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Vom sista  
transmiterea revistei  
REALITATEA EVREIASCĂ 

dacă nu ați reînnoit  
abonamentul

Preţul unui abonament pe un an 
este de 30 de 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!

Reuniunea Consiliului de Conducere al FCER-CM
Moment de reculegere în amintirea 

președintelui de onoare al FCER,  
dr. AuREl VAinER

În ziua de 13 decembrie 2021 a avut loc reuniunea 
Consiliului de Conducere al FCER-CM. Lucrările s-au 
desfășurat online, adunarea fiind statutar constituită, așa 
cum a anunțat Eduard Kupferberg, secretarul general al 
FCER și șeful Cancelariei Rabinice.

Deschizând lucrările, deputatul Silviu Vexler, preșe-
dintele FCER, a amintit pierderea suferită de comunita-
tea evreilor prin decesul dr. Aurel Vainer, președintele de 
onoare al Federației și mulți ani președinte activ și depu-
tat. El a cerut participanților să păstreze un moment de 
reculegere în memoria acestuia, după ce a fost prezentat 
un film despre cele mai importante realizări ale fostului 
președinte al FCER. 

În cadrul reuniunii, Consiliul de Conducere a fost infor-
mat despre:

• Activitatea deputatului FCER-CM, Silviu Vexler, în 
Parlamentul României, în perioada mai-decembrie 2021, 
precum și despre activitatea de reprezentare a evreimii 
române în relația cu Parlamentul și cu autoritățile de stat.

• Întâlnirea liderilor cultelor religioase din România cu 
prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, ce a avut loc la 
Templul Coral. Evenimentul s-a desfășurat pentru prima 
dată într-un lăcaș de cult. Din numărul total de 18 culte 
din România, au fost prezente 17. Discuțiile au vizat pro-
blemele generale ale vieții de cult din România, precum 
și măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea 
pandemiei. În cadrul discuțiilor s-a stabilit înființarea unui 
mecanism permanent de cooperare, care să funcționeze 
la nivel tehnic, prin Secretariatul de Stat pentru Culte.

• Prezentarea Centrului pentru Securitate și Crize 
(SACC) al Congresului European Evreiesc.

A urmat informarea deputatului FCER-CM, președintele 
Silviu Vexler, privind activitatea în Parlamentul României.

(Continuare în pag. 3)

Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului

81 de ani de la Pogromul Legionar de la București

Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Ho-
locaustului a fost stabilită pe 27 ianuarie, când Armata 
Roșie a eliberat Lagărul de la Auschwitz.

Mai jos, declarațiile generalului american Dwight D. 
Eisenhower, după eliberarea Lagărului de la Ohrdruf:

„Am vizitat fiecare cotlon și ungher din lagăr (Lagărul 
de exterminare Ohrdruf – n. red.) pentru că am consi-
derat că este datoria mea să pot apoi depune mărtu-
rie la prima mână despre aceste lucruri, dacă vreodată 

s-ar naște acasă bănuiala că poveștile despre brutali-
tatea nazistă nu sunt decât propagandă. (...) De îndată 
ce am ajuns la cartierul general al lui Patton, am trimis 
informații la Washington și Londra, îndemnând cele 
două guverne să trimită imediat în Germania un grup de 
ziariști și reprezentanți ai celor două Legislative. Am so-
cotit că dovezile trebuie aduse neîntârziat la cunoștința 
publicului din ambele țări, astfel încât să nu rămână loc 
de îndoieli cinice.”

Gral Dwight D. Eisenhower, 12 aprilie 1945
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Cadavre descoperite în lagărul de la Nordhausen

Sinagoga de Rit Spaniol din 
București, distrusă la Pogrom

Aspect de la Sinagoga 
de Rit Spaniol

Evrei uciși în pădurea Jilava  
în timpul Pogromului de la București

Sinagogă din București, 
devastată la Pogrom

Deținuți la Auschwitz
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Pentru prima dată de la existența 
statului, un premier israelian a efec-
tuat o vizită în Emiratele Arabe Unite 
(EAU). La sosire, Naftali Bennett a 
fost întâmpinat la aeroport de minis-
trul de externe al EAU, Abdullah bin 
Zayed, cu care a avut o scurtă con-
vorbire legată de importanța toleranței 
și a moderației religioase, au relatat 
surse din apropierea delegației isra-
eliene.

Dar momentele cele mai importan-
te ale acestei vizite, considerate isto-
rice, le-au reprezentat discuțiile pre-
mierului cu prințul moștenitor, șeicul 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Al 
doilea lider conform ierarhiei Emira-
telor, prințul moștenitor este condu-
cătorul efectiv al EAU. Prezența lui 

Bennett în Abu Dhabi este o nouă 
confirmare a eficienței Acordurilor 
Abraham. Premierul israelian a carac-
terizat discuțiile drept „oneste și sem-
nificative. Am vorbit despre puterea 
relativă a celor două state și despre 
scopul nostru – de a extinde legăturile 
care să nu se limiteze doar la pacea 
dintre lideri, ci la pacea dintre popoa-
re”, a citat presa israeliană cuvintele 
lui Bennett care și-a manifestat opti-
mismul că acest exemplu va fi urmat 
și de alte țări din regiune.

Bennett și șeicul bin Zayed au dis-
cutat patru ore, mai întâi împreună cu 
consilierii, apoi la un dejun acasă la 
prinț și, la sfârșit, o oră și jumătate nu-
mai cei doi lideri. Mohammed bin Za-
yed Al Nahyan a acceptat invitația pre-
mierului Bennett de a vizita Israelul.

În cadrul Declarației Comune date 
publicității de birourile celor doi lideri, 

vizita lui Bennett a fost caracterizată 
drept „una de succes, o altă piatră de 
hotar în dezvoltarea unor relații căldu-
roase și a unui parteneriat extraordi-
nar realizat între cele două țări”.

Printre problemele abordate în ca-
drul convorbirilor au figurat colabora-
rea dintre sectoarele privat și public 
în cercetare și dezvoltare, tehnolo-
gie, securitate alimentară, climă, apă, 
energie, sănătate și turism.

Cele două țări vor să stabilească 
un fond comun de cercetare și dez-
voltare, pentru a găsi soluții viabile la 
marile provocări cum ar fi schimbările 
climatice, energia curată și agricultura 
viitorului, și să realizeze un acord eco-
nomic de parteneriat atotcuprinzător. 
Părțile ar dori să valorifice în comun 
soluțiile găsite.

Naftali Bennett s-a întâlnit și cu 
dr. Sultan Al Jeber, ministrul industri-
ei și tehnologiei avansate, cu care a 
abordat proiecte legate de energia re-
generabilă. La întâlnirea cu Noura Al 
Kaabi, ministrul culturii, s-au discutat, 
printre altele, proiecte comune privind 
realizarea de filme și programe de te-
leviziune.

Vizita premierului israelian, arată 
analiștii, se desfășoară în condițiile 
în care la Viena au loc negocieri între 
Occident și Iran, legate de programul 
nuclear al Teheranului. Israelul și țări 
arabe din Golf sunt preocupate de re-
zultatele acestor negocieri. În context, 
EAU încearcă o apropiere de Iran 
pentru a tatona intențiile acestuia, de 
aceea l-a și invitat la Abu Dhabi pe 
președintele iranian, Ebrahim Raisi.

Pagină realizată de 
EVA GALAMBOS

Vizita istorică a premierului Naftali Bennett  
în Emiratele Arabe Unite

Israelul  
face pregătiri  

în cazul confruntării  
cu Iranul

În cadrul unei recente vizite la Wa-
shington, Benny Gantz, ministrul isra-
elian al apărării, și-a informat partene-
rul american despre stadiul pregătirii 
unui eventual atac împotriva Tehera-
nului. Potrivit unei surse de la Depar-
tamentul american al Apărării, SUA nu 
și-au manifestat vetoul.

Gantz s-a întâlnit cu secretarul 
american al apărării, Lloyd Austin, și 
cu secretarul de stat, Antony Blinken, 
iar în centrul convorbirilor s-au aflat 
Iranul și continuarea de către Tehe-
ran a dezvoltării capacității sale nu-
cleare. În același timp, unele dintre 
oficialitățile americane au ridicat și 
problema așezărilor evreiești din Cis-
iordania, care ar bloca soluția celor 
două state.

Adevărul este că SUA și Israelul au 
viziuni diferite în ceea ce privește eva-
luarea amenințării iraniene. Israelul 
este în continuare profund îngrijorat, 
deoarece, în cadrul negocierilor de 
la Viena, Washingtonul se gândește 
la un acord interimar care include și 
ridicarea sancțiunilor impuse Tehera-
nului, chiar dacă acesta a luat măsuri 
insuficiente de restructurare a progra-
mului său nuclear.

După terminarea convorbirilor, 
Gantz s-a adresat participanților Con-
siliului Israel - SUA, unde a atras 
atenția asupra pericolului iranian, 
care nu amenință numai Israelul, ci 
întreaga lume, de aceea trebuie să 
existe o colaborare strânsă între cele 
două țări. Consultările de la Washing-
ton au fost „excelente” și ele au inclus 
mijloacele de a asigura superioritatea 
capacității militare israeliene în Orien-
tul Mijlociu.

Ziua 
Internațională 

de Comemorare 
a Holocaustului

Din 2005, pe baza unui vot al 
ONU, la propunerea Israelului și a 
altor câteva state, la 27 ianuarie se 
marchează Ziua Internațională de 
Comemorare a Holocaustului. Pe 
27 ianuarie 1945, forțele armate so-
vietice au eliberat lagărul morții de 
la Auschwitz-Birkenau, unde nu au 
găsit decât 7.000 de muribunzi. Cei 
care au participat la această acțiune 
au declarat că nu vor uita niciodată 
imaginile care i-au întâmpinat și care 
i-au cutremurat, deși erau de acum 
veterani ai luptelor împotriva armatei 
germane naziste.

Începând cu 2005, o serie de ce-
remonii comemorative se desfășoară 
la Auschwitz, dar și în țări din care 
au provenit evreii, victimele (sau, în 
alte cazuri, supraviețuitorii) tuturor 
lagărelor. În plus față de această 
dată, multe state marchează și o 
zi națională de comemorare, evo-
când istoria dramatică a populației 
evreiești din respectivele țări ocupa-
te de Germania fascistă.

Ceremoniile organizate cu acest 
prilej sunt importante din două 
motive. Odată cu trecerea timpu-
lui, dispar tot mai mulți martori ai 
suferințelor din lagărele de extermi-
nare, iar în curând nu vor mai exis-
ta martori direcți care să-și evoce 
amintirile dureroase. În al doilea 
rând, în ultimii ani, în Europa, SUA 
și în alte părți ale lumii, a căpătat di-
mensiuni impresionante antisemitis-
mul despre care s-a crezut, în mod 
naiv, că va dispărea odată cu dezvă-
luirile atrocităților comise împotriva 
evreilor în timpul celui de al Doilea 
Război Mondial.

Întotdeauna, crizele, indiferent 
de natura lor, pretind țapi ispășitori 
și, de regulă, aceștia sunt evreii. Așa 
se întâmplă și acum. Dacă în Evul 
Mediu evreii erau acuzați pentru ciu-
mă, acum evreii sunt vinovați pen-
tru pandemia de coronavirus. Ei ar 
fi cei care au provocat-o, ca să se 
îmbogățească, să poată vinde medi-
camentele, vaccinurile anticovid și, 
în condițiile slăbirii tăriei și capacității 
de reacție a statelor, să le domine. 
Deci se reînvie mitul conspirației 
mondiale iudaice, adaptate vremu-
rilor noastre. Acuzatorii ignoră fap-
tul că victime ale pandemiei sunt în 
aceeași măsură creștini, evrei, mu-
sulmani, budiști...

Comemorările organizate pe 
27 ianuarie reprezintă un prilej de 
a evoca ceea ce s-a întâmplat în 
urmă cu opt decenii și de a trage 
niște concluzii dintre care poate 
cea mai importantă ar fi că Holo-
caustul nu este o problemă care se 
referă în exclusivitate la evrei, ci la 
umanitate în ansamblul ei. Nimeni 
nu trebuie să uite că, de la înche-
ierea războiului, au avut loc geno-
cidul din Rwanda și cel din Bosnia, 
iar victimele nu au fost evreii, tot 
așa cum în timpul războiului îm-
potriva ISIS, victimele Statului Is-
lamic au aparținut diverselor cate-
gorii de populație și religii. Asasinii 
ISIS au ucis fără discriminare. La 
27 ianuarie trebuie să ne amintim 
de toate aceste lucruri. Având va-
loare de simbol, această zi trebuie 
îmbrățișată de toți cei care nu do-
resc repetarea tragediei din secolul 
al XX-lea.

Israelul a returnat Egiptului  
95 de obiecte antice

Unul dintre momentele emoțio-
nante ale vizitei ministrului israelian 
de externe, Yair Lapid, în Egipt a fost 
returnarea a 95 de obiecte de artă 
egiptene, furate și trecute prin con-
trabandă în Israel. Ele au fost preda-
te de Lapid și Eli Eskozido, directorul 
Autorității Israeliene pentru Antichități, 
lui Sameh Shoukry, ministrul egiptean 
de externe. Printre artefacte figurează 
două tabele de piatră cu hieroglife, o 
bucată cu hieroglife dintr-un sarcofag, 
papirusuri și o duzină de idoli și zei 
egipteni. Unele dintre obiecte au fost 

confiscate de Israel, după îndelungate 
bătălii juridice, de la un comerciant is-
raelian de antichități, care a vrut să le 
introducă ilegal în Israel, altele au fost 
găsite la diferiți comercianți de obiecte 
de artă de la Ierusalim. Investigațiile 
privind proveniența obiectelor au fost 
realizate de o echipă comună israelia-
no-egipteană, cu sprijinul Interpolului.

„Autoritatea Israeliană pentru Anti-
chități apreciază inițiativa ministrului 

de externe Lapid și este satisfăcută 
că a putut ajuta autoritățile egiptene 
în returnarea către poporul egiptean 
a unor artefacte culturale egiptene, 
furate din Egipt”, a declarat Eskozido.

Yair Lapid a avut convorbiri cu omo-
logul său egiptean și cu președintele 
el-Sisi despre amenințarea iraniană 
și despre posibilitatea unui acord de 
încetare a focului pe termen lung cu 
Hamas în Gaza. Lapid i-a prezentat 
președintelui egiptean viziunea lui 
despre Gaza, prin care s-ar acorda 
stimulente economice în schimbul 

unui angajament de a se pune capăt 
atacurilor Hamas.

După încheierea întâlnirilor cu 
oficialitățile egiptene, Lapid și-a ex-
primat speranța în întărirea relațiilor 
economice, diplomatice și de securi-
tate cu Egiptul, un important partener 
strategic pentru Israel.
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Președintele FCER-CM, deputat 
Silviu Vexler, privind activitatea  

în Parlamentul României
Președintele FCER, deputatul Sil-

viu Vexler, și-a prezentat activitatea 
parlamentară desfășurată de la pre-
cedentul Consiliu de Conducere, când 
în țară s-a manifestat „o instabilitate 
politică generalizată”, iar conflictele iz-
bucnite în sânul partidelor politice s-au 
extins în Parlament, apoi și în Guver-
nul precedent, demis prin moțiune de 
cenzură. „Acum, guvernul noii Coaliții, 
alcătuit din PSD, PNL și UDMR, cu 
sprijinul minorităților naționale, are o 
largă majoritate.” Deputatul a subli-
niat că disensiunile care continuă, în 
mod firesc, după ani de rivalitate po-
litică, dublate de pandemie, au avut 
ca efect și creșterea popularității AUR 
care, pe măsură ce trece timpul, de-
vine o formațiune tot mai agresivă. El 
a arătat că, pe lângă manifestațiile de 
stradă, comportamentul în Parlament 
al Alianței pentru Unirea Românilor a 
scăpat de sub control, devenind une-
ori violent, vina aparținând și condu-
cerii Legislativului, care nu a luat mă-
surile necesare. Reprezentanții AUR 
au făcut publice și datele de contact 
ale tuturor parlamentarilor, încălcând 
regula nescrisă de a lăsa viața privată 
a aleșilor în afara conflictelor politice. 
„În ultimele două săptămâni, și eu și 
colegii mei am primit sute de SMS-uri, 
mesaje și telefoane la orice oră din zi 
și din noapte, fiind denumiți asasini, 
trădători și altele pentru că am votat 
măsurile care privesc combaterea 
pandemiei”, a afirmat vorbitorul.

Silviu Vexler a subliniat că nu a 
participat la votul asupra niciuneia 
dintre moțiunile de cenzură, nici nu 
le-a semnat, dar a fost prezent la vo-
tul pentru învestitura tuturor guverne-
lor propuse în această perioadă. „Cu 
excepția AUR, am menținut cu toate 
partidele o relație foarte bună.”

Președintele Federației a amintit 
că în Programul de Guvernare al nou-
lui Cabinet sunt incluse trei prevederi 
care privesc în mod direct comunita-
tea evreiască, respectiv sprijinul pen-
tru desfășurarea programului național 
de asistență socială și medicală, im-
plicarea Guvernului în combaterea 
antisemitismului și susținerea financi-
ară a unor legi deja votate.

Deputatul a trecut în revistă aces-
te proiecte (pe care publicația noastră 
le-a prezentat în detaliu la vremea res-
pectivă), primul fiind cel privind acor-
darea indemnizațiilor de sprijin finan-
ciar, scutiri de taxe etc. pentru urmașii 
supraviețuitorilor Holocaustului și ai 
persoanelor persecutate etnic între 
1939-1945 (plata indemnizațiilor a fost 
prorogată, după data Consiliului, pentru 
ianuarie 2023 – n.red.). Aproape toa-
te grupurile parlamentare au susținut 
adoptarea legii, cu excepția AUR care 
a negat chiar și existența Trenurilor 
Morții, unul dintre deputați exprimân-
du-și surpriza că statul trebuie acum să 
plătească „dacă un evreu a mers cu tre-
nul în perioada Holocaustului”.

Un al doilea proiect, recent adoptat 
și promulgat și care va intra în vigoare 
fără a mai fi necesare alte dispoziții, 
a fost cel privind introducerea studierii 
Holocaustului și a istoriei evreilor ca 
materie obligatorie în toate liceele din 
România. Silviu Vexler a amintit că a 
existat o opoziție destul de fermă, nu 
numai din partea AUR, ci și a altor par-
lamentari, dar votul a decurs cu bine. 
Proiectul a fost inițiat împreună cu 
Ovidiu Ganț, reprezentantul minorității 
germane în Parlament, cosemnatari 
fiind liderii principalelor partide par-

lamentare, respectiv Marcel Ciolacu 
(PSD), Kelemen Hunor (UDMR), Anca 
Dragu (USR), la momentul respectiv 
deținând funcția de președintă a Sena-
tului, Sorin Cîmpeanu, vicepreședinte 
PNL și ministrul educației, și Varu-
jan Pambuccian, liderul Grupului 
Minorităților Naționale. De asemenea, 
s-a instituit premiul național Constan-
tin Caragea, care se va acorda într-o 
ceremonie solemnă celor care au avut 
contribuții majore la prezentarea cul-
turii evreilor din România, a aportului 
evreilor la dezvoltarea României mo-
derne, care au avut rezultate deose-
bite în combaterea antisemitismului și 
negaționismului din România.

„Am mai promovat două legi care 
nu au o legătură directă cu comunitățile 
evreiești din România, dar pentru care 
mi s-a cerut ajutorul: una îi privea pe 
cei din personalul de probațiune, iar 
o alta se referea la o cerere adresată 
de liderii cultului catolic și cultului mu-
sulman, precum și de cei ai bisericilor 
creștine maghiare din Ardeal.”

Cel mai recent proiect a restabi-
lit scutirile de taxe și impozite pentru 
supraviețuitorii Holocaustului și pen-
tru persoanele persecutate etnic și 
politic în perioada comunistă.

În timpul rezervat discuțiilor pe 
acest subiect, vicepreședintele FCER, 
Ovidiu Bănescu, a remarcat că a tre-
cut puțin peste un an de la Congresul 
FCER, când Silviu Vexler a fost ales 
președinte, și în acest interval el a fost 
permanent preocupat de promovarea 
relațiilor politice la cel mai înalt nivel, 
în beneficiul comunităților evreiești. 
De curând, împreună cu deputatul 
Slavoliub Adnagi, Silviu Vexler a pri-
mit insigna de onoare din aur, acorda-
tă de Forumul Democrat al Germani-
lor din Banat, pentru elaborarea legi-
lor 130/2020 și 232/2020 care instituie 
o reparație morală și materială pentru 
copiii foștilor deportați în Uniunea So-
vietică. Apoi, este de mare importanță 
cuprinderea în Programul de Guver-
nare a sprijinului pentru activitatea 
de asistență socială și medicală. De 
asemenea, a fost obținut sprijin finan-
ciar pentru plata utilităților FCER și a 
căminelor de persoane vârstnice.

Președintele CE Piatra Neamț, 
Emanuel Nadler, a amintit că la Con-
gresul al IV-lea au fost discuții privind 
dubla calitate a lui Silviu Vexler, de de-
putat și președinte al FCER. S-a dove-
dit că opțiunea noastră de atunci a fost 
cea corectă și rezultatele o confirmă.

Situația la zi a fundațiilor și 
asociațiilor la care FCER-CM este 
membru, precum și a Asociațiilor 

la nivelul Comunităților locale
Următorul punct de pe ordinea de 

zi s-a referit la situația la zi a fundațiilor 
și asocia țiilor la care Federația este 
membru, precum și a Asociațiilor la 
nivelul comunităților evreiești locale. 
Eduard Kupferberg a explicat că, la 
începutul anilor 2000, a existat cerința 
ca, potrivit ordonanței 26, să se cree-
ze asociații care apoi să se reuneas-
că în Federație, această organizare 
urmând să faciliteze drepturile comu-
nitare. Dar pe parcurs situația s-a mo-
dificat, deoarece a apărut Legea Cul-
telor care a reglementat modalitatea 
de finanțare a diferitelor culte, iar în 
cazul nostru destinatarul urma să fie 
Federația care apoi împărțea fonduri-
le comunităților. În consecință, nu mai 
era nevoie de asociații. În plus, adop-
tarea sistemului de asociații impunea 
o evidență minuțioasă, dar inutilă, dis-
punându-se desființarea lor.

Ovidiu Bănescu a explicat detaliat 
situația asociațiilor și a fundațiilor, modi-
ficările intervenite și a prezentat situația 
Fundației Filderman. Ea s-a creat, pe 
de o parte, ca o deschidere în afară, pe 
de altă parte, ca o modalitate de a se 
efectua activități care să aducă fonduri. 
La ultima ședință din decembrie a Co-
mitetului Director s-a decis desființarea 
Fundației Filderman. Președintele 
FCER a explicat, la rândul lui, că 
intenția înființării Fundației a fost de a 
atrage fonduri, dar nu s-a reușit. Acum 
legislația nu mai susține fundațiile, 
din multiple motive. Asociațiile nu au 
dreptul la scutiri de impozite și nici să 
primească fonduri. El a propus să se 
voteze desființarea asociațiilor și a 
fundațiilor existente. Felix Koppelmann, 

președintele CE Oradea, a arătat că 
ideea fostului președinte Aurel Vainer a 
fost să se facă rost de bani, ca Fundația 
Filderman să se implice în prestări de 
servicii, de exemplu în consultanță sau 
administrarea caselor de odihnă, res-
pectiv să fim productivi, creativi. Din 
păcate nu s-a reușit, de aceea și el se 
pronunță pentru desființare.

Silviu Vexler, în calitate de preșe-
dinte al FCER și deputat, a prezentat 
situația Fundației Caritatea și viziunea 
FCER legată de un nou acord cu par-
tenerul Federației, WJRO. Mai multe 
completări au fost aduse de Ovidiu 
Bănescu, Eduard Kupferberg, Felix 
Koppelmann, Rudi Marcovici. Supus 
la vot, noul acord de parteneriat cu 
WJRO a fost votat în unanimitate.

Propunere de actualizare a grilei 
multicriteriale  

de evaluare a grupelor de 
comunități

Secretarul general al FCER, Edu-
ard Kupferberg, a amintit că grila mul-
ticriterială a fost elaborată cu trei ani 
în urmă, apoi a fost aprobată în Co-
mitetul Director al FCER, s-au făcut 
completări.

Robi Roth a întrebat dacă actuala 
grilă nu favorizează unele comunități cu 
patrimoniu mic, dar cu activitate boga-
tă, accentul trebuind să fie pus  pe dez-
voltare comunitară. Eduard Kupferberg 
a răspuns că o comunitate mică are și 
resurse mai reduse, iar activitățile sunt 
cu atât mai dificile, cu atât mai mult cu 
cât activitățile nu sunt făcute de struc-
turile centrale, ci de cele locale.

Apoi, Emanuel Nadler a subliniat 
că, la Piatra Neamț, neavând admi-
nistrator, iar contabilul fiind foarte în 
vârstă, președintele este cel care rea-
lizează activitățile de la Sinagoga Baal 
Șem Tov, de multe ori de unul singur. 
El a cerut să nu fie depunctată activita-
tea culturală, pentru că, la „Ziua Brau-
ner”, din 100-150 de participanți, nu-
mai 5-6 sunt 
evrei, ceea 
ce face ca și 
cei care nu 

Reuniunea Consiliului de Conducere al FCER-CM

EVA GALAMBOS
ALX. MARINESCU

(Continuare în pag. 4)

Consiliul de Conducere al FCER-CM s-a desfășurat on-
line, în condiții statutare. Din membrii Consiliului de Con-
ducere au fost prezenți 27 de membri (inclusiv prin mandat 
de reprezentare), din totalul de 27 de membri cu drept de 
vot, iar din cei 4 membri supleanți au fost prezenți 4. 

1. Consiliul de Conducere al FCER-CM solicită con-
tinuarea și urgentarea demersurilor privind desființarea 
Asociațiilor existente la nivelul Comunităților Evreiești lo-
cale. De asemenea, Consiliul de Conducere al FCER-CM 
aprobă desființarea Fundației Filderman pentru educație, 
cultură, artă, formare profesională, servicii sociale și medi-
cale, timp liber și media.

Aprobat prin consens.
Responsabil: C. Moldoveanu
2. Consiliul de Conducere al FCER-CM a dezbătut și 

aprobat măsurile pentru reformarea Fundației Caritatea 
și funcționarea acesteia în viitor, propuse de președintele 
FCER-CM, Silviu Vexler, și de vicepreședintele FCER-CM, 
Ovidiu Bănescu, și acceptate în cadrul discuțiilor de către 
președintele WJRO, Gideon Taylor, urmând ca acestea să 
fie transpuse într-un acord oficial.

În situația în care WJRO nu va aproba acordul și/
sau va reveni asupra măsurilor agreate, se vor continua 
demersurile pentru desființarea Fundației Caritatea.

Aprobat prin consens.
Responsabili: S. Vexler, O. Bănescu
3. Consiliul de Conducere al FCER-CM aprobă propu-

nerea de actualizare a grilei multicriteriale de evaluare a 
grupelor de comunități, pe următoarele categorii:

- Cult – maxim 345 de puncte, față de 235 în 2018;
-  Asistență socială și medicală – maxim 215 puncte, 
față de 215 în 2018;

-  Administrare patrimoniu – maxim 200 de puncte, față 

de 160 în 2018;
-  Diverse (activități artistice și culturale, manifestări pu-

blice, parteneriate etc.) – maxim 155 de puncte, față 
de 185 în 2018;

-  Informatizare – maxim 80 de puncte, față de 105 în 
2018;

-  Activitate financiar-contabilă – maxim 200 de puncte, 
față de 100 în 2018.

Aprobat prin consens.
Responsabili: Eduard Kupferberg, M. Așman
4. Consiliul de Conducere al FCER-CM aprobă actuali-

zarea procedurii privind zilele de vacanță a persoanelor cu 
contract de mandat, astfel:

- 1-5 ani vechime – 20 de zile lucrătoare;
- 5-15 ani vechime – 23 de zile lucrătoare;
- peste 15 ani vechime – 25 de zile lucrătoare.
Se introduc în procedură plata zilelor de vacanță, plata 

concediilor medicale și acordarea de zile fără indemnizație.
Modificările vor intra în vigoare de la data emiterii pre-

zentei hotărâri.
Aprobat prin consens.
Responsabili: Eduard Kupferberg, M. Așman
5. Consiliul de Conducere al FCER-CM a dezbătut și 

aprobat modificările la Regulamentul Intern al FCER-CM 
privind:

- procedura de acces în sediile comunitare;
-  procedura de efectuare și recuperare a orelor supli-

mentare, conform normelor legale în vigoare;
-  procedura de desfacere disciplinară a contractului in-

dividual de muncă din cauza absențelor nemotivate.
Modificările vor intra în vigoare de la data emiterii pre-

zentei hotărâri.
Aprobat prin consens.
Responsabil: Eduard Kupferberg.

HOTĂRÂRI ale Consiliului de Conducere al FCER-CM (13 decembrie 2021)

(Urmare din pag. 1)
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Ambasadoarea Republicii Chile, 
Maria Pia Busta Diaz, a reamintit că 
diplomatul chilian Samuel del Campo 
a salvat viețile a 1.200 de evrei români 
și polonezi, care ar fi ajuns în lagărele 
de concentrare naziste în timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial.

Pe 22 octombrie 2017, lui Samu-
el del Campo i-a fost conferit titlul de 
Drept între Popoare, pe baza unor 
cercetări începute în 2012 și la care 
au luat parte numeroase persoane, 
unele având rude care scăpaseră 
de la moarte datorită documentelor 
de călătorie eliberate de Samuel del 
Campo, altele fiind un rabin israelian 
și un diplomat din Chile.

„Samuel del Campo a salvat viețile 
evreilor români și polonezi, riscân-
du-și propria viață. Datorită acestor 
cercetări, astăzi știm că Samuel del 
Campo a ajuns la București în calitate 
de însărcinat cu afaceri ad interim în 
mai 1941. El reprezenta și interesele 
guvernului polonez în exil”, a subliniat 
Pia Busta. Astfel a aflat Samuel del 
Campo de persecuțiile îndurate de 
evrei și a decis să îi ajute. El a început 
prin a prelungi pașapoartele deținute 
de refugiații polonezi. Apoi a înce-
put să emită și pașapoarte chiliene, 
inclusiv pentru 700 de evrei români 
din București, Cernăuți și Bucovina. 
„Dacă prelungirea pașapoartelor po-
loneze a fost făcută ca reprezentant 

al intereselor guvernului polonez în 
exil, emiterea celor chiliene era ilega-
lă”, a spus Pia Busta. Del Campo știa 
că Republica Chile ducea o politică de 
discriminare față de evrei și nu-i putea 
aproba acțiunile. În aprilie 1943, Sa-
muel del Campo a primit instrucțiuni 
de la Santiago să părăsească Ro-
mânia din cauza deciziei chiliene de 
a înceta relațiile diplomatice cu țările 
Axei. A plecat în Turcia, după ce inițial 
intenționase să plece la Geneva, în 
Elveția, dar din cauza ocupației ger-
mane din majoritatea țărilor europene 
și a faptului că fusese denunțat de 
consulul elvețian la București pen-
tru că eliberase pașapoarte chiliene 
evreilor, în mai 1943 del Campo a 
primit ordinul de a se întoarce imediat 
în Chile. El a rămas în Turcia până în 
iunie 1944, când i s-a comunicat că 

a fost concediat. S-a întors la Paris, 
unde lucrase ca inginer la metrou 
până la intrarea în diplomația chiliană. 
A murit în 1960 la Paris, fără a mai 
fi revenit vreodată în Chile, a mai po-
vestit Pia Busta. „Acesta a fost prețul 
pe care a trebuit să îl plătească Sa-
muel del Campo pentru că a vrut să 
salveze vieți”, a mai conchis ambasa-
doarea chiliană, care a adăugat că în-
treaga poveste ne face să ne gândim 
la viața și demnitatea oamenilor. „Este 
cel mai potrivit moment să subliniez 
că azi Chile acordă un mare respect 
vieții omenești, adevărului istoric, re-
compensării victimelor care au suferit 
violări ale drepturilor omului și respec-
tării devizei NEVER MORE!”

Astăzi, aici, nu îl omagiem numai 
pe del Campo, ci și universalitatea 
vieții și a demnității umane, a mai 
spus vorbitoarea care le-a mulțumit lui 
Silviu Vexler și lui Silvian Horn pentru 
ajutorul în amplasarea plăcii come-
morative.

Președintele FCER, deputat Sil-
viu Vexler, a declarat că acțiunile pe 
care Samuel del Campo le-a între-
prins în România, în calitate de în-
sărcinat cu afaceri al Republicii Chile 
(1941-1943), „reprezintă o lumină a 
demnității umane într-un moment al 
istoriei în care totul era înconjurat de 
întuneric”.

Vorbitorul a subliniat că „pentru 
Federația Comunităților Evreiești din 
România este cu adevărat o onoare 
și o datorie morală să poată contribui, 
împreună cu Ambasada Republicii 
Chile în România, la redescoperirea 
unei asemenea personalități, cu atât 
mai mult în aceste vremuri în care se 
încearcă rescrierea istoriei, când se 
dorește, din ce în ce mai mult, trans-

formarea în eroi a criminalilor de răz-
boi din perioada Holocaustului”.

„Acest diplomat ar fi putut să alea-
gă cea mai simplă variantă – să nu 
facă absolut nimic. În schimb, Samuel 
del Campo și-a pus în pericol propria 
viață pentru a proteja necunoscuți. 
Acțiunile și demersurile sale au în-
semnat în primul rând speranță. Do-
cumentele pe care le-a emis au sal-
vat viața a peste 1.000 de evrei din 
România și Polonia. A reușit inclusiv 
să întoarcă un tren care avea drept 
destinație Transnistria. Cine își poate 
închipui astăzi curajul care a fost ne-
cesar pentru așa ceva, răspunderea 
care a apăsat asupra sa?

În prezent și pentru viitor, Samuel 
del Campo și acțiunile sale trebuie să 
fie o lecție, un model și un simbol al 
umanității”, a mai arătat Silviu Vexler 
care a adăugat că salută eforturile de-
puse de E.S. Doamna Ambasador Pia 
Busta și colegii domniei sale din MAE 
al Republicii Chile pentru recuperarea 
și protejarea memoriei lui Samuel del 
Campo și a celor pe care acesta a 
reușit să îi salveze.

Ambasadorul Statului Israel în 
România, E.S. David Saranga, a 
amintit de cei 300.000 de evrei ro-
mâni torturați și uciși în timpul Holo-
caustului, dar bezna acelor ani a fost 
străpunsă de „câteva fascicule de lu-
mină. Unul dintre acestea a fost Sa-
muel del Campo. Din păcate, în acei 
ani de teroare, majoritatea oamenilor 
au ales să păstreze tăcerea, să nu in-
tervină. Alții chiar au colaborat cu cri-
minalii. Dar au fost și oameni care au 
prețuit umanitatea mai mult decât pro-
pria viață și libertate. Asta reprezintă 
și Samuel del Campo. El și-a folosit 
poziția diplomatică pe care a deținut-o 

în timpul guvernării Antonescu pen-
tru a elibera documente de călătorie 
pentru evrei și a oprit deportarea uno-
ra dintre ei în Transnistria. Samuel 
del Campo este simbolul unei mari 
bunătăți, al curajului și dragostei de 
aproapele său. Statul Israel i-a recu-
noscut meritele și l-a onorat, în 2017, 
ca Drept între Popoare. Noi, evreii, 
suntem recunoscători unor astfel de 
modele de umanitate și generozitate. 
Ceremonia de azi subliniază și datoria 
noastră de a nu uita niciodată. La 76 
de ani de la război, nu suntem com-
plet liberi de antisemitism, xenofobie, 
rasism și discriminare. Ura continuă 
să fie răspândită online, pe străzi și 
la nivel politic. Astăzi, aici, amintim 

aceste orori pentru ca ele să nu mai 
poată deveni niciodată realitate. Le 
mulțumesc ambasadoarei Pia Busta 
și lui Silviu Vexler pentru această ce-
remonie care aduce în actualitate un 
om puțin cunoscut, chiar și în Israel.”

ALX. MARINESCU

Samuel del Campo (1882-1960) a fost însărcinatul cu afaceri al Republicii 
Chile în România, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (1941-1943). 
El a fost declarat Drept între Popoare de Yad Vashem (Israel) pentru salva-
rea a 1.200 de evrei (în special din România și Polonia), cărora le-a eliberat 
pașapoarte și permise de liberă trecere chiliene, cu ajutorul cărora aceștia au 
scăpat de la moarte în timpul Holocaustului. Faptele sale curajoase și umani-
tare l-au costat pe del Campo postul său, fiind, în cele din urmă, dat afară din 
Ministerul chilian de Externe.

În cinstea sa, pe 21 decembrie, la București, în Piațeta dr. Alexandru Șafran, 
de lângă Sinagoga Mare, a fost dezvelită o placă de onoare în prezența am-
basadorilor Republicii Chile, ai Statului Israel, Poloniei, ai unor state din Ame-
rica Latină, a președintelui FCER, deputatul Silviu Vexler, și a altor lideri ai 
Federației Comunităților Evreiești (vicepreședinte Ovidiu Bănescu, secretar 
general Eduard Kupferberg, președinte și vicepreședinte CEB, Paul Schwartz 
și Silvian Horn, secretar de stat Irina Cajal și alții), reprezentanți ai MAE din 
România.

Samuel del Campo, omagiat la București lângă Sinagoga Mare

sunt evrei să afle 
ce este comuni-

tatea evreiască și ce valori are ea.
Ovidiu Bănescu a atras atenția că 

nu e corect să subestimăm activitatea 
niciunei comunități, iar Mirela Așman 
a arătat că cimitirele fac și ele parte 
din patrimoniul unei comunități, dar 
ele necesită o îngrijire laborioasă și 
costisitoare.

