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La mulți ani, România!

E ULTIMA LUNĂ  
ÎN CARE PUTEȚI  

SĂ VĂ REÎNNOIȚI  
ABONAMENTUL 

LA REVISTA  
REALITATEA EVREIASCĂ

Preţul unui abonament pe un an 
este de 30 lei (11 NUMERE) ȘI VĂ 
RUGĂM SĂ ÎL REÎNNOIȚI CÂT MAI 
URGENT PENTRU ANUL 2022, 
DEOARECE DE LA 1 IANUARIE 
NU VOM MAI PUTEA EXPEDIA RE-
VISTA PERSOANELOR CARE NU 
ȘI-AU REÎNNOIT ABONAMENTUL!

Abonamentele pentru cititorii din 
provincie se vor face la comunităţile 
evreieşti din localitatea respectivă.

Pentru cei din Bucureşti – la se-
diul FCER din str. Sfânta Vineri, nr. 
9-11, cod poştal 030202. Cod fiscal 
FCER: 7426470.

ABONAŢII SUNT RUGAŢI SĂ 
COMPLETEZE ADRESA EXPEDI-
TORULUI PE CUPON!

Abonamentele se mai pot achi-
ta şi prin mandate poştale, la ofici-
ile poştale din localitate, în contul 
FCER, la FIRST BANK, SUCURSA-
LA BUCUR OBOR, Contul IBAN: RO-
66PIRB4236745798003000 (RON), 
RO03PIRB4236745798002000 
(USD), RO37PIRB42367457980010 
00 (EUR).

Pentru EUROPA, un abonament 
pe un an costă 45 de euro (cu toate 
taxele incluse).

Pentru EXTRA EUROPA, un 
abonament pe un an costă 95 de 
dolari USA (cu toate taxele incluse).

Pentru Israel, un abonament pe 
un an costă 40 de dolari USA.

VĂ MULȚUMIM!

Hanuca – sărbătoarea luminii și  
a speranței, la Templul Coral din București

Educația – o lumânare de Hanuca 
aprinsă în întuneric

Silviu Vexler, deputat, președintele 
FCER, a rememorat amintirile din 

copilăria sa, 
petrecută în 
mica, dar vi-
branta comuni-
tate din Roman, 
județul Neamț, 
unde Hanuca 
era celebrată 
cu deosebi-
tă bucurie de 

enoriași. „Momentul cel mai frumos, 
când comunitatea prindea cu adevă-
rat viață, era de Hanuca. Era în primul 
rând o sărbătoare când copiii preluau 
controlul, la fel ca și de Purim, spre 
deosebire de toate celelalte sărbă-
tori evreiești, care sunt serioase sau 
asociate unui moment trist. Poate nu 

era un lucru neapărat rău, căci copiii 
au o sensibilitate aparte în a înțelege 
lumea din jurul lor. Și de aceea pri-
ma mea amintire dintr-o sinagogă și 
cea care mă urmărește și astăzi este 
aceea că, fiind copilul cel mai mic 
din comunitate, conform tradiției pri-
meam sarcina de a aprinde lumâna-
rea de Hanuca. De-a lungul timpului, 
am învățat că, mai mult decât veselie, 
Hanuca are și un mesaj foarte impor-
tant, și anume că nu există imposibi-
lul atunci când există voință. Un om 
care își dorește cu adevărat ceva va 
depăși toate greutățile, toate lucrurile 
rele sau toate lucrurile mai puțin bune 
care îi apar în cale.

Hanuca este, în primul rând, o 
sărbătoare a speranței, dar și o săr-
bătoare a minunilor, pentru că întrea-
ga poveste este construită în jurul 
unor oameni care au avut puterea să 
creadă în minuni, chiar și atunci când 

acest lucru părea cu adevărat imposi-
bil. Este similar cu această perioadă 
dificilă a pandemiei prin care a trecut 
întreaga lume și, desigur, și comunita-
tea evreiască. Se împlinește un an de 
când am fost ales președinte al FCER 
și primul meu discurs în această ca-
litate l-am ținut într-o sinagogă com-
plet goală. A fost perioada restricțiilor 
de atunci și a fost un moment de o 
tristețe cumplită pentru mine să văd 
că această clădire a Templului Co-
ral, care reprezintă speranța vieții 
evreiești, era goală. Sinagoga revine 
la viață, împreună cu întreaga lume. 
Chiar dacă am trecut printr-o perioadă 
grea, separați cu toții de pandemie, iar 
comunitățile evreiești din toată țara au 
fost supuse unor presiuni complica-
te, important 
este că am 
reușit să le 
depășim.

EVA GALAMBOS
DIANA MEDAN

(Continuare în pag. 4)

Hanuca, sărbătoarea luminii și a speranței, a început 
la Templul Coral din București prin ceremonia tradițională 
de aprindere a primei lumânări, duminică, 28 noiem-
brie 2021. Din cauza situației pandemice au fost ocu-
pate doar atâtea locuri câte permit regulile sanitare, iar 
festivitățile oficiate de prim-rabinul Rafael Shaffer au fost 
transmise live pe site-ul FCER. Comunitatea evreiască 
a fost onorată de participarea, la invitația președintelui 
FCER, deputatul Silviu Vexler, a multor personalități din 
viața politică românească, diplomați și oameni de cultu-
ră. Printre invitați s-au aflat: premierul României, Nicolae 
Ciucă; Marius Budăi, ministrul muncii și solidarității so-
ciale; Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților; 
Sergiu Nistor, consilier prezidențial pentru cultură, culte 
și minorități; senator Anca Dragu; Ovidiu Victor Ganț, se-
cretar al Camerei Deputaților și reprezentantul minorității 
germane; secretarii de stat Victor Opaschi și Raed Ara-
fat; Varujan Pambuccian, deputat, liderul Grupului Par-

lamentar al Minorităților Naționale; Adrian Solomon, de-
putat, președintele Comisiei pentru muncă și protecție 
socială; Iusein Ibram, deputat, președintele Comisiei 
pentru drepturile omului, culte și minorități; Simona Bu-
cura Oprescu, deputat, președinta Comisiei pentru ad-
ministraţie publică şi amenajarea teritoriului; Bogdan 
Matei, senator, președintele Comisiei pentru drepturile 
omului, culte și minorități; Irineu Darău, senator; și Mihai 
Badea, deputat. Au participat și numeroși reprezentanți 
ai Corpului Diplomatic, printre care: E.S. Laurence Auer, 
Ambasadorul Republicii Franceze; E.S. Adelheid Folie, 
Ambasadorul Austriei; E.S. Füsun Aramaz, Ambasadorul 
Turciei; Natalia Piotrowska, Chargé d’affaires al Amba-
sadei Poloniei; Maike Freytag-Pitrocha din partea Amba-
sadei Germaniei. Printre invitați s-au numărat și Güven 
Güngör, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri 
Turci (TIAD), și Julien Chiappone-Lucchesi, directorul 
Institutului Francez.

Reuniunea Consiliului  
de Conducere

Pe data de 13 decembrie a avut 
loc online ultima sesiune din acest 
an a Consiliului de Conducere al 
FCER.

În numărul viitor al revistei noas-
tre vom reveni cu o amplă relatare 
de la lucrările Consiliului de Condu-
cere.

Redacția revistei  
REALITATEA EVREIASCĂ 

urează tuturor cititorilor  
și colaboratorilor un an 2022 cu 
sănătate, noroc și prosperitate!

LA MULȚI ANI!

Prim-cantorul E. Pusztai îi învață pe copii să aprindă lumânările de Hanuca
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Un decembrie bogat în evenimente
Interviu cu deputatul SILVIU VEXLER, președintele FCER

Vizită oficială în Maroc
Ministrul israelian al apărării a semnat primul acord de cooperare militară cu un stat arab

Aflat într-o vizită în Maroc, Benny Ganz, ministrul israelian al apărării, a semnat un memorandum 
de înțelegere cu omologul său marocan, primul acord de acest fel între Israel și un stat arab. Acor-
dul oficializează legăturile bilaterale în domeniul apărării, creează condiții pentru cooperarea cu mai 
puține impedimente între structurile de apărare și facilitează vânzarea de arme israeliene în Maroc, 
au declarat oficialități de la Ierusalim, citate de The Times of Israel.

Pe baza acestui memorandum, miniștrii și militarii celor două țări vor putea comunica mai ușor 
și împărtăși informații. Potrivit unor surse ale Ministerului Apărării, Israelul menține legături de se-
curitate strânse cu Iordania și Egiptul, cu care are semnate acorduri de pace, nu memorandumuri 
de înțelegere, ceea ce face ca acordul cu Marocul să fie „fără precedent”. „Am semnat un acord de 
cooperare militară cu Marocul. Este un eveniment cu o semnificație deosebită, care ne va permite să 
facem proiecte comune și să exportăm armament”, a declarat Benny Ganz.

Este prima vizită oficială a unui ministru israelian de apărare în această țară. Înaintea semnării 
documentului, Ganz a depus o jerbă la mormântul lui Muhammad al V-lea și Hassan al II-lea, bunicul 
și tatăl actualului rege Mohammad al VI-lea. Cele două țări și-au reluat relațiile diplomatice anul trecut, 
în cadrul Acordurilor Abraham. Pentru Maroc, această vizită urmată de semnarea memorandumului 
include posibilitatea de a achiziționa arme din Israel și este un semnal de putere dat vecinului său, 
Algeria, supărată din cauza sprijinului oferit de Rabat Frontului Polisario, care dorește independența 
Saharei Occidentale.

O altă premieră înregistrată cu acest prilej a fost prezența unor militari israelieni în uniformă, din 
delegația ministrului israelian al apărării făcând parte trei militari israelieni,  
dintre care doi erau de origine marocană.

Colaborări ale Israelului cu țări arabe: Maroc, Emiratele Arabe Unite și Iordania

Oficialități în vizită la FCER
În luna noiembrie, oaspeți din țară și de peste hota-

re 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.

Prezentăm succint aceste întâlniri, în ordine crono-
logică.

• Ambasadorul Austriei, Excelența Sa dna 
Adelheid Folie, însoțită de dl Manfred Folie au discu-
tat cu președintele FCER despre situația comunităților 
evreiești, proiectele naționale desfășurate de Federația 
Comunităților Evreiești din România, fiindu-le sublinia-
tă importanța fundamentală pe care Federația o acordă 
programelor de asistență socială și medicală, respectiv 
inițiativelor de prezervare și punere în valoare a patri-
moniului evreiesc din țara noastră.

După cum a scris Silviu Vexler pe pagina sa de 
Facebook, cu aceeași ocazie le-a înfățișat oaspeților 
inițiativele legislative pe care le-a susținut în Parla-
mentul României, privind „extinderea sprijinului acordat 
supraviețuitorilor Holocaustului, combaterea antisemi-
tismului, înființarea Muzeului Național de Istorie a Evrei-
lor și al Holocaustului din România, respectiv pentru ac-
cesarea arhivelor privind evreii și comunitățile evreiești 
din România”.

Tentativele de reabilitare a criminalilor de război și 
a mișcării legionare au reprezentat un alt element din 
cadrul discuțiilor.

„Am subliniat importanța Strategiei Naționale pentru 
Combaterea Antisemitismului, adoptată de Guvernul Fe-
deral al Austriei, și am salutat măsurile clare, lipsite de 
birocrație, care urmează să fie implementate într-un mod 
concret și eficient. Am remarcat în mod special importanța 
acordată de Guvernul Federal, inclusiv în cadrul Strategi-
ei, securității comunităților evreiești, educației, promovă-
rii culturii și tradițiilor evreilor din Austria.

De asemenea, i-am adresat felicitări doamnei Amba-
sador pentru inaugurarea recentă, la Viena, a Memoria-
lului Victimelor Holocaustului din Austria – un simbol cu 
totul deosebit”, a mai amintit președintele FCER.

• Ambasadorul Cornel Feruță, secretar de stat pen-
tru afaceri globale și strategii diplomatice în cadrul MAE, 
i-a înmânat președintelui FCER Pinkas-ul Chevra Ka-
disha (registrul membrilor și de înmormântări) al evrei-
lor din Timișoara, un document de o valoare istorică și 
culturală deosebită pentru toate comunitățile evreiești și 
care a revenit de curând în România. „Pinkas-ul Chevra 
Kadisha va fi digitalizat integral, urmând să fie pus la 
dispoziția tuturor celor interesați”, a scris Silviu Vexler 
pe pagina sa de Facebook, subliniind că „identificarea, 
retrocedarea și punerea în valoare a tuturor documente-
lor istorice privind evreii din România este o datorie mo-
rală, un act de dreptate pentru memoria comunităților 
evreiești”, iar „FCER va continua să facă tot ceea ce 
este posibil în acest sens”.

El a mai precizat că „recuperarea documentului din 
Israel este atât un rezultat al bunei comunicări și al dia-
logului constant în cadrul parteneriatului dintre FCER și 
MAE, cât și un succes al diplomației românești, obținut 
prin demersurile susținute ale Ambasadei României la 
Tel Aviv”.

Silviu Vexler a mai adăugat că, în cadrul întrevederii 
cu secretarul de stat pentru afaceri globale și strategii 
diplomatice, au fost abordate „teme de interes comun le-
gate de colaborarea dintre FCER și MAE, dar și aspecte 
privind patrimoniul evreiesc din România, comemorarea 
Holocaustului, combaterea antisemitismului și tentative-
le de reabilitare a criminalilor de război din perioada Ho-
locaustului”, transmițându-se mulțumiri Ministerului Afa-
cerilor Externe pentru sprijinul constant acordat FCER.

• Președintele FCER împreună cu vicepreședintele 
Ovidiu Bănescu și cu directoarea DASM Mona Bejan au 
avut o întâlnire de lucru cu Secretarul de Stat pentru 
Culte, Victor Opaschi. Discuțiile au vizat parteneriatul 
cu rezultate deosebite dintre FCER și Secretariatul de 
Stat pentru Culte (SSC), inițiativele de prezervare și pu-
nere în valoare a patrimoniului evreiesc din țara noas-
tră, respectiv programele de asistență socială și medi-
cală desfășurate de Federația Comunităților Evreiești 
din România.

Silviu Vexler a subliniat importanța implicării Secre-
tariatului de Stat pentru Culte și a sprijinului primit din 
partea acestuia pentru desfășurarea în condiții bune, cu 
respectarea normelor sanitare, a vieții religioase evreiești 
din România, inclusiv pentru soluționarea dificultăților 
care au apărut inevitabil în această perioadă.

„I-am mulțumit domnului secretar de stat Opaschi 
pentru respectul față de cultura comunităților evreiești 
din România și pentru înțelegerea arătată de domnia sa 
pentru particularitățile și tradițiile evreiești”, a mai scris 
președintele FCER pe pagina sa de Facebook. (A.M.)

Întâlnire Culte-oficialități la Templul Coral
Pe data de 2 decembrie, la Templul Coral 

din București a avut loc prima reuniune între 
reprezentanții statului și cei ai cultelor, din partea 
Guvernului participând premierul Nicolae Ciucă, 
vicepremierul Kelemen Hunor, ministrul sănătății 
Alexandru Rafila, secretarul de stat în MAI, șeful 
DSU Raed Arafat, președintele CNCAV Valeriu 
Gheorghiță și secretarul de stat pentru Culte Vic-
tor Opaschi.

Au luat parte la discuții reprezentanții a 17 
dintre cele 18 Culte recunoscute oficial în Ro-
mânia. „A fost pentru prima dată când au fost 17 
Culte prezente, a fost prima dată și când reuni-
unea a avut loc într-un lăcaș de cult și, în mod 
evident, a fost pentru prima dată când locul în-
tâlnirii a fost Templul Coral”, a subliniat Silviu 
Vexler. Prim-ministrul Nicolae Ciucă a declarat, 

conform unui comunicat publicat pe site-ul guver-
nului, că „autoritățile guvernamentale și societa-
tea civilă, în care cultele religioase reprezintă un 
pilon de stabilitate”, au un scop comun, respectiv 
binele oamenilor. „Guvernul susține și promo-
vează libertatea religioasă, prin participarea la 
activitățile religioase în condiții de siguranță sa-
nitară și respect reciproc. Aplicarea măsurilor de 
protecție sanitară și vaccinarea sunt soluții sigure 
și eficiente pentru protejarea sănătății cetățenilor 
și combaterea crizei COVID-19. Fac apel la uni-
tate și coeziune și vă rog să vă alăturați eforturi-
lor guvernamentale care au în centru protejarea 
sănătății și vieții cetățenilor. Oamenii au nevoie 
de încredere și speranță, iar contribuția cultelor 
religioase este esențială în această perioadă”, a 
afirmat șeful Executivului, care a mai arătat că 
mesajul Cultelor este important pentru că aces-
tea păstoresc „99% dintre cetățenii României”. 
Reprezentanții Cultelor i-au mulțumit pentru 
„deschiderea la dialog și colaborare” și au pro-
pus „înființarea unui mecanism permanent de co-

operare, care să funcționeze la nivel tehnic, prin 
Secretariatul de Stat pentru Culte”.

Președintele FCER a mai evidențiat că „reu-
niunea a fost concepută având o tematică mai 
complexă. S-a discutat și despre viața Cultelor, 
în general, despre felul în care au funcționat Cul-
tele în această perioadă și despre felul în care 
poate fi încurajată, dezvoltată și recuperată le-
gătura dintre credincioși și Culte. Astfel, situația 
pe care o știm din cadrul Cultului Mozaic și al 
Comunităților Evreiești nu a fost numai la noi. Mă 
refer la legătura fizică, la faptul că în România 
nu au fost impuse restricții vieții religioase nici 
în perioada cea mai grea a pandemiei. Evident, 
când a fost Starea de Urgență și nu putea ieși 
nimeni din casă, nu putea ieși nici ca să meargă 
la un lăcaș de cult, dar acestea au funcționat, cu 
respectarea regulilor de distanțare, port al măștii 
și așa mai departe. A apărut însă frica oamenilor 

de a ieși și de a intra în contact cu alții, ivindu-se 
și probleme depinzând de specificul fiecărui cult”.

Ca o părere personală, Silviu Vexler a spus 
că el consideră că „multe dintre dificultățile care 
s-au manifestat în această perioadă ar fi putut 
fi rezolvate mult mai eficient dacă ar fi existat o 
formă de dialog direct, la acest nivel”. „Vreau să 
subliniez că, în tot acest interval, Secretariatul de 
Stat pentru Culte, în frunte cu Victor Opaschi, a 
depus eforturi foarte mari pentru a asigura con-
tactul cu Cultele, pentru a ajuta și rezolva proble-
mele, dar e altceva când discuția se poartă față 
în față cu primul-ministru și când fiecare poate să 
își spună păsurile.” Președintele FCER a adău-
gat că „e o formă de respect din ambele părți, mai 
ales dacă ne gândim că marea majoritate a aces-
tor Culte nu își au sediile centrale în București, 
iar întâi-stătătorii au venit în Capitală special 
pentru această întâlnire. 
De aceea eu aș dori ca 
acest dialog să conti-
nue în viitor și să devină 

A consemnat
ALX. MARINESCU

(Continuare în pag. 3)

(Continuare în pag. 3)
EVA GALAMBOS

Reprezentanții statului și cei ai Cultelor în fața Templului Coral, după prima lor reuniune
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instituționalizat 
prin intermediul 

Secretariatului de Stat pentru Culte. 
E bine să existe o formă de dialog la 
nivel înalt între Culte, pe de o parte, 
și între acestea și Stat, pe de alta, și 
asta nu doar pentru pandemie. Un 
exemplu de lucru care poate fi astfel 
rezolvat a fost anul trecut când, cu 
eforturi deosebite, din cauza situației 
specifice, am obținut ca enoriașii să 
poată veni la Pesah și sinagogile să 
poată funcționa. Atunci a fost o onoa-
re pentru Federație să îi aibă, pentru 
prima dată la Templul Coral, pe șefii 
multora dintre Culte.

De asemenea, vreau să adaug că 
am fost deosebit de plăcut surprins de 
deschiderea arătată de ambele părți 
aflate în dialog. Au fost discuții cordia-
le, deschise, deloc formale, chiar și pe 
subiecte complexe.”

Susținerea Coaliției de guvernare  
de către minorități

Președintele FCER a declarat 
pentru RE că „atunci când coaliția 
era în curs de formare și se discuta 
programul de guvernare, am soli-
citat punctual includerea în docu-
ment a trei lucruri care țin exclusiv 
de comunitățile evreiești, și anume: 
continuarea susținerii programului 
național al FCER de asistență socială 
și medicală, apoi implicarea activă a 
tuturor instituțiilor statului în tot ceea 
ce înseamnă combaterea antisemi-
tismului, ceea ce înseamnă atât pro-
movarea legislației, cât și a înțelegerii 
legis lației, dar și transmiterea în terito-
riu a unor instrucțiuni clare de aplicare 
a acestei legislații specifice. Al treilea 
lucru se referă la asigurarea măsurilor 
necesare pentru aplicarea legilor pe 
care le-am promovat în Parlament. 
Asta include de la asigurarea resur-
selor financiare pentru indemnizațiile 
acordate supraviețuitorilor și copiilor 
supraviețuitorilor Holocaustului, care 
urmează să înceapă să fie plătite de 
la 1 ianuarie 2022, măsurile de natu-
ră tehnică pentru restaurarea sinago-
gilor și protejarea cimitirelor, inclusiv 
tot ceea ce înseamnă aplicarea legii 
referitoare la studierea Holocaustului 
și a istoriei evreilor ca materie obliga-
torie. Toate acestea sunt menționate 
punctual în programul de guverna-
re”, a răspuns șeful Federației, care 
a comentat pe pagina sa de Face-
book: „Pentru Federația Comunităților 
Evreiești din România, pentru fieca-
re evreu din țara noastră, sprijinirea 
supraviețuitorilor Holocaustului, ală-
turi de păstrarea și protejarea memo-
riei tuturor victimelor Holocaustului re-
prezintă o datorie sacră” și i-a îndem-
nat pe membrii comunităților evreiești 
și pe toți cei interesați să afle modul 
real în care au trăit evreii din România 
în timpul Holocaustului, să profite „de 
fiecare clipă alături de supraviețuitorii 
pe care încă îi mai avem alături de 
noi. Datorăm acest lucru fiecăruia din 
sutele de mii de oameni care și-au 
pierdut viața în Holocaustul din Ro-
mânia”.

Legea privind studierea  
Holocaustului și a istoriei  

evreilor ca materie obligatorie  
în programa pentru licee

Legea a fost promulgată de 
președintele Iohannis pe 16 noiem-
brie. Istoricul parlamentar al regle-
mentării este unul interesant, așa cum 
a arătat Silviu Vexler: „Legea a fost 
inițiată de mine și de Ovidiu Ganț, re-
prezentantul minorității germane, iar 

cosemnatari au fost – ceea ce se în-
tâmplă foarte rar – liderii principalelor 
partide politice din Parlament, respec-
tiv Marcel Ciolacu (PSD), Kelemen 
Hunor (UDMR), Anca Dragu (USR), 
Sorin Cîmpeanu, atât ca ministru al 
educației, cât și ca vicepreședinte al 
PNL, și Varujan Pambuccian, liderul 
Grupului parlamentar al minorităților 
naționale.”

Rugat să explice câteva detalii 
esențiale, de care depinde succesul 
legii, printre care cine vor fi profesorii 
care vor preda, ce manuale și materi-
ale didactice se vor folosi, de când va 
începe efectiv predarea, președintele 
FCER ne-a răspuns: „Predarea efec-
tivă va începe din 2023, acest interval 
fiind necesar pentru că începem totul 
de la zero și e nevoie de o programă 
complet nouă, de materiale didactice 
și materiale suport noi, inclusiv de un 
manual nou care trebuie să fie redac-
tat, aprobat, tipărit etc.

În mod firesc, Ministerul Educației 
va fi cel care va selecta profesorii ce 
vor susține aceste ore, dar tocmai 
de aceea am lăsat timpul cuvenit 
pentru realizarea tuturor celor nece-
sare. Materia va fi predată obligato-
riu în toate liceele din România, iar 
realizarea materialelor menționate 
va reveni unui colectiv coordonat de 
Ministerul Educației, împreună cu  
INSHR «Elie Wiesel», având mai mulți 
parteneri, printre care Administrația 
Prezidențială, Ministerul Culturii, 
MAE, Dept. pentru Relații Interetni-
ce, Secretariatul de Stat pentru Culte, 
FCER, World Jewish Congress, Eu-
ropean Jewish Congress, Comitetul 
American Evreiesc, B’nai B’rith Intl., 
Yad Vashem, Muzeul Memorial al Ho-
locaustului de la Washington, Memo-
rialul Shoah din Franța etc. Practic, 
sunt majoritatea instituțiilor care au 
făcut parte și din Comisia Elie Wiesel. 
Această componență diversă permite 
ca totul să fie realizat integrat și echi-
librat, profesionist, logic și la zi, atât în 
ceea ce privește partea istorică și do-
cumentară, cât și cea pedagogică. În 
mare, Ministerul Educației va asigura 
componenta pedagogică, IHSHR și 
muzeele amintite, pe cea istorică și de 
documentare, iar celelalte instituții vor 
veni cu exemple de bună practică.”

Documentul a fost apreciat și de 
organizațiile evreiești internaționale, 
democrația din România fiind din nou 
aplaudată pentru modul eficient în 
care ia măsuri concrete pentru com-
baterea antisemitismului, așa cum a 
fost apreciată și când a fost promulga-
tă legea pentru condamnarea antise-
mitismului, care a preluat definiția an-
tisemitismului a IHRA și a trans pus-o 
într-o lege penală.

Congresul Mondial Evreiesc (CME) 
a reacționat cu optimism la vestea că 
reprezentanții minorităților evreiască 
și germană în Parlamentul Români-
ei au obținut studierea obligatorie a 
Holocaustului și a istoriei evreilor în 
liceele din România, exprimându-și 
speranța că această materie „îi va 
ajuta pe cetățeni să înțeleagă mai 
bine perioada înfiorătoare (a Holoca-
ustului – n. red), precum și pericolele 
antisemitismului și ale altor forme de 
ură rasială și religioasă”. CME le-a 
mulțumit atât inițiatorilor legii, cât și 
cosemnatarilor. Ambasadorul Ronald 
Lauder, președintele CME, a apreciat 
că „studierea obligatorie a Holocaus-
tului este un pas important în accepta-
rea tardivă a trecutului României și a 
înțelegerii distrugerii propriilor cetățeni 
de origine evreiască. (...) România, 
care odată a avut una dintre cele mai 
numeroase și dinamice comunități 
evreiești din Europa, are răspunderea 

de a-și educa cetățenii să joace un rol 
activ în combaterea antisemitismului!”

Și președintele Congresului Euro-
pean Evreiesc, Moshe Kantor, a spus 
că „aplaudă adoptarea acestei legi im-
portante, ce ridică în mod necesar gra-
dul de înțelegere a uneia dintre cele 

mai importante comunități evreiești 
antebelice. (...) Le mulțumesc tuturor 
parlamentarilor care au votat adopta-
rea acestei importante legi. România 

continuă să fie în fruntea eforturilor 
europene de promovare a memoriei 
Holocaustului și de înțelegere, în spe-
cial de către tineri, a vieții și culturii 
evreiești”.

Rabinul Pinchas Goldschmidt, 
președintele Conferinței Rabinilor din 
Europa, a declarat pentru Algemeiner 
că legea contribuie „la edificarea unei 
societăți europene mai tolerante și 
care acceptă mai ușor toate religiile”.

De asemenea, legea are meritul de 
a înființa Premiul Național Constantin 
Karadja, un diplomat român care a 
salvat viețile a mii de evrei în timpul 
Holocaustului și căruia Yad Vashem 
i-a acordat titlul de Drept între Popoa-
re. Premiul va onora protejarea me-
moriei victimelor Holocaustului, lupta 
împotriva antisemitismului, dezvolta-
rea învățământului și a activităților de 
cercetare pe tema Holocaustului din 
România, promovarea istoriei, culturii 
și a tradițiilor comunității evreiești din 
România, prezentarea contribuțiilor 
evreiești la dezvoltarea și moderniza-
rea societății române.

Un decembrie bogat în evenimente

Colaborări ale Israelului cu țări arabe:
Maroc, Emiratele Arabe Unite și Iordania

(Urmare din pag. 2)

Acord între Israel și Iordania: 
energie solară contra apă

Israel și EAU au inițiat un Acord  
de Parteneriat Economic Global

Recent, Israelul și Iordania au semnat cel mai mare acord de colaborare din 
istoria relațiilor bilaterale. Documentul prevede construirea în deșertul Iordaniei 
a unei uzine producătoare de energie electrică pe bază de celule solare, care 
va furniza curent Israelului, în timp ce o uzină de desalinizare construită în Isra-
el va furniza apă Iordaniei. Acordul a fost intermediat de Emiratele Arabe Unite, 
gazda ceremoniei de semnare în Dubai.

Uzina producătoare de electricitate pe baza celulelor solare din Iordania va 
fi construită de o firmă din Emirate, iar Iordania va cumpăra apă dintr-o locație 
din Israel, uzina de desalinizare fiind construită pe coasta mediteraneană. Este 
cel mai recent rezultat al Acordurilor Abraham, semnate inclusiv cu Emiratele 
Arabe Unite. Înțelegerea curent versus apă a fost propusă mai întâi la o întâl-
nire a ministrului israelian al Energiei, Karine Elharrar, cu ambasadorul EAU în 
Israel, Mohamed al Khaja, în cadrul unor discuții legate de posibilitățile Emirate-
lor de a sprijini negocierea unor viitoare acorduri regionale în cadrul Acordurilor 
Abraham.

În octombrie, Israelul a semnat o înțelegere cu Iordania vizând livrarea unei 
cantități mai mari de apă în Regatul Hașemit. Iordania este una dintre țările cu 
cel mai mare deficit de apă, iar colaborarea cu Israelul în domeniul furnizării 
apei datează dinainte ca statele respective să fi stabilit relații oficiale. Cu toate 
că și Israelul are o climă uscată, tehnologiile sale avansate de desalinizare îi 
permit să vândă apă. Studiile de fezabilitate pentru proiect vor începe anul vii-
tor. Declarația de intenție arată că uzina fotovoltaică iordaniană, cu o capacitate 
de 600MW, va exporta energie verde Israelului care va furniza Iordaniei până la 
200 de milioane metri cubi de apă desalinizată. Se speră că demersul va duce 
la îmbunătățirea relațiilor dintre Israel și Iordania, care se găsesc într-o „pace 
rece”.

În cadrul unei reuniuni virtuale, mi-
nistrul israelian pentru economie și in-
dustrie, Omar Barbivay, a lansat ofici-
al, împreună cu omologul său din Emi-
ratele Arabe Unite, Abdullah bin Tuk 
al Marie, o rundă de negocieri pentru 
încheierea unui Acord de Parteneriat 
Economic Global (APEG) între Israel 
și Emirate. Omar Barbivay a subliniat 
importanța acestui acord pentru dez-
voltarea relațiilor economice bilatera-
le de afaceri din ambele țări. Membrii 
delegației israeliene care s-au depla-
sat în Dubai pentru a negocia acordul 
au arătat că, de la semnarea Acordu-
rilor Abraham, schimburile dintre cele 
două țări au crescut semnificativ, în 
iulie 2021 acestea cifrându-se la 500 
de milioane de dolari și se speră la 
creșterea acestei cifre. În iulie 2020, 
volumul comerțului bilateral a fost de 
125 de milioane de dolari. Potrivit unor 
estimări, schimburile în acest an vor 

depăși un miliard de dolari, iar în trei 
ani vor ajunge la trei miliarde și aceas-
ta nu include investițiile străine direc-
te dintre cele două țări, care ar putea 
ajunge la zeci de miliarde de dolari. 
„Fără îndoială, acest acord va ajuta 
la întărirea semnificativă a schimbu-
rilor dintre cele două țări, va elimina 
barierele și va extinde cooperarea 
economică. Sper că vom conștientiza 
enormul potențial inerent al prieteniei 
dintre Israel și EAU”, a declarat Bar-
bivay.

Ohad Cohen, directorul Adminis-
trației Comerțului Exterior, care con-
duce delegația de negociatori israe-
lieni, a arătat că acordul care se va 
semna va include aspecte legate de 
comerțul cu produse, inclusiv regle-
mentări în domeniile vamal, comerț 
și servicii, achiziții guvernamentale, 
comerțul online și protejarea drepturi-
lor de proprietate intelectuală.

(Urmare din pag. 2)

Inițiatorii și cosemnatari ai Legii privind 
studierea Holocaustului și a istoriei evreilor. 
De la stânga la dreapta: S. Vexler, K. Hunor, 

M. Ciolacu, S. Cîmpeanu și O. Ganț
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Hanuca – sărbătoarea luminii și a speranței, la Templul Coral din București
Hanuca este, de asemenea, un 

moment în care visurile și dorințele 
devin realitate și, recent, una dintre 
dorințele noastre s-a îndeplinit. Zile-
le trecute, președintele României a 
promulgat legea grație căreia în toate 
liceele din România va fi studiată isto-
ria evreilor și a Holocaustului. Poate 
unul dintre proiectele majore care ră-
măseseră neonorate de la momentul 
în care, în 2004, România și-a recu-
noscut implicarea în Holocaust; acest 
proiect a fost gândit ca o speranță 
pentru viitor. Educația, asemenea 
unei lumânări aprinse în întuneric, 
este un ghid spre un viitor în care poa-
te că ura nu va mai exista – nu doar 
antisemitismul, ci și ura în ansamblul 
ei. Acesta este principalul rol al legii 
pe care am menționat-o. Poate și din 
acest motiv a fost un proiect atât de 
greu de realizat. Au trecut 17 ani și 
ceva până când a devenit realitate. 
Educația reprezintă o lumină în întu-
nericul care apare din ce în ce mai 
mult în jurul nostru, în întreaga lume, 
și mi-aș dori din tot sufletul ca acesta 
să fie principalul rezultat al legii.”

Silviu Vexler a evidențiat contribuția 
autorităților din România la realizarea 
acestui proiect legislativ, mulțumindu-
le deputaților și senatorilor care au 
susținut legea: „Poate că o simbolis-
tică deosebită o are și faptul că legea 
a fost semnată, în forma ei inițială, 
de către reprezentantul minorității 
evreiești și de către reprezentantul 
minorității germane, o relație unică ce 
s-a format în timp și care ne dă pute-
rea să mergem mai departe.”

Hanuca – paradigmă  
a echilibrului între tradiție,  

integrare și asimilare
„De Hanu-

ca celebrăm o 
dublă victorie: 
cea a eliberă-
rii naționale și 
cea a eliberării 
spirituale. Ce-
lebrăm curajul 
unor oameni 
care au înțeles 
că numai un 

om liber poate să creadă și să-l slu-
jească cu adevărat pe Dumnezeu. Îi 
celebrăm pe cei care au avut îndrăz-
neala să se ridice în calea tăvălugului 
asimilării ce amenința să distrugă iu-
daismul” – a explicat Eduard Kupfer-
berg, secretar general al FCER și 
director al Cancelariei Rabinice. El a 
subliniat că „în acele vremuri a exis-
tat o aprinsă controversă de idei pri-
vind influența culturală. Cât de mult 
puteau evreii să asimileze din cultura 
greacă? Existau, desigur, numeroase 
aspecte pozitive în această influență, 
dar nu aveau ele să redefinească 
însăși identitatea evreiască, poate 
până la disoluție? Este o întrebare 
care de atunci a rămas mereu în ac-
tualitate: cum putem să ne păstrăm 
iudaismul în cadrul unei alte culturi 
majoritare, integrându-ne acesteia? 
Pentru că Hanuca este o paradigmă 
a echilibrului între tradiție, integrare și 
asimilare. Este, într-adevăr, un model 
extrem, dar asta nu o face mai puțin 
reală. Victoria a fost posibilă datorită 
rezistenței inițiate de elementele cele 
mai tradiționaliste. Într-o mare măsu-
ră, deși lupta fizică a fost îndreptată 
împotriva grecilor, cea spirituală a fost 
cu evreii elenizați. În fiecare an, Hanu-
ca, reamintindu-ne de atunci, ne pune 
în fața lui acum. Pentru că azi sun-
tem într-o situație similară. Suntem 

puși în fața seducției unei societăți 
globalizate, cosmopolite, uniformiza-
toare. Pe de altă parte, acum, ca și 
atunci, nu este suficient să ignorăm 
cultura în mijlocul căreia trăim. Așa 
ceva e funcțional doar în cadrul unei 
comunități izolate. Nu a fost posibil în 
Israelul antic și cu atât mai puțin este 
posibil acum. După câștigarea luptei, 
Macabeii și, mai târziu, fariseii nu au 
respins elenismul. I-au primit selectiv 
influențele benefice, încorporându-le. 
Ne-au învățat o lecție, aplicată mereu 
de atunci: cum să interac ționăm cu 
alte culturi, fără să ne uităm sau rene-
găm identitatea.”

In memoriam dr. Aurel Vainer
Hanuca de anul acesta a fost mar-

cată printr-o mare absență, cea a dr. 
Aurel Vainer, fost președinte al FCER 
și deputat, care a plecat dintre noi. 
Enoriașii și oaspeții prezenți au ținut 
un moment de reculegere în memoria 
celui care a fost, ani de-a rândul, su-
fletul evreimii române.

Luminile Menorei  
cinstesc amintirea  

domnului dr. Aurel Vainer
Dr. Aurel Vainer a fost evocat 

în mesajul președintelui României,  
Klaus Werner Iohanis: „Hanuca îi în-
curajează pe cei care o sărbătoresc 
să devină prin cuvânt și faptă un mo-
del pentru semeni. Un astfel de exem-
plu a fost Aurel Vainer, cel care, în 
calitatea sa de președinte al FCER, 
a servit cu devotament comunitatea 
evreiască într-o perioadă plină de 
dificultăți. Aurel Vainer nu a fost doar 
o personalitate marcantă a comunității 
dumneavoastră, ci și un constructor 
de punți între etnii și confesiuni, un 
luptător pentru combaterea antise-
mitismului și un purtător al memoriei 
celor dispăruți în Holocaust. Luminile 
Menorei se aprind și pentru a cinsti 
amintirea sa. Cu ocazia Sărbătorii Lu-
minilor, reiterez angajamentul Statului 
nostru în ceea ce privește prevenirea 
și combaterea antisemitismului, spriji-
nirea punerii în valoare a patrimoniu-
lui cultural evreiesc din țară, precum 
și hotărârea noastră pentru asumarea 
integrală a trecutului, pentru cerceta-
rea istorică a perioadei Holocaustului 
din România și pentru cinstirea me-
moriei victimelor acestuia. Comuni-
tatea evreiască din România este un 
contributor important la binele comun. 
Sărbătorile dumneavoastră sunt un 
prilej de bucurie pentru noi toți, după 
cum crimele și tragediile secolului tre-
cut ne sunt istorie și dramă comune, 
care trebuie cunoscute și împărtășite, 
pentru a nu se mai repeta vreodată.”

