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HAG 
PURIM 

SAMEAH!

Omagiem astăzi o revistă de zece, sub semnul lui 
șase. Poate fi derutantă formularea, dar Realitatea evre
iască este un periodic fondat în urmă cu 66 de ani, adică 
în 1956, și ajuns la ediția 600. Chiar și acest text evoca-
tor a fost redactat într-o zi de 6 – februarie 2022.

În clasificările curente, revista face parte din „pre-
sa minoritară”. De aceea se cuvine să spunem câteva 
cuvinte despre ea. Adică despre gazetele realizate de 
minoritari, pentru minoritari. Definiția ar fi simplă, dacă 
ne-am referi la o populație de imigranți și la descendenții 
lor, adică la minorități religioase și lingvistice. Or, în cazul 
evreilor, lucrurile sunt ceva mai complicate, fiind vorba 
despre un număr important de persoane care s-au năs-
cut în spațiul cultural român, din motive istorice pe care 
nu cred că are rost să le expunem aici.

Apoi, discutăm despre o presă alternativă ori despre 
una complementară? Ar merita studiată relația dintre presa 
majorității și cea a minorității, pentru a răspunde la aceas-
tă întrebare. Adică, în ce măsură acest tip de presă este 
o formă de apărare, în relația cu tentativele de dominare 
promovate de majoritate și de presa majoritară, inspirate 
de diversele programe politice. Așa încât putem (și trebuie) 
să privim presa evreiască drept o instituție a rezistenței, 
alături de școală, de comunitate, de familie ș.a.m.d.

De aceea cred că se cuvine să fim de acord că presa 
este un instrument al construcției identitare, o pârghie 
de legitimare, de apărare, dar și de afirmare, de definire 
– a se vedea funcția sa de reprezentare. În fine, presa 
are o dimensiune normativă, ne spune cum trebuie să 
interpretăm anumite evenimente, ce trebuie să gândim 
și cum trebuie să reacționăm în raport cu actualitatea.

Dintr-o altă perspectivă taxonomică, presa mino-
rităților poate fi clasificată în trei categorii – cea „închisă”, 
adică îndreptată exclusiv către membrii unei co mu nități, 
cea „semideschisă” și presa „deschisă” spre cele mai di-
verse tipuri de public.

De ce ar opta un editor pentru un format „închis”? 
Pentru a spori coeziunea grupului, uneori pentru a-l 

forma/consolida, pentru a-l pregăti să dea un răspuns 
pertinent evenimentelor din societate. Adesea, presa 
„închisă” poate fi justificată din teama de a nu fi rănite 
anumite sensibilități, din prudență. Mai ales când este 
vorba despre populații care au traversat perioade istori-
ce sângerânde.

Celelalte categorii de presă – semideschisă și des-
chisă – au existat, firește, chiar dacă aceste tipuri sunt 
asociate mai degrabă revistelor de relații publice. Revis
ta cultului mozaic, numită ulterior Realitatea evreiască, a 
început prin a fi o revistă închisă, cu multe texte sacre și 
cu veche literatură idiș, pentru ca ulterior să fie semides-
chisă, în sensul că acordă o mai mare atenție evenimen-
telor social-politice și culturale.

Presa evreiască are multă tensiune care vine din 
drama de situare: rămânem aici, integrați ori autonomi? 
Plecăm? Pe cine se cuvine să urmăm? Deasupra tutu-
ror argumentelor de mai sus trebuie să așezăm compo-
nenta tragică, crimele, nenorocirile pe care evreii le-au 
îndurat și despre care nu li s-a îngăduit să vorbească 
zeci de ani.

Privind în urmă, vom constata că presa, editarea de 
carte, librăriile, agențiile de publicitate au fost, o vreme, 
activități cvasievreiești în România. O pagină vrednică 
de laudă în istoria jurnalismului din țara noastră este cea 
scrisă de evrei. Desigur, multe nume nu mai spun mare lu-
cru celor mai tineri, dar se cuvine ca, din când în când, să-i 
amintim pe Felix Aderca, Ștefan Antim, Avram Axelrad,  
Max Bănuș, Victor Bârlădeanu, pe Asra Berkovitz, pe 
Noël Bernard, B. Brănișteanu și Marco Brociner, pe 
Silviu Brucan, Brunea Fox, Horia Carp, Ion Călugăru, 
Adolphe Clarnet. Apoi, pe Vladimir Colin, Emil Fagure, 
C-tin Graur, Alfred Hefter, I. Ludo, Erwin Miko, Marius 
Mircu, Barbu Nemțeanu, Savin Solomon, Lascăr Sebas-
tian, Mihail Sebastian, 
George Spina, Al. Ter-
ziman și Tita Ștefan. 
Mulți au lucrat în  

Realitatea evreiască, la numărul 600

L a  o  a n i v e r s a r e

Presa evreiască – o instituție a rezistenței, un instrument al construcției identitare, 
o pârghie de legitimare, de apărare, dar și de afirmare, de definire

Prof. univ. dr. MARIAN PETCU
Universitatea din București
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REALITATEA 
EVREIASCĂ, o revistă 

care a știut să fie 
aproape de fiecare 
dintre cititorii săi
Revista Realitatea evreiască  

a fost încă de la început o parte in-
tegrală și de suflet din viața comu-
nităților evreiești din România.

Ajunsă la numărul 600, RE este o 
revistă care a știut să fie aproape de 
fiecare dintre cititorii săi, dedicân du-și  
întreaga existență acestora. În toți 
acești ani, RE a împărtășit bucuria, 
tristețea, fericirea și durerea vremuri-
lor, dar a reușit să renască în fața fie-
că rei greutăți, păstrându-și rele vanța.

Cunoaștere, tradiție, onestitate 
sunt cuvintele care au transformat 
revista într-o adevărată instituție co-
munitară, care a dovedit excelență 
în mod repetat.

Revista a avut și are o contribuție 
deosebită la păstrarea și dezvolta-
rea identității evreiești din România, 
fiind în același timp o legătură per-
manentă și cu evreii originari din țara 
noastră.

Realitatea evreiască este o ființă 
vie, care există și trăiește datorită 
fie cărei persoane care îi răsfoiește 
paginile.

Privesc cu speranță, având o 
con vingere de nestrămutat în viitorul 
vieții evreiești și în România. Un vii-
tor în care este nevoie de implicarea 
tuturor.

În acest moment special, ani-
ver sar și simbolic, adresez calde 
fe li citări și mulțumiri domnului Ale-
xandru Marinescu și întregului co-
lectiv redacțional, de astăzi și din 
trecut, pentru efortul, dăruirea și pa-
si unea pe care le depun atunci când 
realizează fiecare număr.

La mulți ani, Realitatea evreiască!
SILVIU VEXLER,

deputat, președintele FCER

Vă invităm să citiți, în acest nu-
măr, suplimentul despre Ceremo-
nia dedicată Zilei Internaționale 
de Comemorare a Victimelor 
Holocaus tului și comemorării vic-
timelor Pogromului legionar anti-
evreiesc din București.
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amenințările la adresa stabilității regi-
onale, mai ales din partea milițiilor și 
forțelor teroriste. El a apreciat dina-
mica pozitivă a relațiilor bilaterale și 
existența unei voințe comune de a le 
întări în beneficiul celor două țări.

După terminarea convorbirilor ofi-
ciale, prințul l-a invitat pe președinte 
la o întâlnire particulară la palatul său.

Președintele Herzog s-a întâlnit 
apoi cu liderii comunității evreiești 
din Emirate. Cu acest prilej și-a rea-
firmat admirația față de Mohammed 
bin Zayed, moștenitorul tronului și 

liderul de facto al EAU. Rabinul Elie 
Abadi, membru al Consiliului Evreiesc 
al Emiratelor, și-a exprimat satisfacția 
față de prezența, pentru prima dată în 
istorie, a președintelui Statului Israel 
într-o țară arabă.

În a doua zi a vizitei (31 ianuarie 
a.c.), președintele Herzog și soția 
lui au deschis Ziua Națională a Isra-
elului la Expo 2020 Dubai. „Israelul 
este o țară în care obstacolele devin 
oportunități și unde imposibilul este 
o provocare extraordinară. Pavilionul 
a arătat câte puțin din ceea ce avem 
de oferit, de la tehnologia apei și agri-
cultura sustenabilă până la sănătate 
publică, orașe inteligente și soluții fun-
damentale pentru o economie circula-
ră”, a spus președintele. El a numit 
pavilionul „o prezentare practică de 
cooperare între popoare, a viitorului 
pe care-l imaginăm. Imaginația a de-
venit realitate tocmai aici, când EAU 
și liderii săi au avut curajul să sem-
neze Acordurile Abraham”. Herzog 
i-a binecuvântat în limba arabă pe cei 
prezenți la deschidere. Șeicul Nahyan 
bin Mubarak Al Nahyan, ministrul 
toleranței și al coexistenței, comisarul 
general al Expo 2020 Dubai, a decla-
rat că „Israelul are multe de oferit pe 
platforma noastră globală”.

După vizita la pavilionul israelian, 
președintele Herzog s-a întâlnit cu 
liderul Dubaiului, șeicul Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, cu care a 
avut convorbiri legate de diferitele as-
pecte ale relațiilor bilaterale.

Perechea prezidențială a vizi-
tat Marea Moschee Zayed din Abu 
Dhabi, unde a semnat în Cartea de 
onoare, exprimându-și admirația față 
de frumusețea construcției.

Ca o concluzie a vizitei, preșe dintele 
Herzog a apreciat „uriașul po tențial 
al celor două popoare”, adăugând că 
„am putea cu adevărat conduce Ori-
entul Mijlociu spre un nou orizont de 
pace, prosperitate, cooperare, investiții 
comune și dezvoltare”, subliniind că 
aceasta se poate întâmpla dacă se ale-
ge alternativa păcii și a stabilității, nu 
cea a războiului și a destabilizării.

EVA GALAMBOS

Vizita istorică a președintelui  
Isaac Herzog în Emiratele Arabe Unite

Președintele Israelului, Isaac Her-
zog, a efectuat, împreună cu soția lui, 
Michal, o vizită, considerată istorică, 
în Emiratele Arabe Unite (EAU), fiind 
prima vizită oficială a unui președinte 
israelian în acest stat. „Duc cu mine 
un mesaj de pace pentru întreaga re-
giune, pentru popoarele din regiune. 
Pacea aduce cu sine prosperitate, 
progres și creștere în beneficiul po-
poarelor”, a declarat Herzog înainte 
de decolarea avionului. El a apreciat 
curajul șeicului Mohammed bin Za-
yed, moștenitorul tronului, cu care 

urma să aibă convorbiri, pentru că a 
semnat Acordurile Abraham.

Programul vizitei a mai cuprins con-
vorbiri cu premierul, șeicul Mohammed 
bin Rashid al-Maktoum, cu ministrul 
toleranței, șeicul Nahyan bin Mubarak, 
cu membrii comunității evreiești, pre-
cum și deschiderea Zilei Naționale a 
Israelului la Expo 2020 Dubai.

În cadrul primirii festive de la ae-
roport, președintele Israelului a fost 
întâmpinat de ministrul de externe, 
șeicul Abdullah bin Zayed.

Prima întâlnire a avut loc cu prințul 
moștenitor Mohammed bin Zayed, 
care s-a desfășurat într-o atmosfe-
ră cordială. Herzog a subliniat că 
Israelul condamnă atacurile împotri-
va suveranității Emiratelor, comise 
de grupurile teroriste, și că sprijină 
cerințele Emiratelor  pentru securitate 
(referire la recentele atacuri ale gru-
pării huti din Yemen) și a subliniat că 
a venit pentru ca, împreună, să caute 
căile de a asigura securitatea popoa-
relor care doresc pacea în regiune. El 
a lansat un apel ca și alte țări să se 
alăture Acordurilor Abraham.

La rândul său, Bin Zayed i-a 
mulțu mit președintelui Herzog pentru 
poziția adoptată de Israel de a con-
damna atacurile cu rachete și cu dro-
ne împotriva EAU și a salutat poziția 
comună a celor două țări cu privire la 

Întâlniri cu oficialități din țară 
și de peste hotare

La sfârșitul lunii decembrie, în ianuarie și la începutul lunii februarie au 
avut loc o serie de întâlniri ale deputatului Silviu Vexler, președintele FCER, cu 
oficialități politice și diplomatice din România și de peste hotare.

Prezentăm succint aceste întâlniri, în ordine cronologică.

• În ultimele zile ale lunii decem-
brie 2021, la sediul FCER-CM din 
București, președintele Federației 
și vicepreședintele Ovidiu Bănescu 
s-au întâlnit la sediul organizației cu: 
ambasadorul Republicii Turcia, E.S. 
doamna Füsun Aramaz; președintele 
Garanti Bank, Mustafa Tiftikcioğlu; 
președintele Asociației Oamenilor de 
Afaceri Turci din România (TIAD), 
Güven Güngör; și directorul Garanti 
Bank, Bilge Demirer, însoțiți de re-
prezentantul minorității turce în Par-
lamentul României, deputatul Iusein 
Ibram.

„În cadrul întâlnirii, i-am mulțumit 
doamnei ambasador Aramaz pentru 
sprijinul acordat până în prezent, am 
subliniat colaborarea deosebită cu 
minoritatea turcă, cu Muftiatul Cultului 
Musulman din România, dar și relația 
apropiată, de prietenie, cu domnul de-
putat Iusein Ibram”, a scris Silviu Ve-
xler pe pagina sa de Facebook.

• În cadrul unei vizite în Austria, 
deputatul Silviu Vexler, președintele 
FCER, a avut o întrevedere cu 
Președintele Parlamentului Austri-
ei (Nationalrat), Mag. Wolfgang So-
botka. „În cadrul discuțiilor, i-am pre-
zentat domnului președinte proiectele 
naționale desfășurate de Federația 
Comunităților Evreiești din Româ-
nia, importanța fundamentală pe 
care FCER o acordă dezvoltării vieții 
evreiești, inițiativelor de prezervare 
și punere în valoare a patrimoniului 
evreiesc din țara noastră, respectiv 
programelor de asistență socială și 
medicală. 

Am evidențiat Legea prin interme-
diul căreia disciplina «Istoria Evreilor. 
Holocaustul» urmează să fie preda-
tă în liceele din România ca parte a 
trunchiului comun și modul în care ur-
mează să fie implementată. În același 
timp, am prezentat și unele aspecte 
privind inițiativele legislative pe care 
le-am susținut în Parlamentul Ro-
mâniei privind combaterea antisemi-
tismului, sprijinirea supraviețuitorilor 
Holocaustului, înființarea Muzeului 
Național de Istorie a Evreilor și al 
Holocaustului din România, respec-
tiv pentru accesarea arhivelor privind 
evreii și comunitățile evreiești din Ro-
mânia.

Tentativele de reabilitare a crimi-
nalilor de război și a mișcării legio-
nare, precum și acțiunile antisemite 
care au avut loc în perioada recen-
tă au reprezentat un alt element din 
cadrul discuțiilor”, a comentat pe 
Facebook președintele FCER, care 

a remarcat „importanța acordată de 
Austria sprijinirii supraviețuitorilor 
Holocaustului, combaterii antisemi-
tismului și securității comunităților 
evreiești, educației, promovării culturii 
și tradițiilor evreilor”.

Ulterior, Silviu Vexler a avut o în-
trevedere cu Eminența Sa Cardinalul 
Christoph Schönborn OP, Arhiepiscop 
Mitropolit de Viena. „A fost o onoare 
să discut cu Cardinalul Schönborn 
despre tragediile din trecut și despre 
lecțiile care ar trebui înțelese pentru 
construirea viitorului”, a comentat 
președintele FCER, care a subliniat 
și „relația apropiată de prietenie dintre 
Federația Comunităților Evreiești din 
România și Biserica Catolică din țara 
noastră”. 

• La începutul lunii februarie 
a avut loc o întâlnire, în format 
videoconferință, cu Însărcinatul Ca-
nadei pentru păstrarea memoriei 
Holocaustului și combaterea anti-
semitismului, Hon. Irwin Cotler PC. 
Discuțiile au vizat Legea prin interme-
diul căreia disciplina „Istoria Evreilor. 
Holocaustul” urmează să fie predată 
în liceele din România, precum și mo-
dul în care urmează să fie implemen-
tată predarea acestei noi discipline. 
După cum a declarat pe pagina sa 
de Facebook, Silviu Vexler a prezen-
tat și unele aspecte privind inițiativele 
legislative pe care le-a susținut în 
Parlamentul României privind com-
baterea antisemitismului, sprijini-
rea supraviețuitorilor Holocaustului, 
înființarea Muzeului Național de Isto-
rie a Evreilor și al Holocaustului din 
România, respectiv pentru accesarea 
arhivelor privind evreii și comunitățile 
evreiești din România.

„Am subliniat riscul tentativelor 
de reabilitare a criminalilor de răz-
boi și a mișcării legionare, precum și 
acțiunile antisemite care au avut loc 
în perioada recentă. I-am prezentat 
domnului profesor Cotler proiectele 
naționale desfășurate de Federația 
Comunităților Evreiești din Româ-
nia, importanța fundamentală pe 
care FCER o acordă dezvoltării vieții 
evreiești, inițiativelor de prezervare 
și punere în valoare a patrimoniului 
evreiesc din țara noastră, respectiv 
programelor de asistență socială și 
medicală.”

Deputatul a mulțumit Ambasadei 
Canadei în România, Bulgaria și Rep. 
Moldova „pentru relația deosebită și 
sprijinul constant pe care îl acordă 
acestor subiecte”.

(A.M.)

Ministrul israelian al apărării, Benny Gantz, a efectuat 
o vizită în Bahrain, stat arab semnatar al Acordurilor Abra-

ham. El s-a întâlnit cu moștenitorul tronului, actualul pre-
mier, prințul Salman bin Hamad Al Khalifa, și a fost primit 
de regele Hamad bin Isa Al Khalifa. Dar momentul cel mai 
important și obiectivul vizitei a fost semnarea unui memo-
randum de securitate cu această țară, al doilea un astfel 
de acord cu o țară arabă, după  Maroc. De partea arabă, 
documentul a fost semnat la Manama de ministrul apărării 
din Bahrain, Abdullah bin Hassan Al Nuaimi, și de coman-
dantul șef al Forțelor de Apărare din Bahrain, Khalifa bin 
Ahmed Al Khalifa.

„Cooperarea strategică pe care o aducem la un nivel 
mai înalt prin semnarea acestui 
acord și prin întâlnirea importan-
tă cu suveranul este continua-
rea istoricelor Acorduri Abraham 

Israelul a semnat un memorandum 
de securitate cu statul Bahrain

MAGDALENA 
PORUMBARU

(Continuare în pag. 22)

I. Herzog și Prințul moștenitor al tro-
nului, șeicul Mohammed bin Zayed
Foto Amos Ben-Gershom (GPO)

Semnarea Memorandumului de se-
curitate de către ministrul israelian al 

apărării, B. Gantz, și omologul  
său din Bahrain, Abdullah bin Hassan 

Al Nuaimi. Foto GPO
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Ziua Internațională de Comemo-
rare a Victimelor Holocaustului a fost 
axată, la ICR Tel Aviv, pe rememora-
rea unui episod semnificativ al Holo-
caustului din România, Pogromul de 

la București, din 21-23 ianuarie 1941. 
Evenimentul, moderat de directorul 
instituției, Martin Salamon, a fost or-
ganizat în colaborare cu Ambasada 
României în Israel.

„Au scos ciomege și i-au lovit în cap pe tata  
și pe frații mei. Am văzut sângele țâșnind”

Ziua Internațională de Comemorare 
a Victimelor Holocaustului,  
marcată la Șimleu Silvaniei

Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord, din Șimleu, 
este spațiul unde se marchează anual Ziua Internațională de Comemorare 
a Victimelor Holocaustului, 27 ianuarie, data la care Armata Roșie a eliberat 
lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau. În acest an, evenimentele organi-
zate cu acest prilej s-au desfășurat la 23 ianuarie.

Muzeul desfășoară de un deceniu activități educaționale în parteneriat cu 
instituții din țară și din străinătate. În acest an, așa cum s-a văzut în progra-
mul prezentat cu prilejul comemorării, au fost introduse subiecte noi. Astfel, 
s-a decis organizarea unui traseu al patrimoniului evreiesc din Transilvania 
de Nord, a primului festival internațional de film cu tematica Holocaustului și 
continuă sprijinul oferit elevilor și profesorilor din România în ceea ce privește 
educația despre Holocaust.

În acest an, evenimentul a fost marcat în două locuri: la Muzeul din Șimleu 
Silvaniei, în 23 ianuarie, și la Institutul Cultural Român din New York, în 27 
ianuarie – Festivalul filmului – cu sprijinul directorului ICR, Dorian Barnea, și a 
dr. Roberta Seret, președinta Asociației de Cinematografie, membră a ONU.

Ceremoniile de comemorare la Muzeu s-au desfășurat în prezența a 
numeroși invitați, autorități centrale și locale, diplomați, supraviețuitori ai Ho-
locaustului, profesori și elevi. Au fost de față, printre alții: primarul Șimleului, 
Cristian Lazăr; viceprimarul Cosmin Man; subprefectul județului Sălaj, Virgil 
Țurcaș; vicepreședintele județean Sălaj, Claudiu Bîrsan; președintele fonda-
tor al Muzeului din Transilvania de Nord, dr. Alexandru Hecht; managerul Cen-
trului de Cultură și Artă Sălaj, Daniel Săuca. O serie de alte personalități din 
țară și străinătate au urmărit evenimentul online.

După rostirea rugăciunii El Male Rachamim de către rabinul Zvika Kfir (on-
line) a urmat ceremonia aprinderii lumânărilor. De această dată au fost aprin-
se șapte lumânări, nu șase, în memoria celor șase milioane de evrei uciși în 
Holocaust, deoarece, a declarat Daniel Stejeran, directorul Muzeului, a șaptea 
este în onoarea Zilei de comemorare. În cuvântul său, primarul Cristian Lazăr, 
unul dintre cei invitați să aprindă o lumânare, a subliniat necesitatea de a nu 
uita ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 77 de ani. „Memoria trebuie cultivată, 
deoarece astfel prevenim ignoranța față de istorie”, a spus el. Unii dintre vor-
bitori, printre care și ministrul de interne, Lucian Bode, au trimis mesaje video. 
Acesta a scos în evidență faptul că antisemitismul nu a dispărut și trebuie să 
facem eforturi pentru a-l combate.

Au fost apoi oferite zece medalii de onoare pentru unii dintre distinșii 
oaspeți, printre care: prof. univ. dr. Vasile Nussbaum și Elly Berkovits Gross, 
supraviețuitori ai Holocaustului; Dan Ben Eliezer, fost ambasador al Israelului 
în România; rabinul Zvika Kfir. O medalie de onoare a fost acordată soților 
Borz Cristian și Maria, pentru eforturile deosebite de recunoaștere a lui Iuliu 
Maniu ca „Drept între Popoare“.

Evenimentele au cuprins și vizitarea expoziției educaționale a Muzeului, 
precum și prezentarea noilor proiecte, amintite anterior.
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În cinstea zilei de 27 ianuarie

Simpozion al B’nai B’rith International 
despre păstrarea memoriei Holocaustului

Intitulat „Memoria Holocaustului – răspundere pentru toate societățile”, de 
Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului B’nai B’rith In-
ternational (BBI) a invitat la acest simpozion o serie de importanți actori politici 
globali pentru a le cunoaște opinia despre mijloacele de a combate antisemitis-
mul și a păstra memoria Holocaustului.

Simpozionul, desfășurat online, a fost deschis de Dan Ma-
riaschin, președintele executiv al BBI, care a subliniat rolul 
organizației în coordonarea angajamentului evreiesc comun 
în combaterea antisemitismului.

Annalena Baerbock, noul ministru german de externe, care 
a vorbit pentru prima dată în acest rol unei audiențe evreiești 
internaționale, a subliniat că „Germania este ferm angajată în 
prezervarea memoriei Holocaustului astăzi și în viitor. Vom 
duce la bun sfârșit responsabilitățile noastre și ne vom confrunta cu trecutul”, 
a afirmat vorbitoarea care a scos în evidență și importanța pentru Germania a 
menținerii securității Israelului.

În cuvântul său, Alejandro Mayorkas, secretar de stat al SUA cu proble-
me de securitate internă, a evocat istoria mamei sale, originară din România, 
care s-a refugiat în fața pericolului nazist. El a vorbit despre principiile funda-
mentale care definesc antisemitismul, despre diferite forme de ură și despre 
amenințările ce decurg din menținerea unor prejudecăți. „Ura împotriva unei 
minorități echivalează cu ura împotriva societății. Holocaustul trebuie amintit în 
fiecare zi”, a afirmat el.

Margaritis Schinas, vicepreședintele Comisiei Europene, a arătat că „trebuie 
să ne protejăm societățile în fața încercărilor de rescriere a istoriei și să spriji-
nim cercetările deschise și independente privind toate aspectele Holocaustului, 
să intensificăm combaterea antisemitismului sub toate formele, plecând de la 
folosirea definiției IHRA despre antisemitism”.

Katharina von Schnurbein, comisar european pentru coordonarea combate-
rii antisemitismului și a susținerii vieții evreiești, a prezentat proiectele UE care 
servesc acestor obiective. Aceasta în condițiile în care, „în ultimii doi ani, nega-
rea Holocaustului în Europa s-a intensificat, iar pandemia a dus la încercări de 
trivializare a Holocaustului, făcându-se comparații inacceptabile și periculoa-
se”. Ea a atras atenția și asupra provocărilor în acest sens din mediul online.

Simpozionul a continuat în două paneluri, cu participarea unor personalități 
care aveau răspunderi în diferite organisme interne și internaționale și cu experți 
care s-au referit la planurile pregătite pentru combaterea antisemitismului și 
pentru păstrarea memoriei Holocaustului.

Vorbitorii au fost cu toții de acord cu cuvintele rostite de Irwin Cotler, trimis 
special al Canadei pentru păstrarea memoriei Holocaustului și combaterii anti-
semitismului, și anume că antisemitismul nu a murit la Auschwitz, el se menține 
permanent.

În concluzia simpozionului, Dani Dayan, președintele Yad Vashem, și-a arătat 
satisfacția față de proiectele prezentate în cele două paneluri, care arată un anga-
jament global pentru păstrarea memoriei Holocaustului. El a subliniat importanța 
Yad Vashem în procesul de documentare și cercetare a Holocaustului.

Evenimentul a fost moderat din partea BBI de David Michaels și Alina Bric-
man, originară din România.
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antropologie la Centrul Universitar al 
Spitalului Hadassa din Ierusalim, fiică 
a rabinului Zvi Herș Guttman – a recre-
at tensiunea faptelor: „Locuiam într-un 
cartier evreiesc, pe strada Adamache, 
lângă Sinagoga Mare. Părinții au pri-
mit un telefon: nu cumva să ieșim din 
casă că vor fi acțiuni ale legionarilor. 
La zece seara era liniște totală. Două 
noaptea. Am auzit bătăi în poarta de 
la intrare. Legionarii au spart poarta, 
au intrat în apartamentul unde locu-
iam. Tata cu frații mei cei mari, Iancu 
și Iosif, dormeau într-o cameră. Eu cu 
mama și frații mai mici – într-alta. «Ei, 
rabine, a spus unul dintre legionari – 
erau zece –, am venit să te luăm la 
sediul nostru.» «Suntem aici, întrebați 
ce aveți de întrebat, a răspuns Iancu. 
Să stăm de vorbă ca niște oameni.» 
«Jidanii nu sunt oameni. O să vă stâr-
pim de pe suprafața pământului!» Au 
scos ciomege și i-au lovit în cap pe 
tata și pe frații mei. Am văzut sângele 
țâșnind, stropind pereții. Mama a ieșit 
pe balcon. Țipa: «Ajutor!» Niciun om 
nu se vedea pe stradă. Tata și frații 
mei au fost duși în pădurea Jilava și 
împușcați. Tata a scăpat ca prin mi-
racol. După ce Antonescu i-a înfrânt 
pe legionari, tata i-a rugat pe jandarmi 
să-l ajute să caute cadavrele băieților. 
Le-a găsit trupurile și le-a scris nu-
mele pe spate să poată fi identificați. 
Când a revenit acasă și l-am văzut, nu 
l-am recunoscut.”

Sinteza atrocităților săvârșite de 
Garda de Fier în timpul Pogromului 
legionar a fost făcută de E.S. Radu 
Ioanid: „Legionarii, conduși de Horia 
Sima și de 
Viorel Trifa, 

Deschiderea – un fragment de in-
terviu realizat de E.S. Radu Ioanid, 
ambasadorul României în Israel, cu 
dr. Hava Haas, supraviețuitoare a 
Pogromului, renumită cercetătoare în 

La 21 ianuarie a.c., cele peste 
120 de victime ale Pogromului de la 
București, petrecut acum 81 de ani, 
au fost comemorate în cadrul unei 

ceremonii desfășurate în Piațeta Șef-
Rabin Alexandru Șafran, din apropie-
rea Sinagogii Mari. Printre participanți 
s-au aflat președintele Federației 
Comunităților Evreiești din România, 

deputatul Silviu Vexler, secretarul 
general al FCER, Eduard Kupfer-
berg, pre ședintele Comunității Evrei-
lor din București, ing. Paul Schwartz, 

vicepre ședintele ec. Silvian 
Horn, subsecretarul de stat 
Irina Cajal-Marin și directo-
rul DASM, dr. Mona Bejan.

Un cuvânt de început 
a fost adresat de Eduard 
Kupferberg care a evocat 
memoria victimelor tragi-
celor evenimente din iar-
na anului 1941, reiterând 
obligația morală de a le 
cinsti memoria.

Prim-rabinul Rafael  
Shaffer și prim-cantorul Emanuel 
Pusztai au oficiat serviciul divin ros-
tind El Male Rachamim în amintirea 
celor care au pierit în zilele pogromu-
lui legionar. 

Victimele Pogromului de la București,  
comemorate în Piațeta Șef-Rabin Alexandru Șafran

Ing. Paul Schwartz s-a referit 
la misiunea combaterii discursului 
negaționist, un demers foarte im-
portant al generațiilor actuale. El a 
rememorat întâlnirea conjuncturală 
cu un participant direct la violențele 
din perioada 21-23 ianuarie 1941, 
atunci când numeroase coman-
douri legionare au jefuit și supus 
violențelor sute de familii evreiești 
din Capitală. Vorbitorul a amintit că 
orice negaționist ar putea fi confrun-
tat cu existența unui grup de mor-
minte ale victimelor Pogromului din 
București, multe dintre victime fiind 
distinse cu decorații pentru actele de 
vitejie din perioada Primului Război 
Mondial. „Trebuie să ne amintim de 
aceste lucruri, să îi pomenim, nimic 
altceva decât adevărul, unul tragic și 
o rușine pentru cei care l-au orga-
nizat.” Președintele CEB a încheiat 
cu un pios omagiu adus victimelor, 
spunând: „Fie-le memoria binecu-
vântată!”

DAN DRUȚĂ
IULIA DELEANU

(Continuare în pag. 22)

Comemorare 
la ICR Tel Aviv
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În 2013, Memorialul Yad Vashem a 
acordat titlul de „Drept între Popoare” 
doctorului Mohamed Helmy, urolog 
egiptean care a trăit în Germania. El 
și-a riscat viața, ascunzând-o la Berlin 
pe Anna Boros, o adolescentă evreică 
originară din Arad.

Membru al micii comunități ara-
be puțin cunoscute din Germania, 
Helmy a îmbrăcat-o pe Anna ca pe o 
musulmană, cu broboadă pe cap, și 
a prezentat-o ca fiind Nadia, nepoa-
ta și asistenta lui. Când suspiciunile 
naziștilor au crescut, a elaborat un alt 
plan mai sofisticat. A convertit-o pe 
Anna la islamism și a măritat-o cu un 
prieten, Abdel Aziz Helmy Hammad. 
După război, Anna a ajuns în America 
și s-a recăsătorit cu un evreu. Poves-
tea Annei a fost prezentată într-o car-
te de ziaristul evreo-german Ronen 
Steinke, sub titlul Anna și dr. Helmy. 
Cum a salvat un doctor arab o evreică 
în Berlinul lui Hitler.

Dr. Helmy, care se trăgea dintr-o 
familie egipteană proeminentă, a ple-
cat să studieze în Germania, apoi a 
rămas acolo și a lucrat la spitalul Moa-
bit, unde a avut mulți colegi evrei, cu 
care s-a împrietenit. După ce aceștia 
au fost dați afară de regimul nazist, 
dr. Helmy a fost promovat. El trata în 
secret pacienți evrei. Dar în 1937 spi-
talul nu i-a reînnoit contractul. Atunci 
a fost contactat de o fostă pacientă 
evreică, Cecilie Rudnik, care l-a rugat 
să-i salveze familia, Anna fiind nepoa-
ta ei. Helmy a angajat-o ca asistentă 
și a și învățat-o cum să folosească 
microscopul pentru a analiza sânge-
le și urina. Pentru a se asigura, doc-
torul voia să convingă regimul nazist 
de loialitatea lui, prin intermediul unor 
scrisori, una chiar adresată lui Hitler, 
dar, după ce s-a certat cu fratele lui 
Rudolf Hess, a fost încarcerat între 
1939-1940, dar reabilitat în condițiile 
în care regimul nazist avea nevoie de 
sprijinul musulmanilor.

Nu numai Anna a fost salvată de 
Helmy, ci și alți membri ai familiei: 

bunica, mama Annei și tatăl ei vitreg, 
neevreu, dar care a trecut mai târziu 
la iudaism. Naziștii au aflat de situația 
Annei în 1943, după ce mama ei a fost 
chestionată de naziști, dar dr. Helmy 
a luat măsuri și a ascuns-o pe Anna 
într-o cabană pe o moșie.

„Ceea ce m-a surprins a fost că 
această poveste nu este unică, Mai 
mulți arabi i-au ajutat pe evrei în tim-
pul Holocaustului, de pildă musulmani 
în Bosnia. Dar în 2013, pentru prima 
dată, Yad Vashem a decis să-l nomi-
nalizeze pe Helmy și să-i recunoas-
că faptele. Nu a fost ușor”, a relatat  
Steinke. Acesta și-a exprimat regretul 
că rudele lui Helmy au refuzat să ac-
cepte distincția conferită de Yad Va-
shem. Totuși, în 2017, în Germania a 
avut loc o ceremonie de acceptare.
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Realitatea evreiască, la numărul 600 – L a  o  a n i v e r s a r e
presa de stânga sau, pentru a fi 
mai concreți, în presa culturală și în 

cea în care problematica socială prezenta interes. Desi-
gur, nu a existat domeniu al vieții socio-economice și po-
litice care să fi fost evitat, dar impresia dominantă – cum 
se spune adesea – este aceea că jurnaliștii evrei au fost 
de stânga, fapt explicabil. Spre exemplu, în anul 1936, 
în grupul ziarelor Adevărul-Dimineața lucrau peste 40 de 
evrei în zona editorială și un număr necunoscut în zona  
tehnică.

Sunt mai rari cei care au făcut pasiune pentru jur-
nalismul politic, printre care Asra Berkovitz (liberal), P. 
Braunstein (liberal), H.Șt. Streitman (socialist, agrarian, 
naționalist de dreapta), C. Scharff (conservator), A.P. Sam-
son (liberal-opoziționist) – pentru a da câteva nume.

În televiziune s-au afirmat nume mari ca Alexandru Stark 
și Vanda Condurache, alături de care ar merita amintiți re-
alizatori de emisiuni, compozitori, personalul din zona teh-
nică. Și în radiodifuziune s-au remarcat numeroși jurnaliști, 
traducători și tehnicieni evrei. Nu îl amintim decât pe Eu-
gen Preda, rămas în memoria colectivă a jurnaliștilor (și 
nu numai) ca „Părintele Radioului modern”, dar, păstrând 
proporțiile, lista e mult mai lungă.

Să nu uităm că mulți jurnaliști evrei au făcut parte din 
asociațiile de presă ale vremii, iar H.Șt. Streitman a fost 
primul președinte al Uniunii Ziariștilor (1919). Un număr im-
presionant de publiciști evrei au lucrat în periodice de cele 
mai diverse profiluri, primul fiind medicul Iuliu Barasch.

Tabloul ar fi incomplet fără caricaturiștii Nell Cobar, 
Aurel Mărculescu, Jules Perahim, Iosif Ross, A. Poch, S. 
Sell și Saul Streiberg, și fără fotoreporterii de mare valoare 
precum Iosif Berman și cei din generația de după al Doilea 
Război Mondial – Eugen Iarovici, I. Hananel, Heddy Loffer 
ș.a.m.d.