Felix Koppelmann, președintele 
CE Oradea, a men ționat că istoria 
este cea care a făcut ca azi o comu-
nitate să fie mare sau mică, cu un pa-
trimoniu mai important sau mai puțin 
valoros, exprimându-și părerea că 
materialul este bun, deși orice lucru e 
perfectibil. De asemenea, FCER fiind 
o organizație de cult, acesta trebuie 
să aibă o pondere mare. Secretarul 
general al Federației a arătat că, din 
100 de puncte, 50 sunt acordate pen-
tru activitatea de cult.

În finalul discuțiilor, președintele Sil-
viu Vexler a supus la vot acest punct, 
care a fost aprobat în unanimitate.

Au urmat discuții și votul asupra 
punctelor referitoare la Actualizarea 

procedurii privind zilele de vacanță a 
persoanelor cu contract de mandat 
(elaborat de Eduard Kupferberg și 
Mirela Așman) și Actualizarea Regu-
lamentului Intern al FCER-CM și al 
comunităților evreiești locale (Eduard 
Kupferberg), și au fost acceptate în 
unanimitate propunerile celor care au 
redactat materialele.

Activitatea Centrului  
de Securitate și Crize (SACC)  

al Congresului European Evreiesc
La invitația FCER, Ophir Revach, 

directorul Centrului de Securitate și 
Crize (SACC) al Congresului Euro-
pean Evreiesc (CEE), a prezentat 
activitatea acestuia. El a vorbit de-
taliat despre cauzele care au deter-
minat crearea acestui centru, cum 
funcționează, ce s-a realizat până 
acum. Creșterea antisemitismului, 
a atacurilor împotriva instituțiilor co-
munitare, a membrilor lor l-a deter-
minat pe președintele CEE, Moshe 
Kantor, să aibă o inițiativă în acest 

sens, având ca scop securitatea 
comunităților evreiești. Cei care sunt 
implicați elaborează rapoarte despre 
antisemitism și terorism, îi instruiesc 
pe cei care solicită informații des-
pre gestionarea unor astfel de crize. 
Președinții de comunități, a arătat vor-
bitorul, sunt cei care răspund direct 
de aspectele de securitate, iar Cen-
trul ajută comunitățile cu proiecte de 
securitate, de exemplu a finanțat un 
proiect la Oradea. Revach a dat mai 
multe exemple concrete despre felul 
și mijloacele cu care se poate interve-
ni în cazul unor pericole. Măsurile pre-
conizate de Centru sunt cu atât mai 
importante, cu cât după 2015 a cres-
cut nivelul și numărul atacurilor, inclu-
siv împotriva comunităților evreiești. 
De aceea este nevoie de creșterea 
nivelului de conștientizare, legat de 
potențialele pericole. Centrul, a mai 
spus el, sprijină atât comunitățile 
evreiești, cât și pe cele neevreiești, 
mai ales în ceea ce privește securita-
tea unor locuri de rugăciune, fonduri 
pentru aceste activități provenind și 
de la Uniunea Europeană.

Reuniunea Consiliului de Conducere al FCER-CM
(Urmare din pag. 3)

Amb. Rep. Chile, Maria Pia Busta Diaz, 
Amb. Israel, David Saranga,  

președinte FCER, Silviu Vexler

Amb.  Pia Busta Diaz și Silviu 
Vexler dezvelesc placa de onoare 
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Opera regizorului Sergey Paradjanov, omagiată la Templul Coral
Pentru a marca Ziua Națională a 

Minorităților din România, Templul 
Coral din București a găzduit, la 20 
decembrie 2021, evenimentul spe-
cial „Sergey Paradjanov – un reper 
în cultura mondială”, organizat de 
Federația Comunităților Evreiești din 
România, la inițiativa președintelui 
FCER, deputatul Silviu Vexler.

În cadrul evenimentului moderat 
de secretarul general al FCER, Edu-
ard Kupferberg, a fost proiectat filmul 
Culoarea rodiei, una dintre capodo-
perele regizorului armean. Înainte de 
proiecție, invitații serii au vorbit des-
pre contribuția lui Sergey Paradjanov 
la istoria cinematografiei mondiale.

Prezent la eveniment, ambasado-
rul Republicii Armenia la București, 

Sergey Mi-
nasyan, a vorbit 
despre istoria 
comună a evrei-
lor și a armenilor, 
dar și despre pri-
etenia dintre cele 
două minorități 
din România. 
„Mă bucur să vă 
putem prezenta 
filmul Culoarea 

rodiei, această seară este importantă 
pentru mine prin simbolistica sa. De-a 
lungul secolelor, armenii și evreii au 
împărtășit valori comune, dar din pă-
cate au trecut și prin tragedii istorice. 
Împreună trebuie să depunem toate 
eforturile ca astfel de tragedii, cum 
au fost Holocaustul și genocidul ar-
mean, să nu se mai repete. În același 
timp, sper ca după această seară să 
vă simțiți mai apropiați de cultura ar-
meană și să fim inspirați să organi-
zăm astfel de evenimente pe viitor.” 
Sergey Minasyan a vorbit și despre 
simbolurile abordate de Paradjanov în 
Culoarea rodiei și despre principale-
le direcții etice și estetice ale filmului, 
amintind că rodia este fructul național 
al Armeniei.

Pasionat de cinematografia mon-
dială și fost restaurator de filme de 
autor, președintele FCER, Silviu Vex-
ler, le-a vorbit celor prezenți despre 
viața și cariera regizorului Sergey 
Paradjanov, dar și despre cum a 
fost el receptat 
de public și mai 
ales de ceilalți 
mari cineaști ai 
epocii. „Este cu 
adevărat, din 
toate punctele 
de vedere, o plă-
cere să găzduim 
în această sea-
ră un eveniment 
dedicat lui Ser-
gey Paradjanov, cu atât mai mult cu 
cât avem ocazia să vizionăm filmul 
Culoarea rodiei. Și în iudaism rodia 
are un rol cu totul deosebit. În iuda-
ism există 613 porunci pe care fiecare 
trebuie să le îndeplinească, iar tradiția 
spune că rodia are 613 semințe. Cel 
puțin aceasta este varianta iudaică. 
Recunosc, de asemenea, că am și 
o motivație personală pentru a mă 
bucura în mod deosebit în aceas-
tă seară, pentru că, înainte de a lu-
cra la FCER și înainte de Parlament, 
ocupația mea era centrată pe istoria 
filmului și pe restaurarea de film. Iar 
dacă primul film cu adevărat deosebit 
pe care am avut ocazia să-l văd a fost 
Călăuza lui Andrei Tarkovsky, al doi-
lea film care mi-a deschis apetitul că-
tre cinematografia de artă a fost Cu-
loarea rodiei a lui Paradjanov. Pornind 
de aici și trecând prin celelalte filme la 
care am avut acces de-a lungul anilor, 
filme la momentul respectiv obținute 

cu greu, am descoperit o lume cu totul  
nouă.

Mai departe de poveste, mai de-
parte de muzică și de poezie, în Cu-
loarea rodiei m-a impresionat mai 
întâi felul în care regizorul a ales să 
se folosească de culori. În acest film 
culorile sunt cele care domină cu ade-
vărat personajul și privitorul, sunt cele 
care dau tonul întregii povești. Tocmai 
de aceea a fost cu atât mai important 
să fie bine restaurat. De altfel, filmul 
are și o istorie foarte tristă, fiind mai 
întâi cenzurat și apoi interzis. Dar 
această soartă a filmului este simila-
ră cu viața regizorului Paradjanov”, a 
spus Silviu Vexler în deschiderea me-
sajului său. Acesta a vorbit în continu-
are despre filmografia lui Paradjanov 
și despre viața sa, amintind faptul că, 
de la aprecierea mondială, a ajuns să 
fie cenzurat, arestat și repudiat din 
cauza mesajelor și simbolismului din 
filmele sale, dar și despre solidariza-

rea celor mai importanți cineaști din 
întreaga lume, care au cerut URSS-
ului eliberarea sa din închisoare.

„Mă bucur că vom vedea acest 
fim împreună astăzi și vă îndemn să 
vedeți și celelalte filme ale lui Pa-
radjanov. Închei spunând: La mulți ani 
relațiilor diplomatice dintre România și 
Armenia! 30 de ani sunt o cifră mică, 
sper să ne vedem când se vor împli-
ni cei 120 de ani tradiționali din iuda-
ism, așa că Ad mea veesrim! Sper ca 
aceste relații să fie cel puțin la fel de 
frumoase pe cât sunt relațiile dintre 
comunitățile evreiești și comunitățile 
armene din România, legate de o 
adevărată prietenie, și instituțională și 
personală, între reprezentanții lor”, a 
mai declarat Silviu Vexler.

Ministrul culturii, Lucian Romaș-
canu, a transmis un mesaj video în 
cadrul evenimentului de omagiere a 
operei lui Sergey Paradjanov: „Vreau 
să salut reprezentanții FCER pentru 

prolifica activitate artistică pe care o 
desfășoară, pentru evenimentele pli-
ne de substanță, de istorie și de bun 
gust, așa cum este cel de astăzi. Le 
transmit urările mele călduroase tutu-
ror membrilor acestei comunități, dar 
și Ambasadei Armeniei la București și 
celor prezenți la eveniment. Sunt con-
vins că vom mai avea ocazii să ne în-
tâlnim, mult succes și un an nou bun!”

Și Serje Avetikian, actor, regizor 
și producător de film armean, cu o 
prodigioasă carieră în Franța, laure-
at al Festivalului de Film de la Can-
nes, realizator al filmului Le scandale 
Paradjanov, a transmis un mesaj vi-
deo celor prezenți în Templul Coral: 
„Vreau să transmit un mesaj cu pri-
vire la celebrarea a 30 de ani de la 
înființarea Muzeului Paradjanov din 
Erevan. Am trăit această perioadă 
când, după moartea lui Paradjanov, 
Zaven Sargsyan (directorul fondator 
al muzeului – n.red.) și toată familia 
sa au luptat pentru fondarea acestui 
muzeu care a jucat un rol foarte im-
portant: pe de o parte, pentru a aduce 
lucrările lui Paradjanov, care încă mai 
erau la Tbilisi, în locul său natal; pe 
de altă parte, pentru a face cunoscută 
opera lui Paradjanov în întreaga lume. 
Muzeul a avut o activitate colosală în 
cadrul unor serii de festivaluri din toa-
tă lumea. Astăzi sunt foarte bucuros 
să aflu că la București are loc un eve-
niment la 30 de ani de la inaugurarea 
acestui muzeu. Regret că nu sunt ală-
turi de dumneavoastră la această dată 
aniversară, dar cu toată inima vă sunt 
alături și sunt 
sigur că mă 
voi întoarce  (Continuare în pag. 22)

GEORGE GÎLEA

Un interesant studiu de caz a fost prezentat în cadrul 
conferințelor organizate de Centrul pentru Studiul Isto-
riei Evreilor din România (CSIER). Cei ce au urmărit pe 
Zoom simpozionul „Oftalmologul N. Blatt. De la Curtea 
Regală la epurarea comunistă”, moderat de dr. Anca Tu-
dorancea, au putut afla din sursă de primă mână meto-
dele folosite de Securitate, aplicate inclusiv intelectualilor 
evrei considerați dușmani ai regimului. Mărturiile au fost 
făcute de Erika Harkins Blatt, fiica profesorului dr. Nico-
lae Blatt, care, la fel ca părinții, a fost închisă și supusă  
torturilor.

Activitatea doctorului Nicolae Blatt a fost prezentată 
de cercetătoarea Irina Weiner-Spirescu, pe baza unei do-
cumentări vaste și a unor discuții pe care le-a purtat cu 
fiica profesorului, care trăiește în Statele Unite și care a 
și participat la simpozion. Analiza profundă efectuată de 
cercetătoare a permis conturarea unei vieți și a unei ca-
riere excepționale ale unui profesionist multilateral, bine-
cunoscut în țară și în străinătate, dar și a unui evreu care, 
prin poziția pe care a reușit să o dobândească, de oftalmo-
log al Curții Regale, de apropiat al Reginei-Mamă Elena 
și al rabinului Alexandru Șafran, i-a ajutat în perioada Ho-
locaustului pe coreligionarii lui, salvând viața a numeroși 
evrei. Cercetătoarea a reușit să redea un tablou veridic al 
situației dr. Blatt după preluarea puterii de către comuniști. 
Dacă după 23 august 1944 până în 1948, dr. Blatt și-a re-
căpătat toate drepturile de care a fost lipsit ca evreu – re-
vine la cariera universitară, devenind profesor universitar 
și membru al Academiei, își redobândește gradul militar, 
publică o revistă de specialitate, reia legăturile cu colegi 
din străinătate –, instalarea noului regim nu numai că pune 
capăt carierei lui profesionale, dar dr. Blatt devine o victimă 
a regimului, împreună cu soția și cu fiica lui. Este etichetat 
drept trădător, deoarece nu apreciază realizările medicale 
sovietice. Este închis în 1949, apoi din nou în perioada 
1958-1961, împreună cu toată familia; sunt torturați pentru 
a mărturisi legăturile cu Occidentul, cu Israelul, Securitatea 
fiind interesată și de fondurile pe care dr. Blatt le depusese 
în bănci occidentale, pe care a trebuit să le retragă, să le 
readucă în România unde Securitatea le confiscă. I se re-
fuză la început emigrarea, deși oftalmologii din străinătate 
fac demersuri pentru a fi lăsat să plece. Nu i s-a permis nici 
să emigreze în Israel. Până la urmă, așa cum a relatat fiica 
lui, au reușit cu toții să plece, după ce s-a plătit o sumă de 
bani. Au ajuns în Franța. Mai târziu, doctorul Blatt a fost 

invitat la o universitate din Germania, dar nu a mai trăit 
decât câțiva ani, în 1965 decedând în urma consecințelor 
torturilor suferite.

Biografia prezentată de Irina Weiner-Spirescu a fost 
completată de relatările ample ale Erikăi Blatt. Așa cum am 
amintit la început, vorbitoarea și-a prezentat experiența 
directă a interogatoriilor efectuate de Securitate. Familia 
Blatt, a arătat Erika, a fost urmărită de Securitate timp de 
11 ani; și, în ceea ce o privește, resimte până azi efec-
tele urmăririi, așa cum s-a întâmplat și cu părinții ei. Tor-
turile la care au fost supuși cu toții au fost îngrozitoare, 
a repetat de mai multe ori vorbitoarea, mai ales ce i s-a 
întâmplat mamei ei la închisoare, despre care nici nu a 
vrut să vorbească. Și ea, la rândul ei, a fost torturată, în 
timpul interogatoriilor i s-a aplicat metoda binecunoscută a 
picăturii chinezești. A rezistat deoarece, a spus ea, „când 
mă analizez recunosc în mine caracterul tatălui meu. Sunt 
și eu o luptătoare”. Erika a vorbit și despre dificultățile pe 
care le-au întâmpinat părinții după emigrare, despre faptul 
că au fost lipsiți de mijloace materiale: a durat doi ani până 
când dr. Blatt a fost angajat în Germania și au supraviețuit 
vânzând niște bijuterii salvate miraculos din România. Nici 
ei nu i-a fost ușor până a reușit să ajungă în Statele Unite. 

Erika a amintit și eforturile făcute de dr. Blatt pentru a-i 
salva pe evrei, în acest context amintind că tatăl ei a reușit 
să le salveze pe rudele mamei de la deportarea la Aus-
chwitz (familiile părinților se aflau în Ardealul de Nord). Cel 
care i-a ajutat în acest demers, a menționat ea, a fost Iuliu 
Maniu.

Cazul dr. Blatt este cu atât mai interesant cu cât contra-
zice falsa teză că evreii au adus comunismul în România, 
că ei ar fi dus-o bine în acest regim. Persecuțiile la care 
a fost supusă familia Blatt (nemaivorbind despre cazul 
liderilor sioniști, prezentat tot în cadrul unui simpozion al 
CSIER) ilustrează concludent că regimul nu a făcut niciun 
fel de discriminări când era vorba să-i persecute pe cei pe 
care îi considera dușmani. Evreii au suferit la fel ca și ro-
mânii din cauza regimului, de aceea au și părăsit România 
cu zecile de mii.

Subiectele alese de cercetători ai CSIER sunt bine-
venite și utile în demontarea unor „legende” lansate de 
antisemiți. Ar trebui făcut în așa fel încât să se atragă un 
public cât mai larg, pentru ca tot mai mulți oameni să poată 
cunoaște aceste adevăruri.

EVA GALAMBOS

„Părinții mei au suferit cumplit în închisorile comuniste”
Mărturii ale fiicei doctorului nicolae Blatt, fost oftalmolog al Casei Regale



6 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 598-599 (1398-1399) – 1 - 31 Ianuarie 2022

Bereshit dovedește puterea comunității evreiești din România  
– a patra ediție online –

Genericul celei de a patra ediții 
online Bereshit 5782, organiza-
tă de FCER, Joint, JCC, „Iudais-
mul în fața provocărilor”, a avut în 
vedere principalele confruntări ale 
contemporaneității analizate din per-
spectivă iudaică: „globalizarea, anti-
semitismul în creștere, pericolul unui 
conflict nuclear, pandemia de Coro-
navirus”, a specificat în mesajul său 
vicepreședintele FCER, ec. Ovidiu 
Bănescu. „Am avut 19 ediții Bereshit 
cu prezență fizică și 4 online. Din pă-
cate, pandemia durează încă. Acum 
luptăm cu Omicron. Dar, cu ajutorul 
tehnologiei, am reușit să ajungem 
la ediția cu numărul 23”. „Faceți o 
treabă bună” – a mulțumit el organi-
zatorilor, președinților de comunități, 
asistenților sociali, voluntarilor.

Actuala ediție este „o reflecție 
asupra situației tensionate în care 
ne aflăm”, a definit-o directorul De-
partamentului de Educație Iudaică 
(DEI), Ery Pervulescu, ilustrând in-
teresul tuturor segmentelor de vâr-
stă din comunitățile noastre față de 
Programul Bereshit printr-o impresie 
de la recent încheiatul maraton al Li-
vratorilor de Lumină: o nonagenară 
exprimându-și dorința de a-l urmări 
online. Mulțumind celor care l-au pre-
gătit, vorbitorul i-a elogiat pe „fonda-
tori”: FCER și Joint. Referindu-se la 
videoclipul din preambul, vorbitorul a 
atras atenția asupra cuiva care până 
acum nu lipsise de la nicio ediție: dr. 
Aurel Vainer z.l. În memoria sa a fost 
ținut un moment de reculegere. Di-
rectorul DEI a anunțat participarea 
la acest Bereshit a unui conferențiar-
surpriză: coordonatorul campaniei de 
vaccinare anti-Covid în România, col. 
dr. Valeriu Gheorghiță.

„Mă bucur să iau parte la aceas-
tă ediție a Programului Bereshit 
care dovedește puterea comunității 
evreiești din România. Conexiunea 
între membrii săi este mai puter-
nică decât în comunități europene 
mari din Vest”, a remarcat directo-
rul executiv pentru Programe 
Internaționale Joint, Alejandro 
Okret, care a adăugat că el crede 
„cu tărie în educație”. Programele 
internaționale de educație iudai-
că ale Joint-ului sunt menite „să 
creeze un spațiu potrivit pentru a 
învăța mai mult despre iudaism” și „a 
fi împreună în surmontarea greutăților 
prin care trecem azi”. Alejandro 
Okret a adus mulțumiri președintelui 
FCER, Silviu Vexler, întregii condu-
ceri a Federației, directorilor JCC din 
București și din țară, organizatorilor 
ediției, voluntarilor, participanților. 
„Comunitatea din România este foar-
te apropiată sufletului meu datorită 
directorului Joint pentru România, co-
legul meu, Israel Sabag.”

Numeroasa participare la eveni-
ment a confirmat opiniile vorbitorilor.

A fost prezentat un videoclip in me-
moriam pentru șef-rabinul Marii Brita-
nii, Jonathan Sacks z.l., de la a cărui 
stingere din viață s-a împlinit un an, 
despre ce înseamnă a fi evreu și rolul 
iudaismului în istoria umanității: „Cu 
toții suntem egali în fața lui Dumne-

zeu. Suntem evrei fiindcă respectăm 
Șabatul, suntem chemați să împlinim 
mițvot. Nu am încetat să contestăm 
idolii fiecărei ere. Iudaismul a schim-
bat înfățișarea morală a omenirii și 
încă mai încearcă; este unul dintre 
formatorii civilizației occidentale.”

Învățătura iudaică,  
prezent și viitor

Cum să promovăm identitatea iu-
daică în pandemia cu care luptăm 

de doi ani, ce avem de făcut pentru 
transmiterea învățăturii iudaice în 
era digitală și care trebuie să fie ati-
tudinea noastră față de viața comu-
nitară au fost direcțiile centrale din 
expozeul teleastei israeliene Sivan 
Rahav-Meir, tradus în română de Miri-
am Rosențvaig. „Cea mai importantă 
misiune a noastră este, probabil, să-i 
readucem printre noi pe cei care s-au 
îndepărtat de comunitate din cauza 
pandemiei. Avem mijloace tehnolo-
gice să nu lăsăm niciun membru al 
comunității să se izoleze. Programe-
le de educație iudaică, din care face 
parte și Bereshit, au această menire.” 
Vorbind despre valorile istorice, religi-
oase, afective, reprezentate de locuri 
sacre ale iudaismului, conferențiara 
s-a referit la un proiect TV la care 
participă: impresii despre prima vi-
zită în Israel. Într-un reportaj despre 
vizita unui grup de turiste, o femeie 

de 55 de ani, care-și pierduse tatăl în 
urmă cu câteva zile, a mărturisit că, 
atunci când s-a aflat la Kotel (Zidul 
Plângerii), a încercat un sentiment 
de alinare. „Pentru noi, Kotel e un loc 
unde lăsăm tot ce ne doare și ne luăm 
putere de la cei din jur, pentru că un 
evreu nu e niciodată singur”, a spus 
jurnalista. A doua misiune: adaptarea 
la modernitate a învățăturii iudaice. 
Sivan Rahav-Meir a dat iarăși exem-
ple din experiența proprie. Pentru a 
populariza mai mult în rândul tinerilor 
„ce înseamnă spiritualitate iudaică”, 
a început să-și scrie opiniile despre 
pericopa săptămânii pe rețele de so-
cializare. A observat că acestea sunt 
preluate și traduse în toată lumea. 
Până acum, în 14 limbi. „A fi un evreu 
mai bun înseamnă a dori să știm mai 
mult, a continua să învățăm mereu.” 

Înainte de pandemie, conferențiara a 
fost invitată la un siun – sărbătorire a 
terminării de învățat Talmudul – care a 
avut loc pe un stadion din SUA. „Cir-
ca 100.000 de oameni adunați acolo 
cântau și dansau.” Celebrau bucuria 
învățăturii. A treia misiune privește 
imperativul implicării noastre în toate 
acțiunile comunitare.

Lecția strămoșilor:  
judecă ceea ce ți se predă

Scrierile iudaice vechi au fost ana-
lizate de dr. Shmuel Faust prin prisma 
modernității, până când o convorbire 
cu prieteni într-o călătorie i-a schim-
bat sistemul: a început să analizeze 
texte noi cu ajutorul mecanismelor de 
gândire vechi. O discuție ulterioară 
cu un prieten chinez, om de afaceri 
la Beijing, venit pentru un an la Ie-
rusalim să cerceteze cum a reușit o 
țară mică, precum Israelul, să creeze 
mai multe start-up-uri decât țări mari, 
avea să-l conducă la conceptul de 
ADN cultural, oferindu-i un răspuns. 
„Când vorbim de genetică sub raport 
cultural, vorbim de un comportament 
care se moștenește din generație în 
generație, ajutându-ne să fim crea-
tivi.” S-a bucurat că un om de știință 
israelian, autor al cărții Felul de gân-
dire al Talmudului, a arătat că Tal-
mudul a înzestrat „elitele evreiești cu 
abilitatea de a-și păstra tradiția și de 
a inova”. În același spirit e scrisă o 
altă carte, Succesul povestitorilor, pu-
nând accent pe respectul, în Talmud, 
al fiecărei opinii, chiar contradictorii. 
Cine învață Talmud, Mișna, Ghemara 
găsește în aceeași pagină răspunsuri 
diferite la aceeași întrebare. „Argu-
mentele pro și contra sunt de natură 
să lărgească orizontul de gândire al 
cititorului, ajutându-l să-și formeze un 
punct de vedere propriu în problema 
respectivă. Ceea ce azi numim brain-
storming.” Cartea evidențiază înzes-
trările de povestitori ale evreilor. Sunt 
povestiri despre „cine suntem, ce fa-
cem, ce vrem să devenim”. Din cer-
cetările sale asupra scrierilor amintite, 
conferențiarul a desprins 14 atribute 
ale ADN-ului cultural, din care a pre-
zentat 5: inovarea, creativitatea, ima-
ginativitatea, inițiativa, colectivitatea. 
„Avraham, Itzhak, Iaacov au aceleași 
însușiri care caracterizează creatorii 
de firme mari: nu acceptă idei de-a 
gata, sunt iconoclaști, au încredere în 
ceea ce-și propun să realizeze.” Cen-
trul pentru Gândire Evreiască Colecti-
vă, bazat pe acest tip de analiză, ajută 
corporații israeliene, chiar și armata.

Traducerea a fost asigurată de 
Cristian Ezri.

„Cine suntem noi?”
Gabi Barzilai, profesor la Centrul 

de Educație Iudaică „Iacob Herzog” 
din Israel, a ales ca subiect al prele-
gerii „Cine suntem noi?” Traducerea 
din engleză a fost realizată de Magda 
Zucker. Considerând că muzica este 
o formă de artă emblematică pentru 
vremurile pe care le trăim, vorbitorul 
a afirmat că o bună metodă pentru a 
înțelege spiritul timpului este să ascul-
tăm cântecele difuzate la radio. El a 
făcut o incursiune în muzica israelia-
nă modernă, din care a selectat frag-
mente audio. Prietenia și înstrăinarea, 
tinerețea rămasă în urmă, visul sionist 
(cântecul „Noi!”, de Gay Mezig), so-
lidaritatea armatei israeliene, războ-
iul ca „marele egalizator” („Suntem 
amândoi din același sat”, de Naomi 

Shemmer; „Suntem o specie rară”, 
de Korin Alal), legăturile rupte dintre 
israelieni și evreii din Diaspora („Noi 
și voi”, de Yoram Taharlev și Yair Ro-
senblum) sunt câteva repere care de-
finesc identitatea israeliană prin inter-
mediul muzicii, a arătat conferențiarul.

Principiul iudaic al grijii  
față de viață

Silviu Vexler și-a exprimat apreci-
erea față de programul educativ Be-
reshit și l-a prezentat pe invitatul spe-
cial al acestei ediții, colonelul Valeriu 
Gheorghiță, coordonatorul campaniei 

naționale de vaccinare anti-Covid-19 
în România. Vorbitorul a subliniat 
foarte buna colaborare a invitatului 
cu instituțiile FCER, în acest context 
aducând în discuție sistemul extins 
de asistență medicală asigurată de 
Federație. Aceasta se ghidează după 
principiul iudaic al grijii față de viață. 
Salvarea vieții este singura instanță 
care primează în fața oricărei legi, in-
clusiv a celei religioase, a întărit el.

Valeriu Gheorghiță a precizat că 
FCER este un model de responsabili-
tate și solidaritate în raport cu dezide-
ratele campaniei pe care o conduce, 
rata de vaccinare fiind foarte mare 
în cadrul Federației. „Ne lipsește cul-
tul prevenției”, a afirmat el despre 
situația generală a României, trecând 
în revistă virulența valului IV, în care 
varianta dominantă a fost Delta. Pen-
tru consolidarea răspunsului imunitar, 
vorbitorul a recomandat administra-
rea celei de a treia doze de vaccin, la 
6 luni după cea de rapel. „Beneficiile 
depășesc riscurile”, a afirmat el. Din 
a doua parte a lunii ianuarie, numărul 
de îmbolnăviri de Covid-19 va crește 
iar în România, din cauza variantei 
Omicron care va circula în paralel 
cu Delta. De aceea, mesajul ferm al 
vorbitorului a fost în favoarea vacci-
nării, prin încrederea în autorități a 
cetățenilor și prin informare din surse 
oficiale cu privire la siguranța vaccinu-
rilor anti-Covid.

„Nunta evreiască”
Eyal Boers, lector la Universitatea 

Ariel din Cisiordania, a vorbit despre 
filmul „Nunta evreiască”. Traducerea 
din engleză a fost realizată de Ema-
nuel Pusztai. Obiectul prelegerii a fost 
filmul nunții bunicilor din partea tatălui 
vorbitorului, eveniment care a avut loc 
la Leeuwarden, în provincia olandeză 
Frizia, în 1939. După un an, jumătate 
dintre rude și oaspeți aveau să fie uciși 
în Holocaust. Filmul de 8 mm este un 
document istoric, printre puținele care 
atestă existența evreilor din Frizia. 
Durează 20 de minute și surprinde în-
registrarea nunții la municipalitate, cu-
nunia religioasă la sinagoga din oraș, 
rabinul și comunitatea evreiască de 
atunci, copii neevrei aflați în mulțimea 
de pe stradă. Deși filmul nu are so-
nor, se pot observa iubirea dintre miri 
și veselia ce-
lor prezenți. 
„Prea puțini (Continuare în pag. 22)

CLAUDIA BOSOI
IULIA DELEANU
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Unul dintre proiectele Institutului 
Național pentru Studierea Holocaus-
tului din România „Elie Wiesel” (IN-
SHR-EW), cu sprijinul Fundației Frie-
drich-Ebert, este realizarea unei serii 
de interviuri online intitulate „Despre 
Holocaust: un podcast care ne arată 
ce nu trebuie să uităm”. Moderatorii 
sunt Ana Bărbulescu și Marius Cazan, 
cercetători ai INSHR-EW, care propun 
dialoguri despre Holocaust cu istorici, 
profesori, scriitori, supraviețuitori. 
Ajuns la episodul 4, întâlnirea dintre 
Michael Shafir, profesor emerit la Uni-
versitatea Babeș-Bolyai din Cluj, au-
torul cărții Între negare și trivializare 
prin comparație. Negarea Holocaus-
tului în țările postcomuniste din Euro-

pa Centrală și de Est (Polirom, 2002), 
și Marius Cazan a avut ca subiect: 
„Cine neagă Holocaustul astăzi?”

Întrebat când s-a confruntat prima 
dată cu un episod de negaționism, 
vorbitorul a arătat că, deși nu poate 
indica momentul, cu siguranță aces-
ta s-a petrecut devreme, când nu 
era conștient de ceea ce i se întâm-
pla. El a atras atenția că sunt tot mai 
puțin numeroși cei care neagă pe față 
existența Holocaustului, în schimb 
formele de negaționism sunt în pre-
zent mai insidioase, iar pentru a le de-
tecta este nevoie de „o ureche foarte 
bine instruită și de un ochi foarte bine 
antrenat pentru a putea citi printre 
rânduri”. De multe ori, antisemitismul 

este în stare latentă, iar negaționiștii 
nu sunt conștienți de ceea ce fac: „Ei 
cred că au cu tine doar o discuție ami-
cală în contradictoriu.”

Negaționismul ca fenomen ce 
merită privit, analizat și înțeles apare 
încă din timpul Holocaustului, a afir-
mat vorbitorul. „Avem, în primul rând, 
un nou limbaj care, sub diferite formu-
le, ascunde cele întâmplate. Mă refer 
la ceva care în germană se numește 
Zonder Bearbeitung, adică execuție, 
implementare specială. Pentru un om 
simplu, o expresie precum «curățarea 
terenului» nu duce la concluzia că se 
referă la evrei sau la romi; se poate 
referi la igienizare, nu?”

El a continuat: „Una dintre noi-
le și foarte importantele manifestări 
negaționiste din Europa de Est se 
numește «teoria dublului genocid», 
care susține: «Da, domnule, a exis-
tat Holocaust, fără îndoială. Ce pă-
cat! Dar de ce vorbim numai despre 
Holocaust? A mai existat un feno-
men genocidar, comunismul. Ba mai 
mult, comunismul nu a dat numai 6 
milioane de victime.» În primul rând, 
trebuie subliniat: comunismul nu a 
fost genocid. A fost cu totul altceva. 
A fost o crimă împotriva umanității. În 
Legea Internațională se face această 
diferență. Crimele împotriva umanității 
rămân crime. Dar pentru asta nu tre-
buie să te dai peste cap să găsești un 
nume care să semene cu Holocaustul 
ca să convingi pe cineva, cum au fă-
cut ucrainenii cu Holodomor. Aceea a 
fost tot o crimă împotriva umanității.”

Teoria dublului genocid a dus la 
martirologia competitivă, numită de 
istoricul An-
tony Polonsky (Continuare în pag. 19)

CLAUDIA BOSOI

A N T I S E M I T I S M  Î N  L u M E

Forumul Evreiesc de la Kiev 
atrage atenția asupra creșterii 

antisemitismului

un nou ghid pentru combaterea 
antisemitismului în școlile din Italia

Raportul Ligii Antidefăimare 
despre mișcările antiisraeliene din 
campusurile americane, 2020-2021

Despre negarea Holocaustului, astăzi Antisemitismul 
a ajuns la cote 

alarmante  
la Berlin

Potrivit RIAS, Raportul German de 
Monitorizare a Antisemitismului, inci-
dentele antisemite din capitala Ger-
maniei au atins cele mai înalte niveluri 
în primele șase luni ale lui 2021. Între 
ianuarie și iunie au fost înregistrate 
522 de incidente antisemite, repre-
zentând o creștere de 17% față de 
aceeași perioadă a anului precedent. 
În medie, au fost înregistrate 3 inci-
dente pe zi, jumătate dintre ele având 
loc în luna mai, în timpul conflictului 
din Gaza, dintre Israel și Hamas.

Samuel Salzborn, comisar pe pro-
bleme antisemite din Berlin, a declarat 
că raportul RIAS clarifică o problemă: 
incidentele antisemite se înmulțesc 
când oamenii găsesc scuze pentru 
a-și justifica ura. Acest lucru s-a vă-
zut recent în contextul lansării teorii-
lor conspiraționiste de către mișcarea 
antivaccinare Querdenken și în cel al 
demonstrațiilor antiisraeliene din pri-
măvară.

Raportul RIAS a înregistrat 22 
de incidente legate de deteriorarea 
proprietății, 12 atacuri și 447 de epi-
soade de comportamente jignitoare, 
inclusiv abuzuri verbale și hărțuieli an-
tisemite documentate la 365 de adu-
nări și demonstrații antisemite, 26 de 
scrisori antisemite. 48% dintre cazuri 
se refereau la Israel și în 43% dintre 
cazuri era vorba de respingerea me-
moriei crimelor naziste. (E.G.)

Sub îndrumarea prof. Milena San-
terini, coordonator național din partea 
Președinției Consiliului de Miniștri din 
Italia pentru combaterea antisemi-
tismului, a fost elaborat și prezentat 
un nou ghid pentru profesori, privind 
predarea în școli a acestui obiect de 
studiu, relatează revista Congresului 
European Evreiesc.

După ce a mulțumit pentru eforturi, 
Milena Santerini a arătat că un pas 
important a fost prezentarea acestei 
strategii și începerea punerii ei în apli-
care în școli, „unde se construiește 
viitorul”. Ghidul, a apreciat un partici-
pant, reprezintă „un efort concertat de 
a-i ajuta pe profesorii din Italia în con-
fruntarea cu prejudecățile vechi și noi, 
care slăbesc coexistența din școală și 
societate”.

Elaborat cu contribuția unui grup 
de experți, ghidul începe făcând 
referire la definiția de lucru a anti-
semitismului, formulată de IHRA, 
și cu prezentarea diferitelor forme 
de manifestare a antisemitismu-

lui, de la tradiționala ură împotriva 
evreilor până la ura neonazistă și 
neofascistă, de la negarea Holo-
caustului la antiisraelism. În plus, 
redă imaginea contribuției sociale 
și culturale oferite pe parcursul is-
toriei de evreii din Europa, condițiile 
lor de trai, prezența și interacțiunea 
populațiilor în diferitele regiuni ale 
Italiei.

Participanții la lansarea ghidului au 
subliniat caracterul unic al Holocaus-
tului în cadrul conceptului de discrimi-
nare. Ghidul este o provocare la care 
trebuie să reacționeze toți membrii 
comunității școlare, respectiv elevii, 
profesorii, familia, conducerea și ma-
nagementul. „Este o inițiativă, a spus 
unul dintre vorbitori, a cărei menire ar 
fi conștientizarea tinerilor cu privire 
la antisemitism și Holocaust, ca so-
cietatea să asimileze valorile care nu 
trebuie uitate, pacea, egalitatea între 
oameni, respectarea demnității uma-
ne și valorile coexistenței civilizate.“ 
(E.G.)

„În zilele de 15 și 16 decembrie 
2021 a avut loc la Kiev al treilea Forum 
Anual Evreiesc. Desfășurat online, la 
reuniune au participat lideri ucraineni, 
israelieni, americani și europeni. Te-
mele principale ale Forumului s-au 
referit la relațiile istorice dintre evrei și 
ucraineni, la creșterea antisemitismu-
lui pe plan mondial și la amenințările 
la adresa celor două popoare. Foru-
mul a fost organizat de Confederația 
Evreilor din Ucraina, Centrul pentru 
Impact Evreiesc, Mișcarea de Com-
batere a Antisemitismului (MCA) și 
Congresul Evreiesc Euro-Asia.