Mesajul președintelui României, 
Klaus Werner Iohanis, a fost transmis 
de consilierul prezidențial Sergiu Nis-
tor.

Sărbătoarea Luminilor – simbol  
al prieteniei între oameni și națiuni

Marcel Ciolacu, președintele Ca-
me rei Deputaților, a evidențiat moș-
tenirea luminoasă lăsată de Aurel 
Vainer în Parlamentul României: „E 
un an mai trist pentru că este prima 
oară când suntem în sinagogă, în 
Templul Coral, de Hanuca și Aurel Va-
iner nu este printre noi. Și aș fi vrut 
să-i mulțumesc încă o dată pentru tot 
ceea ce ne-a învățat, și pe mine, și 
pe Silviu Vexler, cu o capacitate apar-
te de a ne face să dăm tot ceea ce 
avem mai bun. Și încerca să ne ghi-
deze cum să trăim în această lume. O 

să-l regret mereu pe dr. Aurel Vainer. 
Sunt onorat să mă aflu alături de dum-
neavoastră la ceremonia sărbătorii de 
Hanuca. Acest eveniment a devenit 
deja o tradiție și mă bucur că am oca-
zia să transmit aprecierile și prețuirea 
colegilor mei din Parlamentul Româ-
niei. Hanuca reprezintă o bază pen-
tru înțelegere, umanitate și pace în-
tre oameni. De asemenea, în spiritul 
toleranței și al bunei conviețuiri, Hanu-
ca reflectă, pentru generațiile actuale 
și viitoare, și cunoașterea istoriei și 
evitarea reluării episoadelor sale ne-
fericite. Îmi doresc ca această Sărbă-
toare a Luminilor să întărească relația 
și prietenia între popoarele lumii, mai 
ales acum, în contextul internațional 
agitat pe care îl parcurgem.”

Împreună pentru un ideal național
Premierul Nicolae Ciucă a fost 

impresionat de frumusețea Tem-
plului Coral, lăcaș de cult, dar și un 
monument istoric deosebit al întregii 
țări, precum și de plăcile comemora-
tive din curtea edificiului, care aduc 
omagiu eroilor evrei care s-au jert-
fit pentru România în Războiul de 
Independență și în timpul Primului 
Război Mondial. „La vremea aceea, 
românii și reprezentanții comunității 
evreiești au luptat împreună pen-
tru un ideal național. Și pentru că nu 
peste mult timp vom sărbători Ziua 
Națională a României, dați-mi voie 
să vă mulțumesc pentru sacrificiul pe 
care l-au făcut membrii comunității 
evreiești pentru ca noi, astăzi, să ne 
bucurăm împreună și să aprindem lu-
mânarea de Hanuca.”

Hanuca – sărbătoarea speranței
Senatoarea Anca Dragu a subli-

niat că „Hanuca este o sărbătoare a 
luminii, o sărbătoare a redobândirii, 
o sărbătoare a speranței. Este pen-
tru a doua oară când această sărbă-
toare are loc în timpul pandemiei și 
cred că în seara aceasta vom pleca 
cu toții acasă cu speranța că vom în-
vinge pandemia, cu speranța că vom 
putea face tot ce ține de noi pentru 
a trece cu bine peste această grea 
încercare. Îi mulțumesc colegului și 
prietenului Silviu Vexler pentru efor-
turile lui, care s-au concretizat anul 
acesta prin această lege, prin care 
istoria evreilor și a Holocaustului va 
fi materie de studiu în licee. Este un 
pas important nu numai pentru co-
munitatea evreiască, ci este un pas 
important pentru omenire, pentru că 
suntem datori să nu uităm – altfel, ui-
tarea face posibilă repetarea. Am avut 
onoarea să-l cunosc pe Aurel Vainer, 
să lucrăm împreună, și pentru noi 
toți este o mare pierdere plecarea sa  
dintre noi.”

Hanuca – rezidire  
și afirmarea diversității

Varujan Pambuccian, deputat, li-
derul Grupului Parlamentar al Mino-
rităților Naționale, a deplâns lipsa lui 
Aurel Vainer, dar a subliniat și impor-
tanța încrederii în viitor: „Prima lumâ-
nare pe care o aprindem de Hanuca 
ar trebui să aibă și ceva din lumina 
lui. A fost unul dintre oamenii... foar-
te Oameni și acesta este un lucru rar. 
Oameni inteligenți sunt mulți, oameni 
curajoși sunt mulți... oamenii Oameni 
sunt puțini, și Aurel așa a fost... Hanu-
ca este o sărbătoare a bucuriei lumi-
nii, a luminii care reclădește, este un 
nou început. În lume mă îndoiesc că 
se schimbă multe lucruri în bine și îmi 
doresc ca generațiile noi de oameni 
care apar în politică, la conducerea 
lumii, să înțeleagă un principiu sim-
plu al lui Darwin, că nu poate exista 
evoluție în absența diversității. Iar noi 
trebuie să fim conștienți și să afirmăm 
diversitatea. Și aceasta este iarăși 
o speranță de Hanuca, de rezidire a 
ceea ce dușmanii au distrus. Poate 
că a venit și vremea rezidirii și asta 
este o speranță pe care aș vrea să o 
împărtășim cu toții și să o ducem mai 
departe, ca următoarea lumină care 
se aprinde de Hanuca.”

Evreii au contribuit la realizarea 
identității românești

„Sărbătoarea de Hanuca se referă 
la opera oamenilor, dar nu pentru asta 
se sărbătorește, ci pentru minunea 
uleiului. Este simbolul tradițiilor iudai-
ce, al legăturii lor cu Dumnezeu care a 
păstrat, a menținut în viață comunita-
tea evreiască de-a lungul vremii, chiar 
și în cele mai vitrege condiții”, a arătat 
Victor Opaschi, secretar de stat la De-
partamentul Cultelor. „Comunitatea 
evreiască din România are o vechime 
de 650 de ani în spațiul românesc, iar 
prezența ei a marcat cultura și viața 
românească. Evreii români au contri-
buit în multe domenii de dezvoltare 
a țării, chiar și la realizarea identității 
românești.” „Fără aportul evreilor, a 
arătat Victor Opaschi, am fi fost ca 
țară și națiune mai săraci. Evreii au 
construit în stiluri arhitectonice origi-
nale, au creat o viață culturală bogată, 
au fost savanți, oameni politici, artiști, 
au gândit și au simțit românește, iar 
soldații evrei și-au dat viața pentru for-
marea României Unite. Destinul evrei-
lor a fost marcat și de intervale întune-
cate în perioada interbelică și a celui 
de al Doilea Război Mondial când au 
devenit victime ale antisemitismului. 
România postdecembristă și-a asu-
mat responsabilitatea pentru partici-
parea la Holocaust și își face datoria 
de a păstra (Continuare în pag. 5)

(Urmare din pag. 1)

Oficialități de stat prezente la celebrarea Hanuca 5782
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În 25 noiembrie 2021, Centrul pen-
tru Studiul Istoriei Evreilor din Româ-
nia „Wilhelm Filderman”, condus de 
director Adrian Cioflâncă, a reluat se-
ria de conferințe care, înainte de pan-
demie, erau organizate cu regularitate 
la sediu, accesul fiind acum posibil în 
sală (locuri limitate, impuse de regulile 
de distanțare) și prin Zoom. Tema co-
municării a fost „Disidența evreilor din 
România și persecutarea sioniștilor 
în primul deceniu comunist (1945-
1955)”, susținută de dr. Ion Popa, cer-

cetător la Centrul de Studii Evreiești 
de la Universitatea din Manchester și 
colaborator al CSIER, membru în Co-
legiul editorial al Revistei de Istorie a 
Evreilor din România.

Adrian Cioflâncă a precizat că su-
biectul pus în discuție îi evocă două 
mituri legate de lumea evreiască. Pri-
mul este cel al unității lumii evreiești, 
înțeleasă ca monolit care funcționează 
coordonat, ca o singură mână în 
relația cu lumea creștină. Este încă 
o proiecție antisemită, întrucât lumea 

evreiască, la fel ca oricare societate 
modernă, este fragmentată pe mai 
multe criterii (sociale, politice etc.), 
iar înțelegerea logicii acestor separări 
necesită un efort de cunoaștere, de 
intimitate culturală. Al doilea mit este 
că lumea evreiască ar fi fost privilegi-
ată în timpul comunismului. De fapt, 
din toamna anului 1944, mai pregnant 
din martie 1945, a existat o activitate 
sistematică de țintire a organizațiilor 
evreiești. S-a început cu Wilhelm 
Filderman și cu organizațiile pe care 
acesta le influența, regimul comunist 
operând prin arestare fără mandat, in-
timidare, dublare a organizațiilor con-
trolate de Filderman cu alte organizații 
cu același nume, pregătirea de eve-
nimente în numele instituțiilor lui Fil-
derman, recrutarea de către poliția 
politică a celor mai apropiați oameni 
din preajma lui Filderman, boicota-
rea ședințelor sale etc. S-a conti-
nuat cu organizațiile sioniste, ținta 
finală a regimului comunist fiind, în 
anii ’50, ștergerea oricărei urme de 
independență din lumea organizațiilor 
evreiești.

Ion Popa a subliniat că subiectul 
este vechi și nou pentru el: l-a cer-
cetat încă de când lucra la cartea 
Biserica Ortodoxă Română și Ho-
locaustul (publicată în engleză, în 
2017), dar în prezent îl aprofundează 
în cadrul unui proiect de la Univer-
sitatea din Manchester. În definirea 
noțiunilor de „disidență anticomunis-
tă” și „rezistență evreiască”, vorbitorul 
a pornit de la cele două fațete majore 
ale disidenței, identificate de Albert 
Hirschman (specialist în economie și 
ideologie politică): „plecarea” (exit) și 
„critica” (voice). În opinia sa, ambele 
se regăsesc în disidența evreilor din 
România, în primul deceniu comunist.

În 1941-1942, statul român, con-
dus de Ion Antonescu, a dus o politică 

de anihilare a comunității evreiești. 
În octombrie 1942, conștientizând că 
Germania ar putea pierde războiul, 
Antonescu a amânat, apoi a anulat de-
portarea celor aproximativ 270.000 de 
evrei care se aflau în țară în acel mo-
ment. De aceea, la sfârșitul războiu-
lui, România avea una dintre cele mai 
numeroase comunități evreiești din 
Europa, cu o populație între 350.000 
și 430.000 de evrei. Mulți aveau con-
vingeri sioniste, mai ales pentru că în 
timpul războiului emigrarea în Pales-
tina, deși limitată, fusese una dintre 
cele mai utilizate metode de a evita 
persecuția și moartea. După 1945, 
majoritatea evreilor din România au 
ales să plece (fațeta exit a disidenței). 
Până în 1962, aproximativ 250.000 de 
evrei au plecat din țară, cei mai mulți 
în Israel, deși atunci acesta era de-
parte de statul modern de astăzi. În 
patru decenii de comunism, comuni-
tatea evreiască a scăzut de la aproxi-
mativ 400.000 de persoane, în 1946, 
la mai puțin de 20.000, în 1989.

A doua modalitate de disidență 
(voice) s-a manifestat diferit în primul 
deceniu comunist. La sfârșitul războ-
iului, în Româ-
nia ființau zeci 
de organizații (Continuare în pag. 22)

CLAUDIA BOSOI

Hanuca – sărbătoarea luminii și a speranței, 
la Templul Coral din București

și a onora me-
moria victimelor 

Holocaustului, pentru ca astfel de orori 
să nu se mai repete.” În cuvântul rostit 
în 2012 la Roș Pina, a menționat se-
cretarul de stat, „spuneam că nu știu 
un alt popor din istorie care să fi luptat 
cu atâta tărie pentru crearea unui stat 
al lor. Evreii au arătat că niciun vis nu 
a fost în van, iar evreii români și-au 
adus contribuția la îndeplinirea aces-
tui vis”. Victor Opaschi a transmis în 
numele Departamentului Cultelor feli-
citări evreilor din România, din Israel 
și din lume.

Studierea Holocaustului  
în liceu – lumină a trecutului
Mulțumind pentru invitația de a 

participa la aprinderea primei lumâ-
nări, Ovidiu Victor Ganț, secretar al 
Camerei Deputaților și reprezentantul 
minorității germane, a menționat că 
pentru el prezența la sărbătorile de 
Hanuca este o tradiție, el fiind prezent 
la Templul din Timișoara la această 
ceremonie încă de pe vremea defunc-
tului rabin Neumann. Ovidiu Ganț s-a 
referit în continuare la inițiativa legis-
lativă a lui Silviu Vexler, în calitate de 
deputat al evreilor, privind predarea 
Holocaustului în licee, al cărei coautor 
a fost și el. Subliniind importanța legii, 
el a arătat că, dacă o națiune vrea să 
aibă lumină și speranță în viitor, tre-
buie să aibă lumină în trecutul său și 
România trebuie să facă acest lucru 
și a început să-l facă. „Dar această lu-
mină trebuie să ajungă și la generația 
următoare, la copiii noștri, la elevii 
noștri care trebuie să o cunoască, 
într-un gest de asumare a istoriei, 
indiferent de cât de incomod ar fi... 
Trebuie spus răspicat: dacă Holoca-
ustul s-a născut în Germania nazistă, 
el a găsit susținători și în România, 
indiferent dacă făceau parte din etnia 
germană sau făceau parte din majo-
ritatea românească. Și aceste crime 
trebuie cunoscute în perspectiva unei 
societăți democratice, a unei Româ-
nii normale, la care aspirăm cu toții 

în viitor. Aceasta mai ales pentru că 
apologeții acestei ideologii există și 
astăzi în societate, inclusiv în parla-
ment, iar mesajele xenofobe, antise-
mite sunt răspândite în social media, 
unde autorii lor se ascund sub anoni-
mat”, a declarat deputatul minorității 
germane. În încheiere, el a adus un 
omagiu memoriei dr.-ului Aurel Vainer, 
relațiilor pe care acesta le-a avut cu 
deputatul minorității germane.

Luând din nou cuvântul, Silviu Vex-
ler i-a mulțumit deputatului minorității 
turce, Iusein Ibram, care l-a ajutat cu 
votul care lipsea, să treacă prin Ca-
mera Deputaților legea privind pre-
darea Holocaustului în școli. În acest 
context, deputatul FCER a vorbit des-
pre excelentele relații care există între 
minoritățile naționale din România, în-
tre toate cultele religioase din Româ-
nia. El a dat ca exemplu relațiile dintre 
minoritatea evreiască și cea germa-
nă, între evrei și musulmani, între mi-
noritatea turcă și cea armeană.

O sărbătoare mereu actuală
Prim-rabinul Rafael Shaffer a vor-

bit despre semnificația Hanucăi, în 
condițiile actuale. În fiecare an se dau 
diferite interpretări ale sărbătorii, dar 
aceasta nu înseamnă vreo schimbare, 
ci faptul că are diferite fațete. Faptele 
în sine sunt aceleași, dar semnificația 
este alta. „De exemplu, în acest an, a 
spus el, vom sublinia cât de greu este 
să reiei un lucru întrerupt. Deși când 

au găsit uleiul 
pentru candelă 
acesta era sufi-
cient doar pen-
tru o singură 
zi, evreii nu au 
decis să amâ-
ne aprinderea 
ei și atunci s-a 
întâmplat minu-
nea: uleiul a ars 

opt zile. Dar nu despre miracole vrem 
să vorbim acum, ci despre atitudine. 
Acum putem face, acum să facem. A 

fost un an greu pentru comunitatea 
noastră și pentru toate comunitățile. 
Multe activități au fost, pe bună drep-
tate, întrerupte. Partea grea a fost la 
reluarea lor, dar noi, în momentul în 
care am putut, am revenit și aceasta 
este învățătura pentru anul acesta de 
Hanuca: să nu ne dăm bătuți. Dacă 
trebuie să întrerupem, să o facem, dar 
să avem curajul să reluăm.”

Hanuca, prilej de voioșie 
comunitară

Enoriașii s-au bucurat de 
tradiționalul spectacol de Hanuca. 
Maia Mor gen stern, directoarea Tea-
trului Evreiesc de Stat, a încântat pu-
blicul cu un monolog de Hanuca, în 
stilul inconfundabil tragicomic al artei 
teatrale evreiești. Melodiile tradiționale 
au fost intonate de prim-cantorul Ema-

nuel Pusztai, 
acompaniat de 
corul Templu-
lui Coral, diri-
jat de Robert 
L e v e n s o h n . 
Un alt moment 
muzical de 
excepție a fost 
oferit de Cvar-
tetul Shalom al 

Comunității Evreilor București. Silviu 
Vexler a salutat și prezența în sală a 
rabinului Naftali Deutsch, directorul 
Habad România, cu familia sa. Copi-
ii comunității, ajutați de prim-cantorul 
Emanuel Pusztai, au aprins prima lu-
mânărică și s-au bucurat de darurile 
oferite de ec. Silvian Horn, director 
în cadrul FCER și vicepreședinte al 
CEB. Enoriașii 
au primit pen-
tru acasă un 
mic pachet cu 
t radi ț ionalele 
„sufganiot”, ofe-
rite de FCER 
și de brase-
ria „Avraham 
Kosher” din 
București.

(Urmare din pag. 4)

Pensie de la Claims 
Conference pentru 
evreii persecutați 

în timpul 
Holocaustului

Odată cu succesul negocieri-
lor purtate în această toamnă cu 
autoritățile germane, toate persoa-
nele de origine evreiască ce au fost 
persecutate timp de trei luni (inclu-
siv ca fetus) pe teritoriul României 
în perioada războiului au dreptul 
la o pensie lunară prin intermediul 
Claims Conference.

În urma eforturilor depuse în 
decursul timpului, majoritatea 
supraviețuitorilor au cereri de pen-
sie înregistrate și care se procesează 
la Claims Conference.

Persoanele ce se încadrează în 
această categorie și nu au primit 
până la sfârșitul lunii decembrie 
scrisoarea referitoare la dosarul 
lor sunt rugate să se adreseze prin 
e-mail la adresa david.leventer@
claimscon.org sau prin intermediul 
comunității evreiești locale.

Disidență și sionism în România anilor 1945-1955
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Un documentar realizat de postul 
de radio Deutsche Welle analizează 
rolul muzicii clasice în timpul Holoca-
ustului. Cele două personaje principale 
ale filmului reprezintă cele două fațete 
ale vieții muzicale sub naziști, ilustra-
te în moduri foarte diferite: dirijorul și 
compozitorul Wilhelm Furtwängler, 
care a făcut un pact cu naziștii, și Anita 
Lasker-Wallfisch, care a supraviețuit 
datorită talentului ei muzical. Producția 
postului public german, intitulată Der 
Klang der Diktatur – Klassik unterm 
Hakenkreuz (Sunetul Dictaturii – Mu-
zica Clasică sub semnul Svasticii), 
abordează aceste contradicții și, pen-
tru prima dată, rezumă cele mai impor-
tante evenimente de muzică clasică în 
contextul celui de al Treilea Reich.

Anitei Lasker-Wallfisch, violonce-
listă la Auschwitz, muzica i-a salvat 
viața. Când avea doar 17 ani și aștepta 
intrarea pe rampa de selecție de la 
Auschwitz-Birkenau, era sigură că ur-
mează moartea. Se întâmpla în luna 
decembrie 1943, iar ea fusese deja 
martora deportării și uciderii părinților 
săi. A fost selectată și acceptată în 
orchestra de 56 de membri a lagăru-
lui de femei. „Eram copii și amatori”, 
mărturisește ea. Deși ea a fost scutită 
de a face muncă fizică, niciodată nu s-a 
simțit în siguranță. „Nu ne vor trimite în 
camera de gazare doar atât timp cât 
vor dori muzică. E doar o amânare!” 

credea ea. O altă întrebare la care do-
cumentarul încearcă să răspundă este 
legată de motivația naziștilor de a le 
oferi muzică prizonierilor pe care îi uci-
deau. „Această mentalitate este atât 
de perversă, încât e greu de înțeles, 
dar este esențială: muzica și artele au 
fost folosite ca parte a mașinăriei de 
ucis”, a răspuns Norman Lebrecht, jur-
nalist BBC. „Întreaga instituție muzica-
lă și profesioniștii în domeniul muzical 
din Germania fie au închis ochii, fie au 
colaborat.” Jurnalistul muzical britanic 
cercetează de mai mulți ani rolul muzi-
cii clasice sub regimul nazist german. 
„Cultura a fost una dintre modalitățile 
de a justifica dominația nazistă în Ger-
mania”, a fost un fel de acoperire pen-
tru naziști, subliniază Lebrecht.

Această perioadă dramatică din 
istorie este adusă în prim-plan prin 
intermediul unor imagini-document 
care au fost restaurate digital și co-
lorate. Documentarul, scris și regizat 
de Christian Berger, include secvențe 
inedite cu Hitler participând la Festi-
valul de la Bayreuth, cu concertul ani-
versar oferit de dirijorul Filarmonicii 
din Berlin, din perioada 1922-1945, 
Wilhelm Furtwängler, cu compozitorul 
Richard Strauss la deschiderea Jocu-
rilor Olimpice din anul 1936 și imagini 
cu violoncelista Anita Lasker-Wall-
fisch intervievată de jurnaliştii britanici 
după eliberarea de la Bergen-Belsen. 
Aflată acum la vârsta de 96 de ani, 
Anita Lasker-Wallfisch își amintește 
încă foarte bine momentul. Tânăra 
de 19 ani de atunci dorea ca întrea-
ga lume să afle despre atrocitățile co-
mise împotriva evreilor. „Muzica este 
muzică. Este de neatins”, a spus ea.

În anul 1946 Anita Lasker-Wall-
fisch a emigrat în Marea Britanie. Nu 
a mai vizitat Germania până în 1994. 
După decenii în care nu a vorbit des-
pre ceea ce a trăit, Anita a discutat 
pe larg despre experiențele sale. A 
susținut numeroase prelegeri pe tema 
Holocaustului și, în anul 2018, a avut 
o intervenție pe tema antisemitismului 
în Bundestagul german.

DAN DRUȚĂ

Evrei de vânzare – carte și film,  
la Festivalul Internațional  

de la Ierusalim

Nazismul și muzica clasică,  
noi perspective

Ultimul procuror în viață de la Nürnberg,  
propus pentru Medalia de Aur a Congresului SUA

Un grup de legiuitori din Camera Reprezentanților a 
inițiat o lege prin care se acordă Medalia de Aur a Con-
gresului SUA, cea mai înaltă distincție civilă americană, lui 
Benjamin Ferencz, ultimul procuror în viață al procesului 
de la Nürnberg, a relatat publicația Jewish Insider.

Acum în vârstă de 101 ani, Ferencz a fost principalul 
procuror al procesului intentat formațiunilor Einsatzgrup-
pen, echipele mobile ale SS care, în timpul celui de al Doi-
lea Război Mondial, au executat zeci de mii de evrei, mai 
ales în teritoriile sovietice ocupate. 20 de membri ai grupu-
lui au fost condamnați pentru crime de război și crime îm-
potriva umanității, iar doi pentru calitatea de membru într-o 
organizație criminală. Aceste echipe cuprindeau aproxima-
tiv 3.000 de persoane, dar, din păcate, nu a fost identificat 
și condamnat decât un număr mic. Mai târziu, Ferencz a 
militat pentru crearea Tribunalului Penal Internațional și a 
devenit un militant pasionat împotriva războiului.

Lois Frankel, cea care a inițiat legea, a declarat că, 
prin scoaterea în evidență a personalității și rolului jucat 
de Benjamin Ferencz, a dorit să atragă atenția asupra Ho-
locaustului, în condițiile în care numărul supraviețuitorilor 
se împuținează, iar incidentele legate de negarea Holo-
caustului se înmulțesc, chiar în circumscripția electorală a 
deputatei.

Benjamin Ferencz, care este evreu, s-a născut la 
Șomcuta Mare, Maramureș și, pe când el avea zece luni, 
familia a emigrat stabilindu-se cu toții în Manhattan. A ur-
mat City College din New York și Facultatea de Drept la 
Harvard. După absolvire s-a înrolat în armata americană, 
a luptat în Europa și, după ce a fost demobilizat, s-a ocu-
pat de investigarea lagărelor de exterminare. „Lagăre ca 

Buchenwald, Mauthausen 
și Dachau au rămas înti-
părite în memoria mea. 
Chiar și astăzi, dacă în-
chid ochii, sunt martorul 
unei viziuni mortale, pe 
care nu o pot uita nicioda-
tă”, spunea el.

La începutul lui 1945, 
la vârsta de 27 de ani, Fe-
rencz a fost inclus în echi-
pa procurorilor de la pro-
cesul de la Nürnbeg. El a insistat să se adauge la procese-
le inițiale și altele și a adunat dovezi legate de amploarea 
atrocităților formațiunilor Einsatzgruppen. A fost primul lui 
caz ca procuror, iar procesul a fost considerat cel mai mare 
proces criminal din istorie. În timpul desfășurării lucrărilor, 
Ferencz nu a chemat niciun martor, folosind numai rapoar-
tele proprii ale naziștilor.

După procesul de la Nürnberg a devenit unul dintre con-
ducătorii Organizației de Restituire a Bunurilor Evreiești și 
a participat la negocierile dintre RFG și Israel, legate de 
acordurile de despăgubiri. A militat pentru crearea Tribuna-
lului Penal Internațional și și-a exprimat părerea de rău că 
Statele Unite nu s-au alăturat instituției. Poziția sa împotri-
va războiului s-a concretizat în sloganul „Lege, nu război”. 
A considerat că războiul din Afganistan, declanșat de SUA 
după 11 septembrie 2001, nu ar fi răspunsul legitim la atac.

Benjamin Ferencz este deținătorul a numeroase dis-
tincții americane și străine.

EVA GALAMBOS

Israelul într-o 
lume în schimbare

Asociația Europeană de Studii Is-
raeliene (AESI) a organizat la Bucu-
rești, împreună cu SNSPA, cea de 
a noua Conferință anuală de Studii 
Israeliene. Din cauza pandemiei de 
coronavirus, o mare parte a lucrărilor 
s-a desfășurat online, dar conducerea 
Asociației a venit la București pentru 
a participa la sesiunea de deschide-
re. Cu un program bogat, conferința a 
atras 80 de profesori universitari, cer-
cetători, experți în politică și membri 
ai societății civile, atât din Israel, cât și 
din alte țări, autori ai unor comunicări 
sau participanți la discuții, la care s-au 
adăugat alți participanți interesați de 
problemele dezbătute.

În afara conducerii AESI, conferința 
a fost salutată de prof. univ. Remus 
Pricopie, rector al SNSPA, și de prof. 
univ. Liliana Popescu, prorector, iar 
echipa de la Centrul pentru Studii Isra-
eliene „Theodor Herzl” al SNSPA (prof. 
univ. Liviu Rotman, directorul Centru-
lui) a salutat inițiativa AESI de a orga-
niza la București conferința sa anuală.

Activitatea Conferinței s-a desfă-
șurat în trei sesiuni plenare și în șase 
secțiuni. Intitulată „Israelul într-o lume 
în schimbare: perspective și practici 
interne și internaționale”, conferința a 
abordat cele mai noi evoluții și provo-
cări înregistrate în Israel și în Orientul 
Mijlociu, atât aspectele pozitive, cât și 
cele critice. Conferențiarii au abordat 
cu mult curaj multe probleme sensi-
bile legate de viața socială și politică 
israeliană și au pus accentul pe ulti-
mele schimbări din Israel, care mo-
difică structura și orientarea condu-
cerii de stat, au subliniat dificultățile, 
dar și avantajele înregistrate în urma 
acestor schimbări radicale, precum și 
șansele de succes sau de eșec ale 
noului guvern. Pentru cei care au ur-
mărit sesiunile de comunicări, a fost 
prilejul de a cunoaște o nouă per-
spectivă, o nouă imagine a Israelului 
și a regiunii. (E.G.)

Cinemateca din Ierusalim, gaz-
da Festivalului Internațional de Film 
Evreiesc, a dedicat o seară In memo-
riam Radu Gabrea și Leon Volovici, 
printr-un program sprijinit de Amba-
sada României în Israel și de ICR Tel 
Aviv: prezentarea cărții, ediția a II-a, 
Răscumpărarea evreilor de Radu Ioa-
nid, ambasadorul României în Isra-
el, care stă la baza filmului Evrei de 
vânzare, în regia lui Radu Gabrea. 
Promotor al culturii românești în Isra-
el, Leon Volovici a fost mulți ani ală-
turi de Costel Safirman, director al  
Cinematecii.

Dialogul între autor și jurnalistul 
Yossi Melman a pus în ecuație „isto-
ria relațiilor secrete dintre România 
și Israel” din anii postbelici până în 
1989. Chiar înainte de dobândirea 
independenței Israelului, este orga-
nizată, în 1946, o aliya a evreilor din 
România cu ajutorul unor agenți ai 
Aliyah Bet Mossad. Câteva vase cu 
emigranți pleacă spre Palestina, cu 
aprobarea autorităților române. Între 
1947 și 1948 nu s-au mai făcut emi-
grări. După ce România recunoaște 
Statul Israel, la 11 iunie 1948, emi-
grarea evreilor e o temă spinoasă de 
tratative. În august 1948 se ajunge la 
o înțelegere: se permite emigrarea 
evreilor contra unei plăți în valută, 
dar se întețește propaganda antisio-
nistă. Pentru obținerea bunăvoinței 
autorităților române, Israelul a asigu-
rat, neoficial, o livrare de echipament 

de foraj, obiect de embargou din par-
tea americanilor. După căderea Anei 
Pauker, în 1952, plecările sunt sistate. 
Când autoritățile dau, din nou, undă 
verde emigrării, în 1958, evreii se în-
scriu masiv pentru plecare. Afluența 
e amendată: retrogradări, concedi-
eri, excluderi din facultăți. Între 1959 
și 1967, omul de afaceri Henry Ja-
cober, care deținea câteva ferme de 
animale de rasă în Marea Britanie, 
tranzacționează vize de plecare a 
unor evrei în schimbul animalelor 
de rasă: autoritățile române doreau 
îmbunătățirea șeptelului. Apoi se trece 
la tranzacții în valută. În timpul Războ-
iului de Șase Zile plecările încetează, 
reluându-se imediat după. Din 1967 
până în 1988 tranzacțiile se fac prin 
contact direct între cele două guver-
ne, dar ca relație personală între g-ral 
Gheorghe Marcu și Shaike Dan. În 
1970 a fost lansată Operațiunea „Pe-
regrinii”: erau depistate persoane cu 
acte depuse cu rude bogate în străi-
nătate. Li se cerea să plătească chel-
tuielile de școlarizare, rudele urmând 
să trimită banii. În 1973, Ceaușescu 
ordonă sistarea Operațiunii: ofițerii 
DIE deturnau fondurile în folos pro-
priu.

„La începutul anilor 1970, comen-
tează autorul, Ceaușescu reușise 
să ducă la bun sfârșit un proces în-
ceput de predecesorul său: în mod 
sistematic, eficient și discret curățase 
aproape toate posturile importan-
te din România de prezența evre- 
iască.”

Se fac inserții în istoria antisemitis-
mului în România, rolul șef-rabinului 
Rosen în obținerea Clauzei Națiunii 
Celei Mai Favorizate, vizitele în Ro-
mânia ale premierilor israelieni Golda 
Meir (1972), Menachem Begin (1977), 
Shimon Peres (1985).

Filmul în regia lui Radu Gabrea și 
discuțiile care i-au urmat denotă inte-
resul suscitat și azi de acest subiect.

IULIA DELEANU
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BEIT DIN în 
antichitatea iudaică 

și în diaspora
Originile Tribunalului Rabinic, Beit 

Din, componentă centrală a vieții co-
munitare în diaspora, se trag din pe-
rioada imediat următoare ieșirii din 
Egipt, când Decalogul nu fusese dat 
încă. Inițiativa îi aparține lui Itro, preot 
midianit, socrul lui Moșe, oaspete în 
tabăra unde poporul evreu își instala-
se corturile. Întâlnirea celor doi, mar-
cată de respect reciproc, e o primă 
formulă de dialog interreligios.

Până atunci, pentru orice litigiu, 
oamenii i se adresau lui Moșe ca, 
prin el, „să ceară sfat lui Dumnezeu”. 
Itro îi recunoaște lui Moșe calitatea 
de „tălmaci” al Legilor lui Dumnezeu 
înaintea poporului, dar consideră că 
este contraproductiv să judece sin-
gur toate „pricinile” și îi sugerează 
înființarea unei instanțe judecătorești: 
„Alege oameni destoinici, temători de 
Dumnezeu, oameni de încredere, 
vrăjmași ai lăcomiei”, deziderat ră-
mas valabil până azi; „Pune-i drept 
căpetenii peste o mie, căpetenii pes-
te o sută, căpetenii peste cincizeci și 
căpetenii peste zece” (Exodul 18, 13-
26). „Pricinile mai însemnate” să-i fie 
supuse atenției lui Moșe, restul „să le 
judece ei înșiși”.

Instituția judecătorească a că-
pătat amploare în epoca celui de al 
doilea Templu. Conform unor surse 
talmudice, Beit Din comporta o ierar-
hie de instanțe locale și regionale, cu 
competențe bine definite: tribunale 
cu 3 judecători, cu 23 de judecători 
(Micul Sanhedrin) și Curtea Supre-
mă de Justiție (Marele Sanhedrin) cu 
sediul la Ierusalim, numărând 71 de 
membri cu puterea de a soluționa li-
tigii nerezolvate de tribunalele locale, 
de a exercita un control asupra unor 
hotărâri politice, militare, religioase.

După distrugerea celui de al doi-
lea Templu, în comunitățile din dias-
pora funcționarea Tribunalului Rabi-
nic era limitată la litigii între membrii 
comunității. Pentru a fi eficient, Beit 
Din avea nevoie de adeziunea lor vo-
luntară. Puterea coercitivă a Beit Din 
depindea de bunăvoința autorităților 
neevreiești și de acordul lor tacit sau 
explicit. Daianim-ii – judecătorii – nu 
aveau nevoie de smiha – ordonare –, 
ceremonie de învestire a autorității 
spirituale, avându-și sorgintea în ges-
tul ritualic al unui cohen de așezare a 
mâinilor pe capul cuiva, însoțită de o 
binecuvântare, primind astfel titlul de 
rabin, după modelul prin care Moșe 
l-a desemnat urmaș pe Ioșua. După 
Haskala, tribunalele rabinice judecă 
doar cauze de divorț religios sau con-
vertire la iudaism.

IULIA DELEANU

Luna Tevet este cea de a zecea în 
calendarul ebraic. Din punct de vedere 
istoric, cea de a zecea zi a acestei luni 
(Asarah beTevet) este zi de post. Este 
ziua începutului împresurării Ierusali-
mului de către armata regelui babilo-
nian Nabucodonosor, în anul 586 î.e.n. 
Orașul a fost cucerit după doi ani, iar 
Primul Templu a fost distrus. Povesti-
rea acestui fapt o găsim în a doua Car-
te a Regilor, capitolul 25, versetele 1-2.

Tradiția și rugăciunea Kadiș
Ziua de 10 Tevet (Asarah beTevet) 

din calendarul ebraic este considerată 
Iom HaKadiș Haklaly (Ziua Kadișului 
general), ziua în care sunt pomeniți 
decedații uciși, Al Kiduș HaȘem, mar-
tiri, a căror zi a decesului este necu-
noscută, al căror mormânt a rămas 
necunoscut. În anul 1949, această zi 
a fost a comemorării victimelor Holo-
caustului, la decizia Rabinatului din 
Israel. Ea a fost celebrată astfel și în 
anul următor, 1950. Zi de amintire, de 
tristețe, de doliu, de post, în care este 
recitată rugăciunea de Kadiș (Sfințire), 
rostită în amintirea decedaților, fără 
ca numele decedatului sau decedatei 
să fie pronunțat. Probabil că postul a 
fost decis de profetul Zekharyah (Za-
haria) care a prevăzut și reînvierea, 
renașterea Ierusalimului.

Rugăciunea Kadiș
Este recitată în limba arameică; ea 

a fost compusă într-o fază relativ târ-
zie din istoria iudaismului. Rugăciune 
pe care trebuia s-o înțeleagă fiecare 
evreu și, de asemenea, pe care să o 
pronunțe cu ușurință. Ea include lau-
da măreției lui Dumnezeu. Există câ-
teva feluri de Kadiș, spuse la ocazii di-
ferite. De fapt, nu este vorba numai de 
o rugăciune comemorativă. Ea este 
recitată de oficiant în câteva rânduri, 
la rugăciunile de seară, de dimineață 
și din amurg. Există: o jumătate de 
Kadiș, Kadiș simplu, obișnuit, sau de 
orfani, spus de ei în anul de doliu și 
ulterior în ziua decesului, la come-
morare; Kadiș întreg, Kadiș pentru 
învățați, spus de obicei după studiul 
unui capitol din Tora sau din Talmud; 
Kadiș special, spus la cimitir, după 
înmormântare. Este una dintre rugă-

ciunile care nu pot fi recitate decât 
în prezența unui minian (cvorum de 
rugăciune), format din zece bărbați 
majori, care răspund la rugăciune cu 
cuvântul ebraic amen (cred, așa să 
fie; pătruns în limba română biseri-
cească sub forma amin). Răspunsul 
la rugăciune se datorează faptului că 
în Kadiș se vorbește despre măreția 
și sfințirea lui Dumnezeu, participanții 
exprimându-și credința în acest fapt. 
În cazul celor îndoliați, rugăciunea de 
Kadiș este recitată la sfârșitul rugăciu-
nii colective, ca o formă de onorare a 
respectivului îndoliat, pentru conso-
lare. Există și tradiția de a i se oferi 
acestuia oficierea rugăciunii.

Într-atât de atașați au fost evreii 
de rugăciunea Kadiș, încât fiecare își 
dorea un copil de sex masculin, care 
urma să recite această rugăciune 
după decesul părinților lui. Era forma 
de păstrare a amintirii, precum și de 
continuitate a familiei. În prezent, în 
unele comunități evreiești rugăciunea 
Kadiș poate fi pronunțată nu numai de 
bărbați, ci și de femei, în cazul în care 
nu există un urmaș direct de parte 
bărbătească.