Un evreu a fost proprietarul primei agenții de publici-
tate din România, David Adania, cel care la 1878 începe 

activitatea de intermediere, de curtaj și dezvoltă una dintre 
marile agenții regionale, în sensul că, pentru a apărea în 
Annuaire du commerce Didot-Bottin (Paris), firmele din țări 
din jurul României apelau la firma lui Adania.

Tot un ziarist evreu a realizat și primul manual de jur-
nalism – Emil Samoilă (1903-1981), autor al volumului Zi
aristica. Noțiuni elementare de gazetărie (1932), stenograf 
și profesor de stenografie, redactor, proprietar al agenției 
de monitorizare a presei Serviciul gazetelor, cea care edita 
buletinul TOT (1936). Samoilă a fondat și Institutul Român 
de Documentare.

Revenind la Realitatea evreiască, pe care o sărbăto-
rim astăzi, să nu-i uităm pe editorii săi – Moses Rosen, 
fondatorul, apoi pe Victor Rusu, Haim Riemer, Dorel Dori-
an, Alexandru Marinescu, pe performerii săi, dintre care le 
amintesc pe Iulia Deleanu și pe Eva Galambos. În presa 
evreiască a lucrat în anii ’80 și cea mai longevivă jurnalistă 
de limbă română, Biti Caragiale care, și la cei 102 ani ai 
săi, publică săptămânal în presa din Israel.

Agenția națională de presă ar putea, de asemenea, să 
realizeze liste cu numeroșii jurnaliști, traducători și fotore-
porteri care au lucrat și lucrează în cadrul acestei impor-
tante instituții media.

Așadar, revenind la numărul 600 al revistei Realitatea 
evreiască, se cuvine să subliniem că ea nu a apărut spon-
tan, ci a fost rezultatul unei remarcabile activități publicis-
tice evreiești, desfășurată decenii de-a rândul înainte de 
aniversarea de azi.

Și pentru că obișnuiesc să propun teme, le sugerez 
istoricilor evrei să se ocupe anul acesta de periodicele 
fondate în urmă cu 100 de ani: Menorah (Buzău și Piatra 
Neamț), Galatzer Jüdische Volksblatt, Ierusalim (Roman), 
Junimea evree (București), Copilul evreu (București), Al
manahul evreiesc pentru România Mare (Cernăuți), Unser 
Wort (Cernăuți), Unsere Zeit (Chișinău).

Să nu-i uităm!

(Urmare din pag. 1)

2021 – anul cu cele mai numeroase manifestări antisemite

„Bunicile” din Austria și Germania, 
împotriva extremei drepte

Dr. Mohamed Helmy,  
singurul arab care a primit  

titlul de „Drept între Popoare”

În ajunul Zilei Internaționale de 
Comemorare a Victimelor Holocaus-
tului, Organizația Sionistă Mondială 
și Agenția Evreiască au dat publicității 
„Raportul Anual despre Antisemitism 
2021”, iar statisticile nu sunt încura-
jatoare. Numărul mediu al inciden-
telor antisemite raportate în 2021 se 
cifrează la peste 10 pe zi, deși este 
posibil ca numărul să fie mai mare, de-
oarece de multe ori victimelor le este 
teamă și nu informează autoritățile sau 
acestea nu aplică legea. Principalele 
incidente sunt vandalismul, distru-
gerile, graffiti, desacralizarea monu-
mentelor și propaganda. Incidente ca 
violența fizică și verbală reprezintă 
mai puțin de o treime din incidentele 
antisemite. Potrivit statisticilor, este 
anul cu cele mai multe incidente an-
tisemite din ultimul deceniu, se scrie 
în document. Totuși se observă că 

niciun evreu nu a fost ucis din motive 
de antisemitism în anul 2021.

Raportul arată că există o corelație 
între evenimentele din diferite re-
giuni ale lumii și creșterea numărului 
incidentelor antisemite. Astfel, în 
mai 2021, ca urmare a unor eveni-
mente ca Ziua Ierusalimului, Șavuot, 
comemorări palestiniene, conflictul 
din Gaza, revolte în orașe cu populație 
mixtă și altele, am asistat la o creștere 
bruscă a incidentelor antisemite.

În plus, în decursul lunii mai, nu-
meroase țări europene au renunțat la 
carantina Covid și au ieșit la suprafață 
tensiuni care nu s-au manifestat cât 
timp lumea stătea în casă. Deja în 2020 
pandemia a determinat o creștere 
a numărului incidentelor antisemite, 
exprimate mai ales în mediul digital, 
iar de cum a fost posibilă mișcarea în 
spațiul public, antisemitismul a cucerit În 2017 a luat naștere în Austria 

mișcarea „Bunicile împotriva dreptei”, 
aceasta propunându-și inițial să pro-
testeze împotriva unor măsuri politice 
de dreapta ale fostului cancelar aus-
triac Sebastian Kurz. La început era 
un grup de 10 femei vârstnice care 
s-au cunoscut la o demonstrație la 
care au participat 5.000 de persoane. 
Cu timpul, grupul a crescut ca număr, 
iar astăzi există 100 de organizații în 
Germania și 7 în Austria, această dez-
voltare fiind determinată de creșterea 
antisemitismului și a manifestărilor 
antiimigrare în țările lor. Unele dintre 
participante sunt evreice, altele, nu, 
dar toate au făcut front comun împo-
triva forțelor care propagă antisemi-
tismul sau alte acțiuni și manifestări 
de extremă dreapta.

Acțiunile lor au atras sprijinul 
organizațiilor evreiești. Astfel, în 2020 
Consiliul Central al Evreilor din Ger-
mania a acordat mișcării „Bunicile îm-
potriva dreptei” premiul Paul Spiegel 
pentru Curaj Civic, premiu dedicat 
fostului președinte al Consiliului și ce-
lor implicați în combaterea rasismului 
și antisemitismului.

Apreciind mișcarea, Josef Schus-
ter, actualul președinte al Consiliului, 
a arătat că „o astfel de manifestare de 

susținere a democrației este posibilă 
și la o vârstă avansată”.

Atât organizațiile din Germa-
nia, cât și cele din Austria asistă la 
creșterea antisemitismului. În acest 
context, Comunitatea Evreilor din 
Viena a arătat că în 2020 s-a înregis-
trat cel mai mare număr de incidente 
antisemite din ultimii aproape 20 de 
ani, iar noul guvern austriac al cance-
larului Karl Nehammer s-a confruntat 
de la început cu acuzații de antisemi-
tism la adresa ministrului de interne, 
Gerhard Karner.

„Mișcarea Bunicilor” a participat 
la demonstrații împotriva unor ma-
nifestări care negau Holocaustul, a 
curățat „Pietrele amintirilor”, acele 
simboluri metalice răspândite pe stră-
zile orașelor și așezate în fața caselor 
de unde au fost deportați evreii, iar în 
2020 a instituit o prezență permanen-
tă, de luni până vineri, ca semn de soli-
daritate cu refugiații aflați în tabere din 
Europa. Organizația din Berlin a prote-
jat Memorialul Evreilor Uciși din Euro-
pa în fața demonstrațiilor extremiștilor 
de dreapta și ale antivacciniștilor care 
utilizau simboluri legate de Holocaust. 
„Bunicile” au reușit să obțină modifica-
rea traseului acestora.
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strada. Multe demonstrații antivaccin 
și împotriva restricțiilor au inclus mo-
tive inspirate din Holocaust, ca steaua 
galbenă, teorii conspiraționiste care îi 
acuzau pe evrei că răspândesc pan-
demia pentru a controla lumea. Aceste 
acuzații ținteau evrei aflați în poziții de 
conducere, ca de pildă președintele-
director general al Pfizer și alții. Fo-
losirea acestor simboluri a creat un 
fenomen îngrijorător, denumit „trivi-
alizarea Holocaustului”, al cărui scop 
principal este reducerea dimensiunii 
Holocaustului, a importanței sale și a 
unicității sale.

Cele mai multe incidente antise-
mite din 2021 au avut loc în Europa, 
aproape 50%. Au urmat Statele Unite 
cu 30%, apoi, în mod surprinzător, 
Canada și Australia, în care s-a obser-
vat o creștere dramatică a incidente-
lor antisemite în 2021, comparativ cu 
anul anterior. Aceste țări, care nu se 
aflau de obicei pe „Lista țărilor roșii”, 
acum au fost incluse în ea. În SUA, 
New York-ul a înregistrat o creștere 
de 100% de incidente antisemite: 503 
comparativ cu 252 în 2020. La Los 
Angeles, în 
primele șase (E.G.)

(Continuare în pag. 22)
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„Mi s-a părut un lucru natural să vreau să ajut”
Din memoriile diplomatului dr. Ho Feng SHAn, „Drept între Popoare” chinez

Moshe Kantor, președintele Congresului European Evreiesc:

Sunt necesare noi strategii  
pentru atragerea tineretului  

în combaterea antisemitismului
Congresul European Evreiesc (CEE) împreună cu Președinția franceză a 

Consiliului Europei și cu CRIF, organizația evreilor din Franța, au organizat 
un eveniment dedicat Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holo-
caustului. Au participat, printre alții, 
președintele Franței, Emmanuel Ma-
cron, președintele CEE, dr. Moshe 
Kantor, președinta Comisiei Europene, 
Ursula von der Leyen, președintele 
Consiliului European, Charles Michel.

În discursul rostit, dr. Moshe Kan-
tor a lansat un apel pentru a regândi 
metodele de combatere a antisemitis-
mului și de a reorienta politica dedicată 
tinerelor generații. „Azi, tinerii nu sunt 
conștienți sau preocupați de lecțiile celui de al Doilea Război Mondial sau de 
Holocaust”, a spus el, în condițiile în care anul 2022 a fost desemnat Anul Eu-
ropean al Tinerilor. „Trebuie să înțelegem mai bine preocupările și aspirațiile lor 
și să le vorbim pe limba lor.” Atrăgând atenția asupra pericolului dezinformării 
în rândul tinerilor, Kantor a arătat că este necesară combaterea extremismului, 
deoarece fără aceasta nu se poate combate antisemitismul. „A existat un ade-
vărat tsunami de minciuni despre evrei, Israel și Holocaust în ultimii ani, așa 
că trebuie să creăm noi strategii pentru cei care consumă nevinovat aceste 
informații. Trebuie să creăm noi instrumente, să ajungem la influencers la nivel 
micro și macro, pentru a ne asigura că dispun de informații corespunzătoare.”

Președintele Macron a vorbit despre angajamentul prioritar al Președinției 
franceze a Consiliului UE de a combate toate formele de discriminare și de a 
reafirma specificitatea și natura unică a Holocaustului. Ursula von der Leyen 
a subliniat faptul că viața evreiască este o parte integrantă a istoriei europene 
și a viitorului european, iar Charles Michel, subliniind că nu este permis să 
se uite lecțiile Holocaustului acum, când populația evreiască se simte și este 
amenințată, a precizat: „Trebuie să repetăm de fiecare dată că Europa nu ar 
fi fost cea de astăzi fără poporul evreu. Iar fără poporul evreu Europa nu ar fi 
Europa.” (E.G.)

Conferința de la Wannsee și Soluția finală – noi perspective de cercetare
La 20 ianuarie 2022, Institutul de 

Cercetări în domeniul Holocaustului, 
de la Universitatea londoneză Royal 
Holloway, Centrul de Studii Evreiești 
și Israeliene și Institutul de Cercetări 

Social-Politice, din cadrul Universității 
de Vest din Timișoara, au organizat 
masa rotundă cu tema „Wannsee și 
Soluția finală”. Moderator a fost conf. 
univ. dr. Florin Lobonț, de la Cen-
trul de Studii Evreiești și Israeliene 
din Timișoara. Au luat cuvântul Dan 
Stone, directorul Institutului din ca-
drul Royal Holloway, care a ținut și 
dis cursul inaugural asupra temei în 
discuție; conf. univ. dr. Felicia Wald-
man, coordonatoarea Centrului de 
Studii Ebraice de la Universitatea din 
București; Adrian Cioflâncă, directo-

rul Centrului pentru Studiul Istoriei 
Evreilor din România „Wilhelm Fil-
derman” din București; lect. univ. dr. 
Irina Nastasă-Matei, de la Facultatea 
de Științe Politice a Universității din 

București; și dr. Marius Tur-
da, directorul Institutului de 
Științe Umaniste Medicale 
de la Universitatea Oxford 
Brookes din Marea Britanie.

Florin Lobonț a amintit că 
se împlinesc 80 de ani de la 
Conferința de la Wannsee, 
le-a mulțumit organizatorilor 
evenimentului și i-a prezen-
tat pe invitați.

Dan Stone a făcut o intro-
ducere în subiect, arătând că 

întâlnirea de la Wannsee, prezidată 
de Reinhard Heydrich, șeful Oficiului 
Suprem al Securității Reichului, a avut 
loc între oficialii superiori ai Germaniei 
naziste, care au fost informați cu privire 
la planurile de aplicare a „Soluției fina-
le în problema evreiască”. El a făcut o 
paralelă cu filmul Conspiracy, regizat 
de Frank Pierson în 2001, „unul dintre 
filmele bune, convingătoare” cu privi-
re la subiectul Wannsee. Participanții 
la Conferință au fost, în afară de Hey-
drich, secretarii de stat Alfred Meyer, 
Erich Neumann, Josef Bühler, Roland 

ticularitatea evoluției din spațiul româ-
nesc, a remarcat el, poate fi conexată 
cu un climat general al vieții socio-po-
litice. Putem vorbi mai curând despre 
o amânare, o expectativă de sorginte 
oportunistă și nicidecum despre re-
fuzul de a lua parte, arătat de gene-
ralul Ion Antonescu. Istoricul a vorbit 
și despre potențialul arhivelor de la 
Odessa, vizitate recent. Pogromul de 
la București, a apreciat el, a reprezen-
tat versiunea românească a Nopții de 
Cristal.

Irina Nastasă-Matei a studiat pre-
sa românească studențească a vre-
mii, unde Conferința nu este reflec-
tată aproape deloc. Evenimentul nu 
a fost foarte bine cunoscut în epocă, 
dar existența unor documente pre-
cum listele menționate este foarte im-
portantă pentru istorici și cercetători, 
pentru care dovezile nemijlocite asu-
pra criminalilor sunt esențiale. Astfel, 
Conferința capătă valoarea încă unui 
simbol al Holocaustului.

Conf. univ. dr. Felicia Waldman 
s-a referit la subiectul abordat dintr-o  
perspectivă complementară istoriei 
și anume prin prisma educației pri-
vind Holocaustul și a instrumentelor 
de realizare a acesteia. Ea a evocat, 
de asemenea, demersurile științifice 
realizate de regretatul profesor Mihai 
Chioveanu pe acest subiect. Printre 
filmele amintite de prof. Waldman se 
numără: Lista lui Schindler și Con
spiracy. Die Wannseekonferenz, a 
remarcat vorbitoarea, este primul film 
german care încearcă să reconstituie 
acel eveniment istoric, prezentându-l 
dintr-o perspectivă cronologică, factu-
ală. Cartea lui Umberto Eco, Inventing 
the Enemy, are și ea un potențial im-
portant în ceea ce înseamnă prezen-
tarea acestui subiect și, nu în ultimul 
rând, înțelegerea unui mecanism al 
societății.

CLAUDIA BOSOI
DAN DRUȚĂ

Freisler și Wilhelm Stuckart; secreta-
rii permanenți ai Cancelariei Partidu-
lui Nazist și ai Cancelariei Reichului, 
Gerhard Klopfer, respectiv Friedrich 
Kritzinger; ofițerul Adolf Eichmann, 
secretarul Conferinței, responsabil cu 
aplicarea Soluției finale; comandantul 
de poliție Rudolf Lange; funcționarul 
SS Otto Hofmann; diplomatul Georg 
Leibbrandt; subsecretarul Martin 
Luther; comandantul Gestapoului, 
Heinrich Müller; ofițerul SS Eberhard 
Schőngarth. Conferința de la Wann-
see a prezentat un program clar de 
exterminare a evreilor, în numele păs-
trării statului național german.

În intervenția sa, Marius Turda a 
subliniat caracterul „jusqu’au bout” 
al documentelor prezentate în cadrul 
Conferinței – listele A (cu țările aflate 
sub control german, ocupate sau parțial 
ocupate) și B (cu țările aliate, neutre 
sau în război cu Germania), cu numărul 
de evrei care aveau să fie exterminați, 
liste care totalizau 11.000.000 de evrei. 
România – inclusiv Basarabia – apărea 
pe listă cu 342.000 de evrei. „Naziștii 
au atins atunci punctul fără întoarcere”, 
a întărit vorbitorul.

Istoricul Adrian Cioflâncă a afirmat 
că, în România, impactul Conferinței 
de la Wannsee a fost unul limitat. Par-

În martie 1938, dr. Ho Feng Shan, 
diplomat chinez la Viena, era mar-
tor la Anschluss. Vedea umilințele 
și persecuțiile inimaginabile la care 
erau supuși evreii austrieci. Mulți vo-
iau să părăsească țara. Dar unde? La 
Conferința de la Evian, tot în 1938, pe 
tema refugiaților evrei germani și aus-
trieci, nu s-a ajuns la vreun rezultat: 
32 de țări participante au refuzat să-i 
primească. Doar Republica Domini-
cană a acceptat 100.000.

Dr. Ho nota în memoriile sale, scri-
se în chineză în 1990, traduse în en-
gleză în 2010, Forty Years of My Di
plomatic Life: „Persecuția evreilor de 
către diavolii lui Hitler devenise din ce 
în ce mai înverșunată. Soarta evreilor 
austrieci era una tragică. Persecuțiile 
aveau loc zi de zi. Existau însă câte-
va organizații americane religioase și 
caritabile care încercau să salveze 

evrei cât pu-
teau de repe-
de. În secret, 
am ținut o le-
gătură strân-
să cu aceste 
organizații.”

Până în 
sep tembr i e 
1938, vestea 
pos ib i l i t ă ț i i 
o b ț i n e r i i 
de vize 
chinezești se 
r ă s p â n d i s e 

ca un fulger printre evrei. Se stătea 
la cozi zile întregi în fața Consulatu-
lui. Să obții viză era o chestiune de 
șansă. Se acționa, uneori, cu un curaj 
al disperării. Iată o mărturie a soției 
unuia dintre cei care au procedat ast-
fel, pe nume Hans Kraus: „Soțul meu 
a văzut mașina consulului general 
chinez, care urma să intre în Consu-
lat. Geamul mașinii era deschis, așa 
că a strecurat cererea pentru viză prin 
geam. Consulul general a primit docu-
mentul, pentru că la scurt timp [soțul 
meu] a fost sunat și a primit vizele.”

Timp de doi ani, cât a ocupat pos-
tul, dr. Ho a eliberat circa 500 de vize 
pe lună. Se estimează că ar fi salvat 
peste 12.000 de evrei, dar numă-

rul exact a rămas necunoscut până 
acum. Documente păstrate de urmașii 
unora dintre cei salvați dau o imagine 
edificatoare a acțiunii. Un exemplu: în 
posesia fiicei unuia dintre cei salvați, 
Lotte Lustig, se află vizele primite de 
părinții ei: 27 octombrie 1938, viza nr. 
1681 pentru mamă și viza nr. 1787 
pentru tatăl ei. Faptul denotă că, în 
ziua respectivă, diplomatul emisese 
cel puțin 106 vize.

Născut în 1901, într-o familie să-
racă dintr-o zonă rurală a provinciei 
Hunan, dr. Ho Feng Shan rămâne 
orfan de tată la șapte ani. Familia e 
ajutată de Misiunea Luterană Norve-
giană din China. Copilul învață la Yali 
School din Changsha sau Yale-in-Chi-
na University. Despre educația primită 
în acei ani, diplomatul consemna în 
aceleași memorii: „La școlile pe care 
le-am urmat, de la cele ale luterani-
lor (norvegieni) la Yale-in-China Uni-
versity, accentul educației pentru a 
forma caracterul individului era pus 
pe învățarea valorilor iudeo-creștine, 
cum ar fi a te sacrifica pe tine pentru 
alții și a servi societății.” Referitor la 
acțiunile de salvare a evreilor în anii 
Holocaustului, Ho Feng Shan scria: 
„Mi s-a părut un lucru natural să simt 
compasiune și să vreau să ajut. Din 
punct de vedere uman, așa ar trebui 
să fie.” Din 1929 urmează cursurile 
de politici economice ale Universității 
„Ludwig Maximilian” din München, 
unde își ia doctoratul. Își începe ca-
riera diplomatică în 1935, lucrând la 
ministerul chinez al afacerilor exter-
ne, apoi în Turcia. În 1937 este nu-
mit prim-secretar la Legația din Aus-
tria, devenită Consulat imediat după 
Anschluss.

Comportamentul lui stârnește în-
grijorare în rândurile autorităților chi-
neze, pentru că guvernul naționalist 
chinez dorea să fie în bune relații cu 
Reichul nazist. Ambasadorul chinez 
la Berlin, Chen Jie, superiorul său, îi 
telefonează cerându-i să înceteze să 
mai elibereze vize pentru Shanghai. 
Vizele nu erau cerute de autoritățile 
chineze, ci de cele naziste. „Ordine-
le Ministerului de Externe – replica 
Ho – sunt de menținere a unei politici 

liberale în această chestiune.” „Dacă 
e așa – izbucnea iritat Chen –, atunci 
mă voi ocupa eu de Ministerul de Ex-
terne, tu doar urmează-mi ordinele!” 
În mai 1940, misiunea sa diplomatică 
la Viena ia sfârșit.

Titlul de „Drept între Popoare” îi 
este acordat post mortem de Yad Va-
shem. La Muzeul Refugiaților Evrei 
din Shanghai este o placă memorială 
dedicată dr. Ho Feng Shan.

IULIA DELEANU
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Scene din istoria Holocaustului, „o unică frescă 
in progress, încă neterminată”

Interviu cu compozitorul ȘeRbAn nICHIFoR
Pentru compozitorul, violoncelistul, profesorul Șerban Nichifor, afirmat în arta in

terpretativă și în creația muzicală românească actuală, formator al multor generații 
de muzicieni care i-au fost studenți la Universitatea Națională de Muzică București 
(UNMB), tragedia evreilor europeni în anii Holocaustului este și continuă să fie o sur
să de inspirație cu pondere semnificativă în opera sa. „Holocaustul – spune – a fost 
tema tezei mele de abilitare în conducerea de studii doctorale.”

– Care a fost momentul 
declanșator al interesului pentru acest subiect?

– Era în 1974. Participam ca student la cursurile 
muzicale internaționale de la Conservatorul „Franz 
List” din Weimar. La avizier citesc un anunț despre 
„oportunitatea oferită studenților și profesorilor de a 
vizita lagărul de la Buchenwald”. Se afla în vecinăta-
te. Nu știam nimic despre istoria Holocaustului. Nu 
învățasem despre asta la școală. Ceea ce am vă-
zut acolo – abajururi din piele umană tatuată, munți 
de ochelari și pantofi, dispozitivul de împușcare la 
măsurarea înălțimii – m-a marcat pe viață. Weima-
rul umanist și Buchenwaldul nazist, atât de aproa-
pe unul de altul! Am început să caut cât mai multe 
informații despre Holocaust, m-am aplecat asupra 
istoriei bimilenare a antisemitismului european. În 
1979 am scris prima piesă muzicală dedicată victi-
melor Holocaustului: Gloria Heroum Holocausti. Din 
1980 am avut șansa unei prietenii providențiale cu 
familia Bârlădeanu. Victor și Veronica mi-au oferit 
date relevante despre Holocaust. Remember, can-
tata din 1988, am scris-o pe versuri de Victor Bârlă-
deanu. Abia după 1990 însă – când am vizitat Yad 
Vashem, am văzut documentarul Shoah de Claude 
Lanzmann, am citit Noaptea de Elie Wiesel, Eich
mann la Ierusalim de Hannah Arendt, Am fost me
dic la Auschwitz de Miklós Nyiszli – cunoștințele de 

istorie a Holocaustului au început să se cristalize-
ze. Împreună cu soția mea, regretata compozitoare 
Liana Alexandra, am devenit membri fondatori ai 
ACPRI. Liana a fost vicepreședintă. La primul Festi-
val al Muzicii Contemporane Israeliene în România, 
din 1996, Liana și cu mine am prezentat duoul nos-
tru, pian și violoncel, Intermedia, cu lucrări impor-
tante din repertoriul israelian.

– Dintre compozițiile pe această temă, care vă 
este mai aproape de suflet?

– Toate îmi sunt dragi. Fiecare marchează o 
etapă din drumul meu componistic. În România s-a 
cântat mult poemul simfonic Cries from Earth to 
Heaven, scris în 2007, inclus în repertoriul Orches-
trei Naționale Radio, în concertele Filarmonicilor din 
Timișoara și Craiova. Cred că toate lucrările sim-
fonice, vocal-simfonice, camerale, electroacustice 
– Memoria Verii, Hasidic Poem, Exodus, Shoah I și 
II, HaShoah, Kaddish, Moments, Sephardic Prayer, 
Elie Wiesel – In memoriam, Prayer for the Victims 
of the Holocaust, Holy Melody of Kaliv, Odă, Israel 
în veci nemuritor, Homage To Hannah Szenes, Eli, 
Eli – apărute de atunci încoace, împreună cu cele 
anterioare, alcătuiesc o unică frescă in progress, 
încă neterminată, dedicată martirilor Holocaustului.

– Vă mulțumesc.
IULIA DELEANU

Comemorarea 
victimelor 

Holocaustului la Zalău
La 27 ianuarie, ziua eliberării lagărului de con-

centrare nazist Auschwitz-Birkenau, la Zalău au 
fost comemorate pentru a 77-a oară milioanele 
de femei, bărbați și copii, în special evrei, uciși în 
timpul Holocaustului. Evenimentul de comemora-
re a fost organizat 
de FCER-CM, CE 
Zalău și JDC, în 
colaborare și cu 
sprijinul Primăriei 
Municipiului Zalău, 
al Consiliului Lo-
cal și al Prefecturii 
Zalău, sub coordo-
narea președintelui 
Comunității Evre-
ilor din localitate, 
Dan Has. Imnul Ro-
mâniei și al Statului 
Israel, precum și El 
Male Rachamim 
și Kaddish au fost 
intonate de Ma-
rele Rabin Itzhak 
Michael Paneth din Israel, urmat de ținerea unui 
moment de reculegere în memoria președintelui de 
onoare al FCER-CM, dr. Aurel Vainer (z.l.).

Oficialitățile prezente au aprins șase candele în 
memoria celor șase milioane de evrei uciși în tim-
pul Holocaustului, dintre care peste un milion de 
copii.

Au participat și au ținut alocațiuni înalte oficialități 
ale administrației publice locale, respectiv prima-
rul municipiului Zalău, Ionel Ciunt, prefectul Dari 
Toma, președintele Consiliului județean, Dinu-Ian-
cu Sălăjanu, inspectorul general al Inspectoratului 
școlar județean Sălaj, prof. dr. Bulgărean Vasile, 
cadre didactice și elevi de la Colegiul Tehnic „Ale-
sandru Papiu Ilarian”, printre care eleva Mihaela 
Farcaș, și, desigur, președintele Comunității Evrei-
lor din Zalău, Dan Has.

IPS Andrei Andreicuț, Mitropolitul Clujului, 
Maramu reșului și Sălajului, a prezentat poziția Bi-
sericii Ortodoxe Române de dezaprobare a odioa-
selor crime comise asupra populației evreiești în 
perioada Holocaustului din România. O poziție si-
milară a exprimat Episcopul Curiei Greco-Catolice 
Cluj, Claudiu-Lucian Pop.

Ca reprezentant al Parlamentului, a rostit o 
scurtă prezentare deputatul Alexandru Muraru, re-
prezentant special al Guvernului României pentru 
promovarea politicilor memoriei, combaterea anti-
semitismului și xenofobiei.

Au fost prezentate mesaje din partea preșe-
dintelui FCER-CM și a prim-rabinului FCER-CM, a 
ministrului de externe și prim-ministru de alternanță 
al Israelului, Yair Lapid, ṣi a ambasadorului Ger-
maniei, ES dr. Peer Gebauer. În mesajul său, 
președintele FCER-CM, deputatul Silviu Vexler, a 
insistat asupra necesității informării tinerei generații 
despre atrocitățile și crimele comise în timpul Holo-
caustului, subliniind faptul că uitarea face posibilă 
repetarea grozăviilor petrecute cu peste opt dece-
nii în urmă, motiv pentru care acel moment tragic 
din istoria omenirii trebuie invocat mereu. Never 
Again înseamnă și să nu uităm!

Au luat cuvântul (în limba română) ES Laurence 
Auer, ambasadoarea Franței în România, și doam-
na Tanya Collingridge, șef-adjunct de Misiune la 
Ambasada Marii Britanii în România, alături de 
doamna Kimberley Best, șef Departament Politic 
la Ambasada Marii Britanii în România. Din partea 
FCER a luat parte la comemorare directorul DAPI, 
ing. Rudy Marcovici.

Toți cei menționați au arătat semnificația și 
importanța comemorării pogromurilor comise în 
perioada expansiunii naziste și în România, cu 
sprijinul direct al oficialităților române din acea pe-
rioadă.

Sesiunea s-a încheiat cu prezentarea, de către 
Cristina Has, a proiectului „Memorialul Holocaus-
tului din Transilvania de Nord și al salvatorilor de 
evrei”, memorial ce va fi construit la Zalău.

Toți participanții și-au exprimat mulțumirea pen-
tru buna organizare a acestei comemorări, în spe-
ranța că se vor întâlni și la anul în această tristă zi.

Ing. RUDY MARCOVICI

Adunarea Generală a ONU a adoptat o Rezoluție 
de condamnare a negării Holocaustului

La 20 ianuarie a.c., Adunarea Generală a ONU a 
adoptat, prin consens, o Rezoluție care condamnă 
negarea Holocaustului. Este a doua oară în istoria 
sa când Adunarea Generală a acceptat o rezoluție 
propusă de Israel, prima fiind cea referitoare la 
marcarea Zilei Internaționale de Comemorare a 
Victimelor Holocaustului, 27 ianuarie, ziua eliberării 
Auschwitzului.Toate 
celelalte propuneri 
ale Israelului au fost 
respinse. Rezoluția 
folosește definiția de 
lucru a Holocaustu-
lui adoptată de IHRA 
pentru clasificarea 
negării Holocaustu-
lui și enumeră ce fel 
de acțiuni ar trebui 
să organizeze state-
le semnatare pentru 
combaterea fenome-
nului. De asemenea, 
se cere rețelelor de 
socializare să elimi-
ne postările care cad sub incidența definiției date de 
IHRA. Rezoluția A/76L30 a fost propusă de Israel 
căruia i s-a alăturat și Germania. Singura țară care 
s-a opus a fost Iranul, dar din motive de procedură 
nu avea drept de vot, astfel că aprobarea s-a făcut 
prin consens.

În prezentarea Rezoluției, Gilad Erdan, am-
basadorul Israelului la ONU, a declarat: „Nega-
rea Holocaustului s-a răspândit ca un cancer. S-a 
răspândit sub ochii noștri. S-a răspândit deoarece 
oamenii au ales să fie lipsiți de răspundere și să 
evite consecințele. Odată cu reducerea numărului 
supraviețuitorilor Holocaustului, negarea Holocaus-
tului este în creștere cu o viteză ce ne îngrozește.” 
El și-a început cuvântarea printr-o relatare despre 
Haim, un supraviețuitor al Holocaustului dintr-un 
sat din România, a cărui soție, precum și cei opt 
copii au fost exterminați de naziști. Rezoluția, a 
spus el, este cea mai importantă inițiativă din ac-
tivitatea lui ca ambasador. „Nu numai fiindcă re-
prezint statul evreu, nu numai fiindcă sunt evreu, 
ci și fiindcă sunt nepotul unor supraviețuitori ai Ho-
locaustului.” Erdan a afirmat apoi că Haim a fost  
bunicul lui.

Rezoluția a fost prezentată și acceptată la cea 
de a 80-a aniversare a conferinței de la Wannsee, 
organizată de naziști, care schița coordonarea pu-
nerii în aplicare a „Soluției finale” a lui Hitler. Imediat 
după lansarea inițiativei, luna trecută, Germania a 
cerut delegației israeliene să accepte să i se alătu-
re în calitate de coautor. Recunoscând semnificația 

simbolică a unui ast-
fel de parteneriat și 
capacitatea Berlinu-
lui de a contribui la 
procesul de negoci-
eri, Ierusalimul a ac-
ceptat propunerea, 
a relatat cotidianul 
The Times of Israel. 
„Este răspunderea 
istorică a Germaniei 
de a păstra vie me-
moria Holocaustului 
și suntem conștienți 
că avem o obligație 
specială în aceas-
tă direcție”, a arătat 

Antje Leendertse, trimisa Germaniei la ONU, într-o 
declarație după adoptarea Rezoluției.

Rezoluția definește negarea Holocaustului drept 
„o intenție de a scuza și minimiza influența Holo-
caustului sau a elementelor sale principale, inclusiv 
colaboratorii și aliații Germaniei naziste; minimiza-
rea majoră a numărului victimelor Holocaustului, 
ceea ce contrazice sursele de încredere; încercările 
de a-i învinovăți pe evrei pentru propriul genocid, 
declarații care prezintă Holocaustul drept un eveni-
ment istoric pozitiv și încercările de a estompa răs-
punderea pentru construirea lagărelor de concen-
trare și ale morții, create și operate de Germania na-
zistă, învinovățind alte popoare sau grupuri etnice”. 
Rezoluția cere statelor membre să dezvolte pro-
grame educaționale care să transmită generațiilor 
viitoare lecții despre Holocaust, pentru a împiedica 
viitoare acțiuni de genocid. Se cere statelor mem-
bre și companiilor care dețin pagini de socializare 
să ia măsuri energice de a combate, prin tehnologii 
de informare și comunicare, antisemitismul și nega-
rea Holocaustului sau denaturările lui și de a facilita 
informarea despre un astfel de conținut.

EVA GALAMBOS
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O nouă zi de judecată
Prim-rabinul Rafael Shaffer a ex-

plicat: „La fel ca Roș Hașana, anul 
nou al oamenilor, și Tu biȘvat, Anul 
Nou al Pomilor, este o zi de judeca-
tă. Noi suntem judecați în legătură cu 
fructele de care vom avea sau nu par-
te în anul care vine. Se obișnuia ca 
oamenii să se roage să aibă parte, în 
noul an, de un etrog (chitra, specifică 
de Sucot – n.r.), obiceiul fiind stator-
nicit în vremurile în care procurarea 
unui etrog era foarte dificilă. Prin bi-
necuvântări îi mulțumim lui Dumne-
zeu că ne-a dat fructele. Și vinul intră 
în aceeași categorie, fiind produs din 
fructe. Cum ne comportăm în această 
zi? Mulțumim pentru fructele pe care 
le-am primit și, după ce am mulțumit, 
ne rugăm pentru rodul anului viitor. 
Așadar, aceasta este o lecție pentru 
viață: înainte de a cere pentru viitor, 
trebuie să mulțumim pentru ceea ce 
am primit deja până acum.”

De la al doilea Templu,  
la cabaliștii din Țfat

Eduard Kupferberg a precizat: 
„Acest An Nou al Pomilor, în vremurile 
tanahice, constituia momentul în care 
«se măsurau» cei trei ani, pentru că 
în primii trei ani de rod ai pomului nu 
se puteau folosi deloc fructele sale, 
în al patrulea an se strângeau fructe-
le dedicate Templului și de abia în al 
cincilea an fructele puteau să fie, pro-
priu-zis, folosite. Din păcate, odată cu 
distrugerea celui de al doilea Templu, 
astfel de lucruri nu s-au mai putut în-
tâmpla și, încetul cu încetul, Anul Nou 
al Pomilor a primit noi și noi valențe. 
În secolul al XV-lea, cabaliștii din Țfat 
au creat acest Seder de Tu biȘvat pe 
care obișnuim și noi să-l sărbătorim 
împreună, asociind diferite fructe cu 

vinul și cu anumite simboluri. Fiecare 
dintre momentele Sederului este aso-
ciat unui tărâm existent în Cabala.”