„Știm ce înseamnă să nu ai sta-
tul tău propriu”, a declarat Volodymir 
Zelensky, președintele Ucrainei, refe-
rindu-se atât la evrei, cât și la ucrai-
neni. „Știm ce înseamnă să-ți aperi 
propriul stat și pământ cu arma în 
mână și cu prețul vieții. Atât evreii, cât 
și ucrainenii apreciază libertatea și își 
construiesc viitorul statelor lor pentru 
ca ele să devină așa cum ne place 
nouă și nu ceea ce vor alții. Adesea, 
Israelul este un exemplu pentru Ucrai-
na”, a subliniat președintele ucrai- 
nean.

Președintele Israelului, Isaac Her-
zog, a vorbit despre amenințarea din 
ce în ce mai mare a antisemitismului, 
precum și despre impactul recentei 
sale vizite la Babîi Iar, la a 80-a co-
memorare a masacrelor de acolo. 
„Vizita mea la Babîi Iar îmi va rămâ-
ne în memorie pentru totdeauna. Este 

amintirea care mă obligă să afirm că 
nu ne permitem nici noi, nici comuni-
tatea internațională, să nu ținem cont 
de puterea distructivă profundă a an-
tisemitismului și trebuie să repetăm 
că nu este numai o problemă evre-
iască, deoarece, altfel, antisemitismul 
se va transforma într-o altă formă de 
intoleranță și ură”, a subliniat Herzog.

Boris Lojkin, președintele Confe-
derației Evreilor din Ucraina și fon-
datorul Forumului, a scos în evidență 
importanța evenimentului și relațiile 
din ce în ce mai extinse dintre Isra-
el și Ucraina, în condițiile în care 
s-au împlinit 30 de ani de la stabili-
rea relațiilor diplomatice dintre cele 
două țări. În Israel, a spus el, tră-
iesc 500.000 de persoane provenind  
din Ucraina.

La Forum au mai participat, printre 
alții, Ronald S. Lauder, președintele 
Congresului Mondial Evreiesc, David 
Harris, președinte-director general 
al Comitetului Evreiesc American, 
Mihail Mirilashvili, președintele Con-
gresului Evreiesc Euro-Asia, Dani 
Dayan, președintele Yad Vashem, 
premierul ucrainean, Denis Șmyhal, 
Natan Șaranski, Miguel Moratinos, 
reprezentant al ONU, Katharina von 
Schnur bein, coordonator al Comisiei 
Europene pentru Combaterea Anti-
semitismului, Aaron Keyak, trimisul 
special al SUA pentru Monitorizarea 
și Combaterea Antisemitismului.

EVA GALAMBOS

Raportul Ligii Antidefăimare analizează detaliat manifestările antiisraeliene 
și antisemite din viața studen țească americană, mai ales din campusuri unde 
trăiesc numeroși studenți evrei. Sunt prezentate cauzele și consecințele aces-
tor mișcări, autorii lor, temele și mijloacele folosite.

În perioada anului academic 2020-2021, cea mai mare parte a mișcărilor 
organizate de militanții care se opuneau Israelului au continuat să atace Israe-
lul și sionismul și să-i ostracizeze pe studenții proisraelieni și sioniști, se arată 
în document. Sunt luați în colimator, într-un număr disproporționat de mare, 
studenți evrei cu conexiuni directe cu Israelul, aceasta reprezentând o parte 
organică a identității lor culturale, religioase și sociale. În consecință, mulți 
studenți evrei au fost constrânși să-și ascundă identitatea.

Retorica și acțiunile mișcărilor antiisraeliene din campusuri se extind 
de la critica legitimă a politicii guvernamentale israeliene la antisemitism, 
ceea ce poate include acuzații clasice antisemite, clasificarea sionismului 
ca inerent rasist, înjosirea studenților proisraelieni din cauza identității lor 
sau cererea de excludere a lor din campusuri. Mișcarea este condusă de 
grupuri de studenți și de unii profesori, cum ar fi Studenți pentru Dreptate 
în Palestina și Voci Evreiești pentru Pace. Ele continuă să fie două dintre 
cele mai influente organizații antiisraeliene din campusuri. Organizațiile 
se aliază adesea cu altele, de tipul Tinerii Socialiști Democrați din Ame-
rica, Mișcarea Tineretului Palestinian și Musulmani Americani pentru  
Palestina.

Strategiile folosite de militanții antiisraelieni din perioada amintită sunt ca-
lificarea drept rasism a oricărei poziții în favoarea Israelului, teza potrivit că-
reia sionismul și susținerea Israelului nu pot face parte din iudaism, atacuri 
împotriva existenței în sine a Israelului și cereri de a fi desființat, organizarea 
unei rezistențe violente împotriva Israelului și excluderea studenților sioniști 
și proisraelieni din campusuri, apeluri la continuarea BDS (boicot și sancțiuni 
împotriva Israelului). În campaniile antiisraeliene au fost folosite și conflictul 
dintre Israel și Hamas, precum și pandemia Covid. (E.G.)
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Ziua de 15 Șvat (Tu BiȘvat) din 
calendarul ebraic este menționată în 
Talmud ca Anul Nou al Pomilor (Roș 
Hașana Leilanot). Se consideră că 
ploile încep în această zi într-o formă 
nouă în Ereț Israel. Deci începe o pe-
rioadă nouă pentru roadele pomilor. În 
vechiul Israel, această dată era luată 
în considerare cu multă atenție. În Di-
aspora, a căpătat un sens cabalistic 
în rândul evreilor sefarzi și în rândul 
evreilor așkenazi hasidim.

A apărut obiceiul consumului de 
fructe din Ereț Israel în această zi. De-
oarece procurarea și aducerea lor în 
Europa Răsăriteană era dificilă, erau 
consumate fructe uscate. Obiceiul 
consumului de fructe uscate continuă 
și astăzi, nu numai în Diaspora, ci și 
în Israel. Ideea este că ele trebuie să 
provină din recolta din anul precedent, 
deci dinainte de Anul Nou al Pomilor, 
formându-se și dezvoltându-se cu apa 
ploilor din anul precedent. Îmi aduc 
aminte cu plăcere cât mă bucuram în 

copilărie, la Galați, când bunica îmi 
dădea să mănânc hamișusărul, res-
pectiv aceste fructe. Făcea mult efort 
pentru aceasta, în condițiile de atunci. 
Îmi amintesc și celebrarea acestei zile 
de sărbătoare la restaurantul ritual din 
București, de către fostul șef-rabin dr. 
Moses Rosen. Despre obiceiul de a 
consuma fructe uscate din Ereț Israel 
în comunitățile hasidice din România 
de altădată a povestit regretatul rabin 
Menahem Gutman din Iași, stabilit 
mai târziu la Ierusalim, în broșurile lui 
în limbile ebraică, română și engleză, 
din cadrul unei enciclopedii a hasidis-
mului. Există și tradiția unui Seder, o 
cină specială în seara din ajunul săr-
bătorii, în care sunt consumate toate 
fructele. Despre această tradiție la 
evreii din Africa de Nord, păstrată și 
în Israelul contemporan, a povestit ra-
binul profesor universitar de geogra-
fie Hillel Henry Bakis din Montpellier, 
astăzi la Haifa, într-o scriere specială 
bilingvă ebraică-franceză: „Să înflo-

rească precum un palmier: ordinea 
studiului și povestirea tradițiilor în 
seara de ajun de 15 Șvat, după obice-
iurile evreilor sefarzi.”

Mișcarea sionistă a preluat tradiția 
Anului Nou al Pomilor, instituind obi-
ceiul plantării de puieți în această zi, 
mai întâi în Palestina Mandatară, apoi 
în Statul Israel. Tineri din mișcările de 
tineret au început să planteze puieți în 
fiecare an în această zi, cu excepția 
anilor în care ea cade într-o sâmbătă 
(Șabat) sau dacă este un an sabatic 
(Șnat Șmita). În aceste cazuri, lucrul 
pământului este interzis din punct de 
vedere halahic, pe baza prescripțiilor 
Torei. Șabatul este ziua de odihnă, 
în care orice muncă, precum și ori-
ce operațiune de transformare a unui 
obiect sunt interzise. Anul sabatic 
este o dată la șapte ani, iar în acest 
an este interzisă lucrarea pământului. 
Roadele lui sunt considerate sfințite, 
dedicate lui Dumnezeu: ele sunt lă-
sate pentru a fi consumate de săraci 

Rațiuni istorice, sanitare, etice
Comentarii motivând setul de 

prescripții biblice alimentare – cașrut: 
literal, apt din punct de vedere ritual 
– încep din epoca medievală și conti-
nuă până în prezent.

Câteva exemple. Sângele e in-
terzis fiindcă e sediul „principiului 
vital”. „Viața trupului este în sânge” 
(Levitic, 17, 11). Carnea animalului e 
curățată de sânge printr-o pregătire 
specială înaintea fierberii: înmuiere, 
sărare, scurgere. Nervul sciatic al 
patrupedelor pure – orice ierbivor 
rumegător „care are copita despi-
cată cu spintecătură adâncă între 
amândouă părțile copitei” – e scos în 
amintirea luptei lui Iaacov cu Îngerul. 
„Văzând că nu-l poate birui, (Îngerul) 
l-a lovit la încheietura coapsei. (...) 
Iată de ce, până în ziua de azi, evreii 
nu mănâncă vâna de la încheietura 
coapsei” (Geneza, 32, 25-33).

Există rațiuni de ordin sanitar: 
înainte de a fi sacrificate, patrupe-
dul, pasărea sunt supuse unui exa-
men medical, fiind consumate numai 
dacă starea sănătății o îngăduie. 
Șohetul are cunoștințe de medicină 
veterinară. Sunt interdicții pornind de 
la considerente de natură etică. „Să 
nu fierbi iedul în laptele mamei lui” 
(Deuteronomul, 14, 21). Principiul 
este extins la orice amestec de lapte 
și carne: nu pot intra în compoziția 
aceleiași mâncări, nu pot fi mânca-
te în timpul aceleiași mese, nu pot fi 
pregătite nici servite în aceeași ve-
selă. În orice gospodărie evreiască, 
unde se respectă cașrutul, există ve-
selă pentru carne (besari – ebraică; 
fleișăhdich – idiș) și veselă pentru 
lapte (halavi – ebraică; milăhdich – 
idiș). Fructele, legumele, ouăle sunt 
considerate neutre (parve – ebraică, 
idiș), putând fi consumate fie cu lap-
te, fie cu carne.

Din punct de vedere culinar, Pe-
sahul trimite la istoria ieșirii din Egipt: 
mața (azimă), în loc de hameț (pâi-
ne), făină de azimă. Tot ce se poa-
te găti e pe bază de aluat nedospit. 
Șabatul, când e interzis să facem 
foc, a creat ciulentul.

În cei 2000 de ani de Diaspora, 
cașrutul a avut și o conotație socia-
lă: a ajutat la prezervarea identitară 
evreiască.

IULIA DELEANU

I U D A I C A

Primul muzeu evreiesc din Singapore

Tu BiȘvat într-un an sabatic

Să luminăm Bucureștiul!

Dicționar selectiv 
de civilizație 

iudaică – Cașrut
Sfârșitul anului 2021 a adus inaugurarea primului mu-

zeu evreiesc din Singapore, festivitate care a avut loc în 
prezența a numeroase oficialități și invitați externi. Muzeul 
prezintă istoria de peste două secole a evreilor din orașul-
stat asiatic și este situat la primul etaj al Centrului Jacob 
Ballas, în apropierea sinagogii Maghain Aboth.

Printre figurile celebre ale comunității evreiești din Sin-
gapore se numără Jacob Ballas, președintele Bursei de 
Valori a Malaysiei și Singaporelui, precum și David Saul 
Marshall, șeful Consiliului de Miniștri al țării în perioada 
1955-1956 și unul dintre cei mai importanți negociatori ai 
independenței față de Regatul Unit. „Aceste figuri reprezin-
tă o reamintire a faptului că măreția vine uneori în număr 
mic”, a spus Nash Benjamin, președintele Jewish Welfa-
re Board din Singapore. De asemenea, el a subliniat că 
în Singapore trăiește cea mai veche comunitate evreias-
că din Asia de Sud-Est, martoră, din păcate, la dispariția 
altor coreligionari. Ministrul de interne K. Shanmugam a 
apreciat și el această inițiativă care datează încă din anul 

2019. „Evreii au adus o contribuție extraordinară. Au adă-
ugat bogăție istoriei și societății noastre de astăzi și sunt 
foarte bucuros că acest muzeu le prezintă istoria pentru 
generațiile viitoare”, a spus oficialul.

Reprezentanții comunității evreiești au afirmat că, la ora 
actuală, comunitatea este mai integrată în societate decât 
oricând. De pildă, la un prânz oferit cu acest prilej s-au 
servit feluri de mâncare gătite cu ingrediente provenite din-
tr-un supermarket coșer, situat în incinta Centrului Jacob 
Ballas, frecventat în număr mare de coreeni și singaporezi.

Primii evrei au ajuns în Singapore acum două secole, 
venind din Bagdad și făcând comerț pe ruta dintre portu-
rile britanice de atunci Calcutta și Singapore. În prezent, 
în micul oraș-stat din Asia, comunitatea evreiască numără 
aproximativ 300 de membri, dintre care cei mai mulți provin 
din Statele Unite ale Americii, Australia, Noua Zeelandă, 
Israel și Africa de Sud.

DAN DRUȚĂ

„Să luminăm Bucureștiul” a fost 
mottoul evenimentelor de Hanu-
ca organizate de Habad România. 
Aprinderea lumânărelelor, în toate 
zilele sărbătorii, a avut loc în trei lo-
curi diferite din Capitală, unde au fost 
amenajate trei candelabre: Sinagoga 
„Yeshua Tova”, Piața Colțea și mallul 
AFI Palace. Manifestările au culminat 
duminică, 5 decembrie, cu aprinde-
rea celei de-a opta lumânări în Piața 
Colțea, alături de gazde, rabinul Naf-
tali Deutsch, directorul Habad Româ-
nia, și rabinul Itzchak Raskin. Eve-
nimentul a reunit un public divers și 
multe personalități. Printre participanți 
s-au aflat: Silviu Vexler, deputat, 

președintele FCER, Eduard Kupfer-
berg, secretar general al Federației 
și director al Cancelariei Rabinice, 
prim-rabinul FCER, Rafael Shaffer, 
prim-cantorul Emanuel Pusztai, ing. 
Paul Schwartz, președintele CEB, Ery 
Pervulescu, director de programe ale 
centrelor comunitare evreiești, E.S. 
David Saranga, ambasadorul Israelu-
lui în România, chef Joseph Hadad.

Silviu Vexler a evidențiat impor-
tanța unității comunitare: „Hanuca e o 
sărbătoare a luminii, dar mai ales a lu-
minii pe care o împărtășim împreună. 
Și chiar dacă afară este frig, lumina 
și faptul că suntem împreună ne aduc 
bucuria și căldura în inimă!” În me-
sajul său, David Saranga a subliniat 
importanța universală a sărbătorii de 
Hanuca, mai ales în aceste vremuri 
greu încercate de pandemie: „Fie ca 
lumina de Hanuca să răzbată depar-
te și să îndepărteze întunericul, să 
aducă speranță în această perioadă 
mai grea prin care trecem!” Binecu-
vântările tradiționale au fost intonate 
de prim-cantorul Emanuel Pusztai. 
Nicola Slatzin, din Serbia, a susținut 
un concert de cântece de Hanuca. 
Copiii de la Green School Habad au 
prezentat un moment artistic. Cei 
prezenți s-au delectat cu preparate 
tradiționale de Hanuca, oferite de res-
taurantul cașer Bereshit al Fundației  
Habad.

Surprizele din perioada de Hanuca 
nu s-au oprit aici. Ladies Club, grupul 
de studii iudaice pentru femei, orga-

nizat de Risha Deutsch, s-a reunit, 
alături de grupul Eshet Hayil al JCC, 
pe 30 noiembrie, pentru a aprinde 
împreună lumânările de sărbătoare. 
Participantele au ascultat cu interes 
învățăturile Rishei Deutsch, gazda 
manifestării, au participat la discuții 
pe teme de Hanuca inițiate de Magda 
Zucker, art & craft, și s-au bucurat de 
un moment muzical ad-hoc de cânte-
ce idiș, oferit de Geni Brenda Vexler.

DIANA MEDAN

și de animalele câmpului. Este vorba 
de pământul din Israel, aparținând 
agricultorilor evrei. În prezent există 
norme halahice speciale privitoare la 
anul sabatic și la roadele pământului 
în acest an. Ele au fost stabilite atât 
de rabini ultrareligioși, cât și de rabini 
din cadrul sionismului religios. Deoa-
rece plantarea de puieți în ziua de 15 
Șvat este interzisă, au fost stabilite 
alte forme pentru celebrarea Anului 
Nou al Pomilor. Cina din seara de ajun 
a acestei zile continuă, deși apar une-
le întrebări cu privire la fructele con-
sumate, referitor la data cultivării și 
culegerii lor. Dar deoarece ziua de 15 
Șvat are și caracterul simbolic al legă-
turii poporului evreu cu Țara lui Israel, 
manifestată prin plantarea puieților de 
arbori, ea a început să fie celebrată 

LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI
(Continuare în pag. 22)
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ComunitAti
Programul 

Livratorii de 
Lumină 5782

Şi în acest an, JDC România, 
reprezentat de Ery Pervulescu, Adi 
Gue ron şi FCER Bucureşti, au avut  
grijă ca toţi enoriaşii, inclusiv seniorii, 
să poată beneficia de lumina tradiţio-
nală de Hanuca.

În condiţiile de pandemie, progra-
mul Livratorii de Lumină s-a desfă-

şurat, în acest an, într-un format mai 
restrâns ca de obicei. O delegaţie a 
Comunităţii noastre, formată din ing. 
Florin Goldring, secretarul Comuni-
tăţii, şi Liliana Maxim, noua noastră 
şefă a Serviciului social Yad Be Yad, 
i-au vizitat, la domiciliu, pe seniorii 
Comunităţii. Pachetele de Hanuca au 
inclus, şi în acest an, o cutie de lu-
mânărele, bănuţii de ciocolată, o pun-
gă de cafea, o cutie de ceai, un dreidel 
şi felicitarea adresată de preşedintele 
FCER, deputatul Silviu Vexler. Bucu-
ria din ochii asistaţilor noştri a repre-
zentat cea mai bună răsplată pentru 
efortul făcut.

Fotografia reprezintă un aspect 
din vizita făcută la proaspăta noastră 
nonagenară, Suzana Iagher, care 
rămâne pentru toţi enoriaşii acelaşi 
model de bunătate, veselie şi chef de 
viaţă evreiască.

Aniversare  
Vili Blumenfeld

Recent, Comunitatea Evreilor din 
Bacău l-a sărbătorit, la domiciliu, pe 
unul dintre decanii săi de vârstă, Vili 
Blumenfeld, cu ocazia împlinirii vâr-
stei de 90 de ani.

Vili Blumenfeld a fost, până nu de-
mult, șeful Comisiei de cenzori a Co-
munităţii. Recent, soţii Blumenfeld au 
fost greu încercaţi cu sănătatea, tre-
când prin Covid, cu internare în spital. 
Vili Blumenfeld a dovedit că este un 
adevărat luptător şi este acum în curs 
de vindecare, cu un moral foarte bun, 
fiind puternic sprijinit de soţia şi fiica 
sa şi ajutat mult şi de programul de 
asistenţă la domiciliu al Centrului Yad 
Be Yad al DASM, coordonat cu suc-
ces la Bacău de Lili Maxim. Comuni-
tatea a fost reprezentată, la sărbători-
re, de dr. Corina Grinberg, ing. Florin 
Goldring, şefa Centrului, Lili Maxim, 
îngrijitoarea la domiciliu, Gabriela 
Lupu, şi subsemnatul. I-am urat lui Vili 
Blumenfeld La mulţi ani cu sănătate, 
să revină cât mai curând la sinagogă 
şi Ad mea veesrim!

BRIF HAINRICH,
președintele CE Bacău

un roman-frescă despre viaţa locuitorilor  
din Dorohoiul de altădată

18 decembrie – Ziua minorităţilor naţionale  
și a comunităţilor lingvistice din România

BacăuIași

Sărbătorită în fiecare an în data de 
18 decembrie, Ziua minorităţilor naţi-
onale şi a comunităților lingvistice din 
România a fost un bun prilej pentru 
Biblioteca judeţeană „Gh. Asachi” de 
a fi împreună cu reprezentanţi de la: 
Comunitatea Elenă Iaşi, Filiala Uniunii 
Elene din România; Federaţia Comu-
nităţilor Evreieşti din România – Cul-
tul Mozaic; Comunitatea Evreilor din 
Iaşi; Uniunea Polonezilor din Româ-
nia „Dom Polski”, Filiala Iaşi; Uniunea 
Armenilor din România (UAR), Sucur-
sala Iaşi; Institutul Francez din Româ-
nia – Filiala Iaşi; Forumul Democrat 
German Iaşi.

Anul acesta, cu prilejul aniversării 
a 200 de ani de la naşterea lui Vasi-
le Alecsandri, reprezentanţi ai mino-
rităţilor naţionale din Iaşi s-au reunit 
pentru a celebra „Ziua minorităţilor 
naţionale în vremea lui Alecsandri”. 
Acum, fiecare comunitate din Iaşi a 
fost invitată să expună, într-un scurt 
material filmat, evenimente din oraş, 
care corespund tematicii prezentate 
mai sus. Reprezentanţii bibliotecii au 
organizat o expoziţie virtuală a cărţilor 
aflate în colecţiile sale, care sunt pu-
blicate în limbile minorităţilor prezente 
la manifestare.

Evenimentul a fost structurat în 
cadrul programului „Biblioteca şi co-
munitatea”, prin care biblioteca se im-
plică în viaţa comunităţii, contribuind 
la dialogul interetnic, la dezvoltarea 
spiritului civic şi a mândriei locale. 
Activităţile incluse în program s-au 
desfăşurat exclusiv online. Din partea 

Comunităţii Evreilor din Iaşi, subsem-
nata, ing. Martha Eşanu, consilier cul-
tural, am vorbit despre „Teatrul la Iaşi 
în vremea lui Alecsandri”. Cea mai 
veche instituţie teatrală din România 
a luat fiinţă la Iaşi, în anul 1840, sub 
directoratul lui Costache Negruzzi, 
Vasile Alecsandri şi Mihail Kogălni-
ceanu. Conducerea trupei de actori a 
fost asigurată de Costache Caragiale.

La 1 noiembrie 1840, în sala Tea-
trului Mare de la Copou a avut loc pre-
miera inaugurală cu piesa Farmazo-
nul de la Hârlău, de Vasile Alecsandri. 
În 17-18 februarie 1888, un incendiu 
devastator a distrus clădirea Teatrului 
Mare de la Copou.

Inaugurarea noii clădiri a Teatrului 
Naţional din Iaşi, cel mai frumos lăcaş 
teatral din ţară, a avut loc la 1 decem-
brie 1896, în prezenţa primarului Ni-
colae Gane. Clădirea, construită de 
arhitecţii Fellner şi Helmer, a fost rea-
lizată în stil renascentist la exterior şi 
în stil rococo la interior. În clasamen-
tul BBC-ului, alcătuit cu ocazia Zilei 
Mondiale a Teatrului, clădirea teatrului 
ieşean este clasificată a doua ca fru-
museţe din lume. În anul 1956, Tea-
trul Naţional din Iaşi a primit numele 
bardului de la Mirceşti, poetul Vasile 
Alecsandri.

În urmă cu 146 de ani, în 1876, 
s-au pus bazele primului teatru profe-
sionist în limba idiş din lume, la Iaşi. 
Forme rudimentare de teatralitate, de 
spectacol în limba idiş au fost remar-
cate la Iaşi mult mai devreme, acestea 
fiind prezente în special la ocazii ve-

sele (nunţi, sărbători de Purim), când 
oamenii se adunau să petreacă, să se 
bucure. Purimşpilul a fost prima for-
mă de teatru idiş. În anul 1876, când 
Avram Goldfaden a pus la Iaşi bazele 
primului teatru profesionist în limba 
idiş din lume, aici exista deja tradiţia 
cântecului popular evreiesc (cuplete, 
scheciuri ale trupelor ambulante care 
concertau în grădinile restaurantelor 
unde oamenii doreau să se distreze, 
să râdă la un pahar de vin şi să uite 
de necazuri). Atunci, unii l-au numit pe 
Goldfaden „un Shakespeare evreu”.

La prima premieră a Teatrului 
Evreiesc din Iaşi, în august 1876, a 
asistat şi poetul Mihai Eminescu, pe 
atunci gazetar la Curierul de Iaşi şi 
a scris o cronică laudativă la adresa 
jocului actorilor evrei. După război, în 
anul 1949, s-a înfiinţat la Iaşi Teatrul 
Evreiesc de Stat, care a funcţionat 
până în 1963, secretariatul literar stră-
duindu-se ca acesta să atragă mase 
largi de spectatori. Secretariatul literar 
a fost condus de omul de cultură Iţic 
Kara-Schwartz, iar director al teatrului 
a fost regizorul Iso Schapira. O parte 
importantă a repertoriului era alcătuită 
din spectacole de revistă foarte gusta-
te de public, realizate de Lică Bluthal, 
Nelu Marian, Paul Leibovici, Iuli  
Vaisman ş.a. Teatrul a avut şi o secţie 
de marionete.

Toţi spectatorii au purtat în inimă 
regretul desfiinţării TES Iaşi în anul 
1963, el fiind purtătorul celor mai fru-
moase tradiţii ale sufletului şi limbii 
poporului evreu.

În prefaţa romanului Ispita, de Ma-
ria Panciuc-Bucătaru, autoarea se 
destăinuie cititorilor ei menţionând că 
în volumele Viaţa ca o casă de tole-
ranţă (2014) şi Ispita (2015) şi-a „des-
cătuşat sufletul, lăsând să se vadă 
dragostea sa faţă de cei care au ocu-
pat un loc aparte în viaţa ei – evreii”.

Maria Panciuc-Bucătaru s-a năs-
cut la 30 iunie 1939. A colaborat cu 
articole şi poezii la periodicele vremii: 
Clopotul, Luceafărul, Cronica, Amfitri-
on, Anuarele muzeelor din ţară, mai 
ales din judeţele Moldovei. A coor-

donat Anuarul Hierasus al Muzeului 
Judeţean Botoşani în toată perioada 
cât a fost directoare a Complexu-
lui Muzeistic Botoşani. A realizat, în 
urma unor laborioase cercetări, Cata-
loage referitoare la viaţa şi opera unor 
pictori, graficieni, sculptori din judeţul 
Botoşani.

Între anii 2012-2015, autoarea a 
publicat, la Editura Quadrat din Boto-
şani, 14 volume.

Ispita este un roman-frescă despre 
viaţa din Dorohoiul de altădată, des-
pre oamenii de bună credinţă de aco-

lo, care au iubit România şi care, chiar 
şi când au ajuns în Ţara Sfântă, au 
fost cu gândul la plaiurile natale. Toto-
dată, volumul este un elogiu adus ce-
lor care au trăit şi muncit pe meleaguri 
româneşti în pace şi bună înţelegere 
cu toţi concetăţenii lor, indiferent cărei 
etnii i-au aparţinut. Fiecare personaj 
din roman este unul real, care a trăit 
în cunoscuta urbe din nordul Moldo-
vei, la vremea aceea un autentic ştetl 
evreiesc, şi a avut o viaţă demnă, cin-
stită şi morală, convieţuind în bună 
înţelegere cu concetăţenii lor români 
sau din rândul altor etnii trăitoare pe 
aceste plaiuri.

Dintre personajele Ispitei, bătrânul 
cizmar Segal este prezentat în cizmă-
ria sa, un adevărat sanctuar al unui 
om harnic, echilibrat şi muncitor care a 
trudit o viaţă întreagă pentru a-şi putea 
creşte singur şi educa cei trei copii ca 
viitori cetăţeni de nădejde ai ţării unde 
au văzut lumina zilei şi au crescut în 
linişte şi armonie. Atributele vieţii de zi 
cu zi, precum cinste, morală, adevăr, 
le putem descoperi peste tot unde tră-
iesc „oameni de omenie”, şi nu doar 
într-o pătură socială sus-pusă.

În romanul Ispita autoarea a pur-
tat cu ea dragostea personajelor 
principale Bertha şi Adelin şi, după 
aproximativ trei decenii, le-a redat-o 
punând-o la baza iubirii copiilor lor, 
Claudia şi Paul.

Cartea este un pilduitor exemplu 
de multiculturalitate şi multietnicitate 
moştenite de autoare din familie, de 
la tatăl ei, şi transmise mai departe cu 
dragoste şi respect.

MARTHA EŞANU

Sărbătoarea Luminilor, 
cu daruri și bucurie

La sediul Comunității din Suceava, Sărbătoarea Luminilor a fost celebrată 
cum se cuvine. Desigur, au fost respectate restricțiile impuse de pandemie. 
Președintele Comunității, prof. Sorin Golda, a vorbit despre însemnătatea 
Hanucăi în istoria evreilor – victoria asupra armatelor lui Antiohus al IV-lea 
seleucidul, victoria asupra idolatriei pe care dictatorul voia s-o impună în Iu-
deea antică – și despre deschiderea sa universală, deoarece, dacă n-ar fi 

fost salvat iudaismul, n-ar 
fi existat nici creștinismul, 
nici islamul. Copiii prezenți 
la festivitate au primit Ha-
nuca Gelt.

Comunitatea a participat 
la Programul FCER-DASM-
JCC, Livratorii de Lumină, 
constând în daruri de Hanu-
ca pentru asistați, împărțite 
cu ajutorul îngrijitorilor la 
domiciliu.

Prof. SORIN GOLDA,
președintele  
CE Suceava

Suceava
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Cimitirul evreiesc neolog este cel 
mai vechi dintre cele trei cimitire pe 
care comunitatea noastră le deține 
în municipiul Arad. El include un an-
samblu de monumente de o valoare 
artistică deosebită, făcând parte din 
moștenirea socio-istorică a orașului. 
Fiecare familie a încercat să redea 
cât mai bine viața și personalitatea 
decedatului atât prin cuvintele de pe 
piatra funerară, cât și prin imaginea 
și sentimentele pe care ea le evocă. 
Însă durerea simțită de un părinte la 
despărțirea de copilul său nu poate fi 
exprimată.

O tragică poveste ne duce în timpul 
celui de al Doilea Război Mondial, peri-
oadă în care evreii au fost persecutați, 
strămutați, izolați din punct de vede-
re socio-economic prin toate măsurile 
luate împotriva lor. Péter era un copil 
de 17 ani, care a supraviețuit tuturor 
suferințelor până în anul 1944. Mem-
brii cei mai în vârstă ai comunității po-
vestesc cum, în luna martie a acelui 

an, băiatul era pe malul Mureșului și a 
dat cu piciorul într-o minge, de fapt, o 
capcană care i-a adus moartea. Inci-
dentul este povestit și în cartea Istoria 
evreimii arădene, apărută la Editura 
Minimum, în anul 1996, în care se 
spune: „...o grenadă explodată acci-
dental pe malul Mureșului l-a ucis pe 
tânărul Péter Windholz, fiul doctorului 
Béla Windholz, și i-a sfârtecat piciorul 
prietenului său Kardos Emeric. Deși 
legătura logică dintre accident și agra-
varea situației evreilor din Arad s-a 
dovedit falsă, lipsită de temei, faptul 
necesită a fi amintit, deoarece oglin-
dește starea de spirit a evreimii. Mii de 
arădeni au luat parte la înmormânta-
rea lui Péter.”

Windholz Péter a fost unul dintre 
cei doi fii ai renumitului doctor Béla 
Windholz, cel care mai apoi devine 
directorul sanatoriului. Pe una dintre 
paginile de internet care păstrează 
memoria evreilor din Europa Centrală 
și de Est din secolul al XX-lea aflăm 

despre Marcel Roth, doctorul chirurg 
care a lucrat în sanatoriul arădean. 
„La scurt timp după ce m-am născut, 
s-au mutat la Arad pentru că tatăl meu 
a primit acolo loc de muncă, într-un 
sanatoriu. Era un sanatoriu privat, cu-
noscut prin tot Aradul sub numele de 
Sanatoriul Windholz. Fondatorii Wind-
holz au fost evrei. Întregul sanatoriu 
a aparținut familiei Windholz. Pe mă-
sură ce reconstruiesc lucrurile acum, 
sanatoriul s-ar fi prăbușit în jurul anu-
lui 1933, iar apoi ne-am mutat la Cluj-
Napoca” povestește András Rác, fiul 
lui Marcel Roth, pe site-ul Centropa.
org, într-un interviu realizat de Czingel 
Szilvia, la Budapesta, în anul 2007.

Indiferent de anotimpul în care vi-
zitezi cimitirul de pe strada Toporaș, 
ori a câta oară, ești frapat de măies-
tria operelor de artă așezate spre 

ComunitAti

În anul 2011, Marele Rabin Me-
nahem Hacohen spunea câteva ade-
văruri de netăgăduit, legate de comu-
nităţile evreieşti, evrei şi rabini:

„Viaţa evreiască nu mai e ca acum 
100 de ani. Provocarea este să gă-
seşti căile de a-i învăţa pe oameni ce 
înseamnă identitatea evreiască... Co-
munitatea evreiască nu poate exista 
fără sinagogă, însă în sinagogă tre-
buie să creezi o atmosferă care să 
atragă oamenii. În primul rând, rabinul 
trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile 
ca pe o misiune sfântă. Comunitatea 
trebuie să-l considere parte din via-
ţa ei, nu doar să meargă din când în 
când la sinagogă.”

Astăzi, legăturile membrilor comu-
nităţii evreieşti din România sunt tot 
mai strânse, datorită reţelelor de so-
cializare şi programelor de educaţie 
iudaică la care pot participa online. 
Pe lângă participarea la diversele pro-
grame religioase şi de cultură iudaică, 
oferite de prim-rabinul FCER Rafael 
Shaffer, de rabinul Yehoshua Aharo-
novitch, de rabinul Zvika Kfir, Comu-
nitatea Evreilor din Satu Mare a avut 
bucuria de a-l avea în mijlocul ei pe 
prim-rabinul Shraya Kav.

În periplul său prin zona istorică 
a Maramureşului, alături de prietenul 
nostru orădean Smuel Ben Saked, 
prim-rabinul Shraya Kav s-a oprit şi la 

Satu Mare, foarte prietenos şi apropi-
at de toţi participanţii la rugăciune şi 
discuţii. Rabinul Shraya transmite bu-
curia întâlnirii cu oamenii dragi şi este 
extrem de deschis să împărtăşească 
din învăţăturile Torei, ale marilor rabini 
şi învăţaţi.

Am participat împreună la rugăciu-
nea de seară – Maariv – şi la rugăciu-
nea de dimineaţă – Șaharit. Bucuria a 
fost cu atât mai mare cu cât la Șaharit 
au participat concomitent cele două 
comunităţi evreieşti surori, Oradea şi 
Satu Mare. Nimic nu e întâmplător, în 
condiţiile în care cele două comunităţi 
au în comun şi cele două sinagogi din 
Oradea şi Satu Mare, care au acelaşi 
arhitect şi, mai mult, au o formă foarte 
asemănătoare.

Deși criza sanitară ne ţine în conti-
nuare într-o distanţare dureros de în-
delungată, iată că găsim soluţii pentru 
a fi împreună şi pentru a păstra valo-
rile, identitatea şi obiceiurile evreieşti 
tradiţionale.

Prim-rabinul Shraya Kav 
în vizită la evreii sătmăreni

Satu Mare

Membrii comunității din CE Satu 
Mare și invitații lor din CE Zsima (Un-
garia) au celebrat Hanuca respectând 
condițiile restrictive impuse de pande-
mie. Președintele comunității, Adrian 
Beșa, a vorbit despre semnificația 
acestei sărbători, a victoriei binelui 
asupra răului, a luminii asupra întu-
nericului. O sărbătoare care ne obligă 
să nu ne uităm istoria. O sărbătoare 
a reînnoirii: de Hanuca a fost reînnoit 
Templul din Ierusalim, recucerit de la 
seleucizii care-l pângăriseră. Pentru 
a reaprinde Menora, era nevoie de 

ulei pur. Printr-o minune a fost găsit 
un opaiț cu ulei scăpat de la profa-
nare. Suficient însă pentru a face să 
ardă lumina o zi. Dumnezeu a făcut 
minunea ca uleiul să ajungă pentru 
opt zile. În amintirea acestei minuni, 
evreii de pretutindeni aprind opt zile 
lumânări în Hanuchii. Așa au făcut și 
cei din Satu Mare și oaspeții lor. Copiii 
s-au jucat cu titireze și s-au bucurat 
împreună cu adulții de gogoșile pre-
gătite de evreice sătmărence.

ADRIAN BEȘA,
președintele CE Satu Mare

Sărbătoarea reînnoirii

A șasea lumânare  
de Sărbătoarea Luminilor

Durere cioplită în piatră

Hanuca 5782  
în Orașul cu Salcâmi

Brăila

Sărbătoarea din 2021 de Hanuca 
a cuprins și de această dată, conform 
tradiției, amintirea curajului, a simbo-

lului luminii și bucuriei libertății, finalul 
fericit al revoltei fraților Macabei împo-
triva celor care ar fi dorit să distrugă 
religia iudaică în anii 165-163 î.e.n., 
pentru că istoria trebuie și merită să 
fie spusă, cunoscută, păstrată cu 
sfințenie.

Doar că Hanuca 5782 a fost, cel 
puțin în Comunitatea Evreilor din Bră-
ila, din nou atipică. Situația incertă 
din pandemia de COVID-19 a obligat 
conducerea CE Brăila să restrângă la 
minimum evenimentele publice, pen-
tru a oferi membrilor, destui în vârstă 

(vulnerabili la boala pandemică), se-
curitatea sanitară necesară păstrării 
sănătății. Așa că nu s-au mai întâlnit, 
ca altădată, în Templul Coral, nu a 
mai cântat corul brăilean „Macabi”, nu 
au mai fost oaspeți și prieteni... A fost 
doar bucuria cadourilor, primite de toți 
membrii Comunității.