Rugăciunea Kadiș a fost tradusă în 
limba română în mai multe rânduri, în 
cadrul traducerii cărților de rugăciune. 
Amintim traducerea făcută de rabinul 
A.S. Gold care a însoțit-o și de o trans-
literare cu litere latine în pronunția 
așkenază idișizată: deși maskil, mo-
dernizant, rabinul Gold voia ca aceas-
tă rugăciune să fie înțeleasă și recitată 
cu tot sufletul de fiecare evreu aflat în 
situația de a o spune. Altă traducere 
a fost făcută de rabinul doctor Meir 
Thenen, fost șef-rabin al Comunității 
evreilor din orașul Brăila, în cartea lui, 
Hațipor, cuprinzând rugăciuni pentru 
comemorarea decedaților, publicată 
în amintirea soției sale, Țipora The-
nen-Duff. Aceste traduceri au fost fă-
cute în proză. Menționez și faptul că 
rugăciunea Kadiș a fost publicată în 
transliterare în calendarele evreiești 
apărute la București în perioada co-
munistă și după aceea, fapt care con-
tinuă până în prezent. Motivul este ca 
cei îndoliați, în nevoie să recite aceas-
tă rugăciune, devenită un simbol, să 
o poată citi, chiar dacă nu cunosc al-
fabetul ebraic. Se poate afirma și că 

această rugăciune a devenit un semn 
al legăturii evreilor cu iudaismul, chiar 
în cadrul celor îndepărtați de iudaism, 
laici sau atei. Este și o formă de acor-
dare a respectului pentru decedați, 
pentru cei care nu mai sunt. Există 
și cazuri în care unii oameni plătesc 
unei asociații profesionale sau unei 
ieșive, ori unui cantor particular, pen-
tru a spune Kadiș în memoria unuia 
dintre părinți, decedat, în cursul anu-
lui de doliu, în cazul în care ei înșiși 
nu-și pot îndeplini această obligație 
religioasă din motive de lucru sau de  
conștiință.

Am hotărât să traduc această ru-
găciune – de fapt, un poem sinago-
gal – în versuri. Am căutat să păstrez 
sensul original și să-l adaptez limbii 
române contemporane. Adaug aceas-
tă traducere mai jos.

KADIȘ (SFINȚIRE)
Numele Lui preamărit și sfințit să fie
În lumea creată de El pentru vecie,
El să domnească în al Lui regat,
În zilele vieții voastre, neîncetat,
Să domnească peste Casa lui Israel,
În curând, acum, numai El,
Pentru vecie.
Și spuneți: Așa să fie!

Fie Numele Lui lăudat,
În vecii vecilor binecuvântat.
Să fie binecuvântat
Și să fie lăudat
Și să fie slăvit.
Și în slava cerului urcat,
Să fie împodobit,
Peste tot lăudat
Și să fie glorificat
Numele Celui Sfânt
Pe întregul pământ,
Mai mult decât toate binecuvântările
Și decât toate cântările,
Mai mult decât orice odă, decât  
 orice vers,
Mai mult decât orice mângâiere
De întreaga lume, pentru vecie.
Și spuneți: Așa să fie!

Să se pogoare pacea adevărată și viața
Ziua, noaptea, dimineața,
Peste noi și peste întregul Israel.
Să vegheze El

Povestiri din Holocaust. Istorii locale

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din 
România „Elie Wiesel” organizează, în perioada 3 decem-
brie 2021 - 4 ianuarie 2022, în municipiile Bacău și Su-
ceava, expoziții stradale de bandă desenată care prezintă 
fragmente din istoria comunităților locale în perioada Holo-
caustului din România.

La Bacău, expoziția este realizată în parteneriat cu 
Colegiul Tehnologic „Anghel Saligny” și Colegiul Econo-
mic „Ion Ghica”, cu sprijinul Consiliului Județean Bacău, 
al Primăriei Municipiului Bacău și al Complexului Muzeal 
„Iulian Antonescu”. Mulțumiri prof. G. Stan pentru informații 
și ilustrații.

Expoziția din Suceava este organizată în parteneriat cu 
Colegiul Național „Ștefan Cel Mare”, Colegiul Economic 
„Dimitrie Cantemir”, Consiliul Județean Suceava și Primă-
ria Municipiului Suceava.

Expoziția „Povestiri din Holocaust. Bacău” a fost inau-
gurată vineri, 3 decembrie 2021, pe esplanada din fața 
Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău și va 

putea fi vizionată până pe data de 3 ianuarie 2022.
În Suceava, vernisajul „Povestiri din Holocaust. Sucea-

va” a avut loc sâmbătă, 4 decembrie 2021, pe esplanada 
municipiului Suceava. Expoziția va fi deschisă până la data 
de 4 ianuarie 2022.

O lecție de istorie altfel și totodată un proiect al memo-
riei, „Povestiri din Holocaust. Istorii locale” este realizat de 
Institutul „Elie Wiesel” și finanțat de Fundația EVZ (din Re-
publica Federală Germania) prin programul „Local Histo-
ry”. Prin intermediul artei, proiectul ne aduce mai aproape 
de istoria comunităților în care locuim, încurajându-ne să o 
descoperim și să o înțelegem. Poveștile despre viața evre-
ilor sau a romilor din diverse localități din România, trimiși 
la muncă obligatorie, deportați în Transnistria, excluși din 
viața economică, socială, culturală, ne sunt dezvăluite cu 
ajutorul benzilor desenate realizate de ilustratorii Octavi-
an Ungureanu, Ionuț Popescu și Anghel Șerban. La pre-
gătirea conținutului expozițiilor au colaborat cercetători ai 
Institutului, elevi și cadre didactice de la liceele partenere.

„Povestiri din Holo-
caust. Istorii locale” de-
butează cu expozițiile 
de bandă desenată din 
Bacău și Suceava și 
continuă în 2022 cu ilus-
trarea istoriei tragediei 
comunităților de evrei și 
romi din Vrancea, Galați, 
Dolj și Argeș.

O r i g i n e a  u n e i  z i l e  d e  d o l i u Întreaga lume, pentru vecie.
Și spuneți: Așa să fie!

Cel care, din înălțimile Lui,
Statornicește pace și armonie,
Să ne aducă pacea Lui,
Pacea adevărată, stabilită de El,
Nouă și întregului Israel
Și lumii întregi, pentru vecie.
Și spuneți: Așa să fie!

Articol și traducere,
LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI

Dicționar de civilizație 
iudaică

Mariana Popa (stg.), director CMIA, A. Florian, director general 
INSHR-EW, V. Ivancea, preș. Cons. jud. Bacău, și prof. G. Stan
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Pe 11 noiembrie, de Ziua Independenței Poloniei, 
mai multe demonstrații și marșuri ale extremei drepte 
au avut caracter antisemit. Sute de demonstranți din 
orașul Kalisz au strigat „Moarte evreilor”, iar membrii 
LGBTQ au fost calificați drept „sioniști”, „dușmani ai 
Poloniei, care trebuie expulzați 
din țară”. Demonstrația de la 
Kalisz este simbolică, deoarece 
manifestanții au ars un exem-
plar dintr-un document datând 
din 1264, care oferea evreilor 
protecție și drepturi. Această 
garanție a determinat prezența 
unei comunități evreiești înflori-
toare pe teritoriul țării, care, în 
pragul celui de-al Doilea Război 
Mondial, număra peste trei mili-
oane de persoane. Aproape toți au fost uciși de naziști 
în timpul războiului.

Scenele din Kalisz, un oraș din centrul Poloniei, cu 
100.000 de locuitori, i-au șocat chiar și pe observatorii 
veterani ai extremei drepte poloneze. Strigau „moar-
te, moarte, moarte” și „moarte evreilor”, a relatat Rafal 
Pankowski, director executiv al Asociației Antirasiste 
Poloneze. „În cei 25 de ani de când monitorizez anti-
semitismul în Polonia, nu am văzut ceva asemănător”, 
a spus el.

Un marș cu un număr mai mare de participanți s-a 
desfășurat la Varșovia unde au fost de asemenea stri-
gate lozinci antisemite, alături de cele împotriva Uniunii 
Europene.

Primarul liberal al Varșoviei, Rafal Trzaskowski, a 
încercat să interzică marșul, 
arătând că orașul nu este un 
loc pentru „lozinci fasciste” și 
chiar a obținut o interdicție, dar 
guvernul polonez a declarat că 
este o ceremonie națională, 
desființând astfel decizia tribu-
nalului.

Numeroase autorități po-
loneze, din clasa politică, dar 
și din rândul bisericii, au con-
damnat evenimentele din Ka-

lisz, care, potrivit Ministerului polonez de Externe, 
„au fost folosite pentru a propaga ură, antisemitism și 
intoleranță religioasă”. În urma demonstrațiilor au fost 
arestate trei persoane.

Ministrul israelian de externe, Yair Lapid, a salutat 
poziția autorităților poloneze de condamnare a ceea ce 
s-a întâmplat. El a spus că poporul evreu „așteaptă ca 
guvernul polonez să acționeze fără niciun fel de com-
promis împotriva celor care au participat la această 
demonstrație șocantă de ură”. (E.G.)

„Întregalde” la Festivalul Internațional 
de Film Arava (Israel)

Prețul însângerat al libertății, o istorie modernă a Israelului

Tânărul Fundoianu
Fundoianu avea 21 de ani când semna 

capodopera Lui Taliarh. Și deși primul volum 
al lui Bacovia apăruse abia cu trei ani mai 
devreme, foarte tânărul poet evreu de lim-
bă română recunoscuse deja în colegul mai 
vârstnic de gen liric un magistru. „Toamna 
bacoviană geme-n ferestre”, scrie el într-un 
vers din Lui Taliarh, în 1919!... Bacovian va 
ajunge un termen frecvent folosit; Fundoia-
nu l-a folosit printre 
primii, cu instinc-
tul valorii poetice 
care l-a făcut să-l 
admire, până la 
idolatrie, și pe Ar-
ghezi. Se poate 
spune așadar că, 
înainte de a deveni 
el însuși un mare 
poet, junele autor 
avea capacitatea de a-i recunoaște, în pei-
sajul literar atât de amestecat al schimbării 
celor două epoci delimitate de Primul Război 
Mondial, pe cei meritând această titulatură. 
Tânărul Fundoianu, departe de a greși prin 
supralicitare folosind „toamna bacoviană” în 
Lui Taliarh, a intuit nu numai originalitatea lui 
Bacovia, ci și modernitatea lui.

Periodic, s-a susținut că literatura ro-
mână este una minoră, marginală în tabla 
de valori artistice europene; și că nu poți fi 
mare artist decât părăsind literatura și limba 
română și devenind scriitorul unei alte limbi 
și unei alte culturi. Dar era scriitorul de limbă 
română Fundoianu mai puțin original decât 
scriitorul de limbă franceză Fondane? Exis-
tă între tinerețea românească a celui dintâi 
și maturitatea franceză a celui de-al doilea 
o cezură, o diferență de nivel? Răspunsul e 
mai degrabă negativ. Tânărul Fundoianu e 
la fel de expresiv, de insolit și de pregnant ca 
maturul Fondane, iar ceea ce diferă este nu-
mai locul unde se manifestă aceste calități.

Căci calitățile, ca și defectele noastre, le 
luăm cu noi peste tot; și a crede că un ar-
tist e minor într-un loc pentru a deveni major 
într-altul e o dovadă de absolutizare a unui 
criteriu de geografie culturală. Nemaivorbind 
că, în postmodernitate, tocmai culturile mar-
ginale, periferice, „minore” sunt focalizate și 
valorizate, iar cele care au deținut mult timp 
„monopolul” centralității sunt calificate drept 
„obosite” și „vlăguite”.

Înainte de a fi devenit scriitor francez și 
a semna cu numele Fondane, Fundoianu 
ilustrează tocmai potențialul extraordinar al 
poeziei de limbă română de a se sincroniza 
cu noile forme și formule artistice europene. 
În 1883 eram, cu Poesii de Eminescu, încă 
în faza unui romantism defazat, Baudelaire 
dând Les Fleurs du Mal în 1857... În 1916 
eram deja, prin manifestul dadaist, în plin 
avangardism. În trei decenii și ceva, poezia 
românească trecuse deci de la un roman-
tism defazat la un dadaism abia inventat; 
iar poezia lui Fundoianu e definitorie pentru 
această sincronizare accelerată a literatu-
rii române cu cele occidentale. Prin Tzara, 
prin Fundoianu, mai apoi prin Bogza și Gellu 
Naum, lirica românească nu doar că nu mai 
este „la coadă”, „la spate”, în conformismul 
imitării și al mimetismului care-l oripilase pe 
Maiorescu; dar ea se situează chiar în avan-
garda artei europene. Prin conștiința lui po-
etică avansată, cu o sinteză de modernism 
și tradiționalism asupra căreia merită să re-
venim, Fundoianu e un mare poet de limbă 
română; și totodată un cap teoretic înălțat 
deasupra materialului verbal și lingvistic.

Dacă acest poet excepțional n-ar fi murit 
în octombrie 1944, după ce ajunsese la Aus-
chwitz în primăvara aceluiași an, o biografie 
cursivă l-ar fi consacrat ca pe unul dintre cei 
mai importanți scriitori europeni. Scriitorul, în 
Holocaust, ar fi putut să se salveze, dar a 
ales să fie alături de sora lui...

Chiar moartea lui este o lecție uimitoare 
de integritate morală și demnitate umană, o 
moarte cutremurătoare de mare poet.

DANIEL CRISTEA-ENACHE

Profil de scriitor

A zecea ediție a Festivalului Internațional de Film 
Arava a inclus în programul său, cu sprijinul ICR - Tel 
Aviv, filmul românesc „Întregalde”, în regia lui Radu 
Muntean. Filmul, remarcat la Festivalul Internațional de 
Film de la Cannes, ediția 2021, selectat la a 46-a ediție 
a Filmului Internațional de la Toronto, a primit Premiul 
pentru Cel Mai Bun Film la Festivalul Internațional de 
Film de la Haifa.

Întregalde este numele real al unuia dintre satele 
izolate din Apuseni, unde mai trăiesc puțini oameni. 
Sunt locuri în care se ajunge greu, iar când se strică 
vremea – și mai greu. Locuitorii duc o viață aspră și 
ajutoarele primite de la ONG-uri sunt de mare preț. 
Scenariul – regizorul este și coscenarist – are la bază 
propria-i experiență de participant la una dintre aceste 
expediții. „Încerc să-mi construiesc personajele în așa 
fel încât să devină un amestec viu de calități și defecte, 
ca noi toți”, declara într-un interviu pentru HotNews din 
29 iulie 2021, rezumându-și convingerile plasticizate 
emoțional, etic, estetic.

Personajele-cheie declanșând conflictul sunt natura 
și un bătrân tăietor de lemne, lucrător o viață la gater. 
„E Valea Largă sau Valea Lungă?”, exclamă unul dintre 
personajele feminine în prolog. E pudoare a emoției în 
fața măreției înfricoșătoare a priveliștii. Totuși liniștită, 
favorizând contemplația, curând anulată de împotmoli-
rea jeepului pe drumul mai anevoios decât se credea. 

Voluntarii întâlnesc un bă-
trân care-i roagă să-l ducă 
la un gater din apropiere. 
Nu ezită s-o facă. Deși pă-
răsit, gaterul are glas pen-
tru Kente Aron: vorbește ca 
pentru sine cu perechea de 
mănuși uzate din cauciuc, 
aflate acolo: urme ale cine 
știe căror clipe de intensi-
tate existențială. Tinerii își 
dau seama că bătrânul su-
feră de o deteriorare a contactului cu prezentul. Ceea 
ce nu înseamnă că „e o carcasă umană, așa cum pare 
pentru toți ceilalți”, îl caracterizează Radu Muntean. 
„E un om cu o biografie, un trecut.” Prin asta perso-
najul capătă adâncime, complexitate, demnitate. Rolul 
e interpretat de Luca Sabin, localnic din satul Râmeț, 
tăietor de lemne el însuși, dându-i autenticitatea dori-
tă de regizor. Înnoptează. Pericolele sunt prea mari ca 
drumul să poată fi continuat. Tinerii realizează că bă-
trânul e în primejdie. Pornesc să-l caute. Facerea de 
bine poate merge până la riscul propriei vieți? E tema 
de reflecție propusă. Bătrânul e salvat de una dintre 
voluntare. Nu lipsesc comentarii meschine ale vecinilor 
lui Kente: or fi vrut să-i cumpere casa ieftin.

IULIA DELEANU

Demonstrații antisemite în Polonia de Ziua Independenței

„Dacă noi rămânem tăcuți, nu va veni schimbarea” 
care să aducă stoparea antiisraelismului contemporan. 
Au fost cuvinte-cheie rostite de președintele de onoare 
al B’nai B’rith International (BBI), Richard Heideman, 
autorul cărții Prețul însângerat al libertății, într-o con-
vorbire cu directorul și vicepreședintele executiv al BBI, 
Dan Mariaschin, din seria interviurilor online ale BBI. 
O carte despre istoria modernă a Israelului, necesară 
pentru a înțelege cum s-a ajuns la escaladarea antiis-
raelismului, azi.

Teme de dezbatere au fost rădăcinile propagandei 
antiisraeliene, războaiele de apărare ale Israelului, 
„războiul diplomatic” antiisraelian, terorismul, imperati-
vul Israelului de a-și proteja locuitorii și străinii aflați pe 
teritoriul său, Acordurile Abraham, spărtura în zidul de 
respingere a Israelului, creat de țări arabe.

În 1944, țări arabe vecine se aliază împotriva 
„identității sioniste”. În 1945 este înființată, la Cai-
ro, Liga Arabă. State fondatoare sunt Egipt, Siria, Li-
ban, Irak, Transiordania, actualmente Iordania, Arabia 
Saudită, Yemen. Țări membre – Libia, Sudan, Maroc, 
Kuwait, Algeria, Bahrain, Omar, Qatar, Emiratele Arabe 
Unite, Mauritania, Somalia, Organizația pentru Elibe-
rarea Palestinei, Djibouti, Comore. În 1946 ia ființă un 
comitet de propagandă antisionistă.

Cu un an înainte de proclamarea independenței Is-
raelului, delegați ai unui Comitet Special al Națiunilor 
Unite pentru Palestina se întâlnesc cu reprezentanți 
ai așezărilor evreiești. Înaltul Comitet Arab, înființat în 

1936, colaborator al naziștilor, responsabil pentru ata-
curile împotriva multor așezări, boicotează întâlnirea. 
În același an, 1947, Adunarea Generală a ONU adoptă 
o rezoluție de înființare a două state. Membri ai Ligii 
Arabe – Egiptul, Transiordania, Siria, Liban și Irak – re-
fuză planul. După declarația de independență a Israe-
lului, în 1948, țări arabe vecine declară război Israelu-
lui. Este primul război de apărare a țării. Îi succedă cele 
din 1967 și 1973. Au urmat atacuri de alt tip împotriva 
Israelului. În 1975 o rezoluție a Curții Internaționale 
de Justiție a ONU, prin care sionismul era asimilat cu 
rasismul, primind veto din partea SUA, deși abrogată 
în 1991, generează „războiul diplomatic”, continuat de 
conferințele de la Nairobi și Durban, impulsionând ata-
curi palestiniene împotriva civililor israelieni: prima și a 
doua intifada, 1987-1991, respectiv 2000-2005. „Israe-
lul este forțat să se apere.” Terorismul este sponsorizat 
de instituții și organizații antiisraeliene. „Israelul este 
atacat fizic, verbal, prin social media.” Holocaustul este 
negat sau distorsionat. În școlile palestiniene se face 
educație antiisraeliană.

În prim plan, pe coperta întâi a cărții apare, simbolic, 
porumbelul cu ramura de măslin: speranța de pace în-
trevăzută prin Acordurile Abraham cu Emiratele Arabe 
Unite, Bahrain, Sudan, Maroc; „o gură de aer proaspăt” 
în favoarea păcii, aducătoare de avantaje economice și 
de stabilitate pentru întregul Orient Mijlociu.

IULIA DELEANU
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În pofida vremurilor pandemice, în 
dimineaţa celei de-a doua zile de Ha-
nuca, la Sinagoga Rosen din Bacău, 
au răspuns prezent apelului Comuni-
tăţii un număr mare de enoriaşi, între 
care o pondere importantă au avut-o 
copiii şi doamnele enoriaşe.

La reuşita festivităţii de Hanuca 
au contribuit din plin dragii noştri oas-
peţi de la CE Iaşi: rabinul Yehoshua 
Aharonovitch, preşedinta Benjamina 
Ides Vladcovschi şi secretarul Albert 
Lozneanu. „Ostilităţile” au fost condu-
se, cu pricepere, talent şi entuziasmul 
caracteristic, de rabinul Aharonovitch, 
secondat cu brio de Albert Lozneanu 
şi de asistenţa entuziastă, împreună 
reușind să creeze o ambianţă deose-
bit de frumoasă, ca în vremurile fără 
pandemie.

S-a început cu aprinderea celei 
de-a doua lumânări, în cele cinci Ha-
nuchii, odată cu intonarea, împreună 
cu rabinul Iașiului și al Moldovei, a ce-
lor trei binecuvântări de către cei mai 
tineri  participanţi: Emy Leibu, Raluca 
Boiangiu, Ada Micu, Maia Miron şi fraţii 
David şi Alexandra Gotesman. A urmat 
un serviciu religios de Șaharit de Ha-
nuca, oficiat de rabinul Aharonovitch, 
din care nu au lipsit Al Hanisim, Halel 
Șalem şi lecturarea din Tora, pentru 

trei chemaţi, din pericopa Naso. Rabi-
nul a adresat felicitări asistenţei şi con-
ducerilor celor două comunităţi pentru 
realizarea activităţilor iudaice.

Preşedinta Comunității ieșene, 
Benjamina Ides Vladcovschi, a adre-
sat salutul Comunităţii. La finalul 
festivităţii, toţi participanţii au cântat, 
alături de rabin şi de Albert Lozneanu, 
acompaniaţi minunat la orgă de ma-
estrul Irinel Aciobăniţei, frumoase me-
lodii evreieşti: Maoz Tzur, Ose Șalom, 
Inei ma Tov Umanaim, încununate, în 
final, cu Hava Nagila. S-au servit de-
licioase gogoşi şi prăjitură cu măr şi 
s-a ciocnit un pahar de coniac cașer. 
Ne-am despărţit cu senzaţia că totul 
s-a terminat prea repede şi cu dorinţa 
de a ne revedea cât mai curând!

HAINRICH BRIF,
președintele CE Bacău

În seara zilei de 28 noiembrie 2021 
(25 Kislev 5782, în calendarul iudaic) 
s-a sărbătorit, în Sinagoga Mare din 
Iaşi, cea mai veche sinagogă din ţară, 

care în toamna aceasta a împlinit 350 
de ani de la inaugurare, începerea 
sărbătorii de Hanuca.

Preşedinta Comunităţii ieşene, 
Benjamina Ides Vladcovschi, a vorbit 
despre flacăra sfântă ce i-a animat pe 
soldaţii evrei, pe Macabei, să lupte îm-

potriva monarhiei seleucide din Siria, 
care încerca să elenizeze popoarele 
de sub dominaţia sa, să distrugă fiinţa 
naţională a poporului evreu, valorile în-
văţăturii iudaice şi ale monoteismului.

Rabinul Yehoshua Aharonovitch, 
rabinul Iaşiului şi al Moldovei, a arătat 
că, în definirea sărbătorii de Hanuca, 
înţelepţii iudaismului îmbină victoria 
militară cu minunea recipientului de 
ulei care a ars opt zile în loc de una, 
minune care a făcut posibilă salvarea 
spirituală a poporului evreu. Astfel, 
Hanuca este un moment fericit din 
zbuciumata noastră istorie, când săr-
bătorim libertatea câştigată de a trăi 
după propria noastră credinţă.

Deputatul Marius Ostafciuc a ară-
tat că prezenţa sa la această sărbă-
toare exprimă respectul său pentru 
Comunitatea Evreilor din Iaşi, pentru 
membrii ei şi preţuirea sărbătorii de 

Acum doi ani sărbătoream Ha-
nuca, în cantina Comunității Evreilor 
din Arad, prin cântece, binecuvântări, 
aprindere de lumânări și foarte multă 
veselie. Eram conectați live cu alte 
comunități, atât din România, cât și 
de pe mapamond, printr-un program 
inițiat de municipalitatea din Haifa. 
Era un moment de efervescență, cu 
sala plină, în care ne bucuram că pu-
tem fi împreună într-un număr atât de 
mare, că e pace, că ne-a reușit live-
ul, că totul a fost foarte bine organi-
zat, că... Dar nu ne imaginam anul 
2020. Sau, cel puțin, nu așa cum s-a 
dovedit a fi. După doi ani, Comunita-
tea Evreilor din Arad a făcut o altfel de 
Hanuca. Una mai mult online, în care 
a fost aceeași intensitate a trăirii și a 
bucuriei de a fi împreună, doar că nu 
în aceeași încăpere, ci fiecare la casa 
lui, cu familia, aprinzând lumânările și 
interacționând cu toți ceilalți pe diferi-
tele platforme ale mediului virtual.

„Pentru noi, evreii, tradiţiile şi săr-
bătorile sunt foarte importante. Res-
pectându-le, poporul evreu şi-a păs-
trat identitatea milenară și, indiferent 
în ce loc al lumii ne aflăm, încercăm 
să le ținem cât mai bine. Hanuca este 
o sărbătoare a bucuriei, reprezentând 
victoria luminii asupra întunericului. 
Chiar dacă tradiţiile sunt importante, 
viaţa fiecărui om este pusă pe primul 
loc, astfel încât şi în acest an fieca-
re membru al Comunităţii Evreilor din 
Arad a sărbătorit doar în cadrul fami-
liei. Sperăm că pandemia o să trea-
că în scurt timp şi că viaţa noastră 
va reveni la normal şi ne vom putea 
bucura împreună de sărbători”, spu-
nea ec. Raoul Vizental, președintele 
Comunității Evreilor din Arad.

Conducerea comunității a conside-
rat că trebuie să aducă speranță în ca-

sele membrilor săi și a inițiat o acțiune 
prin care a împărțit copiilor din comu-
nitate pachete cu dulciuri și Hanuchii. 
De asemenea, vârstnicii au primit mici 
atenții prin programul DASM-ului.

Poate că activitatea cea mai intensă 
online s-a petrecut pe WhatsApp și pe 
Facebook, unde membrii comunității 
au ținut să își împărtășească povești 
și amintiri de când sărbătoream la 
comunitate, vechi melodii în idiș sau 
ebraică, precum și rețete delicioase de 
„sufganiot mega pufoși” și „latkes cum 
făceau bunicii mei”. Bineînțeles că au 
curs mesaje de Hag Sameah și multe 
felicitări personalizate. Online-ul ne-a 
dat posibilitatea de a ne simți, cumva, 
acasă la celălalt și a vedea că, uneori, 

cel mai mic membru al familiei e și cel 
mai curios să vadă aprinderea lumâ-
nărilor, precum în cazul Eldei Boteza-
tu, iar în alte familii la acest așteptat 
eveniment participă până și pisicile. 
Astfel, la Danna Kalman, vedeta a fost 
motanul Louis, care și-a ars și o mus-
tăcioară, iar la Raoul Vizental, pisica 
Speedy a supravegheat totul.

Ce înseamnă Hanuca sau, de 
altfel, orice sărbătoare, decât recu-
noașterea a ceea ce suntem, de mi-
lenii, prin tradiție, religie și cultură! 
Suntem urmașii celor care au răzbit 
păs trându-și identitatea în ciuda tutu-
ror vicisitudinilor, a presiunilor sociale 
și a încercărilor vieții!

MARGARETA VIDORKA SZEGŐ

Orice nor mohorât de toamnă târ-
zie poate fi alungat atunci când bucu-
ria încolţeşte în sufletul omenesc. Aşa 
s-a întâmplat şi luni, 29 noiembrie 
2021 (5782), când evreii din comuni-
tatea noastră s-au întâlnit cu oaspeţi 

dragi din Iaşi, pentru a aprinde prima 
lumânare a sărbătorii de Hanuca.

Enoriaşii botoşăneni au fost încân-
taţi de prezenţa rabinului Yehoshua 
Aharonovitch, a preşedintei CE Iaşi, 
Benjamina Ides Vladcovschi, şi a se-
cretarului Comunităţii, Albert Loznea-
nu, director JCC Iaşi. Preşedintele CE 
Botoşani, David Iosif, le-a adresat tu-
turor un cald bun-venit şi urări de bine 
în aceste vremuri tulburi, marcate de 
boală şi angoase. Vizibil emoţionat, 

deoarece se afla în oraşul adoles-
cenţei sale, Albert Lozneanu a amintit 
semnificaţia sărbătorii de Hanuca în 
evoluţia spirituală a poporului evreu 
şi importanţa credinţei în spinosul 
drum al acestuia. Prezenţă deosebit 
de energizantă şi dinamică, rabinul 
Aharonovitch a reliefat puterea evre-
ilor de a crede în minuni, chiar dacă 
existenţa le-a fost marcată de nume-
roase tragedii.

Prima lumânare de Hanuca a 
fost aprinsă de tânărul Avi Talpalariu,  
într-o atmosferă solemnă, încărcată 
de emoţii. Gustav Finkel, director al 
Centrului Cultural Interetnic, a făcut 
o expunere interesantă despre o des-
coperire istorică din Israel, care con-
firmă scrierile din Biblie referitoare la 
Hanuca.

Ca într-o mare şi frumoasă familie, 
oamenii au scuturat povara grijilor, co-
piii au primit dulciuri de la rabin şi, la 
final, o horă hasidică a adus fericire în 
inimile tuturor. Întâlnirea a fost o măr-
turie de necontestat a puterii credinţei 
şi a speranţei în zile mai bune.

BEATRISA FINKEL

HANUCA ÎN ComUNitAti

Online, cu dreidel și Hanuchie

Hanuca 5782 la Sinagoga Rosen

Prima lumânare

Hanuca 5782 în comunitatea ieşeană

Să nu 
uităm istoria!

„De Hanuca sărbătorim victoria 
binelui asupra răului, a luminii asu-
pra întunericului și ne obligă pe noi, 
evreii, să nu uităm istoria”, a transmis, 
de Hanuca 5782, enoriașilor și tuturor 
evreilor din România, Adrian Beșa, 
președintele Comunității Evreilor din 
Satu Mare.

Satu Mare

Botoșani

Bacău

Arad

Iași
Hanuca, o deosebită secvenţă cultu-
rală şi spirituală din zbuciumata istorie 
a greu încercatului popor evreu. 

Celebrarea sărbătorii prin aprin-
derea în fiecare seară a uneia dintre 
cele opt lumânări ale Hanuchiei ne 
îndeamnă să sporim mereu lumina, 
deoarece chiar şi un licăr poate risipi 
întunericul dens. Adăugând în fieca-
re seară câte o nouă luminiţă în Ha-
nuchie, îmbogăţim lumina acesteia, 
ceea ce, metaforic vorbind, simboli-
zează şi îmbogăţirea noastră spiritua-
lă prin luminile emanate din învăţătu-
ră, educaţie, cultură.

Rabinul Aharonovitch a rostit ru-
găciunea „Pentru minuni”, rugăciunea 
de mulţumire adusă lui Dumnezeu 
pentru miraculoasa eliberare a popo-
rului evreu în vremea lui Matatia Haş-
moneul.

În Hanuchia mare din Sinagogă, 
prima lumânare a fost aprinsă de dr. 
ing. Filip Petraru, cunoscut enoriaş al 
comunităţii ieşene. Fiecare copil pre-
zent la celebrarea sărbătorii a aprins 
o lumânare în propria Hanuchie pri-
mită cadou, împreună cu tradiţionalul 
Hanucagelt.

Formaţia de muzică klezmer Ni-
gun, condusă de prof. Romeo Luchi-
an, a interpretat cunoscute melodii din 
folclorul evreiesc, solişti fiind ing. Uri 
Fernbac şi Albert Lozneanu jr., acom-
paniaţi de prof. Tania Luchian (vioa-
ră), David Luchian (acordeon) şi Iacov 
Luchian (percuţie). Lor li s-a alăturat 
şi rabinul Y. Aharonovitch, cu melodii 
sinagogale cunoscute.

În final s-au servit diverse gustări 

şi dulciuri şi, bineînţeles, nu au lipsit 
tradiţionalele gogoşi.

În aceste zile de sărbătoare, fieca-
re dintre noi a îndreptat un gând de re-
cunoştinţă către Dumnezeu pentru mi-
racolul luminii, cu speranţa în mai bine 
pentru familie şi pentru toţi cei apro-
piaţi sufletului nostru. Mesajul sărbă-
torii de Hanuca, mesajul luminii trans-
mis tuturor, l-am însoţit cu mesaje de 
pace, prietenie şi solidaritate umană, 
având mereu conştiinţa tradiţiei noas-
tre milenare şi a continuităţii identitare 
iudaice pe meleaguri româneşti.

Făcând un arc peste timp şi pu-
nând alături toate religiile monoteiste, 
putem considera lunile sfârşitului de 
an un timp al credinţei şi al armoniei, 
al sărbătorilor, al bucuriei şi al daru-
rilor, un timp în care lumina ar trebui 
să-şi găsească loc în sufletele tuturor 
oamenilor, indiferent de etnie sau de 
confesiune.

MARTHA EŞANU

(Continuare în pag. 10)

ADRIAN BEȘA,
președintele CE Satu Mare
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Tradiții și gastronomie
ComUNitAti

Președinți de comunități  
născuți în luna ianuarie

n Raoul Vizental, președintele 
CE Arad, poartă 
răspunderea păs-
trării tradiției iudai-
ce în cadrul uneia 
dintre comunitățile 
mari, cu o viață 
evreiască dina-
mică, fapt care 
răzbate din toate 
reportajele primite 
la redacție. Sarcină pe care o ono-
rează cu destoinicie, devotament, 
energie. Fiindcă nu este ușor, mai 
ales în condițiile impuse de pande-
mie, să atragi tinerii spre programe-
le de educație iudaică, să ai grijă 
ca asistaților să nu le lipsească ni-
mic din ceea ce alcătuiește un trai 
decent, să organizezi evenimente 
culturale notabile. Și Raoul Vizental 
reușește.
n Iosif Valter, președintele CE 

Bistrița, a dovedit, 
în răstimpul relativ 
scurt de când con-
duce comunitatea, 
că e atent să pună 
în aplicare toate 
punctele progra-
mului pentru care a 
fost ales. Este atent 
față de conserva-
rea patrimoniului sacru și utilizarea 
acestuia pentru activități culturale. 
Sinagoga din Bistrița figurează de 
ani buni ca sală de concerte, apreci-
ată de iubitorii de muzică din Româ-
nia și de peste hotare. Este receptiv 
la solicitările membrilor comunității 
și face tot posibilul să le soluționeze. 
Cultivă relații bune cu autoritățile lo-
cale și cu înalți ierarhi.
n Nadia Ustinescu, președinta 

CE Brăila, pune 
suflet în promova-
rea tuturor aspec-
telor vieții comu-
nitare: religioasă, 
culturală, păstra-
rea patrimoniului 
sacru și economic, 
mai ales acordarea 
de asistență socia-
lă și medicală, unde, prin profesie, 
a ajutat comunitatea ori de câte ori 
a fost solicitată, chiar atunci când 
încă nu îndeplinea vreo funcție în 
plan comunitar; cu atât mai mult, în 
prezent. Cultivă cu bune rezultate 
dialogul interetnic și interreligios. În 
fiecare an organizează acțiuni de 
cinstire a eroilor evrei luptători în 
Primul Război Mondial.
n Benjamina Ides Vladcov-

schi, președinta 
CE Iași, implicată 
de mult în viața 
comunitară, a fost 
învestită să con-
ducă una dintre 
comunitățile cu 
bogată istorie, cu 
momente de mare 
efervescență spiri-
tuală și de mare tragism. În prezent 
o comunitate cu o viață evreiască 
puternică, pe care are ambiția s-o 
continue și s-o îmbogățească. Și-a 
ilustrat calitățile organizatorice de 
când era secretar al comunității, la 
reinaugurarea Sinagogii din Hârlău, 
obște afiliată, și la comemorarea a 
80 de ani de la Pogromul din Iași.

AD MEA VEESRIM!

Un binemeritat premiu 
de voluntariat de la Organizația 

„TREBUIE!” Brăila

Un nou 
număr al revistei 
MENORA pe anul 

2021
A apărut un nou număr al revis-

tei MENORA, aflată în coordonarea 
președintelui Comunității Evreilor din 
Focșani, Mircea Rond. Bogatul cu-
prins reunește informații utile din di-
verse domenii, știri locale, naționale 
și din Israel, precum și o serie de 
articole tematice și biografii celebre. 
Rubrica Info Club aduce în prim plan 
cele mai recente activități desfășurate 
în cadrul Comunității Evreilor din 
Focșani: organizarea unei ceremonii 
cu ocazia Zilei Naționale de Come-
morare a Holocaustului în România; 
continuarea programului Povești de 
familie; vernisarea expoziției Sufletul 
Florilor, artist Ana Zăbrăuțeanu; pri-
mirea unei donații de carte din partea 
redactorului-șef al revistei Salonul li-
terar, prof. Culiță Ioan Ușurelu, desti-
nată bibliotecii comunității. (D.D.)

Brăila

Focșani

Focșani

Comunitatea Evreilor din Brăila 
se poate bucura, și chiar lăuda, cu 
membri care fac cinste Comunității și 
orașului, unii dintre ei fiind modele de 
dăruire și de generozitate, așa cum 
este Ella Abramovici. S-a pensionat 
de mult de la catedră, unde a predat 
matematica, dar activează ca voluntar 

și, dacă nu era premiată de cei care 
beneficiază de bunătatea ei, nu știa 
nimeni nimic despre activitatea sa.

Practic, de mai bine de un an, 
Ella Abramovici merge la centrul 
de zi al Organizației pentru copii și 

adulți cu nevoi speciale „TREBUIE!” 
Brăila și ajută în activități de tera-
pie ocupațională și nu numai. Ajuto-
rul este binevenit, mai cu seamă că 
organizația se confruntă – din motive 
de schimbare nefericită a legislației – 
cu un deficit de personal calificat pen-
tru sprijinul celor aproape 30 de tineri 
cu dizabilități, îngrijiți de organizația 
neguvernamentală. În data de 23 no-
iembrie 2021, la sărbătorirea celor 
25 de ani de existență a ONG-ului, 
președinta „TREBUIE!”, tot o profe-
soară – Teodora Ilie – i-a înmânat Ellei 
Abramovici, cu emoție și bucurie, Di-
ploma de Onoare pentru acest minu-
nat timp acordat în calitate de volun-
tar. A fost un schimb de daruri, pentru 
că, la rândul ei, cea felicitată a venit 
cu un cadou pentru tinerii de la „TRE-
BUIE!” și, în plus, a făcut o declarație 
publică de prietenie, menționând săr-
bătorile vesele evreiești unde membri 
ai Organizației au fost invitați de Na-
dia Ustinescu, președinta CE Brăi-
la, pentru a se bucura împreună și 
a se împărtăși din farmecul tradiției 
evreiești. Ella Abramovici a primit pre-
miul laolaltă cu tineri voluntari, ceea 
ce a produs emoție în plus, și a pro-
mis că va continua să ajute.

Noi sperăm să fie și alții care să i 
se alăture în acest minunat demers.