Patru lumi, patru anotimpuri
Participanții la Sederul demonstra-

tiv restrâns au detaliat semnificațiile 
simbolice: prima cupă de vin alb și 
primele roade amintesc de Assiya, 
Lumea Acțiunii, tărâmul care este cel 
mai îndepărtat de zona perfecțiunii, 
potrivit Cabalei. Vinul alb este asoci-
at iernii. Fructele sunt cele de la care 
consumăm doar miezul, nu și coaja, 
precum bananele, mandarinele sau 
alunele de pământ. În mod simbolic, 
acest tărâm necesită cea mai mare 
protecție și de aceea se mănâncă 
fructe care au coaja la exterior ca să 
fie protejate de elementele exterioare.

Al doilea pahar de vin alb, având 
câteva picături de vin roșu, corespun-
de tărâmului cabalistic Yețira, Lumea 
Formării, amintind și de primăvară. 
Ne concentrăm atenția asupra dez-
voltării spirituale, interioare. De la 
acest tip de fructe, precum curmalele 
sau caisele, nu mâncăm sâmburele, 
adică ceea ce se află în interior. Sâm-
burele este un mijloc de regenerare, 
care simbolizează retrezirea la viață a 
pământului și transformarea materiei 
prime.

A treia cupă cu vin, jumătate vin 
alb și jumătate vin roșu, reprezin-
tă vara, Beri’ah, Lumea Creației. Se 
consumă fructe care pot să fie mân-
cate integral, atât învelișul, cât și mie-
zul, precum smochina sau roșcova. 
Nu mai este nevoie de o coajă pro-
tectoare, nici înăuntru, nici în afară. 
Acest tărâm aparține intelectului. 
Eduard Kupferberg a istorisit pilda bă-
trânului înțelept care planta un roșcov 
pentru generațiile viitoare, arătând că 
oamenii sunt asemenea pomilor – o 

zgârietură minoră în aparență, pre-
cum o vorbă rea, poate să ducă în 
timp la uscarea și distrugerea întregu-
lui „pom”; în schimb, un sol prielnic, o 
bună educație, face ca „pomul” să se 
dezvolte armonios.

A patra cupă conține vin roșu cu 
un strop de vin alb. Acestei cupe nu 
îi este asociat niciun fruct, pentru 
că ea se referă la tărâmul Ațilut, Lu-
mea Nobilității. Reprezintă noblețea, 
spiritualitatea în stare pură, care nu 
poate lua nicio formă fizică. Se pot 
aduce aici mirodenii sau fructe recu-
noscute pentru mirosul lor, precum 
cuișoarele. „Ele sunt chiar un caz in-
teresant, a atras atenția prim-rabinul 
Rafael Shaffer. Asupra lor se rostesc 
două binecuvântări: bore aței besa
mim – îl binecuvântăm pe Dumnezeu 
care a creat pomii, care dau roade 
bine mirositoare. Dar, de obicei când 
suntem la Havdala (ceremonia ieșirii 
Șabatului – n.r.), rostim pe aceleași 
cuișoare binecuvântarea bore minei 
besamim. Binecuvântarea pentru mi-

ros are o învățătură importantă. Toate 
celelalte binecuvântări, pentru pâine, 
pentru vin, pentru fructele pomilor sau 
roadele pământului, toate ne aduc un 
folos mare, ne bucurăm că ne sătu-
răm. Aici este o bucurie mică, un mi-
ros bun pentru o clipă. Ne învață că și 
pentru lucrurile mici, oricât de trecă-
toare, pentru fiecare lucru bun, oricât 
de mărunt, trebuie să știm să fim re-
cunoscători.”

Un Tu biȘvat verde
Elevii de la Green School Cha-

bad România s-au pregătit timp de 
două săptămâni pentru celebrarea 
Tu biȘvat, plantând și îngrijind flori. Ei 
au învățat despre tradițiile sărbătorii, 
dar și despre beneficiile ecologice ale 
plantării pomilor sau despre realiză-
rile din Israel în materie de cultivare 
a plantelor. Întâlnirile, cu respectarea 
strictă a normelor pandemice în vi-
goare, au fost adaptate în funcție de 
vârstă, de la copiii de grădiniță până 
la tinerii adolescenți din programele 
opționale. „Anul Nou al Pomilor ne 
leagă mai mult decât orice de Israel și 
de fructele sale. Sunt onorată să fac 
parte din echipa de predare care zilnic 
hrănește plantele tinere. Generația tâ-
nără are astfel posibilitatea să ne cu-
noască rădăcinile”, a precizat Risha 
Deutch, directoarea școlii.

DIANA MEDAN

I U D A I C A

Una dintre figurile pitorești ale co-
pilăriei mele la Arad era Iankale, un 
evreu scund, sfrijit, cu o barbă albă, 
lungă. Purta o haină neagră lungă 
și o pălărie neagră rotundă, care vă-
zuseră zile mai bune. În sinea mea 
mă miram cum au reușit ele să rezis-
te după atâția ani de comunism. Pe 
scurt, el era o imagine parcă decupa-
tă dintr-un șteitl și strămutată în Ara-
dul de la sfârșitul anilor ’60.

Iankale venea pe la noi cam o 
dată la două luni. Avea o rană urâ-
tă la picior. Tata, care era medic, îi 
dădea medicamente, ceva bani, dar 
mai ales îi asculta cu răbdare și ne-
prefăcut interes tânguielile. Amândoi 
erau bucuroși că mai aveau cu cine 
vorbi în idiș. Când ieșea de la noi, 
fața lui era parcă mai luminoasă.

Într-o bună zi am sesizat că Ianka-
le nu a mai trecut pe la noi de mult. 
Am întrebat de el și atunci am aflat că 
Iankale s-a prăpădit. Am simțit un gol 
imens. În ochii mei de copil el era cel 
care ținea vie flacăra iudaismului la 
Arad. Ce va fi fără el? Cine îi va putea 
lua locul? Atunci am simțit că eu, co-
pilul care participa regulat la Talmud 
Tora și venea la sinagogă de marile 
sărbători, va trebui să-i țin locul. Aces-
ta a fost pentru mine, fără cuvinte, tes-
tamentul lui Iankale. Visuri de copil.

Flacăra iudaismului la Arad nu s-a 
stins. Cu sau fără Iankale, minianul 
zilnic de la Templul Ortodox a conti-
nuat. Tata de obicei punea tfilin și își 
făcea rugăciunea acasă, dar, în anul 
după ce s-a prăpădit bunica, mama 
mamei, se ducea aproape zilnic să 
spună Kadiș și găsea minian atât 
dimineața, cât și seara. Participanții 
erau în mare parte pensionari care 
mai apucaseră o educație religioasă 
înainte de venirea comuniștilor. Cât 
timp lucrau, mulți evitau sinagoga de 
teama unor represalii. Ieșiți la pensie, 
când nu mai aveau ce pierde, ei re-
veneau la locul lor firesc, la sinagogă.

De atunci au trecut mai mult de 
cincizeci de ani. Nimeni nu se mai 
teme că-și va pierde locul de muncă 
dacă va veni la rugăciune, dar prea 
puțini au rămas din acea generație.

Nouă, celor educați în comunism 
sau în perioada postcomunistă, ne 
lipsește acest atașament firesc față 
de sinagogă. Pentru noi, a veni la si-
nagogă a fost o alegere conștientă. 
Pentru unii, care au perseverat, ea a 
devenit un element esențial al vieții. 
Pentru mulți, fiecare vizită la sina-
gogă este o nouă alegere. Într-o zi 
alegea unul să vină, în altă zi altul, și 
așa, de bine de rău, continua viața în 
sinagogi.

Pandemia a fost o lovitură puter-
nică pentru comunitățile evreiești, nu 
numai din România, ci de pe tot glo-
bul. Unii s-au prăpădit, alții se tem să 
iasă din casă, mulți au pierdut obice-
iul de a mai veni la sinagogă. Partici-
parea la rugăciune de la distanță, prin 
telefon sau calculator, deși necesară 
și binevenită, e și ea o sabie cu două 
tăișuri. Mesele rituale la care cântam 
împreună, ascultam din învățăturile 
Torei și ne simțeam ca o mare familie 
s-au rărit și ele.

Niciodată nu a fost atât de greu 
să păstrăm continuitatea minianului. 
O mare parte din rugăciune se poa-
te oficia și fără minian, dar senzația 
e alta. Simțim nevoia să fim zece, 
când fără unul dintre noi nu se poate. 
Simțim nevoia să participăm la o ru-
găciune completă, să fim chemați la 
Tora și să facem Mi Șeberah pentru 
cei apropiați, dar mai ales să rostim 
Kadiș în amintirea celor dragi, care 
ne-au fost cândva alături, dar nu mai 
sunt printre noi.

Am ajuns la momentul în care 
este de datoria fiecăruia dintre noi să 
îndeplinească testamentul lui Ianka-
le.

RAFAEL SHAFFER,
prim-rabin al FCER

Purim într-un an bisect

Membrii comunităților evreiești din București, Iași, Brașov, dar și din alte 
orașe, s-au reunit anul acesta, din motive pandemice, la un Seder de Tu 
biȘvat transmis pe internet. Sederul demonstrativ, prezentat online, i-a avut ca 
îndrumători pe prim-rabinul FCER, Rafael Shaffer, pe Eduard Kupferberg, se
cretar general al FCER și director al Cancelariei Rabinice, pe Adrian Gueron, 
director JCC București, și pe Daniel Orenstein. S-au alăturat online dr. Dan 
Rosenberg, președintele CE Brașov, Albert Lozneanu, directorul JCC Iași, 
precum și mulți enoriași de toate vârstele. Participanții au avut la dispoziție o 
broșură explicativă despre Sederul de Tu biȘvat și au avut posibilitatea de a 
participa la un concurs online cu premii, pe teme legate de această celebrare.

Testamentul lui Iankale

Purim este o sărbătoare care ani-
versează salvarea și supraviețuirea 
evreilor. Originea ei e povestită în 
Cartea Esterei. Data este 14 Adar, cu 
excepția Ierusalimului, oraș înconjurat 
de ziduri, în care este celebrată în ziua 
următoare, 15 Adar, cu denumirea 
„Șușan Purim”. Anul acesta, 5782, e 
bisect și i se adaugă o lună. Conform 
tradiției, Adar este luna bucuriei: când 
intră Adar, intră bucuria, spune tradiția 
ebraică. De aceea luna dublată este 
Adar: hasidismul habad vorbește des-
pre 60 de zile de bucurie. În afară 
de luna Adar Rișon este și luna Adar 
Șeini sau VeAdar, iar evenimentele și 
sărbătorile, printre care Purim, sunt 
celebrate în luna Adar Șeini. Deci anul 
acesta vom sărbători Purim la 14 Adar 
Șeini (joi, 17 martie 2022), iar Șușan 
Purim la 15 Adar Șeini (vineri, 18 mar-
tie 2022). Seara de ajun de Purim, în 
care se citește „Meghilat Esther” (Car-
tea Esterei), va fi miercuri, 16 martie. 
În ziua de ajun de Purim, 13 Adar 
Șeini (16 martie) este postul Esterei 
(„Taanit Esther”), în amintirea postului 
ținut de regina Esther (Estera) cu rugă 

către Dumnezeu ca să fie primită de 
rege și să poată interveni pentru sal-
varea poporului ei. În limba persană, 
„Purim” înseamnă „sorți”, care aveau 
importanță socială. În acest caz, data 
la care evreii urmau să fie omorâți, 
13 Adar, fusese decisă prin tragere la 
sorți.

Evenimentul istoric s-a petrecut la 
Susa (în ebraică, „Șușan”), una dintre 
capitalele regatului persan, în timpul 
domniei regelui Ahașveroș, echivalat 
de unii cercetători cu Ahawahștra sau 
Artaxerxes I (486-465 î.e.n.). Cartea 
Esterei, codificată în Biblia ebraică și în 
Vechiul Testament creștin, povestește 
evenimentul sub formă explicativă. 
Evreii erau urmașii celor deportați 
de regele babilonian Nabucodono-
sor după cucerirea Ierusalimului (586 
î.e.n.). Regatul babilonian fusese cu-
cerit de regatul persan. Ahașveroș 
era un rege slab: Cartea Esterei îl 
prezintă ca pe inversul conducătoru-
lui potrivit. El lăsase treburile țării în 

Tu biȘvat – sărbătoarea care ne învață să apreciem bucuriile mărunte ale vieții

(Continuare în pag. 20)
LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI
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Holocaustul – o problemă de mare 
importanță pentru întreaga umanitate

Arad
ComunitAti

Biblioteca Județeană „Alexandru 
D. Xenopol” Arad găzduiește un pro-
iect prin care se dorește dezvoltarea 
valorilor europene, învățarea istori-
ei, științei și culturii prin intermediul 
cărților ce pot fi împrumutate. Cele 
„Cinci minute de poveste” au fost 
atent gândite de prof. Ioana Nistor, 
documentarist al bibliotecii arădene, 
pentru a veni în întâmpinarea elevilor, 
părinților și pedagogilor. În acest ca-
dru, Ioana Nistor împreună cu Maria 
Truță, bibliotecar, și cu Marius Bran-
ca, responsabilul pentru filmare și 
editare video, au realizat o emisiune 
cu ocazia Zilei Internaționale de Co-
memorare a Victimelor Holocaustului. 
Dumnealor au ales să prezinte cartea 
Șoriceii doamnei Marlowe, scrisă de 
Frank Asch și ilustrată de fiul său, De-
vin Asch, în care se arată într-un mod  

metaforic calvarul prin care au trecut 
evreii și cei care încercau să îi ajute în 
timpul celui de al Doilea Război Mon-
dial.

„Comemorarea victimelor Holoca-
ustului și educația reprezintă un im-
perativ global în al treilea deceniu al 
secolului XXI, încurajând solidaritatea 
între oameni, promovând compasi-
unea și combătând antisemitismul și 
rasismul. Biblioteca Județeană «Ale-
xandru D. Xenopol» Arad se alătură 
acestui demers, punând la dispoziția 
cititorilor, mari și mici, complexe re-
surse bibliografice, de la romane, 
povestiri, poezii, la literatură biogra-

fică, filme documentare și studii de 
specialitate despre Holocaust, ofe-
rind analize specifice asupra naturii și 
consecințele acestui genocid, stimu-
lând astfel empatia și înțelegerea prin 
orientarea experienței individuale și 
facilitarea înțelegerii evenimentelor”, 
spune Ioana Nistor, coordonatorul 
proiectului.

Cartea Șoriceii doamnei Marlowe 
este creată pentru elevii claselor pri-
mare, într-un stil care să îi atragă atât 
vizual, cât și prin felul în care este 
scrisă. Ea este o poveste dragă biblio-
tecarilor și pentru faptul că personajul 
principal, pisica cea curajoasă, care 
salvează șoriceii, este bibliotecar. În 
descrierea cărții, Maria Truță vorbește 
atât despre evenimentele foarte triste 
din timpul Holocaustului, cât și despre 
felul în care noi, oamenii, trebuie să 
ne înțelegem și să ne acceptăm, in-
diferent de etnie, religie ori alte con-
siderente. Dumneaei descrie cartea 
din punct de vedere artistic, al graficii, 
al designului și al unor detalii semni-
ficative. „Ce-mi place este pagina de 
la început, cu un fundal sepia. Până 
și ochii doamnei Marlowe au altă cu-
loare. Totul este tern și trist, în afara 
locuinței sale”, adaugă Maria Truță.

„Copilul nu devine om,  
el este deja om”

De fapt, povestea scrisă de Frank 
Asch este al doilea demers de rela-
tare și conștientizare a tragediilor din 
timpul Holocaustului, pe care echi-
pa bibliotecii arădene a ales să îl di-
semineze în cele „Cinci minute de 
poveste”. Primul a fost  încărcat pe  
YouTube la data de 9 noiembrie anul 
trecut, pentru a comemora victimele 
Nopții de Cristal. Atunci, Ioana Nistor 
și Maria Truță au ales să povestească 
viața lui Henryk Goldszmit, pedagogul 

evreu cunoscut pentru emisiunile lui 
radio în întreaga Polonie sub numele 
de Janusz Korczak sau Pan Doctor. 
Korczak și-a dedicat viața copiilor atât 
prin munca sa de director de orfelinat, 
cât și prin educarea concetățenilor 
privind drepturile copilului, ale dezvol-
tării lui intelectuale și sociale.

În prezentarea cărții Ultima călă
torie. Doctorul Korczak și copiii săi, 
scrisă de Irene Cohen-Janca și ilus-
trată de Maurizio A.C. Quarello, Maria 
Truță se adresează direct părinților 
cărora le explică de ce e important ca 
micuții lor să cunoască această po-
veste și de ce îi este ei atât de dragă. 
„Ideologiile lui Janusz Korczak, lega-
te de creșterea și educarea copilului, 
stau la baza Cartei Drepturilor Copi-
lului realizată de ONU. El a fost un 
medic pediatru care a iubit copiii și a 
încercat să îi înțeleagă cu toată ființa 
lui. Copiii l-au iubit enorm, deoarece 
în interiorul casei de copii a reușit să 
îi organizeze într-un Parlament. Trata 
copilul ca pe un adult. Considera că 
un copil nu va deveni om, ci el deja 
este om cu drepturi depline. Toți cei 
care l-au cunoscut au fost marcați de 
existența și prezența sa”, spune Ma-
ria Truță. Deși a avut mai multe ocazii 
de a se salva, doctorul Korczak a ales 
să rămână alături de copiii săi până în 
ultima clipă.

Demersul Ioanei Nistor și al cole-
gilor săi a fost observat, lăudat și pro-
pagat în mediul social de organizația 
United for Intercultural Action, o 
rețea europeană care luptă împotri-
va naționalismului, a rasismului și a 
fascismului. Atât cele două povești 
evreiești, cât și restul proiectelor se 
pot vedea pe pagina https://bibliote
caarad.ro și pe canalul de YouTube al 
instituției.

MARGARETA VIDORKA SZEGŐ

Holocaustul 
în mărturii 
și analize 
științifice

La Comunitatea Evreilor din Piatra 
Neamț, Ziua Internațională de Come-
morare a Victimelor Holocaustului a 
fost marcată prin două evenimente. 
În primul rând, pe 25 ianuarie a.c., la 
sediul comunității a avut loc o reuni-
une în care supraviețuitorul ing. Duțu 

Leibovici (83 de ani) a relatat des-
pre dramatica dispariție a tatălui său 
într-unul dintre Trenurile Morții, într-o 
emoționantă convorbire-interviu cu 
președintele Em. Nadler (Șmil Leibo-
vici, croitor, a fost reținut la Chestura 
din Iași în ziua de 28 iunie 1941, îm-
barcat în tren și înhumat a doua zi în 
groapa comună din Podu Iloaiei). În-
treaga discuție a fost înregistrată de o 
echipă a postului tv France 24 (coor-
donată de jurnalista Nadia Bletry), ur-
mând să fie difuzată în luna iunie a.c.

Pe de altă parte, sâmbătă, 29 
ianuarie a.c., la Colegiul Național 
„Ștefan cel Mare” din Târgu Neamț s-a 
desfășurat o sesiune comemorativă în 
cadrul proiectului interdisciplinar  „Ho-
locaustul – un drum fără întoarcere” 
(coordonator, prof. dr. Elisabeta Pas-
cu). Elevele Ana-Maria Heriu, Andreea 
Broșteanu, Emanuela Sava și Carmen 
Harpa au citit fragmente din mărturiile 
scrise ale unor supraviețuitori ai lagă-
relor de exterminare și au prezentat re-
ferate științifice susținute de materiale 
audio-video. Au participat și au avut 
intervenții: insp. școlar prof. Elena Pre-
da, prof. Mirela Nuțu, Marcel Grinberg 
(vicepreședinte CE Piatra Neamț și 
șeful Obștii Evreilor Târgu Neamț), Sil-
viu Stern (reprezentant al Consiliului 
părinților), Lidia Richter (directoarea 
Bibliotecii orășenești „Ion Creangă”).

(E.N.N.)

Pandemia a făcut ca multe eve-
nimente religioase, culturale ori de 
evocare istorică să fie amânate sau 
chiar anulate, însă tehnologia ne adu-
ce aproape, permițându-ne și să ne 
protejăm familiile. Astfel, Comunitatea 
Evreilor din Arad a ales social media 
ca mijloc de aducere aminte și păstra-
re a memoriei celor dispăruți în oro-
rile Holocaustului. Membrii instituției 
au făcut recomandări de filme și de 
cărți, iar președintele, Raoul Vizen-
tal, i-a invitat să le împrumute din 
biblioteca Comunității noastre, pe 
care s-a căznit să o îmbogățească 
cu cele mai noi apariții filmografice 
și editoriale. Atât în zilele premergă-
toare celei de 27 ianuarie, cât și după 
aceea, grupul Comunității și paginile 
personale ale membrilor ei au fost 
pline de articole, studii, fotografii din 
perioada Holocaustului și de mărturii 
ale supraviețuitorilor, încercând astfel 
combaterea antisemitismului prin in-
termediul cunoașterii istoriei.

Un demers asemănător, demn de 
toată admirația, a avut și prof. univ. 
Marius Grec, directorul Centrului de 
Studii Iudaice „Academician Nicolae 
Cajal” din cadrul Universității de Vest 
„Vasile Goldiș” din Arad, prin pre-
zentarea de pe canalul de YouTube 
al instituției. Linkul de la materialul 
video a fost distribuit cu ocazia Zi-
lei Internaționale de Comemorare a 
Victimelor Holocaustului, în vederea 

diseminării informațiilor socio-istorice 
în rândul studenților, al elevilor și nu 
numai. Materialul video începe prin a 
prezenta rezoluția adoptată la data de 
1 noiembrie 2005 de Adunarea Ge-
nerală a Națiunilor Unite, prin care se 
respinge orice negare a Holocaustului 
și se alege ziua de 27 ianuarie ca Zi 
Internațională de Comemorare a Vic-
timelor Holocaustului. Ea a fost pro-
pusă de Israel, deoarece în această 
zi, în anul 1945, a fost eliberat lagărul 
de la Auschwitz-Birkenau.

„Odată cu instituirea Zilei Interna-
ționale de Comemorare a Victimelor 
Holocaustului, rezoluția ONU res-
pinge orice negare a Holocaustului 
ca eveniment istoric, fie integral, fie 
parțial, și felicită statele care s-au 
angajat în mod activ în conservarea 
siturilor care au servit ca lagăre de 
exterminare naziste, lagăre de muncă 
forțată și închisori, în timpul Holoca-
ustului”, spune prof. univ. dr. Marius 
Grec. El a subliniat faptul că Guver-

Povești evreiești în context european

nul României a stabilit ziua de 9 oc-
tombrie ca Zi de Comemorare a Vic-
timelor Holocaustului din țara noastră 
încă din 2004. De asemenea, ne-a 
reamintit faptul că România a exerci-
tat președinția Alianței Internaționale 
pentru Memoria Holocaustului în peri-
oada 2016-2017, când a fost adoptată 
și definiția de lucru a antisemitismului, 
care spune că „antisemitismul este 
o anumită percepție despre evrei, ce 
poate fi exprimată drept ură față de 
aceștia. Manifestările retorice și fizice 
de antisemitism sunt îndreptate că-
tre indivizi evrei sau non-evrei și/sau 
proprietatea acestora, către instituțiile 
și obiectele religioase ale comunității 
evreiești”.

In memoriam LIvIu beRIS
Profesorul Marius Grec a vorbit 

și despre trecerea în neființă a unu-
ia dintre ultimii supraviețuitori ai Ho-
locaustului din România, Liviu Beris, 

Piatra Neamț

președintele Asociaţiei Evreilor din 
România Victime ale Holocaustului. 
Liviu Beris trăiește în amintirea ară-
denilor prin nenumăratele vizite fă-
cute în orașul nostru, prilej cu care 
a vorbit studenților, elevilor și tuturor 
celor interesați să afle ce a trăit el. 
Directorul Centrului de Studii Iudaice 
a tras un semnal de alarmă folosind 
asemănarea făcută de Liviu Beris din-
tre societatea actuală și cea care a 
permis Holocaustul, spunând că nici 
în ziua de azi nu există un mecanism 
care să poată stopa așa ceva. În afară 
de cartea lui Liviu Beris, Holocaustul 
sub guvernul Antonescu, Marius Grec 
a mai prezentat și volumul Speaking 
memories în care se prezintă mărtu-
riile și sfaturile unor supraviețuitori ai 
Holocaustului. Materialul video s-a 
încheiat cu declarația lui Liviu Beris 
în care dumnealui arată de ce Holo-
caustul este o problemă ce vizează 
întreaga omenire.

MARGARETA VIDORKA SZEGŐ

Bibliotecar 
Maria Truță
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Ziua Internațională de Comemo-
rare a Victimelor Holocaustului a fost 
marcată în Comunitatea sibiană prin 
câteva evenimente demne de a fi 
evidențiate, organizate cu respecta-
rea strictă a restricțiilor pandemice în 
vigoare.

În zilele de 26-28 ianuarie, sinago-
ga a funcţionat în regimul „porţilor 
deschise”. În expoziţia din incintă 
se găsește şi un panou special 
dedicat Holocaustului. Vizitatorii 
au aflat informații despre eveni-
ment prin explicaţiile oferite de un 
ghid bine documentat.

Apoi, chiar în ziua de 27 ia-
nuarie, a avut loc și vizita noului 
consul, doamna Kerstin Ursula 
Jahn, de la Consulatul German 
din Sibiu, care a ţinut în mod spe-
cial să ne viziteze Comunitatea, 
ca un prim contact şi pentru a ne 
cunoaşte şi a menţine buna tradi-
ţie a legăturilor Consulatului German 
din Sibiu cu Comunitatea noastră. 
Din startul întâlnirii, doamna Jahn a 
menţionat că a ales această dată ca 
un mod de exprimare a solidarităţii cu 
Ziua Internaţională de Comemorare a 
Victimelor Holocaustului.

Pe parcursul a circa două ore şi ju-
mătate, atât cât au durat vizita şi con-
vorbirile cu preşedintele Comunităţii, 
oaspetele s-a interesat de istoria Co-
munităţii, de viaţa comunitară, de as-
pecte ale situaţiei evreilor în perioada 

persecuţiei antonesciene şi naziste, 
de supravieţuitorii lagărelor de exter-
minare, ca şi de aspecte ale antisemi-
tismului din zilele noastre.

Atât la plecare, cât şi ulterior,  
printr-un mesaj transmis prin repre-
zentantul de presă al Consulatului, 
noul consul a spus: „Vă mulţumim 

foarte mult pentru primirea atât de 
călduroasă de astăzi, pentru tot tim-
pul pe care l-aţi acordat acestei prime 
vizite, pentru tot ceea ce aţi povestit.” 
De asemenea, a cerut acordul de a 
trimite aspecte ale vizitei la presa lo-
cală. Ca urmare, în ziarele Tribuna 
şi Hermann staedter Zeitung, ca şi 
pe site-ul Ambasadei Germaniei din  
Bucureşti sunt inserate atât aspecte 
ale vizitei, cât şi comentarii şi fotografii.

ing. OTTO DEUTSCH,
președintele CE Sibiu

De Ziua Internaţională de Come-
morare a Victimelor a Holocaustului, 
Comunitatea Evreilor din Bacău fost 

vizitată de o delegaţie a primăriei mu-
nicipiului, condusă de primarul Lucian 
Stanciu Viziteu.

Este prima vizită la sediul nostru 
a unui primar al municipiului, aflat în 
funcţie. De altfel, domnul Viziteu ne-a 
mai vizitat, înainte de a fi ales primar, 
ceea ce ne dă speranţa unei colaborări 
mai bune ca până acum cu Primăria 

Bacău. S-au discutat aspecte legate 
de Holocaust – din Bacău, România 
sau din Europa – şi despre pericolul 
ascensiunii formaţiunilor politice cu 
caracter extremist.

O temă importantă a discuţiilor a 
fost legată de stadiul proiectului de 
reabilitare a Templului Cerealiştilor, 
obiectiv de suflet al Comunităţii bă-
căuane, primarul Lucian Stanciu Vi-
ziteu manifestându-şi disponibilitatea 
de a sprijini acest demers.

Ing. Florin Goldring, secretarul Co-
munităţii, a ridicat problema că mo-
numentul istoric Templul Cerealiştilor 
nu apare nici în planul de dezvoltare 
al consiliului judeţean, nici în cel al 
primăriei. Acum această situația este 
în curs de rezolvare, Comunitatea  
fiind deja contactată în acest sens de 
reprezentantul Primăriei. (B.H.)

În ciuda vremurilor grele, am avut 
parte şi în acest an de un Seder Tu 
biŞvat de excepţie, ca în anii buni, 
fără pandemii. Un număr de circa 40 
de membri ai CE Bacău au ţinut să 
petreacă împreună Sederul şi să-i pri-
mească, cât mai ospitalier, pe oaspeţii 
noştri: pe preşedintele FCER, Silviu 
Vexler, precum şi pe cei de la CE 
Iaşi, rabinul Yehoshua Aharonovitch, 
preşedinta Benjamina Ides Vladcov-
schi şi secretarul Albert Lozneanu.

După un scurt cuvânt de salut, 
rabinul Yehoshua Aharonovitch, con-
form obiceiului, a preluat coordona-
rea evenimentului. Pentru început, 
s-a oficiat un scurt serviciu religios de 
Minha, după care s-a discutat despre 
semnificaţia agrară a Anului Nou al 
Pomilor, s-a explicat de ce este de-
numit Tu biŞvat, Hamisha Asar biŞvat 
sau Hamishuser. Vorbitorul a continu-
at cu o serie de pilde rabinice foarte 
interesante şi pline de învăţături.

A luat apoi cuvântul Silviu Vexler  
care, după salutul adresat celor pre-
zenţi, a adus o veste foarte bună Co-
munităţii noastre, şi anume faptul că, 
în februarie, demarează lucrările din 
cadrul proiectului de reabilitare a Si-
nagogii Cerealiştilor Bacău, proiect 
de suflet pentru întreaga Comunitate 
băcăuană.

Sederul a fost condus, mai depar-
te, de domnul rabin care a explicat 

semnificaţia fructelor servite, semni-
ficaţia celor patru pahare de vin, alb, 
roşu sau amestec, şi despre cele cinci 
binecuvântări practicate la acest eve-
niment.

A urmat un antrenant program de 
cântece evreieşti, la care s-au remar-
cat domnul rabin şi Albert Lozneanu. 

Laura Şerban şi Cristian Apreutesei 
s-au ocupat de pregătirea bunătăţi-
lor şi de servirea celor prezenţi cu 
fructe din Ţara Sfântă şi cu dulciuri. 
Rabinul Aharonovitch a împărţit pun-
guțe cu dulciuri din Israel, trimise, cu 
dedicaţie, prin grija directorului JDC, 
Israel Sabag. Tânărul Emy Leibu a 
plantat, deocamdată într-un ghiveci, 
un păr care urmează să fie replantat, 
la primăvară, în curtea sediului CE 
Bacău.

BRIF HAINRICH,
președintele CE Bacău

Anul Nou al Pomilor 5782Bacău Sibiu
ComunitAti

Primarul Lucian Stanciu Viziteu,  
în vizită la Comunitate

Lansare de carte la Iaşi, de Ziua Internaţională  
de Comemorare a Victimelor Holocaustului

#WE REMEMBER

O delegaţie a Comunităţii Evreilor din Bacău, din care 
au făcut parte dr. Corina Grinberg, secretar Florin Goldring 
și subsemnatul, președintele Comuni-
tății, s-a deplasat la Teatrul Naţio nal 
„V. Alecsandri”, din Iaşi, la invitaţia 
lui Radu Sacagiu. Cu ocazia Zilei In-
ternaţionale de Comemorare a Victi-
melor Holocaustului, Radu Sacagiu 
s-a ocupat de organizarea, în condiţii 
excelente, a lansării unei cărți intitu-
late Istoria Holocaustului și sugestiv 
subintitulată „Desfiinţarea omului: de 
la ascensiunea lui Hitler până la exe-
cuţia lui Eichmann”, autor Ovidiu Ra-
eţchi. Din prezidiu au făcut parte auto-
rul cărţii, alături de istoricii Alexandru 
Muraru şi Bogdan Caranfil, precum şi Radu Sacagiu. Din 
partea CE Iaşi au fost prezenţi preşedinta Benjamina Ides 
Vladcovschi, secretarul Albert Lozneanu şi Silvian Segal. 
Au participat și regizorul Dan Michael Schlanger alături 
de alte personalităţi culturale şi politice. Vorbitorii au sub-

liniat importanţa aducerii la cunoştinţa publicului larg a 
atrocităţilor întâmplate în Holocaust, în general, dar şi în 

Holocaustul din România, în special, 
atrăgând atenţia asupra pericolului 
omiterii sau al minimalizării acestuia. 
Istoricii Alexandru Muraru și Bogdan 
Caranfil s-au dovedit a fi profunzi și 
fini cunoscători ai celei mai mari tra-
gedii din istoria omenirii, Holocaustul.

Ovidiu Raeţchi a subliniat faptul 
că Holocaustul nu a apărut deodată, 
din senin, ci că acesta a debutat cu 
aşa-numitul Holocaust al cuvintelor, 
promovat de Hitler şi de acoliții săi, în 
primii ani de ascensiune a nazismului, 
urmat, ani mai târziu, de Holocaus-

tul legilor şi apoi de cel al dezumanizării, al înfometării, 
al gloanţelor şi al camerelor de gazare. Autorul a arătat 
că nepăsarea oamenilor, în fazele iniţiale ale Holocaus-
tului, a făcut posibilă „evoluţia“ spre această tragedie  
mondială. (B.H.)

Tu biȘvat într-un oraș  
fără evrei

(15 Șvat 5782 – 17 ianuarie 2022)
Elevii Școlii Gimnaziale „Smaran-

da Gheorghiu (Elisa și Iosef Samuil)” 
din Târgoviște au marcat Anul Nou 
al Pomilor, ca și în anii trecuți, prin 
activități specifice, potrivite cu iarna 
din România.

Din cauza restricțiilor sanita-
re, evenimentul s-a desfășurat în 
două etape: prima, strict teoretică, 
la școală; următoarea, practică, la ei 
acasă. Mulți elevi sunt etnici bulgari 
din familii de legumicultori obișnuiți cu 
grădinăritul.

Li s-a vorbit elevilor despre săr-
bători. Sunt sărbători religioase sau 
semireligioase comune mai multor 
popoare, dar sunt și sărbători unice, 
practicate de un singur popor, prin 

tradiție. Paștele Cailor, la bulgari; Anul 
Nou al Pomilor, la evrei. Această ce-
lebrare are o semnificație agricolă în 
Israel, marcând data limită de elibera-
re a naturii de iarnă și începerea unui 
nou ciclu vegetal.

De-a lungul timpului, importanța 
sărbătorii a mai scăzut, în special 
după distrugerea celui de al doilea 
Templu din Ierusalim.

Odată cu reînființarea Statului Is-
rael modern, celebrarea a devenit din 
nou populară, mai ales în rândul copi-
ilor și al tinerilor israelieni care sădesc 
pomișori în această zi. Astfel, tradiția 
plantării de puieți de Anul Nou al Po-
milor a contribuit la împădurirea Isra-
elului, la transformarea acestuia într-o 
grădină înfloritoare.

În scrisoarea sa adresată elevilor 
școlii, prim-rabinul Rafael Shaffer ex-
plică nevoia delimitării climatice dintre 
Israel și România. În Israel, fructele 
au fost culese, iar migdalul nu și-a 
scuturat floarea. În final îi îndeamnă 
să se roage lui Dumnezeu, fiecare pe 
limba lui, în religia lui, pentru o recoltă 
bogată în anul agricol care abia înce-
pe.

Legat de acest îndemn, li s-a 
amintit elevilor Geneza. Dumnezeu, 
după ce și-a încheiat lucrarea, le-a 
încredințat oamenilor Pământul nu ca 
recomandare, ci ca poruncă: să-l stă-
pânească! Dar responsabil! Ceea ce 
oamenii nu au făcut.

De aceea acum este necesar să 
reparăm ceea ce este deja dăună-
tor. Responsabilitatea fiecăruia dintre 
noi este să ocrotească natura, să se 
preocupe de sănătatea Pământului – 
spre folosul nostru, dar și ca să lăsăm 
generațiilor următoare un Pământ ro-
ditor.