Nadia Ustinescu, președinta Co-
mu nității Evreilor din Brăila, a spus: 
„Menora ar fi fost aprinsă în sinagogă 
dacă nu era pandemie, dacă am fi pu-
tut încălzi acest spațiu măreț, dacă... 
Sărbătoarea a venit și s-au aprins lu-
mânările colorate la ferestrele caselor 
evreilor. În case era cald și bine, dar 
voluntarii au considerat că trebuie să 
fie alături de conducerea Comunității, 
ducând Hanuca Gelt asistaților, dar și 
membrilor și copiilor acestora. O par-
te dintre darurile de care s-au bucurat 
enoriașii au fost sponsorizate de fami-
lia regretatului oficiant de cult Suchar 
Goldstein a cărui amintire va rămâne 
vie și specială pentru noi, cei care 
l-am cunoscut. De asemenea, am 
dedicat o parte a lumânărilor aprinse 
de Hanuca membrilor de familie care  
ne-au părăsit, dar și unor importanți 
oameni, dispăruți, care ne-au am-
prentat existența.”

ARMANDA FILIPINE

Arad

Târgoviște

Sub acest generic a început a 
șasea zi de Hanuca cu unii elevi ai 
Școlii Gimnaziale „Smaranda Gheor-
ghiu” (Elisa și Iosef Samuil) din Târ-
go viște. În ultimii 30 de ani, fiecă-
rei generații de elevi i s-au insuflat 
admirația și respectul pentru cultura 
iudaică ancestrală.

Desfășurată online, întâlnirea a 
avut loc în data de 3 decembrie 2021. 
În pregătirea zilei s-au implicat direc-
toarea școlii, profesoara responsabilă 
cu activitățile extracurriculare și profe-
soara de religie. Cu câteva zile înain-
te, elevilor li s-a sugerat să se infor-
meze pe internet despre semnificația 
sărbătorilor, astfel încât să fie pregătiți 
pentru ceea ce vor face împreună.

Asociația de Prietenie și Colabora-

re Cultuală cu Israel a oferit școlii o 
Hanuchie în care au aprins șase lu-
mânărele ale zilei. Li s-a spus că de 
Hanuca sărbătorim victoria iudaismu-
lui împotriva forțelor care încercau să 
distrugă spiritualitatea iudaică. Preo-
tul Matitiahu împreună cu cei cinci fii 
ai săi au purtat o luptă grea (ei erau 
puțini, dușmanul – numeros, mai bine 
înarmat și pregătit). Dușmanii seleu-
cizi, aliați cu evrei eleniști, politeiști, 
ocupaseră și pângăriseră Templul, 
încercând să impună religia lor. Li 
s-au opus evreii monoteiști, conduși 
de Hașmonei. Frații Macabei, deveniți 
eroi, întorși la Ierusalim, au purificat 
Templul, încercând să-l readucă la 

amintirea celor dispăruți. Aproape de 
aleea principală, te fulgeră imaginea 
unui bloc de piatră, de mărimea unui 
adult, pe care scrie cu litere mari, ce 
acoperă tot monumentul, doar un sin-
gur cuvânt: PÉTER. Îl vezi de depar-

te, ca un strigăt de durere disperată, 
cioplită în piatră, ce vrea să treacă de 
această lume și să ajungă acolo, din-
colo, undeva unde, poate, aude sau 
simte cel pe care cândva, cu drag, îl 
strigau Péter.

MARGARETA VIDORKA SZEGŐ

Monumentul funerar al lui Peter 
Windholz. Foto: M.V. Szego

ILEANA GHENCIULESCU
(Continuare în pag. 11)
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Pentru dr. Zvi Feine, newyorkez 
venit pe lume acum 80 de ani, alegând 
să facă aliya la 17 ani, dornic să ajute 
la redresarea comunităților evreiești 

europene trecute prin Holocaust,  
să-și sprijine semenii în suferință ori-
unde e nevoie, Joint-ul devine matca 
potrivită împlinirii. Îl ajută studiile de 

sociologie absolvite la Universitatea 
Ebraică din Ierusalim, doctoratul la 
Universitatea din Pennsylvania. Își 
fructifică înzestrările manageriale 
conducând Programul postuniversi-
tar Schwartz pentru lideri ai Centrelor 
Comunitare din Israel – Universitatea 
Ebraică. Mulți ani e director adjunct 
Joint-Israel; director al Centrului Taub 
pentru Studii de Politici Sociale din Is-
rael; președinte al boardului ESHEL; 
director Joint pentru țări din Europa 
Centrală și de Est, Asia, Africa. În 
prezent, dr. Zvi Feine este consultant 
Joint al unor ONG-uri în Israel, predă 
cursuri de masterat pentru studenții 
înscriși la Programul Schwartz și la 
Școala de Activități Sociale Baerwald 
de la Universitatea Ebraică. Este 
autorul memoriilor, apărute în 2019, 
la Editura Gefen (Ierusalim și New 
York), „Partnership, Challenges, and 
Transitions. Jewish Communal Ser-
vice in Romania and Poland”.

Directoratul în România (1988-
2005) acoperă momente sensibile 
din istoria postbelică a României, 
reflectate în istoria comunității noas-
tre: ultimii ani de totalitarism, anii de 
tranziție, începuturile consolidării sta-
tului român 
de drept. În 

ComunitAti

IULIA DELEANU
(Continuare în pag. 22)

Președinți de comunități  
născuți în luna februarie

n Costache Clim, președintele 
CE Huși, conduce o 
comunitate mică, cu 
probleme mari: asi-
gurarea unei vieți 
decente și protecția 
sanitară în acești 
doi ani de pandemie 
a asistaților – vârst-
nici, suferinzi, mulți 
singuri –, aceștia 
alcătuind, în prezent, majoritatea 
membrilor Comunității; grija față de 
patrimoniul sacru, mai ales buna 
întreținere a cimitirului; menținerea 
unei vieți religioase în parametrii 
normalității. Meritorii sunt străda-
nia și reușita sa, cu sprijinul FCER, 
DASM, al Cancelariei Rabinice. Cul-
tivă bune relații cu autoritățile locale.

AD MEA VEESRIM!

Două proiecte educaționale – „#lectiadeistoriealtfel” și 
„Povestiri din Holocaust. Bacău” –, inițiate de prof. Gabriel 
Stan, sunt derulate de Institutul Național pentru Studierea 
Holocaustului din România „Elie Wiesel”, în parteneriat cu 
Consiliul Județean Bacău, Complexul Muzeal „Iulian Anto-
nescu” din Bacău, Colegiul Economic „Ion Ghica” din Ba-
cău și Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” din Bacău.

#lectiadeistoriealtfel este un auxiliar didactic destinat 
deopotrivă elevilor de gimnaziu și liceu, profesorilor de is-
torie și nu numai. Tematica lui face referire la o serie de 
episoade locale ale istoriei Holocaustului din România.

Cele 12 lecții de „istorie altfel” pornesc de la competen-
ţele generale ale disciplinei „istorie”, definite în programa 

de trunchi comun, şi formează noi competenţe specifice 
care vor fi realizate prin operarea cu noi conţinuturi vizând 
teme și capitole care nu sunt cuprinse în programa de 
trunchi comun.

Lansarea oficială a auxiliarului didactic a avut loc vineri, 
3 decembrie 2021, în Sala Mare a Palatului Administrativ 
din Bacău.

Povestiri din Holocaust. Bacău. Vernisajul expoziției 
de bandă desenată cu acest titlu a avut loc în data de 3 
decembrie 2021 și a cuprins opt panouri: șase realizate 
de cercetătorii Institutului Național pentru Studierea Ho-
locaustului din România „Elie Wiesel” și două făcute de 
15 liceeni băcăuani, selectați pentru a participa la proiect. 
Expoziția este amplasată pe esplanada din fața Complexu-
lui Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău și a putut fi vizio-
nată până pe 3 ianuarie 2022.

Expoziția de bandă desenată este parte a proiectului 
Local frames for understanding victimhood and uplifting 
awareness. Romanian and the Holocaust („Contexte loca-
le pentru înțelegerea situației de victimă și creșterea gra-
dului de conștientizare. România și Holocaustul”). Acesta 
se desfășoară în șase județe: Argeș, Bacău, Dolj, Galați, 
Suceava și Vrancea, fiind finanțat de EVZ Stiftung, prin 
programul Local History. „Pentru a duce la bun sfârșit 
aceste proiecte, am antrenat o serie de parteneri locali, 
instituții publice și unități de învățământ. Sperăm ca ele să 
aibă un impact real, mai ales asupra mediului educațional”, 
a declarat prof. Gabriel Stan.

DAN DRUȚĂ

A șasea lumânare de Sărbătoarea LuminilorTârgoviște

Evenimente 
festive

În buna tradiție a sfârșitului de 
an, Comunitatea Evreilor din Focșani 
a organizat și a găzduit o serie de 
evenimente culturale, coordonate de 
președintele Mircea Rond.

Omul Anului 2020
La data de 17 decembrie, Comu-

nitatea Evreilor din Focșani a găzduit 
o ediție a Concursului Omul Anului 
2020, pentru județul Vrancea, în par-
teneriat cu prof. Culiță Ioan Ușurelu. 
Au fost acordate diplome și premii 

unor personalități locale care s-au re-
marcat în domeniile lor de activitate în 
anul 2020.

Remember Primul Congres  
Sionist, 1881

Pe 29 decembrie 2021, la sinago-
ga din Focșani a avut loc un eveni-
ment dedicat aniversării Primului Con-
gres Sionist de la Focșani, din 30-31 
decembrie 1881. În cadrul acestuia a 

fost vernisată o expoziție de fotografii 
având ca subiect acest eveniment is-
toric, urmată de o sesiune de comuni-
cări și discuții.          MIRCEA ROND

Focșani

viață. Pentru 
aceasta trebu-

ia aprinsă candela în care se ardea 
numai ulei pur. În ruine nu au găsit 
decât un urcior mic, sigilat, dar can-
titatea de ulei nu era de ajuns decât 
pentru circa 24 de ore, timp insufi-
cient pentru pregătirea și aducerea 
uleiului pur, necesar Marelui Preot. 
Cu uleiul necesar, frații Macabei au 
revenit la Templu, după opt zile, dar 
avusese loc un MIRACOL: candela 
continua să ardă, lumina învingând  
întunericul.

De Hanuca este sărbătorită atât 
biruința poporului iudeu față de co-
tropitori, cât și miracolul candelei 

care a rămas aprinsă opt zile, ar-
zând uleiul necesar doar pentru  
o zi.

În amintirea miracolului, în fami-
liile de evrei se aprind, până în zile-
le noastre, câte o lumânare în plus 
față de ziua precedentă, Hanuchia 
fiind plasată la ușă sau la fereastră, 
unde poate fi văzută de toți trecă-
torii. În cele opt zile de sărbătoare, 
familia, prietenii se întâlnesc acasă 
sau la Comunitate, unde mănân-
că alimente specifice, preparate 
în ulei, cum ar fi gogoșile. Adulții 
evocă în fața copiilor datele isto-
rice, copiii interpretează cântece 
tradiționale și primesc bănuți (Ha-

nuca Gelt). Și elevilor târgovișteni 
li s-au oferit bănuți de ciocolată. 
Zilele de Hanuca contribuie la po-
sibilitatea de a răspândi lumina uni-
versală, dragostea față de Dumne-
zeu cel Unic. În final, trei eleve au 
interpretat cântece specifice: Maoz 
Tzur; Sof, Sof, Sof; Ner Li.

Elevilor li s-a precizat motivul pen-
tru care au participat la această întâl-
nire: nu pentru a-și însuși sărbătorile 
specifice altor popoare, ci în amintirea 
familiilor de evrei care au donat, acum 
mai bine de 100 de ani, școala în care 
ei învață și astăzi. Donatorii nu au 
oferit bunuri trecătoare, ci ȘCOALA 
ETERNĂ.

(Urmare din pag. 10)

Proiecte educaționale privind Holocaustul din România

A fost prorogată acordarea 
indemnizațiilor pentru urmașii 
persoanelor persecutate etnic

Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021, la paragraful XL 
se prevede că se prorogă până la 1 ianuarie 2023 acordarea indemnizațiilor 
cuvenite prin lege urmașilor persoanelor persecutate din motive etnice de către 
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 
6 martie 1945.

Subliniem că această amânare este cu atât mai surprinzătoare cu cât res-
pectivele drepturi fuseseră negociate și introduse în Programul de Guvernare, 
toate cele trei partide din recent constituita Coaliție de Guvernare, respectiv 
PSD, PNL și UDMR, fiind de acord și cu prevederea în bugetul de stat a sume-
lor necesare plății acestor indemnizații de la 1 ianuarie 2022.

Mai mult decât atât, încă din vara lui 2021, Casele de pensii începuseră să 
primească și documentele necesare și să analizeze cererile depuse și să emi-
tă hotărârile de stabilire a drepturilor cuvenite pentru acordarea respectivelor 
indemnizații, după cum se preciza într-un Comunicat de presă emis de Casa 
Națională de Pensii în iunie 2021. În noile condiții, Casa Națională de Pensii 
Publice (CNPP) a anunțat că „atât dosarele acceptate în 2021, cât și cele din 
2022 vor intra în plată de la începutul lui 2023”.

Guvernul pare a se ghida după versurile lui George Coșbuc, „trei pași la 
stânga linișor, și alți trei la dreapta lor”. Asta da, strategie de guvernare! (A.M.)

„În fața conducerii mondiale a Joint-ului,  
pledez pentru comunitatea voastră”

Dr. Zvi Feine la 80 de ani
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Dr. Alice Mihaela Mezincescu, 
membră a Comunității din București, 
a obținut în urmă cu două luni pres-
tigiosul titlu de doctor (PhD) în me-
dicină vasculară la Universitatea din 
Aberdeen, Scoția. Performanța este 
rezultatul studiilor și practicii de ani 
de zile, dar tinerei îi plac provocările. 
Alice a absolvit Universitatea de Me-
dicină din București, dar a dorit să 

se perfecționeze în străinătate. A concurat la un post în 
Marea Britanie, a lucrat mai întâi într-un spital din Cardiff, 
apoi s-a transferat la Aberdeen. Pe lângă activitatea prac-
tică de medic cardiolog la Aberdeen Royal Infirmary, ea 
s-a implicat în cercetare (obligatorie în cazul doctoratului), 
sub egida Universității din acest oraș, după ce a obținut și 
titlul de Membru al Colegiului Regal de Medici (MRCP). 
Titlul postuniversitar MRCP atestă calitatea de membru în 
trei Colegii Regale de Medici din Marea Britanie.

În cadrul cardiologiei, Alice și-a ales poate ramura cea 
mai grea, cardiologia intervenționistă, meserie rar întâlnită 
la femei. Titlul de PhD i-a fost acordat pentru rezultatele 
obținute în medicina cardiovasculară. Fiind vorba de un 
titlu academic, Alice Mezincescu își împarte vremea între 
activitatea clinică, munca de cercetare și învățământ. Ea 
a participat ca „mâna întâi” la 170 de operații cardiace, ca 

„mâna a doua” în 221 de operații și a efectuat peste 800 de 
angiograme coronariene. De asemenea, o dată pe lună a 
făcut de gardă la o unitate intensivă de urgență de cardio-
logie. A participat la numeroase conferințe și cursuri care 
prezentau cele mai noi tendințe în cardiologia vasculară. A 
publicat în reviste de specialitate numeroase articole, fie ca 
autor singur, fie împreună cu alți colegi din același domeniu.

Alice este și o pasionată de maraton și participă la  
curse de ultramaraton în Scoția și astfel a obținut locul în-
tâi la femei și locul șase general la cursa denumită „Aven-
turi în ultramaratonul din țara minune” (Adventures into 
Wonderland Ultra Marathon).

Dr. Alice Mezincescu a fost mândră când, la acordarea ti-
tlului de PhD, nu numai că a fost chemată pe podium printre 
primii zece, ci s-a și spus răspicat și tare „România”. Fiindcă 
adevărul este, și de ce să nu recunoaștem, că nu e ușor să 
răzbești printre sutele de doctoranzi englezi, scoțieni și din 
numeroase alte țări și să te situezi în partea superioară a 
ierarhiei. De aceea trebuie să o felicităm și să fim mândri de 
succesele tinerei membre a Comunității din București.

Alice a mai înregistrat un succes. În urmă cu câteva 
săptămâni a fost anunțată că a obținut un post de chirurg-
cardiolog consultant într-un mare spital din Noua Zeelan-
dă, unde-și va desfășura anul de postdoctorat. Nu putem 
decât să ne bucurăm împreună cu ea.

EVA GALAMBOS

Ultima lună a lui 2021 a reprezentat un sumar 
al celor care au precedat-o. Au continuat cursu-

rile de iudaism, întâlnirile cu cei mici de fiecare duminică, 
lecţiile de ebraică, dansurile. Cei vârstnici nu au fost aban-
donaţi nici în această perioadă specială a anului şi vizita-
rea lor a continuat. Desigur, respectarea normelor sanitare 
este o prioritate în această privinţă.

Luna decembrie a reprezentat și una a întâlnirilor cu 
autorităţile oraşului, cu reprezentanţii consulatelor şi cen-
trelor culturale ale diferitelor reprezentanţe. Ziua dintre ani 
a fost marcată de prezenţa Maiei Morgenstern, în tradiţi-
onala reprezentaţie a „Liliacului”, care de zeci de ani este 
destinaţia de Revelion a celor care iubesc opera şi opere-
ta. Marea actriţă a intrat în mijlocul artiştilor lirici, realizând 
un Frosh care încântă, din nou, publicul. Admiraţia spec-
tatorilor pentru reprezentaţia 2021 şi pentru 
evoluţia Maiei Morgenstern am perceput-o 
la început de an, prin intermediul sutelor de 
mesaje apărute online.

Membrii comunităţii timişorene au mai 
avut şansa să viziteze o expoziţie cu o sem-
nificaţie deosebită pentru lumea evreiască. 
Fundaţia Art-Encounters, realizatoarea unor 
evenimente culturale de marcă, în colabo-
rare cu Centrul Pompidou din Paris, a ofe-
rit vizitatorilor expoziţia „Infra-Noir: anatomii 
ale dorinței, metamorfoze ale imaginii”. Sunt 

alăturate picturi, sculpturi, poezii, fragmente de album, fo-
tografii, film, într-o încercare de a oferi o imagine asupra 
mișcării de avangardă. Marea majoritate a artiştilor care 
se regăsesc în această întâlnire spiritual-artistică, al că-
rei curator a fost Mica Gherghescu, din cadrul Centrului 
Pompidou, sunt evrei. Faptul pentru care această mişcare 
a fost iniţiată şi îmbrăţişată de cei cu origine evreiască are 
explicaţii de ordin sociologic, psihologic, religios şi artistic.

Parte din titlul expoziției este, de altfel, inspirat de Victor 
Brauner. „Anatomiile dorinței sunt probabil proiecțiile noas-
tre textuale de imagine asupra felului nostru de a trăi, pasi-
unea e puțin spus, felul de a iubi și de a scrie, de a construi 
imagini. Anatomiile dorinței ne poartă la titlul unui proiect al 
lui Victor Brauner, realizat între 1935 și 1936 printr-o serie 
de desene traversate de spiritul marchizului de Sade”, ex-

plică Mica Gherghescu.
Numele care se regăsesc în expoziţie, 

fiecare cu viziunea sa specială, sunt Ghera-
sim Luca, Gellu Naum, Paul Păun, D. Trost, 
Victor Brauner, Théodore Brauner, Jacques  
Hérold, Benjamin Fondane, Jean David, 
Hedda Sterne.

Expoziţia este o călătorie simbolică prin 
ungherele anatomiei minţii umane, vizitatorul 
observând un deconstructivism al corpului, 
o acaparare a fiinţei de trăiri transformate în 
coşmaruri vii. (L.F.)

Sfârșit  
de an bogat  

în evenimente
Chiar dacă traversăm o perioadă 

dificilă, JCC Iași și CE Iași au reușit să 
continue evenimentul național carita-

bil Livratorii de Lumină, aducând bu-
curia luminii de Hanuca în casele ce-
lor ajunși la vârsta la care sufletul se 
hrănește mai mult cu amintiri și care, 
poate, nu au mai simțit de multă vre-
me atmosfera familiară, tradițională 
de Hanuca. Bucuria și mulțumirile cu 
care am fost primiți ne-au făcut să 
ne dorim ca anul viitor să revenim la 
toți cei pe care i-am vizitat acum și 
să sperăm că vom reuși să aducem 
bucurie și speranță cât mai multor 
reprezentanți ai generației de aur.

În a doua seară de Hanuca ne-am  
bucurat de prezența unor oaspeți 

de seamă: Maia Morgenstern, direc-
toare a Teatrului Evreiesc de Stat, și 
Tova Ben Nun-Cherbis, președintă-
fondatoare a Complexului Educațional 
Laude-Reut. În deschiderea cere-
moniei, președinta CE Iași, Benja-
mina Ides Vladcovschi, a mulțumit 
distinșilor oaspeți pentru frumoasa 
surpriză făcută prin prezența la cea 
de a doua seară de Hanuca și pentru 
exemplul dat generațiilor mai tinere. 
În continuare, cele două invitate și-au 
amintit cu drag de perioada copilăriei, 
de  modul în care sărbătoreau Hanu-
ca în familie, au rostit binecuvântări și, 

alături de numeroșii copii prezenți, au 
aprins a doua lumânare, au dansat și 
au interpretat cântece specifice aces-
tei sărbători.

În același context al sărbătorii de 
Hanuca, directorul JCC Iași, Albert 
Lozneanu, a fost invitat la postul re-
gional de televiziune Apollonia TV, 
unde a împărtășit informații inedite 
despre Sărbătoarea Luminilor, dar și 
despre simbolistica celor mai impor-
tante zile din an sărbătorite de evrei, 
oferind detalii despre credințele, obi-
ceiurile, vestimentația și gastronomia 
tradițională evreiască.

SILVIAN SEGAL

JCC IAȘI

Secțiune coordonată de  
GEORGE GÎLEA

JCC TIMIȘOARA

O tânără membră a Comunității din București, 
cu doctorat la Universitatea din Aberdeen

Henry Kissinger și Orientul Mijlociu

Final de an laic, început de noi proiecte

O nouă carte semnată de diplomatul american Martin 
Indyk – Master of the Game: Henry Kissinger and the Art 
of Middle East Diplomacy – creionează noi abordări și de-
talii despre politica Orientului Mijlociu și rolul lui Henry Kis-
singer în ultimele decenii. Martin Indyk a îndeplinit, între 
altele, pentru o bună perioadă de timp, rolul de negociator 
diplomatic între Statele Unite ale Americii și Israel în timpul 
administrației Clinton și a fost ambasadorul SUA în Israel. 
În prezent, el este membru al Council for Foreign Relations 
și un reputat specialist al problematicii Orientului Mijlociu.

Încă din primele rânduri, cartea îți oferă cel puțin senzația 
privilegiată de a arunca un ochi în culisele diplomației ame-
ricane. Pe 22 septembrie 1973, la Casa Albă, Henry Kis-
singer depunea jurământul în noua sa calitate – al 56-lea 
secretar de stat – în prezența președintelui Richard Nixon. 
Între cei 250 de invitați se aflau părinții și copiii săi, dar și 
actorul Kirk Douglas. Președintele Nixon avea să remar-
ce atunci că Henry Kissinger devenise astfel primul șef al 
diplomației americane cu cetățenie dobândită și fiind evreu.

La doar două săptămâni izbucnea Războiul de Iom Ki-
pur; grație abilităților sale, arată autorul cărții, Kissinger a 
reușit gestionarea concomitentă a patru obiective majore – 
asigurarea victoriei Israelului, menajarea egoului lui Anwar 
Al-Sadat prin evitarea unei înfrângeri umilitoare a Egiptului, 
convingerea statelor arabe că Statele Unite pot livra o serie 
de rezultate sau concesii la masa tratativelor și nu în ultimul 
rând o relativă relaxare a ostilităților cu Uniunea Sovietică. 
Indyk este de părere că această primă criză, pe care recent 
numitul secretar de stat o gestionase, avea să contureze vi-
itoarele succese în cariera sa diplomatică. Kissinger nu era 

deloc un diplomat prea atașat de biroul său, ba mai mult, 
călătorea adesea în principalele capitale ale Orientului Mij-
lociu – Ierusalim, Cairo sau Damasc. Aceste vizite repetate 
au făcut posibile cele trei acorduri importante semnate de 
Israel cu Egiptul, respectiv cu Siria, tratatul de pace dintre 
Israel și Egipt și, peste ceva timp, Acordurile de la Oslo. 
Coordonatele viziunii lui Kissinger au fost ordinea și sta-
bilitatea, afirmă diplomatul american. Două atribute uneori 
greu de identificat într-o zonă precum Orientul Mijlociu. Me-
morabilă poate fi și definiția pe care Henry Kissinger avea 
să o enunțe: „Orientul Mijlociu este o zonă cu personalități 
remarcabile, ultimul bastion în care femei și bărbați măreți 
pot ieși din deșert și face lucruri de necrezut.”

Martin Indyk își recompensează cititorii pentru cura-
jul de a fi parcurs cele aproape 700 de pagini ale cărții. 
Relația cu prim-ministrul israelian Golda Meir este bine 
creionată, iar una dintre relatările mai puțin convenționale 
se referă la o vizită a lui Henry Kissinger la Ierusalim, în 
luna mai 1974. După un gest de curtoazie în care el o 
îmbrățișează și o sărută pe obraz, șefa guvernului isra-
elian remarcă sarcastic: „Nu știam că săruți femeile” – o 
aluzie la numărul mare de poze în care secretarul de stat 
american apare în compania liderului egiptean Anwar Al-
Sadat, îmbrățișându-l.

După cum era de așteptat, cartea nu propune verdicte 
asupra unor decizii sau ezitări ale lui Kissinger, ci mai de-
grabă tratează evenimentele într-o manieră evolutivă, dar 
fără îndoială oferă o perspectivă lucidă și bine documen-
tată asupra unuia dintre cele mai importante personaje ale 
lumii politice postbelice.          DAN DRUȚĂ
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Recent, un partid politic extremist 
aflat în campanie electorală decla-
ra studierea Holocaustului o „temă 
minoră” și un „experiment ideologic 
asupra copiilor din România”; același 
partid pentru care Corneliu Zelea Co-
dreanu și Ion Antonescu sunt un reper 
moral. Ianuarie este și luna memoriei 
victimelor unor alte extremisme, victi-
mele Pogromului din București (21-23 
ianuarie 1941). Peste 120 de evrei, 
preponderent bărbați tineri, au fost 
executați în cele mai oribile moduri, 
uneori în fața familiei, zeci de sinagogi 
au fost desacralizate și unele arse 
din temelii, mii de magazine și case 
evreiești au fost devastate pentru a 
arăta această adeziune ideologică a 
legionarilor față de rasismul și antise-
mitismul nazist.

Dintre toate victimele (de la Jila-
va, Abator, executate pe stradă sau 
în propria casă), cazul fostului maior 
Sami Röder șochează prin dimensi-
unea execuției ca parte a unui ritual 
legionar (detalii descoperite recent și 
publicate pentru prima oară în stu-
diul „Maiorul Sami Röder, născut 
la Hârlău, victimă a Pogromului din 
București – ianuarie 1941”, din volu-
mul Evreii din Hârlău și împrejurimi, 
2020).

În procesul-verbal din 24 ianuarie 
(din dosarul Institutului de Medicină 
Legală – IML 142), semnat de comi-
sarul de poliție Mihail Măescu, de la 
circa 19 de Poliție, acesta lămurește 
împrejurările găsirii corpului: „Fiind in-
format prin zvon public că sub podul 
de cale ferată de pe linia București-
Constanța, lângă crucea lui Ciumetti, 
s-ar găsi un cadavru prezentând mai 
multe împușcături, ne-am transportat 
la fața locului unde am găsit un cada-
vru de sex bărbătesc, de 40 ani, în-
tins pe pământ cu fața în sus și având 
mâinile întinse de-a lungul corpului. 
Cadavrul este îmbrăcat într-un cos-
tum maron, având lingerie albă, pi-
cioarele goale. Pălăria de culoare gri 
este așezată pe abdomenul mortului. 
Cadavrul prezintă următoarele răni 
prin armă de foc: trei în abdomen, 
una în inimă, una în tâmpla stângă, 
una în gură și o lovitură cu un corp 
contondent în partea dreaptă a capu-
lui, prin care au ieșit creerii. Asupra 
cadavrului s-au găsit următoarele: 
certificatul nr. 29246 eliberat de Minis-
terul Apărării Naționale, pe numele de 
farmacist Maior Sami Röder, din care 
rezultă că a fost reformat; un calendar 
tehnic pe anul 1940, cu scoarțe roșii, 

având diverse însemnări; un extract 
de naștere din 1897 al urbei Hârlău, 
jud. Botoșani, pe numele Samy Röder 
Israelitz; un bon de 344 lei; o rețetă 
cu antetul dr. M. Narsing; carnetul nr. 
68 de evidență la instrucția A.P. pe nu-
mele S. Röder; o copertă de buletin 
de populație cu o chitanță pe numele 
Röder Samy și un carnet eliberat de 
Ministerul Apărării Naționale, pe nu-
mele de farmacist Maior Röder Sami.

Din cercetările făcute la fața locului 
reiese că omorul a fost săvârșit în ur-

mătoarele împrejurări: în noaptea de 
22-23 ianuarie a.c., pe la orele 24.10, 
un grup de legionari l-au dus pe nu-
mitul Röder Sami sub podul de la cru-
cea lui Ciumetti, unde l-au împușcat 
și, după ce l-au jefuit, au plecat în 
grup, cântând. Din investigațiile făcu-
te până în prezent, autorii nu au fost 
descoperiți.

Față de cele de mai sus, cu tele-
grama nr. 725 din 24.01.1941 i-am 
anunțat pe cei în drept, iar cu adre-
sa nr. 726 din 24.01.1941, cadavrul a 
fost înaintat Institutului Medico-Legal, 
conform ordinului telefonic al dlui Pro-
curor de serviciu, Paul Petrescu.

La orele unsprezece s-a prezen-
tat înaintea noastră numitul Con-
stantin Bercaru, din strada Baicului 
nr. 136, care a depus la Comisariatul 
de Poliție un portofel de piele neagră 
conținând două hârtii a cinci sute de 
lei și un briceag cu o singură lamă, 
declarând: Eri pe la orele 9 dimineața 
am auzit că se găsește un mort sub 
podul de la crucea lui Ciumetti, lângă 
cetate și m-am dus și eu ca să-l văd. 
Am văzut lume multă adunată și după 
ce s-a mai rărit lumea am văzut o fată, 

pe care n-o cunosc și nici nu știu unde 
stă, cu portofelul, pe care îl aduc, 
în mână. După ce a luat din el 
trei monede de 250 lei, l-a arun-
cat. Eu l-am ridicat și am găsit în 
el o mie de lei. Am găsit pe jos și 
briceagul pe care-l depun împreu-
nă cu portofelul, spre a fi date cui 
trebuie. Declar, susțin și semnez. 
Ss/ B. Constantin.”

Felul și locul unde este găsit 
cadavrul, descrierea plăgilor mul-
tiple din fișele IML, felul în care 
cadavrul este jefuit ne dau o ima-
gine despre criminali și victimă, 
despre dezumanizare. Asasinarea 
lui „lângă crucea lui Ciumetti” (Ste-
re Ciumetti, secretarul Gărzii de Fier, 
executat  în noaptea de 29 decem-
brie 1933 prin împușcare, de un grup 
de agenți de poliție, după asasinarea  
prim-ministrului I.G. Duca – 1879-
1933 – care încercase să împiedice 
ascensiunea mișcării extremiste) are 
aerul unei vendete singulare (spre de-
osebire de execuțiile în masă din pă-
durea Jilava sau Abator), dar aproape 
rituale prin locul ales și felul execuției. 
Putem deduce că tocmai numele evre-

iesc și actele care atestau pregătirea 
lui militară au declanșat furia legio-
narilor, și nu sumele de bani pe care 
le-au putut recupera parțial rudele. 
Probabil aceste sume pe care le avea 
asupra lui erau necesare pentru răs-
cumpărarea cuiva din arest (așa cum 
au încercat și alții, devenind la rândul 
lor victime). Moartea acestui erou din 
Primul Război Mondial a fost prece-
dată de tortură și probabil agonizantă.

Din activităţile de cercetare ale

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

În numele victimelor Pogromului de la București
8 1  D E  A N I  D E  L A  P O g R O M u L  D E  L A  B u C u R E Ș T I

„Eram un copil de patru ani. 
Creșteam într-un mediu intelectual, în 
casa construită de tatăl meu, arhitect. 
Din senin, barbari năvălesc în casă, 
urlă, cotrobăie în dulapuri, aruncă 
totul pe jos. «Unde-s banii și bijuteri-
ile?», ațintesc revolvere spre mama. 
Mama stă dreaptă în fața lor. «Ieșiți 
afară!», îi înfruntă. Curajul și demni-
tatea ei și-au pus amprenta asupra 
felului meu de a fi pentru toată viața.”

Mărturia vine într-un moment ten-
sionat, când antisemitismul mișcărilor 
de extremă dreapta se manifestă tot 
mai agresiv pe fondul protestelor le-
gate de criza sanitară și criza econo-
mică. „Regizorii care-l instrumentea-
ză, atunci și acum – comentează San-
dra Segal –, spun că legionarii au fost 
idealiști dezgustați de politicianism, 
de corupție, care au vrut să purifice 
moravurile din țară. Unii fac parte din 
elita intelectualității. Ce fel de «purifi-
catori» sunt cei pe care i-am văzut cu 
ochii mei, i-am auzit cu urechile mele 
amenințându-mi mama cu moartea 
dacă nu le dă banii și bijuteriile?!”

– A fost o scenă care v-a fracturat 
copilăria...

– Copiii din generația mea au tre-
buit să înțeleagă repede de ce dis-
pare cineva din familie, de ce trebuie 
să fugă de acasă, de ce nu mai au 
voie să aibă radio, telefon, mașină. 
Am întrebat-o și eu pe mama: de ce? 
„Pentru că noi n-avem țară. Am fost 

alungați din țara noastră”, mi-a răs-
puns. Când acad. Cajal mi-a propus și 
am acceptat să conduc Departamen-
tul de Tineret al FCER, m-am străduit 
să le explic tinerilor noștri, pentru care 
existența Statului Israel înseamnă un 
lucru firesc, că noi putem ține fruntea 
sus și spatele drept, oriunde trăim, 
pentru că avem țara noastră: Statul 
Israel. Am făcut-o la seminarele de is-
toria evreilor și iudaism, organizate la 
Tabăra de vară de la Cristian-Brașov, 
azi Centrul de Instruire și Recreere Be 
’Yahad.

– A fost un miracol că ați scăpat cu 
viață în 1941!

– Legionarii îl căutau pe tata să-i 
ia blocul. Noroc că tata nu era aca-
să. A fost găsit și poliția legionară 
l-a torturat să semneze că-l „vinde” 
gratis Societății de Muniții Astra Va-
goane Arad. Păstrez livretul lui mili-
tar din Primul Război Mondial, deși 
încetățenirea a primit-o în 1923. 
Însă pentru unchiul meu, av. Moi-
se Mariasis, pogromul a însemnat 
sfârșitul: a murit împușcat în Pă-
durea Jilava. Nu împlinise încă 40 
de ani. Aflând că-i prăpăd în oraș, 
primul lucru la care s-a gândit a fost 
să meargă să-și ia soția de la ser-
viciu. Legionarii l-au prins pe stra-
dă... Tata și mătușa mea i-au găsit 
cadavrul la morgă.

– Cum s-a repercutat trauma de 
atunci asupra întregii dvs. existențe 
ulterioare?

– Am înțeles că, atât timp cât tră-
iesc, am datoria să spun ce a fost în 
anii aceia celor care nu știu și celor 
care nu vor să știe, cei din urmă răs-
tălmăcind istoria, fiind promotori ai urii 
incitatoare la violență. Pentru cei care 
nu știu, cred că ar trebui actualizate 
cartea despre contribuția evreilor la 
dezvoltarea României moderne, co-
ordonată de acad. N. Cajal și dr. H. 
Kuller, precum și volumul pe aceeași 
temă, incluzând comunicări prezenta-
te la sesiunea științifică din programul 
ultimei ediții a Podurilor Toleranței, 
organizată de B’nai B’rith România. 
Celor intoxicați de falsuri trebuie să le 
arătăm că legionarii au ucis nu numai 
evrei, ci și pe Nicolae Iorga, Armand 
Călinescu, Gh. Duca, Virgil Mad-
gearu. Că Antonescu a fost criminal 
nu numai față de evrei – a ucis peste 
300.000 de evrei români și ucraineni 
–, ci în special față de poporul român, 
atunci când, după recuperarea terito-
riilor care aparținuseră României, a 
continuat, alături de armata nazistă, 
înaintarea în interiorul fostei URSS. 
Că nu evreii, ci tancurile Armatei 
Roșii au adus comunismul în Româ-
nia. Că oamenii nu se împart după 
etnii și confesiuni, ci după omenie. 
Noi, supraviețuitorii Holocaustului, 
putem oare să tăcem când un par-
tid extremist a ajuns în Parlamentul  
țării?!

– Care a fost punctul de pornire al 
seminarelor de iudaism și istoria evre-
ilor?

– Eram în Tabăra Internațională de 
la Szarvas, la început de activitate în 
Departament. Lucram cu 19 tineri din 
România. I-am întrebat ce știu despre 
mișcarea legionară. Numai unul sin-
gur știa ceva despre asta. Bunicii nu 
le-au povestit, la școală nu au învățat. 
Atunci mi-am promis să-i ajut să facă 
primii pași în cunoașterea istoriei 
evreilor, cu accent pe istoria evreilor 
români. Am făcut tot posibilul să-mi țin 
promisiunea.

