele Unite 
ale Americii, Marea Britanie, Brazilia, 
China, Israel, Japonia etc.”

În scurta sa ședere la Arad (2-3 
noiembrie 2021), Edward Luttwak a 
fost însoțit de soția, Dalya, și de prof. 
univ. dr. Radu Carp, directorul Depar-
tamentului de studii de securitate de 
la Universitatea din București. A vizitat 
Sinagoga Neologă, unde a fost primit 
de ec. Raoul Vizental, președintele 
Comunității Evreilor din Arad, și de 
o parte dintre membrii reprezentativi 
ai comunității, printre care ing. Ionel 
Schlesinger, președintele de onoare 
al CE Arad, prof. univ. Adriana Vizen-
tal, Eva Bucur și Ioan Weisl, precum 
și de Emanuel Grec, doctorand al 
Universității Ruprecht-Karls din Hei-
delberg.

Ca semn de recunoștință pentru 
„deschiderea spre universalitate și 
promovarea Aradului în lume”, prof. 
univ. Marius Grec i-a înmânat Di-
ploma de Excelență „Aron Chorin”, 
aceeași distincție fiind oferită și soției, 
Dalya Luttwak, care este sculptor. 
Evenimentul a avut loc într-un cadru 
festiv organizat de Universitatea de 
Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

„A avut întâlniri cu stafful univer-
sității, cu studenți de la specializarea 
de Studii de securitate și Limbi mo-
derne aplicate, precum și cu elevii 
arădeni care l-au vizitat la Maryland 
cu prilejul concursului internațional de 
robotică de anul acesta. Conducerea 
universității i-a acordat Diploma de 
Excelență a Universității. A fost pre-
zentat și volumul Strategia: logica 
războiului și a păcii în limba română. 
Volumul a fost prezentat de Radu 
Carp, cel care a semnat și prefața 
volumului. Pe parcursul vizitei a fost 
însoțit de conf. univ. dr. Cristian Bențe, 

„Strategul lumii” primește diploma „Aron Chorin” prorector, și de mine. Programul vizi-
tei a inclus întâlniri cu primarul Aradu-
lui, Călin Bibarț, cu nepotul baronului 
Neu man, Charles, cu foști prieteni 
din copilărie. Momente emoționante 
au fost prilejuite de vizitele la sinago-
ga neologă și la mormintele bunicilor 
din partea tatălui, morminte aflate în 
Cimitirul Neolog și în cel Ortodox. La 
sfârșitul vizitei, Edward Luttwak a fost 
felicitat cu prilejul zilei sale de naștere, 
4 noiembrie, când a împlinit „o frumoa-
să vârstă”, spune Marius Grec.

MARGARETA VIDORKA SZEGŐ
Foto: UVVG Arad

(Continuare în pag. 22)
DAN DRUȚĂ
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Lideri israelieni s-au întâlnit cu 
principalii parteneri din străinătate

de curând SUA 
nu au adoptat 

niciun fel de poziție cu privire la conti-
nuarea demersurilor în cadrul acestor 
acorduri.

Între cele două părți au existat 
diferențe de abordare în privința pro-
blemei palestiniene. Blinken a ex-
primat dorința părții americane de a 
redeschide consulatul american în 
Ierusalimul de Est și de a se relansa 
negocierile israeliano-palestiniene. 
După vizita lui Lapid, Statele Unite 
au criticat recenta decizie a guvernu-
lui israelian de a permite construirea 
de locuințe pe teritoriul Cisiordaniei, 
înghețată în ultimul an.

Buget israelian pentru  
o potențială lovitură militară  

împotriva Iranului
Israelul a aprobat un buget care se 

cifrează la cinci miliarde de șekeli (1,5 
miliarde de dolari) pentru a pregăti 

militarii în perspectiva unei potențiale 
lovituri împotriva programului nuclear 
iranian. Este vorba de fonduri pentru 
diferite tipuri de avioane, drone pentru 
culegerea de informații și armament 
unicat, echipamente necesare unui 
astfel de atac care va ținti locații sub-
terane puternic fortificate, au informat 
surse anonime. Recent, forțele ae-
riene americane au testat cu succes 
o bombă de 2.500 de kg (GBU-72 
Advanced 5K Penetrator) care poate 
fi folosită la bombardarea siturilor nu-
cleare iraniene. O variantă mai mică, 
GBU-28, a fost vândută în secret Is-
raelului în 2009, dar aceasta nu s-a 
dovedit destul de eficientă. Testul 
american s-a bazat pe experiența Is-
raelului în timpul bombardării rețelei 
de tuneluri subterane din Gaza în 
războiul din  mai. În septembrie, Aviv 
Kohavi, șeful de stat major al armatei 
israeliene, a declarat că Israelul „a ac-
celerat substanțial” pregătirile pentru 
o acțiune împotriva programului nu-
clear iranian.

(Urmare din pag. 2)

Forumul la nivel înalt de la malmö…
x e n o f o b i e i , 
radicalizării și 

discursului instigator la ură, precum 
și Planul de Acțiune asociat acesteia.

Planul de Acțiune include 36 de 
proiecte concrete, structurate pe 
cei trei piloni principali ai Strategi-
ei: (1) protecția grupurilor vulnerabi-
le; (2) creșterea rezilienței societății 
românești, prin programe culturale 
și educaționale, inclusiv promovarea 
vieții evreiești; (3) consolidarea coo-
perării internaționale.

Strategia română este un docu-
ment complementar Strategiei UE pri-
vind combaterea antisemitismului și 
promovarea vieții evreiești, care a fost 
adoptată recent.

În plus, din ianuarie 2021, Guver-

nul României a numit un Reprezen-
tant Special pentru Promovarea Po-
liticilor Memoriei, Combaterea Antise-
mitismului și Xenofobiei.