ILEANA GHENCIULESCU

Târgoviște

În prim-plan, S. Vexler (dreapta),  
B. Ides Vladcovschi și A. Lozneanu
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Ziua Internaţională de Comemo-
rare a Victimelor Holocaustului a fost 
marcată la Timişoara prin două eve-
nimente online semnificative. Prima 
a fost o întâlnire cu Norman Manea, 
scriitorul evreu de limba română cu 
cea mai mare notorietate internaţio-
nală şi tradus în cele mai multe limbi. 
În discuţia moderată de dr. Luciana 
Friedmann, sub egida Comunităţii 
Evreilor din Timişoara şi a recent în-
fiinţatului Centru de Studii Evreieşti 
si Israeliene U.V.T., s-a aflat directo-
rul ICR New York, dr. Dorian Branea, 
absolvent al Universităţii de Vest din 
Timişoara, ataşat de locurile sale de 
baştină. Recent, ICR New York a de-
dicat un mare eveniment aniversării 
celor 85 de ani ai scriitorului. Unul 
dintre candidații la Premiul Nobel 
pentru Literatură, Norman Manea 
a răspuns la întrebări referitoare la 
subiectul ce revine obsesiv în ope-
ra sa, „călătoria” – călătoria forţată, 
călătoria nedorită, călătoria visată, 
călătoria nesperată, călătoria ratată 
etc. Desigur, prima călătorie la care 
s-a referit autorul a aproape 40 de 
volume, dintre care foarte multe au 
făcut înconjurul literar al planetei, a 
fost cea în Transnistria, atunci când 
avea doar 5 ani. Marcat profund de 
aceasta, se raportează, aşa cum 
spunea, cu precauţie şi teamă pen-
tru semenii săi în anii de acum.

În decursul discuţiei, cu fineţea şi 
subtilitatea atât de specifice, Norman 
Manea a vorbit despre dezrădăcina-
re şi rătăcire, a spus că dorul cel mai 
mare din România este... sine însuşi. 
Profunzimea acestei afirmaţii, o legă-
tură indestructibilă între el şi ţara de 
baştină, a fost impresionantă pentru 
ascultători. Nu se putea să nu se vor-
bească despre Întoarcerea huliganu
lui, cartea sa atât de importantă care 
reia tema lui Sebastian din Cum am 
devenit huligan. Cu înţelegerea şi afi-
nitatea sa specială pentru Sebastian, 

Norman Manea a revenit mereu la zi-
lele noastre, la confruntarea pe care 
trebuie să o ducă urmaşii huliganilor 
de odinioară.

Dorian Branea a vorbit despre ac-
tivitatea de promovare a culturii româ-
ne în Statele Unite şi despre persona-
litatea cu totul specială a lui Norman 
Manea, despre privilegiul de a-i cu-
noaşte, pe el şi pe soţia sa, Cella Ma-
nea, de aproape. Întâlnirea aceasta, 
deşi a pornit de la teme dureroase, a 
avut un ton solar, desprins de meschi-
năriile de zi cu zi, şi a fost o bucurie 
pe care doar online-ul a putut-o oferi 
în condiţiile date.

Privind la Holocaust  
cu ochi de copil

Comemorarea propriu-zisă a victi-
melor Holocaustului a avut loc în 27 
ianuarie. După o prezentare a semni-
ficaţiei acestei zile, făcută de preşe-
dinta comunităţii, dr. Luciana Fried-
mann, în compania participanţilor a 
fost rabinul Zvika Kfir, fiu al unui tată 
care a scăpat, copil fiind, doar împre-
ună cu fratele lui din ororile în care  
le-au fost ucişi părinţii. El a vorbit des-
pre diversele tipuri ale „răului în lume” 
– răul care poate fi înţeles, răul inte-
resat şi cu scop, răul acela fără scop, 
fără vreo finalitate, răul pur distructiv 
din care nimeni nu are de câştigat.

Tilla Rudel, directoare a Institu-
tului Francez din Timişoara, parte-
ner al evenimentului, a împărtăşit, 
de această dată, o istorie impresio-
nantă, extrem de personală. Părinţii 
săi sunt supravieţuitori francezi ai 
Holocaustului, care nu au spus co-
piilor prin ce au trecut. Doar relativ 
recent, mama sa, care a lucrat la 
Yad Vashem, a dezvăluit povestea 
de familie specială pe care au trăit-o. 
Claudine Rudel avea ca singură pri-
etenă a anilor în care s-au ascuns, 
sub o altă identitate, o păpuşă numită 
Colette. Fetiţa era puţin geloasă pe 
prietena sa neînsufleţită, căci părin-
ţii aveau o grijă specială de ea, nu 
voiau să o piardă, întrebau mereu 
de ea. Crescând, fetiţa a aflat că în 
interiorul lui Colette se găsea toată 
averea ascunsă a familiei, practic ea 
reprezenta şansa la viaţă a familiei. 
Azi, Colette se află într-o vitrină de la 
Yad Vashem, iar pentru Claudine, la 
peste 70 de ani, despărţirea de com-
panionul său din copilărie a fost una 
foarte emoţionantă.

Un important moment al serii a fost 
reprezentat de mărturiile supravieţui-
torilor, cuprinse într-un film pregătit 
special pentru acest eveniment. Ve-
rona Eckstein, Silvia Hecht, Alexan-
dru Lowinger, fraţii Adriana Mocanu şi 
Victor Schwimmer au povestit despre 
copilăria lor în anii războiului, despre 
discriminare, prigoană, teamă. Au 
atins şi tema anilor comunismului ce 
a urmat şi au dat şi un îndemn tine-
retului de azi. Una dintre întrebările 
care le-au fost adresate a fost „Cum 
vă afectează cei care neagă azi Holo-
caustul?”, iar răspunsurile lor au fost 
cutremurătoare. Confruntaţi, împreu-
nă cu familiile lor, cu realitatea unor 
vremuri odioase, li se pare de necre-
zut numărul în creştere al celor care 
mistifică realitatea.

LUCIANA FRIEDMANN

David Saranga, ambasadorul Sta-
tului Israel în România, a efectuat o 
vizită oficială în oraşul Iaşi, în ziua de 
21 ianuarie 2022. În cursul dimineţii, 
E.S. s-a întâlnit la Palatul Roznova-
nu, sediul municipalităţii ieşene, cu 
Mihai Chirica, primarul municipiului, şi 
au avut o serie de convorbiri vizând 
în principal colaborări în domeniul 
economic, cultural şi social între ora-
şul Iaşi şi oraşe şi companii din Isra-
el. Există posibilitatea implicării unor 
companii israeliene în proiecte ce se 
vor desfăşura în municipiul sau jude-

ţul Iaşi, în domeniul agrotehnologiilor, 
aducţiunilor de apă, hidrotehnologii-
lor, biotehnologiilor, echipamentelor 
medicale, IT ş.a.

În aceeaşi zi, ambasadorul Statu-
lui Israel s-a întâlnit cu prof. univ. dr. 
Tudorel Toader, rectorul Universităţii 
„Al.I. Cuza” din Iaşi, şi a vizitat cea 
mai veche instituţie de învăţământ 
superior din România. S-au purtat 
discuţii despre colaborări în domeniul 
învăţământului universitar şi al cerce-
tării ştiinţifice.

Un alt important obiectiv vizitat a 
fost Biblioteca Universităţii Tehnice 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi. Inclusă 
în top 25 cele mai frumoase biblioteci 
din lume, aceasta concurează cu bi-
blioteci celebre, precum cea de la Tri-
nity College din Dublin, cu Biblioteca 
Regală Portugheză de la Rio de Ja-
neiro sau cu Biblioteca Naţională din 
Praga.

Biblioteca din Iaşi a fost construită 
în anul 1860, în stilul eclectic speci-

fic vremii, după planurile arhitectului 
elveţian L. Blanc, având la dispoziţie 
schiţele lui Petru Poni. Iniţiativa con-
struirii i-a aparţinut domnitorului Ale-
xandru Ioan Cuza. În prezent, Biblio-
teca deţine în jur de un milion de cărţi.

La venirea serii, David Saranga 
împreună cu Mihai Chirica au fost 
oaspeţii Comunităţii Evreilor din oraş, 
întâmpinând, alături de membrii co-
munităţii, Regina Şabat în Sinagoga 
Mare din Iaşi, cel mai vechi lăcaş de 
cult mozaic din România, care în 2021 
a împlinit 350 de ani de la inaugurare.

Preşedinta comunităţii 
ieşene, Benjamina Ides 
Vladcovschi, a salutat 
oaspeţii cu un călduros 
cuvânt de bun venit. În 
scurte intervenții, David 
Saranga a apreciat acti-
vitatea comunităţii ieşene 
în domeniul socio-medi-
cal şi cultural, iar Mihai 
Chirica a scos în eviden-
ţă contribuţia evreilor, 
de-a lungul timpului, la 
dezvoltarea economică a 
oraşului şi la înflorirea sa 

cultural-ştiinţifică şi şi-a exprimat spri-
jinul total pentru această comunitate. 
Juristul Albert Lozneanu, secretarul 
comunităţii, a oficiat serviciul religi-
os de Kabalat Șabat şi l-a invitat pe 
ambasadorul israelian să rostească 
rugăciunea Kiduş. Dr. ing. Filip Petra-
ru a citit și a interpretat pericopa Itro, 
pericopa săptămânii. În final, con-
ducerea comunităţii i-a invitat pe cei 
prezenţi să deguste produse tradiţio-
nale oferite prin sponsorizarea familiei 
Fitterman.

Vizita la Iaşi a E.S. David Saranga 
s-a desfăşurat sub auspiciile prieteni-
ei şi bunei colaborări cu conducerea 
municipalităţii ieşene şi a comunităţii 
locale, sugerând dezvoltarea şi întări-
rea relaţiilor economice şi culturale în-
tre Statul Israel şi judeţul Iaşi. Pentru 
evreii ieşeni a fost o vizită-eveniment, 
o vizită ce a onorat în mod deosebit o 
comunitate cu străvechi tradiţii cultu-
rale şi spirituale evreieşti.

MARTHA EŞANU

O vizită-eveniment
ComunitAti

In memoriam  dr. farm. Simion Caufman (z.l.), 
la 30 de ani de la trecerea în lumea umbrelor

Comemorarea Holocaustului: 
întâlnire cu Norman Manea şi mărturiile 

copiilor acelor vremuri

Dr. farm. Simion Caufman a fost una dintre cele mai cu-
noscute personalităţi din comunitatea ieşeană în perioada 
postbelică, un mare OM al cetăţii şi al evreilor ieşeni.

El s-a născut la 9 mai 1909 în comuna Sculeni din jude-
ţul Iaşi. Între anii 1922-1929 a urmat cursurile Liceului Na-
ţional din Iaşi. Apoi, în anul 1929 s-a înscris la Facultatea 
de Farmacie din Iaşi, pe care a absolvit-o în 1934.

Curând după absolvirea facultăţii, Simion Caufman îşi 
va consolida pregătirea profesională printr-un doctorat în 
farmacie, cu tema „Cercetări experimentale cu un anti-
histaminic de sinteză asupra variaţiilor unor electroliţi din 
serul sanguin” obţinând, în anul 1949, titlul de doctor la 
Institutul de Medicină şi Farmacie din Bucureşti.

În perioada 1934-1957 a lucrat în diverse farmacii par-
ticulare din Iaşi, iar din 1957 a fost numit şef de depozit la 
Centrofarm Iaşi. Meritele sale deosebite în plan profesio-
nal şi uman l-au impus, în perioada 1945-1949, ca secretar 
al Colegiului Farmaciştilor din judeţul Iaşi şi apoi ca preşe-
dinte al Colegiului Farmaciştilor din Iaşi. A predat în cadrul 
Şcolii sanitare din Iaşi, a publicat articole de specialitate şi 
a organizat apreciate reuniuni ştiinţifice de specialitate, la 
care se adaugă o susţinută activitate social-obştească, Si-
mion Caufman fiind un constant reper profesional şi moral 
în breasla sa şi nu numai.

El a devenit o personalitate de frunte a oraşului Iaşi. 
Timp de trei decenii a condus Comunitatea Evreilor Iaşi şi, 
învingând greutăţile inerente acelei perioade, a organizat 
variate manifestări culturale, dintre care amintim: cicluri 
de conferinţe, concerte de muzică religioasă, turnee ale 

Teatrului Evreiesc de Stat din Bucureşti şi 
aniversări ale teatrului idiş din România. 
După cutremurul din 1977, s-a implicat cu 
multă energie şi abnegaţie în restaurarea 
Sinagogii Mari din Iaşi.

La 11 februarie 1992, dr. Simion  
Caufman a încetat din viaţă, fiind regretat de toţi coreligio-
narii săi şi de numeroşii săi prieteni, colegi şi colaboratori 
neevrei.

Anul acesta, la împlinirea a 30 de ani de la trecerea sa 
în nefiinţă, readucem în amintirea tuturor, prin intermediul 
memoriei afective, figura unui mare OM al cetăţii şi al evre-
ilor ieşeni, a celui ce a fost dr. farm. Simion Caufman (z.l.), 
un organizator de excepţie, ce a reuşit, într-o perioadă difi-
cilă, să creeze un centru comunitar deosebit, să împrejmu-
iască cimitirele din judeţ, să refacă Sinagoga Mare etc. Ne 
amintim cu mult respect de cel ce a vegheat neobosit, timp 
de trei decenii, la bunul mers al comunităţii evreieşti ieşene 
şi rememorăm tot ceea ce a clădit el frumos, în plan spiri-
tual, material şi cultural, pentru această comunitate. Simi-
on Caufman (z.l.) va rămâne mereu prezent în amintirea 
noastră prin omenia, devotamentul, politeţea, modestia, 
cordialitatea şi adâncul respect pentru celălalt – atribute cu 
care şi-a onorat comunitatea şi îndatoririle faţă de aceasta, 
precum şi semenii din oraşul în care a trăit şi a muncit.

Piosul nostru omagiu şi fie-i memoria în veci binecu-
vântată!

MARTHA EŞANU

Iași Timișoara

D. Saranga (dreapta) primit la Iași
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ComunitAti
n Conf. dr. ing. 

DAN ROSENBERG, 
președintele CE Brașov, 
căruia îi revine misiunea 
de a conduce una din-
tre cele mai puternice 
comunități din țară, cu 
toate instituțiile comunita-
re – sinagogă, restaurant 
ritual, punct muzeistic etc. 
– funcționând din plin, reușește s-o facă 
cu succes. Deși conduce comunitatea de 
puțină vreme, are proiecte importante, cum 
este, de exemplu, reabilitarea Sinagogii Al-
bastre. În pofida pandemiei, a organizat 
evenimente online sau cu prezență fizică 
atât cât au permis-o restricțiile sanitare.
n  EMANUEL NADLER, președintele 

CE Piatra Neamț, mu-
zeograf și om de litere, 
veghează de mulți ani la 
bunul mers al comunității 
sale. Faptul că în comu-
nitatea lui se află vestita 
Sinagogă Baal Șem Tov, 
după numele întemeieto-
rului mișcării hasidice care 
– spune legenda – s-ar fi 

rugat acolo, atrage mulți turiști din țară și 
străinătate. Îi face plăcere să le fie ghid. 
Organizează anual Ziua Victor Brauner, fiu 
al orașului, în colaborare cu liceul de artă 
care îi poartă numele. Este și autor al unui 
album și al altor cărți dedicate pictorului, 
precum și un activ membru al Consiliului 
Editorial al Hasefer.
n  Prof. IANCU WEXLER, președintele 

CE Roman, unul dintre li-
derii comunitari cu mare 
vechime, își folosește 
experiența, energia, pri-
ceperea cu bune rezultate 
pentru comunitatea sa. A 
reușit să renoveze sina-
goga, să ridice la gara din 
oraș un monument dedicat 
memoriei Vioricăi Agarici, 
președintă a Crucii Roșii în timpul războiu-
lui, salvatoare a multor vieți evreiești când 
a oprit, cu riscul vieții, Trenurile Morții, dând 
apă și hrană prizonierilor. A scris o mono-
grafie despre istoria evreilor romașcani, cu 
accent pe anii Holocaustului.
n  LUCIANA FRIEDMANN, preșe-

dinta CE Timișoara, jurna-
listă, are certe înzestrări 
organizatorice, condu-
când una dintre cele mai 
numeroase comunități din 
țară, cu o pondere semni-
ficativă de tineri și copii. 
De când conduce comuni-
tatea, a reușit să înființeze 
o filială a JCC (care s-a 

adăugat celor existente la București, Iași 
și Oradea) unde au loc evenimente cultu-
rale stârnind interesul tuturor categoriilor 
de vârstă. A renovat restaurantul ritual. În 
spiritul consacrat bănățean, cultivă bune 
relații interetnice și interconfesionale. Se 
bucură de aprecierea oficialilor locali.
n  Prof. SOLOMON FAIMBLAT, 

președintele CE Tulcea, 
s-a făcut remarcat prin 
stră dania și reușita de a 
reabilita sinagoga din oraș, 
de a-i strânge pe membrii 
comunității în jurul lui, de 
a atrage simpatizanți din 
rândul populației majori-
tare și al organizațiilor de 
minorități, dat fiind că Tul-
cea este una dintre zonele multietnice din 
țară, cu lungă tradiție a bunei conviețuiri. O 
atestă și scrierile unuia dintre fiii orașului, re-
gretatul scriitor israelian Carol Feldman z.l. 
La Festivalul anual al minorităților, organizat 
în oraș, comunitatea e frumos reprezentată.

AD MEA VEESRIM!
Preşedinţi de comunităţi născuţi 

în luna martieZiua Internațională de Comemorare  
a Victimelor Holocaustului 

Distincţie importantă pentru o colaborare 
parlamentară de excepţie

Forumul Democrat al Ger-
manilor a organizat recent co-
memorarea a 77 de ani de la 
începutul deportării etnicilor 
germani din România, la mun-
că silnică, pe teritoriul URSS. 
Evenimentul a fost prezentat 
de Ioan Fernbach, preşedintele 
Forumului Germanilor din Ba-
nat. Cu această ocazie, au fost 
conferite două medalii de onoa-
re ale acestei organizaţii pentru 

promotorii legilor care aduc o reparaţie, în primul rând 
morală, prin recunoaşterea suferinţelor îndurate, tutu-
ror celor care au fost persecutaţi şi deportaţi fără vreun 
temei. Deputatul FDGR, Ovidiu Ganţ, a rostit un lauda
tio pentru colegii săi, deputatul şi preşedintele FCER, 
Silviu Vexler, şi fostul deputat al Uniunii Sârbilor, Sla-
voliub Adnagi – împreună cu vorbitorul, ei fiind cei trei 
iniţiatori ai acestor acte normative. Legile 130/2020 şi 
232/2020, rezultatul unei colaborări exemplare între cei 
trei reprezentanţi ai minorităţilor, sunt menite să aducă 
o alinare pentru cei deportaţi sau persecutaţi. Ovidiu 

Ganţ a apreciat în cel mai înalt grad modul dedicat 
şi neobosit în care atât Silviu Vexler, cât şi Slavoliub 
Adnagi au susținut interesele minorităţilor reprezen-
tate în Parlament, luptând pentru cei care au fost su-
puşi unor persecuţii greu de imaginat în zilele noas-
tre. „Ehrennadel in Gold” este cea mai înaltă distincţie 
acordată de Forumul Germanilor din Banat, fiind un 
semn al aprecierii unei activităţi de înaltă ţinută morală.

Cu această ocazie, reprezentantul etniei evreieşti 
în Parlamentul României, Silviu Vexler, a vorbit des-
pre tradiţia şi vechimea parteneriatului dintre minori-
tatea evreiască şi cea germană din Timişoara, despre 
multiplele programe realizate împreună. Domnia sa a 
elogiat şi activitatea colegilor săi şi a evocat elabora-
rea efectivă a acestor legi, felul în care, după lungi şi 
istovitoare discuţii, s-au născut actele normative care 
pun baza unor reparaţii materiale pe termen lung. Cele 
două legi fac parte dintr-un pachet mai amplu, dintre 
care unele acte normative, elaborate în parteneriat de 
aceiaşi deputaţi, vizează reparaţii materiale şi morale 
pentru victimele Holocaustului din România şi pentru 
urmaşii acestora.

LUCIANA FRIEDMANN

Tecuci

La fel ca în mai toate orașele din țară, și la Tecuci 
această zi a fost omagiată cu marele respect ce i se cu-
vine. Astfel, Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” din Tecuci, 
în colaborare cu Primăria Tecuci, cu Colegiul Național 
„Spiru Haret” și cu Comunitatea Evreilor din Tecuci au 
organizat o manifestare derulată pe par cursul a două 
zile. Pe data de 26 ianuarie 2022, la sediul Muzeului 
s-a desfășurat o sesiune de importante comunicări le-
gate de această temă, iar a doua zi, pe 27 ianuarie 
2022, manifestarea a continuat cu o interesantă lecție 
de istorie locală, susținută în Sinagoga Meseriașilor 
din Tecuci. Au participat un grup de muzeografi tecu-
ceni, împreună cu managerul muzeului, Daniel Dojan, 
metodiști ai Casei de Cultură, conduși de Gabriel Călu-
găru, reprezentanți ai Bibliotecii „Ștefan Petică” alături 
de directoarea Daniela Grigoraș, de președintele Co-
misiei de cultură, învățământ și sănătate de la Consiliul 
local Tecuci, prof. Vladimir Radu, și de elevi de la cele 
două colegii tecucene, conduși de profesorii Mihaela 
Marin și Gabriela Pamfilie.

În prima zi, desfășurată la Muzeu, deschiderea eve-
nimentului a fost făcută de Daniel Dojan care, după ce 
a mulțumit pentru prezență și colaborare, a spus: „Mu-
zeul nostru nu a comemorat an de an Ziua Victimelor 
Holocaustului, dar anul acesta am considerat că este 
corect față de victime, față de istorie și față de trecutul 
nostru comun, al Europei, să comemorăm această zi.” 
Apoi, fiind vorba de victime, vorbitorul a propus să se 
păstreze un moment de reculegere. Managerul muze-
ului a continuat spunând: „Holocaustul este un termen 
utilizat pentru a descrie uciderea a circa șase milioane 
de evrei și a altor cinci milioane de victime din Europa, 
în timpul regimului nazist. Apoi, pe fondul probleme-
lor enumerate, au izbucnit revolte sociale”, vorbitorul 
oprindu-se mai mult asupra lui Hitler și a naziștilor.

A urmat prezentarea cauzelor care au dus la Ho-
locaustul din Europa, făcută de elevii de la CN „Calis-
trat Hogaș” din Tecuci, Mihai Soga și Rareș Năstase, 
profesor coordonator fiind Monica Precupanu. Despre 
lagărele de concentrare a vorbit detaliat eleva Andreea 
Munteanu, iar elevii Marcelo Oprea și Matei Drăguțu au 
prezentat cauzele morții și efectele Holocaustului.

În a doua parte a evenimentului, a fost rândul elevi-
lor de la CN „Spiru Haret” din Tecuci să prezinte tema 
Holocaustului în România. Eleva Alesia Munteanu a 
prezentat un videoclip cu istoria locală a sinagogii te-
cucene de pe str. Bran. Eleva Crina Evelina Codău a 
făcut un reportaj amplu despre mărturiile regretatului 
Iancu Țucărman, supraviețuitor al Trenurilor Morții, ur-
mată de eleva Elisabeta Patrichi cu prezentarea „Drepți 
între Popoare”. La final, participanții la acest proiect au 
fost recompensați cu diplome din partea Muzeului te-
cucean și a Comunității evreilor din Tecuci, condusă de 
Iancu Aizic.

A doua zi, pe data de 27 ianuarie 2022, la sediul 
sinagogii a avut loc comunicarea intitulată „Holocaus-
tul, o altă lecție de istorie locală”, comunicare modera-

tă de președintele Comunității tecucene, Iancu Aizic. 
Dar înainte de sosirea elevilor și a invitaților la sina-
gogă, un grup format din reprezentanții Muzeului te-
cucean, ai Comunității tecucene, ai Primăriei Tecuci și 
ai Organizației Tineretul liberal Tecuci s-a deplasat la 
Cimitirul Evreiesc, depunând coroane la Monumentul 
Eroilor din cimitir.

La sinagogă au sosit apoi elevii de la cele două co-
legii naționale tecucene, reprezentanții celor trei unități 
de cultură din municipiu, președintele comisiei de cul-
tură, Vladimir Radu, profesorul Virgil Pavel, părintele 
Stelian Chirvase și alți invitați. Pentru început, s-a as-
cultat imnul Israelului, care are la bază o melodie popu-
lară din România, după care președintele Comunității a 
spus: „Ne aflăm acum în acest Templu care face parte 
din așa-numitul cartier evreiesc, deoarece majoritatea 
evreilor din Tecuci erau localizați în această zonă. Co-
munitatea tecuceană are o vechime de peste trei seco-
le, evreii stabilindu-se în Tecuci pe la sfârșitul secolului 
al XVIII-lea, în perioada domniei lui M. Sturdza. Existau 
la un moment dat patru sinagogi; una s-a dărâmat la 
cutremur. Cartierul avea și o școală evreiască, poa-
te cea mai frumoasă din oraș, precum și o baie care 
funcționează și azi, fiind proprietate privată.”

Evreii aveau ocupații diferite: cizmari, croitori, fo-
tografi, măcelari, tinichigii, comercianți sau oameni de 
cultură. Ca personalități de seamă, pe primul loc am 
pune-o pe renumita jucătoare de tenis de masă Ange-
lica Rozeanu, plecată din împrejurimile noastre, fiica 
unui anume proprietar de terenuri, Adelstein. Casa 
de Cultură din Tecuci a avut cele mai mari rezultate 
cu directorul Eiber Lutfag, Stația de radioficare a fost 
condusă ani în șir de Ticu Aizic, care era și redactor la 
presa tecuceană. Secretar la fosta primărie era Bera 
Bercovici, iar Barbu Peretz a fost viceprimar și chiar 
primar. La loc de cinste se află șahistul Monel Tra-
tatovici, membru FIDE, participant la finalele pe țară 
pentru titlul de Campion național, jucând cu Ciocâltea, 
Florin Gheorghiu, M. Șuba și alții. Să nu uităm de Sofia 
Scorțaru, fiica avocatului Scorțaru, jurnalistă la Milco
vul Focșani, la Scânteia tineretului și plecată în Israel 
unde lucrează la publicațiile în limba română Revista 
mea și Ultima oră.

După discursul președintelui, au luat cuvântul Dani-
el Dojan, din partea muzeului, prof. Vladimir Radu, din 
partea Consiliului local, Gabriel Călugăru, din partea 
Casei de Cultură, Daniela Grigoraș, din partea Bibli-
otecii, profesoara Mihaela Arhip și prof. Virgil Pavel, 
cel care se confundă cu acest renumit Colegiu „Spiru 
Haret”, unde a lucrat câteva decenii bune în funcție de 
conducere. Cu toții au apreciat reușita acestei activități.

A fost o lecție de adevărată istorie locală, elevii 
prezenți, și nu numai, putând vizita oricând sinago-
ga tecuceană și fiind așteptați la evocări relatate de 
președintele Comunității, Iancu Aizic.

NINA ALINA POPA
Ziarul tecucean
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Tu biȘvat – Anul Nou al Pomilor – 
a fost prilejul ideal pentru a da startul 
activităților organizate de JCC Iași în 
acest an, pe 18 ianuarie fiind organi-
zat Seder Leil Tu biȘvat.

Președinta CE Iași, Benjamina 
Ides Vladcovschi, a vorbit despre 
sensurile multiple  ale sărbătorii, de 
la semnificația agricolă de renaștere 
a naturii, la semnificația spirituală de 
renaștere a Creației. Directorul JCC 
Iași, Albert Lozneanu, a vorbit des-
pre însemnătatea acestei sărbători în 
care evreii își demonstrează respectul 
și grija pentru pământ și roadele lui, 

iar rabinul Iașiului, Yehoshua Aharo-
novitch, a explicat de ce se mănâncă 
șapte tipuri de fructe din Israel (Șivat 
Haminim) care trebuie consumate 
într-o anumită ordine, alături de patru 
pahare cu vin alb și roșu.

De la un asemenea eveniment nu 
puteau lipsi copiii care au avut dedicat 
un program special, în care au dese-
nat și decorat copaci din hârtie, cu di-
verse semințe și fructe uscate.

Și pentru că Hine ma tov uma naim 
shevet achim gam yachad – „Iată ce 
bine și ce frumos este când frații sunt 
împreună” –, o delegație a CE Iași a 
vizitat comunitățile din Bacău și Su-
ceava pentru a sărbători Tu biȘvat 
alături de prietenii noștri din aceste 
comunități.

Vineri, 21 ianuarie, Sinagoga 
Mare și-a pus haine de sărbătoa-
re, așteptând Regina Șabatului în 
pre zența unui oaspete de onoare, 
Excelența Sa David Saranga, amba-
sadorul Statului Israel în România. 
În alocuțiunea sa, acesta a mulțumit 
pentru frumoasa și călduroasa primire 
și a arătat că „în momente de criză, 
ura, violența și antisemitismul devin 
tot mai prezente în societatea noas-
tră și de aceea nu trebuie să lăsăm 
să se audă doar vocea extremismului, 

nu trebuie să fim indiferenți, deoarece 
indiferența este cel mai mare inamic 
al democrației și al memoriei”.

Președinta CE Iași, Benjamina 
Ides Vladcovschi, a mulțumit distin-
sului oaspete pentru vizita făcută și 
a prezentat câteva dintre planurile 
de viitor ale comunității, iar primarul 
municipiului Iași, Mihai Chirica, a vor-
bit despre excelenta colaborare cu 
conducerea Comunității și a reiterat 
sprijinul oferit inimoasei comunități 
evreiești locale.

În încheiere, secretarul Comu nității, 
Albert Lozneanu, a vorbit despre luna 

Șvat, subliniind că, 
după cum se spune 
și în Psalmi: „Multe 
sunt gândurile din 
inima unui om, însă 
voința lui Dumne-
zeu va triumfa!”, iar 
dr. ing. Filip Petraru 
a vorbit despre peri-
copa Itro –  pericopa 
Celor Zece Porunci.

Ziua Interna-
țională de Come-
morare a Victimelor 

Holocaustului a fost marcată la Iași 
printr-o lecție deschisă de istorie, 
tradiție și cultură evreiască, adresată 
unei clase de elevi de liceu de la Co-
legiul Național Iași, însoțiți de doamna 
profesoară Lavinia Ungureanu.

Președinta CE Iași, Benjamina 
Ides Vladcovschi, a vorbit despre isto-
ria comunității și a Sinagogii Mari, iar 
ing. Burăh Bercu a susținut o intere-
santă prelegere despre Pogromul de 
la Iași și despre legislația antievreias-
ca din acea perioadă.

La Monumentul Victimelor Pogro-
mului de la Iași, Albert Lozneanu a 
oficiat un serviciu religios, după care 
au fost aprinse șase lumânări în me-
moria evreilor uciși în Holocaust.

SILVIAN SEGAL

Lansarea recentei cărți 
Croitoresele de la Auschwitz, 

de Lucy Adlington, a fost nucleul co-
memorării victimelor Holocaustului la 
JCC București. Moderatori – direc-
torul Adrian Gueron și Delia Marc. 
Maia Morgenstern, autoarea prefeței, 
i-a schițat geneza: „Sunt doar o citi-
toare împătimită, nu critic literar. Mi 
s-au cerut câteva gânduri după ce 
voi fi citit această carte în manus-
cris.” Autoarea, de origine britanică, 
istoric al vestimentației, interesată 
de moda anilor 1930-1940, a des-
coperit în arhive documente despre 
atelierul de croitorie de lux de la Aus-

chwitz. Cartea a fost inspirată de lupta 
a 25 de femei care „au cusut ca să 
supraviețuiască”. Pe lângă rezonanța 
pe care tragedia evreilor europeni de 
la mijlocul secolului trecut ar trebui să 
o aibă azi, pentru ca niciodată aseme-
nea dezastre să nu se mai repete, in-
teresul Maiei a avut și o conotație per-
sonală, ea însăși fiind urmașa unor 
supraviețuitori ai Holocaustului.

Cele câteva pagini interpretate de 
ea s-au constituit într-o recomanda-
re mai bună decât orice comentariu 
la procesul de dezumanizare ope-
rat de naziști prin „umilire fizică și 
emoțională”. „«Ordinea» se făcea cu 
urlete și pumni: «Repede!» Femeilor 
care nu-și scoteau suficient de repede 
inelele le erau retezate degetele. Des-
puierea era o «distorsionare perversă 
a decenței», având ca scop pierderea 
identității umane.”

„Mii de femei din țări ale Europei 
au fost deportate la Auschwitz în iar-
na lui 1942”, a spus Delia Marc. „Erau 
tinere și sănătoase. Și-au pierdut ha-
inele, dar nu și speranța.” Croitoria 
a devenit „un ingredient al acestei 
speranțe. Un ac valora mai mult ca au-
rul. Viața croitoreselor atârna de un fir 
de ață. Orice rochie reușită însemna 

Tu biȘvat a fost celebrat 
online în acest an la Comu-

nitatea din Timişoara, iar gustul şi mi-
rosul Sederului tradiţional, repetat în 
anii ce au trecut, nu puteau trece de 
răceala ecranului. Opţiunea organiza-
torilor a fost, deci, să dedice aceas-
tă sărbătoare specială unei teme pe 
cât de interesante, pe atât de actuale. 
„Natură şi Iudaism” a fost subiectul 
introdus de preşedinta comunităţii, dr. 
Luciana Friedmann, şi prezentat în 
detaliu de rabinul Zvika Kfir, un pasi-
onat de tot ceea ce ţine de cultivarea 
şi roadele pământului. În Tora sunt 
numeroase descrieri foarte explicite 
ale modului în care omul trebuie să 
protejeze natura, să se comporte cu 
Creaţia Lui Dumnezeu, cu tot ceea 
ce fiinţele vii au primit drept cadru 
de existenţă. În timp ce portocalii au 
deja rod în Israel, în partea noastră de 
lume iarna îşi clamează drepturi de-
pline. Trecerea aceasta de la pămân-
tul îngheţat, de la crengile ce par fără 
viaţă, la primii muguri este un miracol 

care se cere celebrat în sine. Rabinul 
Kfir a explicat semnificaţiile mai puţin 
evidente ale acestei celebrări, care a 
primit numeroase valenţe, profunzimi, 
explicaţii de-a lungul mileniilor.

Pentru Comunitatea Evreilor din 
Timişoara, Tu biȘvat reprezintă şi o 
sărbătoare a celor mici, un eveniment 
în care ei se aflau de obicei în centrul 
atenţiei. De această dată, în cadrul 
programelor săptămânale, Rebeca 
Barnea le-a vorbit micilor participanţi 
despre importanţa naturii şi despre fe-
lul în care trebuie să ne asigurăm că 
aceasta rămâne nealterată. Întâlnirile 
săptămânale ale celor mici, online 
sau fizic, când este posibil, sunt un 
program îndrăgit, în care aceştia pot 
afla informații despre tradiţia şi sărbă-
torile evreieşti. La fiecare eveniment 
ei se joacă, prin rebusuri, concursuri, 
ghicitori aflând mai multe despre origi-
nea poporului evreu şi despre Israel, 
în general.

LUCIANA FRIEDMANN

Activități diverse și oaspeți de seamă
JCC IAȘI

Pagină coordonată de  
GEORGE GÎLEA

JCC BUCUREȘTI

JCC TIMIȘOARA

În atelierul de croitorie de lux de la Auschwitz,  
„viața atârna de-un fir de ață”

Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului

Amintiri pe portativ (3)
Duminică, 23 ianuarie 2022, la 

Sala Chagiga a Centrului Comunitar 
Evreiesc din București a avut loc a tre-
ia ediție a evenimentului „Amintiri pe 
portativ”, organizat în colaborare cu 
Asociația culturală „Iancu Țucărman – 
Maria Popa”.

Maria Popa a precizat că acțiunea 
a oferit o continuitate „Matineului mu-
zical de Anul Nou” care, în timpul vieții 
lui Iancu Țucărman, se desfășura la 
fiecare început de ianuarie. Directo-
rul JCC București, Adrian Gueron, a 
amintit că ultima întâlnire în persoa-
nă cu Iancu Țucărman la un astfel de 
concert a avut loc în ianuarie 2020, 
într-o sală plină.

Orchestra de Tineret a Colegiu-
lui Național de Arte „Dinu Lipatti” din 
București, coordonată de prof. Mag-
dalena Ursu, sub bagheta lui Ștefan 
Aprodu, violonist, compozitor și dirijor, 
a susținut un concert în care au fost 
interpretate compoziții ale lui Edvard 
Grieg, Henri Vieuxtemps, Joseph 
Haydn, Pablo de Sarasate și Johann 
Strauss.