– Vă mulțumesc.
IULIA DELEANU

„I-am văzut cu ochii mei, i-am auzit cu urechile mele 
amenințându-mi mama cu moartea”

Interviu cu ing. SANDRA SEGAL, supraviețuitoare a Pogromului legionar din ianuarie 1941
Pogromul legionar din 21-23 ianuarie 1941, la 

București, episod al Holocaustului din România, a 
început prin devastarea cartierelor evreiești: prăvă-
lii jefuite, sinagogi arse. S-a întețit prin teroare, tor-
tură, masacre. În Pădurea Jilava au fost asasinate 
două treimi din totalul victimelor. În rechizitoriul și 
actul de acuzare din procesul intentat principalului 
lot de legionari, în timpul regimului Antonescu, pro-
curorii militari au afirmat că „a fost o acțiune pregătită 
și comandată (...), prin masări de grupuri legionare 
înarmate în Capitală și în diferite orașe ale țării”. 
Convorbirea cu unul dintre puținii supraviețuitori, ing. 
Sandra Segal, prefațează comemorarea Pogromului 
de acum 81 de ani.

ANCA TUDORANCEA
(Continuare în pag. 22)
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Acesta este subiectul conferințelor ținute la 
Cercul Libertatea în iulie 1918 de dr. W. Filder-
man și M. Schwarzfeld. Cei doi au vorbit des-
pre viața evreiască, despre lupta pentru eman-
cipare în secolul al XIX-lea.

Dr. W. Filderman a pus accent pe contri-
buțiile evreilor la viața economică a Țărilor Ro-
mâne și la posibilele consecințe ale emancipă-
rii. Un subiect preferat de el era demonstrarea 
influenței pozitive a emancipării evreilor asupra 
dezvoltării generale a statelor în care s-a rea-
lizat acest act politic. Filderman a insistat asu-
pra a două condiții necesare pentru înfăptuirea 
emancipării: reformarea contextului juridic și 
social românesc pentru îngăduirea integrării 
depline a evreilor în societatea românească; 
reformarea contextului subiectiv de viață evre-
iască, menită să se modernizeze.

Conferința lui M. Schwarz-
feld a avut o problematică mai 
complexă. Schwarzfeld a început 
expunerea cu prezentarea vieții 
comunitare evreiești în Principa-
tele Române în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea, a obiceiurilor pământeni-
lor și a imigranților. El s-a referit la Ofisul lui 
Mihail Grigorie Sturdza, domnitorul Moldovei, 
dat la Iași în 15 noiembrie 1847 departamen-
tului Trebilor din Lăuntru, în legătură cu în-
demnarea tineretului evreu de a se îmbrăca în 
straie europene. Ofisul prevedea: „Tinerimea 
evreiască să fie și aici cu îmbrăcămintea eu-
ropeană, ca prin acest mijloc să se poată în-
lătura multele necuvinți și să se înlesnească, 
pentru cei ce vor voi, trimiterea copiilor lor la 
școlile publice.” Schwarzfeld a evocat memo-
ria evreilor care au participat la Revoluția din 
anul 1848: Davicion Bally, zaraful Lăzărilă; a 
stăruit cu deosebire asupra pictorilor Constan-
tin Rosenthal și Barbu Iscovescu. El a citat 
următorul pasaj dintr-o scrisoare adresată de 
Rosenthal lui C.A Rosetti în 26 iulie 1848: „Nici 
nu vă închipuiți cât de mult sufăr pentru cauza 
voastră, n-aș fi crezut niciodată să fiu atât de 
român cât sunt.” Desigur, n-a scăpat din ve-
dere Proclamația de la Islaz, cu prevederile 
privind emanciparea evreilor. A citat Articolul 
21, în care revoluționarii pașoptiști au formulat 
revendicarea privind „Emanciparea israeliților 
și drepturi politice pentru orice compatriot de 
altă credință”. În expunerea sa, Schwarzfeld a 
citat din articolele publicate de dr. Iuliu Barasch  
în Israelitul Român despre cum înțelegea el 
lupta pentru emancipare. În acest context, el 
a dat câteva informații despre ziarul mai sus 
menționat, care a apărut la București în mar-
tie 1857 la inițiativa și sub îndrumarea lui Iu-
liu Barasch. A fost primul ziar evreiesc apărut 
în Țările Române, în limba română și în limba 
franceză. A fost conceput și redactat astfel în-
cât să intereseze, să instruiască și să lumineze 
deopotrivă pe evrei și pe creștini și să-i infor-
meze pe unii despre ceilalți. Nu întâmplător, un 
foileton despre Mihai Viteazul alternează cu un 
foileton despre Maimonide în chiar primele nu-
mere. A vorbit despre faptul că prima publicație 
periodică evreiască în limba română apare în 
preajma adunării celor două divanuri ad-hoc 
și când sosesc la București comisarii Marilor 
Puteri pentru informarea guvernelor lor asupra 
dorințelor exprimate de poporul român. Era 
înaintea conferinței reprezentanților celor șapte 
puteri (Marea Britanie, Franța, Rusia, Prusia, 
Austria,Turcia, Regatul Sardiniei) care se întru-
neau la Paris (între mai-august 1858) pentru 
a hotărî cu privire la organizarea Principatelor 
Române. Conferința a stabilit ca cele două țări 
să poarte denumirea de Principatele Unite ale 
Moldovei și Țării Românești, fiecare cu domn 
și guvern propriu. În acest context politic, arăta 
Schwarzfeld, a început în 1857 acțiunea evrei-
lor pentru emancipare. Conducerea evreiască, 
în frunte cu Iuliu Barasch, a hotărât să adre-
seze petiții delegaților respectivi, cerând ca 
țările lor să intervină la guvernanții români pen-
tru acordarea de drepturi cetățenești evreilor. 
Schwarzfeld și-a încheiat conferința cu prezen-
tarea rolului lui Iuliu Barasch în declanșarea 
luptei pentru emanciparea evreilor.

LYA BENJAMIN

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

O pagină de istorie

George Gîlea: Este im-
portant pentru identitatea 
dumneavoastră faptul că 

sunteți bucureștean, că ați crescut și locuiți aici?
Andrei Oișteanu: Categoric, da! Contează întot-

deauna obârșia, din punct de vedere cultural, econo-
mic, social. Orașul în care am făcut ochi, în 1948, a 
fost Cernăuțiul (o altă Mică Vienă, pe lângă Timişoa-
ra), în Bucovina, o regiune central-europeană dragă 
mie. Am crescut în cartierul evreiesc, pe Strada Cea-
sornicarilor (Uhrmacher Gasse), o meserie aproape 
monopolizată de evrei. Locuiam nu departe de Evre-
iskii Bazar şi de casa lui Paul Celan.

Era foamete după război și statul, pentru că nu 
mai putea asigura hrana populației, dădea oamenilor 
loturi de pământ pe malul Prutului, unde ai mei cul-
tivau cartofi. Aveam cartofi destul de mulți, dar nimic 
altceva. Îi mâncam fierţi în coajă. Astfel, coaja se în-
depărtează economicos și cartoful își păstrează tot 
gustul înăuntru.

În București am ajuns în 1954. Am fi plecat mai 
devreme, dar emigrarea din Uniunea Sovietică, chiar 
și într-o țară socialistă, era percepută ideologic ca 
fiind o „trădare”, o „degradare”. Aşa că a trebuit să 
aşteptăm moartea lui Stalin (5 martie 1953).

În acea epocă, în anii ’50, Bucureştiul era o 
combinație foarte specială, o mixtură între un 
București patriarhal, rămas din secolul al XIX-lea, 
apoi un oraş din Belle époque și din interbelic – mo-
dern, civilizat (Micul Paris) – și, în fine, un București 
în curs de stalinizare, în care comunismul invada 
agresiv ultimele insule de libertate și de cultură. Era 
epoca de schimbare la față a Bucureștiului, în sensul 
rău al expresiei, prin modificarea numelor de străzi, 
prin schimbarea brutală a monumentelor.

Noi am locuit pe strada Washington, în zona cu 
străzi cu nume de capitale: Roma, Londra, Paris. Au 
fost păstrate toate aceste denumiri, mai puţin Strada 
Washington. Era prea mult, era „capitala infernului”. 
Numele străzii Washington a fost schimbat cu nume-
le unei ilegaliste comuniste, Haia Lifşiţ, care în anii 
’20 murise în închisoare. Prin anii ’70 Ceaușescu a 
schimbat toate denumirile cu evrei și ilegaliști. Nu-
mele Haia Lifșiț a fost schimbat cu un nume neutru: 
Str. Rozelor. În fine, după decembrie 1989, strada a 
fost redenumită Washington. Iată istoria unei ţări în 
numele purtate de o stradă.

(...)
G.G.: Cum a fost tinereţea dumneavoastră aici, 

în București? Se simțea ceva din atmosfera eferves-
centă care venea din Occident în anii ’60? Aveați cam 
20 de ani în acea perioadă.

A.O.: Cortina de Fier a despărțit mai mult Estul 
Europei de Vest, decât invers. Pentru că, în bună 
măsură, noi reușeam să ne ținem la curent. Vestul 
își era sieși suficient. În schimb, Estul Europei făcea 
găuri în Cortina de Fier pentru a putea aduce dis-
curile care se înregistrau pe magnetofoane, cărțile 
care erau trase la xerox, filmele care erau văzute 
pe videocasetofoane etc. Era o activitate foarte fe-
brilă. Mă consider norocos că am prins din plin o 
epocă foarte importantă în istoria socio-culturală a 
lumii, care la noi a fost mai puțin studiată, epoca 
Flower Power, s-o numim așa. În general, Mişcarea 
hippie nu s-a născut ex nihilo, ci a venit într-o epocă 
de eliberare, de resetare a valorilor morale, politice, 
dar şi artistice ale societăţii, de câștigare a dreptu-
rilor civile ale individului, ale minorităților. A fost o 
mişcare pacifistă (Make love, not war), în opoziţie 
frontală cu războiul din Vietnam. Și datele economi-
ce s-au schimbat. A fost o oarecare prosperitate la 
două decenii după al Doilea Război Mondial. Tinerii 
din Occident își permiteau să vină în Amsterdam, 
să-şi cumpere o maşină mică, să plece în India și 
așa mai departe. Nu mai era vorba doar de o cultură 
underground, ci de o contra-cultură, cum a definit-o  
istoricul american Theodore Roszak în 1969. În 
această vâltoare am simțit și noi un suflu de liber-
tate. Culmea, orientofilia, dragostea noastră pentru 
Orient, ne-a venit din Occident. Tot atunci au început 
să se publice în România cărțile lui Mircea Eliade, la 
început proza, apoi lucrările de istorie a religiilor. Eu 
am încercat să plec în India, dar nu am putut pentru 
că nu se dădea viză. Dar, în 1974, am apelat la un 
mic vicleşug... M-am dus în Uniunea Sovietică și am 
călătorit prin toate țările din sudul Uniunii Sovietice: 
Turkmenistan, Uzbekistan, Kazahstan... Toate stan-

urile astea erau în vecinătatea Iranului, a Indiei, a 
Chinei. Era o lume islamică (cu influenţele ei speci-
fice), pe care m-am bucurat să o cunosc, să o stu-
diez, cu vechimea ei, cu epoca ei de glorie culturală 
din secolele IX-XIII.

G.G.: În aceeași perioadă ați făcut parte și din 
Ceata Melopoică...

A.O.: Melo-poia este o fuziune între muzică și 
poezie și, în principiu, asta încercam, să transmitem 
stări, sentimente, trăiri prin recitări de poezie și prin 
muzică experimentală. Era o combinație de muzică 
folk, rock, orientală, de muzică din cultura tradițională, 
pe care și eu, care mă specializasem în domeniul et-
nologiei, dar și Mircea Florian și Dorin Liviu Zaharia 
o știam destul de bine. Știam să discernem între, pe 
de o parte, falsurile care erau vehiculate, de folclor 
urban patriotard și naţional-comunist, în spectacole 
gen „Cântarea României” şi, pe de altă parte, cân-
tecele religioase ţărăneşti, folclorul „nepoluat”, vorba 
etnomuzicologului Harry Brauner.

(...)
G.G.: Era interesat regimul de ce se întâmpla la 

Ceata Melopoică, vă urmăreau?
A.O.: Da, dar noi nu știam. Am aflat asta după 

anul 2005, când s-au deschis arhivele securității și 
am putut să-mi văd propriul dosar. Am văzut că fuse-
sem urmărit. Aveam Dosar de Urmărire Informativă, 
așa se chema, DUI, pentru cunoscători. Primul meu 
DUI a fost deschis fiind suspectat că aş fi spion pen-
tru guvernul indian, pentru că mergeam la ambasada 
Indiei să împrumut cărţi, discuri, filme. Ar fi de râs, 
dacă n-ar fi de plâns.

(...)
Un alt DUI mi s-a deschis când am început să co-

respondez cu Mircea Eliade, când m-am împrietenit 
cu Ioan Petru Culianu. Eliade m-a invitat să-l vizitez 
la Chicago și mi-a comentat favorabil câteva studii 
pe care le-am publicat în anii ’80. Atunci am fost mai 
mult decât urmărit de Securitate. În 1985 s-a încer-
cat racolarea mea. Un maior în civil mi-a cerut să fiu 
ceea ce ei numeau „agent de influență”. Când i-am 
reproşat că nu eram lăsat să particip la congrese în 
străinătate, el mi-a spus cam aşa: „Veţi călători mai 
mult decât vreţi. Vă propunem să rămâneţi în Occi-
dent, să mergeţi la Chicago, să vă întâlniţi cu Mircea 
Eliade și să rămâneţi în anturajul lui pentru când veţi 
fi activat.” Eu am refuzat și, ulterior, am aflat din do-
sar că nu numai eu am fost sancţionat (prin nepubli-
carea cărții şi interdicţia de a călători), ci și maiorul 
respectiv pentru că „nu pregătise îndeajuns de bine 
racolarea mea”.

G.G.: Cum era să fiți cercetător în istoria religii-
lor și să documentați domenii tabu precum narcotice 
în cultură sau imaginea evreului în cultura română şi 
europeană, în anii ’80 ai comunismului?

A.O.: Nu numai opiumul era interzis, ci și „opiumul 
pentru popor”. Ca atare, istoria religiilor era interzisă, 
ca multe alte domenii. Pe lângă marile biblioteci exis-
tau departamente numite „S”, de la „Special”, unde 
erau „arestate” reviste și cărți care erau interzise 
pentru cititori. Am avut norocul să primesc o țidulă 
de la Editura Minerva, de la Zigu Ornea (z.l.), care 
conducea departamentul de istorie literară şi folclor, 
unde eu aveam depusă o carte care nu mai apărea, 
al cărui titlu, Ordine și haos: Mit şi magie în cultura 
tradiţională românească, fusese și el interzis. Mi-a 
dat o adresă către Biblioteca Academiei prin care îi 
ruga, având în vedere că fac o cercetare importan-
tă, să-mi permită intrarea la Fondul „Special”. Astfel 
am putut să studiez anumite cărți de istoria religiilor, 
despre antisemitismul românesc, despre mișcarea 
legionară etc.

(...)
Acest dialog are la bază prima parte a interviu-

lui biografic cu profesorul Andrei Oișteanu. În a doua 
parte, interviul a vizat activitatea sa de după 1989: 
fondarea Institutului pentru Istoria Religiilor al Acade-
miei Române, apartenența la Grupul pentru Dialog 
Social, bursa de cercetare la Universitatea Ebraică 
din Ierusalim, publicarea celor mai importante cărți: 
Imaginea evreului în cultura română (mult tradusă şi 
premiată), Narcotice în cultura română, Sexualitate 
şi societate și, cea mai recentă, Moravuri și năravuri. 
Eseuri de istorie a mentalităților. Interviul integral 
poate fi ascultat pe site-ul radioromaniacultural.ro

A consemnat
GEORGE GÎLEA

„Securitatea a încercat să mă racoleze”
interviu cu AnDREi OiȘTEAnu

Fragment dintr-un amplu interviu cu antropologul şi istoricul religiilor Andrei 
Oișteanu, difuzat de Radio România Cultural.
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Scriitori israelieni, 
apreciați la nivel 

înalt
Luna trecută, scriitorul israelian 

David Grossman a fost ales în unanimi-
tate membru al prestigioasei Societăți 
Regale pentru Literatură din Marea 
Britanie (Royal Society of Literature), 
cea mai înaltă poziție acordată de Re-
gatul Unit unui scriitor. Grossman face 
parte din cei 12 scriitori considerați 
valoroși, care s-au alăturat programu-
lui International Writers, scriitori străini, 
iar această alegere este una pe viață 
și recunoaște contribuția autorilor din 
lumea întreagă la literatură.

Născut în 1954 la Ierusalim, 
Grossman face parte din prima 
generație de literatură modernă, ală-
turi de Brenner, Gnessin, Gershon 
Shofman, Micha Yosef Berdichevsky 
și Shai Agnon, care pun în centrul 
operelor lor individul în căutarea pro-
priului drum în această lume.

Operele lui Grossman au obținut 
aproape toate premiile literare israelie-
ne și numeroase premii internaționale. 
Astfel, premiul Man Booker Prize și 
premiul Medicis pentru scriitori străini 
au fost acordate romanului O femeie 
care fuge de anunț, istoria unei mame 
care încearcă să scape de anunțul 
despre moartea fiului său, deoarece, 
spune ea, dacă nu reușesc să mă 
anunțe, însemnă că mai este în viață. 
Din păcate, Grossman nu va scăpa 
de acest anunț, căci fiul său a murit 
în lupte la 12 august 2006, în timpul 
celui de al doilea război din Liban, câ-
teva zile înainte de a împlini 21 de ani. 
(E.G.)

În numărul acesta al revistei Rea-
litatea evreiască amintim câteva din-
tre momentele importante din cariera 
unui artist care și-a dedicat întreaga 
viață muzicii, în speranța că o să-i 
reascultați hiturile anilor ’60-’70.

Neil Leslie Diamond s-a născut pe 
24 ianuarie 1941, în Brooklyn, într-o 
familie de evrei care au emigrat în 
Statele Unite ale Americii din Rusia și 
Polonia. Când a împlinit 16 ani, i s-a 
dăruit prima chitară, dar nu s-a în-
dreptat imediat spre o carieră în mu-
zică. După liceu, Neil Diamond a stu-
diat medicina la New York University. 
În această perioadă și-a dat seama 
că adevărata lui vocație este muzi-
ca, așa că a renunțat la facultatea de 
medicină în ultimul an și s-a angajat 
pentru o scurtă perioadă la Sunbeam 
Music Company, iar apoi a lucrat în 
faimoasa Brill Building din New York, 
unde a compus muzică pop pentru alți 
interpreți.

În 1965 a semnat un contract cu 
Bang Records, iar un an mai târziu 
și-a început cariera solo cu albumul 
The Feel of Neil. În scurt timp avea 

să vină și primul său single cu ade-
vărat cunoscut, I’m a beliver, melodie 
care avea să fie preluată și reinter-
pretată de numeroși alți muzicieni. 
După acest hit, Neil Diamond sem-
nează un contract cu o nouă casă de 
discuri, Uni Records, în 1967, alături 
de care lansează hituri cunoscute 
până astăzi, precum: Sweet Caroline, 
Cracklin’ Rosie, I Am... I Said și Song 
Sung Blue.

După ce a părăsit Uni Records 
pentru Columbia Records, Diamond 
înregistrează în 1973 coloana sonoră 
pentru filmul Seagull, după cartea lui 
Jonathan Livingston, care îi aduce un 
premiu Grammy. A urmat o serie de al-
bume de succes în anii ’70, între care 
Serenade (1974), Beautiful Noise 
 (1976), Love at the Greek (1977) și 
You Don’t Bring Me Flowers (1978) 
care include și un duet cu Barbra 
Streisand.

În 1980, Neil Diamond debutea-
ză în cinematografie ca actor într-un 
remake al filmului The Jazz Singer, 
pentru care a scris și a interpretat și 
coloana sonoră. Urmează o serie de 

albume importante, între care Heart-
light (1982), Live in America (1994), 
In My Lifetime (1996) și The Neil Dia-
mond Collection (1999).

În ianurie 2018, în timpul turneului 
aniversar care marca 50 de ani de ca-
rieră, Neil Diamond anunța că a fost 
diagnosticat cu boala Parkinson și că 
se retrage din activitate. Însă în mar-
tie 2020 le-a făcut o surpriză fanilor și 
a susținut un concert pe scena MGM 
Grand Arena din Las Vegas. Concer-
tul a făcut parte din a 24-a ediție a 
galei caritabile „Keep Memory Alive 
- Power of Love”, organizată în onoa-
rea muzicianului, iar fondurile strânse 
au fost donate clinicii Lou Ruvo pen-
tru sănătate mintală. A fost ultimul 
concert în care Neil Diamond a cântat 
hiturile sale Forever in blue jeans, I 
am... I Said, Cracklin Rosie și Sweet 
Caroline. „Sunt bine, sunt activ, vreau 
să rămân productiv, iar muzica mă 
însoțește în continuare”, declara Neil 
Diamond pentru Associated Press.

La doar câteva zile după acest 
spectacol, multe țări anunțau intrarea 
în carantină, iar Neil Diamond posta 
pe contul său de YouTube o variantă 
modificată a hitului Sweet Caroline, 
despre pandemia de coronavirus și 
importanța respectării măsurilor de 
protecție sanitară.

Albumele lui Neil Diamond s-au 
vândut în peste 130 de milioane de 
exemplare. El a fost inclus în Song-
writers Hall of Fame în 1984, în Rock 
and Roll Hall of Fame în 2011 şi, în-
cepând din 2012, are o stea pe Walk 
of Fame din Hollywood, iar în 2018 a 
primit un premiu Grammy pentru în-
treaga activitate.

GEORGE GÎLEA

În 2050, unul din patru israelieni  
va fi ultrareligios

Un raport publicat recent de Consiliul Economic Național din Israel a indicat că, 
peste 30 de ani, numărul evreilor ultrareligioși va fi de 3,8 milioane (aproape 25%) 
din cifra totală proiectată a populației țării, de 16 milioane, datorată ratei ridicate 
de nașteri. La ora actuală, evreii ultrareligioși reprezintă 12% din populația evre-
iască. Populația arabă va ajunge la 3,24 milioane și va reprezenta în continuare 
aproximativ 20% din cea totală. În viitor, arată studiul, populația evreiască va fi 
tot de 80% din ansamblul locuitorilor, dar ea va deveni mult mai religioasă decât  
acum.

Cea mai mare parte a creșterii populației va rezulta din rata foarte ridicată a 
natalității din comunitatea ultrareligioasă, de 6-7 copii, mult mai mare decât în 
familiile neortodoxe. Israelienii de 19 ani și mai tineri vor reprezenta o treime din 
populație. Se așteaptă ca majoritatea populației ultrareligioase să locuiască în 
continuare în Ierusalim și în Beit Shemesh, dar creșterea ultrareligioșilor se va 
manifesta și în sud, unde a fost proiectat un nou oraș ultrareligios.

Tel Avivul și orașele din jur, ca și zonele suburbane, vor continua să fie cele 
mai populate din țară. Aici se va înregistra o creștere semnificativă a numărului 
vârstnicilor, dublându-se numărul celor de peste 65 de ani.

Creșterea populației va impune cerințe mai mari atât în ceea ce privește 
locuințele, deja considerate insuficiente, cât și sistemul educativ și de transpor-
turi. (E.G.)

Povestea Hanei Brady și 
a geamantanului său

La Editura Meteor Publishing din București a apărut, 
în 2014, ediția în limba română a lucrării Geamantanul 
Hanei, de Karen Levine, în traducerea lui Mihai-Dan Pa-
velescu.

Ideea cărții a provenit de la un articol despre Hana 
Brady (1931-1944), redactat de Paul Lungen, pe care 
autoarea l-a citit în Canadian Jewish News. Povestea a 
impresionat-o și a realizat mai întâi un documentar ra-
diofonic, difuzat în ianuarie 2001, în cadrul emisiunii The 
Sunday Edition, pe postul CBC Radio One. Ulterior a fost încurajată să scrie și 
o carte cu același subiect, care avea să apară în 2002.

Scurta viață a Hanei Brady se desfășoară în orășelul în care s-a născut, 
Nové Mĕsto na Moravĕ din Cehoslovacia, într-o familie evreiască de condiție 
medie. A avut o copilărie fericită alături de fratele ei cu trei ani mai mare, Geor-
ge. Era o fetiță puternică, sportivă, cu un grad de excelență la patinaj și la schi, 
având și o latură artistică – juca în mici piese de teatru și cânta la pian. Își dorea 
să devină profesoară. Hana și fratele ei erau singurii copii evrei din oraș. În pri-
mii ani ai vieții, aceasta nu contase; odată cu măsurile luate împotriva evreilor, 
și-au pierdut prietenii.

Bucuria fiecărei zile este curmată brutal. Rând pe rând, familia este deporta-
tă: mai întâi mama, Marketa, la Ravensbruck; apoi tatăl, Karel, este arestat de 
Gestapo în 1941 și dus la închisoarea din Iglau; un an mai târziu, părinții sunt 
uciși la Auschwitz. Tot atunci, copiii sunt deportați la Theresienstadt, unde stau 
în barăci separate. Băiatul învață meseria de instalator, fapt care, împreună cu 
buna condiție fizică pe care o avusese la intrarea în lagăr și norocul care nu 
îl părăsise, îl vor ajuta să supraviețuiască până și Auschwitzului. Hana însă, 
extrem de slăbită și afectată de separarea de fratele ei, a fost trimisă la moarte 
chiar în ziua în care a ajuns la Auschwitz, 23 octombrie 1944.

Geamantanul pe care Hana și-l luase la Theresienstadt (unde împachetase, 
printre altele, un sac de dormit care să-i reamintească mirosul casei) nu s-a 
păstrat decât până în 1984, la Birmingham, când a fost distrus într-un incendiu. 
Muzeul de la Auschwitz a realizat o copie fidelă care a ajuns la Tokyo, unde o 
tânără și entuziastă cercetătoare, Fumiko Ishioka, a dezvoltat Centrul de Re-
surse și Educație despre Holocaust, înființat de un donator japonez anonim.

Întorcându-ne la povestea supraviețuirii fratelui Hanei, George Brady s-a 
stabilit la Toronto, în Canada. El avea să afle despre activitatea Centrului din 
Tokyo în 2000, când avea 72 de ani. Era tatăl a trei băieți și al unei fete născute 
mult mai târziu, căreia, în amintirea surorii lui, îi pusese numele Lara Hana.

Geamantanul Hanei va deveni un exponat prețios al Centrului și un obiect 
didactic pentru copiii japonezi care descoperă prin el povestea suferinței unui 
copil și învață, astfel, despre Holocaust. Geamantanul ajută și la împlinirea sim-
bolică a dorinței Hanei de a fi profesoară.

CLAUDIA BOSOI

Am realizat primul interviu cu Maia 
Morgenstern la începutul anilor ’90, 
după o piesă pusă în scenă de Andrei 
Şerban la Teatrul Naţional Bucureşti, 
când lucram ca redactor la Departa-
mentul literatură şi artă al RTV şi rea-
lizam interviuri cu personalităţi deose-
bite pentru emisiunea „Agenda teatra-
lă şi cinematografică”. Am constatat 

că actorii erau şi ei oameni, aveau şi 
ei emoţii în faţa microfonului. Ceea ce 
m-a surprins la Maia Morgenstern a 
fost naturaleţea cu care „transgresa“ 
de la o postură la alta, faptul că ştia 
să fie egală cu ea însăşi, indiferent 
dacă juca pe scenă, era intervievată 
sau călătorea cu metroul.

În 17 ianuarie 2019 (la jumătatea 
distanţei dintre ziua lui Mihai Emi-

nescu, 15 ianuarie, şi ziua de naşte-
re a lui E.A. Poe, 19 ianuarie), Maia 
Morgenstern a oferit un recital din liri-
ca celor doi mari poeţi despărţiţi (sau 
uniţi) de Atlantic, în Sala Auditorium 
a Bibliotecii Metropolitane „Mihail 
Sadoveanu” din Bucureşti, cu oca-
zia lansării „Proiectului transatlantic 
Eminescu-Poe” al Fundaţiei culturale 
Hesperus. Ineditul acestui recital a 
constat în faptul că l-a invitat alături 
de ea pe unul dintre participanţii ve-
niţi de la Constanţa pentru lansarea 
acestui proiect (directorul de atunci al 
Muzeului de Istorie Naţională şi Arhe-
ologie Constanţa, un bun cunoscător 
al versurilor eminesciene) şi astfel 
seara de la Biblioteca Metropolitană a 
devenit un unicat în istoria recitalurilor 
oferite de marea actriţă: arta sa şi fas-
cinaţia versurilor eminesciene făceau 
posibilă simbioza dintre actorul pro-
fesionist şi public. Selecţia versurilor 
din Poe, un congener al lui Eminescu 
în mai multe privinţe (şi relaţionarea 
dintre cele două mari genii care îşi 
aniversează ziua de naştere în ianu-
arie este adevărată), a completat ma-
gia unei seri și a unei serii care nu va 
putea fi uitată de participanţii la acel 
eveniment artistic şi cultural.

IOAN IACOB

Neil Diamond: muzica mă însoțește în continuare...

Maia Morgenstern,  
recital Eminescu-Poe
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Lansarea, la ICR Tel Aviv, a Isto-
riilor care nu s-au povestit, memorii-
le lui Richard Armonn, primul consul 
onorific al României în Israel, după 
1990, care „și-a pus amprenta asu-
pra relațiilor România-Israel și asupra 
dezvoltării economice a Israelului”, 
cum îl prezenta moderatoarea, direc-
tor adj. Cleopatra Lorințiu, s-a consti-
tuit într-o retrospectivă a finalului de 
veac XX și a „miracolului israelian”.

Când Richard Armonn a făcut 
aliya în 1958, amintea Doron Coler, 
lider al AMIR, „în Israel, totul era arat, 
Armonn fiind unul dintre organizatorii 
straturilor” în calitate de: codirector al 
Grupului Băncii Hapoalim; președinte 
al Societății de Investiții Gmul – So-
cietatea Centrală a Kupot Gemel și 
a Fondurilor de Pensii; președinte 
al Societății de Asigurări Hasneh; 
președinte al Fondului Berl Katznel-
son. Din cartea tradusă în română 
de Magdalena Brătescu se desprinde 
modul de lucru al unui performer în 
management: analiză cu ochi critic a 
impasurilor și stabilire a unor strategii 
cât mai eficiente de redresare. După 
1989, s-a remarcat în acțiuni impor-
tante de readucere a României în fa-

milia țărilor democratice: contribuția 
la înființarea primei bănci comerciale 
BECIC cu parteneriat român și străin, 
sprijinul grupului de inițiativă pentru 
înființarea Camerei de Comerț și In-
dustrie Israel-România.

Avraham Poraz, fost ministru de 
interne, și el originar din România, s-a 
axat asupra proiectului în care auto-
rul este angrenat acum: organizarea 
Muzeului Virtual al Istoriei Comunității 
Evreiești din România. Punctul de 
pornire a fost o dramă personală și 
colectivă: nepotul lui Armonn, pluto-
nierul TR Emil Bercovici, a fost ucis 
în Pogromul din Dorohoi, la 1 iulie 
1940. Sub acest aspect, Armonn face 
parte din aceeași familie spirituală cu 
Shlomo David z.l., autor a șapte vo-
lume-monument – Generații de iuda-
ism și sionism. Dorohoi, Săveni, Mi-
hăileni, Herța, Rădăuți-Prut –, simbol 
al interesului israelienilor originari din 
România pentru istoria comunității-
mamă.

Mulțumind ICR Tel Aviv, modera-
toarei, vorbitorilor, editurii, traducă-
toarei, participanților, autorul s-a re-
ferit la cele două direcții centrale ale 
cărții: profesională și istoriografică. 

Referindu-se la cea dintâi, a pus ac-
cent pe viabilitatea unor schimbări în 
managementul bancar din perioada 
sa de activitate: depolitizare; cursuri 
de perfecționare a angajaților; promo-
varea cardurilor de credit; limitarea 
birocrației. Ceea ce îl mobilizează în 
realizarea muzeului virtual este nevo-
ia de a face mai bine cunoscut „ero-
ismul conducerii evreiești în opera 
de salvare a comunității din România 
în perioada Holocaustului”. Eroism 
manifestat de Filderman pe calea 
petițiilor, audiențelor, stabilirii de con-
tacte cu personalități ale vieții politice, 
clericale românești, dar și de alți lideri, 
precum șef-rabinul Șafran, A.L. Zissu, 
când Federația a fost forțat înlocuită 
de Antonescu, în 1942, cu Centrala 
Evreilor. Totodată, a subliniat aportul 
Drepților între Popoare români, în nu-
măr mai mare decât sunt recunoscuți, 
azi, de Yad Vashem.

IULIA DELEANU

Pe baza legii ascendenței sefarde

Miliardarul rus Roman Abramovici 
poate căpăta pașaport portughez
Miliardarul ruso-israelian Roman Abramovici, proprietar, printre altele, și al 

echipei britanice de fotbal Chelsea, a devenit cetățean portughez. Aceasta, 
pe baza legii ascendenței sefarde, votată în urmă cu câțiva ani de parlamen-
tul portughez, care oferă cetățenie evreilor care pot demonstra că strămoșii 
lor, expulzați din Portugalia în secolul al XV-lea de către Inchiziție, ar fi trăit 
în această țară. Ziarul portughez Publico a informat că Abramovici ar fi primit 
acest drept încă din aprilie, iar știrea a fost confirmată de un purtător de cuvânt 
al miliardarului.

Cererea lui Abramovici a fost examinată de genealogi, precum și de oficialități 
care voiau dovezi în ceea ce privește interesul lui față de cultura sefardă. S-a 
dovedit că acesta a donat fonduri pentru un proiect în onoarea evreilor portu-
ghezi din Hamburg.

Un pașaport portughez îi va permite lui Abramovici să trăiască și să aibă afa-
ceri în Uniunea Europeană. Deși a locuit în Marea Britanie, din cauza unor di-
sensiuni dintre Londra și Moscova, nu i s-a prelungit viza britanică. Abramo vici 
dispune și de cetățenie israeliană, acordată pe baza legii israeliene a întoarce-
rii. El a devenit astfel cel mai bogat israelian care timp de 10 ani nu trebuie să 
plătească impozite, iar acum este cel mai bogat portughez. (E.G.)

Rusia acceptă 
restituirea arhivei 

comunității 
evreiești din grecia

Oficialitățile de la Moscova s-au 
angajat să restituie arhiva comunității 
evreiești elene, ajunsă în posesia 
Armatei Roșii în mai 1945, odată cu 
ocuparea Berlinului. Astfel, un număr 
important de cărți și obiecte de cult 
din sinagogi și instituții ale comunității 
din Salonic, însușite de naziști, vor 
lua calea Greciei, fapt convenit în 
urma vizitei prim-ministrului Kyriakos 
Mitsotakis la Moscova, la începutul 
lunii decembrie 2021. „Istoria noastră 
se întoarce acasă”, a declarat Consi-
liul Central al Comunităților Evreiești 
din Grecia (KISE) într-un comunicat. 
„Restituirea lor ar însemna un act de 
dreptate și ar transmite informații cu 
privire la o parte a poporului grec, 
care a contribuit la progresul țării 
și nu mai există: cea a celor 60.000 
de evrei greci care au fost deportați 
și exterminați în lagărele naziste”, 
se arată în comunicatul transmis de 
reprezentanții comunității evreiești.

Cărțile și artefactele religioase 
provin din 30 de sinagogi, biblioteci 
și instituții evreiești din Salonic, oraș 
care, la acea vreme, găzduia una din-
tre cele mai mari populații evreiești 
din Europa.

Atacată de trupe germane, italiene 
și bulgare, Grecia avea să fie împărțită 
în zone de ocupație, Salonicul fiind in-
clus în zona de administrație germa-
nă, începând cu aprilie 1941. La acel 
moment, în Salonic locuiau aproxima-
tiv 43.000 de evrei. În februarie 1943, 
germanii i-au concentrat pe evre-
ii din Salonic în două zone închise, 
asemănătoare unui ghetou. Între 20 
martie și 19 august, oficialii germani 
au deportat în lagărul de extermina-
re de la Auschwitz-Birkenau peste 
40.000 de evrei din oraș, după răz-
boi supraviețuind mai puțin de 2.000. 
După ce Italia s-a predat Aliaților la 8 
septembrie 1943, Germania a ocu-
pat întreg teritoriul Greciei. În cursul 
anului 1944, armata și unitățile nava-
le germane i-au concentrat pe evreii 
care locuiau în fosta zonă de ocupație 
italiană din Grecia și i-au deportat 
apoi tot la Auschwitz-Birkenau. Printre 
ei se numărau 800 de evrei din Atena, 
aproape 2.000 din insula Corfu și alți 
2.000 din insula Rodos, numărul total 
al victimelor ajungând la circa 60.000.

DAN DRUȚĂ

lansare de carte la iCR Tel Aviv

Istorii care nu s-au povestit

Reprezentanți ai Alianței Rabinilor din Statele 
Islamice s-au întâlnit cu președintele Erdogan

O veche sinagogă din Crimeea a fost redescoperită

La Istanbul, timp de două zile, 
s-au desfășurat lucrările Alianței Ra-
binilor din Statele Islamice (ARSI), 
participanții împărtășindu-și expe-

ri ența cu privire la mijloacele de a 
susține viața evreiască în statele cu o 
populație majoritar musulmană. Rabi-
nii care au venit din toată lumea au 
avut o surpriză neașteptată. Au fost 
cu toții invitați la Ankara pentru a se 
întâlni la o cină în Palatul Prezidențial 
cu președintele țării, Recep Tayyip Er-
dogan. Acesta și-a trimis propriul avi-
on cu care i-a transportat la Ankara pe 
participanții la conferință.