Toate aceste măsuri vor oferi și mai 
multă consistență angajamentului ferm 
al României cu privire la asumarea 
trecutului, precum și la recunoașterea 
tragediei Holocaustului.”

(Urmare din pag. 3)

80 de ani de la masacrul de la Odessa
mai informa că 
maiorul ger-

man Weidemann, șeful grupului de 
legătură cu armata germană de pe 
lângă Comandamentul Odessei, a 
sugerat generalului Trestioreanu să 
se permită aducerea unui batalion 
de pionieri pentru deminare și a unui 
batalion SS pentru „curățirea evreilor 
și bolșevicilor”. Trestioreanu i-a trans-

mis propunerea generalului Macici 
care roagă pe generalul Tătăranu să 
dea răspuns urgent. Propunerea avea 
să fie respinsă.

Ora 12.30
Cabinetul Militar al Conducăto-

rului Statului, Președinția Consiliului 
de Miniștri către Vrancea (Armata 4), 
ordin nr. 562/23.10.1941, transmis cu 
nr. 3161/23/10.1941, ora 12.30.

Textul ordinului: „Ca urmare a ce-
lor petrecute la Comandamentul Mi-
litar Odessa în ziua de 22 octombrie 
a.c., domnul mareșal Antonescu or-
donă: 1) Comandamentele militare și 

autoritățile din regiunea Odessa se vor 
instala în afara orașului sau în clădiri 
din oraș care au fost în prealabil și în 
mod perfect și sigur curățate de echi-
pe speciale și deminate; se vor cerce-
ta cu atențiune și împrejurimile lor. 2) 
Domnul mareșal Antonescu ordonă 
să se raporteze cine este responsabil 
de neexecutarea sau de incomplecta 
executare a ordinului comandamen-

tului de căpetenie nr. 3092 din 
16 oct 1941 al comandamentu-
lui Vrancea. 3) Deoarece este 
aproape sigur că acțiunea de 
la Odessa a fost pusă la cale 
de către comuniștii locali și 
pentru a se înlătura pe viitor 
o asemenea acțiune, domnul 
mareșal ordonă să se treacă 
la represalii severe astfel: a) 
Pentru fiecare ofițer român sau 
german mort în urma exploziei 
vor fi executați 200 comuniști; 

pentru fiecare soldat mort, câte 100 
comuniști. 4) Execuțiile vor avea loc în 
cursul zilei de astăzi. 5) Toți comuniștii 
din Odessa vor fi luați ca ostatici, de 
asemenea câte un membru din fie-
care familie evreiască; li se va aduce 
la cunoștință represaliile ordonate ca 
urmare a actului terorist săvârșit și 
li se va pune în vedere, lor și familii-
lor lor, că la un al doilea act asemă-
nător toți vor fi executați. Măsurile 
luate vor fi date publicității și afișate 
în Odessa și împrejurimi, chiar în  
cursul zilei de azi. Șeful Cabinetului 
Militar col. R. Davidescu.”

(....)
Ora 21.00
Telegrama cifrată nr. 302858, 

transmisă cu nr. 563, de la Președinția 
Consiliului de Miniștri, Cabinetul Mili-
tar pentru generalul N. Macici, preda-
tă la ora 21.00. Iată conținutul ordinu-
lui lui Ion Antonescu pentru generalul 
Macici:

„Ca represalii, dl. Mareșal Anto-
nescu ordonă:

1) Executarea tuturor evreilor din 
Basarabia refugiați la Odessa.

2) Toți indivizii ce intră în prevede-
rile ordinului nr. 3161/302858 din 23 
oct. 1941, încă neexecutate și alții ce 
mai pot fi adăugați, vor fi băgați într-o 
clădire în prealabil minată și care se 
va arunca în aer. Aceasta se va face 
în ziua înmormântării victimelor noas-
tre.

3) Acest ordin se va distruge după 
citirea lui.

Șeful de Cabinet Militar, colonel 
(Radu) Davidescu.”

O copie a ordinului nu a fost distru-
să și se află la Arhivele Militare.

27 octombrie 1941
Ora 21.00
Armata 4 către Președinția Con-

siliului de Miniștri, Cabinetul Militar, 
recepționat la 21.30, cu nr. 4075.

„La nr. 3218/1941. Raportăm că 
ordinul cifrat nr. 563 din 24.10.1941 a 
fost executat întocmai.”

(va urma în numărul viitor)

midreșet Iavne…
vestimentația la 
fel cu a popu-

lației majoritare, dar și datorită limbii 
ladino care i-a ajutat să învețe româna 
foarte ușor și fără accent, spre deose-
bire de așkenazi care erau mult mai 
expuși antisemitismului prin portul spe-
cific și vorbirea în română cu accent 
idiș. Printre figurile importante de mari 
comercianți și bancheri se numără: 
Michel Daniel, așkenaz din Moldova; 
Hillel Manoah, Solomon Halfon, sefarzi 
din București, toți cu o bogată activitate 
filantropică. Iudaismul nu încurajează 
sărăcia, înțeleasă ca dependență de 
alții; ajutorul este gândit ca temporar, 
până când cel ajutat se repune pe pi-
cioare. De multe ori, evreii finanțează 
educația și cultura (publicări de cărți, 
înființarea de societăți care mijlocesc 
întâlniri culturale, sărbătorirea și co-
memorarea unor personalități, burse și 
premii). Cel mai simplu mod de a com-
bate stereotipul evreului bogat este 
să întrebăm: „Ce a făcut cu banii?” În 
cazul evreului bogat din România, răs-
punsul este că a contribuit foarte mult 
și la bunăstarea românilor, nu doar a 
comunității sale, a conchis vorbitoarea.