ARMANDA FILIPINE

De la dreapta: Ella Abramovici, 
un elev voluntar și Teodora Ilie

Să nu uităm istoria!
H a n u c a 

ne-o reamintim 
pentru că înseamnă reînnoire, rede-
dicare. Sărbătoarea Luminilor este 
minunea despre care vorbim, minu-

nea candelelor care au ars timp de 
8 zile, cu toate că evreii găsiseră în 
Templul Sfânt doar un mic vas cu ulei, 
care ar fi ajuns cel mult pentru o zi. 
Acesta este și motivul pentru care, în 
fiecare seară de Hanuca, se aprinde 
Hanuchia, Menora specială destinată 
acestei sărbători. Talmudul spune că 
obiceiul aprinderii Menorei are drept 
scop să amintească public minunea.

Poporul evreu a trăit vremuri bune 
și vremuri grele, bucurii și necazuri, 
dar nu a renunțat niciodată la credința 
în Dumnezeul unic și atotputernic.

(Urmare din pag. 9)

Hanuca, 
pretutindeni!

Pandemia se încăpățânează să 
nu dispară... Dar evreii, iată, se încă-
pățânează și ei să demonstreze că 
Hanuca e mai tare și continuă să 
o celebreze în condițiile date! Cel 
puțin asta s-a întâmplat în acest an, 
în Comunitatea Evreilor din Piatra 
Neamț (respectiv, în Obștea din Târ-
gu Neamț).

Astfel, „ramura nemțeană” a fa-
miliei Dorothea și Marcel Grinberg, 
din orașul de 
sub Cetate, 
a încredințat 
aprinderea lu-
mânăre le lor 
nepotului lor, 
Eric (4 ani), în 
brațele tată-
lui său, Sorin 
Grinberg.

Pe de altă 
parte, „ramura 
europeană”, 
din Copenha-
ga (Danemar-
ca), i-a arătat 
pentru prima 
dată luminile 
frumoasei săr-
bători micuței 
Claire (6 luni), 
ocrotită de dragostea părinților ei, To-
mas și Simona Grinberg.

Avem dovezi concrete, așadar, 
că tradițiile de Hanuca vor continua, 
dincolo de toate pandemiile posibile! 
(E.N.N.)

Piatra Neamț

În penultima zi de Hanuca, elevi și 
profesori de la Liceul Tehnologic „Al. 
I. Cuza”, din Panciu, au desfășurat o 
activitate interactivă la Comunitatea 
Evreilor din Focșani, în cadrul Proiec-
tului de interculturalitate. A fost verni-
sată o expoziție tematică, au fost de-
gustate și apreciate produse specifice 
bucătăriei evreiești (realizate cu talent 
de inginer George Popa). Elevii care 
au participat la proiect au evidențiat 

semni fica-
țiile acestei 
sărbător i , 
m o  t i v a ț i a 
p re  zen țe i 
lor. Coordo-
n a t o a r e a 
proiectului, 
L u m i n i ț a 

Iliescu, a adresat mulțumiri tuturor 
celor care au luat parte la proiect: 
„Mulțumim celor care și-au făcut timp 
să fie alături de noi, mulțumiri în spe-
cial familiei de profesori Lefter Elizia 
și Lefter Vasile, iubitori de cultură, 
adevărați aristocrați ai lumii intelec-
tuale. Mulțumim profesoarelor Oana 
Rus și Mihaela Robu, directoarei 

Luminița Irimescu (de la Liceul Tehno-
logic „Al.I. Cuza” din Panciu), familiei 
Selegian (Muzeul Municipal Râmnicu 
Sărat; profesor de limba franceză la 
Școala Gimnazială Nr. 1 Rm. Sărat), 
familiilor Haimovici Izu (Adjud) și Bru-
cher Fane (Brăila), precum și tuturor 
celor prezenți la eveniment.”

Sărbătorii de Hanuca i-au fost de-
dicate și două manifestări cu caracter 
cultural: o expoziție de artă plastică și 
un spectacol.

Momente de la vernisajul 
expoziției de artă Hanuca

Expoziția a scos în evidență dublul 
caracter al Sărbătorii Luminilor: cel is-
toric și cel spiritual.

Elevii clasei de pictură din ca-
drul Școlii Populare de Artă au fost 
îndrumați de expert Liviu Nedelcu. 
Pe simeze au expus: Adriana Ancuța, 
Mioara Andronache, Daniela Ber-
cea, Otilia Bouroș, Elena Briazu, Sil-
viu Dima, Cristina Porumboiu, Elena 
Sângerean, Daniela Stamboală și Va-
lentina Tucan.

Spectacolul în PANDEMIE... ȘI NOI 
TRATĂM, oferit de grupul „Seniori”

Spectacolul a fost prezentat de 
Ioan Constantinescu și realizat de 
grupul de seniori format din Rica Zam-
fir, Elena Bratu, Lăcrămioara Apostu, 
Mioara Mejneru, Irina Chiriac, Ștefan 
Neagu, Petrica Ostafi, Aio Apostu. 
Partea muzicală a fost coordonată ar-
tistic și acompaniată de profesor Mir-
cea Grosu.

MIRCEA ROND,
președintele CE Focșani
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Președintele Israelului, Isaac Her-
zog, a efectuat o vizită oficială de 
trei zile în Marea Britanie, unde s-a 
întâlnit cu prințul Charles, cu pre-
mierul Boris Johnson și cu lideri ai 
comunității evreiești. În convorbirile 
cu Boris Johnson, în contextul reluării 
negocierilor Occidentului cu Iranul pri-
vind acordul nuclear din 2015, Herzog 
a subliniat necesitatea de a adopta o 
linie fermă față de Teheran. El a arătat 
că „Israelul are nevoie ca aliații săi să 
se opună ambițiilor nucleare ale Ira-
nului“, deoarece „nu credem că Iranul 

ar acționa conform înțelegerilor; și nu-
mai dacă toate opțiunile sunt luate în 
considerare, lucrurile ar merge într-o 
direcție bună”. Herzog a mulțumit pre-
mierului britanic pentru măsura lua-
tă de a interzice organizația Hamas. 
„Este un mesaj foarte important pen-
tru organizațiile teroriste și pentru ra-
dicalii din lume, care încearcă să sub-
mineze situația din Orientul Mijlociu”, 

a subliniat președintele Israelului.
Premierul britanic a vorbit des-

pre necesitatea de a se ajunge la o 
înțelegere cu Iranul în condițiile în 
care acesta este aproape de realiza-
rea unei arme nucleare. În ceea ce 
privește Hamas, Johnson a apreciat 
că interzicerea lui a fost o decizie co-
rectă, deși nu ușor de luat.

La întâlnirea cu liderii comunității 
evreiești din Marea Britanie s-a con-
venit îmbunătățirea relațiilor între 
evreii din Marea Britanie și Israel, 
pentru ca orice evreu, indiferent de 
unde ar proveni, să se simtă acasă în 
Israel.

În convorbirile cu prințul Charles 
au fost abordate probleme legate de 
schimbările climatice, de amenințările 
regionale și de educația în domeniul 
Holocaustului.

Herzog a avut convorbiri și cu Liz 
Truss, secretar de stat la Ministerul 
de Externe, și a luat parte la o cină 
în memoria rabinului Jonathan Sacks, 
decedat anul trecut.

La invitația lui Roman Abramo-
vici, proprietarul clubului de fotbal 
Chelsea, Herzog a fost prezent pe 
stadionul Stamford Bridge, în cadrul 
campaniei acestui club împotriva an-
tisemitismului.

EVA GALAMBOS

ComUNitAti

Organizații teroriste palestiniene 
interzise în Marea Britanie  

și Australia

Aflat la Londra într-o vizită oficială,

Isaac Herzog a subliniat pericolul iranian

• Ministrul britanic de interne, Priti Patel, a declarat recent că Londra a decis 
să interzică gruparea teroristă palestiniană Hamas. „Hamas dispune de o ca-
pacitate teroristă semnificativă, inclusiv acces la armament sofisticat și facilități 
de pregătire în activitatea teroristă. De aceea am acționat în direcția interzicerii 
totale a Hamas”, a declarat ministrul.

Organizația va fi interzisă pe baza Legii terorismului și cel ce va sprijini Ha-
mas, va flutura drapelul lui sau va organiza întâlniri pentru organizație va încăl-
ca legea. Hamas are o ramură politică și una militară, se opune existenței Isra-
elului și negocierilor de pace, susținând în schimb „rezistență armată” împotriva 
Israelului. Până acum, Marea Britanie a interzis numai ramura militară a Hamas 
– Brigăzile Izz-al-Din al-Quassam.

Legea urmează să fie prezentată și votată în parlamentul britanic.
Premierul israelian Naftali Bennett a salutat decizia Marii Britanii și, într-o 

postare pe Twitter, a calificat Hamas ca fiind „pur și simplu o organizație tero-
ristă”.

Cel mai recent exemplu care confirmă caracterul Hamas este ultimul atentat 
din Ierusalimul de Est, când Fadi Abu Shhayadam, un terorist legat de Hamas, 
a deschis focul pe o stradă de acolo, a ucis un cetățean israelian, recent imigrat 
din Africa de Sud, și a rănit alte patru persoane.

• Australia a decis să includă întregul Hezbollah pe lista organizațiilor tero-
riste interzise pe continent. Ministrul australian de interne, Karen Andrews, a 
declarat că grupul șiit sprijinit de Iran continuă să amenințe cu atacuri teroriste 
și sprijină organizații teroriste. Este o amenințare reală și credibilă la adresa 
Australiei, a apreciat ministrul.

Atât premierul israelian, Naftali Bennett, cât și ministrul israelian de externe, 
Yair Lapid, au salutat decizia Australiei.

Hezbollah este definit ca grupare teroristă de SUA, Israel și Liga Arabă.
Israelul a cerut și altor țări să ia măsuri similare.

(E.G.)

Prin împărăţia 
florilor de toamnă

Într-o frumoasă zi de toamnă s-a deschis, la 
Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din cadrul 
Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, cea de a XLV-a 
ediţie a binecunoscutei şi foarte îndrăgitei expo-
ziţii „Flori de toamnă – Expoziţie de flori, fructe şi 
seminţe”.

Evenimentul marchează aniversarea a 205 
ani de la naşterea părintelui grădinii botanice ie-
şene, profesorul Anastasie Fătu, şi 165 de ani de 
la fondarea, la Iaşi, a primei Grădini Botanice din 
România.

Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iaşi, 
cea mai veche din România, a fost înfiinţată în 
anul 1856 de Anastasie Fătu la Râpa Galbenă şi 
a existat până la moartea acestuia, în 1886.

În anul 1873, Societatea de Medici şi Natura-
lişti din Iaşi înfiinţează a doua Grădină Botanică 
ieşeană, pe un teren apropiat de cel dintâi. Cel 
care s-a ocupat de organizarea ei a fost Dimitrie 
Brândză, iar majoritatea plantelor au fost donate 
de Anastasie Fătu. Unele dintre acele plante mai 
există şi astăzi în curtea Muzeului de Istorie Na-
turală din Iaşi.

Astăzi, Grădina Botanică din Iaşi se întinde pe 
o suprafaţă de 100 de hectare şi este una dintre 
cele mai mari grădini de acest fel din Europa.

Împreună cu un mic grup de seniori din Clubul 
Yachad al Comunităţii ieşene, într-o însorită dimi-
neaţă de sfârşit de toamnă, am pornit la pas prin 
împărăţia florilor din Grădina Botanică Iaşi.

După ce am prezentat certificatul de vac-
cinare anti-Covid, am pătruns pe aleile grădinii 
străjuite de sute şi sute de dalii cu pălării multi-
colore, mângâiate de razele blânde ale soarelui 
surâzător de început de noiembrie. Mai înalte 
şi mai frumoase ca oricând în anii din urmă, ele 
ne-au însoţit paşii în plimbarea noastră. Pe toa-
te cărările grădinii ne-au întâmpinat numeroase 
tufănele şi verze decorative, într-o simfonie de  
culori.

Complexul de sere este format din 12 pavili-
oane.

Înainte de a părăsi grădina, am trecut şi pe la 
Rozarium, o colecţie unică în România, ce conţi-
ne peste 600 de soiuri de trandafiri şi care trebuie 
neapărat vizitată!

MARTHA EŞANU

Vizita ambasadorului David Saranga, 
două momente dedicate istoriei şi prezentului 

evreilor acestui oraş

Timișoara

• Deschiderea Centrului de Studii Evreieşti şi Isra-
eliene la Timişoara a fost unul dintre motivele pentru 
care ambasadorul Statului Israel în România, Exce-
lenţa Sa, David Saranga, a răspuns unei invitaţii mai 
extinse de a vizita oraşul de pe Bega. Momentul a 
fost unul aşteptat, căci vine în urma unei nevoi reale 
de existenţă a unui asemenea cadru de cercetare, 
predare şi comunicare, ce lipsea din oferta educa-
ţională a celui mai mare centru universitar din ves-
tul ţării. Iniţiativa, încurajată şi sprijinită de rectorul 
Universităţii de Vest din Timişoara, prof. dr. Marilen 
Pirtea, aparţine profesorilor dr. Claudiu Mesaroş (de-
canul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe 

ale Comunicării), dr. Silviu Rogobete, dr. Marcel Tol-
cea şi dr. Florin Lobonţ, precum şi dr. Luciana Fried-
mann, care a şi fost desemnată director al acestui 
centru. Aşa cum sublinia rectorul în cuvântul său, în 
Timişoara a existat, de-a lungul secolelor, o comuni-
tate evreiască ce a contribuit substanţial la edificarea 
oraşului şi această istorie a locurilor nu are cum să 
fie dată uitării.

În sprijinul deschiderii acestuia au pledat perso-
nalităţi ca Maia Morgenstern şi Ioan Holender, nume 
de rezonanţă, care dau greutate şi substanţă acestui 
centru. Deşi nu a fost posibil să fie prezent la deschi-
dere, maestrul Ioan Holender, al cărui nume a deve-
nit două decenii sinonim cu Opera din Viena, a încu-
rajat înfiinţarea centrului. Prezenţa online a doamnei 
Maia Morgenstern, director onorific al centrului, a 
reputatului profesor şi scriitor dr. Moshe Idel din Is-

rael şi a profesorului dr. Samuel Tastet din Franţa a 
reprezentat o bucurie pentru audienţa restrânsă din 
sală şi pentru aceea mai largă din online.

Centrul îşi propune realizarea de programe pe 
cele două direcţii: iudaism şi interferenţe culturale, pe 
de o parte, şi Israelul antic şi cel modern, cu toată bo-
găţia sa de faţete, semnificaţii, simboluri şi realizări, 
pe de altă parte. În acest sens, dincolo de o bibliotecă 
de specialitate, care urmează să fie realizată, se au 
în vedere conferinţe periodice, colaborări cu instituţii 
de învăţământ din Israel, schimburi de studenţi, dar 
şi de cadre didactice în programe de cercetare comu-
ne, îmbogăţirea ofertei educaţionale prin includerea 
mai multor teme care se subsumează preocupărilor 
acestui centru etc.

• O a doua parte, dintre multele incluse în pro-
gramul său, a vizitei ambasadorului David Saranga, 
însoţit de viceambasadorul Amir Sagron, a reprezen-
tat-o întâlnirea, într-un cadru restrâns, cu membrii 
Comitetului de Conducere al Comunităţii Evreilor din 
Timişoara, cu angajaţii şi cu câţiva dintre cei care spri-
jină prin activitatea lor comunitatea la nivel cotidian.

Dialogul scurt, dar extrem de plăcut, a reprezen-
tat o adevărată încântare pentru cei prezenţi. Plin de 
deschidere, reprezentantul Israelului în România a 
trecut în revistă o parte a actualităţii israeliene şi nu 
s-a ferit să vorbească de teme precum vaccinarea, 
turismul în Israel şi alte provocări pe care le-a avut 
din partea celor prezenţi.

Cu acelaşi prilej, a intrat în Sinagoga Cetate, afla-
tă în lucru, un edificiu care l-a impresionat şi la prima 
sa vizită în Timişoara. (L.F.)

Iași

ANuNȚ
Oficiul SACRA din cadrul Federației 

Comunităților Evreiești din România 
anunță angajarea unei persoane pentru 
îndeplinirea unor sarcini administra-
tive.

Detalii la 021.314.19.24, Biroul Sacra, 
sau ceb.sacra@gmail.com.
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Hanuca 
îmbrăcată în lumină la Timişoara

Celebrarea de Hanuca din acest an, la Timi-
şoara, a avut loc în Sinagoga Iosefin şi ne-a adus aminte 
de sărbătorile fireşti, care erau înainte de debutul pande-
miei. Cele peste 100 de persoane prezente, dintre care 
numeroşi copii, s-au bucurat să aprindă împreună prima 
lumânare de Hanuca. Evenimentul a fost deschis de dr. 
Luciana Friedmann, preşedinta comunităţii, care a afirmat 
că „în vremuri în care ne este tot mai greu să ne recunoaş-
tem, în care poate uităm cine suntem sub avalanşa ştirilor 
nefaste, este atât de bine să fim împreună, să ne onorăm 
identitatea care ne-a definit de-a lungul mileniilor ca prima 
religie monoteistă”.

Aflându-se pentru prima oară în această sinagogă, pri-
marul Timişoarei, Dominic Fritz, a vorbit despre rădăcinile 
oraşului şi despre nevoia ca evreii timişoreni să fie recu-
noscuţi mereu drept contribuitori importanţi la edificarea 
acestui oraş. El a subliniat nevoia de unitate, aşa cum era 
odinioară în această cetate, pentru ca lucrurile să poată 
evolua într-o direcţie pozitivă. Impresionant pentru partici-
panţi a fost că primarul a venit cu familia la eveniment, in-
clusiv cu fetiţa sa Maia, de doar 7 săptămâni, incontestabil 
cea mai tânără participantă la această Hanuca.

Mitropolitul Banatului, ÎPS Ioan Sălăjan, este un vorbi-
tor extraordinar, cuvântul său reprezentând o întâlnire a 
harului cu înţelepciunea. Modul în care a descris esenţa 
celebrării sărbătorii de Hanuca, dar şi existenţa evreilor în 
lume, până la sfârşitul timpurilor, drept „vasul de ulei cașer” 
al umanităţii, a fost unul care a impresionat asistenţa.

Cuvântul care a premers momentul important al aprin-
derii primei lumânări a aparţinut rabinului comunităţii, Zvika 

Kfir, la rândul său un vorbitor admirat pentru darul de a găsi 
esenţa lucrurilor. Acesta a subliniat importanţa vederii în 
Tora, iar vedere fără lumină nu există. Abilitatea de a ve-
dea lumina este un dar pe care l-am primit de la Dumnezeu 
şi aşa cum lumina are diferite atribute, nici vederea noastră 
nu este de un singur fel. Lumânarea aprinsă simbolic în 
prima seară de Hanuca este menită, aşa cum spunea, să 
ne redeschidă vederea de a ne percepe unul pe altul, de a 
fi uniţi, indiferent de vremurile pe care le trăim.

Şi în acest an protagoniştii cei mai aşteptaţi ai eveni-
mentului au fost copiii. Fiecare a aprins candela unei Ha-
nuchii, spunând binecuvântările, astfel că cei mici au sporit 
lumina din Sinagoga Iosefin. Apoi s-au jucat cu dreidl-uri 
şi s-au bucurat de bănuţii de ciocolată din Israel. Dacă în 
acest an nu am avut cor în interior, dirijorul corului, Alexan-
dru Fischer, ne-a bucurat cu câteva melodii tradiţionale, 
care nu pot lipsi de la un asemenea eveniment. La final, nu 
puteau să nu fie latkes, sufganiot şi alte bunătăţi pe care 
cei prezenţi le-au putut lua la pachet. (L.F.)

istoria evreilor din București și des-
pre clădirea care găzduiește Templul 
Coral, nava amiral a iudaismului ro-
mânesc, așa cum o numea dr. Aurel 
Vainer z.l. 

Recitalul prim-cantorului Ema-
nuel Pusztai, care a cuprins melodii 
evreiești, a fost urmat de un film de 
prezentare a Templului Coral, filmat 
inclusiv cu drona, în care mai multe 
personalități vorbesc despre istoria 
edificiului. Filmul a fost realizat de 
Dan Schlanger.

Sărbătoarea luminii  
și a speranței

Primul eveniment al lunii noiem-
brie a fost conferința cu tema „Holoca-
ustul în teatru”, avându-l ca invitat pe 
regizorul Alexander Hausvater. În dis-
cursul său, acesta a arătat că Holoca-
ustul este o pată pe conștiința întregii 
omeniri, un eveniment istoric tragic, 
care l-a marcat ca regizor și ca om, 
în timp ce teatrul este o formă de cul-
tură care îmbrățișează toate artele lu-
mii, iar evreii, prin credința, tradițiile și 
cultura lor, iubesc teatrul pe care l-au 
integrat în fiecare sărbătoare. „Cultu-
ra, dar mai ales teatrul, poate elibera 
oamenii – a rămas mottoul vieții mele, 
pentru că dacă pierdem teatrul, pier-
dem capacitatea de fi oameni liberi”, a 
declarat cunoscutul regizor în înche-
ierea conferinței.

În seara zilei de 28 noiembrie a 
fost organizată, la Sinagoga Mare, 
ceremonia aprinderii primei lumână-

rele de Hanuca. În deschiderea ce-
remoniei, președinta CE Iași, Benja-
mina Ides Vladcovschi, a avut un dis-
curs optimist, aceasta exprimându-și 
speranța ca fiecare dintre noi să devi-
nă un Shamas care să aprindă alte lu-
mini în sufletele celor dragi, în suflete-
le celor din jur: „Chiar dacă traversăm 
o perioadă dificilă, vă dorim ca Hanu-
ca – Sărbătoarea Luminii – să aducă 
lumină și căldură în inimile voastre, 
credință, pace și speranță.”

În continuare, rabinul Yehoshua 
Aharonovitch a vorbit despre sem-
nificația „Sărbătorii Reînnoirii Tem-
plului”, a miracolului de Hanuca, ce 
generează reflecție și recunoștință, 
iar numeroșii copii prezenți în sina-
gogă au aprins prima lumânare, bi-
necuvântările specifice fiind rostite de 
directorul JCC Iași, Albert Lozneanu, 
care le-a explicat că lumânărelele Ha-
nuchiei sunt de diferite culori, egale 
și îndreptate spre Shamas, pentru că 
semnifică unitatea în diversitate, dar 
și egalitatea în fața lui Dumnezeu.

În încheierea acestei frumoase zile 
de sărbătoare, copiii au primit daruri 
din partea JCC Iași, iar formația klez-
mer Nigun, condusă de prof. Romeo 
Luchian, soliști Albert Lozneanu și Uri 
Ferenbac, a susținut un concert de 
muzică evreiască, primit cu aplauze 
de cei prezenți.

SILVIAN SEGAL

Livratorii de Lumină,  
un model de urmat

Programul național Livratorii de 
Lumină s-a desfășurat și anul acesta 
în condiții de pandemie, dar chiar și 
așa zeci de voluntari s-au strâns în 
sediul JCC București, pentru a pleca 
apoi să ducă lumina de Hanuca în ca-
sele vârstnicilor care nu au putut săr-
bători în comunitate, la sinagogă.

Într-un scurt interviu pentru Rea-
litatea evreiască, coordonatorul pro-
gramului, Ery Pervulescu, a spus 
că această inițiativă, care a crescut 
enorm în ultimii ani, este un model 
de urmat pentru comunitățile evreiești 
din Europa și nu numai, JDC încura-
jând fiecare comunitate să-și arate și 
în acest fel grija față de seniorii ei.

„Livratorii de Lumină a devenit un 
brand pentru România, fiind cunoscut 
deja la nivel internațional. Celelalte 
comunități din Europa au auzit despre 
felul în care evreii din România au grijă 
de înaintașii lor și sunt alături de ei de 
sărbători. La această ediție vom realiza 
un film scurt despre Livratorii de Lumi-
nă, care să ajungă și în comunitățile 
din alte țări, pentru ca și ei să organize-
ze un astfel de program la nivel local. 
Anul acesta, programul Livratorii de 
Lumină a fost din nou posibil cu spriji-
nul FCER și al JDC. S-a desfășurat în 
35 de comunități din țară, unde au fost 
trimise pachetele care vor fi duse de 
voluntari în casele seniorilor. Ne aflăm 
însă în pandemie, iar numărul volunta-
rilor nu mai poate fi la fel de mare. De 
exemplu, în urmă cu doi ani vorbeam în 
București de aproape 200 de voluntari. 
Anul acesta sunt doar 50 de voluntari. 
Accesul a fost permis doar persoanelor 
care dețin un certificat verde Covid19, 
iar fiecare voluntar a fost încurajat să 
se testeze în centrul de testare speci-
al amenajat la sediul JCC, înainte de a 

pleca în vizită la seniori”, a spus, între 
altele, Ery Pervulescu.

Prezent la întâlnire, vicepreșe-
dintele CEB, Silvian Horn, a ținut să 
mulțumească voluntarilor pentru că 
duc această tradiție mai departe și în 
această perioadă dificilă: „Vreau să 
vă mulțumesc, din partea conduce-
rii CEB și a FCER, că sunteți și anul 
acesta cu noi. Este Sărbătoarea Lu-
minii și a minunilor, iar fără voi nu am 
putea face această minune de a oferi 
mici cadouri vârstnicilor noștri. Hag 
Hanuca Sameah! Și anul viitor sper 
să ne vedem fără pandemie în număr 
mare, aici și la Templul Coral”, a mai 
spus Silvian Horn.

Prim-rabinul Rafael Shaffer le-a 
vorbit voluntarilor despre însemnăta-
tea sărbătorii și cum, prin gestul lor, 
ei împlinesc o bună parte din această 
însemnătate: „Sărbătorile evreiești au 
un tâlc deschis. Avem nu doar dreptul, 
ci și datoria, cu fiecare generație, de a 
interpreta din nou acest sens. Asta nu 
înseamnă o răstălmăcire, pentru că 
ele au fost date pentru a fi interpreta-
te de fiecare generație, conform ne-
voilor sale. Cei mai în vârstă își amin-
tesc că Șef-Rabinul dr. Moses Rosen, 
spre exemplu, spunea că Hanuca este 
sărbătoarea care ne îndeamnă să 
păstrăm flacăra evreiască lăuntrică, 
amenințată din afară atât de mult timp. 
Astăzi avem nevoie de o altă interpre-
tare. Amenințarea în zilele noastre este 
față de posibilitatea de a fi împreună. 
Pandemia ne-a adus însingurare, iar în-
singurarea este groaznică. Această lu-
mină de Hanuca este un semn că sun-
tem împreună. Și cea mai mare mițva 
pe care o putem face este să livrăm 
lumină oamenilor care sunt singuri. Le 
mulțumesc organizatorilor și voluntari-
lor care vor duce lumină oamenilor care 
au atât de multă nevoie de ea. Cel mai 
important lucru pe care îl puteți face în 
casele oamenilor este să îi ascultați. 
Ascultați, ascultați, ascultați!”, a mai 
spus prim-rabinul Rafael Shaffer.

Înainte de a pleca spre casele 
seniorilor comunității, voluntarii s-au 
bucurat de un minirecital cu muzică 
tradițională de Hanuca, oferit de Corul 
Templului Coral.

Istorie și tradiții evreiești  
la Templul Coral din București
La 20 noiembrie, FCER, JDC și 

Centrul Comunitar Evreiesc din Bucu-

rești au organizat un eveniment on-
line, transmis în direct de la Templul 
Coral, despre istoria acestui important 
edificiu religios, dar și despre istoria 
evreilor bucureșteni. Cei care au ur-
mărit transmisiunea s-au bucurat și 
de un recital oferit de prim-cantorul 
Emanuel Pusztai și de Corul Tem-
plului Coral, dirijat de Robert Olteanu 
Levensohn, dar și de o sesiune de 
învățături evreiești, susținută de prim-
rabinul Rafael Shaffer.

„Este o seară în care ne vom conec-
ta cu tradițiile și istoria Bucureștiului 
evreiesc și a acestei sinagogi minuna-
te”, a spus în deschiderea evenimen-
tului directorul JCC București, Adrian 
Gueron, după care prim-rabinul Ra-
fael Shaffer le-a vorbit participanților 
despre ieșirea din Șabat și a oferit 
binecuvântările pentru o săptămână 
bună, plină de lumină și creație.

După recital, transmisiunea în 
direct s-a mutat la etajul al doilea al 
sinagogii, care adăpostește Muzeul 
Cultului Iudaic, de unde Adrian Gue-
ron și directoarea Muzeului de Isto-
rie și Cultură a Evreilor din România, 
Carmen Hannah Iovițu, au vorbit des-
pre acest spațiu mai puțin cunoscut.

„Muzeul Cultului Iudaic e într-ade-
văr mai puțin cunoscut, pentru că a 
fost deschis de nici un an, iar până 
acum nu a avut parte de o prezenta-
re publică, din cauza pandemiei. Însă 
vă invităm să urcați la etajul al doi-
lea al Templului Coral pentru a vizita 
muzeul și pentru a admira părțile mai 
puțin cunoscute ale acestui lăcaș de 
cult, printre cele mai importante din 
România”, a spus Carmen Hannah 
Iovițu, care a făcut apoi o prezentare 
a noului muzeu, a obiectelor de cult 
expuse și a vorbit și despre misiunea 
acestui spațiu de prezentare a istoriei 
evreilor din România și în special din 
București.

Gilbert Șaim a susținut apoi un 
curs intensiv, în două părți, despre 

JCC IAȘI

Pagină coordonată de  
GEORGE GÎLEA

JCC BuCureȘtI

JCC tIMIȘOArA

Ery Pervulescu vorbind la lansarea  
acțiunii Livratorii de Lumină

Rabinul Y. Aharonovitch (stg.) vorbind 
enoriașilor din Bacău și conducerii CE Iași

Rabinul Z. Kfir și unul dintre cei 
mai tineri membri ai CE Timișoara
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Continuare din numărul trecut

Execuțiile
Pe scurt, represaliile au fost înce-

pute de generalul Trestioreanu, ime-
diat după explozia Comandamentului, 
și amplificate ca urmare a ordinelor 
repetate date de mareșalul Ion Anto-
nescu, pe baza unei interpretări ideo-
logice, antisemite, a situației. Repre-
saliile au fost executate cu mijloacele 
și precizia unei operațiuni militare, 
fiecare unitate militară din Odessa 
primind o cotă de evrei care să fie 
executați. A rezultat un masacru de 
proporții inimaginabile. Detaliile crimei 
sunt surprinse în zeci de mii de pagini 
din documente, din cel puțin 20 de 
dosare penale pentru crime de război, 
cu peste 150 de volume, aflate astăzi 
în arhiva Consiliului Național pentru 
Studierea Arhivelor Securității.

Am selectat câteva declarații ale 
membrilor plutoanelor de execuție.

Declarație Radu Ionescu, căpitan, 
comandant al Companiei 2 din Bata-
lionul 10 Mitraliere Divizionar, în an-
cheta postbelică, la 19.08.1950:

„Într-o dimineață, pe când încă nu 
mă sculasem, au intrat peste mine în 

cameră locotenent colonel Deleanu 
(Nicolae, comandantul Batalionului 10 
Mitraliere – n.n.), locotenent colonel 
Coca (Niculescu Mihail, supranumit 
„Coca Călăul” pentru implicarea în po-
gromul de la Iași, masacrul de la Ghi-
dighici și alte crime – n.n.), jandarm, 
Mare Pretor, însoțit de locotenentul 
Bălăceanu Eugen din Batalion.

Aceștia mi-au reproșat cu ton ridi-
cat și aspru că încă dorm și că trupa 
este încă neechipată și nici un ofițer 
în Companie. Am răspuns că este în 
repaus. M-au întrebat dacă am auzit 
ce s-a petrecut în oraș și anume de 
o mare explozie la Comandament, 
unde au murit mulți ofițeri și trupă. Nu 
auzisem până la această oră.

Cu ton ridicat mi s-au adresat spu-
nând că din ordinul mareșalului tre-
buiesc uciși un număr de evrei pen-
tru fiecare ostaș și că trebuiesc uciși 
20.000 și ca să ies imediat deoarece 
compania mă aștepta echipată. (...) 
Amenințat, îngrozit dus mai mult pe 
sus am intrat într-un camion și con-
voiul urmând mașina lt. col. Niculescu 
a ajuns la o barieră unde erau aduse 
2-3 camioane de evrei.

(...) L-am văzut apoi pe Coca Ni-
culescu țipând și înjurând că o să dea 
foc închisorii, că el trebuie să execute 
acești evrei. M-am apropiat de el și  
le-am spus ca să nu facă una ca asta 
deoarece va da foc orașului și va ră-
mâne de pomină în istorie, că tot nu 
va reuși să-i ucidă. Înnebunit, acesta 
a țipat la evrei să intre în niște tranșee 
și împreună cu Deleanu și Bălăceanu 
a ordonat ca imediat trupa să tragă.

(...) Către ora 2 după amiaza au 
venit din nou în casă la mine acești 
ofițeri și scena s-a repetat, găsindu-
mă și pe mine și trupa iar neechipată, 
neștiind ce ne așteaptă. Trecând și 
căutându-mă în Companie a dat din 

nou ordin de îmbarcare și adunare a 
ofițerilor. Am văzut convoaie de evrei 
cu bagaje, escortați de trupe și jan-
darmi din compania Bălăceanu.

Am fost conduși astfel la un grup 
de magazii unde au ordonat debarca-
rea. Aici am găsit deja trupe de jan-
darmi. (...) Deleanu a pus ostași la 
ferestre să păzească și alte mitraliere 
afară, indicându-le locul. Tot aici au 
mai fost aduse căruțe cu muniții de la 
trenul de luptă al Batalionului, cuprin-
zând cartușe și grenade. S-au umplut 
astfel trei sau patru magazii.

Gândindu-se cum să tragă, Delea-
nu și Bălăceanu au ales soldați și a 
dat ordin să facă găuri în zid pe unde 
au introdus țevile mitralierelor. Coca 
Niculescu și Deleanu au ordonat să 
înceapă tragerea. Între timp s-au adu-
nat mulți curioși (nemți și trupe diver-
se care treceau pe o șosea alăturată).

Toți aceștia trăgeau la ferestre în 
cei ce încercau să se salveze, astfel 
că la un moment dat trăgea cine vrea, 
ofițeri români, germani, subofițeri și 
ostași. Coca Niculescu, enervat că 
nu pot fi executați repede, a ordonat 
țipând, înjurând, să se arunce grena-
de înăuntru, aducându-le de la căruță. 
(...) Au început operațiunea la a doua 
magazie. Eu îngrozit, galben și tre-

murând, mă ascunsesem prin 
magazii unde am dat și de (lo-
cotenent Vasile) Mangata care, 
aproape leșinat, voma. Am ieșit 
pe afară, privind la soldații mei, 
unii fiind ascunși după colțuri, 
alții stând consternați, iar alții 
trăgând. Rănindu-mi un soldat 
am fugit repede acolo ca să văd 
cauza. L-am văzut din nou pe 
Coca Niculescu și Bălăceanu 
cu Deleanu sfătuindu-se să dea 
foc. Au chemat un subofițer de la 
auto și l-au trimis după benzină 

și după o pompă. Aducând-o, a stro-
pit acoperișurile celor două magazii și 
le-a dat foc. Înserându-se, cei doi co-
lonei au început din nou să se irite că 
nu au timp și au ordonat să se arunce 
benzina asupra ultimei magazii.

Aici am văzut pe lt. Bălăceanu tră-
gând într-o femeie ce încerca să se 
salveze și într-un copil. Fugind din loc 
în loc am dat peste mașina coman-
dantului, peste Coca Niculescu și Bă-
lăceanu, care râzând mâncau și m-au 
invitat. Am fugit spunându-le că plec 
la companie deoarece mi-este rău, 
tremurând ca varga.

Menționez că evreii au fost aduși 
aici de către oamenii din companiile 
de poliție aflate în Odessa (...). Ordi-
nul de execuție a fost dat de către lt. 
col. Coca Niculescu și a fost executat 
de col. Deleanu și Bălăceanu.

(...) A doua zi după amiază, către 
ora 16.00, din nou prin surprindere au 
venit Coca Niculescu, Deleanu și Bă-
lăceanu, de data aceasta spunând că 

pentru paza magaziilor și strângerea 
cadavrelor. Ajunși acolo, Coca Nicu-
lescu și Deleanu au cercetat o ma-
gazie unde pionerii pusese(ră) mine. 

Peste puțin timp, au introdus un grup 
de evrei și la fluierul lui Coca Nicules-
cu un ofițer sau subofițer de pioneri a 
aprins minele, sărind totul în aer.”

Declarație Nicolae T. Mihai, militar 
în Batalionul 10 Mitraliere Divizionar, 
în ancheta postbelică, la 21.07.1950:

„După executarea ce a avut loc la 
Chișinău (masacrul de la Ghidighici, 
unde au fost executați 300 de evrei – 
n.n.), am plecat cu Batalionul 10 Di-
vizionar la Dalnic și Tatarca. (...) Știu 
că după aruncarea Comandamentu-
lui în aer, a început să se aresteze 
populația civilă și evrei. Aceste ares-
tări se făceau de către jandarmii care 
erau în oraș, iar cam la două-trei 
zile după aceasta au fost executați 
ducându-i la niște magazii de la 
marginea orașului Odessa. Toate 
aceste operațiuni erau comanda-
te de locotenent-colonel Deleanu 
Nicolae (comandantul Batalionu-
lui 10 Mitraliere – n.n.) care a fost 
(de față) la executarea lor. Evreii 
erau scoși din închisoare și predați 
fiecărui ofițer, câte 200-250, care 
îi lua în primire ducându-i la acele 
magazii unde îi executau. Și pen-
tru această execuție eu am primit 
ordin să încarc benzi și cartușe, 
încărcând 34 de benzi de mitralieră, 
în total 3.400 de cartușe.”

Declarație Ioan Ispir, locotenent, 
comandantul Grupului de Comandă 
al Regimentului 3 Artilerie, în ancheta 
postbelică, la 23.10.1950:

„În dimineaţa zilei de 23 octombrie 
am primit ordin de la lt. col. Stelia-
nescu (Nicolae, comandant adjunct al 
Regimentului 3 Artilerie), la Grupul de 
Comandă să execute ca represalii – 
conform ordinului Diviziei – un număr 
de 10 persoane, evrei şi comunişti. 
Execuţia trebuia să aibe loc cât mai 
repede şi să se raporteze de execu-
tare, persoanele respective urmând a 
fi arestate din sectorul regimentului. 
Execuţia trebuia făcută prin împuş-
care şi spânzurătoare, cadavrele fiind 
expuse la colţuri de străzi în spânzu-
rători şi cu un text de intimidare afişat 
pe spânzurătoare. Textul se făcea la 
Punctul de Comandă al Regimentului.