CLAUDIA BOSOI

Din viitorul apropiat
#Havdala internațională. Are loc 

sâmbătă, 26 februarie 2022, cu bi-
necuvântări, momente muzicale și 
participanți din peste șase țări.

#Eshet Chayil. Va avea loc dumi-
nică, 6 martie. Programul online este 
dedicat, ca în fiecare an, doamne-
lor și domnișoarelor, cu ocazia Zilei 
Internaționale a Femeii.

Vă așteptăm alături de noi!
ADRIAN GUERON

Celebrare a naturii

o șansă, orice mică greșeală – moar-
tea.” Ausch witzul era o întreprindere 
profitabilă pentru naziști, din care fă-
cea parte și atelierul. Munca de sclav 
era folosită pentru ca soțiile ofițerilor 
și gardienilor SS să poarte rochii ele-
gante. Veneau la atelier și soții de ofi-
ciali „din înalta societate a Berlinului 
nazist”. „O anomalie hidoasă”, carac-
teriza Lucy Adlington această stare 
de lucruri. Unele croitorese ajutau 
partizani din afara lagărului. De altfel, 
în atelier lucrau și două franțuzoaice 
deportate fiindcă activau în Mișcarea 
de Rezistență franceză. Una dintre 
croitorese, Rezina Apfelbaum, era din 
Transilvania de Nord. Lucra noaptea 
pentru „prietena” unui ofițer, introdusă 
pe furiș de un gardian. Drept recom-
pensă, ofițerul o ducea la bucătăria 

Burse acordate 
de Ambasada Israelului

Ambasada Israelului în România, prin Excelența Sa David Saranga, 
președinte onorific al Laude-Reut Board of Trustees și profesor de diplomație 
digitală, continuă tradiția în susținerea educației de calitate și acordă, și în 
2022, două burse integrale de studiu pe parcursul întregului ciclu liceal, cla-
sele a IX-a - a XII-a. Concursul de burse organizat la Complexul Educațional 
Laude-Reut se desfășoară în luna februarie și se adresează tuturor elevilor 
de clasa a VIII-a.

Condițiile de acordare a burselor le găsiți accesând linkul: https://bit.
ly/3rAUFSt 

SS și-i dădea mâncare. Rezina o 
împărțea cu surorile, mama, mătușile 
ei „cazate” într-o baracă din Birkenau.

Ideea centrală din mesajul trans-
mis de președintele FCER, deputatul 
Silviu Vexler, a fost: „Nu vom permite 
ca victimele Holocaustului să fie uita-
te.” Participanții s-au alăturat campa-
niei #WeRemember * lansate de CME 
și au păstrat un moment de reculege-
re în memoria victimelor. El Male Ra
chamim, psalmodiat de prim-cantorul 
Emanuel Pusztai, a ajuns acolo unde 
s-au oprit cuvintele.

IULIA DELEANU
*Campania #WeRemember a fost 

inițiată de Congresul Mondial Evre-
iesc (World Jewish Congress), pentru 
ca fiecare dintre noi să se asigure că 
lecția Holocaustului nu este uitată. 
Participanții urmează trei pași simpli: 
scriu #WeRemember (Ne amintim) pe 
o foaie de hârtie, se fotografiază pre-
zentând coala de hârtie spre cameră 
(selfie), iar apoi partajează fotografia 
pe rețelele sociale folosind #WeRe-
member.
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Jorge E. Schindler del Solar a 
semnat volumul Más allá de la diplo
macia. La inédita historia de Samuel 
del Campo (Dincolo de diplomație. Is
toria inedită a lui Samuel del Campo).

Cazul diplomatului chilian Samuel 
del Campo, consul general al Legației 
chiliene în România (1941-1943), 
despre care s-a scris și în numărul 
trecut al revistei noastre, a fost până 
de curând necunoscut. El este cel 
care a salvat mai mult de 1.200 de 
evrei români și polonezi prin acorda-
rea de pașapoarte chiliene, confe-
rind protecție unor persoane care își 
pierduseră drepturile cetățenești prin 
anexarea Poloniei și, respectiv, prin 
aplicarea legislației rasiale în Româ-
nia (din 1938).

Povestea sa a fost redescoperită 
în 2012 când, în urma unei solicitări 
privind actele emise de del Campo, 
va începe documentarea diplomatului 
Jorge E. Schindler del Solar (în arhi-
vele chiliene, elvețiene și românești), 
care va conduce la recunoașterea 
titlului de „Drept între Popoare” de 
către Institutul Yad Vashem în 2016 
(titlu conferit în 2017) și la publica-

rea unei cărți (Jorge E. Schindler del 
Solar, Más allá de la diplomacia. La 
inédita historia de Samuel del Campo, 
Madrid, 2017, în limba spaniolă) care 
pune în lumină acțiunile sale curajoa-
se.

Meritul cărții lui Jorge E. Schindler 
del Solar, dincolo de reabilitarea 
diplomatului și de reparația mo-
rală prin acordarea titlului special 
de recunoaștere, este că aduce în 
discuție responsabilitatea morală a 
statelor care aveau informații despre 
ce se petrece în Europa. Del Campo 
trimite informări și acționează sin-
gular pentru a salva vieți, împotriva 
dispozițiilor oficiale de neintervenție. 
La începutul anului 1940, Chile ac-
ceptă solicitarea guvernului polonez 
în exil de reprezentare diplomatică 
a cetățenilor polonezi în România 
și Italia (țări apropiate Germaniei în 
acea perioadă a conflagrației). Deși 
Chile, ca și Argentina, își declaraseră 
neutralitatea în conflict (mai 1940), 
politica oficială chiliană era apropia-
tă de viziunea germană, țară cu care 
avea legături economice importante, 
iar sprijinul oficial pe care îl cere del 

Campo pentru acțiunile lui nu va fi 
acordat. În acel moment diplomatul 
riscă mai mult decât poziția sa pro-
fesională, iar serviciile secrete iau în 
considerare lichidarea sa, din cauza 
acțiunilor sale din ce în ce mai cura-
joase și mai cunoscute – precum sal-
varea de la deportarea în Transnis-
tria a sute de evrei din Cernăuți, care 
primiseră acte chiliene. După 1943, 
Chile și România vor rupe relațiile 
diplomatice, iar cariera diplomatică 
a lui del Campo va fi întreruptă în 
urma denunțurilor oficiale. Samuel 
del Campo se va autoexila în Franța, 

Din activităţile de cercetare ale

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

Istoria inedită a lui Samuel del Campo

O privire în istoria evreilor  
din Maramureș

Complexul Educațional Laude-Reut a găzduit, pe data de 26 ianuarie 2022, 
începând cu ora 16:00, a patra și ultima conferință online cu tema „1.700 de 
ani de istorie și cultură evreo-germană”, o inițiativă a guvernului federal ger-
man, care marchează, printr-o serie de câteva sute de evenimente derulate în 
întreaga Europă, aniversarea a 17 secole de prezență a comunității evreiești în 
spațiul geografic și cultural german.

Evenimentul a putut fi urmărit în direct pe pagina de Facebook a Comple-
xului Educațional Laude-Reut și în înregistrarea de pe canalul de YouTube al 
instituției.

Din inițiativa profesorului Gabriel Stan, dar și prin implicarea Inspectoratu-
lui Școlar Județean Bacău, reprezentat de inspectorul de specialitate, prof. dr. 
Jeny Ghioc, 300 de liceeni băcăuani, coordonați de profesorii lor de istorie, 
au participat, în premieră, la Liceul Laude-Reut, la această a patra și ultimă 
conferință online cu tema „1.700 de ani de istorie și cultură evreo-germană”.

Ciclul de evenimente culturale „1.700 de ani de istorie și cultură evreo-ger-
mană” celebrează realizările artiștilor, gânditorilor și oamenilor de știință evrei 
care au trăit și au lucrat în Germania, contribuind în mod decisiv la înflorirea 
culturii germane și europene.

În România, manifestarea a fost organizată de Ambasada Germaniei în Ro-
mânia, în parteneriat cu Ambasada României la Berlin și cu Ambasada Israelu-
lui la București, alături de Fundația Magna Cum Laude-Reut, de Fundația Reut 
și de Complexul Educațional Laude-Reut.

În premieră absolută, acest eveniment le-a oferit tuturor celor implicați oca-
zia de a se înscrie și la un concurs de eseuri cu tema „Să nu uităm lecțiile 
trecutului – predarea Holocaustului în România. Combaterea manifestărilor ex-
tremismului și antisemitismului”, desfășurat în luna februarie 2022.

În contextul aprobării, de către Guvernul României, a „Strategiei Naționale 
pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și 
discursului instigator la ură”, precum și a introducerii disciplinei şcolare „Istoria 
Evreilor. Holocaustul” în planurile-cadru de la liceu și învățământ profesional, 
începând cu anul școlar 2023-2024, printr-o lege promulgată de președintele 
României, în data de 25 noiembrie 2021, considerăm că acest proiect apropie, 
într-o manieră deosebită, principalii actori educaționali, elevi și profesori de is-
torie, de acest obiect de studiu.

Reamintim faptul că programa de curs opțional cu aceeași denumire a fost 
aprobată de Ministerul Educației în anul 2005. De curând, Ministerul Educației 
a reintrodus Concursul Național „Memoria Holocaustului” în lista competițiilor 
naționale pe discipline școlare, la care participă elevi români, în anul școlar 
2021-2022.                             Prof. GABRIEL STAN

Anda Reuben, profesoară de lim-
ba ebraică, inițiatoarea cursului online 
„Ebraica pe litere”, a realizat o serie 
de interviuri pe tema istoriei evrei-
lor din România în perioada interbe-
lică, materiale care pot fi vizionate 
pe YouTube. Unul dintre acestea a 
avut în prim-plan istoria evreilor din 
Maramureș, dialogul fiind purtat cu 
Alina Mărincean, muzeograf la Casa 
memorială „Elie Wiesel” din Sighet.

„Sunt câteva perioade esențiale: 
secolul al XVII-lea, când evreii, cu 
precădere din Galiția, se stabilesc în 
Maramureș, în cadrul mișcărilor de 
populație din restul Europei; secolul 
al XIX-lea și perioada austro-ungară, 
când comunitatea a înflorit; perioa-
da interbelică este văzută ca ideală, 
de deschidere comunitară; Holo-
caustul, perioada 1940-1944, când 
Maramureșul devine parte din Unga-
ria, face subiectul unei povești sepa-
rate; în sfârșit, dulce-amăruia poveste 
a evreilor din Maramureșul de după 

război, din perioada comunistă”, a ex-
plicat vorbitoarea.

Zona Maramureșului era recunos-
cută drept centru al hasidismului și al 
educației talmudice. Cele mai mari 
ieșivot din regiune erau la Vișeu de Sus 
și la Sighet. Sighetul era recunoscut și 
pentru numărul mare de cărți religioa-
se evreiești; rabini din întreaga lume 
își trimiteau cărțile să fie tipărite aici. 
În perioada interbelică, la ieșivot de la 
Sighet se predau lecții de agricultură, 

de meșteșugărit, de țesătorie. Păsto-
ritul era o activitate bine reprezenta-
tă în zonă: în jurul anului 1930 sunt 
atestate peste 30 de stâne evreiești 
în munții Maramureșului. Evreii mai 
sărmani erau butinari (muncitori fo-
restieri). În gara Vișeu de Sus se află 
Casa-muzeu „Elefant”, reprezentând 
ultima casă evreiască tradițională din 
lemn.

Și în Maramureș, perioada inter-
belică a fost caracterizată nu numai 
de armonie, ci și de antisemitism. Un 
episod celebru s-a petrecut în 1930, 
în decursul unei campanii a lui Corne-
liu Zelea Codreanu. La Borșa au fost 
incendiate 128 de case, marea majo-
ritate fiind evreiești. Doi preoți catolici 
au fost atunci arestați, sub acuzația 
de instigare la violență. Vorbitoarea 
a studiat imaginea evreului în presa 
maramureșeană interbelică și a con-
statat că, deși, în general, se insista 
asupra stereotipurilor proiectate asu-
pra evreilor, existau mențiuni poziti-

ve, de exemplu de apreciere pentru 
fluența în limba română a evreilor. 
Mărturiile orale i-au întărit impresia 
că, la nivel uman, în relațiile perso-
nale, exista o armonie între evrei și 
populația majoritară. A întâlnit români 
și maghiari care povesteau cu emoție 
despre vecinii lor evrei, amintindu-și 
de prietenia și de jovialitatea lor, a mai 
arătat, printre altele, vorbitoarea.

CLAUDIA BOSOI

unde va profesa ca inginer și va muri 
în 1960.

Del Campo este unul dintre cei 
doi „Drepți între Popoare” din Chile 
(cealaltă persoană, Maria Edwards 
McClure, asistentă socială din Paris, 
a primit recunoașterea Yad Vashem 
în 2005). În 2021, Yad Vashem l-a 
recunoscut ca  „Drept între Popoare” 
pe Joseph Gambetta, primul diplo-
mat peruan desemnat în România 
ca chargé d’affaires la București. Din 
totalul de 27.921 de titluri acordate, 
America Latină deține doar 9 până 
în prezent, majoritatea diplomați 
care s-au implicat mai ales în aju-
torarea evreilor din Franța, Elveția, 
Suedia și România (Brazilia: Luis 
Martins de Souza Dantas, diplomat; 
Aracy de Carvalho Guimaraes Rosa, 
personal diplomatic. Chile: Maria 
Edwards McClure; Samuel del Cam-
po, diplomat. Peru: Jose Maria Bar-
reto; Isabel Weill; Joseph Gambetta 
– diplomat. El Salvador: Jose Cas-
tellanos Contreras, diplomat.  Ecua-
dor: Manuel Antonio Munoz Borrero,  
diplomat).

Cartea Más allá de la diploma
cia. La inédita historia de Samuel del 
Campo, scrisă de un istoric diplomat, 
este foarte importantă prin recupera-
rea unor istorii personale și prin docu-
mentarea extinsă în arhive din Româ-
nia, Ucraina, Chile. Această cerceta-
re esențială a fost recunoscută și de 
comunitatea evreiască din Chile, care 
i-a acordat premiul Luz y Memoria în 
2014.

ANCA TUDORANCEA

300 de liceeni băcăuani au participat  
la un concurs de eseuri despre Holocaust 

și combaterea antisemitismului
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O istorie  
a Holocaustului

Peste 700 de pagini i-au trebuit lui Ovidiu 
Raețchi, un autor încă tânăr, dar cu matu-
ritatea și seriozitatea cercetătorului aplicat, 
pentru a scrie Istoria Holocaustului, carte 
cu un subtitlu ce indică abordarea cronolo-
gică a autorului: Desființarea omului: de la 
ascensiunea lui Hitler până la execuția lui 
Eichmann. Volumul, gros și dens, a apărut 
la Editura Litera și a fost lansat la Librăria 
Cărturești din București, cu prezentatori unul 
și unul: E.S. David Saranga, ambasadorul 
Israelului în România, prim-rabinul FCER, 
Rafael Shaffer, actrița 
Natalie Ester și gaze-
tarul Ovidiu Nahoi. Au-
torul a venit din Statele 
Unite pentru a-și lansa 
cartea în România, iar 
climatul politic și so-
cial în care a apărut 
această istorie a Ho-
locaustului reciclează, 
de o vreme încoace, 
un naționalism și un 
extremism de dreapta interbelic ce păreau a 
fi de mult istoricizate și depășite. Să sperăm 
că istoria nu se va repeta. Când un partid 
politic din România afirmă că Holocaus-
tul e o temă minoră și că elevii n-ar trebui 
să studieze la școală Istoria Holocaustului, 
sau când aprecierea unor figuri precum Ion 
Antonescu, Corneliu Zelea Codreanu și alți 
„martiri” urcă din subteranele internetului la 
suprafața unor discursuri publice – acestea 
sunt semne că unii nu învață nimic, nicioda-
tă, din istorie, oricât ar fi fost aceasta de în-
tunecată și de sângeroasă.

Ovidiu Raețchi a scris o carte nu numai 
blindată documentar și cu trimitere la sursă 
pentru fiecare enunț, ci și o Istorie cursi-
vă, cvasi-narativizată, fără ariditatea al-
tor contribuții științifice rezervate exclusiv 
specialiștilor. Dar nu o cronică de carte vreau 
să fac aici și acum, ci câteva considerații 
legate de felul în care un cititor va recepta 
această Istorie a Holocaustului. Un scriitor 
spunea odată, atât de adevărat, că atunci 
când a scris despre Holocaust și-a stăpânit 
lacrimile de durere și de suferință, de deznă-
dejde și de oroare că așa ceva s-a putut în-
tâmpla. Plânsul, spunea el, te face să nu vezi 
bine, lacrimile încețoșează privirea scriitoru-
lui confruntat cu subiectul Răului. Răul trebu-
ie deci urmărit cu perseverența și atenția la 
detalii a scriitorului profesionist, precum și cu 
răceala analitică a cercetătorului. Exact asta 
a făcut Ovidiu Raețchi, cu un efort aprecia-
bil pe care îl și mărturisește în carte: acela 
de a nu claca la arhivarea sutelor, miilor de 
informații despre Holocaust. Așa cum auto-
rului i s-a făcut rău pe parcursul muncii lui la 
carte, așa și cititorului i se va face rău atunci 
când va da paginile fiecărui capitol al ororii. 
Iar aceasta nu este o Istorie a Imperiului Ro-
man sau a celui Bizantin sau a celui Otoman, 
față de care avem distanță. E o istorie a unor 
evenimente îngrozitoare, a unei succesiuni 
de astfel de fapte și evenimente care s-au 
petrecut cu 80 de ani în urmă. Bunicii mei și 
părinții altor cititori ai cărții au trăit ceea ce 
noi citim în Istoria de față; iar o parte din epi-
soadele prezentate în carte s-au întâmplat 
chiar în România, chiar în București, chiar în 
Iași, în locuri pe care le cunoaștem prea bine 
– iar nu în Roma lui Cezar. Efectul acela psi-
hologic inevitabil de ecranare prin distanțare 
nu mai există aici. Istoria Holocaustului este, 
pentru orice om rațional și cu un minimum de 
sensibilitate, o rană încă vie; și ea nu va fi 
niciodată vindecabilă.

Cât despre antisemitismul românesc... 
Aici ar fi material pentru o carte de sine stătă-
toare, un volum, tot așa, dens și consistent, 
cu contribuțiile antisemite, mai primitive sau 
mai „subtile”, ale unor intelectuali români din 
panteonul național. 

DANIEL CRISTEA-ENACHE

Profil de scriitor

Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor 
Holocaustului a fost marcată și prin lansarea unei cărți-
eveniment: Istoria Holocaustului – desființarea omului: 
de la ascensiunea lui Hitler până la execuția lui Eich
mann, de Ovidiu Raețchi, apărută la Editura Litera. 
Lansarea a putut fi urmărită online și a fost modera-
tă chiar de autorul cărții. Au fost invitați să ia cuvân-
tul: ES David Saranga, ambasadorul Statului Israel în 
România; prim-rabinul FCER, Rafael Shaffer; Natalie 
Ester, actriță la Teatrul Evreiesc de Stat din Capitală; 
conf. univ. dr. Daniel Cristea-Enache, de la Facultatea 
de Litere a Universității din București; Ovidiu Nahoi, 
redactor-șef al Radio France International.

David Saranga a vorbit despre semnificația zilei în 
care a fost lansată cartea, o zi în care ne punem în-
trebarea: „Cine ne va scrie istoria?” Cartea lui Ovidiu 
Raețchi oferă „un răspuns solid, detaliat, foarte bine do-
cumentat” la această întrebare, constituindu-se ca un 
instrument valoros pentru societatea românească, atât 
pentru cei care îi elogiază fățiș pe criminalii de război, 
cât și pentru cei care au o cunoaștere schematizată, de 
tipul „Holocaustul a însemnat doar camerele de gazare 
de la Auschwitz” ori „pe teritoriul românesc nu a existat 
Holocaust”. El a atras atenția asupra tot mai frecvente-
lor manifestări antisemite și discursuri ale urii, prezente 
la nivel național, dar și mondial, care pot fi combătute 
doar prin cunoașterea istoriei Holocaustului.

„Avertismentul nu are termen de prescriere”, a relie-
fat Rafael Shaffer în alocuțiunea sa. „Dacă ne ocupăm 
astăzi de memoria Holocaustului, o facem pentru mai 
mult decât pentru a ne exprima public durerea. Întâi de 
toate, o facem ca avertisment. Holocaustul a fost atât 
de groaznic tocmai pentru că a fost sistematic. Pentru 
o imagine cât mai cuprinzătoare asupra lui, este nece-
sar să-i înțelegem rațiunea malefică. A fost nevoie de 
toate cele 720 de pagini ale cărții, scrise de un autor 
care înțelege sistemele și descrie acel groaznic sis-
tem care în detalii părea să aibă rațiune, dar al cărui 
ansamblu era total lipsit de ea. Să vedem ansamblul! 
Este foarte bine că această carte a fost scrisă și gândi-
tă în limba română, de un autor cunoscut. Îl felicit și, cu 
cât va fi citită cartea, cu atât vor fi făcuți mai mulți pași 
spre a cunoaște și a avertiza ca nimic din cele întâm-
plate să nu se repete niciodată, niciunui popor, nicăieri 
în lume!”, a conchis vorbitorul.

Natalie Ester a propus un moment de reculegere 
pentru această zi comemorativă. A povestit despre ca-
riera sa de actriță la Teatrul Evreiesc de Stat, începută 
cu spectacolul Direct din Amsterdam – Anneee Frannk!,  
bazat pe jurnalul Annei Frank, în prezent jucând în 
piesa Cele mai frumoase zile ale tinereții mele, după 
jurnalul Anei Novac, supraviețuitoare a Holocaustului: 
„Din punctul meu de vedere, a fi un suflet al TES este 
dincolo de creație, dincolo de artă; este o onoare să 
împletesc în propriul destin mărturii care se transfor-

mă în povești de scenă.” Este 
creștină, dar a fost botezată 
cu un nume evreiesc. Harry 
Eliad (z.l.) avea obiceiul să-i 
spună: „Orice om care se 
respectă e un pic evreu.” A 
experimentat pe pielea ei 
antisemitismul și a înțeles că 
avem cu toții datoria de a nu 
lăsa ura să triumfe. În finalul 
intervenției, ea a citit un frag-
ment din cartea lansată.

Daniel Cristea-Enache a 
subliniat curajul și tenacita-
tea lui Ovidiu Raețchi în do-
cumentarea și realizarea acestei cărți, misiune care a 
implicat o uzură fizică și morală. Din experiența sa de 
critic literar, vorbitorul n-a întâlnit în nicio ficțiune pură 
(scrisă de un autor român) detalii la fel de înfricoșătoare 
precum cele din istoria Holocaustului, prezentate în 
această carte. El a apreciat la autor rigoarea stilului, 
modul „hiper-documentat” de a scrie, precizia trimiteri-
lor bibliografice, consistența și relevanța surselor cer-
cetate de-a lungul câtorva ani, reflexul științific de a-și 
însoți fiecare afirmație cu un „proces deliberativ”, ast-
fel încât „fiecare propoziție este importantă în această 
carte”. Este o lucrare „cu o scriitură transparentă și cu 
o anumită epicitate a ideilor, care fac lectura cursivă”, 
cu deschidere către publicul larg, cultivat, a demonstrat 
vorbitorul.

Ovidiu Nahoi a apreciat, la rândul lui, această carte 
ca rezultat al unei munci titanice de documentare și a 
vorbit despre necesitatea și oportunitatea demersului 
de rememorare a Holocaustului în aceste vremuri în 
care criminalii de război sunt reabilitați.

Ovidiu Raețchi a subliniat ideea că orice genocid 
începe cu un genocid al cuvintelor. Urmărind cronolo-
gia nazismului, se observă că Hitler a început să vor-
bească despre Holocaust încă din 1919, când a intrat 
în politică. „Holocaustul gloanțelor” și „industrializarea 
morții” au început în 1941: „Hitler a avut la dispoziție 
decenii în care a vorbit despre ceea ce avea de gând 
să facă. Dacă putem să acționăm și să tăiem de la ră-
dăcină acest genocid, o putem face în faza vorbelor. 
Există tentația de a separa cuvintele de fapte, de cri-
mă. Crimele nu ar fi posibile fără cuvinte, Holocaustul 
nu s-ar fi întâmplat fără cuvintele care l-au anunțat și 
l-au creat. Cuvintele sunt la fel de grave ca și faptele, 
faptele urmează cuvintelor. E obligatoriu ca, învățând 
din lecția Holocaustului, să acționăm acum, printr-o 
legislație care să blocheze cuvintele genocidale, crimi-
nale. Și nu doar să o avem, ci să o și aplicăm, lucru la 
care România stă încă prost. Acesta ar fi elementul de 
noutate a cărții”, a afirmat autorul.

CLAUDIA BOSOI

Lansare de carte: Istoria Holocaustului,  
de Ovidiu Raețchi

Douăsprezece limbi evreiești studiate la Oxford
Școala de Limbi Evreiești Rare de la Oxford, din ca-

drul Centrului pentru Studii Ebraice și Evreiești (CSEE) 
din același oraș britanic, a introdus în curriculumul 
noului an universitar studierea a douăsprezece limbi 
evreiești, în scopul de a ține în viață patrimoniul iudaic. 
Conform sursei Jewish Telegraphic Agency, numărul 
de vorbitori ai limbilor studiate variază de la câteva 
milioane (idișul a avut până la 12 milioane de vorbi-
tori) la zero (de exemplu, iudeo-franceza, iudeo-ara-
ba clasică și iudeo-persana clasică sunt considerate  
dispărute).

Cursurile au o frecvență săptămânală, durează câte 
o oră, sunt online și gratuite pentru toți studenții. Prof. 
Judith Olszowy-Schlanger, președinta CSEE și cre-
atoarea noului program de la Oxford, a declarat: „În 
prezent există multe proiecte de cercetare geniale și 
platforme online referitoare la limbile evreiești. Ceea ce 
lipsește este posibilitatea ca numărul tot mai mare de 
studenți interesați să învețe aceste limbi într-un cadru 
academic.”

Dintre limbile oferite de noul program, doar idișul și 
ladino nu sunt pe cale de dispariție. Din aprilie 2021, 
idișul a fost adăugat în aplicația Duolingo de învățare 
a limbilor străine. Ladino, limbă romanică a evreilor 
sefarzi, cunoaște și ea o renaștere culturală, prin pro-
gramele de studiu disponibile pe scară largă pentru 
potențialii cursanți.

Kalman Weiser, profesor la Universitatea York din 
Toronto, a remarcat: „Studierea oricărei limbi evreiești, 
indiferent dacă este sau nu moștenită, deschide o fe-

reastră către istoria diversă a evreilor din întreaga 
lume.” El a vorbit despre iudeo-greacă, o limbă care 
își are originea în Imperiul Macedonean și care este 
pe cale de dispariție. Mama lui o vorbește, dar este de 
așteptat ca limba să se stingă cu această generație.

Majoritatea limbilor oferite de noul program acade-
mic se confruntă cu o soartă similară. În afara celor 
considerate deja dispărute, există limbi evreiești care 
încă păstrează un mic număr de vorbitori. Este cazul 
iudeo-neo-aramaicei, cu aproximativ 60 de vorbitori din 
nordul Irakului și din Israel; al limbii karaim, o limbă tur-
cică având circa 80 de vorbitori din Crimeea, Lituania și 
Polonia; al iudeo-italienei, o limbă romanică vorbită de 
circa 250 de evrei din Italia.

Celelalte limbi sau dialecte din cadrul programu-
lui sunt: dialectul iudeo-arab al evreilor din Bagdad, 
aparținând uneia dintre cele mai vechi și mai mari 
comunități evreiești din diaspora; iudeo-tat (sau juhuri), 
o iraniană vorbită în mod tradițional de evreii din Munții 
Caucaz, în urma emigrării ea ajungând să fie cunoscu-
tă și în Israel, Rusia și America de Nord; și iudeo-tur-
ca, o formă simplificată a limbii turce, scrisă cu alfabet 
ebraic.

Efectele unui astfel de program academic nu se vor 
reduce la spațiul evreiesc. De exemplu, facultățile care 
au dat o nouă viață ebraicei au influențat revitalizarea 
unor limbi indigene, precum lushootseed (vorbită de tri-
burile Salish din Washingtonul de azi) și sámi (vorbită 
în Laponia), și au inspirat mișcările de păstrare a irlan-
dezei și a limbii cornice (vorbită în Cornwall).  (C.B.)

O. Raețchi
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Unul dintre cei mai apreciaţi şi preţuiţi dirijori contemporani s-a născut într-o familie de evrei din Argentina, în 
1942, urmând, la doar 11 ani, ore de dirijat la Salzburg, apoi studiind armonia şi compoziţia la Paris, cu Nadia 
Boulanger. Debutase singur, ca pianist, la vârsta de 10 ani, la Viena şi Roma, debut urmat la scurt timp de apariţii 
la Paris, Londra şi New York. De atunci a fost periodic în turnee în Europa, Statele Unite, America de Sud, Asia 
şi Australia, colaborând cu cei mai mari interpreţi lirici contemporani.

Daniel Barenboim, căci despre el este vorba, a debutat ca dirijor în 1967, cu London Philharmonic Orchestra, 
după care a avut apariţii cu toate orchestrele importante din lume. Menţionăm, între altele, că din 1991 până în 
2006 a fost director muzical la The Chicago Symphony Orchestra, iar între 2007 şi 2014 a avut funcţii de condu-
cere la Teatro alla Scala din Milano, unde a devenit director muzical din 2011. Cel mai recent, în 2018 a avut un 
turneu în care a prezentat seria completă de simfonii ale lui Brahms la Buenos Aires, Beijing şi Sidney.

O menţiune aparte în activitatea extraordinară a acestui artist genial este faptul că a fondat, împreună cu 
o mare personalitate literară palestiniană, Edward W. Said, The West-Eastern Divan Orchestra, un cadru de 
promovare a unor valori diverse  printr-un demers muzical comun. Astfel, în fiecare vară, turneele internaţionale 
organizate sub egida The West-Eastern Divan Orchestra aduc împreună tineri muzicieni din Israel, Palestina şi 
din alte ţări din Orientul Mijlociu şi din nordul Africii, o şansă extraordinară de dialog între culturi diferite, exem-
plu elocvent că dacă inter arma silent musae (pe timp de război muzele tac), la rândul ei muzica este un limbaj 
universal, care poate, la cotele cele mai înalte, obliga armele să tacă.

În tradiţionalul Concert de Anul Nou de la Viena, magicianul Daniel Barenboim (împrumutând parcă ceva din 
aura lui Celibidache) a obligat nu doar orchestra, ci şi publicul entuziasmat să se supună baghetei şi magiei sale.

IOAN IACOB

Acesta a fost subiectul conferinței ținute 
la Cercul Libertatea de compozitorul, criticul 
muzical și organistul Leon Algazi.

Edmond Fleg (1874-1963) s-a născut la 
Geneva, într-o familie atașată de tradițiile 
evreiești. În anii adolescenței, tânărul Fleg 
s-a îndepărtat de tradiția familiei. Dar Afa-
cerea Dreyfus, la desfășurarea căreia a 
asistat în timpul studenției sale la Paris, a 
făcut să renască în el o puternică orientare 
evreiască și sionistă, astfel că multe dintre 
scrierile sale le-a consacrat istoriei Israelu-
lui și analizei iudaismului. Fleg s-a îndrep-
tat cu hotărâre către subiectele biblice, ară-
ta conferențiarul, și a avut curajul ca dintre 
acestea să le aleagă pe cele mai vaste și mai 
covârșitoare. A scris, într-o serie de poeme 
mici, imense epopei ale lui Isra-
el, care se eșalonează pe mai 
bine de patru mii de ani, străbă-
tând în chip miraculos veacuri 
și ținuturi. Iată câteva dintre 
poemele citate în conferință: 
Viziunea lui Elohim; Viziunea lui Abraham; 
Viziunea lui Itshac; Rugul arzător; A zecea 
plagă; Tablele de granit; Tablele de safir;  
Moisi; Levitul.

Dar conferința lui Algazi s-a referit doar 
la începuturile activității lui Edmond Fleg. 
După Primul Război Mondial, când a luptat 
în Legiunea Străină a Franței, Fleg a scris 
o serie de lucrări care au influențat profund 
evreimea franceză. A tradus în franceză 
Șalom Alehem și Hagada de Pesah, iar în 
L’Anthologie Juive a realizat un monumen-
tal compendiu al gândirii iudaice. Una dintre 
marile sale opere poetice este ciclul Écoute, 
Israël (Ascultă, Israel), în care trece în revis-
tă istoria evreilor de la crearea lumii până la 
înființarea Statului Israel. Fleg a fost un sio-
nist convins, crez care răzbate puternic din 
Ma Palestine, carte apărută în anul 1927. Cu 
toate acestea, nu s-a putut decide să emi-
greze, căci, după cum mărturisea, „Nu voi 
putea niciodată să mă smulg de pe malu-
rile Senei”, el fiind și un recunoscut scriitor 
și poet de limbă franceză. În același timp, a 
scris libretul la opera Oedip Rege a lui Geor-
ge Enescu.

În limba română, lui Edmond Fleg i-a 
apărut la Editura Hasefer cartea semnifica-
tiv intitulată De ce sunt evreu. Este o car-
te impresionantă, în care își sintetizează 
concepțiile despre evrei, evreitate, iudaism, 
sionism, antisemitism ș.a. În carte, conform 
titlului, răspunde la afirmația „De ce sunt 
evreu”. Iată argumentele: „Eu sunt evreu 
pentru că, zămislit de Israel și pierzându-l, 
l-am simțit renăscând în mine mai viu decât 
eu [mine] însumi. Eu sunt evreu pentru că, 
zămislit de Israel și regăsindu–l, vreau ca el 
să trăiască după mine mai viu decât mine 
însumi. Eu sunt evreu pentru că credința lui 
Israel nu-mi supune spiritul la nicio abdica-
re. Eu sunt evreu pentru că credința în Israel 
cere sufletului meu toată abnegația. Eu sunt 
evreu pentru că, oriunde plânge o suferință, 
și evreul plânge. Eu sunt evreu pentru că, 
oricând se aude strigând o disperare, evre-
ul speră. Eu sunt evreu pentru că cuvântul 
lui Israel este cel mai vechi și totodată me-
reu nou. Eu sunt evreu pentru că făgăduința 
lui Israel este făgăduința umanității. Eu 
sunt evreu pentru că, pentru Israel, lumea 
nu e terminată până la capăt, iar oamenii 
sunt cei ce o zidesc în continuare. Eu sunt 
evreu pentru că, pentru Israel, Omul nu e 
desăvârșit, ci oamenii îl desăvârșesc. Eu 
sunt evreu pentru că, peste neamurile lumii, 
Israel așază Omul. Eu sunt evreu pentru că, 
mai presus de Om ca imagine a Unității Di-
vine, Israel așază Unitatea Divină și propria  
sfințenie.“

Fleg dedică această carte nepotului său, 
cu următoarea dorință: „Așază cuvintele mele 
în inima ta și în sufletul tău; leagă-le ca un 
semn pe mâna ta și să fie ca un fruntar între 
ochii tăi; predă-le ca învățătură copiilor tăi.”

LYA BENJAMIN

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

Evreitatea lui 
Edmond Fleg

Daniel Barenboim

Statistica,  bat-o vina!
Dorința mea aprigă în aceste momente când scriu 

rândurile de față e ca următorii câțiva ani să nu dis-
trugă teoria pe care doresc s-o împărtășesc cititorilor 
în legătură cu istoria Israelului și credința într-un viitor 
mai sigur.

Așa cum mai scriam, existența mea în Israel numă-
ră deja aproape o jumătate de secol. Prin urmare, am 
emigrat în perioada în care statul evreu celebra 25 de 
ani de la proclamarea independenței.

Aș putea împărți această scurtă istorie a Israelului 
modern în trei perioade, mai mult sau mai puțin ega-
le: 1948-1967, 1968-1990 și 1991-2022. În aparență e 
vorba de o împărțire artificială, pentru că dezvoltarea 
politică, economică și socială a acestei țări e un feno-
men continuu, în care cu greu poți descoperi elemente 
care să diferențieze în mod radical o decadă de alta.