(Urmare din pag. 16)

(Urmare din pag. 13)

Evreii și patria lor
Oricum, visul herzelian a devenit realitate și noi sărbă-

torim anul viitor 74 de ani de la apariția statului evreu în 
epoca contemporană.

Dar acum, întrebarea care obligă la un răspuns clar e următoarea: cum poți 
nega afirmația sus-numitului N.I., legată de faptul că în istorie au mai existat 
state evreiești și ele au dispărut la fel de repede cum au venit pe lume? Întreba-
rea își are rostul ei – și ea se referă la realitatea acestor timpuri.

Israelul a fost amenințat cu distrugerea chiar înainte de declararea 
independenței, în mai 1948. În aceste aproape trei sferturi de veac, Israelul a 
trebuit să poarte câteva războaie de apărare și să conducă mai multe acțiuni 
militare pentru a dejuca planurile diverșilor dușmani de anihilare a tânărului stat.

De la înființarea statului și până în acest moment, Israelul se află într-o 
situație care e denumită „viața între două războaie”. În Israel nimeni nu folosește 
sintagma „ultimul război”, pentru că fiecare știe că viitorul e suficient de neclar 
pentru a te aștepta în orice moment la o nouă conflagrație armată.

Ceea ce face însă ca teza ionesciană să poată fi considerată ca depășită 
și desuetă e realitatea israeliană din zilele noastre. Peste 70% din populația 
Israelului e născută aici, pe acest pământ. Acești israelieni, pur și simplu, nu au 
încotro să fugă în caz de nevoie, pentru că asta e țara lor.

În toate războaiele în care o parte a fost nevoită să se retragă, ostașii acelei 
părți s-au retras „la ei acasă” (vezi romanii, din toate teritoriile cucerite; france-
zii, din Algeria; americanii, din Vietnam; și rușii, din Afganistan).

Israelienii nu au încotro să se retragă, acesta e adevărul care trebuie accep-
tat, și la bine și la rău. Un cunoscut cântec israelian compus de Ehud Manor în 
anul 1986 și devenit un al doilea imn național are ca refren „Nu am o altă țară”.

Asta nu înseamnă că Israelul nu se află într-un pericol permanent. Israelul e 
singura țară, din cele peste 200 de membre ale ONU, a cărei existență e pusă 
sub semnul întrebării. Iranul declară cam de două ori pe zi că scopul politicii 
sale e dispariția statului evreu. Gruparea teroristă Hamas, care conduce desti-
nele Fâșiei Gaza, a înscris planul de aruncare în mare a israelienilor în așa-zisa 
sa constituție. Și lista dușmanilor nu se termină aici. Există voci care afirmă că 
populația israeliană nu e suficient de unită pentru a transforma Israelul într-o 
prezență perenă.

Ceea ce însă știu doar israelienii e un fapt dovedit de nenumărate ori în 
acești aproape 74 de ani: fiecare evreu are propria sa opinie și doi israelieni 
fac trei partide, dar, la nevoie, poporul acesta a dovedit că e unit și că știe ce 
are de făcut în caz de pericol. Iar regretul meu e doar unul: de ce oare N.I. nu 
mai trăiește, ca să vadă de ce e în stare acest popor care a transformat „mitul 
sionist sinucigaș” într-o realitate ce se dovedește puternică și stabilă!

(Urmare din pag. 18)

Monumentul de la Memorialul 
Holocaustului din Odessa

Premiul Nobel pentru Economie – 
un israelian în grupul câștigător

şi efectul pot fi 
trase în urma 

experimentelor naturale”, se arată în 
comunicatul comitetului Academiei 
Regale de Științe din Suedia. Joshua 
D. Angrist este expert în economia 
muncii și în economia educației și a 
adus importante contribuții în aria 
econometriei. A predat la Harvard și 
la Universitatea Ebraică din Ierusa-
lim, înainte de a ajunge la MIT în anul 
1996.

El s-a născut într-o familie evre-
iască în Columbus, statul Ohio, și a 
crescut în Pittsburgh, Pennsylvania, 
unde a și absolvit liceul Taylor Allder-
dice în anul 1977. A obținut licența în 

economie de la Colegiul Oberlin în 
anul 1982, masterul și doctoratul în 
economie de la Universitatea Prin-
ceton în 1987, respectiv 1989. În pe-
rioada 1982-1985 a locuit în Israel, 
efectuând stagiul militar ca parașutist 
în armata israeliană. Interesele de 
cercetare ale lui Joshua D. Angrist in-
clud economia educației și a reformei 
școlare, programele sociale și piața 
muncii, precum și efectele imigrației 
în plan economic.

David Card, de la Universitatea 
Berkeley din California, va primi echi-
valentul a jumătate din premiu, în timp 
ce cealaltă jumătate va fi împărțită în-
tre Angrist și Guido Imbens.

(Urmare din pag. 21)
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FILE DE CALENDAR6
Evrei născuți în luna decembrie
Woody Allen (Allan Stewart Ko-

nigsberg) – actor și regizor, născut 
la Brooklyn, N.Y., 1 decembrie 1935. 
Circa 40 de filme, unele cu aspecte 
evreiești.

Yitzhak (Isaac) Herzog – rabin, 
născut la Lomza, Polonia, 3 decembrie 
1888, emigrat în Anglia, 1898. Șef-
rabin al Israelului, 1936-1959. Decedat 
la Ierusalim, 1959.

Noam (Avram) Chomsky – filolog, 
născut la Philadelphia, 7 decembrie 
1928, părintele lingvisticii moderne. 
Printre scrieri: Structura logică în teoria 
lingvistică.