(...) M-am dus la grupul de coman-
dă şi adunând pe toţi cei prezenţi, 
le-am comunicat ordinul primit, între-
bând pe ostaşi care se oferă să exe-
cute acest ordin. S-au înscris circa 15 
ostaşi. Acestora le-am expus modul 
cum va avea loc execuţia, în aşa fel 
ca să nu prezinte chinuri şi să se mic-
şoreze din grozăvia ei. Cu execuţia 
propriu zisă l-am însărcinat pe ser-
gentul Popa Ene.

(...) În momentul când grupul celor 
8 persoane au depăşit oamenii care 
făceau în aparenţă instrucţie, aceştia 
au tras de la circa 5 metri la coman-

da sergentului major Popa Ene 
fără ca cetăţenii să fi ştiut ceva. 
La prima salvă au căzut cu toţii 
şi ostaşii au continuat să tragă. 
Când s-a încetat focul, s-a mai 
tras, la comandă, 2-3 focuri în 
unul sau doi din cei ce făceau 
încă mişcări convulsive.

După execuţie, subsemna-
tul am trimis după cei 2 cetăţeni 
ce completau numărul, care au 
fost executați din mers de ser-
gent (Florea) Boldeanu și fruntaș 
Ianoș Grigore.

După execuţie, l-am însărci-
nat pe sergentul major Popa să 
facă o spânzurătoare şi să pună 

în ea o parte din cei executaţi, aşa 
cum prevedeau ordinele primite. (...) 
În măsurile pe care le-am luat, sub-
semnatul nu am luat măsuri de spân-

zurătoare, întrucât mi s-au părut mai 
groaznice. Pentru a da totuşi aparen-
ţa ordinului executat aşa cum a fost 
primit, am pus pe sergentul major 
Popa Ene să facă şi spânzurătoarea, 
pe care am văzut-o instalată la un loc 
viran din faţa P.C. regiment, după îna-
poierea mea de la Divizie.”

Declarație Iosif Stoian, plutonier 
în Regimentul 3 Artilerie, în ancheta 
postbelică, la 29.07.1950:

„Pe ziua de 23 octombrie, am fost 
numit de către comandantul de Bate-
rie care era dl. locotenent Ispir să fiu 
plutonier de execuţie. Eu, ca ostaş su-
pus ordinelor date de către şefii mei 
mai mari, am luat parte. M-am dus 
la poligonul de tragere al şcolii şi ne 
făceam că facem instrucţie cu dl. lo-
cotenent Ispir Ioan. După puţin timp a 
venit dl. sergent major Popa Ene (cu) 
un număr de 10 cetăţeni civili nu ştiu 
de ce origine erau, dar se spunea că 
sunt partizani evrei. Cum stăteam cu 
faţa spre răsărit (...) primim ordin de 
la dl. sergent major Popa Ene stânga 
împrejur foc de voie; au început focu-
rile. După cel mult 10 minute au căzut 
toţi aceştia. (...) Ordinul de a face par-
te din plutonul de execuţie l-am primit 
în felul următor de la sergentul de zi 
din ziua de 23 octombrie. Ne-a che-
mat la cancelarie dimineaţa, pe la ore-
le 8 şi ne citea pe nume. (...) Au fost 
executaţi un număr de 10 oameni, 
3 femei şi 2 băieţi între 14-16 ani şi  
restul de 5 au fost oameni bătrâni.”

Declarație Dumitru G. Turculeț, 
fost plutonier în Compania 10 Poliție 
din Divizia 10 Infanterie, în ancheta 
postbelică, la 21.11.1949:

„Subsemnatul Turculeţ G. Dumitru 
(...) declar următoarele: (...) În ziua de 
23 octombrie 1941 la câteva zile după 
aruncarea în aer a comandamentului, 
de la maiorul pretor Ștefănescu C-tin 
şi locotenent Pușcasu Emil, coman-
dantul Companiei 10 Poliţie, am primit 
ordin ca împreună cu plutonul meu 
(Plutonul 3 – n.n.) să escortez două 
grupuri a câte cincizeci (de) civili de 
la Pretorat spre Ghetou. După plecare 
am fost ajuns din nou de maşina pre-
toratului (...) cu două mitraliere în ma-
şină şi mi s-a spus de pretor să merg 
după maşină cu convoaiele, lucru ce 
am făcut până la nişte magazii de pia-
tră, unde după introducerea convoiu-
lui am primit ordin să închid uşile şi să 
instalez posturile spre a nu se circula 
pe şoseaua din apropierea magazii-
lor. După aceea pretorul Ștefănescu a 
comandat deschiderea focului cu cele 
două mitraliere la care au tras acei doi 
subofiţeri Duţu Ion şi Ionescu Nicolae.

După execuţie maiorul pretor 
Ștefănescu a dat ordin unei echipe 
(de) brancardieri de la ambulanţa  

ADRIAN CIOFLÂNCĂ
(Continuare în pag. 22)

Din activităţile de cercetare ale

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

Evrei strânși pentru a fi deportați sau executați 
Foto: Agerpres

Aspect din timpul masacrului de la Odessa  
(MNIR)

Evrei spânzurați pe străzile Odessei
Foto: Colecția Adrian Cioflâncă

80 de ani de la masacrul de la Odessa (II)
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Avem în vedere începutul activității Cer-
cului Cultural Libertatea. Principala sursă de 
informare, după cum am mai menționat, este 
broșura publicată de Barbu Lăzăreanu în anul 
1940.

Conform procesului-verbal nr. 22 al ședinței 
din 22 aprilie 1916, ținută sub președinția doc-
torului Wilhelm Filderman, la propunerea lui, 
una dintre primele acțiuni urma să fie orga-
nizarea unei serii de concursuri cu subiecte 
stabilite de conducerea Cercului. Propunerea 
a fost dată publicității și, astfel, câteva ziare, 
precum Adevărul, Dimineața, Epoca, Minerva 
și chiar și Universul, toate cu data de 2 mai 
1916, au publicat următoarea informație: „Cer-
cul Cultural Libertatea, cu sediul în București, 
strada C.A. Rosetti nr. 7, în dorința de a da 
prilej ca să se studieze și să se cunoască în 
adevărata ei lumină evreimea din 
România, a deschis un concurs 
cu lucrări care să trateze istoria 
lor în context românesc. Sunt 
stabilite următoarele două teme: 
așezarea și dezvoltarea evreilor 
în Țările Române; contribuția lor 
la viața socială și culturală a României.” Lucră-
rile cele mai bune urmau să fie premiate.

În ziarele din 4 iunie 1916 se dădeau lă-
muriri concurenților pe ce probleme să pună 
accentul, ceea ce nu însemna că nu aveau de-
plină libertate în conceperea studiilor. Referitor 
la subiectul „așezarea și dezvoltarea evreilor 
în Țările Române”, s-a cerut ca procesul să 
fie tratat din punct de vedere istoric și politic. 
Pentru studiul privind „contribuția evreilor la 
dezvoltarea social-culturală a României” se 
cerea concurenților să arate contribuțiile lor în 
comerț, industrie, finanțe, agricultură, meserii, 
cultură. Recomandările reflectă o cunoaștere 
a problemelor de istorie a evreilor din Româ-
nia, la care istoriografia modernă urma să dea 
răspuns; aceste studii istoriografice, la data 
res pectivă, erau în fază incipientă. Ele se dato-
rau, în primul rând, lui Elias, Moses și Wilhelm 
Schwarzfeld. Dar, din pricina intrării României 
în război, în august 1916, concursul nu a mai 
putut avea loc.

În perioada care a urmat după armistițiul 
din primăvara anului 1918, activitatea a fost 
reluată prin conferințe, unele având și o te-
matică apropiată de problemele concursului. 
Prima conferință s-a ținut în seara zilei de 13 
iunie 1918, când gazetarul Constantin Graur 
a vorbit despre naționalitatea în artă. Discipol 
al lui Dobrogeanu-Gherea, Constantin Graur 
avea concepții profund democratice. El s-a 
împotrivit teoriei după care nimeni nu poate 
face operă literară, științifică, artistică sau po-
litică de valoare, dacă în venele sale nu curge 
sângele curat al națiunii dominante în mijlocul 
căreia trăiește. A respins afirmația că orice 
străin, chiar când scrie în limba țării adoptive, 
trebuie exclus din cultura ei, fiindcă opera pe 
care o creează nu este autentică. C. Graur a 
opus acestei teorii o serie de nume care ara-
tă contrariul: cine nu știe că Mon taigne a avut 
mamă evreică și că Napoleon a fost italian 
de origine, că Victor Hugo, după unii, este de 
obârșie spaniolă, că Mme de Staël a fost de 
origine germană? Aportul de energie și de ta-
lente pe care-l aduc străinii, ori așa-zișii străini, 
în arta, știința și literatura unui popor, conchi-
de Graur, vine să arate că teoria amintită nu 
se susține. El aduce exemple în acest sens și 
din cultura română, arătând că înșiși scriitorii 
socotiți drept cei mai români și cei mai repre-
zentativi ai literaturii române au avut printre 
ascendenții lor oameni de obârșie străină. Îi 
citează pe Eminescu, pe Caragiale care a avut 
obârșie greacă, pe Bogdan Petriceicu Hașdeu 
a cărui bunică a fost evreică. Asupra originii lui 
Alecsandri sunt controverse: Sion, în arhondo-
logia lui, Ilarie Chendi și alții îi atribuie origine 
evreiască; alții îl consideră descendentul unei 
familii italiene.

Așadar, Cercul Libertatea pornește la drum 
cu o activitate culturală importantă pentru 
cunoașterea evreimii române, a problemei 
evreiești, în general.

LYA BENJAMIN

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

Început de drum

Alma Gluck, prima soprană cu peste un milion de 
discuri vândute

Oswieczim (Auschwitz) are un muzeu evreiesc  
și o sinagogă refăcută

Recital la Viena în memoria lui Iancu Țucărman

La aproximativ doi kilometri de lagărul de exter-
minare de la Auschwitz se află orășelul cu același 
nume, respectiv Oswieczim, în poloneză. Nu mai 
există niciun evreu, dar amintirea vibrantei comunități 
evreiești care a trăit acolo câteva 
secole se păstrează prin Centrul 
Evreiesc Auschwitz și o sinagogă 
ce a fost refăcută. Înaintea Holo-
caustului, Oswieczim avea 14.000 
de locuitori, dintre care 8.500 erau 
evrei, și 20 de sinagogi.

Centrul Evreiesc Auschwitz, 
care a fost inaugurat în anul 
2000, include un muzeu cu mii 
de artefacte, o cafenea mică, ce 
funcționează și drept centru co-
munitar, și sinagoga, singura rămasă. Astăzi, niciun 
evreu nu mai trăiește la Oswieczim, dar sinagoga, 
construită în 1913, loc de adunare pentru câteva zeci 
de evrei din împrejurimi, care au supraviețuit Holoca-
ustului, organizează rugăciuni pentru vizitatorii care 
nu urmează traseul obișnuit de vizitare a lagărului și 
ajung în orășel. Chiar dacă nu are un rabin rezident, 

sinagoga păstrează în Aron Kodeș un sul de Tora 
cașer. „Rugăciunile rostite aici de evreii care tocmai 
au vizitat lagărul sunt adesea pline de pasiune”, ex-
plică Tomas Kunczevicz, directorul centrului, care nu 

este evreu.
Muzeul a fost fondat la câte-

va luni după moartea lui Szymon 
Klüger, ultimul evreu din Oswiec-
zim. Supraviețuitor al Holocaustu-
lui, fără copii, casa lui Klüger era 
lipită de sinagogă. După moartea 
lui, defunctul filantrop și antrepre-
nor Fred Schwartz, din New York, 
a deschis un muzeu în sinagogă. 
Casa lui Klüger a fost renovată și 
transformată în Café Bergson, ca-

fenea și centru de educație, parte a Centrului Evre-
iesc Auschwitz. Se dorea prezentarea vieții evreiești 
de aici, de dinainte de Holocaust. Mai târziu, la acti-
vitatea muzeului s-a adăugat și cea a unei comunități 
care a dorit să evoce viața evreiască în Oswieczim. 
Grupul, format pe Face-
book, intitulat „Rădăcinile 

În acest număr al revistei noastre vă aducem 
aminte de una dintre cele mai faimoase voci ale se-
colului trecut, ale cărei înregistrări istorice merită a fi 
căutate și ascultate.

Este vorba despre Alma Gluck, prima cântăreață 
de muzică clasică din istorie, ale cărei înregistrări 
s-au vândut în peste un milion de exemplare. Și dacă 
acest succes e greu de atins în zilele noastre, gândiți-
vă că Alma Gluck a reușit această performanță înain-
te de Primul Război Mondial.

Alma Gluck s-a născut într-o familie evreiască, la 
Iași, pe 11 mai 1884. Zara și Leon Feinsohn i-au dat 
la naștere numele Reba. Au emigrat în Statele Unite 
ale Americii când viitoarea soprană avea doar 16 ani.

Bob Hufford, biograful artistei, consemnează că 
evoluția ei a fost una fulminantă. În anul 1909 de-
butează pe scena prestigioasei Metropolitan Opera 
din New York. În doar un an de la debut era deja cu-
noscută la nivel mondial și a pornit într-un turneu în 
Europa.

Alma Gluck a fost apreciată pentru aparițiile sale 
în concerte live pe marile scene, dar înregistrările sale 
au făcut din cariera ei una memorabilă. Primele dis-
curi imprimate la celebra casă Victor Talking Machi-
ne Company sunt cu vocea ei. Se întâmpla în 1911, 

iar cererea publicului era 
atât de mare, încât casa de 
discuri o invita să înregistre-
ze chiar și patru discuri pe 
lună. Ca să vă faceți o idee 
despre amploarea succesu-
lui său, gândiți-vă că, doar 
din discurile vândute în cinci 
ani, Alma Gluck a câștigat 
peste 600.000 de dolari. 
Pentru începutul secolului 
trecut este o sumă imensă.

De-a lungul carierei sale a cântat alături de muzi-
cieni ca Louise Homer, Paul Reimers și Enrico Caru-
so, dar și sub bagheta unor dirijori ca Arturo Toscanini 
și Gustav Mahler.

A fost o soprană care s-a distins prin puritatea gla-
sului, expresivitatea și naturalețea frazării muzicale, 
dar mai ales prin sensibilitate.

A fondat, între altele, American Guild of Musical 
Artists, fiind recunoscută pentru acțiunile sale carita-
bile.

Alma Gluck a murit la New York, la 27 octombrie 
1938.

GEORGE GÎLEA

În 5 noiembrie 2021, Institutul Cultural Român din 
Viena și Ambasada României în Austria au organizat 
un concert în memoria lui Iancu Țucărman care în 30 
octombrie ar fi împlinit 99 de ani. Recitalul a fost găz-
duit de Salonul Bösendorfer din Viena, într-o sală pli-
nă și o atmosferă caldă, și a fost susținut de pianista 
Mihaela Manea, masterandă a Universității de Muzică 
și Arte dramatice din Viena, care a avut și inițiativa or-
ganizării evenimentului. De Iancu Țucărman o leagă 

o relație foarte apropiată, 
de prietenie și recunoștință 
pentru sprijinul acordat în 
formarea ei artistică, încă 
din 2010.

În deschiderea eve-
nimentului, un cuvânt de 
salut a fost adresat de Vla-
dimir Bulzan, managerul 
Salonului Bösendorfer.

E.S. Emil Hurezeanu, 
ambasadorul României în 
Austria, a ținut o alocuțiune 
în care a salutat inițiativa 

Mihaelei Manea și prezența la eveniment a Mariei 
Popa și a adus un omagiu vieții și personalității lui 
Iancu Țucărman pe care l-a apreciat foarte mult. Vor-
bitorul s-a referit la mărturiile celui dispărut, prin care 
a fost păstrată memoria Pogromului de la Iași, și la 
promovarea entuziastă și constantă a tinerilor artiști.

Mihaela Manea a interpretat la pian compoziții ale 
lui W.A. Mozart (Sonata pentru pian în la minor KV 
310), Frédéric Chopin (Andante spianato et Grande 

polonaise brillante) și Serghei Prokofiev (Sonata pen-
tru pian nr. 6 în La major op. 82). Ea a declarat pen-
tru Realitatea evreiască: „Sonata pe care am ales-o 
din creația lui Mozart are un caracter special, cred că 
reflectă foarte bine sentimentul nostru de gol sufle-
tesc, după dispariția lui Iancu Țucărman. Compoziția 
lui Chopin este una de spectacol; deoarece Iancu 
Țucărman era plin de viață, o iubea foarte mult. Țin 
minte că ne spunea tot timpul care ar fi secretul unei 
vieți cât se poate de lungi: «Carpe diem! Aveți grijă 
ce faceți, întotdeauna să vă bucurați de viață și să 
încercați să prețuiți toate momentele!» Iar cu Proko-
fiev, Țucărman a avut mereu o conexiune specială, 
compoziția aleasă este prima dintre cele trei sonate 
de război scrise de el și prevestește puțin ceea ce 
avea să se întâmple în al Doilea Război Mondial.”

În cuvântul său, Maria-Emilia Popa a mulțumit ICR 
Viena și Ambasadei României în Austria pentru acest 
moment foarte emoționant și neașteptat, ca omagiu 
adus lui Iancu Țucărman, precum și E.S. Emil Hu-
rezeanu pentru prezență și pentru onoarea de a ne 
vorbi despre Iancu Țucărman. „Ori de câte ori venea 
Mihaela în România și avea concert, mergeam cu 
Iancu să o ascultăm, ne propuseserăm să mergem 
la Viena și tocmai stabiliserăm să ajungem la urmă-
torul ei eveniment. Însă a venit pandemia! Regret că 
Iancu nu este aici, dar sunt fericită că spiritul lui ne-a 
adunat pe toți aici, într-un cadru pe care-l iubea!”, a 
spus Maria Popa.

Concertul a fost urmat de o recepție cu o atmosfe-
ră foarte plăcută pentru toți cei prezenți.

CLAUDIA BOSOI

EVA GALAMBOS
(Continuare în pag. 22)

M. Popa (stg.), M. Manea  
și Al. Panican
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– Care dintre cele 26 de sinagogi 
care funcționau în oraș au rămas în 
picioare?

– Sinagoga Avraham Arie Leib Ro-
sen și Templul Cerealiștilor. În prima, 
aflată în centru, se fac, de obicei, sluj-
bele religioase. Templul Cerealiștilor, 
remarcabil edificiu arhitectonic, unde 
a oficiat gaonul Bețalel Șafran, este 
încă funcțional, dar are nevoie de re-
abilitare. Cu multe eforturi și bunăvo-
ință, Roș Hașana și Iom Kipur, anul 
acesta, le-am celebrat acolo.

– Într-una dintre edițiile Bereshit de 
acum câțiva ani, președintele de atunci 
al FCER, Aurel Vainer z.l., promitea 
res taurarea sa chiar de la amvonul 
Templului. În ce stadiu se află lucrările?

– În acest moment am terminat 
Proiectul tehnic pentru reabilitare. 
Trebuie spus că reabilitarea repre-
zintă o problemă de suflet a întregii 
comunități băcăuane. Mai ales pentru 
enoriașii mai vechi, care au cunoscut 
Templul în perioadele sale de glorie. 
Aurel Vainer z.l. a fost, într-adevăr, 
autorul moral al acțiunii, împreună cu 
fostul președinte al Comunității bă-
căuane, Izu Butnaru z.l. Primii pași 

au fost făcuți de conducerea DAPI și 
de colectivul special alcătuit pentru 
demararea proiectului: manager de 
proiecte Janina Ilie, expert tehnic ing. 
Mircea Cojocaru, în prezent secre-
tar al comunității băcăuane, ing. Flo-
rin Goldring. Oaspete al comunității 
noastre în perioada sărbătorilor de 
toamnă 5782, actualul președinte al 
FCER, Silviu Vexler, ne-a asigurat de 
sprijin în vederea începerii lucrărilor 
propriu-zise.

– Se poate vorbi de o revigorare 
de dată recentă a vieții comunitare 
băcăuane?

– Categoric, da. Iată faptele. Chiar 
și în anul acesta, când a fost nevoie 
să respectăm restricțiile pandemice, 
la noul sediu comunitar, unde organi-
zăm multe sărbători, reuniuni cultura-
le, împreună cu membrii Comunității, 
aniversări ale seniorilor noștri, am 
ridicat o frumoasă Suca în curtea 
sediului, bucurându-ne să fim împre-
ună. Atragem tinerii spre viața comu-
nitară prin cursurile de Talmud Tora și 
prin prestațiile de succes ale Corului 
Șalom, ambele coordonate de Maria-
na Herman, precum și prin programe-

le naționale de educație iudaică. Am 
avut numeroși participanți la recentul 
Keshet 17. La evenimente religioase 
online, din cauza crizei sanitare, orga-
nizate în colaborare cu rabinul de Iași 
și Moldova, Yehoshua Aharonovitch, 
și cu secretarul comunității ieșene, 
directorul JCC Iași, Albert Lozneanu, 
au luat parte mulți enoriași băcăuani 
de toate vârstele. Învățăturile prim-ra-
binului Rafael Shaffer, de asemenea 
online, sunt urmărite cu mult interes. 
Prim-rabinul Shaffer ne-a transmis 
electronic textele pentru Roș Hașana 
ale Mahzor-ului și noi le-am tipărit 
cu traducere în română și translite-
rare, realizând un vechi deziderat al 
enoriașilor noștri. Le mulțumesc tutu-
ror: dascăli și învățăcei. Tot ce facem 
vine din conștiința unei moșteniri co-
munitare care ne obligă.

– La ce anume vă referiți?
– La istorie: existăm pe aceste 

meleaguri din secolul al XVII-lea. Cea 
mai veche piatră tombală din cimitirul 
evreiesc din Bacău e datată 1703. 
Pentru economie, evreii au avut un 
rol important în evoluția meseriilor, a 
comerțului, a industriei băcăuane. Nu 
întâmplător perioada de maximă înflo-
rire a orașului a coincis cu perioada 
de maximă înflorire comunitară. Avem 
documente în acest sens, valorificate 
de Ițic Kara, critic literar, prozator, is-

Într-un oraș ca Bacăul, unde au existat 26 de sinagogi, care l-a 
avut lider spiritual comunitar pe gaonul Bețalel Zeev Șafran, 
tatăl șef-rabinului dr. Alexandru Șafran (muzeul de istorie 
a evreilor băcăuani îi poartă numele), a fi președinte de co-

munitate înseamnă o mare răspundere pentru ing. Hainrich 
Brif. Dorohoianul crescut într-un mediu evreiesc tradițional a 
primit, deopotrivă, educație religioasă (a învățat la heder, a stu-
diat comentarii mișnaice) și laică (a absolvit Facultatea de Chimie 

Industrială). Băcăuan prin adopție (a profesat la Fabrica Letea și la SSAB 
AG Bacău), a reușit să facă din comunitate „o casă a tuturor membrilor săi”. 
„Nu avem niciun enoriaș, spune H. Brif, care să aibă nevoie și să nu fie spri-
jinit de Comunitate. Nimeni nu este lăsat să se simtă singur, abandonat. Oa-
menii vin la acțiunile noastre doar din plăcere, nu din obligație. Un exemplu, 
cred, edificator: avem minian și o prezență semnificativă de Șabat și de săr-
bători. O participare puternică la slujbele religioase s-a constatat și online, 
în condițiile generate de pandemie.”

„O problemă de suflet a comunității băcăuane: 
restaurarea Templului Cerealiștilor”

Interviu cu HAINRICH BRIF, preşedintele C.E. BACĂU

Jurnaliști evrei la Europa liberă

70 de ani de la înființarea 
Departamentului pentru  

limba română

Sistemul israelian Scorpius  
va revoluționa războiul electronic

Industria Aerospațială Israeliană (IAI) a prezentat de curând o familie de 
noi sisteme care vor revoluționa războiul electronic, scrie The Jerusalem Post. 
Denumite Scorpius, sistemele noi au capacitatea de a combate numeroase 
amenințări, ca avioanele fără pilot, nave, rachete și sisteme radar. Ele scanea-
ză întreaga zonă adiacentă țintelor înainte de a desfășura fascicule care inter-
ferează cu amenințările. Folosind spectrul electromagnetic, Scorpius anihilează 
în acest fel toate rețelele electromagnetice cum sunt radarul, senzorii electro-
nici, navigația sau transmiterea de date. Având o sensibilitate de recepție extra-
ordinară și capacitate de transmitere, Scorpius poate detecta și anihila simultan 
multiple amenințări de la distanțe mult mai mari decât înainte.

Gideon Fustick, vicepreședintele grupului de război electronic din cadrul IAI, 
a afirmat că grupul de ingineri care a lucrat la Scorpius l-a numit „protejare blân-
dă” deoarece, deși e o armă ofensivă, nu lansează rachete. Nu este un sistem 
ucigaș dur și totuși este foarte eficient în dezarmarea sistemului inamicului, a 
arătat Fustick.

Familia Scorpius cuprinde un sistem mobil cu bază la sol, un sistem naval, 
un complex de autoapărare și de bruiaj electromagnetic pentru războiul aerian, 
la care se adaugă și un sistem care oferă piloților pregătire electromagnetică. 
(E.G.)

Memorial al Holocaustului 
inaugurat la Volgograd

toric, autor al unei minimonografii de-
dicate evreilor din Bacău.

– E un punct de plecare pentru 
diminuarea prejudecăților într-un mo-
ment în care antisemitismul câștigă 
îngrijorător de mult teren pretutindeni 
în lume.

– Punct de plecare înțeles înaintea 
altora de Carol Marcusohn z.l., prin 
eforturile căruia ființează Muzeul de 
Istorie a Evreilor din Bacău, organizat 
pe secțiuni: topografia orașului; din is-
toria comunității; sărbători iudaice; fa-
milia Șafran; perioada Holocaustului. 
Până la izbucnirea pandemiei, muzeul 
era vizitat de elevi însoțiți de profesori 
de la școlile băcăuane și din țară.

– Care dintre compartimentele vieții 
comunitare vă frământă mai mult?

– Problemele oamenilor. În ultimul 
an, mai ales, asistența socială și me-
dicală ne-a ocupat cel mai mult timp. 
A trebuit să schimbăm de două ori 
asistenții sociali. Pentru cazurile mai 
grele, asigurăm un număr mare de 
ore: două sau chiar trei schimburi.

– Ce vă susține în momente difi-
cile?

– Credința în Dumnezeu Unicul, 
familia, sentimentul răspunderii față 
de cei care m-au ales să conduc co-
munitatea.

– Vă mulțumesc!
IULIA DELEANU

Pe 9 noiembrie 2021, la Volgograd 
a fost inaugurat un memorial al Holo-
caustului, amplasat în Parcul „8 Mar-
tie” unde trupele naziste au asasinat, 
în anii 1942-1943, un mare număr de 
evrei și soldați care apărau orașul.

A fost spus Kadiș în memoria ce-
lor 516 evrei uciși în Holocaust, în 
prezența unor membri ai comunității 
locale, precum și a unor oficialități și 
diplomați.

Realizarea Memorialului a fost 
sponsorizată de Federația Comu-
nităților Evreiești din Rusia, de 
Fundația Caritabilă „Solomon” pentru 
sprijinul tradițiilor și culturii evreiești și 
de Congresul Evreiesc din Rusia, îm-
preună cu alți donatori.

Rabinul Alexander Boroda, pre-
ședintele Federației Comunităților 

Evreiești din Rusia, a subliniat că 
„dezvelirea monumentului de la Vol-
gograd pe 9 noiembrie întărește 

învățămintele Nopții de Cristal. Me-
moria victimelor Holocaustului este 
legată puternic de combaterea antise-
mitismului și dezvelirea monumentu-
lui sprijină lupta împotriva xenofobiei 
și a extremismului”. (A.M.)

Departamentul pentru limba româ-
nă al postului de radio internațional 
Europa liberă, înființat în 1951, a 
fost modelat în trei momente-che-
ie de Noël Bernard și Nestor Rateș, 
eminenți jurnaliști evrei români. Re-
dactori și colaboratori de valoare, 
evrei originari din România – Sidonia 
Alterovici, Sorin Cunea, Luiza Cunea, 
Virgil Duda, Victor Eskenazy, Iosif Fla-
vius (Adolf Leibovici), Iacob Popper, 
Iosif Klein Medeșan, Michael Shafir – 
și-au pus amprenta, alături de ziariști 
de origine română, asupra calității 
emisiunilor sale în decursul celor 70 
de ani care Ne-au ținut în viață, cum 
își intitulează Liviu Tofan recenta car-
te dedicată evenimentului.

Cu mulți ani în urmă, Sorin Cunea 
a fost invitat special al unei După-
amiezi culturale RE.

Finanțat de Congresul SUA, Radio 
Europa liberă (REL), cu sediul la Mün-
chen, începe transmisiunile către Ce-
hoslovacia la 4 iulie 1950. În 1951, că-
tre Bulgaria, Polonia, România, Unga-
ria. Din 1975, spre Țările Baltice, apoi 
către fosta URSS. În 1995 își mută 

sediul la Praga. După ce, în 2008, își 
încetează activitatea pentru România, 
și-o reîncepe din 2019, de la București. 
În prima perioadă a celor 40 de ani de 
existență a blocului comunist est-euro-
pean, misiunea REL a fost să „frâneze 
manifestările de agresivitate ale Mos-
covei față de lumea liberă, încercând 
să-și mărească sfera de influență ori-
unde s-a putut”. Dacă, inițial, emisiuni-
le se limitau la „vituperații anticomunis-
te”, odată cu prezența lui Noël Bernard 
în redacție, din 1953, și la conducerea 
REL, în 1958, „considerațiile jurnalis-
tice” iau locul „formulărilor belicoase 
sau condescendente”.

Noël Bernard, plecat în 1937 în Pa-
lestina sub mandat britanic, mutat la 
Londra în 1940, unde lucrează la BBC 
și la Vocea Americii, aplică la REL 
experiența sa jurnalistică. Redevine 
director între 1966-1981, perioadă de 
cristalizare a profesionalizării la De-
partament. În acest răstimp se produc 
mutații în relațiile Est-Vest, reflectate 
la REL. Este „încurajat un dialog con-
struc-
tiv cu 

IULIA DELEANU
(Continuare în pag. 22)
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Este vorba despre prototipul unui 
vaccin dezvoltat inițial de Institutul 
Israelian pentru Cercetare Biologică 
(IIBR), care își desfășoară activitatea 
sub coordonarea directă a cabinetului 
prim-ministrului și colaborează îndea-
proape cu Ministerul Apărării, se arată 
într-un articol publicat în ediția elec-
tronică a Jerusalem Post.

Un vaccin al Israelului împotriva 
COVID-19 ar putea schimba întreaga 
situație atât pentru Israel, cât și pen-
tru restul lumii. „Există inovații asoci-
ate cu vaccinul israelian, care au un 

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Secțiune realizată de DAN DRUŢĂ

Iosif Berman, 
părintele 

fotoreportajului 
românesc modern

Prea scurta călătorie pământeană 
a lui Iosif Berman (1890-1941) a fost 
încheiată acum 80 de ani. Artistul fo-
tograf a schimbat fața fotoreportajului 
românesc interbelic, tălmăcind clipa 
cu un infailibil simț al vieții-așa-cum-e, 
dinamitând convenționalismul imagi-
nii - carte poștală, pandant a ceea 
ce a însemnat mișcarea de avangar-
dă pentru arta veacului al XX-lea. A 
murit fiindcă i s-a interzis să fotogra-
fieze, conducătorii statului național 
legionar scoțând evreii în afara legii. 
Povestește Lili Urseanu, una dintre 
fiice: „Era un eveniment la Palatul Re-
gal și tata, nemaiavând voie să intre, 
a pus obiectivul aparatului între grati-
ile de la gard și a fotografiat. Cineva 
a strigat: «Dați-l jos de pe gard, n-are 
voie să fotografieze!» A venit acasă, 
s-a aruncat pe divan și a început să 
plângă: «S-a terminat totul. Și pro-
fesia mea și viața mea».” A refuzat  
să-și mai trateze afecțiunea renală. 
S-a stins în 1941, anul Pogromului 
legionar din București și al Pogromu-
lui de la Iași.

Istoria personală este parte din 
istoria colectivă a evreimii româ-
ne. Tatăl lui, David Berman, volun-
tar în Războiul de Independență de 
la 1877, rănit, decorat, naturalizat, 
primește teren pentru casă la Bur-
dujeni, județul Suceava. Acolo îi vin 
pe lume copiii, Iosif și Beniamin. Fiii 
săi luptă în Primul Război Mondial. 
Beniamin, avocat la Botoșani, face 
jertfa supremă. Iosif, atașat într-un 
regiment ca reporter fotograf, este 
surprins de revoluție. Fotografiile îi 
sunt confiscate când de Albi, când 
de Roșii, care îl arestează pe rând. 
În 1917 ajunge până în Caucaz, la 
Novorossiisk, rupt de foame, fără un 
ban. Este găzduit în casa unui om de 
omenie, unde o cunoaște pe Raisa 
care-i devine soție. Se naște prima 
fiică, Lili. La sfârșitul războiului se 
întoarce în România cu familia. Între 
1920-1923 este corespondent din Is-
tanbul pentru ziare românești și stră-
ine. Perioada cea mai propice este 
1925-1938. Colaborează cu Dimitrie 
Gusti în cercetările sale asupra sa-
tului și tradițiilor românești, făcute la 
Școala de Sociologie din București. 
Lui Berman, „coautor al imaginii sa-
tului și țăranului” – caracterizarea îi 
aparține lui Gusti –, i se datorează o 
privire fără edulcorări a acestei lumi, 
cu „oameni sărmani și «proștii satu-
lui»”. Tandemul Brunea Fox - Berman 
e, de fapt, simbioză. Fără instantane-
ele lui Berman, Brunea Fox își con-
sidera reportajele incomplete. Este 
fotoreporter oficial al Curții Regale. 
Din 1938, când vin la putere guverne 
antisemite, încep persecuțiile. Cutiile 
cu clișee pe sticlă din arhiva ziarelor 
Adevărul și Dimineața îi sunt confis-
cate. În 1940, studioul și laboratorul îi 
sunt închise. Deschide un mic atelier 
foto, de unde trimite fotografii pentru 
The New York Times și pentru ziare 
londoneze.

În 1946, Sindicatul Ziariștilor in-
stituie Premiul „Iosif Berman” pentru 
cel mai bun fotoreportaj. După 1989 
sunt organizate expoziții de fotogra-
fii la Palatul Suțu, Muzeul Țăranului 
Român. Ioana Popescu îi dedică o 
monografie, Alexandru Solomon – un 
documentar: „Omul cu o mie de ochi”.

IULIA DELEANU

Perspectiva unui viitor vaccin 
israelian împotriva coronavirus

Noi perspective în 
tratarea COVID-19

Deși cercetarea în domeniul vacci-
nului a oferit o serie de rezultate, mult 
mai puține se regăsesc în zona de tra-
tare a bolii COVID-19. Reprezentanții 
Bonus BioGroup afirmă că tratamen-
tul lor experimental – MesenCure – a 
atins o rată de supraviețuire de 94% 
a subiecților din studiu și a redus 
timpul de spitalizare la jumătate. Bo-
nus BioGroup raportează o rată de 
supraviețuire de 94% (47 din 50) dintre 
pacienții cu Covid-19, afectați de o for-
mă severă a bolii și tratați cu produsul 
lor medicamentos MesenCure. Acesta 
se află în prezent într-un studiu clinic 
multicentric de fază II. Rezultatele stu-
diului, care urmează să fie publicate în 
curând, arată că tratamentul cu acest 
produs a redus perioada de spitalizare 
a participanților la studiu la aproxima-
tiv jumătate, în comparație cu un alt 
grup de pacienți. Toți aceștia sufereau 
de pneumonie și detresă respiratorie 
cauzată de Covid-19. Datele arată că 
tratamentul cu MesenCure a redus 
mortalitatea cu aproximativ 70%, în 
comparație cu grupul de control. Doar 
doi dintre primii 30 de pacienți afectați 
de o formă severă de COVID-19 și 
tratați cu MesenCure au murit din cau-
za Covid-19 sau a complicațiilor aces-
tuia, în timp ce 14 din 60 de pacienți 
aflați într-o stare similară și care nu au 
beneficiat de acest tratament au murit. 
De asemenea, se pare că MesenCu-
re a scurtat perioada de spitalizare a 
pacienților în medie cu opt zile, o redu-
cere de 45% față de grupul de control. 
Grupul experimental a inclus femei și 
bărbați cu vârsta cuprinsă între 41,4 
și 77,4 ani. Aproximativ 77% dintre 
pacienții cu o formă severă de CO-
VID-19, tratați în trei spitale cu Mesen-
Cure, au prezentat unul sau mai mulți 
factori de risc pentru un deznodământ 
nefavorabil: hipertensiune arterială, 
hiperlipidemie, obezitate și diabet de 
tip II. Majoritatea au fost tratați în tim-
pul celui de-al patrulea val pandemic 
din Israel, dominat de tulpina Delta. 
„Suntem mândri de succesul nostru în 
a conduce lumea spre un loc mai si-
gur prin dezvoltarea unui medicament 
pentru pacienții cu Covid-19 sever, 
reducând astfel dramatic amenințarea 
la adresa vieții lor”, a declarat dr. Shai 
Meretzki, CEO al Bonus BioGroup. 
Meretzki a declarat pentru Jerusalem 
Post că în viitorul apropiat compania 
sa va solicita aprobarea de utilizare în 
caz de urgență de la agențiile de re-
glementare europene și americane.

potențial de adresabilitate împotriva 
acestui virus teribil, mai bun decât alte 
tehnologii”, a declarat dr. Jonathan 
Javitt, CEO al NeuroRx. Prof. Yossi 
Caraco, directorul unității de cerceta-
re clinică din cadrul Centrului Medical 
Hadassah, a afirmat că aceste date 
trebuie analizate cu „precauție”, dar 
că sunt „promițătoare” și chiar „încu-
rajatoare”.

Vaccinul BriLife se bazează pe 
o platformă utilizată de gigantul far-
maceutic Merck & Co. pentru vac-
cinul său împotriva Ebola, ceea ce 
înseamnă că aceasta a fost validată 
în întreaga lume de câțiva ani și s-a 
dovedit atât sigură, cât și eficientă. 
„Am optat pentru o abordare care 
este, pe de o parte, modernă și, pe 
de altă parte, ceva mai conservatoa-
re și mai puțin îndrăzneață decât au 
ales ceilalți producători de vaccinuri”, 
a spus părintele vaccinului israeli-
an BriLife împotriva coronavirusului, 
prof. Shmuel Shapira. El este un vac-
cin pe bază de vectori. Odată injec-
tat, nu provoacă boala de la sine. În 

schimb, organismul recunoaște prote-
ina de vârf și începe să dezvolte un 
răspuns imunologic. Mai mult, spre 
deosebire de alte vaccinuri, acesta se 
atașează cu exactitate de celula din 
plămân care este vizată de noul coro-
navirus. „Este ca și cum ai contracta 
un virus precum coronavirusul fără a 
lua boala”, a explicat Caraco. „Atunci, 
dacă se întâmplă să fii expus la co-
ronavirusul real, răspunsul imunolo-
gic care a fost declanșat de vaccin va 
preveni infecția.” De asemenea, un alt 
avantaj este dat de faptul că vaccinul 
nu trebuie păstrat la temperaturi sub 
zero grade, precum vaccinurile de tip 
ARNm.