Da, fără discuție, în primii zeci de ani a fost vorba 
de o societate social-democrată, justificată de ideolo-
gia partidului la putere, iar apoi au fost ani în care au 
apărut primii germeni ai societății de consum, urmați 
de ceea ce Șimon Peres, regretatul președinte al Isra-
elului, numea „capitalism porcesc”, foarte apropiat de 
tipul de economie caracteristic țărilor „vestice”.

Scurta istorie a Israelului mai poate fi împărțită în 
perioade luând în considerare drept criteriu procesul 
de emigrare, care a stat la baza fenomenului demo-
grafic israelian, unic în lume, trei milioane de „olimi”, 
adică emigranți sosiți din aproape 100 de țări, apărând 
în valuri inegale ca număr și ca origine. Un exemplu: 
spre deosebire de primii 25 de ani, în care emigrarea 
a devenit una dintre problemele primordiale ale țării, a 
urmat o perioadă relativ liniștită din acest 
punct de vedere, dar care liniște a fost 
„tulburată” în modul cel mai pozitiv de mi-
lionul de emigranți din anii 1990-2000, din 
fosta Uniune Sovietică. „Liniștea” s-a re-
instaurat în ultimii 25 de ani, în care numărul de „olimi” 
nu depășește cifra de 20-25.000 anual.

Dar, după părerea mea, dacă cineva dorește să 
găsească un criteriu după care se pot împărți în peri-
oade distincte cei 75 de ani de existență a Israelului, 
soluția e de a analiza frecvența războaielor pe care 
le-a dus statul evreu în toți acești ani.

O paranteză. Pentru mulți, noțiunea de război e 
neclară, nebuloasă. Cum poate fi deosebit un război 
„adevărat” de o conflagrație militară de scurtă dura-
tă? Numărul de victime? Durata ostilităților? Pagubele 
militare?

Pentru noi, cei de „aici”, lucrurile par lămurite de la 
bun început. Conflictele militare ale Israelului se îm-
part în războaie și acțiuni militare, acestea din urmă 
fiind definite drept conflicte limitate teritorial, în timpul 
cărora viața de toate zilele a majorității populației nu e 
influențată negativ de ceea ce se întâmplă pe câmpul 
de luptă.

Pentru unii, această deosebire ar părea cu totul ar-
tificială, dar eu o voi folosi de dragul celor ce urmează.

Pentru că ceea ce doresc e să prezint cele trei pe-
rioade descrise mai sus, fiecare având cam 25 de ani, 
din punctul de vedere al conflictelor militare în care 
Israelul a fost implicat și în care dușmanul era cel de 
dincolo de hotarele (încă nerecunoscute) ale țării.

Prima perioadă cuprinde nu mai puțin de trei mari 
războaie: cel de Independență (1948), campania din 
Sinai (1956) și Războiul de Șase Zile (1967). În toate 
aceste conflagrații serioase era vorba de încercările 
țărilor arabe de a șterge Israelul de pe harta lumii, pentru 
că șansele de anihilare a tânărului stat evreu erau pal-
pabile, reale. Era vorba de o țară de abia născută, fără 

resurse naturale, fără industrie, cu o populație redusă ca 
număr și cu o armată care abia se închega, folosind ca 
bază grupările paramilitare de dinainte de 1948.

Următoarea perioadă cuprinde două războaie: cel 
de Iom Kipur (1973) și primul război libanez (1982). 
De fapt, nu există elemente comune celor două răz-
boaie. Primul, din 1973, a fost reacția aș zice firească 
a Egiptului și Siriei cu scopul de a recupera teritoriile 
pierdute în 1967. Cel din 1982 a fost, de fapt, o încer-
care a Israelului de a distruge capacitatea militară a 
Organizației de Eliberare a Palestinei (OEP), cea mai 
importantă grupare teroristă palestiniană care, alun-
gată din Iordania de către regele Hussein, s-a relocat 
în Liban, o țară slabă din toate punctele de vedere și 
incapabilă să se opună ocupării sudului de către pa-
lestinienii înarmați.

Și iată că ajungem la a treia perioadă, cea care în-
cepe în anii ’90 ai secolului trecut. Din 1982 și până în 
momentul scrierii acestor rânduri, Israelul s-a văzut im-
plicat într-un singur război, cel de al doilea război libanez 
(2006), răspunsul Israelului la răpirea și uciderea a trei 
soldați israelieni de către o altă grupare teroristă, Hezbo-
llah, plasată în sudul Libanului și susținută de Iran.

În toți acești ultimi zeci de ani, trupele israeliene au 
fost implicate doar în câteva acțiuni, fie din obligația 
de a anihila o revoltă armată palestiniană în teritorii 
(2000-2004), fie de provocări venite din Fâșia Gaza, 
inițiate de Hamas, o altă grupare teroristă care a pus 
acolo mâna pe putere în anul 2006, după retragerea 
trupelor israeliene din regiune.

O privire de ansamblu asupra datelor de mai 
sus ridică o logică întrebare: care este 
explicația scăderii progresive a numărului 
de războaie pe care Israelul a fost obligat 
să le poarte?

Mă simt obligat să fac o precizare: eu 
nu sunt istoric și nici militar de profesie. Ceea ce însă 
nu mă împiedică să analizez evenimentele și să încerc 
să ajung la o concluzie cât de cât acceptabilă.

Deci, în primul rând e vorba de o situație nouă, 
creată de cele două tratate de pace cu două țări veci-
ne importante: Egiptul și Iordania. Semnarea acestor 
acorduri a reprezentat punctul de plecare al fenome-
nului de recunoaștere a dreptului Israelului de a exis-
ta. Acordul panarab din 1970, de la Khartoum, a negat 
acest drept, însă cele două tratate au definit existența 
Israelului ca un fapt incontestabil.

Azi, lista țărilor arabe care au semnat un acord de 
pace cu Israelul include statele din Golful Persic, Su-
danul și Marocul, o realizare de însemnătate crucială 
pentru procesul de convingere a opiniei publice arabe 
privitor la dreptul statului evreu de a exista.

De aceea, azi nimeni în lumea arabă nu mai poate jus-
tifica un război antiisraelian, căci „Israel is here to stay”.

Dar mai există un motiv, nu mai puțin important: 
puterea economică și militară a Israelului. Cea econo-
mică reprezintă un motiv suficient de elocvent pentru 
a profita de pe urma unei cooperări interstatale; cea 
militară e un puternic antidot împotriva oricărei încer-
cări de a ataca o armată înzestrată cu tot ce e necesar 
pentru a face față oricărei provocări.

Nu, nicidecum nu am uitat Iranul.
Doar că povestea Iranului și a încercărilor sale de 

a lovi în tot ce se numește Israel și israelian e prea im-
portantă și gravă pentru a fi doar amintită. Ea se cere 
discutată cu altă ocazie.

Prof. dr. GABRIEL M. GURMAN
Omer, Israel

gurman@bgu.ac.il

Însemnări de 
la fața locului
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Cei mai mulți dintre noi au aflat 
despre tehnologia de tip ARNm da-
torită vaccinurilor împotriva Covid-19 
produse de Pfizer și Moderna. Cu toa-
te acestea, înainte ca tehnologia de 
tip ARNm să fie folosită pentru a abor-
da Covid, au fost efectuate cercetări 
asupra modului în care ea ar putea 
lupta împotriva cancerului. Cercetăto-
rii de la Universitatea Ben-Gurion din 
Negev au descoperit o legătură cheie 
între ARNm, proteinele peptidice și 
progresia tumorii canceroase. ARN 
Messager codifică diferite proteine, 
fiecare având o funcție unică. Există 
atât peptide „lungi”, cât și „scurte”. 
Până acum, oamenii de știință nu 
erau siguri că peptidele scurte aveau 
vreo funcție biologică. Prof. Etta Liv-

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Pagină realizată de DAN DRUŢĂ

Tehnologia ARNm poate conduce la 
noi tratamente împotriva cancerului

neh, de la Departamentul de Imunolo-
gie, Microbiologie și Genetică Shraga 
Segal din cadrul Universității Ben-
Gurion, a arătat că peptidele scurte 
unice au, de fapt, un rol foarte impor-
tant – ca inhibitor al enzimei protein-
kinazei care poate încetini creșterea 
și invazia tumorii, pre-
cum și supraviețuirea 
celulelor canceroa-
se și a metastazelor. 
Proteinele (și protein-
kinazele, în special) 
propagă semnale care 
transportă instrucțiuni 
către celule și dictează 
soarta celulei. Există 
mai mult de 500 de 
protein-kinaze diferi-
te în corpul uman. În 
cazul cancerului, o ki-
nază are menirea de 

a le transmite eronat celulelor să se 
dividă și să se reproducă rapid și in-
controlabil. Dar și reversul este ade-
vărat: dacă o kinază poate fi inhibată, 
ar trebui să se blocheze proliferarea 
celulelor canceroase. Și acesta este 
„doar vârful icebergului”, spune prof. 

Tollovir, produs de compania Todos Medical, tocmai ce a finalizat un studiu 
clinic de fază 2 care arată eficacitate sporită în rândul a 31 de pacienți afectați 
de Covid-19. În lupta împotriva acestui virus, noile medicamente antivirale care 
pot fi administrate pe cale orală, sub formă de pastile, cum ar fi Paxlovid de la 
Pfizer sau Molnupiravir de la Merck, au potențialul de a transforma o pandemie 
mortală într-o boală gestionabilă. De această dată, o companie israeliană de 
diagnosticare medicală a finalizat un studiu clinic de fază 2, alternat cu place-
bo. Rezultatele au indicat o îmbunătățire clinică cu 2,7 zile mai rapidă decât 
grupul placebo. Medicamentul a fost testat pe variantele Alpha, Beta și Delta 
ale Covid 19, dar nu și pe cea mai recentă tulpină, Omicron. Nu au existat 
decese legate de afecțiunea Covid în grupul Tollovir, în raport cu procentul de 
22% rată de deces în grupul placebo. Doar un pacient Tollovir a avut nevoie de 
ventilație mecanică. Următorul pas va fi un studiu clinic de fază 2/3, pentru a 
primi autorizarea de utilizare în caz de urgență în Statele Unite ale Americii și în 
Europa. „Am început deja să pregătim producția pentru cantități comerciale de 
Tollovir, astfel încât să putem livra în jurisdicțiile în care ne așteptăm să primim 
o autorizare accelerată de utilizare în caz de urgență”, a declarat CEO-ul Todos 
Medical, Gerald Commissiong. Tollovir este un inhibitor de protează 3CL cu ac-
tivitate puternică anti-citokină. Furtunile de citokine și sindromul de eliberare de 
citokine sunt sindroame inflamatorii sistemice care pun viața în pericol, adesea 
declanșate de un virus precum coronavirusul. Descoperiți de chimistul de la  
Technion, Dorit Arad, în 2004, inhibitorii de protează 3CL sunt enzime care 
joacă un rol esențial în replicarea virusurilor precum SARS-CoV-2. Compania 
Todos Medical a fost fondată la Rehovot și are un birou și în New York.

O echipă de cercetători de la Institutul Weizmann a pu-
blicat un studiu despre o metodă care ar putea ajuta la de-
tectarea timpurie a cancerelor, ar ajuta la realizarea trans-
planturilor de organe și nu în ultimul rând la monitorizarea 
terapiei celulare. Oamenii de știință israelieni au dezvoltat o 
versiune timpurie a unei tehnici de imagistică, despre care 
afirmă că va putea oferi medicilor „o fereastră fără prece-
dent asupra activității genelor din adâncul corpului uman”.

O parte a ADN-ului din fiecare celulă vie – genele – este 
responsabilă pentru codificarea proteinelor care la rândul 

lor dictează funcția celulei. Miile de gene dintr-o celulă de-
termină ceea ce face celula, motiv pentru care poate fi im-
portant pentru cunoașterea medicală să obțină informații 
detaliate care ar deține cheia diferitelor progrese medicale. 
În prezent, dacă medicii doresc să afle ce gene codifică 
proteine și unde, acestea se limitează la metode care fac 
genele vizibile, făcându-le să strălucească cu substanțe 
fluorescente, dar acest lucru funcționează numai pe țesutul 
aflat aproape de suprafața corpului. Dacă medicii doresc să 
obțină o imagine a activității genelor mai adânc în interiorul 

corpului, trebuie să utilizeze scanări de tip RMN, iar în pre-
zent pot urmări doar un tip de genă.

O echipă de cercetare de la Institutul de Știință Weiz-
mann a publicat un studiu în revista Nature Biotechnology, 
subliniind o nouă metodă care poate oferi simultan o ima-
gine a multiplelor tipuri de gene în profunzimea organis-
mului uman. Noua cercetare a fost definită ca o dovadă 
a conceptului propus și a reușit să urmărească simultan 
două gene. Momentan, acest procedeu a fost posibil stu-
diind șoarecii, cercetătorul principal, dr. Amnon Bar-Shir, 
subliniind că e o chestiune de timp până când metoda va 
fi testată pe oameni. Principiul dr. Bar-Shir se realizează 
prin colorarea eficientă a genelor pe care medicii doresc 
să le studieze, modificând genetic celulele pentru a face ca 
locurile din organism în care anumite gene activează să se 
lumineze într-o anumită culoare. Bar-Shir este de părere 
că acest demers ar putea deschide calea pentru scanări 
RMN care oferă perspective complexe asupra activităților 
genelor, care ar putea ajuta la detectarea cancerelor, ar 
putea oferi informații încă indisponibile despre cât de bine 
acceptă corpurile primitorilor de transplant noi organe sau 
ar putea monitoriza succesul terapiei celulare pentru can-
cer. „IRM-ul poate fi folosit într-o zi pentru a cerceta adânc 
în organism pe o perioadă lungă de timp, pentru a vedea 
ce se întâmplă în țesuturi, fără a fi nevoie să fie îndepărtate 
pentru a le studia la microscop”, a spus el. „Metoda noastră 
este un pas major în această direcție.” Dr. Hyla Allouche-
Arnon, membru al echipei dr. Bar-Shir, a precizat că expre-
sia genelor ne permite să știm ce face fiecare celulă. Dato-
rită acestei metode, RMN-ul poate fi aplicat acum de către 
cercetători din diverse domenii pentru a urmări activitatea 
tuturor tipurilor de procese, precum cele cerebrale sau ale 
sistemului imunitar.

Mai multe informații despre gena umană

O nouă metodă de 
purificare a apei
Toxinele dăunătoare din stratul an-

tiaderent și spuma de stingere a incen-
diilor reprezintă substanțe rezistente, 
care acum pot fi eliminate eficient din 
apa noastră. Compușii chimici orga-
nici, fluorinați sintetici (PFAS), sunt 
renumiți pentru că ajung în apa pota-
bilă și expun consumatorii la o gamă 
largă de afecțiuni. Cercetările recente 
de la Institutul de Tehnologie din Hai-
fa, Israel, au găsit o modalitate de a 
depăși această provocare, eradicând 
aproape 90% din toxinele dăunătoare, 
fără a elibera însă alte substanțe ne-
dorite în apa de băut.

PFAS poate fi găsit în produse 
cum ar fi stratul antiaderent al tigăi-
lor, spuma de stingere a incendiilor 
și substanțele ignifuge. Ele ajung în 
apele subterane prin infiltrarea în sol 
sau atunci când apele uzate sunt fo-
losite pentru irigare. Acestea rămân în 
pământ mult timp și provoacă o con-
taminare extinsă a surselor potabile. 
Expunerea poate duce la cancer, boli 
ale inimii și ficatului și malformații con-
genitale.

Eliminarea PFAS din apa potabilă 
se face prin tehnici simple și ieftine, 
dar acestea nu sunt foarte eficiente. 
De asemenea, ele transferă poluanții 
în materialul absorbant, necesitând 
etape suplimentare de purificare. Cer-
cetările efectuate la Technion și publi-
cate în Chemical Engineering Journal 
au combinat două soluții existente: 
procesele de oxidare și polimeri țintiți 
care absorb substanțele poluante. 
Cercetătorii au arătat că este posibil să 
se separe poluanții cu ajutorul unor po-
limeri speciali și apoi să se folosească 
procese avansate de oxidare pentru 
a-i elimina. Au fost folosiți oxizi și argile 
de fier ieftini și siguri împreună cu po-
limeri de ciclodextrină. Aceste compo-
zite argilă-fier-polimer limitează PFAS 
la suprafață și apoi accelerează proce-
sul de oxidare care distruge poluanții 
în substanțe netoxice. Acest proces 
atinge o eficiență de aproape 90% și 
durează doar câteva minute pentru a 
elimina șapte tipuri de PFAS. Nu exis-
tă încă planuri de integrare a acestei 
tehnologii de laborator în programe pi-
lot sau instalații de filtrare a apei, dar 
cercetătorii speră că acest lucru se va 
întâmpla în cursul anului 2023.

Un medicament anti-Covid-19 
dă rezultate promițătoare

Importantă 
descoperire 
arheologică: 

amuletă veche 
de 3.300 de ani
Arheologii israelieni au descoperit 

o amuletă antică printre rămășițele 
excavațiilor efectuate în cadrul sitului 
arheologic din zona Muntelui Ebal din 
Samaria, unde a fost dezgropat un 
altar biblic al lui Ioșua. Amuleta, de 
formă pătrată, are o inscripție ebrai-
că, prezintă simbolul unei flori de lo-
tus și litera ebraică alef. Yossi Dagan, 
șeful Consiliului Regional Samaria, a 
afirmat că descoperirea arată „cone-

xiunea profundă” dintre poporul evreu 
și Samaria. Cercetătorii nu au finalizat 
încă cercetările și încearcă să iden-
tifice sursa amuletei descoperite. Ar-
heologii au precizat că au încercat să 
deschidă amuleta, însă au fost nevoiţi 
să renunţe după ce marginile acesteia 
au început să se sfărâme.

Livneh a cărei descoperire a durat un 
deceniu. „Acum, când știm cel puțin 
că unele peptide au o funcție biologi-
că, putem începe să descoperim rolu-
rile multor altora.” Inhibitorii protein-ki-
nazei reprezintă deja unul dintre cele 
mai importante domenii de cercetare 
a cancerului, în unele cazuri înlocuind 
chimioterapia. Cercetarea lui Livneh 
va permite oamenilor de știință să 
înțeleagă mai bine cum să controleze 
această tehnologie vitală de combate-
re a cancerului.
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– Tatăl dvs. v-a povestit despre 
ghetou?

– Tata evita să vorbească. Mai mul-
te am aflat din cartea lui Singer Zoltán 
z.l., fost președinte al comunității 
noastre, el însuși supraviețuitor al 
Holo caustului, Istoria comunităților 
evreiești din Dej, Beclean, Târgu 
Lăpuș, Reteag, Ileanda și împreju
rimile acestora, apărută la Hasefer. 
În momentul de vârf al ghetoizării au 
fost înghesuiți acolo 7.800 de evrei 
din județul Someș, 3.700 fiind din Dej. 
Cei mai „norocoși” se adăposteau în 
barăci improvizate, ceilalți, în corturi. 
Unii dormeau sub cerul liber. Nu exis-
ta apă potabilă. În primele cinci zile, 
oamenii n-au avut deloc apă, apoi 
pompierii aduceau câte o cisternă 
cu apă pe zi. Deținuții erau torturați 
să spună unde au ascuns lucruri de 
valoare. Foametea, bolile făceau ra-
vagii. După trei săptămâni au început 
deportările. Ghetoul a fost lichidat în-
tre 28 mai și 8 iunie 1944. Puțini au 
reușit să scape. Printre ei, rabinul 
Jóseph Paneth din Ileanda Mare, cu 
nouă membri ai familiei sale.

– Cum ați marcat anul acesta Ziua 
Internațională de Comemorare a Vic
timelor Holocaustului?

– Dată fiind incidența mare de 
îmbolnăviri cu Sars-Cov-2 în orașul 

nostru, comemorarea s-a desfășurat 
online. Până acum doi ani organizam 
evenimente comemorative, împreună 
cu Primăria din Dej și cu sprijinul con-
ducerilor din învățământul local, la 
Memorialul din fața Sinagogii, Monu-
mentul de la Cimitirul Evreiesc și, din 
2014, când a fost inaugurat, la Monu-
mentul din pădurea Bungăr. Apreciez 
legea prin care istoria Holocaustului 
urmează să devină disciplină școlară 
obligatorie. Cu atât mai mult azi, când 
asistăm la escaladarea manifestărilor 
antisemite, cu precădere pe net, pan-
demia fiind încă un pretext folosit de 
regizorii acestora pentru proliferarea 
urii și a violenței. Cred că educația 
este un mijloc eficient de contraca-
rare a propagandei celor care vor să 
rescrie istoria, să absolve mișcarea 
legionară și conducerea României din 
anii Holocaustului de responsabilita-
tea crimelor împotriva umanității.

– Cifrele reținute din cartea amin
tită arată că Dejul a fost o comunitate 
puternică înainte de Holocaust.

– Deși abia din secolul al XIX-lea 
comunitatea ființa cu tot ceea ce în-
seamnă instituție comunitară – hevra 
kadișa, măcelărie cașer, mikva, he-
der, ieșivot –, evreii dejeni s-au re-
marcat în viața economică și culturală 
a orașului, contribuția lor atingând 

„Printre cei 7.674 de evrei deportați la Auschwitz din gheto-
ul de la Bungăr, într-o pădure de lângă Dej, s-a aflat și tatăl 
meu – spune președintele comunității, ec. Mișu Rosenberg. 
Împreună cu el erau soția sa și frații mei, de 7 și 11 ani. 

Tata s-a întors singur acasă. Soția și copiii au pierit în ca-
merele de gazare. Când m-am hotărât să candidez la președinția 
comunității – eu fac parte din prima generație postHolocaust – a 
precumpănit foarte mult respectul față de memoria lor.”

„Mă bucur că există interes pentru iudaism  
în rândurile generației tinere”

Interviu cu MIȘu RoSenbeRg, președintele C.e. DeJ

e deschisă 
de Șabat, nu 
lipsim când 
avem câte un 
Yahrzeit, se 
fac rugăciuni 
de sărbători. În 
acești doi ani 
de pandemie, 
am asigurat 
tot ceea ce era 
necesar pen-
tru a le facilita 
asistaților noștri o protecție antico-
vid cât mai bună. Suntem angajați în 
acțiunile de voluntariat pentru asistați, 
organizate de DASM și de Joint, de 
Hanuca și de Purim: Livratorii de Lumi-
nă și Mișloah Manot. Avem în proiect 
realizarea unui muzeu al istoriei evre-
ilor din Dej, în incinta sinagogii, după 
ce vom ajunge s-o reabilităm. Pentru 
tot ceea ce înseamnă actualitate co-
munitară, merită să fie menționată se-
cretara noastră, Livia Câțcoan, care, 
de zeci de ani, își dăruiește toată 
abnegația și priceperea pentru bunul 
mers al comunității.

– O opinie despre viitorul obștii 
noastre.

– Viitorul său depinde de munca 
liderilor FCER, laici și religioși, a tu-
turor celor implicați în viața evreias-
că în comunitățile din țară. Mă bucur 
că există interes pentru iudaism în 
rândurile generației tinere. Numărul 
membrilor din comunități poate crește 
și prin revenirea unor originari din Ro-
mânia, investitori din Israel sau din 
alte țări. Chiar în Dej, numărul mem-
brilor comunității s-a mărit cu două fa-
milii din Israel.

– La ce vă gândiți când reușiți să 
realizați un lucru bun pentru comuni
tate?

– La foștii președinți, Farkas Iosif, 
Fülop Emil, pe care l-am cunoscut 
personal, Singer Zoltán, care a scris 
monografia comunității noastre, la 
părinții și copiii mei.

– Vă mulțumesc.

IULIA DELEANU

Lecții speciale despre Holocaust Brăila

Tu biȘvat și comemorarea 
victimelor Holocaustului

Suceava

În luna ianuarie, rabinul Yehoshua 
Aharonovitch, președinta CE Iași, 
Benjamina Ides Vladcovschi, și direc-
torul JCC, Albert Lozneanu, au vizitat 
Comunitatea Evreilor din Suceava, cu 
ocazia sărbătorii Tu biȘvat.

Evreii suceveni au comemorat și 
Ziua Internațională a Victimelor Ho-
locaustului, comemorare ce a avut 
loc la Colegiul Național „Ștefan cel 
Mare” din Suceava. Au fost de față 
președintele CE Suceava, prof. Sorin 
Golda, inspectorul Daniel Hreceniuc, 
profesorul de istorie Bogdan Dranca, 

precum și elevii dintr-o clasă a cole-
giului.

SORIN GOLDA,
președintele CE Suceava

Ziua Internațională de Comemo-
rare a Victimelor Holocaustului (27 
ianuarie) nu putea fi lăsată deoparte 
la Brăila, orașul unde au trăit într-o 
vreme foarte mulți evrei – statistici 
de dinainte de perioada interbelică 
relevă existența a 14 lăcașuri de cult 
mozaice (de aici deducem ponderea 
populației evreiești din total). Și chiar 
dacă orașul și locuitorii săi evrei nu au 
suferit deportări în timpul represiunilor 
antievreiești, despre Holoca-
ust trebuia azi să afle în prin-
cipal elevii. Așa că am dez-
voltat pe această temă două 
întâlniri-lecții, una la Școala 
Gimnazială „Mihai Viteazul” 
din Brăila, cu concursul di-
rectoarei prof. Nicoleta Din-
că; cealaltă a avut loc atât cu 
o clasă a VIII-a din structu-
ra Școlii Gimnaziale „Mihail 
Sadoveanu”, cu profesoara  

Gianina Băjenică, alta cu elevi 
din clasa a VI-a B, cu profe-
soara Daniela Stroe.

Nadia Ustinescu, preșe-
dinta Co mu nității Evreilor din 
Brăila, nu a putut fi cu noi, 
de aceea am suplinit lipsa ei 
oferindu-le tinerilor informații 
atât despre dramele suferi-
te de evrei în Holocaust (cu 
delicatețe însă, copiii trebuind 
să afle cu blândețe despre 
astfel de suferințe atroce), cât 

și despre marea comunitate evreias-
că trăitoare cândva la Brăila. Comu-
nitate care se poate mândri azi cu cel 
puțin un mare reprezentant – îl nu-
mesc pe scriitorul, dramaturgul, jurna-
listul Mihail Sebastian (Iosif Hechter 
în acte, 1907-1945). Comunitate care 
se poate mândri cu o bogăție istorică 
încă vizibilă în zona construită, chiar 
dacă unele dintre clădiri au nevoie 

Despre Holocaust la Școala 
Gimnazială „Mihai Viteazul”

Despre Holocaust la Școala  
Gimnazială „Mihail Sadoveanu”

punctul maxim în anii interbelici. Func-
ționau organizații evreiești: Asociația 
de Caritate a Femeilor Israelite, Casa 
de Ajutor Reciproc, cămin pentru 
bătrâni, orfelinat, sub auspiciile Joint. 
Activau organizații sioniste: filiale ale 
Convenției Sioniste, Organizația Ti-
neretului Sionist, WIZO, HaPoel Ha-
Mizrahi, Bnei Akiva, HaNoar Haționi, 
Betar. Sinagoga, singura rămasă în 
funcțiune până azi, din cele încă 13 
existente, a fost construită între anii 
1907-1909. A fost folosită ca depo-
zit de autoritățile maghiare fasciste, 
a scăpat de sistematizare în totalita-
rism. Azi, reabilitarea sa reprezintă o 
urgență. Sinagoga din Gherla se află 
într-o situație similară.

– Ați demarat acțiuni în această 
direcție?

– Ne-am implicat în realizarea 
unor proiecte de parteneriat cu con-
siliile locale Dej și Gherla. Acordurile 
sunt aproape de finalizare. Suntem 
în legătură cu evrei originari din Dej 
și împrejurimi, preocupați de soarta 
sinagogilor, a cimitirelor. Ne ajută, mai 
ales, descendenți ai dinastiei rabinice 
Paneth. Uneori, ne vizitează. Atunci 
ne rugăm împreună la sinagogă.

– Reușiți să asigurați buna 
întreținere a cimitirului evreiesc din 
oraș și a celor arondate?

– E una dintre problemele impor-
tante cu care ne confruntăm. Din lipsă 
de bani, încă nu am încheiat contrac-
te cu îngrijitorii tuturor cimitirelor din 
localitățile unde nu mai trăiesc evrei.

– Cum arată o schiță a vieții comu
nitare actuale?

– În pofida faptului că suntem o 
comu nitate mică, sinagoga noastră 

de reparații și de o utilitate care să le 
redea strălucirea de altădată. Doar 
două exemple: fosta Baie Comunală 
și fostul Liceu de fete, ambele situate 
pe bulevardul Al.I. Cuza, două imobile 
impozante, care domină locul și care, 
repet, ar merita să fie refăcute cu 
tot cu reflectarea istorică din spatele 
poveștii existenței lor.

Iar la capitolul temei principale 
am pomenit-o, cu o emoție deose-
bită, pe regretata Irina Bernstein, 
supraviețuitoare a atrocităților din 
lagărul de la Auschwitz, care nu era 
născută la Brăila, dar care a trăit aici, 

destul cât să încerce să uite cumpli-
tele clipe din lagăr (uneori nu dorea 
să vorbească deloc despre subiect). 
Acum, Irina Bernstein se află înmor-
mântată în Cimitirul Evreiesc – loc 
în care poți, de asemenea, să spui o 
mulțime de povești despre o istorie 
care nu se învață la școală, ci aca-
să, dar pentru care trebuie să existe 
doritori să o spună. Am ținut chiar și 
momente de reculegere; și din emoția 
nemișcării și a liniștii totale am simțit 
că întâlnirile au fost bine înțelese.

ARMANDA FILIPINE

ComunitAti
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Vor deveni 
arabii sioniști?

Acordurile Abraham, semna-
te mai întâi între Israel și Emiratele 
Arabe Unite, au conturat la orizont 
speranța începutului înțelegerii din-
tre evrei și arabi din diferite țări ale 
Orientului Mijlociu sau ale Africii. Se 
pare că aceste speranțe încep să 
se concretizeze în domeniile econo-
mic, științific și turistic. Dar, surprin-
zător, apar semne și din alte direcții 
și am aminti de fenomenul botezat 
de unii ziariști „sionismul arab”, scrie 
publicația israeliană JNS (Jewish 
News Syndicate). Jonathan Sacer-
doti, jurnalist la săptămânalul britanic 
The Jewish Chronicle, a relatat că un 
număr de influencers arabi cu sute 
de mii de urmăritori pe social media 
au decis să promoveze Israelul și să-i 
sprijine pe evrei. Un blogger sirian a 
lansat un video în care implora gu-
vernul israelian „să ocupe” întreaga 
Sirie pentru a salva mai multe vieți. 
„Înălțimile Golan constituie singura 
zonă din Siria care nu a fost distru-
să, iar populația de acolo nu a fost 
ucisă”, spunea el. Într-un alt video, 
un cadru universitar arab spunea că 
a fost emoționat până la lacrimi după 
ce a vizitat memorialul Yad Vashem 
din Ierusalim. El a declarat: „Astăzi, 
musulmani, evrei și creștini împreună 
vă promitem că astfel de lucruri nu se 
vor mai întâmpla niciodată.”

În Dubai, Loay Al-Shareef, de 39 
de ani, care s-a declarat sionist, a 
afirmat: „Este o dreptate istorică pen-
tru evrei să aibă patria lor ancestrală 
pe pământul Israelului.” Făcând frec-
vente referiri la Vechiul Testament, el 
a adăugat: „Evreii nu sunt colonialiști 
sau cuceritori pe pământul Israelu-
lui, deoarece, dacă am crede asta, 
atunci am putea crede că David, 
Solomon, Isaia, Ieremia și profeții 
ar fi colonialiști și aceasta ar ucide 
credința musulmană.”

Explicația acestui fenomen, a afir-
mat jurnalistul, este semnarea Acor-
durilor Abraham care le-au permis 
arabilor din țările Golfului să-și decla-
re sprijinul față de Israel și de evrei, 
recunoscând deschis unele adevăruri 
și realități ascunse până acum de o 
încrengătură de minciuni cu care s-a 
autoamăgit societatea arabă. Dar tre-
buie să treacă multă vreme pentru ca 
populațiile arabe din diferite țări să se 
debaraseze de ideologia radicală a is-
lamului și să-și dea seama, așa cum 
și-au dat seama semnatarii Acorduri-
lor Abraham, că cooperarea cu Israe-
lul și cu evreii ar fi în avantajul lor.

EVA GALAMBOS

Dreptate istorică

Descendenți ai evreilor expulzați din Spania  
și Portugalia și-au recăpătat cetățenia

Fundația Genesis a anunțat câști-
gătorul premiului său pentru anul 2022 
în persoana lui Albert Bourla, CEO 
(președinte executiv) al companiei 
farmaceutice Pfizer, cea care a pro-
dus primul vaccin antiCOVID-19 folo-
sit de Israel și de alte țări din întreaga 
lume. Premiul Genesis este acordat 
persoanelor care constituie un mo-
del pentru următoarea generație de 
evrei prin realizările lor profesiona-
le remarcabile și prin angajamentul 
față de valorile evreiești și de poporul  
evreu.

Reprezentanții Genesis au preci-
zat într-un comunicat că Alfred Bourla 
a primit cel mai mare număr de voturi 
în cadrul unei campanii online la care 
au participat aproximativ 200.000 de 
persoane din 71 de țări. Nominaliza-
rea sa ca laureat al premiului a fost 
apoi aprobată în unanimitate de comi-
tetul de selecție al Fundației Genesis. 
„Vaccinul Pfizer împotriva COVID-19 
a fost gata într-un timp record: luni în 
loc de ani”, se arată în același comu-
nicat. Managerul Pfizer a fost elogiat 
și pentru determinarea de a fi refuzat 

fonduri federale, grăbind astfel proce-
sul de fabricație al vaccinului, eludând 
procesul birocratic excesiv.

Premiul de un milion de dolari îi 
va fi înmânat lui Bourla de către Isaac 
Herzog, președintele Statului Israel, în 
cadrul unei ceremonii plănuite a avea 
loc la Ierusalim, pe 29 iunie 2022. 
Câștigătorii donează, de obicei, pre-
miul unei cauze filantropice, iar Bourla 
a cerut ca banii să fie direcționați pen-
tru păstrarea memoriei victimelor Ho-
locaustului, „cu accent deosebit pe tra-
gedia suferită de comunitatea evreias-
că grecească”, se arată în comunicat. 

Născut la Salonic, în anul 1961, 
Alfred Bourla provine dintr-o familie 
de supraviețuitori ai Holocaustului. 
CEO-ul Fundației Genesis, Stan Po-
lovets, s-a referit la acesta evocând 
personificarea a două dintre cele mai 
importante valori evreiești: „angaja-
mentul față de sfințenia vieții și cel 
de a repara lumea” (tikun olam). „Am 
fost crescut într-o familie de evrei care 
credea că fiecare dintre noi este la fel 
de puternic precum sunt legăturile 
comunității noastre; și că toți suntem 
chemați de Dumnezeu să reparăm 
lumea”, a spus Bourla. „Aștept cu ne-
răbdare să mă aflu la Ierusalim pentru 
a accepta personal această onoare 
care simbolizează triumful științei și o 
mare speranță pentru viitorul nostru”, 
a adăugat CEO-ul Pfizer.

Albert Bourla, președintele concernului Pfizer, laureat al Premiului Genesis

Inaugurat în anul 2014, Premiul 
Genesis, considerat premiul Nobel 
israelian, numără printre laureații săi 
personalități din diverse domenii de 
activitate, precum Sacha Baron Co-
hen, Diane von Furstenberg, Yuval 
Noah Harari, Scarlett Johansson, Ste-
ven Spielberg, Ruth Bader Ginsburg.

DAN DRUȚĂ

Odată cu votarea în 2015 de către Portugalia și Spa-
nia a legii privind naturalizarea descendenților unor evrei 
expulzați în secolul al XV-lea și al XVI-lea, cel puțin 90.000 
de evrei sefarzi au devenit cetățenii celor două țări. Este o 
dreptate istorică pentru sutele de mii de 
evrei expulzați din cauza persecuțiilor 
religioase, lansate de Inchiziție.

Spania a primit aproximativ 153.000 
de cereri, iar Portugalia, 86.000, potri-
vit datelor publicate recent de presa din 
cele două țări, în contextul rapoartelor 
anuale privind imigrarea. Spania a acor-
dat cetățenie unui număr de 36.000 de 
persoane, aprobând aproximativ 23% 
din cereri, Portugalia a acceptat 63%, 
respectiv peste 54.000 de persoane, și mai sunt sute de 
cereri încă nesoluționate. Potrivit publicației Observador 
din Lisabona, în Portugalia două treimi dintre solicitanți 
sunt israelieni. În Spania numărul lor este sub 5%, potrivit 
unor date din 2019.