Fritz Haber – chimist, născut la 
Breslau (Wroclaw), 9 decembrie 1868. 
Premiul Nobel pentru chimie, 1918. De-
cedat la Basel, 1934.

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

Yehuda Leib Maimon (Fisch-
man) – rabin și lider sionist, născut la 
Mărculești, Basarabia, 11 decembrie 
1875, emigrat în Palestina, 1913. În-
temeietorul mișcării sioniste Mizrachi, 
1902. Premiul Israel pentru literatură 
rabinică, 1958. Decedat la Ierusalim, 
1962.

Max Born – fizician, născut la Bres-
lau (Wroclaw), 11 decembrie 1882, 
emigrat în Marea Britanie, 1933. Pre-
miul Nobel pentru fizică, 1954. Decedat 
la Gottingen, 1970.

Manès Sperber – scriitor și filosof, 
născut la Zablotow, Galiția, 12 decem-
brie 1905, a locuit la Viena, Berlin, Pa-
ris. Romane în germană și franceză. 
Decedat la Paris, 1984.

Uziel Gal (Gotthard Glas) – militar, 
născut la Weimar, 15 decembrie 1923, 
emigrat în Palestina, 1936. A proiectat 
puștile Uzi și Galil. Premiul pentru Se-
curitatea Israelului, 1958. Decedat la 
Philadelphia, 2002.

Steven (Allan) Spielberg – regizor, 
născut la Cincinnati, Ohio, 18 decem-
brie 1946, stabilit la Los Angeles. Prin-
tre filmele cu tematică evreiască: Lista 
lui Schindler. Câștigător a mai multe 
premii Oscar.

Italo Svevo (Aron Ettore Schmitz) 
– scriitor, născut la Trieste, 19 decem-
brie 1861. Printre romane: Conștiința 
lui Zeno. Decedat la Motta di Livenza, 
Italia, 1928.

Andrei Codrescu (Perlmutter) – 
scriitor, născut la Sibiu, 20 decembrie 
1946, emigrat în SUA, 1966. Scri-
eri în limba engleză, unele pe teme 
românești. Premiul Ovidius, 2005.

Geulah Cohen – om politic, născu-
tă la Tel Aviv, 25 decembrie 1925. Ac-
tivă în organizația Etzel, 1942, apoi în 
organizația Lehi. După 1948, deputată 
în Knesset. Premiul Israel, 2003. Dece-
dată la 18 decembrie 2019, înmormân-
tată la Ierusalim.

Gali (Avigail) Atari – cântăreață is-
raeliană de origine yemenită, născută 
la Rehovot, 29 decembrie 1953. Locul 
I la Eurovision 1979, cu cântecul Hal-
lelujah.

Avram Hershko (Hersko Ferenc) – 
biochimist, născut la Karcag, Ungaria, 
31 decembrie 1937, imigrat în Israel, 
1950. Premiul Nobel pentru chimie, 
2004.

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

scriitor, născut la Vilnius, 1914, emigrat 
în Franța, 1928. Premiul Goncourt de 
două ori, 1956 și 1975.  Decedat la Pa-
ris, 2 decembrie 1980.

Joseph Erlanger – fiziolog, născut 
la San Francisco, 1874. Premiul Nobel 
pentru medicină, 1944. Decedat St.  
Louis, Missouri, 5 decembrie 1965.

Tristan (Paul) Bernard – drama-
turg, născut la Besançon, Franța, 
1866. Deportat la Drancy, eliberat după 
intervenții ale prietenilor. Decedat la 
Paris, 7 decembrie 1947.

Clara Haskil – pianistă, născută la 
București, 1895, refugiată în Elveția, 
1942. Decedată la Bruxelles, 7 decem-
brie 1960. În memoria ei este organizat 
Concursul Internațional de Pian Clara 
Haskil.

Mendele Moykher Sforim (Sholem 
Yankev Abramovici) – scriitor, născut 
la Minsk, 1836; bunicul literaturii idiș 
moderne. Între romane: Fișke șchiopul. 
Decedat la Odessa, 8 decembrie 1917.

Dov Shilansky – om politic, 
născut la Siauliai, Lituania, 1924, 
supraviețuitor al Holocaustului, emigrat 
în Israel, 1948. Președinte al Knesse-
tului, 1988-1992. Decedat la Tel Aviv, 9 
decembrie 2010.

Jascha Haifetz – violonist, născut 
la Vilnius, 1901, emigrat în SUA, 1917. 
Mare interpret, considerat „violonistul 
secolului XX”. Decedat la Los Angeles, 
10 decembrie 1987.

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

Yaakov Agmon – regizor, născut 
la Sokolow Podalski, 1929, emigrat în 
Israel. A fondat Teatrul Beit Lessin, Tel 
Aviv, 1978. Decedat la Ramat Gan, 16 
decembrie 2020.

Kurt Tucholsky – scriitor, născut la 
Berlin, 1890. Unul dintre cei mai mari 
jurnaliști din Republica de la Weimar. 
Decedat la Gothenburg, Suedia, 21 de-
cembrie 1935.

Rika Zarai (Gozman) – cântăreață 
și scriitoare, născută la Ierusalim, 
1938, stabilită în Franța. Decedată la 
Paris, 23 decembrie 2020.

Haralamb Zincă (Harry Isac Zilber-
man) – scriitor, născut la Roman, 1923. 
Premiul Uniunii Scriitorilor, 1976. Dece-
dat la București, 24 decembrie 2008.

Emmanuel Levinas – filosof al iu-
daismului, născut la Kaunas, Lituania, 
1906, emigrat în Franța, 1920. Studiu: 
Actualitatea lui Maimonide. Decedat la 
Paris, 25 decembrie 1995.