Presupunând că poate fi gestio-
nat în mod similar cu vaccinul Merck 
împotriva Ebola, perioada de valabili-
tate a acestuia va fi și ea mai lungă. 
Estimările arată că un studiu de tes-
tare de fază II/III va avea loc în luna 
decembrie în Georgia și Israel, iar o 
parte dintre cei 700.000 de adulți is-
raelieni eligibili nevaccinați ar putea 
participa la acest studiu.

O clădire contemporană 
Sanhedrinului

Potrivit arheologilor 
israelieni, pentru prima 
dată au fost identificate 
rămășițele unei clădiri 
de pe vremea Sanhe-
drinului – o adunare 
evreiască ce a servit 
ca for legislativ suprem 
în Israelul antic. Arheo-
logii au descoperit clă-
direa din orașul Yavne, 
din centrul Israelului. 
Potrivit datelor istorice, 
Sanhedrinul a fost mu-
tat la Yavne după distrugerea celui de-al Doilea Templu din Ierusalim, în urmă 
cu mai bine de 2.000 de ani. Printre vestigiile identificate se află cupe din piatră 
de cretă, „o dovadă clară că ocupanții edificiului respectau legile evreiești de 
puritate rituală”, a declarat Autoritatea Israeliană pentru Antichități (IAA) într-un 
comunicat.

Arheologii au mai găsit și un cimitir impresionant, situat la aproximativ 230 
de metri distanță de această clădire. Experții spun că locația cimitirului l-ar fi 
plasat probabil în afara granițelor orașului, în conformitate cu legea evreias-
că și romană. „Am întâlnit zeci de morminte aranjate cu grijă, amplasate la 
distanțe regulate, ceea ce indică probabil existența unei societăți funerare – un 
organism oficial care era responsabil de înmormântare”, au spus pentru IAA 
Pablo Betzer și dr. Daniel Varga, directorii excavației de la Yavne. Arheologii nu 
știu sigur cine este îngropat în cimitir, deoarece nu există simboluri gravate pe 
sicrie. Ei speculează „cu toată precauția” că sicriele ar putea aparține vechilor 
locuitori evrei și poate chiar unora dintre membrii Sanhedrinului. „Dacă această 
ipoteză este corectă, atunci cel puțin unele dintre morminte, poate cele mai 
elaborate, pot aparține înțelepților orașului Yavne, contemporani ai lui Rabban 
Yohanan ben Zakkai, ai rabinului Akiva și ai lui Rabban Gamaliel”, se arată în 
comunicatul instituției israeliene.

O echipă de oameni de ştiinţă din 
Israel a dezvoltat o nouă tehnologie 
bazată pe inteligenţa artificială, care 
va ajuta la depistarea minciunilor prin 
intermediul mişcărilor muşchilor faci-
ali, a anunţat Universitatea din Tel Aviv 
într-un comunicat. Noua tehnologie ar 
putea contribui la dezvoltarea de ca-
mere şi software capabile să detecte-
ze minciunile în numeroase situaţii din 
viaţa reală, se arată în comunicat. Cu 
ajutorul acestei noi tehnologii, cerce-
tătorii au detectat minciuni spuse de 
participanţii în cadrul unui studio, cu o 
acurateţe de 73%.

În cadrul cercetării publicate în 
jurnalul ştiinţific Brain and Behavior, 
oamenii de ştiinţă de la Universitatea 
din Tel Aviv au identificat două gru-
pe distincte de persoane care spun 

lucruri neadevărate: cei care îşi ac-
tivează muşchii obrajilor atunci când 
mint; şi cei care îşi activează muşchii 
din zona sprâncenelor. Studiul a fost 
bazat pe o inovaţie dezvoltată tot în 
cadrul universității, care a implicat uti-
lizarea de autocolante imprimate pe 
suprafeţe moi şi care conţin electrozi 
ce monitorizează şi măsoară activi-
tatea muşchilor şi a nervilor. Această 
tehnologie ar putea fi utilă în scopuri 
mai largi, pe aeroporturi, în cadrul in-
terogatoriilor poliţiei ori în cadrul inter-
viurilor de angajare online, cu ajutorul 
camerelor de înaltă rezoluţie instruite, 
au concluzionat oamenii de ştiinţă im-
plicaţi în studiu.

Minciuna are picioare scurte...
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Primul spectacol în idiș la Teatrul 
Dramatic Regal din Suedia

La începutul lunii noiembrie, un 
nou serial, Kulüp (Clubul – n.red.), 
a fost lansat pe platforma Netflix, 
acesta ajungând în scurt timp în to-
pul preferințelor abonaților. Cele șase 
episoade ale producției semnate de 
regizorii Seren Yüce și Zeynep Günay 
Tan spun povestea unei familii sefar-
de din Istanbul, în perioada imediat de 
după al Doilea Război Mondial. Încă 
de la bun început, spectatorul este ex-
pus unui cadru în care este prezenta-
tă scena unei rugăciuni de Șabat, iar 
alături de limba turcă, serialul include 
secvențe vorbite în ladino, greacă și 
arabă. De remarcat că producătorii 
nu au făcut rabat în ceea ce privește 
documentarea asupra limbii și culturii 
ladino, aceștia colaborând cu editori 
ai cotidianului El Ameneser, iar unele 
roluri de figurație au fost interpretate 
de membri ai comunității evreiești din 
vechea capitală.

Acțiunea filmului se țese în jurul 
personajului Matilda, interpretată de 
Gökçe Bahadir, o evreică sefardă care 
tocmai a fost eliberată din închisoare 
și care încearcă să își reconstruiască 
relația cu fiica ei, Raşel, interpretată 
de Asude Kalebek. Pentru a atinge 
acest deziderat, Matilda ajunge să lu-
creze în incinta unui club în vogă la 
acea dată, din centrul Istanbulului, un 
loc cu mult diferit de universul ei.

Extrapolând microtema destinului 
protagonistei, producția are meritul 
unei cronici cu valențe politice și is-
torice. Un episod mai puțin cunoscut 
este cel al taxei de solidaritate (varlık 
vergisi) impusă de guvernul turc non-
musulmanilor în noiembrie 1942, sub 
pretextul strângerii de fonduri care ar 
putea fi necesare participării Turciei 
la al Doilea Război Mondial. Evre-
ii, grecii, armenii și creștinii de orice 
altă naționalitate au achitat în total 
aproximativ 350 de milioane de lire 
turcești, până în anul 1944, când, la 
presiunea comunității internaționale, 
această taxă a fost suprimată. Fra-
tele și tatăl Matildei, se arată în film, 
au fost victime ale acestei practici, ei 
fiind deportați într-un lagăr de muncă 
pentru vina de a nu fi putut achita la 
timp cota aferentă. „Am vrut să ne 
centrăm pe ideea de a trăi împreună, 

cu diferențele inerente; și, prin crea-
rea unor personaje fictive, am decis 
să spunem povestea oamenilor care 
au fost discriminați în societate din 
diverse motive, adunându-se sub 
acoperișul unui club și fiind o fami-
lie”, a declarat producătoarea Zeynep 
Günay Tan într-un interviu acordat re-
vistei de artă din Istanbul, Bant Mag.

Nu în ultimul rând, serialul face 
trimitere la episoadele de violență 
comise între 6 și 7 septembrie 1955, 
provocate de știrile false conform că-
rora naționaliștii greci au bombardat 
consulatele turcești din Grecia și casa 
părintelui fondator al Turciei moderne, 

Mustafa Kemal Ataturk, din  Salonic. 
Ca urmare, au fost atacate cartierele 
grecești – care erau adesea alăturate 
celor evreiești și armenești.

De notat că Zeynep Günay Tan 
este binecunoscută publicului israeli-
an grație unuia dintre proiectele ei an-
terioare, „Mireasa din Istanbul”, care 
s-a bucurat de un real succes în Israel, 
iar această nouă producție a fost foar-
te bine primită în rândul comunității 
evreiești din Turcia, oferind totodată 
o perspectivă asupra unui subiect de 
interes pentru mulți cinefili din Europa 
sau din America de Nord.

DAN DRUȚĂ

A 70-a ediție 
a concursului 
Miss Univers a 

avut loc în Israel
Localitatea Eilat, din Israel, a fost 

aleasă pentru a găzdui a 70-a ediție a 
concursului Miss Univers. Un comuni-
cat al Guvernului de la Ierusalim preci-
zează că aproximativ 600 de milioane 
de spectatori din 172 de țări au urmărit 
în direct spectacolul prin rețeaua Fox, 
ceea ce explică, între altele, de ce nici 
măcar închiderea granițelor Israelului 
pentru a limita răspândirea variantei 
Omicron a Covid-19 nu a determinat 
amânarea concursului.

Înaintea Galei din 12 decembrie 
(câștigată de Harnaaz Sandhu-India), 
concurentele au avut posibilitatea de 
a participa la un program bogat, vizi-
tând diverse locuri de interes cultural, 
religios, turistic din Ierusalim, Cezare-
ea, Lacul Tiberiada, Haifa, Acra, Tel 
Aviv, Rahat, Arad, Mitzpe Ramon, Ma-
rea Moartă, Masada, Parcul Timna.

S c e n a 
Teatrului Dra-
matic Regal 
din Stockholm 
a găzduit pri-
mul spectacol 
în limba idiș 
din istoria sa: 
tragicomedia 
reprezentati-
vă a teatrului 
a b s u r d u l u i 

Așteptându-l pe Godot, de Samuel Beckett, în regia lui 
Moshe Yassur. Textul a fost tradus în idiș de Shane Baker 
și a avut premiera în anul 2013 sub titlul Vartn Af Godot, în 
cadrul companiei de teatru New Yiddish Rep.

Cele trei reprezentații ale spectacolului s-au bucurat 
de un interes sporit din partea publicului, fapt confirmat de 
prezența unor oficiali, inclusiv a ministrului suedez al cultu-
rii. Potrivit datelor oficiale, în Suedia există circa 3.000 de 
vorbitori de idiș și o comunitate evreiască de aproximativ 
25.000 de membri. În anul 2000 idișul a devenit una dintre 
limbile minoritare oficiale ale Suediei (alături de finlande-
ză, sami, meänkieli și romani). De asemenea, postul pu-
blic de radio suedez derulează un program dedicat limbii 
idiș, numit „Jiddish far alle” („Idiș pentru toți”), iar în urmă 
cu doi ani, Nikolaj Olniansky a lansat traducerea în idiș a 
romanului Harry Potter, grație sprijinului guvernului de la 
Stockholm. „Cultura evreiască ar trebui să facă parte din 
cultura suedeză și credem că ar trebui să fie prezentată 

pe toate scenele principale din Suedia”, a declarat Lizzie 
Oved Scheja, directorul executiv al organizației J! Jewish 
Culture in Sweden, implicată în acest demers cultural  
inedit. Conexiunea piesei lui Beckett cu cultura evreiască 
poate fi considerată anterioară traducerii sale în idiș. Bio-
graful lui Beckett a scris despre modul în care un prieten 
evreu, care a fost capturat de naziști și a murit la scurt timp 
după eliberare, a reprezentat o sursă de inspirație pentru 
dramaturgul irlandez care, într-o versiune timpurie a textu-
lui, a numit un personaj Levy – un nume tradițional evre-
iesc. De altfel, nepotul lui Beckett, care a văzut spectacolul 
în urmă cu câțiva ani, a spus că piesa ar fi putut fi scrisă în 
idiș, deoarece limba se potrivește atât de bine cu temele 
abordate.

Născut în 1934 la Iași, orașul în care Avram Goldfaden 
înființase cu decenii în urmă primul teatru idiș profesionist 
din lume, Moshe Yassur vorbea idiș și juca teatru în aceas-
tă limbă în copilărie. După ce a supraviețuit Pogromului 
de la Iași, din iunie 1941, și Holocaustului, a făcut aliya în 
anul 1950, iar câțiva ani mai târziu a ajuns la New York. 
„Așteptarea este evreiască”, declara regizorul pentru Je-
wish Telegraphic Agency, după unul dintre spectacolele 
de la Stockholm. „Godot face parte din tradiția evreiască 
a așteptării. Evreii îl așteaptă pe Mesia de 2.000 de ani. 
El nu a venit, dar ei încă așteaptă. Idișul va supraviețui și 
se va proteja. Atât timp cât poporul evreu va supraviețui, și 
limba idiș va supraviețui”, s-a arătat optimist Moshe Yas-
sur. După Revoluția din 1989, Yassur a venit de multe ori 
în România și a regizat spectacole la Teatrul Evreiesc și la 
teatre din provincie.         DAN DRUȚĂ

I s r a e l  –  ț a r a  u n i c o r n i l o r
„Aproximativ 100 de unicorni se află în zilele noastre 

în Israel. Nu vorbim despre creaturi mitologice, ci despre 
companii high-tech evaluate la peste un miliard de dolari”, 
scrie jurnalista Corin Degani într-o analiză amplă asupra 
celor mai valoroase start-up-uri israeliene din ultimii 10 ani, 
publicată în Haaretz.

Tot mai multe companii ajung să fie evaluate la pes-
te un miliard de dolari într-un timp scurt, la nivel mondial. 
Creșterea este mult mai rapidă decât în urmă cu 10 ani, iar 
Israelul este un mediu favorabil pentru ritmul accelerat de 
creștere, vizibil însă și la nivel mondial. Ce s-a întâmplat 
în Israel în ultimul an în acest domeniu este cu adevărat 
extraordinar. Compania de consultanță Deloitte Catalyst a 
publicat recent un raport care analizează piața companiilor 
evaluate la peste un miliard de dolari în perioada 2011-
2021. În studiu se arată că în anul 2017, spre exemplu, 
doar trei companii s-au alăturat acestui club al unicornilor. 
Comparativ, anul trecut au fost 20 de companii care au 
depășit acest prag, iar anul acesta, fără a lua în calcul ulti-
mele 3 luni, raportul consemnează listarea a nu mai puțin 
de 30 de companii în valoare de peste un miliard de do-
lari fiecare. În total, în deceniul analizat, 94 de unicorni au 
apărut în Israel și este de așteptat ca cel puțin alte 9 com-
panii să depășească pragul până la finalul anului. Vorbim, 
așadar, de peste 100 de companii în doar 10 ani.

Se naște însă întrebarea: avem de-a face cu o bulă 
care se va sparge curând? Yair Laron, șeful serviciului de 
start-up-uri de la Deloitte Catalyst, spune că se vorbește 
mult despre o astfel de bulă în piață, dar că îngrijorările 
sunt minore. „Chiar dacă aceste companii sunt suprae-
valuate, avem de-a face cu un cadru de siguranță. Asta 
pentru că fiecare dintre ele a atras investiții de peste 100 
de milioane de dolari pentru dezvoltare. Așadar, majo-
ritatea unicornilor din Israel sunt bine finanțați și stabili 
financiar. În eventualitatea în care avem de-a face cu o 
bulă care se va sparge, cele mai multe dintre aceste com-
panii vor fi capabile să supraviețuiască în primii ani, să 

gestioneze criza și apoi să-și continue creșterea”, spune  
analistul.

Potrivit raportului citat, capitalul atras dinspre investitori 
de către start-up-urile intrate în clubul unicornilor a crescut 
foarte repede în ultimii ani. Vorbim de două miliarde de 
dolari în anul 2018, apoi de șase miliarde în 2019 și 2020, 
iar suma atrasă anul acesta a sărit brusc la 16 miliarde de 
dolari. În plus, raportul arată că noile companii au nevoie 
de mult mai puțin timp pentru a ajunge la cotația de un mi-
liard de dolari. Între 2011 și 2018, companiile aveau nevoie 
în medie de 11 până la 19 ani pentru a ajunge la această 
valoare. În zilele noastre însă, investitorii nu calculează 
doar dacă o companie are capacitatea de a ajunge la acest 
nivel, ci și cât de repede poate face asta. „Investitorii sunt 
dispuși să riște mai mult. Investesc agresiv în companii noi 
cu potențial mare, împingându-le spre stadiul de unicorn în 
mai puțin de cinci ani de la înființare. Aceste sesiuni agresi-
ve de investiții obligă noile companii să se lupte pe o piață 
a locurilor de muncă foarte dinamică, în high-tech”, spune 
Tal Chen, șeful departamentului corporații de la Deloitte 
Catalyst Israel.

O companie tânără care primește rapid sute de mili-
oane de euro pentru dezvoltare va avea nevoie de mulți 
angajați într-un domeniu foarte competitiv, având în vedere 
cererea similară din Statele Unite ale Americii și din Euro-
pa. Crearea de noi locuri de muncă la nivel local (în cazul 
nostru, în Israel) este benefică, dar cererea mult mai mare 
decât oferta de pe piața muncii în domeniul IT pune în pe-
ricol planurile de dezvoltare ale noilor companii.

Chiar și așa, previziunile analiștilor Deloitte arată că 
în curând vom vedea în Israel primul decacorn, adică o 
companie privată evaluată la peste 10 miliarde de dolari. 
Este vorba de două companii care au potențialul de a trece 
curând acest prag: Snyk, care se ocupă de aplicații de se-
curitate; și Gong, care se ocupă de analiza interacțiunilor 
comerciale.

GEORGE GÎLEA

Un serial pe urmele evreilor din Turcia

România a fost reprezentată de 
Carmina Olimpia Cotfas, originară din 
Târgu Mureș, actualmente studentă 
la Cluj, la istorie și filosofie, care își 
dorește ca după absolvire să facă o 
carieră universitară. În cadrul galei, 
Carmina Olimpia Cotfas a purtat o ro-
chie inspirată dintr-un model purtat de 
Regina Maria și creată de Aviad Arik 
Herman, un designer israelian cu ori-
gini românești. (A.M.)

D. Saranga și Carmina Cotfas
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Alexander Hausvater despre Holocaustul în teatru

Serbia a deschis 
o reprezentanță 

comercială  
la Ierusalim

La începutul lunii noiembrie, Ser-
bia a inaugurat la Ierusalim repre-
zentanța sa comercială și de inovații. 
Observatorii politici apreciază că 
demersul semnifică un dezgheț al 
relațiilor dintre Israel și Serbia, tensio-
nate din cauza recunoașterii de către 
partea israeliană a Kosovo și a stabi-
lirii de relații diplomatice cu Priștina. 
Acest gest, oarecum impus de fostul 
președinte american, Donald Trump, 
a fost criticat de Belgrad. În urma 
recunoașterii independenței Kosovo, 
Belgradul a renunțat la intenția sa 
anterioară de a-și muta ambasada la 
Ierusalim. Oficialitățile israeliene spe-
ră că prin intermediul relațiilor comer-
ciale se va ajunge și la modificarea 
atitudinii Belgradului.

Tatjana Matic, ministrul sârb al 
comerțului, turismului și teleco muni-
cațiilor, a declarat la ceremonia de 
inaugurare că relațiile cu Israelul 
sunt foarte bune și că acum va exis-
ta posi bilitatea de a îmbunătăți co-
operarea economică. „Avem nevoie 
de mai multe investiții, de aceea este 
foarte important să avem aici un bi-
rou. Nivelul relațiilor noastre econo-
mice nu este satisfăcător și trebuie 
și putem să facem mai mult”, a spus 
ministrul. La rândul său, Marko Ca-
dez, președintele Camerei Sârbe de 
Comerț, și-a manifestat dorința de a 
învăța din experiența israeliană de re-
alizare și sprijin acordat start-up-urilor.

Chiar dacă deocamdată relațiile 
diplomatice nu au evoluat conform 
așteptărilor israeliene, relațiile eco-
nomice bilaterale pot aduce Israelu-
lui rezultate neașteptate, a comentat 
The Times of Israel. Serbia, deși cu 
o populație de numai șapte milioane, 
poate deveni un cap de pod pentru 
afacerile israeliene în regiunea Bal-
canilor de vest. Inițiativa Pieței Co-
mune Regionale tinde să integreze 
piețele Serbiei și a încă cinci state 
balcanice, fiind vorba de o populație 
de 18 milioane de persoane.

Deși cele cinci țări nu au birouri 
comerciale în Israel, Serbia poate in-
termedia relațiile. În plus, Belgradul 
are acorduri de comerț liber cu Rusia, 
Turcia și Uniunea Europeană, creând 
posibilitatea accesului investitorilor și 
companiilor israeliene la aceste piețe, 
prin intermediul Serbiei.

EVA GALAMBOS

„Tipografic Majuscul”, la JCC București

Un artist plastic evreu din România,  
redescoperit după o jumătate de secol

În 11 noiembrie 2021, Teatrul din 
Stejar – teatru independent din Iași – 
a găzduit conferința „Tema Holocaus-
tului în teatru”, susținută de regizorul 
Alexander Hausvater, recent numit 
Doctor Honoris Causa al Universității 
Naționale de Arte „George Enescu” 

(UNAGE) din 
Iași. Evenimen-
tul a fost orga-
nizat de UNA-
GE, de Muzeul 
Național al Li-
teraturii Româ-
ne din Iași, de 
C o m u n i t a t e a 
Evreilor din Iași 
și de Asociația 

PinArt. Proiectul a fost coordonat de 
regizoarea Antonella Cornici, lector 
doctor la UNAGE.

Conferențiarul a precizat că su-
biectul Holocaustului i-a „însoțit viața 
în Israel, Canada, America. Pentru 
mine, Holocaustul este crearea unei 
iluzii – naziștii au creat-o, iar victimele 
au crezut-o. Gândiți-vă la fenomene-
le Holocaustului: oamenii scoși din 
case, duși la gară și puși în trenuri, 
totul făcut ca să se creeze o iluzie 
– că totul este în regulă și că vor fi 
duși la muncă. Jumătate din oameni, 
deja convinși, au încercat să convingă 
cealaltă jumătate. Și când s-au aflat în 
fața camerei de gazare și li s-a spus: 

«Aici este dușul!», ei au crezut. Cre-
area unei alte realități, care face vic-
time din oamenii care acceptă acest 
lucru, este pur și simplu teatrală.”

Vorbitorul a continuat: „Când ne 
uităm la Holocaust, vedem lagăre de 
concentrare organizate în diferite fe-
luri, ca să extermine o rasă umană. 
Dar rareori menționăm că în multe 
dintre aceste lagăre existau teatre. 
La Theresienstadt și la Vilnius s-au 
înființat companii de teatru extraordi-
nare. Naziștii deciseseră că puteau 
merge la teatru doar cei care a doua zi 
aveau să fie urcați în trenuri și duși la 
Auschwitz. Pentru prima oară în isto-
ria teatrului, actorii jucau în fața oame-
nilor care în 12 ore urmau să moară. 
Ultima imagine a acelor oameni era 
piesa interpretată de acei actori. Fe-
nomenul spectatorului care merge la 
teatru înainte să moară apropie teatrul 
de fenomenul din Roma antică: în Co-
losseum totul era real, oamenii nu cre-
au iluzia violenței, ci mureau cu ade-
vărat. O transformare de necrezut a 
fenomenului teatral. Psihologia nazis-
tă cerea culturii evreiești să continue 
în paralel cu mașinile de exterminare.”

Peste ani, la Teatrul Habima, tine-
rii talentați jucau sub supravegherea 
marilor actori de acolo. Aproape ju-
mătate dintre ei erau supraviețuitori 
ai Holocaustului: „Poveștile lor m-au 
urmărit o viață întreagă. E oribil să știi 

că acei actori au jucat pentru viața lor. 
În timpul repetițiilor din lagăr, actorii 
învățau toate rolurile din piesă, pen-
tru că nu știau dacă la ora spectaco-
lului aveau să mai fie cu toții în viață.  
Mi-am dat seama devreme că dacă 
sunt 6 milioane de oameni, sunt 6 
milioane de povești. Povești spuse și 
povești nespuse. Și orice artist trebuie 
să vorbească despre acest fenomen, 
trebuie să înțeleagă ceva din ceea ce 
nu va fi înțeles niciodată.”

Hausvater a regizat mai multe 
spectacole cu tema Holocaustului, 
printre care Canibalii, jucat la Teatrul 
Cameri din Tel Aviv: „Când piesa este 
despre Holocaust, ai o problemă tea-
trală cu actorii. Când tu, actorul, joci 
un deținut și în fața ta e cineva care a 
fost acolo, cum faci? Spui «mă doare, 
sunt trist, e teribil»? Trăirea în sine, 
care de obicei provoacă activitatea de 
scenă, nu e valabilă dacă tema este 
Holocaustul. Nu poți să-i spui cuiva 
«e oribil să fii într-un lagăr de con-
centrare», pentru că habar n-ai cum 
e. Și atunci am înțeles că oamenii în 
suferință teribilă, cum a fost Holocaus-
tul, nu s-au preocupat de exprimarea 
durerii, a tragicului, a fricii de moarte, 
ci din contră. În mintea lor era cum să 
trăiască un moment după altul și cum, 
la sfârșitul zilei, când se găseau în 
baracă, să-i mulțumească lui Dumne-
zeu că le-a mai dat încă o zi de trăit. 

Oamenii ăia aveau umor, erau intrigați 
unul de altul, tinerii erau atrași de ti-
nere. Viața continua. Viața înseamnă 
crearea, moment după moment, de 
lucruri care facilitează supraviețuirea. 
Astfel mi-am dat seama că actul tea-
tral poate fi unul de supraviețuire.”

În urma acelui spectacol a avut 
două reacții din partea supravie țuito-
rilor: o doamnă care i-a spus că, timp 
de o oră și jumătate, cât a durat pie-
sa, nu a mai urât pe nimeni; și un 
domn care, în timpul spectacolului, 
și-a amintit numele camarazilor din 
baracă și le-a scris pe marginile caie-
tului-program. „Fenomenul teatral nu 
este menit să placă sau să displacă, 
ci să trezească o memorie adormită, 
să transforme ura în simpatie. Tema 
Holocaustului e de așa natură în-
cât, dacă actorul pe scenă nu are o 
senzație pură a emotivității acesteia, îl 
insultă pe cel care a fost acolo”, a fost 
încă una dintre concluziile conferinței.

CLAUDIA BOSOI

În seara de 23 noiembrie 2021, JCC București a difuzat 
online filmul „Tipografic Majuscul”, regizat de Radu Jude 
și lansat în 2020. Scenariul a fost scris de Radu Jude și 
Gianina Cărbunariu, dramaturg și regizor care, în 2013, a 
pus în scenă, la Teatrul Odeon, un spectacol documentar 
cu același titlu. Proiecția filmului a fost însoțită de comen-
tarii ale Germinei Nagâț, cercetător științific și membru în 
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Adrian Gueron, directorul JCC București, a precizat 
că ideea proiecției i-a aparținut Deliei Marc, coordonator 
de proiecte culturale. S-au împlinit 32 de ani de la ultimul 
congres (al XIV-lea) al Partidului Comunist Român (20-25 
noiembrie 1989), a punctat el.

În plus, s-au scurs 40 de ani de când Iulian Mugur Că-
linescu (28 mai 1965 - 13 februarie 1985), eroul filmului, 
a fost prins și anchetat de Securitate, a arătat Germina 
Nagâț. Era elev în clasa a XI-a la Liceul „August Treboniu 
Laurian” din Botoșani. Era un adolescent cu o profundă 
conștiință civică, urmărea clandestin emisiuni la Radio Eu-
ropa Liberă. În 1981, din 12 septembrie până în 18 octom-
brie, și-a exprimat convingerile scriind noaptea pe ziduri și 
panouri din orașul său, uneori cu o cretă forestieră, greu de 
șters, manifeste anticomuniste de tipul: „Cetățeni! Trebuie 
să fim conștienți de rolul nostru în societate și să spunem 
un NU hotărât stărilor de lucruri ce se conturează la noi!” 
sau „Vrem hrană! Vrem respectarea drepturilor! Vrem li-
bertate!” Securitatea a crezut că este un adult, un agent 
provocator. O caracterizare suna astfel: „Autorul cunoaște 
formula lozincilor incendiare și psihologia umană.” S-a în-
cercat o analiză grafologică, au fost comparate 80.000 de 
probe de scris. A fost filat, a avut loc o imensă desfășurare 
de forțe din partea regimului. După o fierbere continuă, a 
fost prins în flagrant, nu după probele de scris, ci pentru că 

a fost turnat de colegi, apoi urmărit. După aceea, Securita-
tea l-a hărțuit timp de patru ani. Întrebat: „Ce simțeai când 
scriai acele panouri?”, el a răspuns: „Ușurare.” Dintr-un tâ-
năr sănătos, sportiv, a ajuns victimă a leucemiei. Mama lui, 
Rodica Uncescu, a declarat că la anchete era obligat să 
bea cafea, deși acasă el nu obișnuia să o consume. Ipote-
za inducerii bolii nu este fantasmagorică, există elemente 
de sprijin în acest sens, însă, din punct de vedere tehnic, 
este târziu să mai poată fi dovedită. Chiar dacă nu a avut 
loc o iradiere, hărțuirea continuă a avut legătură cu moar-
tea lui, a afirmat vorbitoarea.

Cercetarea pentru realizarea filmului s-a bazat pe dosa-
rele de urmărire informativă „Panoul” și „Elevul”, referitoare 
la Mugur Călinescu. În opinia vorbitoarei, povestea reală 
a acestui băiat, spusă printr-o formulă artistică empatică, 
este de mai mare profunzime decât o lecție seacă de isto-
rie, mai ales pentru tinerii născuți în libertate. De altfel, ne 
lipsesc piese din cronica acestei tragedii. Puținul pe care 
îl avem ne arată o umanitate care se destramă. Prietenii și 
colegii l-au turnat, profesorii l-au înfierat, anchetatorii l-au 
hărțuit. Recrutarea elevilor era un fenomen monstruos, a 
cărui amploare doar de curând a fost descoperită. Școala 
era coruptă, parte a represiunii și a recrutării. Elevii nu erau 
apărați și sprijiniți; în cel mai bun caz oamenii din jurul lor 
erau indiferenți. În afară de mama lui, Mugur Călinescu nu 
a avut niciun sprijin. El avea să spună: „Am învățat să nu 
mai am încredere în nimeni. Când ești înconjurat de lași, 
nu poți face nimic.” Într-un articol al ziaristului Viorel Ilișoi, 
„Scrisoare către eroul meu” (sursa: pressone.ro), acesta 
arată dragostea de viață trăită în libertate a lui Mugur Căli-
nescu: „Îți doreai atât de mult să trăiești! Dar nu oricum. Și 
de aceea te-ai hotărât că merită să și mori.”

CLAUDIA BOSOI

La 27 noiembrie a.c., la Zürich (Elveția) s-a deschis 
expoziția pictorului și graficianului Làszló Keleti, artist an-
tifascist evreu maghiaro-român, care a creat în perioada 
interbelică și în anii de după război. Între timp, opera lui a 
fost dată uitării. Acum, lucrările lui au fost recuperate de 
Olga Ștefan, cercetările efectuându-se în cadrul fundației 
organizate de ea, „Viitorul memoriei”, ale cărei obiective 
sunt tocmai rememorarea evenimentelor tragice, a dramei 
evreilor și recuperarea operei unor personalități artistice 
evreiești, prin expoziții, simpozioane, albume și volume de 
studii. Expoziția de la Zürich a rămas deschisă până la 8 
decembrie și este prima în care se află adunate lucrările lui 
Keleti din anii 1930-1940.

Născut în 1907 într-un mic sat din Transilvania, Làszló 
Keleti și-a făcut studiile liceale și artistice la Alba Iulia, con-

tinuate apoi la Paris, la Academia Colarossi. În anii ’30 
a avut expoziții în România, Ungaria, Elveția, Franța, el 
declarându-se public artist antifascist. În 1936 a realizat o 
serie de gravuri reprezentând persecuțiile evreilor sub re-
gimul fascist. Lucrările lui au fost apreciate de critici. După 
război a publicat o altă serie de desene care înfățișau dis-
trugerile și ororile Holocaustului. A continuat să expună în 
România, iar în 1962 a emigrat în Israel, de unde a plecat 
la Frankfurt. A decedat în 1985.

Keleti și arta lui au dispărut din viziunea criticilor și a 
iubitorilor de artă atât din România, cât și din Ungaria, țări 
în care a devenit cunoscut, exemplul cel mai concludent 
fiind lipsa aproape totală a referirilor la el. Inițiativa „Vii-
torul memoriei” este binevenită, dându-ne posibilitatea să 
cunoaștem aceste valori pe nedrept uitate. (E.G.)
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Întemeiată la Berlin în 2015, European Alliance for Isra-
el (EAI), care reunește asociațiile din aproape 30 de state 
europene, promovând prietenia și colaborarea cu Israelul, 
a desfășurat online, la 7 noiembrie, a șasea reuniune anu-
ală (în 2017, aceasta a avut loc la București).

Lucrările reuniunii au fost conduse de Corina Eichenber-
ger-Walther, președinta EAI, parlamentar din Elveția. 
Președintele Israelului, Isaac Herzog, a adresat un căldu-
ros salut și a subliniat însemnătatea pe care o are pentru 
țara sa activitatea desfășurată de EAI. Programul a fost 
dens, cuprinzând de la prezentarea unei noi organizații afi-
liate EAI (cum a fost cazul celei recent înființate în Grecia), 
la mesajul adjunctului ministrului de externe al Israelului, 
Idan Roll, de la prezentarea acțiunilor desfășurate anul tre-
cut de organizație în plan european, la situația financiară 
sau la prezentarea unor proiecte dezvoltate în domeniu de 
asociații din Elveția, Cehia, Danemarca sau Italia.

C. Eichenberger-Walther a fost realeasă ca președintă a 
EAI. De asemenea, deoarece mandatul biroului de condu-
cere a organizației a expirat, s-a procedat la alegerea unu-
ia nou, alcătuit din șapte membri, reprezentantul asociației 
de profil din România, general (r) Mihail E. Ionescu, fiind 
reales, ca și ceilalți, în unanimitate. Între membrii biroului 
sunt reprezentanți ai asociațiilor din Franța, Austria, Italia, 
Elveția și Georgia, secretar general fiind reconfirmat Lukas 
Blum.

La reuniunea din acest an au fost prezenți online, din 
partea română, atât președintele, cât și vicepreședintele 

asociației, ing. Paul Schwartz, precum și alți membri din 
București și din țară.

Dintre intervențiile în plenul reuniunii, a atras atenția 
prezentarea reprezentantului asociației din Cehia, care a 
arătat că a făcut o întâmpinare guvernului propriu pentru 
ca organizația Hamas să fie reclamată la Tribunalul de la 
Haga pentru crime de război; de asemenea, ca la a 76-a 
sesiune a Adunării Generale ONU, parlamentele și gu-
vernele statelor participante să nu mai admită ca Muntele 
Templului (Temple Mount) să fie desemnat doar ca „Al-Ha-
ram al-Sharif”, ci utilizând formula nediscriminatorie față de 
cele trei mari religii monoteiste: Temple Mount/Al-Haram 
al-Sharif.

Asistența online, foarte numeroasă, a avut totodată 
ocazia să asculte erudita și îndrăzneața prezentare făcută 
de cunoscutul intelectual (scriitor, filosof, cineast) olandez 
Leon de Winter, intitulată „Creșterea recentă a teoriilor 
conspiraționiste – o nouă amenințare pentru evreii din Eu-
ropa”.

Tot cu această ocazie a avut loc și reuniunea anuală a 
componentei parlamentare a EAI, prezidată de parlamen-
tarul român Florin Alexe.

La invitația oficialităților israeliene, următoarea reuniu-
ne anuală EAI va avea loc la Ierusalim, la începutul lunii 
martie 2022, concomitent cu Conferința internațională de-
dicată combaterii antisemitismului.

MIHAIL E. IONESCU,
general-maior (r)

Amintiri despre Hanuca

Hanuca – Sărbătoarea luminilor

Fabulele 
lui Eliezer 

Steinbarg, într-o 
nouă ediție

Printre lu-
crările recent 
apărute la Edi-
tura Hasefer se 
numără Fabule, 
de Eliezer Stein-
barg, în redac-
tarea lui George 
Gîlea. Volumul 
beneficiază de 
o ediție îngrijită 
și prefațată de 
Camelia Cră-
ciun, conferențiar doctor la Universi-
tatea din București și coordonatoarea 
colecției „Biblioteca de Literatură Idiș”, 
în cadrul căreia a apărut acest titlu.

După cum arată Camelia Crăciun 
în studiul său introductiv, Fabulele 
lui Steinbarg au cunoscut alte patru 
ediții în limba română (cu trei tradu-
cători: Abraham Clain, Emil Dorian și 
Clementina Voinescu), apărute între 
1947-1961, de obicei însoțite de un 
aparat critic impregnat de ideologia 
comunistă și scrise într-o limbă de 
lemn, dar merituoase prin definirea 
speciei literare a fabulei și a locului 
său în cultura lumii, precum și prin 
schițarea profilului literar al lui Stein-
barg. O observație valoroasă este 
compararea lui Steinbarg cu marii 
clasici ai literaturii idiș. Traducătorul 
A. Clain îl considera „o sinteză ferici-
tă” între Mendele Moiher Sforim, Ițhac 
Leibuș Peretz și Șalom Alehem, de 
la care ar fi preluat „mușcătura neve-
ninoasă a satirei”, „anvergura vultu-
rească a rotirilor peste lume”, respec-
tiv „cursivitatea scrisului și modestia”.

După 60 de ani, o ediție nouă era 
necesară pentru înnoirea analizei 
critice și a limbajului. Au fost reunite 
fabulele din edițiile anterioare, iar în 
situațiile în care aceleași texte aveau 
două sau trei traduceri, selectarea a 
ținut cont de două criterii: expresivita-
tea în limba română și autenticitatea 
în raport cu originalul în idiș, astfel în-
cât conceptele sau tradițiile evreiești 
să nu se piardă printr-o traducere 
infidelă textului-sursă. Ortografia a 
fost modernizată în acord cu normele 
actuale, iar notele explicative au fost 
corectate și suplimentate, pentru a 
înlesni accesul publicului de limbă ro-
mână la elemente care țin de istoria 
și cultura evreilor din Europa de Est.

CLAUDIA BOSOI

Cei mai mulți britanici  
au noțiuni vagi despre Holocaust

Într-un sondaj realizat de Claims Conference, la care au participat 2.000 
de cetățeni britanici adulți, 52% dintre cei chestionați nu au știut câți evrei au 
murit în Holocaust, iar 22% nu cunoșteau numele niciunui lagăr de concentrare 
nazist. Sondajul a fost realizat în luna octombrie, înaintea zilei de 10 noiembrie, 
comemorarea Kristallnacht – pogromul din 1938 împotriva evreilor din Germa-
nia, considerat începutul Holocaustului.