Spania a respins cel puțin 3.019 cereri, aproape toate 
în 2021, după ce procedurile de naturalizare s-au înăsprit, 
deoarece s-a descoperit că respectivii solicitanți aveau pro-
bleme penale. Există și respingeri din alte cauze, acestea 
fiind contestate de solicitanții din străinătate. Portugalia a 

respins doar câteva sute de persoane.
În Spania s-a încheiat procedeul de naturalizare pen-

tru descendenții expulzați. La început, termenul era de trei 
ani, apoi guvernul l-a prelungit de două ori, ultima dată în 

septembrie 2021, din cauza probleme-
lor birocratice provocate de pandemia 
de coronavirus. Astfel, solicitanții care 
au depus cereri înainte de septembrie 
2021 au timp până în februarie anul 
acesta să-și depună dosarele.

În Portugalia nu s-a fixat niciun ter-
men, dar naturalizarea în această țară 
a miliardarului de origine rusă Roman 
Abramovici, despre care s-a aflat re-
cent, a stârnit dezbateri cu privire la 

legislația din 2015. Mai mulți legislatori portughezi au pro-
pus anul trecut limitarea legii, dar și-au retras propunerile 
de modificare după protestele grupurilor evreiești. În Spa-
nia, legea a provocat dezbateri legate de acordarea unor 
astfel de drepturi descendenților musulmanilor care au fost 
de asemenea expulzați de Inchiziție.

Atât în Spania, cât și în Portugalia, cererile sunt mai 
întâi analizate de comunitățile evreiești. Sunt trimise 
guvernului numai cele care se dovedesc a fi de încre- 
dere. (E.G.)

Un viitor incert pentru  
evreii din Germania

Charlotte Knobloch, de 89 de 
ani, supraviețuitoare a Holocaustu-
lui, este președinta comunității evre-
ilor din München și a fost mai mulți 
ani președinta Consiliului Central al 
Comunităților Evreiești din Germania. 
Ea merge însoțită de doi bodyguarzi, 
deoarece, din cauza opiniilor sale, a 
devenit ținta extremei drepte. Acesta 
este rezultatul creșterii antisemitismu-
lui în Germania și în Europa, aprecia-
ză Charlotte. Fostă deputată în Adu-
narea Federală a Germaniei, came-
ra specială care alege președintele 

țării, în 2019  
Knobloch a 
condamnat for-
ma țiunea Alter-
nativa pentru 
Germania, într-
un discurs rostit 
la comemora-
rea Holocaus-
tului, în cadrul 
parlamentului 
bavarez. Ea a 
încălcat o lege 

nescrisă, aceea de a nu introduce 
probleme politice actuale în discur-
surile ținute la astfel de evenimente. 
Cuvântarea ei, în care a caracterizat 
acest partid ca purtător de ură și ex-
cludere, i-a determinat pe deputații Al-
ternativei să părăsească sala. În urma 
discursului, Charlotte a primit sute de 
scrisori de ură și amenințări la viața ei.

Cu toate acestea, Knobloch recu-
noaște o serie de elemente pozitive în 
viața evreilor din Germania, cum ar fi 
organizarea celebrării a 1.700 de ani 

de prezență evreiască în Germania, 
revenirea evreilor la carnavalul anual 
de la Köln, pentru prima oară de când 
naziștii le-au interzis participarea, 
prezența, pentru prima oară, a unui 
rabin în armata germană și zeci de 
subiecte evreiești în industria de en-
tertainment din țară.

Knobloch a fost autoarea morală a 
reînvierii vieții evreiești din München, 
ca de exemplu realizarea centrului 
comunitar evreiesc și a sinagogii din 
oraș, pro-
iect în va-
loare de 51 

Armata israeliană va dispune  
de un sistem pe bază de laser,  
de interceptare a rachetelor

Peste un an, Israelul se pregătește să lanseze un sistem pe bază de laser, 
destinat interceptării rachetelor. Acesta va proteja țara de rachete și de alte 
amenințări, a declarat premierul Naftali Bennett la un eveniment organizat de 
Institutul de Studii pentru Securitate Națională. El a explicat că Israelul va fi 
înconjurat de un „zid de laser”. La început, sistemul va fi folosit experimental 
de armata israeliană și va deveni apoi operațional mai întâi în sud și apoi pre-
tutindeni. Potrivit lui Bennett, va fi un sistem incomparabil mai ieftin decât cele 
actuale, cu investiții mici. „Dacă este posibil să se intercepteze o rachetă numai 
cu un impuls electric care costă câțiva dolari, vom putea anihila cercul de foc pe 
care Iranul l-a creat la granițele noastre”, a spus premierul care a adăugat că 
noua generație a apărării aeriene israeliene va putea servi și aliaților regionali 
care se confruntă cu Iranul și cu intermediarii săi.

Bennett a făcut aceste declarații în contextul în care la Viena continuă con-
vorbirile SUA și ale unor țări europene cu Iranul, privind programul nuclear al 
Teheranului. Legat de aceasta, premierul a arătat că „nu întotdeauna interesele 
americane corespund cu cele ale Israelului” care nu crede că Teheranul va res-
pecta un astfel de acord. (E.G.)

MAGDALENA  
PORUMBARU

(Continuare în pag. 19)
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La 50 de ani,

Berti Barbera a fost omagiat  
într-un concert

Din cauza legăturilor cu organizații teroriste,

Guvernul olandez a tăiat fondurile 
acordate unui ONG palestinian

Recital de muzică 
de cameră pe  

site-ul Forumului 
Cultural Austriac

„O singură lumânare poate risipi 
întunericul”, mottoul din Jurnalul An
nei Frank, a fost și cel al recitalului 
recomandat de Ambasada Israelului 
în România și de FCER, oferit de pia-
nista Sigrid Hagn și de violonista Ro-
mana Rauscher pe site-ul Forumului 
Cultural al Austriei, sub genericul Ari
ela – Moștenirea muzicală a compozi
toarelor de origine evreiască, dedicat 
Zilei Internaționale de Comemorare a 
Victimelor Holocaustului.

Câteva destine. Lena Stein-
Schnei der, deportată în 1942 la The-
resienstadt, eliberată în 1945, a luptat 
mulți ani pentru despăgubiri, primite 
puțin timp înainte de moarte, surveni-
tă în 1958. Josima Feldschuh a fost 
deportată în ghetoul din Varșovia, cu 
toți locuitorii orașului natal. Moare în 
timpul reprimării revoltei din ghetou, 
în 1943. Abia împlinise 14 ani. După 
ce naziștii au ocupat Cehoslovacia, 
Ilse Weber și-a salvat fiul cel mare, 
ajuns în Anglia prin Kindertransport. 
Împreună cu restul familiei, a fost de-
portată la Theresienstadt, în 1942. În 
1944 a fost deportată la Auschwitz. A 
fost gazată, împreună cu fiul cel mic, 
imediat după sosire. Johanna Spec-
tor, singura supraviețuitoare din fami-
lia sa din Letonia, a trecut prin multe 
lagăre. În 1947 a ajuns în SUA. A avut 
puterea s-o ia de la capăt și să obțină 
un doctorat în muzică la Hebrew Uni-
on College, în 1950.

În compozițiile lor, scrise în anii 
Holocaustului, accentul e pus pe me-
lodicitate postromantică și pe reflexi-
vitate. Tăria de a-și domina suferința 
vine din conștiința de a fi parte a natu-
rii, de a se contopi cu ea. (I.D.)

La emisiunea „Prim-plan obiectiv”  
a TVR Cluj, preluată de TVR 3, 
prefațând Ziua Internațională de Co-
memorare a Victimelor Holocaustului, 
profesorii Carol Iancu și Andrei Mar-
ga au răspuns întrebărilor adresate 
de gazdă, teleastul Ovidiu Damian, 
privind: reverberațiile actuale ale na-
zismului; importanța mărturisirilor 
făcute de supraviețuitori ai Holoca-
ustului; traumele celor trecuți prin la-
găre. Un accent special: 80 de ani de 
la Conferința de la Wannsee. Prolo-
gul și epilogul emisiunii: interviuri ale 
unor supraviețuitori despre experiența 
Ausch witzului. Primele – din seria 
„Mărturii din infernul Holocaustului”, 
marca TVR Cluj; ultimele – din cartea 
lansată la Brașov, „Acum 70 de ani. 
Alive TVR Cluj”, realizatoare Thea 
Haimovitz, care s-a alăturat dezbaterii.

Profesorul Carol Iancu a pledat 

pentru cuvântul Șoah – cataclism, în 
ebraică – definind singularitatea nimi-
cirii evreilor europeni. Când Armata 
Roșie a eliberat Auschwitzul, a gă-
sit câteva mii de evrei. Restul, circa 
70.000, au fost împinși cu zece zile 
înainte spre Germania, în „marșurile 
morții”. În relația istorie-memorie, cea 
din urmă arătând „istoria așa cum a 
fost”, există pericolul manipulării. Pe 
măsură ce supraviețuitorii dispar, 
ignoranța crește, tinerii fiind cei mai 
expuși primejdiei. Pentru a o contra-
cara, în Franța se aplică în școli siste-
mul „mapelor pedagogice”, constând 
în filme la temă. Trebuie predate atât 
istoria Holocaustului, cât și contribuția 
evreilor la dezvoltarea țărilor respec-
tive. Dacă până în secolul al XIX-lea 
antisemitismul era de natură religi-
oasă, odată cu răspândirea teoriilor 
lui Wilhelm Marr, termenul capătă 

conotații sociale și rasiste. Prin Legile 
de la Nürnberg, promulgate la scurt 
timp după venirea lui Hitler la pute-
re, a fost retrasă cetățenia germană 
tuturor ne-arienilor, indiferent de reli-
gie. Când s-a hotărât „soluția finală” 
la Wannsee, exista experiența exter-
minării bolnavilor mintali prin „aceeași 
metodă”. A fost amintită responsa-
bilitatea regimului Antonescu pentru 
Șoahul din România.

Șoahul este unic, a precizat profe-
sorul Andrei Marga, fiindcă prima dată 
în istoria unui stat șeful acestuia a de-
clarat că va ucide evreii și a făcut-o cât 
a putut. Cine a trecut prin Auschwitz a 
fost marcat pentru toată viața. În labo-
ratoarele unde se făceau experiențe 
medicale pe oameni se află multe ne-
cunoscute. Nu sunt epuizate arhivele 
lagărelor din Germania și Cehia. A 
fost decisă deschiderea arhivelor de 

Istoria Șoahului în actualitate: dezbatere la TVR Cluj

Guvernul olandez a anunțat că nu va sponsoriza în viitor Comitetul Uniu-
nii Muncilor Agricole (CUMA), un ONG palestinian, deoarece are legături cu 
Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei (FPEP), desemnat ca organizație 
teroristă de către SUA, UE, Israel, Australia, Canada și Japonia. Până de cu-
rând, această organizație neguvernamentală palestiniană beneficia anual de la 
guvernul olandez de 25 de milioane de dolari din banii contribuabililor olandezi.

Într-o declarație comună a ministerelor olandeze de externe și al comerțului 
exterior și dezvoltare, se arată că, în urma cercetărilor de către o instituție in-
dependentă, „au fost culese suficiente date ce atestă existența unor legături 
individuale între conducerea ONG-ului palestinian, membrii din conducere  
și FPEP.

În octombrie anul trecut, CUMA s-a dovedit a fi una dintre cele șase 
organizații palestiniene interzise de Israel din cauza legăturilor ei cu FPEP. 
Acesta din urmă a fost autorul mai multor atacuri violente împotriva Israelului 
și a țintelor arabe moderate, inclusiv cinci sinucigași în timpul primei Intifade 
palestiniene la începutul anilor 2000 și masacrul din 2011, precum și uciderea 
a cinci membri ai unor familii evreiești care locuiau într-o comună a coloniștilor 
evrei din Cisiordania. „Din punctul de vedere al guvernului, investigația externă 
a furnizat suficiente date că există de multă vreme legături la nivel individual 
între conducerea CUMA și membri ai Directoratului și FPEP.”

Monitorul ONG, o instituție de cercetări israeliană independentă, care a pre-
zentat donațiile efectuate acestui grup de guverne și fundații, a salutat decizia 
Olandei și a cerut ca și alte guverne să procedeze la fel. S-a arătat, printre 
altele, că în ultimii cinci ani CUMA a primit 12 milioane de dolari de la guvernul 
canadian, 25 de milioane de dolari de la Uniunea Europeană și 8 milioane de la 
Ministerul norvegian de Externe.

Într-o declarație separată, CUMA a arătat că este „șocat și întristat” de deci-
zia olandeză și a acuzat țara „nu numai că a abandonat CUMA, dar și ansam-
blul societății civile palestiniene”. (E.G.)

La 27 ianuarie a.c., ziua în care 
a împlinit 50 de ani, cântărețul, com-
pozitorul, prezentatorul de televiziu-
ne și prietenul nostru, Berti Barbera, 
membru al CEB și secretar general al 
B’nai B’rith România, a fost prezent la 
concertul Big Band al Radiodifuziunii 
Române (dirijor Ionel Tudor), cu care 
colaborează de ani buni.

În fața unei săli pline cât permit 
condițiile actuale, Berti a încântat pu-
blicul cu un program ce a cuprins cele 
mai îndrăgite melodii ale sale, cele 
care, așa cum spunea, sunt cel mai 
aproape de sufletul lui, mai ales blue-
suri, dar și swinguri și stiluri cunoscute 
în jazz. Câteva dintre melodii au fost 
interpretate împreună cu chitaristul 
Nicu Patoi, cu care Berti apare frec-
vent la concerte. Cuvintele cu care in-
terpretul a însoțit prezentarea fiecărui 
cântec au fost o ilustrare a înțelegerii 
sale profunde a acestui gen muzical, 
agreat de foarte mulți fani. Din reacția 
publicului a reieșit limpede că jazzul 
nu îmbătrânește, se transformă, își 
adaugă elemente noi, se adaptează 

cerințelor noilor generații. Ideea a fost 
exemplificată prin interpretarea unor 
binecunoscute melodii clasice, cu o 
nouă orchestrare, cum a fost de pildă 
evergreen-ul Day and Night.

Publicul a aplaudat îndelung fi-
ecare interpretare, l-a rechemat pe 
scenă pe cântăreț după încheierea 
concertului și a fost răsplătit cu alte 
două melodii. La sfârșit, întreaga sală 
împreună cu orchestra i-au cântat lui 
Berti „Mulți ani trăiască!”. Emoționat, 
artistul a mulțumit și a promis alte 
concerte în viitor.

EVA GALAMBOS

90 de ani de la nașterea actriței 
Leonie Waldman-Eliad

Născută la București, la data de 24 
ianuarie 1932, Leonie Waldman-Eliad 
și-a dedicat slujirii teatrului și culturii 
evreiești aproape șapte decenii din 
întreaga sa existență. După ce a acti-
vat în cadrul asociației culturale IKUF, 
încă din anul 1949 ea avea să devină 
actriță a recent pe atunci înființatului 
Teatru Evreiesc de Stat.

Leonie Waldman-Eliad a interpre-
tat peste 120 de roluri, devenind astfel 
o prezență de excepție, împletind cu 
măiestrie și dăruire jocul și cântecul, 
în buna tradiție a teatrului evreiesc. 
Unul dintre rolurile de referință inter-
pretate pe scena Teatrului Evreiesc 
este Lea, în spectacolul Dybbuk, în 
regia lui Franz Auerbach. Ecourile 
turneelor efectuate sunt grăitoare, iar 
revista Forverts, în ediția din septem-
brie 1972, publica o cronică dedicată 
acestui spectacol prezentat în Statele 

Unite ale Americii: „Foarte talentata 
actriță Leonie Waldman-Eliad, care 

a jucat-o pe Lea, poate fi pusă alături 
de cele mai bune interprete ale Leei, 
pe care le cunoaștem din alte spec-
tacole”, se arată în textul semnat de 
Abraham Schulman.

DAN DRUȚĂ

la Moscova, privitoare la Holocaust. 
Antisemiții de azi reiau teme din Mein 
Kampf. Slăbirea cunoștințelor despre 
istoria Holocaustului la tineri e folo-
sită de antisemiți pentru propagarea 
de clișee antisemite. Exterminarea 
evreilor prin gazare s-a conturat în 
cabinetul lui Hitler, decizia fiind dată 
la Wannsee. S-a subliniat necesita-
tea scrierii unei istorii de 100 de ani a 
României, în care să existe și istoria 
Holocaustului.

IULIA DELEANU

Un viitor incert 
pentru evreii…

de milioane de 
dolari. De ase-

menea, datorită eforturilor ei s-a reușit 
integrarea a mii de imigranți evrei din 
fosta Uniune Sovietică. De aseme-
nea, în timpul pandemiei a intervenit 
pentru asigurarea îngrijirilor medicale 
pentru supraviețuitorii Holocaustului.

Deși se bucură de reînvierea vieții 
evreiești, Knobloch nu vede un viitor 
prea sigur pentru evreii din Germania, 
cel puțin, spune ea, nu în decursul 
vieții sale. „Dar să sperăm.” Speranța 
în situațiile disperate a contribuit la 
supraviețuirea ei în timpul Holocaus-
tului, când tatăl său a dat-o în îngri-
jirea unei femei catolice, Kreszentia 
Hummel, care a lăsat să se creadă 
că Charlotte este fiica ei nelegitimă. 
„Dar nu am uitat niciodată că sunt 
evreică”, spune ea al cărei model a 
fost bunica maternă, o persoană re-
ligioasă, deportată la Terezin, unde a  
și murit.

După război, Knobloch a revenit la 
München și s-a căsătorit, iar intenția 
familiei a fost să emigreze în SUA. Dar 
au început să se nască copiii și au de-
cis să rămână în Germania. „Nu am 
regretat, deoarece este minunat să re-
faci viața evreiască în Germania după 
o asemenea tragedie și îmi pare bine 
că am putut juca un rol într-un astfel 
de proces istoric. Acum, după ce i-am 
crescut pe cei trei copii, aceasta este 
viața mea”, afirmă Charlottte Knobloch.

(Urmare din pag. 18)

B. Barbera
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Dicționar 
selectiv  

de civilizație 
iudaică – Dansul

În antichitatea iudaică, dansul era 
o modalitate de exprimare a intensității 
sentimentului religios. Biblia consem-
nează dansul regelui David în fața 
Chivotului Sfânt adus la Ierusalim: 
„David juca cu toată ființa înaintea 
Domnului și era încins cu efodul de 
in subțire. Astfel au suit David și toa-
tă Casa lui Israel Chivotul Domnului 
în strigăte de bucurie și în sunet de 
trâmbițe” (2 Samuel, 6, 14-16). Dansul 
cu Tora a devenit expresie consacrată 
a ritualului de Simhat Tora – Bucuria 
Torei, puternică încredere în Cel care 
ne-a dăruit Tora, „Dumnezeu – stânca 
și izbăvitorul lui Israel”. O revalorizare 
a dansului din unghi sacru are loc în 
hasidism unde, în realizarea apropi-
erii de Dumnezeu, rugăciunea spusă 
din adâncul sufletului prevalează asu-
pra studiului. Întregul corp e angrenat 
în rugăciune. Fervoarea e amplificată 
de balansare ritmică. Dansul hasidic 
a fost imortalizat în proza și în teatrul 
idiș – hasidismul avea o arie mare de 
răspândire în estul Europei –, a re-
prezentat o sursă de inspirație pentru 
pictori evrei veniți din această zonă în 
Occident la începutul secolului al XX-
lea, a cucerit lumea prin musicaluri 
hollywoodiene, precum Scripcarul pe 
acoperiș sau Yentl. Tot din hasidism 
provine hora, intrată în folclorul Israe-
lului modern.

Dansul evreiesc sub aspect laic 
a fost încurajat în Israelul renăscut 
chiar din primii ani de după proclama-
rea independenței statale. Cel dintâi 
ansamblu folcloric, Inbal, a fost înte-
meiat în 1949. Baroana Batșeva de 
Rothschild a finanțat companii israe-
liene de dans afirmate pe plan mon-
dial: Batșeva (1964), Bar-Dor (1968).

În istoria artei coregrafice din se-
colele XIX și XX se înscriu performeri 
evrei: Arthur Saint-Léon, coregraf al 
baletului Coppélia de Léo Delibes; Ida 
Rubinstein, una dintre stelele ansam-
blului de balet al lui Djaghilev; Maya 
Plisețkaia, prima ballerina assoluta de 
la Teatrul Bolșoi. Marie Rambert exer-
cită o mare influență asupra baletului 
englez. Coregrafia musicalului West 
Side Story e semnată de Jerome  
Robbins.

IULIA DELEANU

Centenar Tiberiu Benedek
În deceniile 7 și 8 ale secolului al XX-lea, prof. univ. dr. 

arh. Tiberiu Benedek a fost decan al Facultății și prorec-
tor al Institutului de Arhitectură „Ion Mincu” din București 
(IAIMB). Venit pe lume acum un veac la Oradea, a trăit 
toate tragediile, elanurile, dezamăgirile generației sale. 
Arhitectura i-a fost vocație. I-a plăcut să deseneze de 
când era copil, dar mai important i se părea să iasă din 
mâinile lui lucruri palpabile. Meseria de tâmplar a fratelui 
mai mare era, în ochii lui, sinonimă cu aceea de creator. 
Absolvent, în 1941, al Liceului Kecskeméti din orașul na-
tal, s-a înscris la Facultatea de Arhitectură din Budapes-
ta. Era după Dictatul de la Viena, când Ardealul de Nord 
fusese cedat Ungariei horthyste. Fusese poftit în biroul 
decanului. „Ce rău îmi pare – îi spusese – că nu te pot 
înscrie din cauza acestor mizerabile legi rasiale! Dar am 
să încerc să te ajut.” Încercare eșuată. Numerus clausus 
era, de fapt numerus nullus.

Dar Tiberiu Benedek nu și-a abandonat visul. Ca 
să construiești case știa că trebuie să înveți, mai întâi, 
meseria de zidar. Asta însemna să fii faianțar, ipsosar, 
mozaicar. La examenul teoretic a primit calificativul „ex-
celent”. I s-a spus ca a doua zi de dimineață să se prezin-
te pe șantierul aflat în proprietatea președintelui juriului. 
La practică nu s-a dovedit la fel de bun. A găsit de lucru 
la un antreprenor care și-a dat seama că era un foarte 
util ajutor de șef de șantier. Pentru el, șantierul a fost o 
experiență de mare preț. Însă nu a apucat să o aplice. 
A fost trimis într-un detașament de muncă forțată, aflat  
într-o zonă de operațiuni militare. A căzut prizonier la ruși. 
A stat un an în lagăr. Când s-a întors acasă, din cei 41 de 
membri ai familiei sale rămăseseră patru. Părinții, patru 
dintre cei șapte frați ai lui, mătușile, unchii pieriseră toți 
în lagăre.

După război a intrat la Facultatea de Arhitectură din 
București. În anul IV a fost numit preparator. A lucrat cu 
profesorul Leon Garcea, unul dintre marii arhitecți evrei 

români, coautor al Casei Radio. La acest proiect și la cel 
al Fabricii de Confecții APACA și-a făcut a doua ucenicie. 
Doctoratul și l-a luat la Institutul de Arhitectură din Mos-
cova, cu acad. Grigori Barhin, arhitect evreu rus de mare 
clasă. „La ședințele Senatului – își amintea – ședea întot-
deauna în dreapta rectorului. Aveai impresia că doarme. 
Și, deodată, ridica fruntea. Cerea cuvântul. Nu vorbea 
mai mult de trei minute. Califica referatul, spunea unde e 
de acord, unde nu, sintetiza. Opinia lui era hotărâtoare.”

A fost coautor al sediului administrativ municipal din 
Baia Mare, a proiectat, în colaborare cu arhitecții Adrian 
Panait și Alexandra Florian, sediul Primăriei și Prefectu-
rii din Bistrița Năsăud. Admirația pentru harul pedagogic 
al profesorului Mircea Alifanti i-a determinat cariera. I-a 
rămas întipărită în minte o vizită făcută în atelierul său 
de acasă. „Desena de 30 de ori un element până găsea 
imaginea cea mai expresivă.” Atunci a înțeles că „dezin-
voltura mâinii lunecând pe tablă în timp ce explica la cate-
dră era rezultatul unei munci enorme”. Tiberiu Benedek a 
devenit, după propria-i expresie, constructor de arhitecți, 
autor al unui „Manual al arhitectului”, a numeroase studii 
privind arhitectura clădirilor publice. Sute de studenți au 
trecut prin atelierul unde a fost șef. Mii de arhitecți poartă 
semnătura lui pe diplomele lor.

A ales formula „îmbătrânirii active”. După 1990 a con-
dus Departamentul FCER de Bunuri Imobiliare, în pre-
zent Departamentul pentru Administrarea Patrimoniului 
Imobiliar (DAPI). În perioada directoratului său, a început 
procesul de restaurare a sinagogilor din România, a fost 
intensificată atenția pentru buna întreținere a cimitirelor 
evreiești, s-a dat startul pentru fructificarea cât mai efici-
entă a proprietăților comunitare. A fost momentul de dina-
mizare a vieții Departamentului. A continuat să munceas-
că până aproape de sfârșitul vieții, în calitate de consilier 
la același Departament.

IULIA DELEANU

Purim într-un an bisect
mâna ministru-
lui său, Haman, 

și prefera să petreacă. Îi plăcea să 
se mândrească cu frumusețea soției 
sale, Vaști, cerându-i să-și arate 
frumusețea în fața oaspeților lui la pe-
treceri, deși acest lucru lovea în onoa-
rea și demnitatea ei ca femeie și ca 
fiică de rege. Ahașveroș avea un ha-
rem păzit de eunuci. După repudierea 
lui Vaști, regele își caută altă soție, 
cerând să-i fie aduse fecioare din toa-
te neamurile din regat: nimeni  nu le 
întreba dacă acceptă acest lucru sau 
nu. Una dintre ele era Esther, o orfană 
evreică ce fusese crescută de unchiul 
ei, Mordechai, conducătorul evreilor. 
Aleasă ca fiind cea mai frumoasă în 
ochii regelui, ea devine soția acestuia 
și regină, dar regele nu-i știa neamul: 
de fapt, numele ei ebraic era Hada-
sa, însă adoptase numele babilonian 
Esther, de la Ișthar, zeița frumuseții în 
mitologia asiro-babiloniană. 

Mordechai vine adeseori la poar-

Mulțumire lui Dumnezeu pentru salvarea de Purim
Doamne, fii binecuvântat, Îți mulțumim că mila Ta  

nu s-a sfârșit,
Că bunătatea Ta nu s-a oprit,
Fiindcă speranța noastră a fost totdeauna în Tine
Și nouă ne-ai făcut atâta bine.
Tu ai făcut minuni, i-ai mântuit
Pe strămoșii noștri la această dată,
Luptat-ai pentru-a lor salvare, toată
Și datorită milei Tale au trăit.
În zilele lui Mordechai și-a lui Esther-Hadasa,
Când regele Ahașveroș la Susa își avea casa,
Iar Haman ticălosul s-a sculat asupra lor,
Cerând moartea tuturor,
Bărbați, femei, bătrâni, prunci și copii,

Voind să-i piardă pe toți într-o zi
Și să le fure tot ce au agonisit
În anii care i-au trăit;
Era în luna Adar, în ziua a treisprezecea,
În calendar luna a douăsprezecea.
Dar Tu în mila Ta cea mare l-ai oprit
Și hotărârea i-ai zădărnicit.
Și plata și-au primit-o fiii lui și el,
Salvarea noastră a venit în acest fel.
Haman și fiii lui au fost urcați pe o spânzurătoare,
Pusă pe un copac înalt și mare.
Și pentru toate, al Tău nume de noi va fi binecuvântat
Întotdeauna, oriunde ne aflăm, ne vom afla și  

ne-am aflat.

(Urmare din pag. 7)

disprețului față de el. Este și obiceiul 
travestirii, al unui carnaval de Purim: 
se pare că acest obicei a fost prelu-
at de evrei la Veneția, sub influența 
carnavalului catolic. Alt obicei este cel 
al băutului de vin în aceeași seară – 
deși se recomandă celor care nu re-
zistă la băutură să nu practice acest 
obicei, pentru a evita consecințele 
beției. Se consumă prăjituri speciale, 
„Humântaș” sau „Ozney Haman” (ure-
chile lui Haman), triunghiuri de aluat 
copt, umplute cu mere, nuci, curma-
le, mac, ciocolată. De fapt, aceste 
prăjituri sunt de origine germană me-
dievală, ca niște gentuțe („tasch”); 
denumirea „Humântaș” a apărut prin 
etimologie populară. În dimineața de 
15 Adar este „mișloah manot”, trimi-
terea de daruri de mâncare săracilor, 
precum și schimbul de daruri de mân-
care cu prieteni și rude. În seara zilei 
de 15 Adar au loc ospățul de Purim, 
precum și o petrecere. În legătură cu 
sărbătoarea de Purim s-a format și 
mult folclor literar, muzical, teatral și 
de artă vizuală, în limbile idiș și ladino, 
care circula și în comunitățile evreiești 
din România de altădată. În privința 
rugăciunii, menționăm adaosul unei 
binecuvântări speciale la rugăciunea 
„Șemone-Esre”, care amintește sal-
varea evreilor, mulțumind lui Dumne-
zeu pentru aceasta. Am încercat o 
traducere versificată a acestei bine-
cuvântări, pe care o adaug mai jos:

ta palatului pentru a afla ce mai face 
Esther și aude despre o înțelegere 
tainică pentru asasinarea regelui. El 
transmite acest lucru, regele este sal-
vat, iar faptul e consemnat în cronica 
regală. Dar atunci când Haman cere 
tuturor să i se închine, Mordechai refu-
ză: el se închină numai lui Dumnezeu 
Unicul. Din acest motiv, Haman deci-
de omorârea tuturor evreilor din regat. 
El reușește să obțină consimțământul 
regelui și chiar să stabilească data la 
care urma să-și pună planul în aplica-
re, pe baza tragerii la sorți. Dar Mor-
dechai află planul lui Haman, intervi-
ne la regina Esther, iar ea intervine la 
rege cu un risc mare, dar reușește. În 
ziua în care evreii urmau să fie uciși, 
ei sunt salvați și-i ucid pe cei care vo-
iau să-i ucidă pe ei. Mordechai, care 
obținuse recunoaștere din partea re-
gelui pentru că-i salvase viața, devine 
primul om din regat după rege, în locul 
lui Haman.

Conținutul Cărții Esterei este tra-
gic, dar are un final moralizator și se 
termină cu salvarea evreilor, a oame-
nilor destinați să devină victime. Însă 
nu e un caz simplu de noroc. Oame-
nii cred că decizia este a lor, trăgând 
sorții. Dar decizia este a lui Dumnezeu 
care zădărnicește decizia oamenilor. 
Omul propune, Domnul dispune. Bu-
curia vine tot de la Dumnezeu și este o 

bucurie moderată, chiar dacă aparent 
este o adevărată explozie de bucu-
rie care se repetă anual. Explozie de 
bucurie în rândul oamenilor, urmașii 
evreilor salvați atunci la Susa și în în-
tregul regat persan. Vinovații au fost 
pedepsiți, au murit în locul victimelor 
posibile, au primit ceea ce pregătiseră 
altora. Dumnezeu nu a vrut moartea 
lor, ci doar salvarea poporului lui Isra-
el. Bucuria salvării a fost  atât de mare, 
încât faptul a fost povestit într-un sul 
de amintire (meghila), despre care s-a 
decis să fie citit anual în ziua aniver-
sării salvării, pentru ca fiecare evreu, 
din toate generațiile, să știe că a fost 
salvat. Salvarea lui Israel reprezintă 
elementul principal al Cărții Esterei. 
Moartea altora reprezintă elementul 
secundar al ei, care reduce din bucu-
rie. Unii comentatori afirmă că Nume-
le lui Dumnezeu nu este menționat în 
Cartea Esterei, pentru că evreii i-au 
omorât pe dușmanii lor, care erau și 
ei creaturi ale lui Dumnezeu.

Celebrarea sărbătorii de Purim 
are câteva aspecte. „Meghilat Es-
ther” este citită de două ori în sina-
gogi, după rugăciune, în seara de 
13 Adar și în dimineața de 14 Adar. 
Există obiceiul bătutului din picioa-
re și de a face zgomot cu o jucărie 
specială când este pronunțat numele 
Haman în timpul lecturii, ca semn al 
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Coduri vizuale: imaginarul Bucureștiului 
evreiesc, într-o nouă ediție

C S I E R 
a marcat 
comemora-
rea Pogro-
mului de la 
B u c u r e ș t i 
(21-23 ianu-
arie 1941) 
prin lansa-
rea celei de 

a doua ediții a lucrării Coduri vizuale: 
imaginarul Bucureștiului evreiesc, de 
dr. Anca Tudorancea, cercetător și 
secretar științific la aceeași instituție. 
Evenimentul a fost moderat de autoa-
re și a putut fi urmărit online. Lucrarea 
are la bază teza de doctorat a Ancăi 
Tudorancea (Ciuciu), prima ediție fiind 
publicată în anul 2013, la Editura Ha-
sefer, sub titlul Coduri vizuale: evreii 
din București (1881-1941).

În deschiderea evenimentului s-a 
ținut un moment de reculegere în 
memoria lui Liviu Beris, decedat în 
aceeași zi, de 20 ianuarie.

Autoarea a precizat că noua ediție 
cuprinde un capitol în plus, despre 
imaginea victimelor Pogromului de 

la București, pe baza unei cercetări 
făcute în cimitirele evreiești din Capi-
tală. Totodată, coperta a fost schim-
bată, fotografia folosită fiind datorată 
Fundației Renascendis. Titlul cărții a 
fost inspirat de cercetătoarea Susan 
Sontag care vorbește despre codurile 
vizuale, despre încercarea oamenilor 
de a păstra amintiri din fotografii și 
de a-și alcătui o antologie de imagini, 
înțelese ca frânturi de viață. Într-un 
demers de „arheologie vizuală”, com-
parând diferite surse, precum Cartea 
neagră a lui Matatias Carp, fișele de la 
Institutul Medico-Legal din București 
și cimitirele evreiești, victimele nu mai 
sunt doar „cei 125”; ele au căpătat 
„nume, imagine și poveste”.

Arh. drd. Astrid Rottman, de la 
Universitatea de Arhitectură și Ur-
banism „Ion Mincu” din București, a 
reliefat importanța perpetuării memo-
riei Holocaustului, inclusiv prin astfel 
de lucrări de cercetare: „Discursul 
comemorativ în România este la în-
ceput de drum, firav, cu precădere 
instituțional – prin comunitate, prin 
admi nistrațiile orașelor etc. Trebuie 

să facem mai mult, chiar și cei care 
nu avem legătură directă cu subiec-
tul. Ceea ce ne unește este dialogul 
cu trecutul. Supravie țu itorii dispar. 
Subiectul Holo caustului este istorie, 
dar mai ales memorie.” Cu ajutorul 
studenților de la Arhitectură, vorbitoa-
rea a făcut o investigație a adreselor 
la care au locuit victimele Pogromului 
de la București, identificând peste o 
sută dintre acestea.

Conf. univ. dr. Felicia Waldman, 
de la Universitatea din București, a 
arătat că sunt esențiale păstrarea fo-
tografiilor de familie și documentarea 
lor, pentru că fotografia poartă cu sine 
atât imaginea unei persoane, cât și 
reflexia epocii în care aceasta a trăit. 
După 1990 a început să se manifeste 
un trend internațional (în care se în-
scrie și cercetarea din România) de 
empatie din partea publicului general 
față de obiectul de studiu: „încerca-
rea de identificare a caselor și a ce-
lor care au locuit acolo, de relaționare 
prin povești de viață, de a da fețe nu-
melor, de a da nume numerelor, de a 
ieși în realitatea directă.” În privința 

O pagină mai puțin cunoscută despre suferințele 
evreilor deportați în Transnistria

Editura In-
stitutului „Elie 
Wiesel”, în 
colaborare cu 
Editura Poli-
rom a publicat 
volumul docu-
mentar Vă im
plor, Domnule 
Mareșal!, sub 
îngrijirea cer-
cetătorilor Ana 
B ă r b u l e s c u 
și Marius Ca-

zan, autori și ai studiului introductiv. 
Prefața lucrării este semnată de Ale-
xandru Florian, directorul Institutului.