Julian Tuwim – poet, născut la 
Lodz, 1894. Premiul Academiei Polo-
neze de Literatură, 1935. Refugiat prin 
România în SUA, revenit în Polonia, 
1946. Decedat la Zakopane, 27 de-
cembrie 1953.

Wilfred Shuchat – rabin și istoric, 
născut la Montréal, 1920. Studii despre 
literatura midrașică și istoria evreilor. 
Decedat la Montréal, 27 decembrie 
2018.

Osip (Emilievici) Mandelstam – 
poet, născut la Varșovia, 1891. Lirică 
neoclasică în limba rusă. Arestat, dece-
dat într-un lagăr lângă Vladivostok, 28 
decembrie 1938.

Julius Axelrod – biochimist, născut 
la New York, 1912. Premiul Nobel pen-
tru medicină, 1970. Decedat la Bethes-
da, Maryland, 29 decembrie 2004.

Norman Golb – semitolog, născut 
la Chicago, 1928. Istoric al evreilor din 
Evul Mediu și al manuscriselor de la 
Marea Moartă. Decedat la Chicago, 29 
decembrie 2020.

El (Lazăr Markovici) Lissitzky 
– pictor, sculptor, arhitect, născut la 
Pochinok, Rusia, 1890. Avangardist, 
influențat de Bauhaus și constructi-
vism. Decedat la Moscova, 30 decem-
brie 1941.

Edgar Hilsenrath – scriitor, născut 
la Leipzig, 1926, refugiat la Siret, orașul 
mamei sale, 1938, emigrat în SUA, re-
venit în Germania, 1975. Printre roma-
ne: Noaptea, despre Holocaustul evrei-
lor din România. Decedat la Wittlich, 30 
decembrie 2018.
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Amintesc celor care l-au cunoscut 
pe dragul meu ALBERT SCHREIBER 
(ABI) că pe 29 Tevet se împlinesc trei 
ani de tristețe și dor de când ne-a 
părăsit, trecând în eternitate. Să-i fie 
sufletul înconjurat de lumină și Dum-
nezeu să-i dăruiască pace și odihnă, 
alături de părinții lui, Anna și Rudi.

Fie-i amintirea binecuvântată!
Soția, familia

Comemorarea morții lui JEROM 
MOZES este un prilej de reflecție 
asupra spiritului de ajutorare a celor 
singuri, bătrâni și nevoiași, care l-a ca-
racterizat pe marele dispărut.

Odihnească-l Dumnezeu în pace 
și veșnicie!

Ștefania și Silviu Popa
14 iulie 2021

Se împlinește un sfert de veac (oc-
tombrie/noiembrie 1996) de la pleca-
rea în împărăția îngerilor a doi părinți 
minunați, prof. dr. TILIA și LEONARD 
VEXLER, corifei ai medicinei ieșene. 
Modelul lor de viață și generozitatea 
lor vor fi mereu o sursă de inspirație 
pentru urmașii lor, Lior, Ella, Adrian, 
Reta și Genu Vexler.

Fie memoria lor veșnică!

Rămas bun, prof. dr. Viorica Constantinescu!
Ne despărțim azi 

de mult iubita prof. 
dr. Viorica Constan-
tinescu, care ne-a 
părăsit în mod subit. 
Am o mare durere 
de când am auzit 
vestea tristă. Era în 
plină activitate încă. 
Abia îmi trimisese 

ultimul ei volum în ediția a doua și o 
ediție în limba spaniolă, Evreul stereo-
tip. Schiță de istorie culturală. Prietena 
și colaboratoarea mea a fost șefă de 
catedră la Universitatea „Al.I. Cuza”, 
Facultatea de filologie - Literatură com-
parată, loc ocupat în trecut de răposa-
tul ei soț, prof. Ion Constantinescu.

Răposatul acad. Nicolae Cajal, în 
prefața volumului Dicționar de per-
sonaje biblice, publicat la Hasefer 
împreună cu Viorica Constantinescu, 
scria: „Cred că astfel de intersecții cul-
turale (între Viorica Constantinescu și 
Baruch Tercatin) sunt și o manifestare 
a ecumenismului, o mărturie a faptului 

că străduințele de cunoaștere și cre-
ativitate ale unor oameni aparținând 
unor medii și credințe diferite pot de-
veni fapte comune cu largi rezonanțe 
culturale.”

Fostul șef-rabin al României, prof. 
dr. Alexandru Șafran, scria în mesajul 
său: „Distinșii autori ne oferă, în boga-
ta lor lucrare, un exemplu al unei feri-
cite îmbinări a Eticii și a Esteticii, a Bi-
nelui aducător de frumos și a Frumo-
sului aducător de bine. Le mulțumesc 
pentru această folositoare realizare.” 
Fostul președinte al României, Ion Ili-
escu, scria: „Afirmând valorile perene 
ale culturii și ale religiei, această carte 
de mare erudiție demonstrează, încă 
o dată, că lucrurile care ne unesc sunt 
mai multe și mai de preț decât acelea 
care ne-ar putea despărți.”

Viorica Constantinescu a scris zeci 
de volume și articole care rămân o 
moștenire pe veci. Odihnească-se în 
pace în lumea de veci!

Ing. BARUCH TERCATIN
Tel Aviv

În 25 noiembrie 1881 se năștea 
la Bălți, în Basarabia, poetul, proza-
torul și eseistul de limbă ebraică Ja-
cob Fichman. Provenea dintr-o familie 
modestă. Tatăl său, Elye, își câștiga 
existența producând brânză de oaie.