Rabinul Mendy Chitrik, șef-rabinul 
așkenaz al Turciei, a relatat că pre-
ședintele a stat de vorbă două ore cu 
rabinii și a abordat numeroase proble-
me de interes pentru toți. Erdogan, a 
povestit Chitrik, i-a ascultat cu atenție 
pe interlocutori, a condamnat cu 
vehemență antisemitismul și islamo-
fobia și a declarat răspicat că negarea 
Holocaustului este o crimă împotriva 

umanității. El și-a manifestat sprijinul 
pentru construirea și renovarea sina-
gogilor din Turcia.

Potrivit publicației guvernamentale 
Daily Sabah, Erdogan, referindu-se la 
relațiile dintre Turcia și Israel, a apreci-
at reluarea dialogului cu președintele 
Isaac Herzog și cu premierul Naftali 
Bennett, în condițiile în care, în ulti-
mul deceniu, relațiile dintre cele două 
țări s-au înrăutățit. El a cerut rabinilor 
să se alăture inițiativelor de pace din 
Orientul Mijlociu, afirmând că „niciuna 
dintre părți nu ar dori conflicte în acest 
spațiu care adăpostește cele trei reli-
gii avrahamice”. La sfârșitul întâlnirii, 
Isak Haleva, șef-rabinul comunității 
sefarde din Turcia, i-a oferit lui Erdo-
gan o Menoră.

Mendy Chitrik a declarat că ar 
trebui date uitării neînțelegerile din 
trecut și depuse eforturi pentru întă-
rirea vieții evreiești din lumea musul-
mană. Acesta a fost motivul principal 
care l-a determinat să creeze Alianța 
Rabinilor din Statele Islamice, cu toa-
te că știa cât de dificil va fi să aducă 
la un loc comunități evreiești atât de 
diferite, cum ar fi cele din țări postso-
vietice ca Azerbaidjan și Kazahstan, 
din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, 
ca Turcia, Iran, Tunisia și Maroc, cele 
din Emiratele Arabe Unite și Bahrain. 
Prima formă a ARSI a fost un grup pe 
WhatsApp, apoi pe Twitter, iar acum 

s-au întâlnit pentru prima dată în per-
soană reprezentanți din 10 state mu-
sulmane. Dacă cu un secol în urmă 
în statele musulmane trăiau un milion 
de evrei, azi, după ce majoritatea a 
imigrat în Israel, numărul lor este de 
doar 100.000, cei mai mulți fiind în Ka-
zahstan, Azerbaidjan, Iran și Turcia.

EVA GALAMBOS

Renovarea unui spital din Crimeea, teritoriu aparținând 
Ucrainei, ocupat și anexat de Rusia, a dus la descoperi-
rea ruinelor unei sinagogi din secolul al XIX-lea, despre 
care se credea că a fost distrusă. Sinagoga din localitatea 
Bilohirsk, din centrul peninsulei Crimeea, 
a fost ridicată la jumătatea secolului al 
XIX-lea de crimceaci, o minoritate evre-
iască înrudită cu karaiții, o altă grupare 
evreiască pe cale de dispariție, despre 
care se crede că ar fi descins din evreii 
georgieni.

În 2007, Congresul Evreiesc Euro-
Asia a apreciat că în Crimeea mai tră-
iau 300 de crimceaci. La începutul secolului al XX-lea, 
oficialitățile comuniste au închis sinagoga și au transfor-
mat-o într-un depozit. Mai târziu, spitalul construit în acest 

loc a fost puternic bombardat în timpul celui de al Doilea 
Război Mondial. După război spitalul a fost reconstruit și 
s-a crezut că toate rămășițele vechii clădiri a sinagogii au 
fost distruse. Așa că muncitorii au fost surprinși când, în 

timpul lucrărilor de renovare, au găsit un 
cadru metalic circular, care înconjura o 
stea a lui David. Ei și-au dat seama că 
acesta reprezenta una dintre ferestre-
le sinagogii de odinioară, iar compoziția 
scumpă și pictată cu mare artă pe fereas-
tră reflecta bogăția comunității crimceace 
în perioada în care era deosebit de ac-
tivă. Acest artefact va fi refăcut și păs-

trat, în condițiile în care, potrivit istoricului Mikhail Kizilov, 
specializat în istoria karaiților, bogata istorie a evreilor din 
Crimeea este foarte puțin documentată. (E.G.)
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Conform unor rezultate prelimi-
nare, un medicament israelian îm-
piedică în proporție de 100% ca sta-
rea pacienților afectați de COVID 
să se deterioreze. Astfel, toți cei 18 
subiecți internați cărora le-a fost ad-
ministrat tratamentul dezvoltat de 
compania israeliană Amorphical, 

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Secțiune realizată de DAN DRUŢĂ

Rezultate spectaculoase în testarea 
unui medicament anti-COVID

aflat într-un studiu de fază a II-a, 
s-au recuperat și au fost externați 
în câteva zile. Dintre cele 19 per-
soane cărora li s-a administrat un 
placebo, 6 au fost transferate la te-
rapie intensivă, iar 2 au murit. Alți 
2 pacienți aflați într-o stare foarte 
gravă au primit medicamentul. Am-
bii și-au revenit și au fost externați. 
„Întrucât pacienții tratați cu acest 
medicament și-au revenit în câteva 
zile și au fost transferați la domiciliu, 
succesul a fost de 100%”, a spus 
dr. Nashat Abu Saleh, codirector al 
departamentului coronavirus din ca-
drul Centrului Medical Ziv din Safed. 
Amor-18, care utilizează carbonat 
de calciu amorf (ACC) ca ingredi-
ent principal, a fost administrat pe 
cale orală sau prin inhalare. După 
cum a explicat compania, ACC are 
capacitatea de a modula modificări-
le acide ale pH-ului în jurul fiecărei 
celule. Aceste schimbări afectează 
capacitatea COVID-19 de a pătrun-
de în celule și de a se replica. De 
asemenea, aceste atribute permit 

medicamentului să prevină răspân-
direa virusului în organism și, astfel, 
deteriorarea stării pacienților. „Sun-
tem încântați de rezultatele studiu-
lui clinic, care aduc o reală speranță 
pacienților cu COVID-19 din Israel 
și din întreaga lume și suntem de-
osebit de optimiști în aceste zile în 
care a început al cincilea val, cu 
varianta Omicron”, a spus CEO-
ul Amorphical, Yossi Ben. „Medi-
camentul pe care l-am dezvoltat 
este antiinflamator, sigur, eficient 
și ușor de utilizat.” El a menționat 
că Amor-18 va funcționa împotriva 
întregii familii de virusuri SARS, in-
clusiv împotriva tuturor variantelor 
de COVID. Un studiu mai amplu se 
desfășoară deja la centrele medica-
le Ziv, Shamir, Kaplan și Mayanei 
Hayeshua din Israel. În viitorul apro-
piat, medicamentul va fi testat și în 
alte țări. Șapte spitale din Brazilia 
au anunțat deja că vor participa la 
acest demers, iar alte centre din Eu-
ropa și Statele Unite sunt așteptate 
să se alăture în curând.

La sfârșitul anului 2021, Israelul a fost prima țară care a inițiat studiile 
privind administrarea celei de-a patra doze de vaccin. Siguranța și eficaci-
tatea unei alte doze de rapel urmează să fie determinate de un studiu pe 
150 de lucrători din domeniul sănătății, ai căror anticorpi de la a treia injecție 
sunt în scădere. Centrul Medical Sheba a început astfel primul test din lume 
cu o a patra doză de vaccin Pfizer-BioNTech împotriva Covid-19. Fiecare a 
primit o a treia doză de rapel în luna august, dar acum are un număr scăzut 
de anticorpi, sub 700, potrivit unui purtător de cuvânt al spitalului.

Regev-Yochay a precizat că scopul acestei campanii este de a determi-
na dacă a patra doză este eficientă în stimularea producției de anticorpi și 
dacă este tolerată în deplină siguranță. „Se așteaptă ca acest studiu să facă 
lumină asupra beneficiului suplimentar al administrării unei a patra doze. 
Vom căuta să înțelegem dacă și cui merită să administrăm o a patra doză”, a 
spus oficialul. Rezultatele vor ajuta la ghidarea politicii Israelului și a restului 
lumii, deoarece varianta Omicron provoacă deja un nou val de infecții.

Primul care a primit vaccinul a fost chirurgul cardiolog dr. Jacob Lavee 
care a spus că gestul a reprezentat „o mică înțepătură în umăr, dar un salt 
uriaș pentru omenire în lupta globală împotriva infecției cu COVID”. Prim-
ministrul israelian, Naftali Bennett, a menționat că cetăţenii israelieni au 
fost primii din lume care au primit a treia doză de vaccin şi continuă, iar în 
privința celei de-a patra doze vor fi de asemenea pionieri.

Un atribut exclusiv pentru pro-
ducerea insulinei în corpul uman 
aparține celulelor beta din pancre-
as. Deoarece celulele beta pot de-
veni rare sau disfuncționale la per-
soanele cu diabet, oamenii de știință 
au căutat alte celule care ar putea fi 
determinate să producă hormonul 
vital care reglează glucoza.

Într-un studiu publicat în revis-
ta Nature Medicine, cercetătorii de 
la Institutul de Știință Weizmann 
și de la Facultatea de Medicină a 
Universității Yale au descoperit ce-
lule care produc insulină într-un loc 
neașteptat: intestinul fetal. Aceas-
tă descoperire poate contura noi 
direcții în dezvoltarea viitoare a 
potențialelor tratamente pentru di-
abet. În al doilea trimestru, intesti-
nul este deja complet format, dar în 
timp ce este încă în uter nu trebuie 
să absoarbă substanțe nutriente 
sau să prevină infecții. Prof. Shalev 
Itzkovitz de la Departamentul de 
Biologie Celulară Moleculară a In-
stitutului Weizmann și-a unit forțele 
cu medicul pediatru prof. Liza Kon-
nikova de la Școala de Medicină 
Yale pentru a afla despre sarcinile 
neobișnuite – de exemplu, asuma-

rea producției de insulină – care ar 
putea fi asumate de celulele intes-
tinale fetale, care sunt încă negre-
vate de sarcinile lor viitoare. Acest 
studiu a scos în evidență celule fe-
tale de tipul K/L care exprimau gena 
insulinei în intestinul subțire. Până 
acum se știa că această genă este 
exprimată doar în celulele beta pan-
creatice. Intestinul subțire al nou-
născuților conținea și celule de tip 
K/L, dar, spre deosebire de celulele 
intestinale fetale, acestea nu expri-
mau insulină. „Aceste paralele cu 
celulele beta pancreatice au sens, 
deoarece pancreasul și intestinul 
subțire provin din același țesut în fă-
tul în creștere, în aproximativ a cin-
cea săptămână de sarcină”, susține 
prof. Itzkovitz.

Deocamdată nu se știe ce anu-
me oprește programul de produce-
re a insulinei la naștere. Însă între-
barea crucială, potrivit lui Itzkovitz, 
este dacă acesta poate fi reactivat. 
„Poate că într-o zi acest program la-
tent pentru producerea de insulină 
va putea fi trezit la persoanele cu 
diabet”, subliniază prof. Itzkovitz.

Celule producătoare de insulină, 
descoperite în intestinul fetal

Un poem centenar
E vorba despre Lui Taliarh al lui Fun-

doianu, scris pe când era foarte tânăr (în 
1919, poetul avea 21 de ani) și mergând 
prin asumare pe urmele clasicului Horațiu, 
cu al său Ad Thaliarchum. Dacă poemul lui 
Fundoianu este centenar, al lui Horațiu e 
bimilenar – și s-au scris tone de comentarii 
referitoare la scurgerea nemiloasă a tim-
pului și trăirea clipei cântată în poemul lui 
Horațiu. Cu o limpiditate exemplară, cu o 
demonstrație „fără rest”, aproape didacti-
că și care e bine transpusă într-una dintre 
traducerile românești, datorată Ecaterinei 
Andreica. „Oricare zi trăită să-ţi fie-o bucu-
rie: / Plăcerile iubirii făcute-s pentru tine / 
Şi dansul tineresc, săltat cu voioşie; / Fe-
reşte-te de gândul la ziua care vine” – ne 
sfătuiește pe toți Horațiu în această odă 
dedicată lui Thaliarchus, regele banchetu-
lui sau al ospățului. Cât încă ești tânăr, fugi 
de-ți găsește iubita, care îți „întinde mâna, 
trăgându-te spre ea”.

Dacă la Horațiu ceremonialul acesta 
este, cum se vede, unul al iubirii și al trăirii 
ei, acum, fără întârziere, cât încă e timp, 
când încă suntem tineri, la Fundoianu – 
care era atât de tânăr când își scria poe-
mul – observăm o melancolie încercănată 
și o tristețe de om deja bătrân. Timpul pare 
că a trecut mai repede în versurile poetului 
evreu de limbă română. Aici și acum, atât 
de târziu și atât de amar, scenele jubilatorii 
nu-și mai găsesc locul și rolul în compoziția 
textului. Cocoșii țipă la Fundoianu „târziu și 
fără sens” („Boii urâţi şi teferi s-au limpe-
zit în şes, / şi au ţipat cocoşii târziu şi fără 
sens.”), toamna e bacoviană și „geme-n 
ferestre” („Toamna bacoviană geme-n fe-
restre: of -”), iar pe fundalul conturat de 
Fundoianu gestul erotic al întinderii mâinii, 
de la Horațiu, e înlocuit de o strângere de 
mână bărbătească, melancolică și con-
templativă: „Prietene, dă-mi mâna şi taci; 
aşa, dă-mi mâna.” Mâna întinsă de feme-
ie iubitului ei, la vârsta tinereții, devine în 
mod simbolic la Fundoianu mâna oferită de 
cel pentru care timpul pare să fi rămas în 
urmă. „Priveşte: sufletul meu e trist.”, scrie 
extraordinar tânărul autor; și continuă la 
același nivel, cu nimic mai prejos decât cel 
al poemului bimilenar: „Vino; să stăm de 
vorbă cât ne mai ţine vrerea; / ca mâne, 
peste inimi, va izbuti tăcerea, / şi n-om 
vedea prin geamuri, tineri şi zgomotoşi, / 
amurgul care-aleargă după cireadă, roş.” 
Finalul este antologic și pe drept cuvânt G. 
Călinescu a apreciat la superlativ poemul 
lui Fundoianu: „Şi-atuncea, la braţ, umbre, 
nu vom mai şti de toate; / poate-am să uit 
nevasta şi vinul acru; poate... / Ei, poate la 
ospeţe nu vei mai fi monarh. // E toamnă. 
Bea cotnarul din cupă, Taliarh.”

Scris în atmosfera oribilă a Primului 
Război Mondial, Lui Taliarh al lui Fundo-
ianu nu e atât o artă poetică, cum s-a tot 
spus, cât o refacere pe cont propriu a poe-
ziei din perioada de aur, în atmosfera teri-
fiantă a unei epoci de fier și sânge. Ov. S. 
Crohmălniceanu l-a încadrat mai bine pe 
tânărul Fundoianu într-o paradigmă expre-
sionistă total opusă liricii bucolice, cu care 
l-au confundat alții. O dovadă că „definirile” 
acestea fanteziste (Fundoianu poet buco-
lic!) n-au nicio legătură cu spiritul neliniștit, 
anxios, cu sentimentul de criză a existenței 
și a sensurilor din poemele tânărului autor 
găsim și în rândurile de auto-comentariu 
scrise de poet mai târziu, în 1929, la un de-
ceniu de la așternerea pe hârtie a versuri-
lor din Lui Taliarh: „În timp ce Dada exploda 
aiurea și masacrul civil începea pe străzi, 
poetul răsfrângea lumea cu capul întors de 
scârbă.”

Concluzia mea? În „marele cimitir de 
oameni” care a fost primul război, tână-
rul Fundoianu a căutat perioada de aur a 
lui Horațiu, scriind capodopera Lui Taliarh 
pentru a întinde în poem propria mână, de 
om ce suferă pentru alții.

DANIEL CRISTEA-ENACHE

Profil de scriitor

Detectarea 
timpurie  

a autismului
Două studii recent publicate ara-

tă că simptomele asociate cu autis-
mul pot fi identificate încă din primul 
an de viață și că detectarea preco-
ce ar permite intervenția terapeutică 
începând cu al doilea an de viață. 
Ele au fost publicate în Internatio-
nal Journal of Pediatrics & Neonatal 
Care, fiind conduse de dr. Hanna A. 
Alonim, profesor și cercetător în ca-
drul Universității Bar-Ilan din Ramat 
Gan, Israel.

Primul studiu, efectuat la Cen-
trul Mifne pentru studiul Autismului 
din cadrul universității israeliene, a 
fost derulat pe parcursul unui dece-
niu și a avut drept scop identifica-
rea unor semne de comportament 
autist în înregistrările video a 110 
sugari, toți fiind ulterior diagnosticați 
cu acest sindrom la vârsta de 2 și 
3 ani. Cercetătorii au descoperit că 
la 89% dintre sugari, simptomele 
pot fi observate încă de la vârsta 
de 4 până la 6 luni. Aceste semne 
includ lipsa contactului vizual, lipsa 
de răspuns la vocea sau prezența 
părinților, pasivitate excesivă sau, 
alternativ, activitate excesivă, în-
târzierea dezvoltării motorii, refu-
zul de a mânca, aversiune față de 
atingere și creșterea accelerată 
a circumferinței capului. În urma 
acestui studiu, un instrument de 
screening numit ESPASSI a fost 
dezvoltat de Centrul Mifne pentru 
a detecta sugarii cu risc de autism 
și folosit ca program-pilot la Centrul 
Medical Sourasky din Tel Aviv.

Al doilea studiu, efectuat tot timp 
de un deceniu, a comparat impac-
tul intervențiilor terapeutice la Cen-
trul Mifne, care au început în două 
etape diferite ale vieții: 45 de copii 
tratați în al doilea an de viață față 
de 39 de copii tratați în al treilea an 
de viață. În timp ce ambele grupuri 
au arătat progrese în toate compo-
nentele dezvoltării, grupul mai tânăr 
a arătat o îmbunătățire statistică 
semnificativ mai bună. Aceste re-
zultate sunt confirmate de o lucra-
re publicată în revista Autism de 
prof. Ilan Dinstein, șeful Centrului 
Național pentru Autism și Cercetare 
în Neurodezvoltare Azrieli. Conform 
studiului, copiii diagnosticați înainte 
de vârsta de 2,5 ani aveau de trei 
ori mai multe șanse de a prezenta 
îmbunătățiri considerabile în dome-
niul social de bază, în comparație cu 
cei diagnosticați la vârste mai mari.

La nivel mondial, în anul 2021, 
aproximativ unul din 160 de copii 
prezintă o formă sau simptome aso-
ciate tulburării de spectru autist.

Israelul începe vaccinarea  
cu a patra doză booster
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C u m  s e  f a c e  c ă . . .

– Care dintre aceste planuri merită 
o subliniere specială?

– Am avut serviciu religios activ 
de Șabat și de sărbători. De multe ori 
am avut și Oneg Șabat. De aseme-
nea, suntem singura comunitate din 
țară care a organizat Seder de Pe-
sah. Evident, de fiecare dată, am avut 
grijă să respectăm toate măsurile le-
gale impuse de pandemie. În același 
timp, cealaltă componentă principală 
a vieții evreiești, mâncarea cașer, a 
fost asigurată, fie cu prezență fizică, 
la restaurant, fie la domiciliu, în regim 
de catering. Aici am avut și sprijinul 
DASM. Mai ales în momentele de vârf 
ale restricțiilor, contactul cu asistații a 
fost facilitat de îngrijitorii la domiciliu. 
Obștea arondată din Sf. Gheorghe 
a fost mereu prezentă și a însuflețit 
evenimentele.

– Ce proiecte aveți pentru anul 
care a început?

– Vrem să continuăm proiectele 

demarate în anul care s-a încheiat. 
Am început sistematic să identificăm 
și să reparăm infrastructura, mai ales 
în punctele critice care ar fi putut adu-
ce deteriorări masive. Amintesc aici 
refacerea acoperișului Sinagogii Beith 
Israel, refacerea anexelor cimitirului 
din str. Cloșca, reparațiile la clădirile 
comunitare și amenajarea camerelor 
aflate într-un stadiu avansat de degra-
dare. De asemenea, am extins struc-
tura care găzduiește Suca și am ame-
najat curtea interioară cu scopul de 
a deveni mai atractivă pentru turiști, 
încercând și în acest fel să diminuăm 
pierderile suferite din cauza pandemi-
ei. Un proiect important demarat anul 
trecut, pe care sperăm să-l realizăm 
anul acesta, este înființarea unei mik-
va. Astfel vom putea spune că avem 
o comunitate evreiască adevărată. Un 
proiect imperios necesar este oprirea 
degradării Sinagogii Albastre. Aici 
doresc să mulțumesc președintelui 

Silviu Vexler, care s-a implicat foarte 
mult în această direcție.

– De ce se cheamă Sinagoga Al-
bastră?

– Fiindcă pe fațadă, deasupra in-
trării, se află un mozaic de culoare 
albastră, pe care sunt pictați doi lei 
și, în mijloc, o Menora. Sinagoga de 
rit ortodox, în stil maur, a fost ridicată 
în 1924. A fost avariată la cutremurul 
din 1940 și devastată de legionari în 
1941. O vreme, a fost folosită ca de-
pozit. Din 2018 datează un proiect, 
propus de Primărie, de renovare și 
includere a sa în circuitul turistic al 
orașului.

– Ar putea deveni un obiectiv tu-
ristic la fel de frecventat ca Sinagoga 
Beith Israel. Care e istoricul său?

– Istoria acestei sinagogi poa-
te face obiectul unei cărți. De altfel, 
avem o monografie a comunității pe 
care, din anul trecut, lucrăm s-o actu-
alizăm. Sinagoga, construită inițial să 
deservească evreii de rit neolog, în-
tre 1899-1901, proiectată de arhitec-
tul Leopold Baumhorn, a deservit din 
anii ’60 comunitatea ortodoxă, fiind 
reinau gurată în 2001.

– Este și spațiu de desfășurare a 
unor evenimente culturale?

– Printr-un proiect cultural început 
în 2013, au avut loc recitaluri de mu-
zică klezmer și nu numai, oferite de 
Academic Clarinet Cvartet, sub gene-
ricul „Sinagoga cântă”. Dorim să con-
tinuăm proiectul și, pe măsura elimi-
nării restricțiilor, să oferim publicului și 
alte evenimente culturale.

– În curând comemorăm Ziua 
Internațională a Holocaustului, pe fon-
dul antisemitismului în creștere în toa-
tă lumea, inclusiv în România. Cum 
intenționați s-o organizați?

„Comunitatea este o parte din mine, din noi”, mărturisea 
președintele comunității brașovene, conf. dr. ing. Dan Ro-
senberg, de Hanuca 5782. Din cauza situației pandemice, 
Sinagoga Beith Israel din Poarta Șchei nu putea fi plină. 

Erau totuși în sală oficialități, oameni de cultură, invitați din 
Sf. Gheorghe, Reghin, Timișoara, București, o familie din Israel, 

evrei brașoveni. Și, mai ales, era căldură sufletească. În amintirea 
miracolului din vremea Macabeilor, s-au povestit „minuni care ni se 

întâmplă fără să ne dăm seama”.
Tehnologia este o altă minune, contemporană, ajutându-ne să surmontăm 

izolarea impusă de pandemie. Zonă unde președintele Dan Rosenberg este 
expert: conferențiar la Universitatea Transilvania din Brașov, doctor în auto-
matică, membru al Institute of Electric and Electronics Engineers, director al 
Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică – Filiala Brașov, ex-
pert de specialitate al Agenției de Asigurare a Calității în Învățământul Superi-
or, autor a peste o sută de lucrări științifice. „Lecția rabinului” – comentarii ale 
rabinului Zvika Kfir la pericopele săptămânii –, alte manifestări pot fi urmărite 
online. „În timpul pandemiei – spune – activitatea comunității noastre a conti-
nuat pe toate planurile.”

„Poporul evreu a rezistat în istorie doar respectând LEgEA”
Interviu cu conf. dr. ing. DAN ROSENBERG, președintele C.E. BRAȘOV

– Tradi-
ț i o n a l , 
a c e a s t ă 
acțiune se 
d e s f ă ș u r a 
cu sprijinul 
ISJ și cu 
partici parea 
ele vilor la 
sina gogă la 
acest mo-
ment speci-
al. Din pă-
cate, anul 
acesta, ca 
și anul tre-
cut, suntem 
împiedicați de pandemie. Totuși, pro-
fesori dedicați organizează grupuri 
mici de elevi care vizitează sinagoga 
și Muzeul memorial, unde primesc 
explicații despre impactul Holocaus-
tului asupra societății noastre. Facem 
un schimb cultural de cunoaștere re-
ciprocă.

– Cu ce probleme vă confruntați? 
Aveți obstacole de ordin bugetar?

– O zicală evreiască spune că, 
dacă se poate rezolva ceva cu bani, 
nu este problemă, ci cheltuială. Lip-
sa banilor este însă o problemă și 
sperăm ca, pe măsura dezvoltării 
comunității, s-o putem rezolva. Deo-
camdată, bugetul limitat ne împiedică 
să terminăm proiecte începute.

– Cum relaționați cu alte comunități, 
cu FCER, cu Joint?

– La toate evenimentele organi-
zate de noi participă, pe lângă invitați 
ai obștii din Sf. Gheoghe, membri 
ai comunităților din București, Tg. 
Mureș, Timișoara, Iași. De aseme-
nea – invitați marcanți ai Federației, ai 
Joint-ului: președintele Silviu Vexler, 
directorul Joint pentru România, Isra-
el Sabag, directorul Departamentului 
Educație Iudaică, Ery Pervulescu, 
prim-cantorul Emanuel Pusztai.

– Cum credeți că am ajuns să avem 
o istorie de aproape 6000 de ani?

– Doar respectând LEGEA.
– Va mulțumesc.

IULIA DELEANU

Am ajuns în Țara 
Sfântă prea târziu ca 
să mă fi putut lăuda că 

am participat la construcția și dezvoltarea noului/
vechiului stat evreu, o realizare unică și de imen-
se proporții istorice și naționale a celor care s-au 
așezat aici cu mulți ani înaintea mea.

Dar dacă e vorba de laude, pot doar aminti faptul 
că de o jumătate de veac sunt aici și urmăresc cu 
un deosebit interes dezvoltarea socială, economică 
și politică a acestui stat mărunt, dar de importanță 
covârșitoare pentru mine, și ca mine pentru milioa-
ne de alți cetățeni israelieni.

De exemplu, un subiect inedit și plin de învăță-
minte este evoluția monedei israeliene. Acum câte-
va zeci de ani, ea se numea lira israeliană, dar cam 
prin anii ’80 ai secolului trecut a fost rebotezată și a 
primit numele de șekel.

În acei ani, foarte puțini locuitori ai mapamondu-
lui știau de existența ei, cu excepția celor de aici, 
„de la noi” și a puținilor turiști care se încumetau să 
ajungă în aceste locuri, în care la fiecare câțiva ani 
izbucnea (și încă izbucnește!) o confruntare militară.

În copilăria lui, șekelul era plăpând, firav și de 
abia se ținea pe picioarele lui teribil de subțiri, în-
cât orice rafală de vânt economic îi reducea pu-
terea față de prea cunoscutele monede, printre 
care, bineînțeles, dolarul american. Instabilitatea 
sa devenise atât de deranjantă, încât, cu vremea, 
prețurile la produsele de valoare (case, mașini, te-
renuri) nu se mai enunțau în șekeli, ci numai în do-
lari. Toate tranzacțiile la nivel local foloseau dolarul 
ca monedă de schimb, de parcă țara asta n-ar fi 
avut moneda ei proprie.

Nimic nu era întâmplător, căci cu timpul moneda 
israeliană ajunsese atât de slabă, încât îți trebuiau 
aproape 5 șekeli ca să cumperi un dolar. Nemaivor-
bind de faptul, pur si simplu înjositor pentru cetățenii 
posesori ai unui pașaport israelian, că după ce 

alocația de valută străină pentru o călătorie în stră-
inătate era pur și simplu o batjocură, vreo 400-450 
de dolari, șekelul nu era nici pe departe o monedă 
pe care o puteai schimba în străinătate ca pe orica-
re alta. La ghișeele de schimb ea nici nu apărea pe 
lista valutelor cu care puteai primi bani în moneda 
țării respective. Soluția? Bineînțeles, piața neagră, 
apelul la șmecherii de pe stradă, de obicei în Tel 
Aviv, care-ți vindeau dolarul la un preț usturător.

Sunt convins că, pentru mulți dintre concetățenii 
mei, amănuntele de mai sus și-au pierdut de mult lo-
cul în memorie, pentru că oare cine mai e interesat 
de aventurile șekelului israelian în această perioadă 
în care Banca Israelului face eforturi maximale pen-
tru a împiedica prăbușirea (da, prăbușirea!) dolaru-
lui și a euro în fața puternicei monede israeliene?

Acum 50 de ani, rezerva Băncii Israelului era 
de 3 miliarde de dolari. Și acum? Peste 200 de mi-
liarde! Acum 15 ani, dolarul american valora 4,65 
șekeli. Și acum?! În jur de 3,1.

Însă ne-am obișnuit de mii de ani că evreul nu 
are voie niciodată să se bucure pe deplin de nimic!

Căci, pe de o parte, ne e bine să posedăm o 
monedă forte atunci când cumpărăm un produs din 
străinătate sau când vizităm o țară străină (COVID-
ul, lua-l-ar naiba, a oprit fluxul celor aproape un mi-
lion de israelieni care pleacă în fiecare an în străi-
nătate). Dar, pe de altă parte, exportatorii israelieni 
plâng la fiecare colț de stradă din cauza pierderilor 
provocate de valoarea ridicată a șekelului. Cum  
o-ntorci, nu e bine...

Dar faptele vorbesc și cifrele nu mint.
Nu sunt economist și abilitatea mea de a expli-

ca acest fenomen, deja înrădăcinat în realitatea de 
aici, e minimă, de fapt, aproape inexistentă. Drept 
pentru care n-am avut încotro și m-am adresat doc-
torului Google, de la care am primit unele amănunte 
care pot oferi răspunsul la întrebarea pusă pe jumă-
tate în titlul acestui articol. Și anume, cum se face 

că economia israeliană a atins punctul în care ea 
rivalizează cu cele mai puternice entități financia-
re din întreaga lume? James Carville, un strateg în 
materie de politică americană, e cel căruia i se atri-
buie celebra expresie: „the economy, stupid”.

În cazul subiectului de față, se pare că explicația 
e... high tech, stupid! Pentru că e clar că explozia 
înaltei tehnologii israeliene este cea care a întărit 
senzațional moneda israeliană. Procesul e simplu 
de înțeles. În ultimele zeci de ani, companiile isra-
eliene de înaltă tehnologie au apărut ca ciuperci-
le după ploaie; și chiar dacă unele dispar la fel de 
repede cum au luat ființă, o bună parte prosperă, 
produce, inițiază; și într-o lume în care cuvântul de 
ordine e globalizarea, succesele lor devin cunoscu-
te peste noapte și investițiile străine nu contenesc a 
împânzi piața israeliană.

De exemplu, în anul 2021, investițiile străine în 
tehnologia israeliană s-au cifrat la 18 miliarde de 
dolari americani, o creștere de 20% față de anul 
precedent.

Ideile se transformă în proiecte, proiectele sunt 
încorporate în programul companiilor tehnologice 
mai vechi sau nou-nouțe, produsul apare sub for-
mă de prototip în numai câteva luni, iar procesul de 
producție se dezvoltă văzând cu ochii. Un singur 
exemplu spune tot: Waze – folosit azi de aproape 
orice șofer, profesionist sau amator, în Israel și în 
întreaga lume.

În ultimii ani am fost martorul, pasiv sau activ, al 
nașterii și dezvoltării unor asemenea companii care 
au apărut și s-au dezvoltat exact în ritmul investițiilor 
din străinătate. Fenomenul trebuie studiat îndea-
proape pentru a fi înțeles, 
dar eu las în seama altora 
această sarcină. Povestea 
însă nu se termină aici. 
Israelul vinde azi pes-
te tot în lume diamante,  

Însemnări de 
la fața locului

(Continuare în pag. 19)

Prof. dr. GABRIEL  
M. GURMAN
Omer, Israel

Gurman@bgu.ac.il
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Călătorie la Sighet cu Peninah Zilberman

Comunitatea 
evreiască din 

Tallinn, vizitată 
de președintele 

Estoniei
Alar Karis, președintele Estoniei, 

a vizitat Sinagoga Mare din Tallinn și 
comunitatea evreiască din Capitala 
țării, cu prilejul celei de a șaptea zile 
a sărbătorii de Hanuca. La eveniment 
a luat parte și ambasadorul Statului 
Israel, E.S. Hagit Ben-Yaakov. În 
urma vizitei, Alar Karis a scris pe pa-
gina de Facebook despre această 
experiență, referindu-se totodată la 
semnificația celebrării Sărbătorii Lu-
minilor. Președintele și delegația sa 
au fost întâmpinați de liderii și de șef-
rabinul comunității, care i-au mulțumit 
pentru vizita prietenoasă și sprijinul 
permanent oferit pe tot parcursul 
anului 2021.

„Astăzi am vizitat comunitatea 
evreiască din Estonia și am aprins 
o lumânare cu prilejul sărbătorii de 
Hanuca, împreună cu congregația și 
cu reprezentanții comunității. Aceas-
tă flacără simbolizează victoria lu-
minii asupra întunericului și cura-
jul de a păstra cu fermitate propria 
credință. Lumina aduce claritate și 
speranță, chiar și în cele mai întu-
necate vremuri, la fel ca educația și 
cunoașterea.” Oficialul a evocat în 
postarea sa rolul comunității evreiești 
din Estonia și vizita întreprinsă la 
Muzeul Evreiesc. „Am discutat cu 
reprezentanții comunității despre cum 
funcționează una dintre cele mai acti-
ve comunități ale noastre. Am vizitat 
și Muzeul Evreiesc Estonian, pentru 
a vedea o expoziție inspirată. Merită 
întotdeauna să vizitezi muzeele pen-
tru a deveni mai înțelept. Mulțumesc!”

DAN DRUȚĂ

În 7 decembrie 2021, Institutul Cul-
tural Român din Tel Aviv a continuat 
seria de evenimente „Pagini de isto-
rie”, printr-o ediție online dedicată isto-
riei secuilor sabatarieni din Bezidu Nou 
și a evreilor din Odorheiu Secuiesc. 
Evenimentul a fost moderat de Martin 
Salamon, directorul ICR Tel Aviv.

E.S. Radu Ioanid, ambasadorul 

României în Statul Israel, a avut o 
prezentare cu titlul „Bezid, satul scu-
fundat al secuilor sabatarieni”. El a 
recomandat două surse bibliografice 
de prim rang: Enciclopedia geogra-
fică a Holocaustului din Transilvania 
de Nord, de Randolph L. Braham și 
Zoltán Tibori Szabó, apărută sub egi-
da Institutului Național pentru Studie-
rea Holocaustului din România „Elie 
Wiesel”, și Exterminarea evreilor din 

Europa, de Raul Hilberg. Vorbitorul a 
povestit: „Sabatarianismul transilvă-
nean a luat ființă foarte devreme, la 
1588, adepții lui respectând regulile 
și prescripțiile religioase ale iudais-
mului, precum și cașrutul; unii dintre 
ei purtau perciuni și șaluri de rugăciu-
ne. Fără a fi evrei sub raport etnic și 
religios, sabatarienii au preferat să fie 

recunoscuți ca evrei, găsind 
că iudaismul de rit ortodox era 
cel mai apropiat de precep-
tele lor religioase. Evreii, să-i 
numim de religie iudaică clasi-
că, erau foarte puțini la număr 
în satul Bezidu Nou. Inițial, 
la ocuparea Transilvaniei de 
către regimul Horthy, sabata-
rienii au primit un fel de dis-
pensă prin care oficial nu erau 
considerați evrei. Legislația a 

fost anulată de aceeași administrație 
maghiară, astfel încât în 1944 secuii 
sabatarieni au fost reconsiderați ca 
fiind evrei. Interesant – și poate că 
am întâmpina această imagine cu un 
ușor zâmbet –, sabatarienii din Bezi-
du Nou, internați în ghetoul de la Târ-
gu Mureș, nu îi considerau pe evreii 
reformați, neologi de acolo ca fiind 
evrei adevărați, pentru că umblau cu 
capul descoperit și nu respectau lite-

ral Șabatul. Ca să vedeți cât de bizară 
poate fi viața!”

Vorbitorul a continuat: „O parte 
dintre sabatarienii internați în acest 
ghetou au fost salvați de un preot 
catolic, de un locotenent-colonel de 
jandarmerie și de un preot paroh, fi-
ind puși în libertate și arătându-li-se 
autorităților maghiare că ei, de fapt, 
nu erau de origine evreiască. Dar o 
altă parte, cel puțin jumătate din sa-
batarienii internați în ghetou, au fost 
deportați la Auschwitz și uciși acolo. 
Foarte interesant găsesc faptul că 
o parte dintre descendenții secuilor 
evreizați, ai sabatarienilor, au emi-
grat în Israel în anii ’60 și ’70. Discu-
tăm de cel puțin 50 de persoane. În 
1975, în localitatea Bezidu Nou nu 
mai trăia niciun evreu, dar mai exis-
tau cinci familii de religie unitariană, 
probabil convertiți, care se declarau 
descendenți ai acestor sabatarieni, 
respectau cu toții Șabatul și aveau 
rude apropiate în Israel, cu care păs-
trau relații strânse. Satul nu mai exis-
tă. În perioada mai târzie a regimului 
Ceaușescu, undeva aproape s-a con-
struit o hidrocentrală și satul a fost 
înecat. El nu mai există, după cum, 
din motivele pe care vi le-am des cris, 
nici locuitorii lui nu mai există.”