În același sondaj, 76% nu au auzit niciodată de Kindertransport, numele 
operațiunii din 1938, când Marea Britanie a oferit vize unui număr de 10.000 de 
copii evrei, trimiși de părinții lor din diferite țări europene în Anglia, cu puțin timp 
înaintea izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial, salvându-i de deportările 
în lagăre.

„Suntem foarte preocupați de aceste uriașe lacune în cunoștințele des-
pre Holocaust”, a declarat Gideon Taylor, președintele Claims Conference, 
organizația care reprezintă comunitățile și organizațiile evreiești în negocierile 
pentru despăgubiri din partea Germaniei.

Un rezultat chiar mai slab s-a înregistrat în rândul cetățenilor americani. Ast-
fel, din sondajul realizat de Claims Conference în SUA anul trecut a reieșit că 
31% dintre respondenți au spus că mai puțin de șase milioane de evrei au fost 
uciși în Holocaust, iar 45% dintre cei chestionați nu au știut să numească niciun 
lagăr de concentrare. (E.G.)

Alianța Europeană pentru Israel, la șase ani de activitate

Vă ofer câteva crâmpeie din viața 
mea, pe care le-am petrecut în casa 
bunicilor, și sunt convins că mulți din-
tre voi vă amintiți de asemenea mo-
mente deosebit de plăcute și pline de 
memoria bunicilor.

Îmi aduc aminte că, într-un an, am 
mers cu părinții și cu sora mea să-i 
vedem pe bunici; cred că aveam opt 
ani și eram în vacanța de iarnă.

Pe drum, tata mi-a spus:
– Ajungem să sărbătorim împreu-

nă cu bunicii și Hanuca. Să-l întrebi 
pe bunicul dacă mai are jocul pentru 
Hanuca cu care ne jucam și noi, eu și 
frații mei, când eram în vacanțe acasă.

– Sigur că îl voi întreba!
Am ajuns la bunici acasă și bucu-

ria noastră a fost deosebit de mare. 
Bunica ne-a spus că făcuse tot felul 
de bunătăți, cum erau de exemplu 
latkes (clătite de cartofi) cu smântână 
și apoi tradiționalul fel pentru sărbă-
tori, brisket (piept de vită sau de găi-
nă, gătit la cuptor). Ca desert, bunica 
pregătise un tort de mere.

La un anumit moment, bunicul m-a 
întrebat:

– Spune-mi, știi ce sărbătorim noi 
astăzi?

– Sigur, bunicule, este Hanuca sau 
Sărbătoarea luminilor.

– Foarte bine, dar ce înseamnă și 
de ce îi spune Sărbătoarea luminilor?

Am rămas pe gânduri și apoi i-am 
spus:

– Nu știu de ce i se spune Sărbă-
toarea luminilor.

– Ei bine, mâine am să vă spun o po-
veste și o să aflați de ce i se spune așa.

Apoi bunicul ne-a spus că, după 
masă, a pregătit un joc special, care 
se joacă de Hanuca. Tata, sora mea 
și cu mine ne-am așezat să jucăm, iar 
bunica și cu mama au stat de vorbă.

Bunicul a deschis cutia cu jocul 
de Hanuca și a scos câteva săculețe, 
le-a desfăcut și a dat fiecăruia dintre 
noi bănuții de ciocolată, de diferite 
mărimi. La mijlocul mesei a pus o far-
furie și ne-a spus ca fiecare să pună 
în farfuria aceea același număr de 
bănuți care se numeau Hanuca gelt. 
Bunicul a scos din cutie și un zar și 
ne-a spus fiecăruia să dăm cu zarul și 
cine are numărul cel mai mare, acela 
începe jocul.

Apoi a scos din cutie un dreidel și 
ne-a explicat că fiecare parte a dreidel-

ului are o literă ebraică și aceste patru 
litere ne arată ce trebuie să facem. 
De exemplu, atunci când se oprește 
dreidel-ul pe fața de sus apare litera: 
 asta înseamnă că cel care – (NUN) נ
a învârtit dreidel-ul nu face NIMIC și 
urmează celălalt să învârtească drei-
del-ul. Dacă apare ג (GIMEL), cel care 
a învârtit dreidel-ul ia tot ce s-a adu-
nat în farfurie. Dacă apare ה (HEY), 
jucătorul primește jumătate din banii 
care s-au adunat în farfurie, iar dacă 
apare ש (SHIN), jucătorul trebuie să 
pună alți bănuți.

Cele patru litere scrise pe una 
dintre cele pa-
tru laturi ale unui 
dreidel sunt pri-
mele litere care 
înseamnă în 
ebraică „s-a întâmplat acolo un mare 
miracol”!

Tata a luat primul dreidel-ul, l-a 
învârtit și i-a dat drumul să se învâr-
tească singur. Când s-a oprit, pe fața 
dreidel-ului era litera SHIN, deci tata 
mai avea de pus în farfurie încă o dată 
câți bănuți pusese la început.

Când a venit rândul meu, mi-a ve-
nit ideea să pun toți banii pe care îi 
aveam, ca să fie mai mulți acolo și, 
dacă câștigam, să am mai mulți bani 
de luat. Bunicul s-a uitat la mine și 
mi-a spus:

– Ai grijă, atunci când câștigi mai 
mult, nu pune tot ce ai câștigat, pen-
tru că s-ar putea să pierzi și nu mai ai 
cu ce să joci. Păstrează o parte din 
câștig pentru următorul joc.

Ani de zile mai târziu, mi-am dat 
seama cât de important a fost sfatul 
bunicului și întotdeauna am ținut min-
te și am făcut ceea ce îmi spusese el 
la jocul cu dreidel-ul. Sfatul lui mi-a 
fost întotdeauna de ajutor.

Ce sunt Hanuca și minunea 
Menorei?

A doua zi, bunicul ne-a luat pe 
amândoi (pe sora mea și pe mine) și 
ne-a spus:

– Hai să vă povestesc despre Ha-
nuca.

Hanuca este o sărbătoare evreias-
că ce durează opt zile. În timpul aces-
tei sărbători, în fiecare an se aprind 
lumânările dintr-o Menoră care are 
nouă brațe.

Pentru alte sărbători se folosesc 
Menore cu șapte brațe.

Povestea acestei sărbători se refe-
ră la momentul în care evreii care se 
adunaseră la templu pentru rugăciuni 
au descoperit că tot uleiul de măsline 
care era pentru aprinderea candele-
lor din sfeșnicul cu nouă brațe fusese 
vărsat și nu mai era ulei.

La un moment dat, unul dintre cei 
care veniseră la templu a găsit un 
mic recipient cu ulei care nu fusese 
aruncat de către cei care distruseseră 
templul.

Cu toții s-au bucurat că s-a găsit 
acel recipient cu ulei care putea arde 
numai o singură seară. Printr-o minu-
ne, acel ulei, în loc să se termine până 
la sfârșitul nopții, a ținut opt nopți. De 
aceea sărbătorirea acestui miracol se 
numește Sărbătoarea luminilor, pentru 
că s-au putut aprinde toate cele opt lu-
mânări și tot templul se luminase.

Cu mii de ani în urmă, în casele 
evreilor existau asemenea sfeșnice 
și, pentru ca lumina lor să fie văzută 
de toată lumea, ca semn al bucuriei și 
al miracolului ce a avut loc la Templul 
din Ierusalim, aceste Menore erau 
puse pe pragul caselor și chiar pe 
stradă, în fața fiecărei case.

ALEX. BERCA
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Povestea mea începe în urmă cu 
mai bine de jumătate de secol. Mă 
aflam încă la București, în plină perioa-
dă de pregătiri de emigrare spre Israel. 
Mii de gânduri și îngrijorări îmi ocupau 
mintea, printre ele problema limbii.

La acea oră cunoșteam deja alfa-
betul ebraic și chiar posedam o „vas-
tă” colecție de cam o sută de cuvinte 
în limba care peste foarte puțin timp 
urma să devină limba mea. Și, cu toa-
te acestea, eram îngrijorat de modul 
în care mă voi putea înțelege cu vii-
torii mei concetățeni, dar mai ales în 
ce limbă îmi voi putea vinde „forța de 
muncă” și, în felul acesta, să îmi pot 
susține material familia.

Într-una dintre acele zile furtunoa-
se și de neuitat, am întâlnit pe stradă 
un bun cunoscut și, după ce ne-am 
salutat, omul mi-a povestit că tocmai 
se întorsese dintr-o excursie în Israel. 
În acel moment mi s-a părut că văd 
în fața mea un adevărat salvator al 
situației. L-am întrebat ce se întâmplă 
„acolo” cu cei care nu vorbesc ebrai-
ca. Interlocutorul meu mi-a aruncat o 
privire nedumerită:

– Românește vorbești?! Atunci 
n-ai nicio problemă! În Israel toată lu-
mea vorbește românește!

Imediat ce am ajuns în Țara Sfân-
tă, am înțeles că spusele tipului erau, 
de fapt, o serioasă exagerare. Dar re-
alitatea era mult mai interesantă de-
cât mi-o închipuiam.

Într-adevăr, cam 15% dintre locui-
torii Israelului în al optulea deceniu al 
secolului trecut vorbeau românește, 
deci cam fiecare al șaptelea evreu po-
seda româna ca limbă maternă.

Dar ceea ce m-a izbit din primul 
moment a fost simpla observație că, 
de fapt, mai nimeni nu vorbea ebrai-
ca, decât în cazul în care era obligat! 
Pe vremea aceea, circula aici vorba 
cum că Israelul adunase evrei din 
peste o sută de țări și că numărul de 
limbi vorbite de populația de numai 
trei milioane depășea cifra 70.

Tot ce auzeam în jur nu făcea decât 
să confirme spusele de mai sus. Pe 
stradă se auzea orice, de la franceză, 
maghiară, rusă, engleză, bineînțeles 
arabă, mai ales arabă „în stil marocan” 
și foarte mult idiș. La Ierusalim mulți 
erau de părere că, dacă nu vorbești 
idiș, pur și simplu nu ești evreu.

Ba mai mult, ziarele și revistele se 
publicau într-o sumedenie de limbi, iar 

unul dintre cotidienele cele mai cău-
tate era, în acea vreme, bineînțeles, 
Viața noastră, un ziar care ne punea 
la zi pe noi toți, nou-veniții de pe plaiul 
mioritic.

Ebraica? Da, se vorbea și ebraică, 
mai ales la locul de muncă, pentru că 
trebuia evitată cu orice preț o situație 
de genul Turnului Babel din Biblie.

Teatrul idiș înflorea. Filmele străi-
ne aveau subtitrări și în ebraică și în 
engleză.

În ciuda faptului că autoritățile de-
claraseră la vremea aceea franceza 
ca a doua limbă oficială, cu engleza te 

descurcai mult mai bine decât cu ori-
care altă limbă de circulație universală.

Una dintre marile surprize în-
tâlnite de răposatul meu părinte, și 
el medic, a fost faptul că găsise în 
fișele pacienților săi date și descrieri 
ale situației medicale în toate limbi-
le: rusă, polonă, maghiară etc. Tatăl 
meu, un perfect cunoscător al ebrai-
cei, se minuna cum pot autoritățile sa-
nitare să accepte o asemenea stare 
de fapte, dar tot el oferea răspunsul:

– La ce te poți aștepta dacă mai 
puțin de 30% din populația evreiască a 
Israelului s-a născut pe acest pământ?!

Nu degeaba scria celebrul Efraim 
Kișon că în Israel părinții învață de la 
copii limba maternă!!

Azi ne aflăm în al treilea mileniu și în 
a treia decadă a secolului 21. Nimic din 
cele descrise mai sus nu se aseamănă 
cu realitatea de azi. E adevărat, în anii 
’90, un milion de nou-veniți din fosta 
URSS au găsit aici doar patru milioane 
de cetățeni – și acest val a oprit cumva 
și pentru scurt timp revoluția lingvis-
tică ce cuprinsese Israelul în a doua 
jumătate a secolului trecut. În ciuda 
faptului că procentul de țabarimi, adică 
„băștinași”, născuți în Israel depășește 
cifra de 70%, această revoluție con-
tinuă și azi. Numărul nou-veniților în 
acești ultimi 20 de ani a scăzut simțitor, 
fiind vorba de cam 25.000 anual, dar 
situația lingvistică s-a schimbat semni-
ficativ, în primul rând pentru că Israelul 
devine, pe zi ce trece, din punctul de 
vedere al comunicării dintre oameni, o 
țară ca mai toate celelalte. Ebraica a 
devenit limba vorbită peste tot. Aproa-
pe au dispărut ziarele în alte limbi, cu 
excepția englezei. Până și teatrul rus 

a încetat să mai folosească traduceri 
simultane (pe mici ecrane) dintr-o 
limbă în alta. În cea mai mare parte 
a conferințelor ținute de israelieni, de 
exemplu în domeniul medicinei, limba 
folosită e ebraica.

Da, engleza e, bineînțeles, la loc 
de cinste, ocupând funcția de lingua 
franca într-o țară cu peste 4 milioane 
de turiști străini (evident, înainte de ac-
tuala pandemie) și în care industria de 
hi-tech se dezvoltă în ritm exponențial, 
iar legăturile profesionale cu străinăta-
tea fac parte din activitatea de zi cu zi 
a fiecărei instituții cu caracter științific, 
industrial sau comercial.

Interesant, majoritatea bărbaților 
arabi israelieni vorbesc ebraica fără ni-
cio dificultate, la fel ca și un procent din 
ce în ce mai ridicat de femei arabe isra-
eliene. Ba mai mult, un anumit procent 
(nu am habar de amplitudinea lui) de 
palestinieni  din „teritorii” sunt în stare 
să ducă o conversație de zi cu zi în lim-
ba ebraică (unii chiar vorbesc o ebraică 
aleasă, însușită în închisorile israelie-
ne, dar asta e o complet altă poveste!).

Și iată încă un fenomen interesant, 
poate nu inedit, dar evident pentru cel 
care urmărește evoluția limbii în Is-
rael. Nu pot încheia această poveste 
despre limba care a devenit pentru 
mine cea mai importantă, fără a amin-

La 10 noiembrie a.c., ducesa de 
Cambridge a deschis oficial două ga-
lerii permanente ale Muzeului Imperial 
de Război din Londra, cea dedica-
tă celui de al Doilea Război Mondial 
și cea dedicată Holocaustului, pre-
cum și o expoziție de fotografii ale 
supraviețuitorilor Holocaustului și ale 
familiilor lor, care va fi deschisă până în 
ianuarie. Galeria Holocaustului ocupă 
o suprafață de 3.000 de metri pătrați 
și include 2.000 de fotografii, postere 
și artefacte, inclusiv o secție cu barăci 
provenind din lagărul de concentrare 
de la Velten, un sublagăr al lagărelor 
Ravensbrück și Sachsenhausen.

Noua viziune după care s-a reali-
zat expoziția a fost de a elimina ele-
mentul de întuneric ce caracterizea-
ză aproape toate expozițiile dedicate 
Holocaustului, de parcă lucrurile s-ar 
fi petrecut în secret, or aceste lucruri 
tragice s-au întâmplat la lumina zilei, 
deci un rol important trebuie acordat 
luminii, lumii în care s-au petrecut 
lucrurile, pentru ca vizitatorii să sim-
tă necesitatea de a pune întrebări, 
a încercat să explice James Bulgin, 
cercetător al Holocaustului, curato-
rul Galeriei Hololcaustului. El a pus 
accentul pe spațiu și pe ton. „Poate 
nu putem cunoaște experiențele prin 
care au trecut acești oameni, dar pu-
tem înțelege mediul în care s-au în-
tâmplat”, a explicat el. Vizitatorii trec 
printr-un șir de camere legate între ele 
și pot vedea pe ecrane imense ima-
gini și pot auzi sunete de la locurile 
unde au fost omorâte milioane de per-
soane. „Am prezentat mediul așa cum 
este acum, dar am adăugat zgomote-
le pădurilor și cântece ale păsărilor, 
elemente senzoriale prin care expe-
rimentăm realitatea. Fotografiile sunt 
plasate la nivelul ochilor pentru ca oa-
menii să le privească în ochi. Obiec-
tele sunt așezate unde ar trebui să fie 
în lumea reală, iar cărțile, de parcă în 

acest moment ți se vor da”, a spus el.
Toate acestea alimentează obiecti-

vul principal al expoziției: de a reflec-
ta recentele progrese în cercetările 
legate de Holocaust și de a corecta 
înțelegerea greșită a Hololcaustului în 

Marea Britanie. Bulgin consideră ero-
nată perceperea Holocaustului exclu-
siv ca un genocid industrializat, deoa-
rece această situație corespunde în 
special celor întâmplate la Auschwitz.

În cadrul galeriei sunt prezentate 
și ghetourile și masacrele din Europa 
de Est, așa-numitul „Holocaust prin 
gloanțe”. De asemenea, s-a încercat 
o prezentare mai aprofundată și rea-
listă a autorilor Holocaustului și a mo-
tivelor lor, deoarece și în acest dome-
niu există o imagine deformată.

Membri ai comunității evreiești din 
Marea Britanie au apreciat expoziția. 
„Nu este centrată pe Auschwitz, ci 
privește Holocaustul în ansamblu”, a 
declarat Ben Fuller, profesor la Holo-
caust Educational Trust. „În procesul 
educațional încercăm să lărgim pre-
darea dincolo de modelele centrate 
pe Auschwitz și această abordare 
este caracteristica expoziției: de fapt, 
depășește modelul vechi, deoarece 
expoziția începe cu viața evreilor di-
nainte de Holocaust, umanizează și 
se concentrează asupra oamenilor 
deveniți victime, mai întâi în calitatea 
lor de oameni și nu numai în exclusivi-
tate ca victime”, a apreciat Fuller.

EVA GALAMBOS

Eram prin clasa a VI-a. Primele mele amintiri legate de Hava Nagila se 
datorează unui coleg de bancă, Laurenţiu Iacobovici. Mamele noastre erau fe-
ricite când – pe rând – veneam noi doi în vizită, la o familie sau la alta. Mamele 
ne pregăteau ce era mai bun, ne puneau ce muzică era mai deosebită. Într-una  
dintre acele vizite am ascultat Hava Nagila, o melodie extraordinară, care a 
produs o impresie puternică asupra mea. Ca un firicel de apă ce curge şi se 
transformă, aproape în joacă, în pârâu, apoi în râu şi în cele din urmă în fluviu.

Anii au trecut, nu mai ştiu nimic de Laurenţiu, cineva mi-a spus că ar fi murit, 
dar în inima mea el trăieşte, port mereu în suflet amintirea atmosferei din casa 
familiei sale, imaginea mamelor noastre şi ritmul acelui cântec fascinant, Hava 
Nagila.

Am găsit pe Internet multe variante ale acestui cântec celebru, istoria sa 
fiind revendicată de mai mulţi compozitori-autori, dar cântecul a fost atribuit 
lui Sadigurer Chasidim, care a trăit în zona care azi este Ucraina. Textul a fost 
rafinat de Idelsohn, un proeminent etnolog, muzicolog şi compozitor evreu.

Versurile se bazează pe Psalmul 118 (verset 24) din Biblia ebraică – „Aceas-
ta este ziua care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi să ne înveselim!” –, iar 
prima înregistrare comercială a cântecului s-a produs la Berlin, în 1922.

Căutând pe Internet, am aflat că Hava Nagila se dansează în stilul horei 
bucovinene.

Unul dintre interpreţii celebri ai cântecului Hava Nagila este Harry Bela-
fonte, pe care îl puteți asculta accesând următorul link: https://youtu.be/eE8r-
l5UwTP8. Dar o interpretare care mi s-a părut impresionantă – din cauza fap-
tului că, în ciuda ploii care se dezlănţuie în timpul concertului, mulţi spectatori, 
chiar fără umbrelă, continuă să danseze şi să se bucure de acest cântec, Hava 
Nagila, căci „Aceasta este ziua care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi să ne 
înveselim!” – este cea pe care vă invit să o accesaţi pe linkul https://youtu.be/
cWPPedsKMUc .

IOAN IACOB

Muzeul Imperial de Război din 
Londra a prezentat o nouă viziune 
a Holocaustului, într-o expoziție 

specializată

Hava Nagila, melodia din copilărie...

Însemnări la fața locului

O poveste de odinioară: țara cu 70 de limbi vorbite ti un amănunt demn de luat în consi-
derare. Vorbitorii de ebraică se împart 
în două mari categorii.

Prima e formată din cei care au 
petrecut un număr oarecare de ani 
pe băncile școlilor israeliene, inclusiv 
ale universităților. Limba folosită de 
ei e mult mai bogată, mai variată, dar 
mai ales plină de expresii preluate din 
„cărțile sfinte”, cu care au venit în con-
tact mai mult sau mai puțin intim de-a 
lungul anilor de școlarizare.

Al doilea grup, din ce în ce mai puțin 
semnificativ ca număr și din care face 
parte și semnatarul acestor rânduri, 
vorbește o ebraică învățată la „ulpan”, 
așa cum se numesc cursurile de ebra-
ică pentru nou-veniți. Ebraica acestora 
e mult mai săracă, mai ales în expresii 
cu conotații biblice. Ei citesc mai puțin 
în ebraică, unii doar când sunt nevoiți. 
Dar, cum scriam mai sus, procentul lor 
scade progresiv și, după umila mea 
părere, în numai 10-15 ani prezența 
lor în realitatea lingvistică israeliană va 
deveni cu totul neimportantă.

Deci dacă azi m-aș conversa din 
nou cu acel domn întâlnit acum cinci-
zeci de ani în Piața Universității, dis-
cuția noastră ar avea un cu totul alt 
con ținut.

Și e bine că e așa!
Prof. dr. GABRIEL M. GURMAN

Omer, Israel
gurman@bgu.ac.il
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se bunica îna-
intea ei. După 
grădiniță și 
școală mer-
geam la bu-
nica și, de-
oarece ambii 
părinți se în-
torceau întot-
deauna târziu 
noaptea de la 
serviciu, ea era cea care ne creștea 
pe mine și pe fratele meu mai mic.

Când aveam 14 ani, a început 
să nu mai gătească așa ca mai îna-
inte și să-mi spună povești ciudate 
despre oameni care pătrundeau în 
casa ei. Nu înţelegeam atunci, dar 
acestea erau simptomele timpurii ale 
demenței senile, care au început să-i 
macine mintea, în timp ce corpul ei 
sănătos funcţiona ca de obicei (mi-a 
lăsat dragostea sa pentru plimbările 
lungi). Următorii ani au fost dureroși.

Fiind o luptătoare, s-a zbătut cât a 
putut, dar mintea ei energică și practi-
că a trădat-o până la urmă. Mama mea 
i-a angajat o asistentă din Republica 
Moldova, care îi vorbea românește, și 
încet-încet a dispărut din viața noas-
tră, pe măsură ce pierdea legătura cu 
realitatea. Aceasta este cea mai grea 
amintire legată de ea, pentru că eu, 
adolescent fiind, nu aveam capacita-
tea (cel mai mult din punct de vedere 
emoțional) să am grijă de ea, așa cum 
mă îngrijise ea pe mine, cu puțin timp 
înainte. Nu cred că aș fi putut-o ajuta, 
dar până astăzi simt că ar fi trebuit să 
fac mai mult. A continuat să trăiască 
precum o umbră a ceea ce a fost, ca 
o coajă goală, timp de aproape un de-
ceniu. A murit în patul ei, la vârsta de 
92 de ani, calmă.

Îţi mulțumim pentru tot ceea ce  
ne-ai oferit, mie și familiei mele, şi 
sper că și noi ți-am oferit, cât de mult 
posibil, liniştea binemeritată!

IDAN ERETZ

Regizor și producător premiat cu 
Oscar, cunoscut pentru unele dintre 
cele mai mari blockbusters din ultime-
le decenii, Steven Spielberg a împlinit 
75 de ani la 18 decembrie.

Născut într-o familie evreiască în 
Cincinnati, Ohio, Steven a fost primul 
dintre cei patru copii ai cuplului Leah 
Adler Posner și Arnold Spielberg. Tâ-
nărul Steven a primit o educație reli-
gioasă și a urmat o școală evreiască 
între 1953 și 1957. Încă din copilărie 
a fost însă pasionat de lumea filmu-
lui. A regizat primul său film de scurt 
metraj la doar 12 ani. Filmul de 9 mi-
nute s-a numit The last gunfight. Un 
an mai târziu a regizat un alt film, de 
data aceasta de 40 de minute, despre 
o bătălie din estul Africii. Primul său 
lungmetraj scris și regizat a fost un SF 
numit Firelight, realizat la doar 17 ani.

Filmul care l-a adus în atenția tutu-
ror a venit în 1975 și a fost un succes 
extraordinar, cu încasări de aproape 
jumătate de miliard de dolari, o sumă 
imensă, mai ales la acea vreme. Este 
vorba despre celebrul Jaws (Fălci). 
Close Encounters of the Third Kind 
(Întâlnire de gradul trei), scris și regi-
zat de el, i-a adus doi ani mai târziu 
prima nominalizare la Oscar pentru 
cel mai bun regizor. Un alt succes al 
său a fost E.T. The Extraterrestrial, 
apărut în 1982, la acea vreme filmul 
cu cele mai mari încasări din istoria ci-
nematografiei. A urmat Jurassic Park.

Steven Spielberg s-a dedicat apoi 
unui alt gen, dar cu același succes. În 
1993 lansează Schindler’s List (Lista 
lui Schindler) cu Liam Neeson în rol 

principal, film 
recompensat cu 
7 premii Oscar, 
între care: cel 
mai bun film, cel 
mai bun regizor, 
cel mai bun sce-
nariu, cel mai 
bun actor în rol 
principal. Urmă-
toarea dramă 
regizată de Steven Spielberg, Saving 
Private Ryan (Salvați soldatul Ryan), a 
câștigat cinci premii Oscar, între care 
premiul pentru cel mai bun regizor. 
Un alt succes a fost Lincoln, lansat în 
2012 și premiat cu două Oscaruri din 
nu mai puțin de 12 nominalizări.

Între cele mai recente filme regi-
zate de Steven Spielberg amintesc 
Bridge of Spies și Ready Player One.

În ultimii ani, Spielberg s-a dedicat 
producției de film, dar a semnat, de-a 
lungul timpului, ca regizor, scenarist 
sau producător, peste 100 de filme. 
Recunoscut ca unul dintre cei mai 
influenți regizori de la Hollywood din 
ultima jumătate de secol, Spielberg a 
abordat de-a lungul carierei numeroa-
se genuri, de la filme de aventură, la 
filme istorice și SF.

În 1994 Spielberg a înființat 
Fundația Shoah care realizează inter-
viuri filmate cu supraviețuitori ai Ho-
locaustului din întreaga lume, inclusiv 
din România.

În anul 2015, președintele ame-
rican Barack Obama l-a decorat cu 
Presidential Medal of Freedom.

GEORGE GÎLEA

2Day Ambassador Peste 400 de elevi au învățat  
despre diplomație în pandemie

B u n i c a  m e a

Nu uitați filmele lui Steven Spielberg!

de ani, în România. De fapt, a căpătat 
slujba cu ajutorul unei rude pe atunci 
adânc înfipte în Partidul Comunist din 
România, dar care apoi a recunoscut 
că nu a mers comunismul așa cum a 
crezut el și a fugit în Israel, de înda-
tă ce a avut ocazia. Bunica mea nu a 
fost niciodată entuziasmată de ideea 
socialistă. În cele din urmă, a acceptat 
cererile soțului ei și a emigrat în Israel 
în 1973, împreună cu mama mea, Si-
mona, pe atunci în vârstă de 4 ani. La 
acea vreme, Ceaușescu vindea evrei 
Israelului contra dolari, iar bunica mea 
a primit aprobarea de a părăsi Româ-
nia și de a emigra în Israel, putând lua 
cu ea numai șase lăzi cu lucruri. În Is-
rael izbucnise Războiul de Iom Kipur, 
iar mama spune că una dintre primele 
ei amintiri la sosire era întunericul din 
case. La scurt timp după aceea, soțul 
ei, dezamăgit de nivelul de trai din Is-
rael, a vrut să plece în Germania de 
Vest, dar bunica mea s-a săturat să 
tot emigreze și a refuzat. El a fugit, lă-
sând-o pe bunica singură toată viața. 
Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu el și 
probabil a murit cu mult timp în urmă. 
Bunica a crescut-o pe mama mea în 
Dimona, în Givatayim (unde nu s-au 
înțeles cu vecinii, pentru că erau nişte 
încuiaţi cu pretenţii) și apoi în cartierul 

emigranţilor din oraşul multicultural 
Netanya.

Bunica mea a reușit să obțină un 
loc de muncă lângă Netanya în profe-
sia sa de bază din industria textilă, lu-
cru de care a fost mândră toată viaţa, 
pentru că mulți alţii nu au reușit, dar 
adevărul este că au trăit într-o sărăcie 
destul de severă. Mama a muncit și 
a studiat cât de mult a putut, pentru 
a putea fi primită la Technion să stu-
dieze informatica, unde l-a cunoscut 
pe tatăl meu. Chiar atunci, în 1986, 
industria textilă s-a prăbușit şi oda-
tă cu aceasta şi pensia bunicii, care 
era acceptabilă la acea vreme, lă-
sând-o aproape săracă. Compensația 
de Holocaust a fost, de asemenea, 
naționalizată, pentru oricine a emigrat 
după 1953, așa că ea nu s-a putut 
bizui nici pe acea sumă. În cea mai 
mare parte a bătrâneții sale, mama a 
sprijinit-o, mai întâi puţin și apoi mai 
mult, reuşind asta ca urmare a fap-
tului că a muncit din greu și datorită 
dezvoltării industriei de înaltă tehnolo-
gie din Israel.

După ce m-am născut eu, mama 
spune că a devenit „o feministă” da-
torită mamei sale, adică bunica a avut 
grijă de nepoți, astfel încât mama a 
putut avea o carieră, așa cum o făcu-

Școli din 29 de orașe din Româ-
nia, Germania și Israel au fost pre-
zente pe 11 noiembrie a.c., la a 11-a 
ediție a prestigiosului eveniment de-
dicat diplomației, denumit 2Day Am-
bassador. Organizată de Complexul 
Educațional Laude-Reut, această 
ediție, având ca subiect „Diplomația 
în pandemie”, s-a desfășurat în două 
paneluri. Primul, moderat de jurnalis-
tul Ion M. Ioniță, a fost dedicat vac-
cinării și prevenirii răspândirii infecției 
cu coronavirus. Al doilea, moderatori 
E.S. David Saranga, ambasadorul 
Statului Israel în România, și  Cornel 
Feruță, secretar de stat în Ministerul 

de Externe, a fost dedicat vieții diplo-
matice din ultimii doi ani, marcați de 
pandemie.

În prezența a opt dintre ambasa-
dorii reprezentanți ai unor misiuni di-
plomatice importante și a trei dintre 
cele mai sonore nume ale vieții medi-
cale – dr. colonel Valeriu Gheorghiță, 
coordonatorul Campaniei naționale 
de vaccinare împotriva COVID19, Mi-
rela Iordan, Country Mananger Pfizer, 
și dr. Alexandru Rafila, șeful Catedrei 
de Microbiologie a Universității de 
Medicină și Farmacie „Carol Davila” 
(între timp, și ministru al sănătății) 
– s-au dezbătut subiecte de interes 
social major, cum ar fi vaccinarea și 
rolul ei în prevenirea infecției cu vi-
rusul SARS-CoV2, dar și teme de 
diplomație în vreme de pandemie.

„Din nefericire, suntem încă în 
plină pandemie mondială. La ora ac-
tuală sunt peste 250 de milioane de 

cazuri de infectare în întreaga lume 
și mai mult de cinci milioane de morți 
la nivel global, iar aceste cifre puteau 
fi prevenite prin vaccinare”, a spus 
Valeriu Gheorghiță. El a subliniat, ca 
beneficii directe ale vaccinării la copii 
și la populația tânără, protecția îm-
potriva formelor severe de boală și a 
complicațiilor pe termen lung. De ase-
menea, a arătat importanța vaccinării 
pentru răspândirea bolii, în contextul 
revenirii la școală.

Misiunea al cărei coordonator este 
doctorul Valeriu Gheorghiță este una 
nu doar extrem de importantă, ci și 
foarte delicată, a subliniat Tova Ben 

Nun-Cherbis, președinte 
și fondator al Comple-
xului Educațional Lau-
de-Reut. „Cu această 
ocazie, îi transmitem 
dr. colonelului Valeriu 
Gheorghiță că îi ținem 
pumnii în această misi-
une națională de com-
batere a pandemiei de 
COVID și de revenire la 
normalitate”, a spus vor-
bitoarea.

Cei peste 400 de 
elevi prezenți online la 

evenimentul dedicat diplomației în 
pandemie au fost din școli din Ca-
pitală, Iași, Bacău, Sibiu, Mioveni, 
Pașcani și Craiova, dar și din Germa-
nia – Hamburg, Frankfurt, München 
– și Israel –Tel Aviv, Haifa, Ierusalim, 
Raanana și Herzliya. Copiii au as-
cultat discursurile și au pus întrebări 
ambasadorilor invitați: Luminița Odo-
bescu, Sorin-Dan Mihalache, Lazăr 
Comănescu, Bogdan Mănoiu, Simo-
na Miculescu, Andrew Noble și David 
Saranga, președinte onorific al Lau-
de-Reut Board of Trustees.

Cursurile de diplomație sunt o 
tradiție în curriculumul liceului Laude-
Reut, iar cele 11 ediții ale conferinței 
2Day Ambassador demonstrează că 
interesul elevilor pentru viața diplo-
matică este crescut. „Încă de la în-
ceputurile liceului Laude-Reut, acum 
15 ani, încercam să implementăm 
programe de învățământ diferite de 

liceele tradiționale, introducând cla-
se de business, media, comunicare 
și diplomație, pentru a le oferi elevilor 
noștri cunoștințe mai timpurii în dife-
rite domenii. Ținta noastră este să îi 
pregătim pentru a influența și a mo-
dela societatea, pentru a respecta o 
altă opinie la nivel local și mondial”, a 
menționat Tova Ben Nun-Cherbis.

ALINA DAN,
PR & Project Manager

Foto: SERGIU ICZKOVITS

S-a născut în 1929, într-un orășel 
de lângă Ștefănești, din nordul Româ-
niei. Avea 10 ani când a izbucnit al 
Doilea Război Mondial și 12 ani când 
au fost lansate operațiunea Barba-
rossa și soluția finală. Au fost alungați 
din case, fără să poată lua nimic cu 
ei, purtaţi prin colbul drumurilor de 
ţară zeci de kilometri, transportaţi în 
vagoane de vite, în condiţii inumane, 
fără apă şi w.c., cazaţi în oboare de 
vite, mutaţi dintr-un orăşel în altul, 
până când, la final, au fost cantonaţi 
într-un ghetou din orașul capitală 
de judeţ și li s-a interzis să lucreze, 
până când penuria de stomatologi 
a forțat administrația să le permită 
evreilor din „meseriile necesare” să  
lucreze.

Evreii români au început să fie 
trimiși în lagărele de concentrare din 
Transnistria. Când germanii au înce-
put să piardă războiul în Est, iar Ro-
mânia și-a schimbat tabăra alături de 
care lupta, bunica mea nu a mai fost 
deportată, a supraviețuit şi a ajuns să 
poată povesti ce a trăit.

Când s-a încheiat războiul, bunica 
mea avea 16 ani și şi-a terminat toată 
educația şcolară. Ea a continuat şcoa-
la şi a devenit inginer, lucrând într-o 
fabrică de textile, o industrie care a 
înflorit după război. S-a dedicat carie-
rei şi a dat naștere mamei mele, la 40 

Mary Schur-Damideenu
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mele sunt origi-
nare din Oswiec-

zim”, caută descendenți ai evreilor 
din Oswieczim din întreaga lume și 
adună artefacte și material de arhivă 
pentru muzeu. „Dacă nu era muzeul, 
foarte puțină lume ar fi știut că aici a 
existat o comunitate evreiască, cu o 
istorie de 400 de ani, memoria ei ar 
fi dispărut așa cum s-a întâmplat cu 
mii de comunități din Polonia”, spunea 
Shlomi Shaked, fondatorul din Israel 
al grupului de pe Facebook, a cărui 
mamă s-a născut la Oswiecim. Prin 
intermediul grupului, multe persoane 
originare din orășel și care trăiesc 
în Israel și-au regăsit rude sau prie-
teni. Unii dintre evreii cu rădăcini la 
Oswieczim au donat Centrului Evre-
iesc Auschwitz fotografii de familie. 
Cele mai diverse artefacte ale muze-
ului, de la fotografii de familie până 
la candelabre găsite ascunse sub 
podeaua sinagogii de către evreii din 
orășel, care nu s-au mai întors, sunt 
folosite în scopuri educaționale.

Autoritățile comuniste au națio-
nalizat clădirea și au transformat-o 
într-un depozit de covoare. În 1998, 
sinagoga a fost primul bun comunitar 
redat de guvern comunității evreilor 
din Polonia. Mai târziu, comunitatea 
din Bielsko-Biala, care l-a primit, a 
donat spațiul Centrului Evreiesc Aus-
chwitz, care a restaurat mobilierul ori-
ginal și l-a refăcut ca loc de rugăciune.

Mulți vizitatori din străinătate nici nu 
știau că lângă lagărul de exterminare a 

existat o comunitate evreiască, a rela-
tat Artur Szyndler, istoricul rezident al 
centrului, care a explicat că evreii s-au 
stabilit aici datorită legăturilor rutiere și 
feroviare excelente, ideale pentru pro-
prietarii de fabrici. Din aceleași consi-
derente au decis autoritățile germane 
să construiască aici cel mai mare la-
găr de concentrare și de exterminare 
din Europa. Unii evrei din localitate au 
fost folosiți ca muncitori-sclavi pentru 
a construi lagărul care, la început, a 
fost unul de internare pentru polonezii 
neevrei, înainte de a deveni epicentrul 

genocidului evreilor. Muncitorii evrei 
au fost apoi deportați în ghetouri și 
readuși pentru a fi uciși în orașul lor 
de baștină.

Germanii au aruncat în aer Ma-
rea Sinagogă din Oswiecim, ridicată 
pe un deal, nu departe de muzeu. 
În 2019, fosta fundație a sinagogii a 
devenit un monument al trecutului. A 
fost plasată o cutie metalică cu ima-
ginea sinagogii, între zeci de pietre 
dreptunghiulare așezate orizontal, 
simbolizând mormintele evreiești  
distruse.