Educația sa evreiască tradițională 
a fost completată de învățarea limbilor 
rusă și germană și de familiarizarea 
cu literatura universală. În copilărie a 
fost, printre altele, calfă de brutar și 
hamal. La 14 ani a plecat la Chișinău 
unde și-a publicat primele lucrări  
într-o revistă pentru copii. Ulterior, a 
locuit în diferite orașe din Rusia țaristă 
și din Europa de Vest, printre care 
Varșovia, Vilnius și Berlin. După vâr-
sta de 30 de ani (în 1912, după alte 
surse în 1919) a imigrat în Palestina.

Jacob Fichman a avut o bogată 
activitate de redactor de carte și de 
revistă. A lucrat la editurile Tushiyah, 
Stybel (Varșovia) și Moriah (Odessa). 
De-a lungul anilor, a făcut parte din 
redacția mai multor ziare, printre 
care Ha-Zofeh (Varșovia), Moledet, 
Ma’abarot, Ha-Shilo’aḥ și Moznayim 
(Palestina).

A fost influențat de poezia lui Haim 
Nahman Bialik, iar mai târziu de cea a 
lui Avraham Shlonsky (unul dintre prin-
cipalii reprezentanți ai poeziei ebraice 
moderne). A compus poeme, poe-
zii populare, idile, sonete, versuri pe 
teme naționale și biblice. În 1911 și-a 

publicat la Varșovia 
primul volum de 
poezii, Ghivolim 
(Tulpini), și prima 
colecție de eseuri, 
Bavuot (Reflecții), apărută la Odessa. 
Aceasta cuprinde eseuri cu subiecte 
biblice (Iov, Esther, Ecleziastul) și li-
terare (Abraham Mapu, Iehuda Leib 
Gordon, Abba Constantin Shapiro).

În timp, a tradus în ebraică lucrări 
de Goethe, Heine, Hesse, Herzl, Ivan 
Bunin, Anatole France și alții. Este 
autorul a numeroase volume literare. 
Una dintre lucrările sale de impact a 
fost antologia Lașon vesefer (Limbă și 
carte), apărută la Varșovia în 1928, în 
șapte părți, pentru studiul limbii și lite-
raturii ebraice în școala elementară și 
gimnazială. Aceasta a servit drept sur-
să literară pentru generația evreiască 
interbelică în curs de dezvoltare.

Deși s-a aplecat mai puțin asupra 
limbii și culturii idiș, merită amintit că 
Jacob Fichman este autorul antologiei 
de poezie idiș Di iudișe muze (Muza 
evreiască) și al manualului Far șul un 
folk (Pentru școală și popor), apăru-
te cu puțin înainte de Primul Război 
Mondial.

I-au fost conferite Premiul Bialik (în 
1945 și 1953) și Premiul Israel pentru 
literatură (1957). A încetat din viață în 
18 mai 1958, la Tel Aviv.

CLAUDIA BOSOI

Jacob Fichman – 140 de ani  
de la naștere

Înhumați în Cimitirele CEB din București: MARINESCU ELENA (Cimitirul Giurgi-
ului); ANGHEL MIOARA (Cimitirul Sefard); AUREL VAINER (Cimitirul Filantropia); 
IONAȘ SORINA (Cimitirul Giurgiului); NACHBAR HELENE (Cimitirul Giurgiului).

Asociația Scriitorilor Israelieni de Lim-
ba Română anunță cu profundă durere de-
cesul scriitorului BERTHOLD ABERMAN 
TELLU zl, un om și un scriitor de frunte al 
comunității originarilor din România.

Înmormântarea a avut loc în Israel 
pe 11.11.2021. Conform tradiției, fami-
lia stă șiva la locuința scriitorului. Fie-i 
memoria binecuvantată!
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pogromul din 21-22 
ianuarie 1941, în care 
tatăl naratorului scapă 
ca prin urechile acului. 
Dar înlăturarea legio-
narilor nu schimbă cu 
nimic soarta evreilor români care sunt 
transformați în cetățeni de catego-
ria a doua, fiind supuși la umilințe și 
vexațiuni, culminând cu deportările în 
Transnistria, episodul cel mai cumplit 
al Holocaustului în România. Ajuns în 
acest punct, romanul părăsește ma-
niera rememorării și devine o amplă 
cronică a dezastrului prin care trece 
România și, în primul rând, evreii ei, 
care trăiesc ultimii trei ani ai războiului 
ascunzându-se, prestând umilitoarea 
„muncă obligatorie” și încercând să 
evite deportarea în iadul din Transnis-
tria. Dov Hoenig consemnează aici și 
eroicele acțiuni de salvare, prin emi-
grare, dar și catastrofele (scufunda-
rea vasului Struma) care au îndoliat 

Am citit roma-
nul lui Dov Hoenig, 
Strada Triumfului, 
cu sentimentul că 
privesc o frescă 
amplă a unor tim-
puri cumplite din 
istoria României și 
a Europei. Ascen-
siunea nazismului 
(cu variantele sale 
locale, de tipul Găr-
zii de Fier), antise-
mitismul devenit 

politică de stat, pogromurile, războiul, 
deportările și munca forțată, apoi să-
răcia postbelică, instaurarea comu-
nismului și dificultățile de a face aliya: 
toate acestea descriu o epocă îngrozi-
toare, în care umanitatea și-a pierdut 
omenia, iar evreii au devenit victimele 
unei crime colective unice în istorie.