Povestea secuilor sabatarieni din Bezidu Nou  
și a evreilor din Odorheiu Secuiesc

Istoricul Novák Csaba-Zoltán a 
punctat momentele-cheie din isto-
ria comunității evreiești din Odorhe-
iu Secuiesc, cu date demografice și 
informații despre profilul socio-eco-
nomic al acesteia. Vorbitorul a subli-
niat importanța responsabilizării noi-
lor generații de a păstra vie memoria 
victimelor Holocaustului. Totodată, a 
salutat inițiativele legislative de a in-
troduce în programa școlară studiul 
istoriei Holocaustului din România.

Au fost vizionate secvențe din pro-
iectul cinematografic „Să ne privim în 
față”, cu intervenția lui Fecsö Zoltán, 
regizorul acestui film documentar. 
Scopul său este păstrarea istoriei 
comunității evreiești din Odorheiu Se-
cuiesc, prin mărturiile supraviețuitorilor 
Holocaustului de aici. Supraviețuitorii 
Ernő Schwächter și René Gold poves-
tesc despre momentele premergătoa-
re Holocaustului. Majoritatea bărbaților 
între 18 și 50 de ani din Odorheiu Se-
cuiesc au murit în timpul serviciului de 
muncă obligatorie, între 1942 și 1944. 
Cei 276 de cetățeni evrei rămași în 
oraș au fost deportați la Auschwitz în 
mai 1944. Doar 38 au supraviețuit, 
dintre care cei mai mulți au emigrat în 
Israel.         CLAUDIA BOSOI

În cadrul unui episod al emisiu-
nii „Istoria sentimentelor”, difuzată pe  
YouTube, realizatoarea Miruna Goci i-a 
luat un interviu lui Peninah Zilberman, 
fondatoarea și președinta Fundației 
Tarbut Sighet, despre familia sa, des-
pre Holocaust, despre fundația pe care 
o conduce, cu vizitarea unor monumen-
te arhitectonice din Sighetu Marmației.

Născută la Haifa, la doi ani de 
la proclamarea Statului Israel, co-
pil unic la părinți, Peninah Zilber-
man face parte din a doua generație 
de supraviețuitori ai Holocaustului. 
Mama era originară din Sighet, tatăl, 
din București, amândoi devenind pio-
nieri care au ajutat la înființarea Statu-
lui Israel, unde au creat o comunitate 
de evrei din România, care se ocupau 
de agricultură. Până la 8 ani, Peni-
nah a fost crescută de bunici. Mama 
era foarte sensibilă la subiectul Ho-
locaustului, plângea la cea mai mică 
aluzie la el. În copilărie, Peninah nu a 
întrebat nimic despre asta, povestea 
supraviețuirii a aflat-o de la bunica ei.

Ce înseamnă pentru ea Holocaus-
tul? „La 14 ani m-am gândit că Hitler 
a vrut să nu mai trăiască nimeni din 
familia și din neamul meu. Mulți au 
fost uciși în lagăre. Părinții mei au 
supraviețuit, eu m-am născut, așa că 
nu trebuie să stau să plâng. Eu sunt 
victoria părinților mei și trebuie să fac 
ceva pentru comunitatea mea. Am 
simțit că am o misiune pentru care 

să lupt.” Peninah Zilberman a studiat 
istoria evreilor și a fost, pe rând, pro-
fesoară, directoare de școli, manager 
la Muzeul de Istoria Holocaustului din 
Toronto, iar după pensionare, în 2014, 
a înființat Fundația Tarbut („cultură”, 
în ebraică) Sighet, cu rezultate remar-
cabile în cadrul comunității locale. În 
cinci ani, până în 2019, au venit apro-
ximativ 1.000 de evrei la conferințe 
sau separat, la tururile organizate în 
Maramureș, pentru a-și căuta rădă-
cinile. Peninah a reunit trei familii ai 
căror membri nu au știut unii despre 
ceilalți că au supraviețuit.

Cealaltă direcție de acțiune este 
cea educativă, prin organizarea de 
programe pentru elevi și studenți, le-
gate de istoria Holocaustului și de 
cultura evreiască (obiceiuri culinare, 
muzică, genuri de cărți citite și scrise 
de evrei). „Astăzi avem nevoie să or-
ganizăm prin Zoom programe educati-
ve, din cauza pandemiei”, a arătat vor-
bitoarea. Ea a lucrat o primă formă a 
memoriilor personale, povestea de fa-
milie fiind îmbinată cu destinul de copil 

de supraviețuitori ai Holocaustului.
Au fost vizitate Casa memorială 

„Elie Wiesel”, unde ghid a fost muze-
ograful Alina Mărincean, și sinagoga 
sefardă Vijnițer Kloiz, construită în 
1902, singura sinagogă din Sighet 
care a supraviețuit celui de al Doi-
lea Război Mondial, profesorul Pe-
tru Ganz oferind informații prețioase 
despre acest lăcaș. Alte opriri au fost 
la monumentul Holocaustului din Si-
ghet (cu inscripția în idiș: „În memoria 
oamenilor care au fost sacrificați de 
fasciști la Auschwitz.” Scrie „fasciști”, 
nu „naziști”, pentru că așa a cerut Par-
tidul Comunist în 1947, când a fost ri-
dicat monumentul) și la Cimitirul Evre-
iesc din Sighet, vechi de aproximativ 
500 de ani. La Sighet mai trăiesc 
aproximativ 20 de evrei halahici. S-au 
născut aici personalități ca Elie Wie-
sel, scriitoarea Hédi Fried, medicul gi-
necolog Gisella Perl – supraviețuitori 
ai Holocaustului –, jurnalistul Noël 
Bernard.

CLAUDIA BOSOI

Cum se face că...
e c h i p a m e n t 
elec tric și meca-

nic, piese pentru calculatoare, produ-
se chimice. După statisticile pe care 
le-am putut cerceta, Israelul e pe locul 
al șaselea pe lista țărilor celor mai bo-

gate din regiunea Orientului Mijlociu și 
Asia-Pacific, după Australia, Singapo-
re, Japonia, Noua Zeelandă și Taiwan. 
Cu aproape 50.000 de dolari produsul 
intern pe cap de locuitor (GDP), Isra-
elul ocupă locul al 19-lea în lume, îna-
intea Marii Britanii, Franței, Japoniei și 
Italiei. Și cu toate acestea...

Cu toate acestea, nivelul de trai al 
israelianului nu e pe măsura aștep-
tărilor.

Viața e scumpă în Israel (Tel Avi-
vul fiind considerat azi unul dintre 
cele mai scumpe orașe din lume!) și 
cheltuielile militare (21 de miliarde de 
dolari anual) plasează bugetul militar 
israelian pe al 14-lea loc în lume.

Dar despre cum o duce israelianul 
de rând, cu altă ocazie.

P.S.: Din câte știu, majoritatea 
ghișeelor din lume, care se ocupă cu 
schimbări valutare, încă nu găsesc 
șekelului un loc pe lista monedelor 
naționale acceptate.

(Urmare din pag. 18)

Despre negarea Holocaustului, astăzi
olimpiada suferinței. „Cine a suferit mai mult? Această 
olimpiadă duce la distorsionarea istoriei în sine, pentru că, 

dacă vrei să demonstrezi că tu ai suferit mai mult, inevitabil ajungi să ai de-a 
face cu fenomene denunțate la vremea lor – crucile de la Auschwitz, care erau 
puse cu miile în jurul lagărului. De ce? Creștinii spuneau: «Pentru că noi sun-
tem mai multe victime.» Nimeni nu a spus că la Auschwitz au murit doar evrei. 
Ar fi absurd. Comuniștii distorsionau și ei istoria, încercând să facă din toate 
victimele de la Auschwitz progresiști și comuniști”, evreii fiind trecuți pe ultimul 
loc pe lista celor care au pierit în lagărele naziste.

Despre martirologie competitivă și dialogul cu negaționiștii vorbitorul a mai 
spus: „Când atragi atenția că negaționismul este bazat, printre altele, pe dorința 
ca, sub diferite forme, să te autoprezinți drept victimă, nu convingi. Pentru a ajun-
ge la o măsură care să facă posibil dialogul, trebuie să stabilești o relație destul 
de deschisă, ca să întrebi când au avut evreii, în timpul Holocaustului, posibilitatea 
de a accepta sau nu ceea ce li se făcea. Atunci poate deschizi o portiță. Poate.”

(Urmare din pag. 7)
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La data de 6 ianuarie, la Templul 
Coral din București a avut loc cere-
monia de comemorare a lui Iancu 
Țucărman (Yakov ben Iosef Șmuel, 
30 octombrie 1922 - 8 ianuarie 2021), 
la un an de la dispariția sa pămân-
tească. Evenimentul a fost organizat 
de FCER, CEB și Fundația culturală 
„Iancu Țucărman - Maria Popa”.

Serviciul religios a fost oficiat de 
prim-rabinul Rafael Shaffer și de Mir-
cea Sternberg. Maria Popa, care a și 
moderat evenimentul, a mulțumit tu-
turor celor prezenți la Templul Coral 
pentru comemorarea partenerului ei, 
despre care a afirmat că a fost „un 
model de viață” pentru foarte mulți oa-
meni și „un dar al Divinității” în ceea ce 
o privește. Prin optimism, el a supra-
viețuit experienței-limită a Pogromului 
de la Iași. „Trăim plutind în Divinitate”, 
avea obiceiul să spună. De aseme-
nea, Decalogului i-ar fi adăugat o a 
unsprezecea poruncă: „Să nu rămâi 
indiferent!”

A fost difuzat un videoclip cu frag-
mente din memoriile nepublicate ale 
lui Iancu Țucărman, intitulate Mărtu-
risiri (in)decente, în lectura actorului 
George Custură, de la Teatrul „Sică 
Alexandrescu” din Brașov.

Deputatul Silviu Vexler, preșe-
dintele FCER, nu a putut fi prezent la 
ceremonie, mesajul său fiind citit de 
prim-rabinul Rafael Shaffer: „Iancu 
Țucărman a știut să fie OM în fiecare 
clipă, să fie un prieten care să-i inspire 
pe cei din jurul său, să le dea puterea 
să-și descopere pasiunea. A reușit să 
transforme suferința prin care a trecut 
în speranță pentru viitor, cum că dra-
ma inimaginabilă a Holocaustului nu 
va fi uitată niciodată, că oamenii vor 
fi mai buni, ca și viitorul. A luptat con-
stant contra antisemitismului, având 
propria viață drept mărturie.”

E.S. David Saranga, ambasadorul 
Statului Israel în România, a transmis 
mesajul său prin vocea ofițerului di-
plomatic Codrin Tofan: „Consider un 
privilegiu faptul că l-am cunoscut și 
voi păstra mereu prietenia lui drept un 
lucru de o valoare neprețuită. A ales 
să-și transforme propria experiență 
într-o lecție pentru generațiile viitoare. 
Prin vocea sa blândă și mesajul lipsit 
de ură, sute de tineri i-au ascultat po-
vestea și au aflat despre ororile Ho-
locaustului din România. Astăzi, când 
ne-am reunit să-i onorăm memoria, să 
ne amintim că, dacă ar fi fost alături 
de noi, ne-ar fi încurajat să-i ducem 
povestea mai departe. Să facem orice 
ne stă în putere pentru a nu permite 
ororilor trecutului să-și mai găsească 
locul în prezent!”

Adrian Cioflâncă, directorul CSIER,  
i-a luat un amplu interviu de istorie ora-
lă lui Iancu Țucărman, pe baza căruia 
a realizat filmul documentar „Zgomotul 
și furia”. Un episod rememorat atunci 
de Iancu Țucărman a fost că, după 
ce a coborât din Trenul Morții, nu s-a 

recunoscut în oglindă. Aprofundând 
tema transfigurării, vorbitorul a subli-
niat că, din a doua jumătate a seco-
lului al XIX-lea, în documentele Minis-
terului de Externe și ale Consiliului de 
Miniștri predomină un ton de negare, 
din partea statului român, în raport cu 
violența antisemită și cu prejudecățile 
față de evrei. Pe de o parte, cultura 
politică din România modernă era 
una pronunțat naționalistă, antisemi-
tismul fiind consubstanțial discursului 
politic de atunci. Pe de altă parte, în 
momente de criză, sub presiunea is-
toriei, oamenii se transformă – și victi-
mele, și criminalii – în moduri diferite. 
Semnele timpurii ale antisemitismu-
lui și urii devin greu de detectat. Și 
în prezent se remarcă două tendințe 
paralele – unii semnalează pericolul 
resurgenței antisemitismului, alții dau 
asigurări că totul este în regulă. „Ian-
cu Țucărman ne-a învățat să ne uităm 
atent la semnele mici din jurul nostru, 
cele care pot să anunțe o schimbare 
peste noapte a situației. Ne-a averti-

zat că trebuie să fim vigilenți, pentru 
că antisemitismul este anticamera 
unei confruntări pentru democrație și 
pentru libertățile noastre, ale tuturor”, 
a întărit vorbitorul.

Prof. univ. dr. Viniciu Moroianu,  
de la Universitatea Națională de 
Muzică din București, a afirmat des-
pre Iancu Țucărman: „Rar mi-a fost 
dat să stau în preajma unui om mai 
blând, mai demn, mai înțelept, a că-
rui privire adâncă și senină iradia 
bunătate și respect pentru valoarea 
autentică. Poate cea mai prețioasă 
latură a personalității sale o constituie 
admirația și dragostea pentru talentul 
tinerilor muzicieni. Ei au beneficiat 
de încurajarea și de sprijinul lui con-
cret, prin acces la scena de concert, 
finanțare, vizibilitate. Intuiția lui ar-
tistică a funcționat întotdeauna fără 
greș, toate numele pe care le-a pro-
movat confirmând, la nivel național și 
internațional, încrederea și susținerea 

lui neobosite. Să-i cinstim lucrarea și 
să i-o continuăm cu toate puterile!”

Maria Popa a dat citire unui mesaj 
de pe tărâmul muzicii, din partea lui 
Adrian Stanache, dirijorul Corului Tea-
trului Național de Operă și Balet „Oleg 
Danovski” din Constanța: „Afirm că 
a vorbi despre dânsul este o provo-
care. Un romantic îndrăgostit de arta 
sunetelor muzicale. A militat întreaga 
viață în spiritul promovării și susținerii 
valorilor culturale autentice”, a remar-
cat artistul evocând complexitatea 
personalității și filosofia vieții lui Iancu 
Țucărman.

Directorul Centrului Cultural „Aurel 
Stroe” din Bușteni, Constantin Spur-
caciu, s-a referit la memoria celui co-
memorat atât prin prisma îndelungatei 
colaborări cu instituția pe care o repre-
zintă, cât și prin cea a elevilor care au 
beneficiat de îndrumarea sa în conti-
nuarea desăvârșirii pregătirii artistice. 
Vorbitorul a afirmat că Centrul Cultu-
ral a beneficiat de un real partener în 
activitățile sale, iar de cele mai multe 
ori generozitatea împlinea neajunsu-
rile cotidiene. Constantin Spurcaciu a 
oferit și o diplomă de excelență post-
mortem dedicată lui Iancu Țucărman.

Prof. univ. dr. Vasile Morar, de la 
Facultatea de Filosofie a Universității 
din București a mărturisit că întâlni-
rea cu Iancu Țucărman poate fi in-
terpretată în cheia unui exercițiu de 
recunoștință: „Persoane care au un 
mister al lor. Un mister al demnității, 
al libertății din ei și mai ales al depli-
nei convingeri că viața este bunul cel 
mai de preț.” Despre frecventele întâl-
niri de idei, prof. Morar s-a referit ca 
la o amintire prețioasă, evocând im-
plicarea totală în dialogurile cu noile 
generații de studenți, pe care le orga-
niza la Facultatea de Filosofie. Un de-
calog comun, completat de porunca 
a XI-a: respingerea oricărei forme de 
indiferență.

Președintele Comunității Evreilor 
din București, ing. Paul Schwartz, 
a vorbit despre o relație neîntrerup-
tă de prietenie de aproape trei de-
cenii: „Singurul criteriu al lui era să 
ajute copiii talentați. E greu de spus 
cât de mult bine a făcut.” De aseme-
nea, liderul comunității bucureștene 
a vorbit despre experiența tragică a 
lui Iancu Țucărman, care, deși cu-
noscută la scară largă, nu poate eli-
mina totalmente pericolul tentațiilor 
negaționismului Holocaustului. „În-
totdeauna avea o vorbă bună, întot-
deauna avea o idee salvatoare”, a 
mai spus Paul Schwartz.

Evenimentul comemorativ a fost 
încheiat cu un moment muzical oferit 
de Orchestra de Tineret Dinu Lipatti – 
Mario Tudor (vioară), Tudor Ioan (vio-
loncel), Ștefan Aprodu (vioară) –, di-
rijor Ștefan Aprodu, coordonator prof. 
Magdalena Rusu.

CLAUDIA BOSOI
DAN DEMETRIAD

În acest ianuarie, dr. Aurel Vainer ar fi împlinit 90 de ani

Aurel Vainer 
comemorat  

la Templul Coral 
din Capitală

Fostul deputat și președinte al 
Federației Comunităților Evreiești din 
România, dr. Aurel Vainer, a fost co-
memorat la Templul Coral din Capi-
tală, în cadrul unui eveniment care a 
succedat serviciului religios.

Evocând personalitatea fostului 
președinte al FCER, prim-rabinul Ra-
fael Shaffer l-a caracterizat drept un 
om „care a iubit învățătura Torei și 
un om iubit de cei care învață Tora”. 
Astfel, pentru a cinsti cum se cuvine 
memoria sa, a fost studiat un pasaj 
din Mishnah. Literele care alcătuiesc 
cuvântul Mishnah – mem, nun, shin și 
hey – compun, într-o altă ordine, ter-
menul neshama („suflet”), a explicat 
vorbitorul. Prim-rabinului Shaffer i s-au 
alăturat la acest studiu comun Marele 
Rabin Manachem Hacohen, rabinul 
Zvika Kfir, rabinul Naftali Deutsch, 
rabinul Sorin Rosen, rabinul Shraya 
Kav, rabinul Dov Ber Olgad, rabinul 
Aharonovitch, rabinul Solomon de la 
Ștefănești, cantorul Emanuel Pusztai, 
Israel Sabag, prof. Carol Iancu, rabi-
nul Raskin și Moshe Leva. Cu acest 
prilej, prim-rabinul Rafael Shaffer a 
rostit un Kadiș special, obișnuit a fi ci-
tit cu ocazia finalizării unei etape de 
studiu a Mishnah, de asemenea în 
amintirea celui comemorat.

Președintele Comunității Evreilor 
din București, ing. Paul Schwartz, a 
vorbit despre „omul excepțional Aurel 
Vainer”, întâlnit în anul 1992, dedi-
cat atât activității din cadrul Camerei 
de Comerț a României și domeniului 
său profesional, cât și vieții comuni-
tare. El și-a exprimat convingerea că 
opera începută de dr. Aurel Vainer va 
fi continuată cu succes de actualul 
președinte și deputat, Silviu Vexler, 
prezent de asemenea la acest eveni-
ment comemorativ.

La eveniment au luat parte 
vicepreședintele FCER, ec. Ovidiu 
Bănescu, secretarul general Eduard 
Kupferberg, vicepreședintele CEB, 
Silvian Horn, și numeroși alți membri 
ai comunității evreiești.

DAN DRUȚĂ

„Poți trece prin viață ca la defila-
re, dar poți fi și constructor de viață.” 
Aforismul, aplicat de dr. Aurel Vainer 
z.l. – ar fi împlinit 90 de ani pe 10 ia-
nuarie –, îi luminează posteritatea. 
A avut de înfruntat patru dictaturi 
– carlistă, legionară, antonesciană, 
totalitaristă –, a supraviețuit Holoca-
ustului. Suferințele nu l-au îndepărtat 
de oameni. A știut să privească rea-
litatea în față, să găsească soluții în 
cele mai dificile situații prin tact, curaj, 
artă a diplomației. Nu și-a cruțat pu-
terile nici fizic, nici intelectual, fiindcă 
era un perfecționist în tot ceea ce fă-
cea. S-a remarcat în științele econo-

mice: teoretic – doctorat, cercetări în 
domeniul marketingului, concretizate 
prin comunicări, studii, cărți; peda-
gogic – profesor asociat la Universi-
tatea „Spiru Haret”, profesor la Fa-
cultatea de Finanțe și Contabilitate 
din Câmpulung Muscel; managerial – 
vicepreședinte și prim-vicepreședinte 
al Camerei de Comerț și Industrie a 
României și apoi la cea a Municipiului 
București, vicepreședinte al Societății 
Române de Statistică, membru în Co-
mitetul Director al Asociației Române 
de Marketing. A fost membru al Aca-
demiei Oamenilor de Știință din Ro-
mânia.

Vocația de terapeut social l-a con-
dus spre apărarea intereselor comu-
nității sale ca deputat, înainte de a fi 
fost ales, în 2005, președinte al FCER. 
A avut inițiative legislative deveni-
te legi, pe parcursul a trei mandate, 
permițând acordarea de compensații 
supraviețuitorilor Holocaustului, egali-
za rea remunerațiilor între cei perse-
cutați de regimul comunist și cei care 
au avut de suferit în anii Holocaustului.

A lucrat, deopotrivă, pentru bine-
le României. A pus umărul la intra-
rea țării în UE. Acțiuni recompensate 
prin înalte distincții ale statului român, 
recunoașteri internaționale.

un an de la dispariția lui Iancu Țucărman

În istoria postbelică a comunității 
noastre rămâne prin opera de resta-
urare a sinagogilor din România, prin 
recuperarea memoriei marilor noștri 
luptători pentru salvarea comunității 
în anii Holocaustului, precum Filder-
man și Șafran.

IULIA DELEANU
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– Ce semnificație are Ziua Mino-
rităților?

– Celebrarea zilei de 18 decem-
brie, Ziua Minorităților Naționale din 
România, are o însemnătate apar-
te atât pentru Departamentul pentru 
Relații Interetnice, cât și pentru toate 
cele 20 de minorități naționale din Ro-
mânia. În urmă cu 29 de ani, Adunarea 
Generală a ONU a adoptat Declarația 
cu privire la drepturile persoanelor 
aparținând minorităților naționale, et-
nice, lingvistice și religioase, primul 
document internațional care oferă 
o garanție a respectării drepturilor 
minorităților în cadrul general de apă-
rare a drepturilor omului. Prin Hotărâ-
rea de Guvern nr. 881/1998, data de 
18 decembrie a fost declarată Ziua 
Minorităților Naționale, reconfirmată 
ulterior, în mod simbolic, și prin Legea 
nr. 247/2017.

Începând cu anul 1999, Departa-
mentul nostru – unul dintre principalii 
promotori ai respectivei hotărâri – a 
sărbătorit ziua diversității an de an, 
atât la București, cât și în alte regi-
uni ale țării, locuite de comunități 
etnice. Odată cu restricțiile impuse 
de pandemie, aceste activități s-au 
mutat în mediul online, însă conside-
răm în continuare foarte importantă 
semnificația acestei zile într-o lume, 
într-o perioadă în care amenințările 
xenofobiei, șovinismului și antisemi-
tismului devin tot mai vizibile. Res-
pectul pentru diversitate, toleranță 
și dialogul între culturi reprezintă o 
datorie de onoare pentru noi; și ne 
place să credem că DRI a reușit și 
până acum să fie un partener de di-
alog activ, care a oferit minorităților 
încrederea că putem realiza împreu-
nă lucruri care dăinuie și au o certă 
valoare.

– Care este locul și rolul minorităților 
în societatea românească?

– Poate vă va surprinde ceea 
ce voi sublinia aici, dar primul și cel 
mai important rol al minorităților din 
România, esențial pentru sănătatea 
societății autohtone, este cel de pre-
zentare, reprezentare și menținere a 
ideii de alteritate, într-un cadru destul 
de nefast în care, timp de mai bine de 
cinci decenii, s-a încercat promovarea 
ideii false că România este o țară mo-
nocoloră, monolingvă, monoculturală, 
monoconfesională. De aici rezultă și 
provocările la care Departamentul 
pentru Relații Interetnice încearcă să 
răspundă prin diverse inițiative deja 
de la începuturile sale.

Un alt rol despre care vorbesc în-
totdeauna cu mare plăcere și entuzi-
asm este cel al valorii care rezidă în di-
versitatea etnică, culturală, lingvistică 
și confesională. Prin însăși existența 
lor, minoritățile naționale ilustrează 
faptul că diversitatea este un tezaur, 
și nu o amenințare pentru societatea 
majoritară. DRI accentuează acest 
fapt prin absolut toate proiectele pe 
care le inițiază sau la care participă în 
calitate de partener.

– Vorbiți-ne despre câteva din-
tre programele DRI, care vizează 
menținerea identității minorităților din 
România.

– Voi încerca aici să cuprind mai 
degrabă un orizont de timp mai scurt, 
adică ultimii doi ani, marcați de pan-
demie. În ceea ce privește perioada 
martie 2020 - decembrie 2021, DRI a 
inițiat un amplu proiect denumit „Ac-
cesul cetățenilor români aparținând 
minorităților naționale la informațiile 
relevante despre SARS CoV-2/CO-
VID-19”. Instituirea stării de urgență și 
a stării de alertă au generat schimbări 

majore în toate domeniile. În scopul 
preîntâmpinării consecințelor negati-
ve generate de situația epidemiologi-
că actuală, organismele internaționale 
au formulat o serie de instrumente 
practice având drept obiectiv respec-
tarea democrației prin consolidarea 
statului de drept și a drepturilor omu-
lui. Monitorizarea a acoperit mai multe 
domenii, cum ar fi monitorizarea infor-
mării în limba maternă a cetățenilor 
care aparțin minorităților naționale 
de către autoritățile centrale loca-
le, de către organizațiile minorităților 
naționale și în cadrul emisiunilor în 
limbile minorităților naționale sau în 
emisiunile despre/pentru minorități.

DRI a desfășurat o serie de eve-
nimente care au implicat foarte mulți 
oameni: în 2020 am început cu o se-
rie de interviuri despre limba maternă 
a minorităților autohtone în care am 
cuprins – spre exemplu – și un dia-
log foarte detaliat despre limbile idiș 
și ebraică, avându-l ca interlocutor pe 
președintele Federației Comunităților 
Evreiești din România, Silviu Vexler, 
în calitate și de deputat al minorității 
evreiești în Parlamentul României. Pe 
urmă, în cadrul altor proiecte deosebit 
de importante, am încheiat parteneri-
ate pentru a realiza un Muzeu Virtu-
al al Turcilor și Tătarilor sau pentru a 
menține, chiar și în online, o inițiativă 
foarte dragă tuturor, cum este „Tabă-
ra interetnică de artă contemporană”, 
realizată într-o colaborare deja cu 
tradiție cu Fundația Inter-Art din Aiud. 
Am realizat diverse filme informative, 
în care am prezentat drepturile speci-
fice ale minorităților, iar în cadrul unei 
alte inițiative, i-am întrebat pe mem-
brii comunităților minoritare despre 
pronunția numelor proprii, le-am ce-
rut, într-un alt proiect, părerea despre 

ideea de toleranță și le-am solicitat să 
adere la o campanie împotriva dis-
cursului incitator la ură, într-o amplă 
inițiativă DRI. În 2021 am intervievat 
20 de conducători de instituții de artă 
teatrală a minorităților și le-am cerut 
să ne prezinte cum au supraviețuit ce-
lei mai izolate perioade a pandemiei. 
Am căutat să implicăm cât mai mulți 
oameni în promovarea ideii de diver-
sitate și ne-am dorit ca diversitatea et-
nică și de gândire să fie prezentă și în 
cadrul proiectelor noastre.

În privința proiectelor noastre vii-
toare, dorim să păstrăm acest carac-
ter interactiv și în continuare, însă la 
nivelul comunicării cu societatea, în 
sens mai larg, dorim să ne bazăm și 
mai mult pe o abordare centrată pe 
valori și pe o tonalitate pozitivă care, 
în același timp, nu neglijează situațiile 
conflictuale, ci dorește mai degrabă 
să ofere direcții și exemple pozitive în 
toate domeniile vieții sociale.

– Vă mulțumesc.
A consemnat

EVA GALAMBOS

„Prin însăși existența lor, minoritățile naționale ilustrează faptul că 
diversitatea este un tezaur, și nu o amenințare pentru societatea majoritară”

interviu cu lACZiKÓ EniKÖ KATAlin, secretar de stat la DRi

A N T I S E M I T I S M  Î N  L u M E
Australia

Pretexte pentru creșterea 
antisemitismului

Creșterea, anul trecut, a manifestărilor antisemite în Australia a avut 
ca pretext războiul din Gaza și pandemia de Coronavirus, se arată în 
raportul anual despre situația antisemitismului în Australia. Potrivit Con-
siliului Executiv al Evreimii din Australia, între ianuarie și octombrie 2021 
au fost înregistrate 447 de incidente, ceea ce a însemnat o creștere de 
35% comparativ cu anul 2020.

Creșteri alarmante s-au constatat și în cazul incidentelor legate de 
vandalismul antisemit, numărul lor ajungând la 72, o creștere de 157%, 
și la 196 a celor de graffiti, o creștere de 152% comparativ cu ultimele 
două luni. Alte forme de vandalism care au afectat comunitatea evreiască 
au crescut cu 10%. S-au înregistrat și incidente de hărțuire și abuzuri, în 
total 147 de cazuri.

Julie Nathan, director de cercetări în cadrul Comitetului Executiv, a 
scos în evidență principalele două cauze care au declanșat acest salt 
și anume: războiul din Gaza, când numai în luna mai au avut loc 88 
de incidente; intensificarea discursurilor antisemite în care evreii erau 
acuzați pentru pandemia de coronavirus de către antivacciniști și de 
către cei care se opuneau măsurilor guvernamentale în domeniul 
sănătății, inclusiv obligativitatea vaccinului și carantinarea. Julie Na-
than a enumerat o serie de exemple, cum ar fi atacarea elevilor evrei 
la școală sau a unor evrei care se duceau la sinagogă, plasarea unui 
steag nazist la o sinagogă din Brisbane sau a unor steaguri palestiniene 
lângă două steaguri israeliene rupte, la cea din Adelaide, și multe al-
tele. Ea a atras atenția și asupra discursurilor antisemite în mediul  
virtual.Raportul de 150 de pagini analizează și extinderea manifestărilor 
antisemite în politică, în media și în sistemul de educație din Australia, 
furnizând descrieri detaliate ale retoricii antisemite pe platformele de so-
cial media. Nathan cere adoptarea cât mai urgentă a definiției de lucru a 
antisemitismului, elaborată de IHRA.

În Australia trăiesc 91.000 de evrei.
MAGDALENA PORUMABARU

Platforma Telegram – instrumentul 
favorit al extremei drepte

Telegram este una dintre numeroase-
le platforme de social media folosite de 
suprematiștii albi și de extrema dreaptă 
pentru a recruta susținători din grupurile 
de socializare online, arată cercetătorii 
care au analizat aproximativ 500.000 de 
comentarii, apreciate de extrema dreaptă, 
din perioada ianuarie 2020 - iunie 2021.

Se pare că tactica s-a dovedit bună, 
deoarece 9 dintre 10 cele mai frecventa-
te posturi aparținând Telegram, vizionate 
de public și examinate de cercetători, cu-
prind afirmații false despre siguranța vac-
cinurilor sau despre companiile farmace-
utice care le produc. Numărul abonaților 
la unul dintre canalele Telegram, au ară-
tat cercetătorii, a crescut de 10 ori după 
ce a prezentat teorii conspiraționiste des-
pre Covid-19. „Covid-19 a servit drept ca-
talizator pentru radicalizare”, a declarat 
Ciaran O’Connor, autorul studiului, ana-
list la Institutul pentru Dialog Strategic 
din Londra. Alte canale ale Telegram au 
combătut consecințele grave ale pande-
miei sau au explicat originile ei prin teorii 
conspiraționiste, au publicat discursuri de 
ură  îndreptate împotriva evreilor, asiatici-
lor, femeilor sau altor grupuri ori o retori-
că violentă – care sunt eliminate automat 
de pe Facebook sau Twitter, deoarece 
încalcă standardele acestor platforme.

Telegram, cu baza în Emiratele Arabe 
Unite, are diferite categorii de utilizatori 

din întreaga lume, dar a devenit un in-
strument favorit al extremei drepte, de-
oarece platforma nu este obligată să in-
tervină în conținutul unor materiale, cum 
se întâmplă în cazul Facebook, Twitter și 
al altor platforme. Cei care stau în spa-
tele acestor postări, afirmă cercetătorii, 
încearcă să exploateze teama față de 
Covd-19, pentru a atrage noi recruți care 
le vor rămâne fideli și după ce va trece  
pandemia.

O inițiativă israeliană  
de contracarare a limbajului violent 

în mediul online
Președintele Israelului, Isaac Herzog, 

căruia i s-au alăturat o serie de oameni 
politici, de cultură și din alte categorii, 
a lansat inițiativa „Think Good”. Zeci de 
personalități și persoane publice din Isra-
el vor citi cele mai dureroase și jignitoa-
re răspunsuri pe care le-au primit online. 
Scopul inițiativei este de a expune mili-
oanelor de urmăritori dificultatea de a citi 
acest gen de răspunsuri și de a-i încura-
ja pe oameni să nu folosească un astfel 
de limbaj. Campania va dezvălui replicile 
cele mai jignitoare și vulgare, primite de 
persoane publice, și va atrage atenția pu-
blicului asupra consecințelor produse de 
așa-numitul „cyberbulling”. (E.G.)
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Bereshit dovedește puterea comunității evreiești  
din România – a patra ediție online
dintre noi au avut șansa să-și vadă 
înaintașii altfel decât în poze”, a sub-

liniat cu emoție vorbitorul. Filmul a devenit celebru și a dat 
naștere unei cărți cu același titlu, a autorului olandez Auke 
Zeldenrust, povestea bunicilor vorbitorului fiind transpusă 
și într-un scurtmetraj și într-o piesă de teatru realizate în 
Olanda.

Importanța credinței în timp de pandemie
Subiectele abordate la Limmud – „O privire evreias-

că asupra suișurilor și coborâșurilor vieții” (Yehoshua 
Aharonovitch, rabin al Iașiului și al Moldovei); „Credința 
în Dumnezeul Unic” (Shraya Kav, prim-rabin al Oradei); 
„Pandemia prin prisma credinciosului” (Rafael Shaffer, 
prim-rabin al FCER); „Mesianism și izbăvire ca mecanism 
de a gestiona perioadele dificile din istoria evreiască” (Zvi-
ka Kfir, rabin al Timișoarei, Banatului și Brașovului) – au 
avut ca numitor comun importanța credinței în Dumnezeu 
Unicul, în încercările individuale și colective cauzate de  
Sars-CoV 2.

Reacții comportamentale au fost schițate de prim-rabi-
nul Rafael Shaffer. O „reacție toxică”: expunerea în public 
a propriilor opinii interpretate ca „mesaj divin”. „Rugăciu-
nea nu ne scutește de măsuri de precauție și de vaccina-
re. Cine acționează din îndatorire religioasă își păstrează 
echilibrul. Rugăciunile rostite dimineața, la prânz și seara 
ne creează un ritm existențial. Credința ne oferă liniște su-
fletească, ne ajută să ieșim mai ușor din necazuri, este o 
ancoră. Ne dă puterea de a ne încuraja și de a-i încuraja 
pe ceilalți. Avem nevoie de grija cuiva, avem nevoie să fa-
cem bine. Un colaborator îmi spunea: când fac un bine, 
mă simt bine.”

Prim-cantorul Emanuel Pusztai a oferit o dimensiune 
muzicală acestei stări de spirit.

Succesul ediției se sprijină  
pe munca realizatorilor săi

Mulțumind tuturor participanților la acest Bereshit-
maraton, directorul Joint pentru România, Israel Sabag, 
a observat: „Dumneavoastră vedeți rezultatul final, dar 
acesta se datorează multor oameni care au muncit la 
realizarea lui. Mulțumesc partenerilor noștri din condu-
cerea Federației, președintelui Silviu Vexler, care a adus 
un oaspete important, pe col. dr. Valeriu Gheorghiță – 
l-am simțit aproape de noi și azi; conferențiarilor; tra-
ducătorilor; pre șe dinților de comunități; directorilor de 
JCC-uri; voluntarilor, tuturor celor care au pus umărul 
ca acest Bereshit să fie o reușită.” Mențiuni speciale au 
primit prim-cantorul Emanuel Pusztai și rabinii care au 
susținut Limmud-ul. Pentru a releva rolul directorului 
DEI, Ery Pervulescu, în organizarea ediției, vorbitorul a 
folosit o parabolă hasidică: „Într-un Șabat, conducătorul 
unei curți rabinice cu toți hasidim-ii s-au dus la gară. 
Rebe a atins o locomotivă. La întoarcere, hasidim-ii l-au 
întrebat care este semnificația gestului. «Fără locomo-
tivă, nimic nu se poate mișca», le-a răspuns. Ery este 
această locomotivă.” Traducerea a aparținut Magdei 
Zucker.

„Pentru a reuși, trebuie să fim împreună”, a subliniat 
Ery Pervulescu mulțumind colaboratorilor care „au reușit 
să aducă laolaltă un număr de participanți mai însemnat 
decât în comunități mari din alte țări”.

Bereshit ediția a IV-a online s-a încheiat cu Hatikva, in-
tonată de prim-rabinul Shraya Kav.