Disidență și sionism în România…
sioniste, printre care Mizrahi, 
Renașterea, Organizația Sioniștilor 

Democrați, Organizația Sionistă Centristă. Sub masca an-
tisionismului, antisemitismul comunist s-a manifestat, din 
1945, prin persecutarea crescândă a evreilor, un indiciu că 
antisemitismul din perioada interbelică nu se stinsese. Un 
exemplu al acestei continuități este discursul cu ton dicta-
torial al lui Vasile Luca (oficialul comunist însărcinat cu su-
pravegherea comunității evreiești), din 5 octombrie 1945, 
din care reieșea că evreii fie se asimilau, până în punctul 
în care nu mai rămânea nimic evreiesc, fie erau înlăturați.

În 1948 au fost interzise organi zațiile sioniste din Ro-
mânia, sub argumentul luptei PCR împotriva „curentelor 
evreiești naționaliste și reac ționare”. În 4 martie 1949, 
orga nizațiile Joint, ORT și OSE, esențiale în ajutorarea 
supraviețuitorilor Holocaustului, au fost și ele interzise. Din 
1950, mulți lideri sioniști încep să fie încarcerați, adesea ei 
așteptând câțiva ani înainte de a fi judecați. Procesul celor 
13 lideri arestați între 1950-1951 (printre care A.L. Zissu, 
Mișu Benvenisti, Jean Cohen) a avut loc în 28 martie 1954, 
aceștia trei fiind condamnați la închisoare pe viață, acuzați 

de pretinse acțiuni de spionaj și complot în favoarea țărilor 
imperialiste. În aprilie 1954 a avut loc procesul celor 41 de 
sioniști, printre care Leon și Aharon Ițkar, Isaia Tumarkin, 
Cornel Iancu, Iancu Mendelovici, Rahela Mihailovici. În 
cartea Anchete și procese uitate, Teodor Wexler și Mihae-
la Popov arată că multe alte grupuri mai mici, desemnate 
drept sioniste, au fost persecutate până târziu, în 1958-
1959. În unele cazuri, persoane eliberate au fost rearesta-
te. În 1953, Gheorghe Gheorghiu-Dej afirma: „Propun să 
se termine cu aceste procese, să fie procese închise, nu 
publice. (...) Toți merită, pe baza legilor republicii noastre, 
să fie împușcați, dar întrucât sunt prea mulți și s-ar putea 
să arate ca un fel de măcelărie, ar trebui să le administrăm 
pedepse la închisoare.” În anii ’50, sute de evrei, poate 
mii, acuzați de sionism, au fost arestați, persecutați sau 
omorâți în sistemul penitenciar românesc.

Prelegerea a fost urmată de discuții animate pe margi-
nea subiectului, în dialog intervenind istoricul Lya Benja-
min și ing. Paul Schwartz, președintele CEB, care au po-
vestit secvențe din propria viață, precum și cercetătoarele 
Anca Tudorancea și Elis Pleșa (CNSAS).

(Urmare din pag. 5)

divizionară să 
intre în funcţiune 

cu îngroparea cadavrelor în gropile 
din spatele magaziei şi cât mai repe-
de. Menţionez că la această execuţie 
au fost 100 (una sută) de civili care 
s-au executat.

A urmat şi al doilea convoi de 50, 
cu care am venit tot de la pretorat şi 
de acelaşi personal a fost făcută exe-
cuţia cu adăogirea că în timpul aces-
tei trageri una din mitraliere încetând 
tirul, am fost strigat de pretor, să aduc 
şi santinelele din jurul magaziei să 
continuăm noi tragerea, dar nu mai 
era nevoie căci erau toţi morţi afară 
de câţiva înghemuiţi la colţuri care 
s-au găsit vii la deschiderea uşii de la 
fundul magaziei şi care au fost împuş-
caţi de jandarmii din escorta cu care 
venisem eu.”

Albumul
Făcând cercetări, la începutul 

anului 2020, în Fototeca Muzeului 
Național de Istorie a României, am 
identificat un album cu fotografii ne-
cunoscute din timpul masacrului de 
la Odessa, care avea scris pe co-
pertă numele Safir Emanoil. Mer-
gând pe urmele lui Emanoil Safir, 
am descoperit că era un evreu năs-

cut în 1906, la Botoșani, într-o fami-
lie cu cetățenie română, avocat de 
profesie, simpatizant comunist din 
tinerețe, urmărit în permanență de 
poliție, arestat și perchiziționat de câ-
teva ori. Safir a fost cel care a inițiat, 
la Tribunalul Poporului, „mijlocul com-
pletării probelor juridice cu fotogra-
fii”, adunând o cantitate apreciabilă 
de imagini cu rebeliunea și pogro-
mul de la București, pogromul de la 
Iași, masacrul de la Odessa și alte  
atrocități.

După desființarea Tribunalului Po-
porului, acasă la Safir au fost găsite fo-
tografii și documente privind atrocități 
antisemite. Astfel, la o percheziție din 
2 iulie 1947, făcută de Corpul Detec-
tivilor din DGP, a fost descoperit un 
dosar cu documente originale privind 
pogromul de la Iași, pe care Safir îl 
ridicase din arhiva Siguranței în tim-
pul manifestațiilor din 24 februarie 
1945 împotriva guvernului generalului 
Nicolae Rădescu. A predat dosarul 
Tribunalului Poporului, instituția pen-
tru care lucra, iar după desființarea 
Tribunalului, în 1946, a luat dosarul 
acasă, declarându-se, nu fără temei, 
„pătruns de grija și frica ca aceste do-
cumente de neînlocuit să dispară de 
la Curtea Marțială”, unde lucrau ofițeri 
implicați în crime în masă și interesați 

de mușamalizarea anchetei. Dosarul 
a fost reintegrat în documentația pro-
cesului pogromului și se află astăzi la 
CNSAS.

Fotografii din timpul deportărilor 
de la Odessa și al altor atrocități au 
fost recuperate și de acasă de la Belu 
Zilber (Herbert Zilber) care, așa cum 
se știe, a fost anchetat în lotul L. Pă-
trășcanu (fotografiile sunt acum la 
CNSAS).

Preocuparea unor intelectuali 
evrei de a păstra clandestin fotografii 
și docu mente privind Holocaustul își 
are originea în atmosfera din epocă. 
În mediile evreiești s-a răspândit ide-
ea că insti tuțiile de tranziție, populate 
de personaje implicate în persecuta-
rea evreilor, nu au determinarea ne-
cesară pentru a-i aduce în fața justiției 
pe marii vinovați pentru toate episoa-
dele de violență antisemită. Cele mai 
multe controverse le stârnea amâna-
rea procesului pogromului de la Iași. 
„Pe drept cuvânt, evreii sunt iarăși 
enervați”, observa publicistul Emil 
Dorian într-o notă din jurnalul propriu, 
din 19 februarie 1947. „În genere, spi-
ritul de conciliere, dispoziția de uitare, 
dorința de a șterge urmele asasinate-
lor și ale hoțiilor domină acum toată 
societatea românească, de sus până 
jos”, scria Dorian adăugând că mă-

80 de ani de la masacrul de la Odessa (II)
(Urmare din pag. 13)

Oswieczim (Auschwitz) are un muzeu evreiesc…
(Urmare din pag. 14)

70 de ani de la 
înființarea…

popoarele din 
Europa Răsă-

riteană și cu Uniunea Sovietică, prin 
îmbunătățirea cunoștințelor lor des-
pre evoluțiile din lumea largă și din 
propriile lor țări”. Bernard acordă o 
importanță sporită emisiunilor cultura-
le, unde excelează Monica Lovinescu 
și Virgil Ierunca în „Teze și antiteze la 
Paris” și „Povestea vorbei”.

Directoratul lui Nestor Rateș aco-
peră perioada premergătoare lui 1989, 
destrămarea URSS, mutarea sediului 
REL la Praga. Plecat din țară în 1973 
– nefiind membru de partid, nu a mai 
putut rămâne la Agerpres –, ajunge, 
via Israel, la Washington unde devi-
ne corespondent permanent al REL. 
Până în 1989 este conturat profilul 
de „media alternativă”; temă centrală: 
„încotro se îndreaptă lumea”. Căde-
rea lui Ceaușescu îl prinde în ochiul 
furtunii, sublimat în cartea Revoluția 
încâlcită, apărută în română la Editura 
Litera, în 1994. După pensionare este 
consultant principal al președintelui 
posturilor de radio Europa liberă și 
Radio Libertatea.

Unii istorici apreciază REL ca fiind 
„cel mai important fenomen mediatic 
românesc în perioada comunistă”.

(Urmare din pag. 15)

Formația Mazel Tov, din nou pe scena Casei de 
Cultură a Studenţilor din Cluj

celul fizic a fost urmat de cel moral, 
postbelic.

Stenograma unei ședințe a Biro-
ului Politic al PCR cu foștii acuzatori 
publici ai Tribunalului Poporului, din 
27 februarie 1947, confirmă teme-
rile apărute în epocă. Discuțiile au 
scos la iveală mai multe cauze pen-
tru care justiția nu a dat randamen-
tul scontat, printre care intervențiile 
sovieticilor, ale membrilor Guvernului 
și ale liderilor PCR în favoarea unora 
dintre acuzați, „subminarea” activității 
justiției de „complici” ai acuzaților din 
justiție și lumea politică, distrugerea 
documentelor etc.

Pentru deținătorii de probe docu-
mentare, spaima din timpul războiului 
a fost înlocuită de nesiguranța postbe-
lică. Matatias Carp, care se descria ca 
„registrator și arhivar al tragediei nea-
mului meu” și lucra la elaborarea unei 
„Cărți negre”, în care au fost publicate 
numeroase fotografii din timpul Holo-
caustului, a făcut copii de siguranță 
ale documentelor și fotografiilor, după 
cum aflăm dintr-o scrisoare inedită, 
din noiembrie 1944: „Nu s-a ars și nu 
s-a distrus nimic. În opt exemplare și 
în aproape tot atâtea albume de foto-
grafii și dosare de documente, «lădița 
cu necazuri» a neamului meu, ascun-
să și păzită în opt locuri, se întoarce 
azi la frații mei.”

În seara rece şi ninsă de 7 decembrie, formaţia klezmer Mazel Tov a încăl-
zit inimile clujenilor iubitori de muzică evreiască, reuniţi în sala mare a Casei 
de Cultură a Studenţilor din Cluj. Concertul, intitulat Klezmerii la nuntă și 
amânat de mai bine de un an, din motive de pandemie, a fost completat cu o 
secvenţă dedicată sărbătorii de Hanuca. Programul, alcătuit din câteva suite 
aranjate muzical de Vasile Socea, dirijorul formaţiei, şi din multe cântece în 
limbile idiş şi ebraică, interpretate de Sulamita Socea, a cuprins, ca de obicei, 
şi piese în premieră, vădind preocuparea formaţiei de a-şi înnoi permanent 
repertoriul. Concertul susţinut de membrii formaţiei Mazel Tov – Vasile So-
cea, dirijor şi vioară, Sulamita Socea, voce şi tamburină, Daniel Şimon, cla-
rinet, Radu Merdan, sax-sopran şi clarinet, Dorel Rohian, acordeon, Cristian 
Goia, contrabas, şi Antonella Filip, percuţie – a fost prezentat de poetul Victor 
Constantin Măluţoiu.
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Vladimir Colin, pionier al literaturii 
SF în România, poet, eseist, traducă-
tor, jurnalist, venit pe lume acum un 
veac, în familia unor intelectuali evrei 
bucureșteni, a fost marcat de faliile 
secolului în care i-a fost dat să trăias-
că.

În anii prigoanei a intrat în mișcarea 
de rezistență antifascistă. Entuzias-
mul convingerilor utopice, reflectat în 
tot ce-i apare imediat după 23 august 
1944 – volumul de debut 27 de poe-
me din 1947; reportajele literare des-
pre Delta Dunării, Flăcări între cer și 
pământ, Cormoranul pleacă pe mare, 
Soarele răsare în Deltă, între 1950-
1951 –, avea să-i fie repede spulbe-
rat. În 1952 este „judecat” la Uniunea 
Scriitorilor pentru „formalism” și „înde-
părtare de mase”.

Își găsește refugiu în literatura 
pentru copii și SF, acolo unde aliajul 
realitate-imaginar era mai puțin luat 
la bani mărunți de „vigilenții” momen-
tului. Poate, mai curând, subterfugiu. 
Basmele sunt, aparent, doar pentru 
copii. Literatura SF – o încleștare cu 

suspiciunea, frica, teroarea. Un exem-
plu: nucleul uneia dintre prozele sale 
de referință în domeniu, Babel, este 
tortura psihologică la care sunt supuși 
niște prizonieri venusieni, marțieni, 
pământeni.

În Dicționarul neconvențional al 
scriitorilor evrei de limbă română, 
Al. Mirodan îi remarcă înzestrarea 
de a face „să sune firesc nefirescul”. 
Ingerința unei zâne sau a balaurului 
cu șapte capete în treburile uzinelor 
„Semănătoarea” ar fi provocat, proba-
bil, o tornadă, dacă era vorba de o nu-
velă pentru adulți. Dar scrierea pentru 
copii a trecut fără incidente.

Critica literară a sesizat „fericita 
îmbinare a mitului cu istoria” de fili-
eră blagiană: Paul Georgescu, des-
pre „Pentagrama”, Gazeta literară, 
iulie 1967. Caracterizarea din 1979 
în Viața românească a lui Vasile An-
dru pentru „Timp cu călăreț și corb” – 
„reușita autorului” vine din capacitatea 
„de a transgresa timpul și din armonia 
pe care o stabilește între energia ima-
ginativă și cea a descifrării premiselor 
reale” – poate fi aplicată întregii sale 
creații.

IULIA DELEANU

Y  D E C E S E  Y

FILE DE CALENDAR6
Evrei născuți în luna ianuarie
Jerome David Salinger – scriitor, 

născut la New York, 1 ianuarie 1919. 
Romane și povestiri scurte, printre care 
De veghe în lanul de secară. Decedat 
la Cornish, New Hampshire, 27 ianua-
rie 2010.

Eliezer Ben-Yehuda (Perlman) – 
lingvist, părintele ebraicei moderne, 
născut la Luzhky, Belarus, 7 ianuarie 
1858, stabilit la Ierusalim, 1884. Operă: 
Dicționarul limbii ebraice. Decedat la 
Ierusalim, 1922.

Hayim Nahman Bialik – poet ebra-
ic, născut la Radi, Ucraina, 9 ianuarie 
1873, stabilit la Tel Aviv, 1924. Poemul 
Orașul măcelului inspirat de pogromul 
de la Chișinău, 1903. Decedat la Viena, 
1934.

Abraham Joshua Heschel – ra-
bin și filosof al iudaismului, născut la 
Varșovia, 11 ianuarie 1907. Printre scri-
eri: Dumnezeu în căutarea omului. De-
cedat la New York, 1972.

Chaim Soutine – pictor, născut la 
Smilavichy, Belarus, 13 ianuarie 1893, 
stabilit în Franța, 1913. Punte între 
tradiționalism și abstracționism. Dece-
dat la Paris, 1943.

Renate Lasker-Harpprecht – scri-
itoare și jurnalistă, supraviețuitoare a 
Holocaustului, născută la Breslau, 14 
ianuarie 1924. Premiul Muzeului Evre-
iesc din Berlin. Decedată la La Croix 
Valmer, Franța, 3 ianuarie 2021.

Otto Dov Kulka – istoric, născut 
la Novy Hrozenkov, Cehia, 16 ianuarie 
1933, stabilit în Israel, 1949. Premiul 
Wiznitzer pentru cea mai bună carte de 
studii iudaice, 1998. Decedat la Ierusa-
lim, 28 ianuarie 2021.

Barry Schwartz – sociolog, născut 
la Philadelphia, 19 ianuarie 1938, Stu-
dii asupra memoriei colective și socio-
logiei cunoașterii. Decedat la Athens, 
SUA, 6 ianuarie 2021.

Natan Sharansky (Anatoly Boriso-
vich Scharansky) – om politic, născut 
la Donețk, 20 ianuarie 1948, imigrat în 
Israel după eliberarea din închisoarea 
sovietică, 1986.

Bruno Kreisky – om politic, can-
celar al Austriei, 1970-1983, născut la 
Margareten, Viena, 22 ianuarie 1911, în 
exil în Suedia, 1938-1945. Decedat la 
Viena, 1990.

Vicky (Hedwig) Baum – scriitoare, 
născută la Viena, 24 ianuarie 1888, 
stabilită în SUA. Circa 50 de romane 
în germană și engleză. Decedată la 
Hollywood, California, 1960.

Dan Schechtman – specialist în 
știința materialelor, născut la Tel Aviv, 
24 ianuarie 1941. Premiul Nobel pentru 
chimie, 2011, pentru descoperiri în do-
meniul semicristalelor.

Mordecai Richler – scriitor anglo-
fon, născut la Montréal, 27 ianuarie 
1931. Printre romane, pe teme iudaice: 
Solomon Gursky a fost aici. Decedat la 
Montréal, 2001.

David Emmanuel – matematician, 
născut la București, 31 ianuarie 1854. 
Întemeietorul școlii matematice moder-
ne din România. Decedat la București, 
1941.

Evrei decedați în luna ianuarie
Teddy (Theodor) Kollek – om poli-

tic, născut la Budapesta, 1911, stabilit 
în Palestina, 1935. Primarul Ierusali-
mului, 1965-1993. Premiul Israel, 1988. 
Decedat la Ierusalim, 2 ianuarie 2007.

Moses Mendelssohn (Moshe ben 
Menahem, Rambaman) – filosof, năs-
cut la Dessau, 1729. Pe baza păreri-
lor lui s-a dezvoltat mișcarea de Has-
kala. Printre scrieri: Jerusalem; Biur 
(Explicație la Tora). Decedat la Berlin, 
4 ianuarie 1786.

Henri Bergson – filosof, născut la 
Paris, 1859. A afirmat că experiența 
imediată și intuiția sunt mai semnifica-
tive decât raționalismul și știința abs-
tracte. Premiul Nobel pentru literatu-
ră, 1927. Decedat la Paris, 4 ianuarie 
1941.

Carlo Levi – scriitor, pictor, luptător 
antifascist, născut la Torino, 1902. Prin-
tre romane: Cristos s-a oprit la Eboli. 
Decedat la Roma, 4 ianuarie 1975.

Peter Wertheimer – muzician, spe-
cialist în flaut, saxofon, clarinet, născut 
la Satu-Mare, 1947, stabilit în Israel, 
1977. Decedat la Tel Aviv, 5 ianuarie 
2020.

John Mandelsohn – medic, năs-
cut la Cincinnati, 1936. Premiul AACR 
Margaret Foti pentru realizări în terapia 
cancerului, 2012. Decedat la Houston, 
7 ianuarie 2019.

Peter Thomas Kirstein – savant în 
computere, născut la Berlin, 1933, în 
Anglia din 1937. Părintele Internetului 
european. Decedat la Londra, 8 ianu-
arie  2020.

Iancu Țucărman – agronom și ac-
tivist, supraviețuitor al „Trenului Morții 
Iași - Podu Iloaiei”, născut la Iași, 1922. 
Ordinul Național „Serviciul Credincios” 
în grad de cavaler, 2016. Decedat la 
București, 8 ianuarie 2021.

Isidor Isaac Rubi – fizician, năs-
cut la Rymanow, Galiția, 1898, în SUA 
din 1899. Premiul Nobel pentru fizică, 
1944. Decedat la New York, 11 ianuarie 
1988.

Ido (Isidoor Bert Hans) Abram – 
scriitor, născut la Batavia, Indiile Olan-
deze, 1940. Primul profesor universitar 
european de educație privind Holoca-
ustul, la Amsterdam. Decedat în Olan-
da, 14 ianuarie 2019.

Mirjam Pressler – scriitoare, năs-
cută la Darmstadt, 1940. Cărți pentru 
copii și despre Holocaust. Decedată la 
Landshut, 16 ianuarie 2019.

Nathan Glazer – sociolog și polito-
log, născut la New York, 1923. Nume-
roase cărți în aceste domenii. Decedat 
la Cambridge, Mass., 19 ianuarie 2019.

Max Nordau (Simon Maximilian 
Sudfeld) – scriitor, născut la Budapes-
ta, 1849, stabilit la Paris, 1880. Cofon-
dator al Organizației Mondiale Sioniste, 
împreună cu Theodor Herzl. Decedat la 
Paris, 23 ianuarie 1923; reînmormântat 
la Tel Aviv.

Amedeo Modigliani – pictor, năs-
cut la Livorno, 1884, stabilit la Paris, 
1906. Tema principală a picturilor sale 
este portretul uman. Decedat la Paris, 
24 ianuarie 1920.

Louis Nirenberg – matematician, 
născut la Ontario, 1925. Premiul Abel 
pentru matematică, 2015. Decedat la 
New York, 26 ianuarie 2020.

Theo Klein – jurist, născut la Pa-
ris, 1920, președinte al Consiliului Re-
prezentativ al Instituțiilor Evreiești din 
Franța și al Muzeului de Artă și Istorie 
a Iudaismului. Decedat la Ierusalim, 28 
ianuarie 2020.

Walter Bernstein – dramaturg și 
producător de filme, născut la New 
York, 1919. Premiul lui Writers Guild of 
America, de două ori. Decedat la New 
York, 29 ianuarie 2021.

Maurice Kléman – fizician, născut 
la Paris, 1934. Marele Premiu al Aca-
demiei Franceze de Științe, 2007. De-
cedat la Paris, 29 ianuarie 2021.

Cilibi Moise (Froim Moise 
Schwartz) – autor de pilde și aforisme, 
născut la Focșani, 1812. Volum: Prac-
tica și apropourile lui Cilibi Moise vesti-
tul din Țara Românească. Decedat la 
București, 31 ianuarie 1870.

Meshulam David Soloveitchik – 
rabin, născut la Brzesc, Polonia, 1921. 
Șeful ieșivei Brisk. Decedat la Ierusa-
lim, 31 ianuarie 2021.

Herman Prins Salomon – istoric al 
evreilor și al Inchiziției, născut la Am-
sterdam, 1930. Cavaler al Ordinului 
Orange-Nassau, 2011. Decedat la Al-
bany, N.Y., 31 ianuarie 2021.

Abraham Joshua Heshel Twerski 
– rabin și medic psihiatru, născut la 
Milwakee, Wisc., 1930. Autor a 90 de 
cărți de iudaism și medicină. Decedat 
la Ierusalim, 31 ianuarie 2021.

LUCIAN-ZEEV   
HERȘCOVICI
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Centenar Vladimir Colin (1921-2021)

S-a stins din viață ROZALIA  
DEUTSCH, în vârstă de 98 de ani.

S-a născut la data de 04.01.1923, 
în localitatea Băița Maramureș, a 
supraviețuit lagărului de la Aus-
chwitz și a trecut la cele veșnice la 
data de 15.11.2021, în Baia Mare. 
Odihnească-se în pace!

Comunitatea Evreilor din Baia 
Mare

Dr. Aurel Vainer ne-a părăsit
Sinagoga și Centrul Comunitar „Beit Iacov, Iosef,  

Harav Zvi Gutman” - Tel Aviv

S-a stins din viață, nu din memorie, 
președintele de onoare al FCER

L-am cunoscut în jurul anului 2000, eram pe atunci redactor la Romanian 
Business Journal, primul săptămânal economic românesc publicat în engleză 
după 1989 şi distribuit în peste 60 de ţări din întreaga lume, iar dr. Aurel Vainer 
era vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR). Am 
realizat mai multe interviuri cu domnia sa, iar la un moment dat am primit invita-
ţia de a participa la un schimb de opinii (ca jurnalist) menit să îmbunătăţească 
activitatea CCIR. Aceste întruniri ar trebui continuate, spre binele comunităţii de 
afaceri afiliate CCIR.

Voi păstra mereu o vie amintire acestui OM DEOSEBIT, care a ştiut să con-
tribuie la progresul FCER şi al societăţii româneşti.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!
IOAN IACOB

Cu adâncă durere am primit știrea 
tristă că prietenul nostru neuitat și pri-
etenul familiei noastre și al comunității 
noastre, DOCTORUL AUREL VAI-
NER (pe numele lui ebraic URY BEN 
RABI YONA), de binecuvântată amin-
tire, a plecat dintre noi într-o lume cu 
totul bună.

Noi trimitem condoleanțele noas-
tre sincere soției sale devotate, famili-
ei, precum și Federației Comunităților 
Evreiești din România, îndoliată 
pentru marea pierdere a unui con-
ducător carismatic, ce a condus 
comunitățile evreilor din România cu 
multă înțelepciune și inteligență minu-
nată, îndreptându-le spre mândrie și 

splendoare, până în ultimul timp – și 
a câștigat susținere, apreciere publică 
și onoare nemaiîntâlnite pentru toa-
te faptele lui, fiind o personalitate de 
prestigiu internațional și apreciată în 
lumea științifică și academică.

Condoleanțe în amintirea faptelor 
și acțiunilor lui bune, care ajută la con-
struirea spirituală a Sionului și a Ieru-
salimului.

ELHANAN GUTMAN,
rabin al Comunității Originarilor 

din România în Israel
ZVI MANOR,

avocat, președintele Sinagogii și 
Centrului Comunitar  

al Originarilor din România

Înhumați în Cimitirele CEB: 
SCĂLUȘ  IUDITHA (Cimitirul Giurgi-
ului); MUNTEANU MIRCEA-AUREL  
(Cimitirul Sefard); MANDRIC  MIOARA   
(Cimitirul Sefard).
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mânesc, în spatele 
unor chestiuni apa-
rent triviale. Suita 
de eseuri grupate 
în capitolul „Țara 
Meșterului Manole”, 
bunăoară, este un 
exemplu grăitor în 
acest sens: pornind 
de la existența istorică a manelelor (pe 
care o reconstituie succint și corect), 
Andrei Oișteanu edifică un adevărat 
tablou al influenței turcești în mentalul 
și în cultura română, tablou expurgat 
de clișeele „orientale” cu care operăm 
îndeobște.

A doua este capacitatea incredi-
bilă de sinteză. Am mai spus că An-
drei Oișteanu face cât un institut de 
cercetări. Ceea ce se vedea, cu pu-
terea evidenței, în cărțile sale funda-
mentale, se vede aici cu și mai mul-
tă pregnanță, căci eseistul edifică o 
interogație transversală asupra men-
talului colectiv românesc din „cioburi” 
și „detalii”. A căror semnificație pro-
fundă se vede numai în întrepătrun-
derea și corelarea lor, realizată cu o 

Unul dintre cei 
mai importanți in-
telectuali români 
de azi, Andrei Oiș-
teanu, revine în 
librării cu un nou 
volum intitulat Mo-
ra vuri și năravuri și 
subintitulat Ese uri 
de istorie a men-
talităților. Scris în 
timpuri de pan-
demie, în care 
via ța culturală și 

bi bli o te cile au fost date peste cap, 
cartea este o probă uluitoare de vita-
litate și de convingere în forța culturii, 
ca și o demonstrație a talentului și a 
capacității de sinteză ieșite din comun 
ale autorului.

Spre deosebire de cercetările care 
l-au consacrat pe Andrei Oișteanu 
(cum ar fi Imaginea evreului în cultura 
română, 2001, Narcotice în cultura ro-
mână, 2010, Sexualitate și societate, 
2016), noul volum are o structură „mo-
zaicată”, în sensul în care eseurile cu-
prinse în el abordează mai multe teme 

tangente, iar nu o temă unică. De la 
cercetarea schimbărilor vestimentare 
la cea a „codurilor” gastronomice, de 
la moștenirea turcească la cultura „jal-
bei” și a protestului, de la imaginarul 
marin românesc la istoria fascinantă a 
găgăuzilor, în fine, de la relația între 
creștini, evrei și musulmani la proble-
matica duelului și a onoarei la români, 
eseistul abordează o suită de subiec-
te nu doar incitante, ci și revelatorii. 
Revelatorii pentru mentalul profund al 
lumii românești, văzută în complexita-
tea relațiilor ei culturale și istorice, pe 
de o parte cu Europa cea mare, pe de 
alta, cu spațiul balcanic învecinat.

Trei sunt, în opinia mea, calitățile 
eminente ale acestei cărți, care o 
așază pe raftul de sus al culturii ro-
mâne contemporane și, totodată, în 
prim-planul unei opere științifice atât 
de vaste și de substanțiale, precum 
este cea a lui Andrei Oișteanu.

Prima calitate constă în capacita-
tea autorului de a identifica – pe ur-
mele teoriei lui Mircea Eliade, a sa-
crului care se camuflează în profan 
– probleme esențiale ale spiritului ro-

Un volum fabulos
Realitatea 

cărţii

Totul e minunat în cea mai bună dintre coaliții
La fel cum Voltaire afirma, în Candide, că 

totul este minunat în cea mai bună dintre lumi, 
și noi suntem în fața celei mai bune dintre 
coalițiile de guvernare. De exemplu, de când 
PNL-PSD și UDMR au dat mână cu mână, 
după cum afirmă și Kelemen Hunor, și Florin 
Cîțu, nimeni nu se mai ceartă, mai există ceva 
discuții între parteneri, dar toate sunt duse cu 
gândul la binele poporului suveran. De altfel, și 
Marcel Ciolacu declară că românii nu mai aş-
teaptă de la noi „să ne criticăm, să ne potenţăm 
la televizor”. Măi, să fie!

Mie, de atâta liniște, au început să îmi țiuie 
urechile... tot a vuiet de scandal. De pildă, Ale-
xandru Rafila, devenit după alegeri politician și 
acum ministrul sănătății, îl acuză pe Florin Cîțu 
că „a compromis” campania de vaccinare și că 
este responsabil de numărul mare de morți din 
România din valul 4 al pandemiei! Evident, este 
o afirmație politicianistă, dar trebuie să îi dăm 
dreptate lui Rafila atunci când spune că statul 
român și-a dovedit „incapacitatea de a lua deci-
zii în timp util”, dar asta nu doar în ultimul an, ci 
în ultimele trei decenii, când toate guvernările 
care s-au perindat pe la Palatul Victoria s-au 
dovedit incapabile să ia măsuri pentru a-și pro-
teja cetățenii împotriva calamităților naturale, a 
corupției, a bolilor sau a sărăciei.

Și cum să nu fie „tensiuni”, când actuala 
coaliție are o adevărată colecție de bețe în roți. 
Una dintre piedici este cea ideologică, surprin-
să în doar câteva cuvinte de Florin Cîțu care 
a declarat recent că PNL a intrat în coaliție fă-
când un compromis, dar compromisul nu poate 
merge atât de departe încât Partidul Național 
Liberal să devină „un Partid Social-Liberal”. 
Nici unul dintre partidele aflate la putere nu-și 
poate abandona identitatea și neîncrederea 
dintre ele nu poate dispărea peste noapte.

Apoi, forța de vot în Parlament pune PNL, 
oricât ar dori acesta să lase impresia că actuala 
coaliție s-a format în jurul său, într-o poziție de 
importanță secundară, sancționată fără menaja-
mente de Marcel Ciolacu care a declarat că Flo-
rin Cîțu, pe care nu îl numește președintele PNL, 
ci „președintele Senatului”, „ar trebui să înțeleagă 
că nu a creat o majoritate împreună cu USR. A 
creat-o cu PSD și avem cu totul alte abordări”.

PSD este acum în poziția câștigătoare, 
ajungând la guvernare mult mai devreme de-

cât ar fi prevăzut electoratul 
de orice culoare, dar locul întâi 
se pierde ușor și în sport, și în 
politică. Motiv pentru care președintele PNL 
încearcă să își arate mușchii, afirmând că „nu 
este un cec în alb, nu este o coaliţie necondiţio-
nată”. Liderul liberal vrea să ne facă să credem 
că „rolul PNL în această guvernare este de a 
duce mai departe reformele pe care le-a înce-
put” și că, în momentul în care va constata că 
realizarea reformelor devine imposibilă în coa-
liţie, va aduna conducerea PNL „şi vom vedea 
dacă este momentul să mergem mai departe 
sau nu”. Numai că lucrurile nu au stat așa nici 
în coaliția cu USR, nici acum, când PSD este 
greu de amenințat și șantajat cu plecarea de la 
guvernare.

Actuala asociere la conducerea României 
are un scop precis și formulat ireproșabil de 
Kelemen Hunor. Acesta a spus că țara este 
într-un cerc vicios din 2012, interval în care Ro-
mânia a avut 12-13 guverne „ceea ce înseam-
nă că aproape niciun guvern nu a stat mai mult 
de un an de zile”, liderul UDMR adăugând că 
„trebuie să încercăm să rupem acest cerc vici-
os şi să asigurăm stabilitate, este responsabili-
tatea noastră comună, dacă tot ne-am adunat 
în această coaliţie”.

Să ne amintim chiar că, atunci când s-a 
anunțat intenția de raliere la guvernare a PNL-
PSD-UDMR și s-a formulat principiul alternanței 
la funcția de premier, șefii celor trei formațiuni 
au avut un moment de rătăcire, spunând că vor 
conduce împreună România timp de șapte ani, 
depășind și momentul alegerilor din 2024!

Evident că asta ar fi fost imposibil, dar o 
pace socială și politică de trei ani de aici înain-
te, desigur fără a se dezechilibra economia prin 
măsuri populiste privind, în special, pensiile și 
salariile, ar fi un adevărat balsam pentru popo-
rul român.

Având în vedere bețele din roțile descrise 
mai sus, orgoliile și contextul grav, generat de 
pandemie, criza energetică, cea economică, 
personal mă îndoiesc că la alegerile la termen 
vom ajunge cu această troică la putere.

Mai degrabă mi-aș aminti, ca de o prevestire 
rea, de afirmația lui Kelemen Hunor, că în Ro-
mânia guvernele nu durează mai mult de un an.

ALX. MARINESCU

Preţul unui abonament pe un an este de 30 lei. 
Abonamentele pentru cititorii din provincie se 
vor face la comunităţile evreieşti din localitatea 
respectivă. ABONAŢII SUNT RUGAŢI SĂ COM-
PLETEZE ADRE SA EXPEDITORULUI PE CUPON! 
Pentru cei din Bucureşti – la sediul F.C.E.R. din 
str. Sfânta Vineri nr. 9 – 11, cod poştal 030202. 
Cod fiscal F.C.E.R.: 7426470. Abonamentele 
se mai pot achita şi prin mandate poştale, la 
oficiile poştale din localitate, în contul FCER, la 
FIRST BANK, SUCURSALA BUCUR OBOR, 
Contul IBAN: RO66PIRB4236745798003000 
(RON), RO03PIRB4236745798002000 (USD),  
RO37PIRB4236745798001000 (EUR). Pentru  
EUROPA, un abonament pe un an costă 45 de euro 
(cu toate taxele incluse). Pentru EXTRA EUROPA, 
un abonament costă 95 de dolari USA (cu toate 
taxele incluse). Pentru Israel, un abonament pe un 
an costă 40 de dolari USA.
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Gândul 
scris

Seducția 
avangardei

Suprarealismul, futuris-
mul, decadentismul anilor 
1928-1940 i-au sedus, nu o 

dată, pe creatorii noștri de teatru. Angajați în 
refacerea biografiei interioare a creatorilor 
de avangardă, oamenii noștri de teatru au fost interesați, de-
sigur, de nihilismul negru sau de revolta absolută (André Bre-
ton); de insurecția lor împotriva convențiilor sociale și morale 
burgheze și a limitelor limbajului sufocat de locuri comune; 
de sfidarea rațiunii, a logicii, a cauzalității, a coerenței; de 
brutala respingere a artei consacrate, de protestul lor contra 
a tot ce limita potențialul uman. Poate și mai impresionan-
te, peste ani, au rămas libertatea, spiritul ludic, importanța 
acordată imaginației, visului și sondării iraționalului – prin 
cultivarea hazardului și a dicteului automat, a deconstrucției 
și a absurdului.

O orientare ce se confirmă și prin Afară, departe, pe 
câmp, după un scenariu de Cătălin Ștefănescu. Alături de 
Gelu Naum și Sașa Pană, am putut descoperi la Teatrul de 
Comedie figuri mai puțin notorii, personalități originale, artiști 
cu atitudini și opțiuni ieșite din comun. Interesant, ei au venit, 
în genere, spre literatură din cu totul alte domenii. Longevi-
vul Sașa Pană era, ca și Breton, medic. Omul ciudat Sesto 
Pals (1913-1970), coleg de școală cu Gherasim Luca și ur-
mărit, ca și Bogza, pentru pornografie, a profesat ingineria 
(minieră și feroviară). S-au manifestat în grafică, ilustrație 
de carte, pictură și în pionieratul fuziunii genurilor. Așa a fost 
Grigore Cugler (1903-1952), cel cu Apunake și alte feno-
mene. Ionathan X. Uranus, alias Marcel Avramescu (1909-
1984), devenit preot ortodox, a avut chemări spre esoterism 
(sub influența lui René Guénon) și spre experiențe mistice. 
În paranteză fie spus, și destinul acestor reprezentanți ai 
avangardei a avut un traseu spectaculos – cu schimbări de 
orizonturi, cu rătăciri pe glob. Sesto Pals, născut la Odessa, 
a murit la Tel Aviv. 

Afișul Teatrului de Comedie reunește, sub bagheta de 
magician ironic și sarcastic, pe Dorina Chiriac și pe mai ti-
nerii Ilona Brezoianu, Andreea Samson, Bogdan Cotleț, Dan 
Rădulescu, Dragoș Huluba, Liviu Pintileasa și Anghel Da-
mian.

Improvizând cu talent și fantezie, contextualizând (cu 
spirit) în actualitate, cu toții s-au întrecut în a propune 
echivalențe vizuale dinamice, în a teatraliza ping-pongul 
construcțiilor verbale și în a sugera, cât mai expresiv, ruptu-
rile dintre Cuvinte-Ființe-Idei; mersul în răspăr, șocarea prin 
absurd, glisarea subțire între grav și parodic, între sens și 
nonsens, zâmbet, grimasă și râs.

NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru

deschidere și o disponibilitate asocia-
tivă absolut impresionante.

În fine, a treia calitate excepțională 
a volumului de față ține de capacita-
tea (inclusiv, dar nu numai stilistică) 
autorului de a te captiva și de a te in-
troduce în subiectele pe care le abor-
dează. Andrei Oișteanu este un mare 
focar de cultură, capabil să atragă și 
să pasioneze pentru cultură pături 
largi de cititori, indiferent de nivelul 
lor profesional. Moravuri și năravuri 
este o carte scrisă cu pasiune, care 
se citește cu aceeași pasiune cu care 
a fost scrisă.

Apariție insolită în timpuri atât de 
vitrege pentru cultură, Moravuri și 
năravuri confirmă, o dată în plus, că 
omul sfințește locul și că, din fericire, 
cultura română încă este binecuvân-
tată cu cărturari evrei de cel mai înalt 
nivel.

RĂZVAN VONCU
*Andrei Oișteanu – Moravuri și năravuri. 
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