Romanul, însă, începe puțin mai de-
vreme, în anii aparent liniștiți de dina-

intea războiului. Strada Triumfului, din 
vechiul cartier evreiesc bucureștean 
Dudești-Văcărești, era plină de viață 
și, întrucât cartierul nu era un ghetou, 
avea o înfățișare multiculturală în care 
evrei, români, greci și alte etnii coe-
xistau armonios. Nimic nu părea că 
amenință pacea și stabilitatea familiei 
lui Georges Davidescu, tatăl narato-
rului romanului, a cărui copilărie pare 
să se desfășoare cuminte și rânduit. 
Romanul reconstituie, astfel, în prima 
sa parte, o lume dispărută, mai întâi 
ca urmare a Holocaustului, apoi și fi-
zic, sub buldozerele regimului ceaușist 
care a pus la pământ aproape în tota-
litate acest cartier evreiesc de tradiție. 
Dov Hoenig se simte solidar cu cei a 
căror memorie s-a încercat a fi ștearsă 
și în numele lor reconstituie crâmpeie 
de viață, locuri, clădiri, oameni.

Odată cu ascensiunea extremei 
drepte, situația cartierului evreiesc 
se schimbă. Raziile legionare anunță 

O frescă a unor timpuri zbuciumate
Realitatea 

cărţii

Alianța dezamăgirilor. și a speranțelor...
Propunerea de alianță a partidelor care ani de 

zile au participat la un campionat de înjurături reci-
proce și moțiuni de cenzură ar fi putut părea stra-
nie dacă românii nu ar fi învățat că în politică se 
poate orice, că dușmanul de azi devine prietenul 
de mâine și invers. Desigur, Perinița pe care vor să 
o joace azi PNL, PSD și UDMR, joc în care unul e 
legat la ochi, iar celălalt e musai să se lase pupat, 
nu ar fi fost atât de ciudată, dacă politicienii nu ar fi 
transformat Parlamentul într-un cort la ușa căruia 
se pot bălăcări unul pe altul în voie, dar avalanșa 
de termeni precum „ciuma roșie” sau „căzut în cap” 
a polarizat electoratul, pentru care acum e mai 
greu de acceptat alianța inamicilor de ieri.

Stabilitatea Germaniei a putut fi asigurată ani la 
rând de alianța între CDU (dreapta) și SPD (stân-
ga), dar liderii celor două formațiuni nu au folosit 
niciodată invectiva ca armă politică.

Actuala tentativă politică (lucrurile nu sunt 
tranșate la ora la care scriu, deși negocierile pe 
programul de guvernare au fost aproape încheia-
te) aduce cu sine mai multe întrebări decât răs-
punsuri, iar cele dintâi nu vor fi rezolvate nici mă-
car de un vot pozitiv în Parlament.

În primul rând, nu poți să nu te întrebi daca 
alianța PNL cu PSD, cu UDMR ținând hangul, va 
putea dura mai mult decât precedentul mariaj, al 
PNL cu USR, tot cu UDMR pe locul al treilea. O 
schimbare este, anume că PNL nu mai e luat la 
refec de USR, ci de PSD. Cu doar o zi în urmă, 
europarlamentarul PSD Dan Nica critica o măsură 
luată de PNL numind-o „prostie cu acte în regulă”. 
Păstrând domnia invectivei în relațiile dintre parte-
neri, e greu de crezut că alianța poate supraviețui 
timp de șapte ani, respectiv dincolo de alegerile 
din 2024, până în 2028.

În al doilea rând, alternanța la funcția de pre-
mier e o noutate care aduce cu sine o altă situație 
inedită. Ea nu e o premieră absolută, a mai încer-
cat-o și Israelul, între alții. În acest din urmă caz, 
nefuncționarea schimbării la cârma guvernului în-
tre B. Netanyahu și B. Gantz (care se poate re-
peta în cuplul Ciolacu - Cîțu) a dus țara la alegeri 
anticipate. 

În al treilea rând, o coaliție atât de largă, cu 
o putere copleșitoare de vot în Parlament, s-a 
simțit deja îndreptățită să pună problema revizuirii 
Constituției, iar aici adăugarea UDMR dă coaliției 
aflate acum într-o naștere dificilă, numărul de vo-
turi necesar pentru a trece chiar și o inițiativă de 
modificare a Constituției. Acest proiect pune însă 
carul înaintea boilor. Și asta pentru că partenerii 
ar fi trebuit să reafirme inviolabilitatea Punctului 
1 de la primul alineat al Legii Fundamentale, res-

pectiv că „România este stat național, suveran și 
independent, unitar și indivizibil”, iar forma de gu-
vernare este republica. Apoi, orice discuție asupra 
textului Constituției ar fi trebuit să fie precedată de 
eforturi generale de reformare a clasei politice, lu-
cru care nu se poate realiza de azi pe mâine și fără 
de care orice proiect, cum ar fi și cel de modificare 
a Constituției, se va dovedi o formă fără fond.

Altfel, propunerea (avansată inițial tot de 
UDMR, dar fiind întru totul pe placul PSD) ca Ro-
mânia să devină o republică parlamentară ar reuși 
să dea puterea unui Parlament care nu se bucură 
decât în proporție de 18% de încrederea poporu-
lui, conform unui sondaj de anul trecut. Lăsând la 
o parte faptul că a pune toată puterea de decizie 
în mâinile unui singur for este cel puțin imprudent 
în această perioadă tulbure a istoriei României. 
Motive pentru care alegerea președintelui prin vot 
universal rămâne singura soluție rațională a aces-
tui moment.

Și aici ajungem la miezul problemei puse de 
alianța stânga-dreapta, și anume la cetățeanul 
care are acum cu totul alte griji, decât schimbarea 
Constituției și alianța celor trei partide. Oamenii, în 
special bucureștenii din blocurile racordate la ter-
moficare, sunt agasați de frigul din apartamente, 
de faptul că apa caldă vine întotdeauna ca o sur-
priză, de inflația care s-a apropiat de 8% și pe care 
unii analiști o văd sărind și de 10%, ceea ce le 
erodează veniturile, chiar dacă acum li se promit 
creșteri de salarii, pensii și alocații, ca întotdeauna 
când se schimbă guvernul.