Opera regizorului Sergey Paradjanov, omagiată la Templul Coral

(Urmare din pag. 6)

Tu BiȘvat…
în anii sabatici 
prin excursii ale 

tineretului în țară. Rabini aparținând 
sionismului religios au propus ca ti-
nerii excursioniști să culeagă fructe 
din curți particulare, ale unor pomi 
fructiferi ale căror fructe nu sunt cu-
lese de proprietari, ci se usucă sau 
cad, de exemplu citrice, și să le dea 
săracilor. De asemenea, pentru a se 
evita aducerea de fructe uscate – și 
chiar proaspete – din țările vecine, din 
motive sanitare și igienice, precum și 
pentru a se evita consumul de fructe 
sfințite, dedicate, unii dintre acești ra-
bini au propus consumul de legume 
din Israel în locul fructelor.

Nu pot intra prea mult într-o pro-
blemă halahică, mai ales controver-
sată. Consider normele halahice ca 
fiind importante pentru poporul evreu 
și pentru tradiția lui. Prefer să urez 
un An Nou al Pomilor cu bucurie tu-
turor cititorilor, întregului popor evreu, 
precum și tuturor prietenilor lui. Masa 
de Seder pentru Tu biȘvat la evreii 
sefarzi se încheie cu poemul ebraic 
Yedid nefeș (Prieten de suflet), scris 
de poetul și cabalistul Rabi Elazar 
Azkari din Safed (1533-1600). Orien-
tarea cabalistică, mistică, de rugă că-
tre Dumnezeu și compararea Lui cu 
strălucirea lumii apar în poem, care 
este de devoțiune și rugă, de dragos-
te și bucurie, reflectând optimismul cu 
care se încheie masa de Seder. Poe-
mul cuprinde patru strofe, fiecare de 
câte șase versuri, acrostihul originalu-
lui ebraic fiind Numele lui Dumnezeu, 
care era pronunțat numai de către 
Marele Preot în ziua de Kipur în Tem-
plul de la Ierusalim.

(Urmare din pag. 8)

într-o zi la 
București și vom 

arăta din nou filmele lui Paradjanov”, 
a transmis Serje Avetikian.

Și Daniel Bird, scenarist, scrii-
tor, regizor și restaurator de filme, a 
transmis în cadrul evenimentului un 
mesaj de omagiere a operei lui Ser-
gey Paradjanov: „Este o plăcere și o 
onoare să fiu invitat de FCER și de 
Ambasada Armeniei în România să 
iau parte la acest eveniment special, 
dedicat regizorului filmului Culoarea 
rodiei, Sergey Paradjanov. Acesta 
este un film despre viața poetului ar-
mean Sayat Nova, dar nu este o bi-
ografie convențională. Mai degrabă 
înfățișează viața interioară a poetului, 
iar pentru a realiza acest lucru, cine-
astul a dezvoltat un limbaj poetic al 
cinematografiei. În aceste zile de con-

flict internațional este important să nu 
pierdem din vedere modul în care atât 
poezia lui Sayat Nova, cât și filmul lui 
Paradjanov transcend naționalismul”, 
a spus, între altele, Daniel Bird.

Scriitorul Varujan Vosganian, pre-
șe dintele Uniunii Armenilor din Româ-
nia, a vorbit despre destinul comun și 
despre valorile care i-au legat pe evrei 
și pe armeni de-a lungul timpului: 
„Sunt onorat să fiu astăzi în Templul 
Coral și socotesc că este un eveni-
ment-simbol care arată modul în care 
destinele celor două popoare, israeli-
an și armean, s-au alăturat în dureri-
le și năzuințele lor de-a lungul mile-
niilor. Suntem două popoare mândre 
să spunem că încă de la fondarea 
primelor state ne-am păstrat numele 
în întreaga istorie. Suntem mândri să 
spunem că de noi sunt legate două 

dintre dimensiunile fundamentale ale 
condiției umane: credința și cultura. 
Și că dacă am dăinuit și dacă astăzi 
ne întindem mâna pe acest pământ 
ospitalier, este datorită faptului că am 
păstrat cultura și credința drept coor-
donatele mai mult decât carteziene 
ale existenței noastre”, a declarat Va-
rujan Vosganian care a vorbit în final 
despre regizorul Sergey Paradjanov 
și filmul Culoarea rodiei, dar și despre 
alte personalități ale culturii armene.

Ultimul discurs i-a aparținut actri-
ței, regizoarei și scenaristei Armine 
Vosganian: „Eu am lucrat pe o analiză 
aprofundată, nu numai asupra aces-
tui film, ci pe întreaga carieră a regi-
zorului Sergey Paradjanov în lucra-
rea mea de doctorat; și de aceea vă 
mulțumesc din suflet că m-ați invitat 
astăzi aici. Este o onoare pentru mine 

(Urmare din pag. 5)

În numele victimelor Pogromului de la București
Paradoxal, acest proces-verbal 

aduce date noi despre moartea sa, 
dar oferă și detalii despre viața lui, prin simpla înșiruire a 
actelor pe care le avea asupra sa. Deși fotografia sa era 
folosită pentru ilustrarea victimelor evenimentelor din ia-
nuarie 1941, foarte puține lucruri sunt cunoscute despre 
biografia sau familia lui.

Multe dintre victimele pogromului au fost veterani de 
război, mulți încercând chiar să-și demonstreze patri-
otismul prin medaliile ce le fuseseră decernate sau alte 
atestate militare. Reporterul F. Brunea-Fox recunoaşte fa-
milia Rosenthal printre victimele de la Morgă: „Pe reverul 
bărbatului, mijea încă vioreaua decoraţiei de război, pe 

care... o socotise pavăză solidă, în răstimpul prigoanei  
antisemite.”

Fotografia lui Sami Röder în uniformă este aleasă în 
selecția Carp pentru a reprezenta militarul evreu, voluntar 
și decorat în războaiele României. Imaginea cunoscută din 
Cartea Neagră arată 5 medalii legate de participarea în 
Primul Război Mondial, prinse pe uniforma militară.

Umilit în timpul celui de al Doilea Război Mondial, ca și 
restul militarilor evrei, prin „reformare” forțată și prestarea 
de muncă obligatorie în locul apărării patriei, militarul, care 
își făcuse datoria față de România, nefiind încă cetățean, 
devenise pentru propaganda oficială dușman. Să ne (re)
amintim că extremismele fac victime.

să vorbesc despre maestrul meu spi-
ritual, Sergey Paradjanov. Prezența 
noastră aici pentru a viziona filmul 
despre Sayat Nova și pentru a celebra 
Ziua Minorităților este exact genul de 
eveniment la care visa Paradjanov”, a 
spus în final Armine Vosganian.

După discursurile invitaților serii, 
publicul s-a bucurat de proiecția filmu-
lui Culoarea rodiei.

Liderul grupului minorităților din Par-
lamentul României, Varujan Pambuc-
cian, a tras câteva concluzii despre 
simbolistica filmului, la finalul proiecției:

„Am văzut aici o scurtă istorie a tim-
pului, împărțită în patru. Un timp mine-
ral, pe care l-am văzut în apa care cur-
ge, în vântul care bate. Un timp al viu-
lui, pe care l-am văzut în culorile care 
țin de viu. Am văzut un timp al istoriei, 
în scena aceea în care paginile cărții 
sunt bătute de vânt și întoarse, ca în 
Dust in the wind. Și am văzut un timp 
al omului, al fiecăruia dintre noi. De 
aceea nu există un singur fel de roșu. 
Există atât de multe nuanțe de roșu, 
câte reușește să surpindă Paradjanov 
în filmul său. Fiecare dintre noi sun-

tem o nuanță a roșului ăstuia, a culorii 
rodiei”, a spus Varujan Pambuccian.

În finalul întâlnirii, președintele 
FCER, Silviu Vexler, a mulțumit tutu-
ror pentru prezență și în special am-
basadorului Armeniei la București și 
prietenilor de la Uniunea Armenilor 
din România.

februarie 1990, 
sub auspiciile 

FCER, Joint și World Jewish Relief 
of England trimit în România ajutoare 
substanțiale de medicamente, echi-
pament medical, alimente. Schimbă-
rile comunitare de după moartea șef-
rabinului Rosen, prin venirea la condu-
cerea FCER a acad. Nicolae Cajal, îi 
permit să înființeze programe moder-

ne, ajutat de voluntari Joint, atrăgând 
spre comunitate tineretul, generația 
de mijloc – pepiniere de leadership 
comunitar –, să creeze vârstnicilor 
singuri forme de socializare, să ajute 
bolnavi de cataractă să-și recapete ve-
derea, să ofere alt standard de viață 
copiilor defavorizați. Aduce în vizită, cu 
rezultate benefice, delegații ale unor 
organizații de donatori evrei ameri-

cani. Sprijină derularea de seminare 
naționale de iudaism, seminare de ma-
nagement, pentru a construi o comuni-
tate aptă să se ajute atrăgând resurse 
financiare în România de la investitori 
din Israel și de pretutindeni. „De fieca-
re dată când ajung în fața conducerii 
mondiale a Joint-ului, declara într-un 
interviu acordat revistei noastre, ple-
dez pentru comunitatea voastră.”

„În fața conducerii mondiale a Joint-ului, pledez 
pentru comunitatea voastră”

(Urmare din pag. 11)

(Urmare din pag. 13)

O. Bănescu, 
vicepreședinte FCER

E. Kupferberg, secre-
tar general al FCER
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FILE DE CALENDAR6
Evrei născuți în luna februarie
Emilio Gino Segre – fizician, năs-

cut la Tivoli, Italia, 1 februarie 1905, 
emigrat în SUA, 1938. Descoperitor 
al elementelor technetium și astatin și 
al antiprotonului. Premiul Nobel pen-
tru fizică, 1959. Decedat la Lafayette, 
California, 1989.

Solomon R. Guggenheim – 
colecționar de artă și filantrop, născut 
la Philadelphia, 2 februarie 1861. A 
întemeiat Solomon R. Guggen heim 
Foundation (1937) și Solomon R. 
Guggenheim Museum (1939). Dece-
dat la Long Island, 1949.

Felix (Jakob Ludwig) Men-
delsssohn-Bartholdy – compozitor și 
pianist, născut la Hamburg, 3 februa-
rie 1809. Convertit de părinți la lute-
ranism, totuși mândru de originea sa 
evreiască. Decedat la Leipzig, 1847.

Shlomo Goren (Gorencik) – ra-
bin, general în Armata de Apărare a 
Israelului, născut la Zambrów, Polo-
nia, 3 februarie 1917, imigrat în Pa-
lestina, 1925. Șef-rabin așkenaz al 
Israelului, 1973-1983. Decedat la Ie-
rusalim, 1994.

Florin Mugur – scriitor, născut la 
București, 7 februarie 1934. Premiul 
Uniunii Scriitorilor, 1977. Printre cărți: 
Schițe despre fericire. Decedat la 
București, 9 februarie 1991.

Boris Leonidovici Pasternak – 
poet și scriitor, născut la Moscova, 10 
februarie 1890. Convertit la ortodoxie, 
dar identificat ca evreu. Premiul Nobel 
pentru literatură, 1958. Printre roma-
ne: Doctor Jivago. Decedat la Pere-
delkino, Moscova, 1960.

Mayer Amschel Rothschild – 
bancher, născut la Frankfurt-am-Ma-
in, 23 februarie 1744. Unul dintre cei 
mai influenți oameni de afaceri din 
istorie. Decedat la Frankfurt-am-Main, 
1812.

Leopold Trepper – luptător an-
tifascist, născut la Nowy Targ, 23 fe-
bruarie 1904. Organizator al rețelei 
antinaziste Rote Kapelle, Franța, 
1938-1944. Arestat în URSS, revenit 
în Polonia, emigrat în Israel, 1974. 
Decedat la Ierusalim, 1982.

Hary Kuller (Haim Culer) – soci-
olog și istoric al evreilor din Româ-
nia, născut la Lucăcești, 23 februarie 
1929. Ordinul Meritul Cultural, 2009. 
Decedat la București, 2020.

Ariel Sharon (Arik Scheinermann) 
– militar și om politic, născut la Kfar 
Malal, 26 februarie 1928. Prim-minis-
tru al Israelului, 2001-2006. Decedat 
la Havat Shikmin, 2014.

Evrei decedați în luna februarie
George Steiner – istoric și critic 

literar, născut la Neuilly-sur-Seine, 
1929, emigrat în SUA. Teme legate de 
Holocaust. Premiul Truman Capote, 
1998. Decedat la Cambridge, Anglia, 
3 februarie 2020.

Kirk Douglas (Issur Danilovitch 
sau Izzy Demsky) – actor, regizor, fi-
lantrop, născut la Amsterdam, New 
York, 1916. A primit Globul de Aur, Le-
giunea de Onoare, premiile Emmy și 
BAFTA, a fost introdus în Hall of Fame 
al actorilor de western, are o stea pe 
Walk of Fame de la Hollywood, a fost 
nominalizat de trei ori la Premiul Os-
car. Decedat la Beverly Hills, 5 februa-
rie 2020.

Hershel Shanks – jurist, arheolog 
și editor, născut la Sharon, Pennsyl-
vania, 1930. A întemeiat Biblical Ar-
chaeology Review, 1975. Decedat la 
Washington, 5 februarie 2021.

Max Perutz – biolog, născut la 
Viena, 1914, convertit de părinți la 
catolicism, stabilit în Anglia, 1938. 
Premiul Nobel pentru chimie, 1962, 
pentru studii asupra hemoglobinei și a 
myoglobinei. Decedat la Cambridge, 
6 februarie 2002.

Yechiel Epstein – rabin și activist 
social, născut la Winthrop, Massachu-
sets, 1951. A întemeiat International 
Fellowship of Christians and Jews, 
1983. Premiul Raoul Wallenberg, 
2014. Decedat la Ierusalim, 6 februa-
rie 2018.

Shlomo Hillel – om politic, născut 
la Bagdad, 1923, imigrat în Palestina, 
1934. Președinte al Parlamentului Is-
raelului, 1984-1988. Decedat la Ra-
anana, 8 februarie 2021.

Gherasim Luca (Zalman Locker) – 
poet avangardist, născut la București, 
1913, stabilit la Paris, 1952. Printre 
cărți: Un lup printr-o lupă; Dialectica 
dialecticii. Sinucis aruncându-se în 
Sena, 9 februarie 1994.

Arthur (Asher) Miller – drama-
turg, născut la New York, 1915. Pre-
miul Pulitzer, 1949; Premiul Ierusalim, 
2003. Printre piese: Moartea unui co-
mis-voiajor. Decedat la Roxbury, Con-
necticut, 10 februarie 2005.

Avraham Stern (Yair) – luptător 
sionist, născut la Suwalki, Polonia, 
1907, imigrat în Palestina, 1925. Înte-
meietor al organizației Lohamei Herut 
Israel (Lehi), 1940. Împușcat de en-
glezi la Tel Aviv, 12 februarie 1942.

Shoshana Damari – cântăreață și 
actriță israeliană, născută la Dhamar, 
Yemen, 1923, imigrată în Palestina, 
1924. Premiul Israel pentru muzică 
ebraică, 1988. Decedată la Tel Aviv, 
14 februarie 2006.

Heinrich Heine – poet și scriitor, 
născut la Düsseldorf, 1797, stabilit în 
Franța. Convertit la creștinism, dar ră-
mas în legătură cu lumea evreiască. 
Poezia sa Lorelei a devenit celebră. 
Decedat la Paris, 17 februarie 1856.

Isser Harel (Halperin) – înteme-
ietor al Serviciului Secret Israelian, 
născut la Vitebsk, 1912, emigrat în 
Palestina, 1929. A organizat captura-
rea lui Adolf Eichmann, despre care a 
povestit în cartea Casa din strada Ga-
ribaldi. Decedat în Israel, 18 februarie 
2003.

René Samuel Cassin – jurist, năs-
cut la Bayonne, 1887. Activ în Alliance 
Israélite Universelle. Premiul Nobel 
pentru pace, 1968. Decedat la Paris, 
20 februarie 1976.

Baruch (Benedictus) Spinoza 
(Benedito de Espinosa) – filosof, năs-
cut la Amsterdam, 1632. Scrieri: Eti-
ca; Tratat teologico-politic. Decedat la 
Amsterdam, 21 februarie 1677.

Gershom (Gerhard) Scholem – 
cercetător al Cabalei, născut la Berlin, 
1897, emigrat în Palestina, 1923. Pre-
miul Israel pentru studii iudaice, 1958. 
Printre lucrări: Cabala și simbolismul 
ei. Decedat la Ierusalim, 21 februarie 
1982.

Stefan Zweig – scriitor, născut la 
Viena, 1882, emigrat în Brazilia, 1942. 
Sinucis la Petropolis, 22 februarie 
1942, o zi după apariția autobiografiei 
sale, Lumea de ieri.

Manfred Gerstenfeld – politolog, 
născut la Viena, 1937, stabilit în Israel, 
1968. Președinte al Jerusalem Center 
for Public Affairs. Premiul lui Journal 
for the Study of Antisemitism pentru 
activitatea de o viață, 2012. Decedat 
la Ierusalim, 25 februarie 2021.

Levi Eshkol (Shkolnik) – om poli-
tic, născut la Oratov, 1895, imigrat în 
Palestina, 1914. Prim-ministru al Isra-
elului, 1963-1969, decedat în funcție 
la Ierusalim, 26 februarie 1969.

Donald Arthur Glaser – fizician, 
născut la Cleveland, 1926. Premiul 
Nobel pentru fizică, pentru inventarea 
camerei cu bule, 1960. Decedat la 
Berkeley, 28 februarie 2013.

Yigal Allon (Peikowitz) – om poli-
tic, născut la Kfar Tavor, 1918. Prim-
ministru ad interim al Israelului, 26 
februarie - 17 martie 1969. Decedat în 
Israel, 29 februarie 1980.

LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI

6Pompiliu Sterian z.l.,  
condus pe ultimul drum

Ne despărțim de un coleg și prieten
S-a stins din viață, la vârsta de 102 

ani, prietenul nostru și al multora, zia-
ristul Pompiliu Sterian. Aș vrea să citez 
câteva rânduri din articolul pe care l-am 
scris când Pompiliu a împlinit vârsta de 
100 de ani (RE 538-539/2019) și când, 
după ce am stat de vorbă cu el, am ră-
mas cu convingerea că, deși nu este 
nemuritor, ne va fi alături încă mulți ani: 
„Colegul nostru întru scris şi cel mai 
bătrân blogger din România, Pompiliu 
Sterian, împlineşte un secol de viaţă. 
Văzându-l, nu-ţi vine să crezi, nici ca în-
făţişare, nici ca gândire. Şi totuşi cartea 
de identitate nu minte. De aceea, m-am 
hotărât să-l vizitez într-o zi la Căminul 
Rosen, unde se află de 13 ani, ca să-mi 
dau seama ce simte în preajma acestei 
aniversări.” Și l-am întrebat dacă a fă-
cut vreun „bilanț al secolului”. Da, mi-a 
spus el, și l-a făcut, și-a împărțit viața în 
mai multe etape, unele mai grele, altele 
mai ușoare, dar, spunea el, paradoxal, 
cei 13 ani pe care i-a petrecut la Cămi-
nul Rosen i s-au părut cei mai fericiți. 
Aici trăiește fără griji și s-a putut dedica 
activității lui celei mai dragi: scrisul.

Pompiliu Sterian a fost și a rămas 
un om dinamic, cu o largă deschidere 
către lume, cu o curiozitate, se poate 
spune, fără limite. Se interesa atât de 
fenomenele lumii mari, cât și ale celei 
mici, mediul în care trăia, grijile, preocu-
pările celor pe care viața i-a obligat să-și 
petreacă ultimii ani într-un cămin. A fost 
adeptul zicalei „omul sfințește locul”, de-
oarece a reușit, împreună cu entuziastul 
colectiv de actori, condus de regizorul 
David Schwartz, să creeze o atmosferă 
caldă, prietenoasă, oferind rezidenților 

un scop în viață, pentru care merita să 
trăiești. Pe noi, colegii de la Realitatea 
evreiască, ne informa în permanență 
despre evenimentele din Cămin, despre 
activitățile la care participau cu entuzi-
asm o parte dintre rezidenți și ne invita 
adesea la acele faimoase spectacole 
organizate cu ajutorul grupului de actori 
de care am amintit. Și mie mi-a mărturi-
sit la acea întâlnire de 100 de ani. „Mă 
întrebaţi care este «secretul» longevi-
tăţii mele, al stării mele fizice şi intelec-
tuale bune. Trebuie să gândeşti pozitiv, 
să fii optimist. Dacă nu, eşti pierdut, îţi 
grăbeşti sfârşitul. Eu, în general, nici nu 
mă gândesc la vârstă. Ştiu că sunt la 
sfârşit de mandat, că nu sunt nemuritor, 
dar acest aspect nu mă preocupă, caut 
să trăiesc clipa de faţă. Importante sunt 
gândirea pozitivă şi activitatea. Nu am 
timp să fac cât aş vrea.”

Așa s-a și întâmplat, dar natura este 
nemiloasă. De aceea, acum, trebuie 
să ne luăm rămas-bun de la Pompiliu 
Sterian și să-l rugăm ca acolo, printre 
stele, unde se va afla, să aibă grijă și 
de noi și să ne aștepte la poarta prin 
care, mai devreme sau mai târziu, vom 
intra cu toții.

EVA GALAMBOS

La 5 ianuarie 2022 a avut loc cere-
monia de înmormântare a unuia dintre 
veteranii comunității evreiești din Ro-
mânia. Editor al blogului Vârsta a patra, 
dar și membru al trupei de teatru a Că-
minului Rosen, Pompiliu Sterian a fost 
activ până în ultimele zile. S-a stins din 
viață pe când se apropia de împlinirea 
vârstei de 103 ani.

Slujba de înmormântare a fost ofi-
ciată la Cimitirul evreiesc din șoseaua 
Giurgiului de prim-rabinul FCER, Rafa-
el Shaffer.

Un mesaj de adio a rostit la mormân-
tul său președintele Comunității Evreilor 
din București, ing. Paul Schwartz: „În-
trucât nu e nimeni din familia domnului 
Pompiliu Sterian, vreau să vă mulțumesc 
tuturor celor prezenți și în mod deosebit 
președintelui FCER, deputatul Silviu 
Vexler. Onorăm astfel viața răposatului 
Pompiliu Sterian z.l., într-un grup rezo-
nabil, conform prescripțiilor iudaice, la 
această despărțire. Se pot spune foar-
te multe despre Pompiliu Sterian. L-am 
cunoscut cu 20 de ani în urmă și în toată 
această perioadă, cât am fost apropiați, 
am rămas uimit că la vârsta sa înain-
tată era unul dintre oamenii cei mai în 
actualitate, bine informat, limpede la 

minte și întotdeauna foarte activ. A fă-
cut cinste familiei sale, evreilor din Ro-
mânia și țării, ca ziarist mereu prezent 
cu opinii pertinente. Îmi pare tare rău 
că ne despărțim de Pompiliu Sterian, 
dar trebuie să știm că a fost un om pe 
care Dumnezeu l-a iubit. Să te apropii 
de vârsta de 103 ani cu mintea limpede 
și activ înseamnă că faptele tale au fă-
cut să meriți acest dar de la Dumnezeu. 
Să-l odihnească Dumnezeu în pace, iar 
pe dumneavoastră, care participați, să 
vă păzească de boli și de alte necazuri!”

„Îți mulțumesc că ai apărut în viața 
mea și nu o să te uit niciodată”, a spus și 
Roza Arsene-Brumfeld într-un mesaj de 
adio la despărțirea de Pompiliu Sterian, 
mulțumindu-i personal pentru ajutorul și 
vorbele bune, dar și pentru faptul că a 
făcut onoare evreilor din România prin 
faptele sale.

În final, prim-rabinul Rafael Shaffer 
a spus câteva cuvinte despre cel care 
a fost Pompiliu Sterian: „Ai fost pentru 
mine întotdeauna o pildă pentru ce în-
seamnă un om viu. Ai fost viu cu ade-
vărat până în ultimele tale zile. Ai fost 
o învățătură pentru noi toți că ceea ce 
ne ține în viață, ceea ce ne ține mintea 
limpede este acțiunea. Să nu lăsăm 
oboseala să ne copleșească, să facem 
ce e de făcut, pentru că asta ne asigură 
viața. Și poate că nu este potrivit într-un 
moment în care elogiem decedatul, dar 
lucrurile trebuie spuse: faptul că Pompi-
liu Sterian a fost activ până în ultimele 
zile de viață este meritul lui, dar nu nu-
mai al lui. Este și meritul Căminului Ro-
sen și al tuturor angajaților serviciului de 
asistență, care au creat cadrul în care 
un om care și-a dorit a fost viu și activ 
până la această frumoasă vârstă. Tu te 
duci acum într-o lume mai bună și pe noi 
ne lași îndurerați. Îți vom simți lipsa!”

Fie-i memoria binecuvântată!
GEORGE GÎLEA

Y  D E C E S E  Y
Înhumați în Cimitirele CEB: NOVAK 

ANDREI (Cimitirul Sefard); OLARU 
CONSTANTIN (Cimitirul Giur giu lui); 
STROMINGHER BENEDICT (Cimitirul 
Giurgiului); STERIAN POMPILIU 
(Cimitirul Giur giului); SOLOMON 
MARCU (Cimitirul Giur giului)
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ia scatoalce / pentru 
toți greșiții greșiților 
noștri / și mai mult... 
/ peste rând / până 
când / descoperit 
în cuvânt / sar cu 
tine în gând”. Po-
etul contemporan, 
se poate observa, a 
transferat în regis-
trul tragic, al culpei și pedepsei, impe-
rativul de a fi responsabil pentru toți, 
într-o epocă în care condiția umană 
este din nou supusă la atâtea și atâ-
tea încercări...

Există în volum și un profund sen-
timent al destinului, pe care poetul îl 
sondează prin intermediul cuvântului, 
dar căruia nu i se poate opune: „Am 
fost iertat după ce / condamnarea la 
moarte / a fost executată // după ce 
ghilotina / m-a despărțit de trupul / 
păstrat în zvârcolire / dezinteresat 
de ceea ce / îmi mai spun cuvintele 

Una dintre per-
sonalitățile litera-
re ale Iașilor, Adi 
Cristi (pseudoni-
mul lui Adrian Ro-
sentzveig) este 
cu noscut publicului 
comunitar pentru 
extraordinara sa 
implicare în relațiile 
culturale dintre Ro-
mânia și Israel, în 
cadrul cărora edi-
tura sa, 24: Ore, și 

proiectele pe care le organizează, în 
capitala Moldovei și în Țara Sfântă, 
contribuie la menținerea unei legături 
strânse între scriitorii de limbă română 
din cele două țări. De asemenea, viața 
literară are în Adi Cristi pe organizato-
rul a două dintre cele mai importante 
evenimente pe plan național: Festi-
valul „Poezia la Iași” și Gala „Scriitorii 
anului”.

Adi Cristi este însă și un foarte 
apreciat poet, unul dintre cei mai buni 
pe care îi au astăzi Iașii, în pofida unei 
anumite discreții cu care se manifestă. 
Un poet complex, cu un diapazon care 
acoperă multe game, de la erotică la 
atitudinea intelectuală și de la religio-
zitate la poezia de cunoaștere.

Aceasta din urmă domină, de altfel,  
volumul intitulat, incitant, Cuadratura 
Poemului*, apărut la aceeași neobo-
sită editură 24: Ore, volum care repre-
zintă, în opinia mea, și unul dintre cele 
mai bune de până acum ale scriitoru-
lui.

Adi Cristi impresionează, în poe-
ziile care alcătuiesc prezenta culege-
re, prin capacitatea de a asuma liric 
starea de „rău al secolului” și de a o 
proiecta în tipare ce amintesc de psal-
mistul biblic: „Vinovat mă știu pentru fi-
ecare / pentru întreaga Planetă / pen-
tru toți cei care au rămas în picioare. 
// Sunt vinovatul de serviciu / cel care 

Poezia și condiția umană
Realitatea 

cărţii

Cine trebuie să combată exceselor AuR?
Într-un stat de drept, dacă ne mai place să credem 

că România poate pretinde acest statut, orice exces 
trebuie să fie combătut și sancționat doar de autoritățile 
legale și în conformitate cu legea a cărei respectare să 
fie vegheată de o justiție puternică și indiscutabil mora-
lă. Numai așa s-ar putea închide un cerc virtuos, care 
la noi rămâne, de decenii, unul vicios, iar statul e acu-
zat că este unul din ce în ce mai slab, chiar unul eșuat..

Alianța pentru Unirea Românilor a devenit Alianța 
de capitalizare politică a Urii Românilor, a urii unora 
împotriva celorlalți (subliniez, nu e vorba aici numai 
de ura interetnică). A urii celor nevaccinați împotriva 
celor vaccinați, a urii populației împotriva forțelor de 
ordine, a urii electoratului împotriva politicienilor, din 
pricina incontestabilelor și prea frecventelor erori co-
mise de aceștia.

Dacă Anteu își regenera puterile atingând pă-
mântul, AUR și le împrospătează găsind noi și noi 
izvoare de conflict social și politic, adunând din ele 
tot mai mulți susținători a căror frustrare, izvorâtă 
din ignorarea problemelor lor de către politicieni, 
izbucnește sub oblăduirea lui George Simion și a lui 
Claudiu Târziu, co-președinții Alianței. Un exemplu 
recent este cel al sosirii în țară a românilor plecați 
peste hotare să câștige o pâine mai albă în bejenie. 
O parte dintre ei s-au apucat să-i scuipe (la propriu) 
și să-i înjure pe reprezentanții DSP din vămi, atunci 
când li s-a comunicat că trebuie să stea în carantină 
câteva zile, deoarece nu erau nici vaccinați, nici nu 
își făcuseră vreun test antiCovid. Trec peste „amă-
nuntul” că așa o purtare le-ar fi adus amenzi drastice 
sau chiar câteva zile de arest în țările de unde ve-
neau. La noi, poliția și jandarmii evită să sancționeze 
astfel de huliganisme. Iar George Simion, la adăpos-
tul imunității sale, i-a îndemnat la nesupunere civică 
pe carantinați: „Staţi liniştiţi, dragi români, puteţi să 
ieşiţi liber să vă luaţi în braţe rudele, prietenii, pentru 
că niciun sistem represiv din lumea asta nu vă poate 
închide la domiciliu, mai ales 115.000 de oameni. Ie-
şiţi, colindaţi, bucuraţi-vă unii de alţii şi luptaţi pentru 
libertate.” Ce ar fi fost dacă jumătate dintre ei ar fi 
urmat îndemnul lui Simion? Probabil, un fel de nouă 
mineriadă care s-ar potrivi de minune cu profilul par-
tidului schițat mai sus. Și ar fi fost și un prim pas spre 
un alt vis al AUR: slăbirea poziției României în UE.

De altfel, pe 21 decembrie 2021, sute de parti-
cipanți la un protest al AUR au intrat în curtea Se-
natului, prin forțarea porților de intrare, pretextând 
că luptă împotriva introducerii Certificatului Covid ca 
o condiție de acces la locul de muncă, un alt ele-
ment contestat de mulți cetățeni și speculat de zisa 
Alianță a Urii Românilor. Iar Jandarmii din București, 
care ar fi trebuit să apere Parlamentul, au declarat, 
prin vocea șefului lor, Cătălin Stegăroiu, că au de-

cis să retragă dispozitivul „deoarece 
manifestanții ar fi putut fi răniți des-
tul de grav de jandarmi și de poartă”. 
Grijă care nu s-a manifestat pe 10 august 2018, în 
Piața Victoriei!

Și, gafă supremă a politicienilor români, la câteva 
zile după această pătrundere abuzivă în curtea 
Parlamentului, PSD, PNL și UDMR au decis, după 
cum spun ele, cu acordul președintelui, să retragă de 
la vot legea privind Certificatul Covid, ceea ce a fost 
clamat de conducerea AUR drept o mare victorie a 
respectivei formațiuni!

Să nu se înțeleagă că ura împotriva minorităților 
ar fi ceva străin de AUR. Umblând acum prin țară 
pentru strângerea semnăturilor necesare pentru 
lansarea dezbaterii despre o eventuală suspenda-
re a președintelui sas Klaus Iohannis, protestatarii 
au intrat abuziv în sediul Primăriei Timișoara pen-
tru o „audiență” la Dominic Fritz, acuzat că a fost 
„paraşutat aici din Germania fără viză permanentă 
de domiciliu” și că „ocupă ilegal funcţia de primar”. 
Amintim, în același context, și atacul împotriva Le-
gii Studierii Holocaustului în Școli, definită drept un 
„experiment ideologic asupra copiilor din România”. 
Atac sancționat dur de ambasadorul David Saranga, 
de INSHR „Elie Wiesel” și de Al. Muraru, ultimul ce-
rând chiar scoaterea AUR în afara legii. Claudiu Târ-
ziu a explicat susținătorilor că „în ultimii ani, se con-
stată o acțiune sistematică de subminare a calității 
învățământului din România prin ridicarea la rangul 
de «materii» a unor teme minore sau care pot face 
obiectul unor simple lecții în cadrul materiilor existen-
te”, precum educația sexuală sau Istoria Holocaustu-
lui, afirmând ritos că membrii AUR sunt creștini, deci 
nu pot fi antisemiți. Zău? Oare în opinia sa, legionarii 
nu au fost creștini sau nu au fost antisemiți? Și încă 
o întrebare, tot retorică: oare nu își dau seama șefii 
AUR că, deși în timpul Holocaustului evreii au fost 
victimele naziștilor, partidului lui Szálasi, legionarilor 
și ale altora ca ei, toată societatea din acel timp a 
avut de suferit?! Că Holocaustul nu e doar o proble-
mă evreiască și nu poate fi o temă minoră, pentru că 
a generat o teroare generalizată la nivel mondial?

Acum, Parchetul General a deschis un dosar 
penal în cazul AUR, pentru „minimalizarea, în mod 
evident, a Holocaustului”. Dar se impune urgent ca 
autoritățile să devină mai exigente în exercitarea 
propriilor atribuții, iar politicienii trebuie să nu mai 
prilejuiască victorii facile și nemeritate ale AUR, așa 
cum au făcut USR, la moțiunea de cenzură, și PSD, 
PNL și UDMR ulterior, cu legea Certificatului Covid.

Altfel, AUR va căpăta o aureolă de gladiator al 
poporului!

ALX. MARINESCU

Preţul unui abonament pe un an este de 30 de 
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

Lecția  lui 
Ionescu

Situația pie-
sei Lecția pare 
una banală: vi-

zita Elevei la Profesor pentru 
meditații. Dar totul ia o turnură 
suprarealistă. În această dramă 
comică, scrisă în 1950, Eugen 
Ionescu dă frâu liber fanteziei și 
șocantei sale imaginații teatrale, 
pentru a ne transmite multe din-
tre neliniștile și spaimele sale.

Un text despre conflictul dintre generații și im-
posibilitatea transmiterii ștafetei, Eleva fiind vio-
lent debusolată și chiar vampirizată de energie! 
Un text despre limitele Rațiunii și falimentul fruc-
tificării Științei și Artei (vezi Aritmetica ce duce la 
Filosofie și Filosofia, la Crimă). Un text despre 
pulsiunile și presiunile inconștientului – frustrările 
generând setea de dominație și chiar de dresură 
a celuilalt? Un text despre omul privit ca obiect, 
un text despre tragedia celor slabi care se supun 
necondiționat? Un text despre degradarea lim-
bajului și imposibilitatea comunicării? Ceva din 
toate acestea, Ionescu nefiind însă un adept al 
psihologismului, al freudismului sau al lui Bertold 
Brecht! El declara că vrea ca, prin esențe, să 
apere viața!

De-a lungul timpului, regizorii noștri – Mihai 
Măniuțiu, Victor Ioan Frunză, Horațiu Mălăele 
– au identificat în Lecția mai ales o imagine a 
dominației, a violenței și a manipulării, împinse 
până la absurd. O metaforă a efectelor fanatis-
mului și terorii de tip totalitarist, într-un univers 
închis. Au explorat, cu acest prilej, simptomele 
fricii, neputinței, ale paralizării și autoculpabiliză-
rii victimei. Și, de asemenea, au orchestrat, pe 
dominanta aspectelor politice, efectele instinc-
telor abisale asupra comportamentelor umane. 
(De altfel, și Eugen Ionescu a indicat către finalul 
textului o brasardă cu svastică pe brațul Profeso-
rului. Și tot el a marcat privirile libidinale și chiar 
actul crimei ca pe o posibilă posesiune!)

Mergeți să vedeți Lecția la Teatrul Nottara, 
în pătrunzătoarea și expresiva direcție de scenă 
a lui Felix Alexa! Veți fi, categoric, impresionați 
de viziunea regizorală, ca și de jocul lui Gabriel 
Răuță, al Cristinei Juncu și al lui Catrinel Dumi-
trescu (în rolul slujnicei, ca misterioasă și para-
doxală complice).

Veți fi surprinși de actualitatea acestui text... 
vechi de șapte decenii!

NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru

// am fost iertat / cu capul în mâinile 
nimănui / orbecăind în pustiul vieții / 
inutile // și astfel am cunoscut iertarea 
/ pasăre liberă fără aripi”. Adi Cristi 
trăiește poetic limitele cunoașterii și, 
în fond, neputința de a le transgresa, 
asumându-și (nu fără revoltă) condiția 
existențială. Astfel, cuadratura poe-
mului devine o metaforă a incapacității 
versului de a vindeca marile traume 
ale secolului, căci, cum sugera cutre-
murătoarea interogație a lui Adorno, 
după Auschwitz, poezia mai poate 
doar mângâia, nu și tămădui.

Cuadratura Poemului este una 
dintre cele mai convingătoare ple-
doarii pentru capacitatea poeziei de a 
atinge profunzimile conștiinței umane.

RĂZVAN VONCU
*Adi Cristi – Cuadratura Poemului, 

24: Ore, Iași, 2020.