Pe de altă parte, atât cei care au votat PNL, cât 
și cei care au pus ștampila pe PSD în noiembrie 
2020, acum sunt dezamăgiți de prestațiile aleșilor 
proprii, în special cei de dreapta. După ce în sep-
tembrie 2021 Florin Cîțu le promitea că, atât timp 
cât va fi el președinte, PSD nu va deveni aliatul 
PNL, acum, liberalii au ajuns „în pat cu dușmanul”, 
ca să cităm titlul unui film celebru, iar noii parteneri 
potențiali la guvernare se pregătesc de „deschide-
rea sezonului” de vânătoare la funcții și portofolii.

Geo Bogza vorbește în povestirea „Paiele” 
despre soarta a trei tulpini de grâu, iar una dintre 
ele spune: „Nimic nu poate fi mai rău decât atunci 
când vezi că naufragiatul se încleștează de tine, în 
ochi cu o sclipire de SPERANȚĂ, și cum se duce 
apoi la fund.”

Asta riscă să devină și alianța dezamăgirii cu 
speranța: paiul de care se agață cel sortit să se 
înece! Dar asta poate aduce și noi voturi în tolba 
AUR, dezamăgirea ducând mereu electoratul spre 
extreme.

ALX. MARINESCU

Preţul unui abonament pe un an este de 30 lei. 
Abonamentele pentru cititorii din provincie se 
vor face la comunităţile evreieşti din localitatea 
respectivă. ABONAŢII SUNT RUGAŢI SĂ COM-
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Pentru cei din Bucureşti – la sediul F.C.E.R. din 
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Gândul 
scrisDespre oroare  

și orbire
Shoah se numea 

celebrul film al lui 
Claude Lanzmann, 

din 1985, premiat la Berlinală. Amplul 
documentar aducea în atenție oro-
rile Holocaustului. O istorie orală cu 
mărturii copleșitoare. Uriașul materi-
al înregistrat de ziaristul și cineastul francez, timp de 
doisprezece ani, a fost urmat de două cărți: Shoah: 
les Quatre Soeurs și Un vivant qui passe. Aceasta din 
urmă a fost transpusă scenic la Théâtre de l’Atelier 
din Montmartre. Protagonistul spectacolului-lectură 
este Sami Frey care, copil fiind, a supraviețuit pri-
goanei ocupației naziste. Actorul dă glas mărturiei 
surprinzătoare, din 1979, a unui medic elvețian, Ma-
urice Rossel, care a făcut parte dintr-o delegație a 
Crucii Roșii, invitată să viziteze, în iulie 1944, lagărul 
și centrul de tranzit și de triaj de la Theresienstadt, 
prezentat ca un ghetou model. De-a lungul a opt ore, 
trimișii au fost conduși pe un traseu fix. Li s-au arătat 
biblioteca, atelierele de pictură, de muzică, ba chiar 
li s-a prezentat și un spectacol muzical susținut de 
copiii aflați în țarcul împrejmuit cu sârmă ghimpată. Au 
putut sta de vorbă cu anumiți deținuți din administrația 
evreiască, dinainte aleși și dresați ce să spună  și ce 
să ascundă.

Theresienstadt a fost tot un lagăr atroce și un 
punct de triaj spre fabricile morții de la Auschwitz, So-
bibor, Belzec, Treblinka. Aici au fost trimiși, mai întâi, 
începând cu anul 1941, evrei germani dintre cei mai 
importanți: bancheri, industriași, foști miniștri, oameni 
politici, medici, profesori universitari, inclusiv eroi 
decorați din Primul Război Mondial. Au urmat con-
voaie venite din Austria, Cehia, Polonia, țările nordi-
ce. Regim special? Da, prizonierii care nu au ajuns în 
cuptoare și care trăiau în 11 barăci nu au fost trimiși la 
muncă forțată, aveau acces la activități culturale, dar 
erau, clipă de clipă, înspăimântați de urlete, comenzi 
și violențe arbitrare, înfometați, chiar subnutriți, lipsiți 
de asistență medicală. Și erau sistematic tâlhăriți de 
bunuri, spoliați de proprietăți, firme, case, bani, tablo-
uri, bijuterii, prin așa-zise donații și renunțări benevole.

La Theresienstadt au murit 154.000 de prizonieri 
(inclusiv copii!). Numărul deportaților a fost de 80.000, 
dintre care au supraviețuit doar 15.000, iar în 1945 au 
fost eliberați 22.000 de oameni.

Revenind la Maurice Rossel, povestea lui vorbește, 
nu în ultimul rând, despre orbire! O temă foarte ac-
tuală și azi, într-o vreme a escaladării manifestărilor 
informaționale și doctrinare, a recrudescenței antise-
mitismului.

NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru

comunitatea evreiască din țară.
La fel de interesant este romanul 

și în ultima sa parte care narează – în 
paralel cu maturizarea naratorului – 
instalarea comunismului și pregătirile 
pentru aliya. Nimic nu este ușor, însă 
entuziasmul sionist este o forță de ne-
oprit. Naratorul va face un drum halu-
cinant până la Burgas, căci autoritățile 
române nu au permis îmbarcarea oli-
milor la Constanța, iar vasul pe care 
se afla avea să fie interceptat de Ma-
rina britanică, pasagerii fiind debarcați 
într-un lagăr din Cipru, unde au petre-
cut Anul Nou în corturi.

Asemenea romane te ajută să 
înțelegi timpurile cumplite prin care 
am trecut, mai bine decât orice tratat 
de istorie.

RĂZVAN VONCU
*Dov Hoenig – Strada Triumfului, Editura 

Hasefer, București, 2021.