Volumul cuprinde, după o selecție 
riguroasă, 117 scrisori și petiții ale 
evreilor deportați în Transnistria, care 
solicită fie reîntoarcerea în țară, fie re-
unirea cu membrii familiei deportați în 
alte lagăre din Transnistria. În studiul 
introductiv, cei doi autori descriu deta-
liat cum s-a ajuns la această situație, 
motivațiile deportărilor evreilor din 
Bucovina de Nord și Basarabia, unde 
și în ce condiții s-au creat ghetouri 
și lagăre în Transnistria pentru evreii 
aduși din România. Se fac referiri și la 
soarta evreilor ucraineni, lichidați pur 
și simplu pentru a face loc celor aduși 

din România. Autorii scot în evidență 
faptul că, alături de evreii uciși prin 
împușcare de jandarmeria română, 
însărcinată cu operațiile de evacua-
re și deportare, o mare parte dintre 
deportați au murit de frig, foame și 
boli, din cauza condițiilor mizerabile, 
inumane în care au fost obligați să tră-
iască. Ținând cont de toate acestea, 
era firească încercarea deportaților 
de a obține aprobarea pentru reveni-
rea în țară, adresându-se petiții orga-
nelor administrative românești, chiar 
lui Ion Antonescu. Mulți dintre petenți 
au argumentat că au fost deportați din 
eroare, deoarece categoriile de care 
aparțineau – răniți sau decorați în răz-
boaie, funcționari de stat, cetățeni din 
alte provincii – erau scutite de depor-
tare. În naivitatea lor, petenții credeau 
că cererile lor vor fi rezolvate pozitiv – 
însă statul român nu a avut niciun mo-
ment intenția să țină cont de propriile 
reglementări, iar aceste petiții, după o 
lungă cale birocratică, au fost respin-
se. Abia prin 1943, când se prefigura 
pierderea războiului și Antonescu voia 
să se folosească de evrei ca monedă 
de schimb, s-a aprobat revenirea unor 
categorii de deportați, inclusiv orfanii. 
Centrala Evreilor a fost însărcinată cu 
realizarea revenirii lor, care a avut loc 

la începutul anului 1944; documente-
le publicate la sfârșitul volumului, care 
se referă la acest aspect, arată în ce 
stare au fost găsiți mii de deportați că-
rora a trebuit să li se dea îmbrăcămin-
te, deoarece erau goi.

Petițiile în care s-a cerut reunifica-
rea familiilor chiar pe teritoriul Trans-
nistriei au avut un oarecare succes, 
dar numărul a fost infim și, de multe 
ori, din cauza  birocrației excesive, 
până să se primească un răspuns 
pozitiv, persoanele respective nu mai 
erau în viață. Oamenii mureau din 
cauza condițiilor cumplite în care se 
aflau, iar cei trimiși la muncă, la cere-
rea armatei germane, pe teritorii din-
colo de Bug, erau împușcați.

Aceste documente, respectiv soar-
ta celor care le-au trimis, desființează 
în mod concret ideea susținută de 
numeroși antisemiți, anume că „An-
tonescu i-ar fi salvat pe evrei”. Este 
suficient să-ți dai seama că rezulta-
tele demersurilor deportaților au fost 
nule, nu s-a ținut cont de niciun con-
siderent legal sau umanitar care ar fi 
dus la salvarea unor vieți. Evreii au 
fost condamnați definitiv în momentul 
în care au fost urcați în trenurile care 
i-au dus în iadul din Transnistria.

EVA GALAMBOS

Editorul olandez nu va mai tipări controversata  
carte despre „trădarea” Annei Frank

Ambo Anthos, editura din Amsterdam care a tipărit ver-
siunea olandeză a controversatei cărți în care se susține 
că un evreu ar fi trădat-o pe Anne Frank, și-a cerut scuze 
deoarece nu a analizat materialul mai critic și a decis să nu 
mai tipărească alte exemplare. Cartea, intitulată „Trădarea 
Annei Frank”, publicată la începutul lunii ianuarie, scrisă de 
autoarea canadiană Rosemary Sullivan, a lansat ipoteza 
că familia Frank ar fi fost trădată de Arnold van den Bergh, 
membru al Consiliului Evreiesc creat de naziști pentru a-i 
putea controla mai ușor pe evrei.

Volumul se bazează pe rezultatele unei echipe de in-
vestigatori, organizată în urmă cu șase ani. Dar imediat 
după publicarea cărții, mai mulți critici, inclusiv istorici 
cunoscuți, care s-au specializat în istoria familiei Frank, au 
considerat concluziile investigației ca fiind „superficiale și 
iresponsabile”. Bart van der Boom, istoric la Universitatea 
din Leiden, care a analizat detaliat problema Consiliului 

Evreiesc, a apreciat că datele pu-
blicate reprezintă „un nonsens min-
cinos”. David Barnouw, unul dintre 
cei mai respectați istorici ai celui 
de-al Doilea Război Mondial, din 
Olanda, a arătat că și el s-a gândit 
la van den Bergh, dar l-a eliminat 
ca suspect și a calificat afirmațiile 
din carte ca fiind „lipsite de date 
concrete”, singurul element care 
susținea ipoteza vinovăției fiind 
o scrisoare anonimă în care este 
numit van den Bergh, trimisă lui 
Otto Frank, singurul supraviețuitor 
al familiei. Unii experți nu cred că 
van den Bergh ar fi avut acces la adresele evreilor unde 
aceștia se ascundeau de naziști. (E.G.)

National Jewish 
Book Awards, 

ediția 2021
La sfârșitul lunii ianuarie, membrii 

Jewish Book Council au desemnat 
titlurile câștigătoare într-o competiție 
aflată deja la a 71-a ediție.

La secțiunea Jewish Book of the 
Year a fost aleasă cartea scrisă de 
Dvora Hacohen, To Repair a Broken 
World: The Life of Henrietta Szold, de-
dicată fondatoarei organizației sionis-
te a femeilor din America, Hadassah, 
care a luat ființă în anul 1912. Același 
titlu, având o prefață semnată de fos-
ta judecătoare Ruth Bader Ginsburg, 
s-a calificat și la secțiunea cea mai 
bună biografie a anului 2021.

La capitolul ficțiune, a fost aleasă 
cartea semnată de Joshua Cohen, in-
titulată The Netanyahus: An Account 
of a Minor and Ultimately Even Ne
gligible Episode in the History of a 
Very Famous Family. Ea creionează 
un scenariu satiric despre perioada 
petrecută de fostul premier israelian 
în SUA. Tot un roman de ficțiune – A 
Play for the End of the World, scris 
de Jai Chakrabarti, a fost declarat 
câștigător la secțiunea debut. Scri-
erea abordează subiectul activității 
și destinului celebrului pedagog dr. 
Janusz Korczak, aflat în ghetoul din 
Varșovia.

La categoria dedicată vieții evre-
iești contemporane a fost aleasă car-
tea Darei Horn, o colecție de eseuri 
despre antisemitism și istoria unor 
comunități dispărute, intitulată Peo
ple Love Dead Jews: Reports From 
a Haunted Present. Un subiect re-
almente inedit a fost ales de Esther 
David în cartea sa, Bene Appétit: 
The Cuisine of Indian Jews, aceasta 
obținând premiul secțiunii culinare.

La capitolul poezie, premiul a fost 
acordat cărții The Book of Anna, de 
Joy Ladin.

Nu în ultimul rând, juriul a ales 
cartea lui Judy Batalion, The Light 
of Days: The Untold Story of Women 
Resistance Fighters in Hitler’s Ghet
to,  pentru secțiunea Women Studies. 
De altfel, aceasta a și fost selectată 
de regizorul Steven Spielberg pentru 
scenariul unui viitor film.

Nominalizarea juriului pentru „cea 
mai bună carte pentru copii” a fost 
Dear Mr. Dickens, scrisă de Nancy 
Chumin și ilustrată de Bethany Stan-
cliffe. În paginile ei se regăsește pe-
riplul unei fete evreice confruntate cu 
stereotipurile antisemite din cărțile 
celebrului autor englez.

Secvențe din istoria îndepărtată 
a distrugerii celui de al doilea Tem-
plu sunt înfățișate de Lori Banov  
Kaufmann în cartea Rebel Daughter, 
aleasă la secțiunea destinată tinerilor 
adulți.

Acordarea premiilor va avea loc 
pe data de 6 aprilie, în cadrul unei ce-
remonii virtuale. Printre laureații pre-
cedentelor ediții ale National Jewish 
Book Awards se află autori celebri, 
precum Bernard Malamud, Philip 
Roth, Elie Wiesel sau Deborah Lip-
stadt. (D.D.)

Pogromurilor de la București și Iași, 
acest efort este „posibilitatea de a 
vedea cum trăiau victimele, nu doar 
cum au murit. Important este ce au 
trăit și ce ar fi putut să trăiască, dacă 
nu ar fi dispărut de tineri. Trebuie 
conștientizat ce s-a pierdut prin uci-
derea lor – artiști, scriitori, o serie de 
profesii care ar fi dat enorm omenirii”, 
a încheiat vorbitoarea.

CLAUDIA BOSOI
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„Dorit Beinisch nu este doar o 
deschizătoare de drumuri, fiind prima 
femeie care a ocupat cea mai impor-
tantă funcție din sistemul israelian de 
justiție, ci este un model de urmat pen-
tru noi toți!”, spunea profesorul Yuval 
Shany, decanul Facultății de Drept a 
Universității Ebraice din Ierusalim, la 
momentul retragerii lui Dorit Beinisch 
din funcția de președintă a Curții Su-
preme a Israelului.

Dorit Beinisch s-a născut la 28 
februarie 1942, la Tel Aviv. În 1961 a 
urmat stagiul militar în cadrul Israeli 
Defence Force, pe care l-a încheiat cu 
gradul de locotenent. A obținut licența 
în Drept de la Universitatea Ebraică din 
Ierusalim în 1967 și a început activita-
tea în Baroul israelian în același an. 
Și-a continuat studiile postuniversita-
re, iar în perioada 1976-1982 a condus 
Departamentul de Drept Constituțional 
și Administrativ al Parchetului Gene-
ral, funcție care a pus-o în situația de 
a apăra Statul Israel în procese com-
plicate de natură constituțională și de 
drept administrativ.

Dorit Beinisch a avut o carieră ex-
traordinară, urcând fiecare treaptă a 
sistemului de justiție din Israel, până 
la cea mai importantă dintre ele. În pe-
rioada 1982-1988 a lucrat ca asistent 
al Procurorului General, iar un an mai 
târziu, în 1989, a devenit Procuror Ge-
neral. Din această poziție a reprezen-
tat Israelul în numeroase cazuri și tot în 
această perioadă a consiliat mai multe 
instituții israeliene pe probleme juridi-
ce. În decembrie 1995 a devenit mem-
bră a Curții Supreme, iar în septembrie 
2006, după retragerea președintelui 
Curții, Aharon Barak, Dorit Beinisch 
devenea prima femeie din istoria Israe-
lului aflată la conducerea Curții Supre-
me. A deținut această funcție importan-
tă până în februarie 2012, când a fost 
înlocuită de Asher Dan Gruins.

De-a lungul carierei sale, prin 
funcțiile publice pe care le-a deținut, 
Dorit Beinisch a contribuit decisiv la 
evoluția sistemului de justiție din Isra-
el. A acordat o importanță deosebită 
cazurilor de corupție, mai ales la ni-
vel guvernamental, militar și de ordine 
publică. De asemenea, a luptat pen-
tru o mai bună definire și respectare 
a drepturilor femeilor și copiilor, acti-
vitatea sa fiind la baza unei decizii de 
incriminare clară a pedepselor corpo-
rale aplicate copiilor.

Dorit Beinisch împlinește 80 de ani 
în ultima zi a lunii februarie a.c. Ad 
mea veesrim!          GEORGE GÎLEA

„Au scos ciomege și i-au lovit în cap pe tata  
și pe frații mei. Am văzut sângele țâșnind”

șeful studenților legionari, au organi-
zat o revoltă împotriva lui Antonescu. 

Pogromul s-a petrecut în cadrul rebeliunii. A fost un eve-
niment de o sălbăticie rară. Au fost înregistrate cel puțin 
125 de victime. Când eram director la Muzeul Memorial al 
Holocaustului din Washington, am identificat și alte victime 
evreiești cu nume atipice. Au fost devastate peste 1.100 
de proprietăți evreiești, sinagogi, magazine evreiești, apar-
tamente private.” Vorbitorul a subscris comparației făcu-
te de dr. Hava Haas între Pogrom și Noaptea de Cristal. 
„Într-adevăr, asasinatele din timpul Pogromului au repre-
zentat o «Noapte de Cristal» românească, pentru că ceea 
ce s-a întâmplat la București a fost similar cu ceea ce s-a 
întâmplat cu doi ani mai devreme în Germania nazistă, cu 
un număr de victime aproape identic. Pogromul din Do-
rohoi, în 1940, și cel din iarna anului 1941, la București, 
au constituit începutul Holocaustului în România.” A fost 
subliniată calitatea intelectuală a fiilor rabinului Guttman: 
Iancu (Yaacov), eminent sociolog, asistent al profeso-
rului Gusti; Iosif, profesor și jurnalist redutabil. Istoricul 
Adrian Cioflâncă, a menționat ambasadorul Radu Ioanid, 
a descoperit acum câțiva ani identitatea asasinilor: pri-
marul de atunci al comunei Jilava și legionari din comu-
nă, judecați și condamnați la închisoare în procesele din  
1953-1954.

Prezentator al cărții Adevăruri tăinuite. Mărturiile unor 
supraviețuitori, de Itzhak Guttman, apărută la București, 
la Editura Semne, 2008, rabinul Elhanan Guttman, con-
ducătorul Sinagogii și Centrului Comunitar „Beit Yaakov 
și Iosif Guttman”, s-a referit la suferințele, pe fundal co-
lectiv, îndurate de familia sa în anii Holocaustului, dar și 
în totalitarism, a amintit aprecierile de care s-a bucurat 
bunicul lui, rabinul Zvi Herș Guttman, „cărturar de mare 
forță”, întemeietorul amintitei sinagogi, a șaptea generație 
de hasidut din România. El a pus accent pe misiunea sa 
de a păstra și a continua această moștenire spirituală: „Am 
primit numele unchilor mei, Yaakov și Iosif, și al bunicu-
lui din partea mamei, shohet la Deva, Elhanan. Bunicul 
meu, rabinul Zvi Guttman, avea 27 de ani în 1920, când 
a venit la București, chemat de șef-rabinul Niemirower. În 
1941 slujea de 20 de ani la Sinagoga Beit Hamidraș Haya
shan din Calea Moșilor, distrusă în timpul Pogromului. Era 
președintele Beit Din. După Pogrom, și-a transformat casa 
în Beit Yaakov și Iosif, pentru eternizarea sufletelor lor, ale 
tuturor victimelor Pogromului. A fost prieten cu șef-rabinul 
Al. Șafran. Când a venit în Israel, Ben Gurion l-a sprijinit 
în demersurile de a ridica sinagoga purtând numele celor 
doi unchi ai mei. Memorialele ridicate în România și Israel 
spre cinstirea victimelor Holocaustului sunt un răspuns dat 
dușmanilor poporului evreu și ai umanității.”

(Urmare din pag. 3)

2021 – anul cu…
luni ale lui 2021, 
creșterea a fost 

de 59,2% în comparație cu aceeași 
perioadă a anului anterior. În Marea 
Britanie, în primele șase luni s-a înreg-
istrat o creștere de 49%, cu 1.308 inci-
dente față de 875 în aceeași perioadă 
a lui 2020. În aceeași perioadă din 
2020, în Austria s-a dublat numărul 
incidentelor. În Germania, în perioada 
ianuarie-octombrie 2021 au fost înre-
gistrate 1.850 de incidente compara-
tiv cu 1.909 în întregul an 2020. În lan-
duri aparținând anterior Germaniei de 
Est (Brandenburg, Mecklenburg - Po-
merania de Vest și Saxonia) numărul 
incidentelor antisemite a crescut con-
stant și semnificativ în ultimii patru 
ani (580 în 2021 comparativ cu 330 
în 2017). La Berlin, în prima jumătate 
a anului 2021 au fost înregistrate 522 
de incidente, cu o creștere de 27% 
față de 410 în prima jumătate a anu-
lui precedent. Dimpotrivă, în Rusia 
a continuat descreșterea numărului 
incidentelor antisemite, au arătat 
surse ale comunităților evreiești, deși 
documentația este greu accesibilă. 

(Urmare din pag. 4)

Israelul a semnat un memorandum 
de securitate cu statul Bahrain

și a dezvoltării 
relațiilor dintre 

țările și popoarele noastre. La doar 
un an după semnarea Acordurilor 
Abraham, suntem aici să semnăm un 
important acord de securitate, care 
ne va permite o cooperare robustă și 
întărirea securității am-
belor țări și a întregii re-
giuni”, a declarat Benny 
Gantz la ceremonia de 
semnare.

La întâlnirea cu su-
veranul statului Bahrain, 
desfășurată după sem-
narea acordului, Gantz 
i-a mulțumit acestuia 
că a găzduit delegația 
israeliană și că a trans-
mis un mesaj cu privire 
la importanța relațiilor 
dintre cele două țări. El 
a apreciat sprijinul oferit de suveran 
pentru extinderea relațiilor dintre Is-
rael și Bahrain și a scos în evidență 
importanța semnării acordurilor mili-
tare. Gantz a opinat că viitoarea co-
operare va întări forțele de apărare 
ale ambelor țări și va contribui la se-
curitate și stabilitate regională în fața 
amenințărilor crescânde din regiune 
și a grupurilor teroriste care conti-

nuă să se întărească tehnologic și  
militar.

În programul ministrului israelian al 
apărării a fost inclusă și o vizită la Flota 
a V-a americană cu baza în Bahrain.  
Gantz a salutat legăturile crescânde 
dintre flota israeliană și cea america-

nă după ce, anul trecut, Israelul s-a 
alăturat Comandamentului Central 
militar al SUA. În consecință, forțele 
navale israeliene au participat recent 
pentru prima dată la un exercițiu naval 
masiv, Exercițiul Internațional Maritim, 
condus de Flota a V-a, la care au par-
ticipat și state cu care Israelul nu are 
legături oficiale – Arabia Saudită, Ye-
men și Pakistan.

Scurtă biografie a primei femei care  
a condus Curtea Supremă din Israel

Teatrul Evreiesc de Stat din Capitală a organizat o serie de evenimente 
artistice comemorative dedicate atât Pogromului de la București, cât și Zilei 
Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. La data de 22 ia-
nuarie, TES a prezentat publicului o serie de momente la care au luat parte 
actorii Mihai Prejban și Mircea Dragoman, în cadrul unor apariții live, și Maia 
Morgenstern, Marius Rizea, Liviu Lucaci și Andrei Bibire, prin intermediul unor 
înregistrări video. Acest demers artistic și-a propus evocarea suferințelor vic-
timelor Pogromului de la București prin prisma mărturiilor supraviețuitorilor și 
a scrierilor vremii. De asemenea, Ziua Internațională de Comemorare a Vic-
timelor Holocaustului a fost marcată prin lectura unui grupaj de mărturii ale 
supraviețuitorilor, prezentate de actorii Maia Morgenstern, Nicolae Călugărița, 
Lorena Luchian, Mihai Manole, Luana Stoica și Alina Tomi. DAN DRUȚĂ

Evenimente comemorative la TES

(Urmare din pag. 2)

Continuarea 
sprijinului acordat 
supraviețu itorilor 

Holocaustului
Președintele FCER, deputatul Sil-

viu Vexler, a solicitat Coaliției alcătui-
te din PNL-PSD-UDMR să includă în 
Programul de Guvernare 2021-2024 
continuarea sprijinului destinat pro-
gramului de asistență socială și medi-
cală pentru supraviețuitorii Holocaus-
tului, implicarea activă în prevenirea 
și combaterea antisemitismului, ală-
turi de asigurarea măsurilor necesare 
pentru implementarea Legilor pe care 
deputatul minorității evreiești le-a pro-
movat în Parlamentul României.

Deputatul a subliniat că „pentru 
Federația Comunităților Evreiești din 
România, pentru fiecare evreu din țara 
noastră, sprijinirea supraviețuitorilor 
Holocaustului, alături de păstrarea și 
protejarea memoriei tuturor victime-
lor Holocaustului reprezintă o datorie 
sacră” și i-a îndemnat pe membrii 
comunităților evreiești și pe toți cei 
interesați să afle modul real în care au 
trăit evreii din România în timpul Ho-
locaustului, să profite „de fiecare clipă 
alături de supraviețuitorii pe care încă 
îi mai avem alături de noi. Datorăm 
acest lucru fiecăruia dintre sutele de 
mii de oameni care și-au pierdut viața 
în Holocaustul din România”.

Pentru aceste motive, faptul că 
Programul de Guvernare pentru peri-
oada 2021-2024 include continuarea 
sprijinului destinat programului de 
asistență socială și medicală pentru 
supraviețuitorii Holocaustului, implica-
rea activă în prevenirea și combaterea 
antisemitismului, alături de asigurarea 
măsurilor necesare pentru implemen-
tarea legilor pe care le-am promovat 
în Parlamentul României, constituie 
un motiv de satisfacție pentru membrii 
FCER, pentru președintele acesteia.

Comemorare 
la ICR Tel Aviv
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FILE DE CALENDAR6
Evrei născuți în luna martie

Yitzhak Rabin – general și om po-
litic, născut la Ierusalim, 1 martie 1922. 
Prim-ministru al Israelului, 1974-1977, 
1992-1995. Premiul Nobel pentru 
Pace, 1994. Asasinat la 4 noiembrie 
1995.

Solomon Marcus – matematician 
și filosof, născut la Bacău, 1 martie 
1925. Membru al Academiei Române. 
Lucrări de lingvistică matematică, fi-
losofie a științei și culturii. Decedat la 
București, 17 martie 2016.

Sholem Aleichem (Solomon Nau-
movici Rabinovici) – scriitor idiș, năs-
cut la Pereiaslav, 2 martie 1859. Printre 
romane: Romanul unui om de afaceri; 
Stele rătăcitoare. Decedat la New York, 
1916.

Eugen Relgis (Siegler) – scriitor, 
născut la Iași, 2 martie 1895, emigrat 
în Uruguay. Întemeietor al umanitaris-
mului. Decedat la Montevideo, 1987.

Joseph Schmidt – tenor, născut 
la Davideni, Bucovina, 4 martie 1904. 
Cântăreț de operă; filmul Un cântec 
străbate lumea. Decedat în lagărul de 
refugiați de lângă Zürich, 1942.

Giorgio Bassani – scriitor, născut 
la Bologna, 4 martie 1916. Printre ro-
mane: Grădina lui Finzi Contini, despre 
Holocaustul evreimii italiene. Decedat 
la Roma, 2000.

Malbim (Meir Leib ben Yechiel Mi-
chel Weiser) – rabin, născut la Volo-
cysk, 7 martie 1809. Rabin al orașului 
București, 1858-1864; expulzat din Ro-
mânia, 1864. Comentarii la Biblia ebra-
ică. Decedat la Kiev, 1879.

Grigory Solomonovici Pomerants 
– filosof, teoretician al culturii, născut la 
Vilnius, 13 martie 1918. Disident politic 
în URSS. Decedat la Moscova, 2013.

Albert Einstein – fizician, născut 
la Ulm, Germania, 14 martie 1879, 
imigrat în SUA, 1933. Autorul teoriei 
relativității. Premiul Nobel pentru Fizi-
că, 1921. Decedat la Princeton, SUA, 
1955.

Raymond Aron – filosof, născut la 
Paris, 14 martie 1905. Printre scrieri: 
Opiul intelectualilor; Democrație și to
talitarism. Decedat la Paris, 1983.

Solomon Mikhoels (Shloyme 
Vovsi) – regizor și actor idiș, născut la 
Dvinsk, 16 martie 1890. Președintele 
Comitetului Antifascist Evreiesc din 
Uniunea Sovietică, 1941-1948. Asasi-
nat din ordinul lui Stalin, Minsk, ianu-
arie 1948.

Yigael Yadin – general, arheo-
log, om politic, născut la Ierusalim, 21 
martie 1917. Săpături arheologice la 
Qumran, Masada, Hatzor. Viceprim-
ministru al Israelului, 1977. Decedat la 
Ierusalim, 1984.

Viktor E. Frankl – medic psihiatru, 
supraviețuitor al Holocaustului, născut 
la Viena, 26 martie 1905. Autor a 39 de 
cărți, traduse în 49 de limbi. Decedat la 
Viena, 1997.

Jerome Isaac Friedman – fizici-
an, născut la Chicago, 28 martie 1930. 
Premiul Nobel pentru Fizică, 1990, 
pentru cercetări în domeniul fizicii ex-
perimentale.

Moise Maimonide (Moșe ben Mai-
mon; Rambam) – rabin, filosof, medic, 
născut la Cordoba, Spania, 30 martie 
1135, a trăit la Cairo. Printre scrieri: 
Călăuza rătăciților. Decedat la Tverya 
(Tiberiada), 1204.

Evrei decedați în luna martie
Serge Gainsbourg (Lucien Gins-

burg) – muzician, născut la Paris, 1928. 
A compus mai mult de 500 de cântece. 
Decedat la Paris, 2 martie 1991.

Jean Starobinski – critic literar, 
filosof, istoric al medicinei, născut la 
Geneva, 1920. Membru al Institut de 
France. Decedat la Morges, Elveția, 4 
martie 2019.

Jacques Leibowitch – medic imu-
nolog, născut la Clermond-Ferrand, 
1942. Pionier al tratării bolii SIDA. De-
cedat la Massy, Franța, 4 martie 2020.

Moses Gaster – rabin, savant în 
studii iudaice și studii românești, născut 
la București, 1856. Expulzat din Româ-
nia, 1885, stabilit la Londra. Șef-rabin 
al evreilor sefarzi din Commonwealth. 
Decedat la Londra, 5 martie 1939.

Max Jacob – scriitor, născut la 
Quimper, Franța, 1876. Poet care face 
legătura între simbolism și suprare-
alism. Deportat, ucis în lagărul de la 
Drancy, 5 martie 1944.

Menachem Begin – om politic is-
raelian, născut la Brest-Litovsk, 1913, 
imigrat în Ereț Israel, 1942. Prim-mi-
nistru al Israelului, 1977-1983. Premiul 
Nobel pentru Pace, 1978. Decedat la 
Ierusalim, 9 martie 1992.

Anne Frank (Annelies Marie Frank) 
– victimă a Holocaustului, născută la 
Frankfurt, 1929, stabilită la Amster-
dam, 1933. Autoarea unui jurnal per-
sonal, iunie 1941 - septembrie 1944. 
Ucisă în lagărul de la Bergen-Belsen, 
probabil la 12 martie 1945.

Yehudi Menuhin – violonist, elev 
al lui George Enescu, născut la New 
York, 1916. Primul violonist evreu care 
a cântat în Germania în fostul lagăr 
Bergen-Belsen, 1945. Decedat la Ber-
lin, 12 martie 1999.

Jean Frydman – producător de 
filme, diplomat, luptător în Rezistența 
franceză, născut la Varșovia, 1925. 
Cavaler al Legiunii de Onoare, 2016. 
Decedat la Savyon, Israel, 14 martie 
2021.

August Paul von Wassermann – 
bacteriolog, născut la Bamberg, 1866, 
a dezvoltat un test de depistare com-
plementară a sifilisului, 1906. Decedat 
la Berlin, 16 martie 1925.

Norbert Wiener – matematician și 
filosof, născut la Columbia, Missouri, 
1894. Părintele ciberneticii ca știință. 
Decedat la Stockholm, 18 martie 1964.

Bernard Malamud – scriitor, năs-
cut la Brooklyn, New York, 1914. Pre-
miile Pulitzer și National Book Award. 
Printre romane, pe teme iudaice: Por
tretele lui Fidelman. Decedat la New 
York, 18 martie 1986.

Tudor Caranfil – critic de film, năs-
cut la Galați, 1931. Premiul Asociației 
Cineaștilor din România, 1988. Dece-
dat la București, 23 martie 2019.

George Segal Jr. – actor de cine-
ma și televiziune, născut la New York, 
1934. Filme pe teme evreiești. Premiul 
Golden Globe. Decedat la Santa Rosa, 
California, 23 martie 2021.

David Dario Gabbai – 
supraviețuitor al Holocaustului, născut 
la Salonic, 1922, deportat la Auschwitz, 
silit să lucreze la crematoriul lagărului. 
Filme documentare ca mărturii. Dece-
dat la Los Angeles, 25 martie 2020.

Marc Chagall – pictor, născut la 
Vitebsk, 1887, stabilit în Franța, 1923. 
Picturi, vitralii și tapiserii pe teme bibli-
ce și iudaice, influențate de folclorul 
evreiesc. Decedat la Saint-Paul-de-
Vence, Franța, 28 martie 1985.

Nicolae (Nicu Aurelian/Nu-
hăm) Steinhardt – scriitor, născut la 
București, 1912. Arestat politic, con-
vertit la ortodoxie în închisoare și au-
toidentificat evreu de sânge și român 
de cultură. Decedat la Baia Mare, 29 
martie 1989.

Leon Blum – om politic, născut la 
Paris, 1872. Prim-ministru al Franței, 
1936-1937; 1938; 1946-1947. Decedat 
la Jouy-en-Josas, Franța, 30 martie 
1950.

Iuliu Barasch (Yehuda ben Mor-
dechai) – medic, filosof, publicist, năs-
cut la Brody, 1815, stabilit în Valahia, 
1841. Printre scrieri: Tezaurul științelor. 
Decedat la București, 31 martie 1863.

LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI
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Amintesc celor care l-au cunoscut 
pe RUDI SCHREIBER din Brăila că 
se împlinesc 43 de ani de când ne-am 
despărțit de el. Fie ca Dumnezeu să îl 
odihnească în pace împreună cu Anna, 
soția lui, și cu fiul lor, Albert (Abi).

Familia

ISRAIL BERCOVICI ne-a părăsit 
la 15 februarie (27 Șvat) în anul 1988. 
A fost secretar literar al TES vreme în-
delungată. E cunoscut în toată lumea 
ca poet și idișist.

Nu-l vom uita niciodată!
Dr. Miriam Bercovici, Emanuel și 

Simion Ulubeanu, dr. Sylvia Hoișie 
și familia

In memoriam  ANDREI IRIMIE STERN
La vârsta de 93 de ani, a plecat dintre noi unul dintre cei mai activi membri ai 

Comunității Evreilor din Arad. Supraviețuitor al Holocaustului, Andrei Irimie Stern 
a povestit în nenumărate rânduri despre cumplitele vremuri pe care le-a trăit. 
Dumnealui a fost membru în Comitetul de Conducere al Comunității noastre, fiind 
reales în mai multe mandate. Toți îi vom simți lipsa, deoarece era acolo, pe deplin 
implicat, la fiecare Șabat, întrunire, comemorare, rugăciune, Keșet și sărbătoare. 
Și cei din afara Comunității l-au cunoscut la Bereșit și la alte programe evreiești 
naționale, la care era foarte activ de fiecare dată. Va fi mereu în gândurile noastre 
și îi vom binecuvânta memoria povestind despre el. Baruch dayan haemet!

MARGARETA SZEGŐ

La 18 februarie 2022 comemo-
răm 26 de ani de la dispariția mi-
nunatului soț, tată și bunic DAVID  
BĂNESCU. Veșnică amintire!

Familia

Liviu Beris, președintele 
AERVH, a plecat dintre noi

Comunitatea evreilor din România 
a mai pierdut o personalitate emblema-
tică prin decesul, în 20 ianuarie a.c., al 
dr. Liviu Beris, președintele Asociației 
Evreilor Români Victime ale Holoca-
ustului. (AERVH). Liviu Beris, născut 
la Herța, la 27 noiembrie 1928, era bi-
necunoscut și respectat nu numai de 
societatea evreiască, ci și de cea ro-
mânească, de multe generații, inclusiv 
de cele tinere – elevi, studenți, maste-
ranzi sau profesori – care au avut prile-
jul să cunoască experiența tragică din 
Transnistria a acestui supraviețuitor 
al Holocaustului românesc. Liviu Be-
ris a considerat că menirea lui era să 
împărtășească cu cât mai mulți oameni 
amintirile legate de prigonirea evreilor 
români și nu numai, în perioada celui 
de al Doilea Război Mondial. De mul-
te ori a făcut pereche cu Oliver Lustig 
(z.l.), supraviețuitor al Holocaustului 
transilvan, respectiv al lagărului morții 
de la Auschwitz-Birkenau. Prezentările 
emoționante făcute de cei doi au dez-
văluit ascultătorilor suferințele la care 
au fost supuși evreii din țările aliate sau 
cucerite de Germania hitleristă.

Liviu Beris a fost un om blând. În 
expunerile lui despre deportări și chi-
nurile la care au fost supuși evreii nu 
a cerut răzbunare, dar a considerat 
că aceste imagini nu trebuie uitate, 
că generațiile tinere trebuie să le cu-
noască pentru ca ele să nu se mai 
repete. A fost îngrozit când a trebuit 
să asiste la reînvierea antisemitismu-
lui din Europa și din lume și a atras 
atenția asupra pericolului pe care îl 
reprezintă extrema dreaptă, care se 
manifesta tot mai pregnant în nume-
roase țări, subliniind că aceste mani-
festări au fost prezente și în anii ’30 ai 
secolului trecut, manifestări care până 
la urmă au dus la Holocaust. Își punea 
speranța în Israel, a cărui menire este 
salvarea evreilor, dacă s-ar ivi din nou 
o catastrofă cum a fost Holocaustul.

La ceremoniile de înhumare de la 
cimitirul din șoseaua Giurgiului, în po-
fida pandemiei au fost de față nume-
roase persoane pentru a-i aduce un 
ultim omagiu. Au fost pre zenți pre șe-
dintele FCER, deputatul Silviu Vexler, 
și alți membri ai conducerii FCER, con-
ducerea CEB – președintele și vicepre-

ședintele, res-
pectiv ing. Paul 
Schwartz și ec. 
Silvian Horn –, 
vicepreședintele AERVH, Israel Tan-
ner, membri ai Comunității din Bucu-
rești, prieteni români ai celui decedat.

Liviu Beris a fost înmormântat cu 
onoruri militare.

Ceremonia reli gioasă a fost ofici-
ată de prim-rabinul Rafael Shaffer și 
de prim-cantorul Emanuel Pusztai. 
Ca parte a ceremoniei, cei prezenți au 
fost invitați să spună câteva cuvinte în 
memoria celui decedat. Președintele 
Klaus Iohannis a trimis un mesaj de 
condoleanțe, în care a apreciat per-
sonalitatea dr. Liviu Beris care „a fost 
un model desăvârșit de moralitate, 
demnitate, umanitate, care ne-a lă-
sat o moștenire pe care trebuie să o 
prețuim și să o îngrijim. Domnul doc-
tor Beris ne-a învățat ce sunt iertarea, 
iubirea și speranța”.

Alice, fiica dr. Liviu Beris, a mulțu-
mit celor care au venit să-l conducă pe 
ultimul drum. „Am văzut că este consi-
derat o mare personalitate, dar eu l-am 
cunoscut ca om, și cu bune și cu rele. 
A fost un om obișnuit, a trăit toate ne-
norocirile perioadei războiului, s-a lup-
tat cu toate greutățile regimului comu-
nist, și-a ajutat familia. A avut defecte 
și calități, dar eu îl iubesc așa cum a 
fost, un om”, a spus vorbitoarea.

Pentru Paul Schwartz, Liviu Be-
risa fost o mare personalitate care a 
făcut cinste României. A muncit cu 
conștiinciozitate tot timpul vieții, iar 
după pensionare de asemenea și-a do-
vedit atașamentul față de etnie și față 
de suferințele evreilor. Președintele 
CEB a mulțumit participanților la ce-
remonie, în mod special președintelui 
Iohannis, care este alături de comuni-
tate, și armatei care a ținut să-l onore-
ze pe Liviu Beris.

Prim-rabinul Rafael Shaffer a ară-
tat că a pierdut un prieten care i-a fost 
drag și căruia nu poate să-i uite zâm-
betul pătrunzător. „Liviu Beris a înțeles 
răul în toată profunzimea lui și a decis 
să-i învețe pe toți cei din jur ce este 
răul, iar el să rămână un om bun. Așa 
să ni-l amintim”, au fost cuvintele lui.

EVA GALAMBOS

Înhumați în Cimitirele CEB: BERIS 
LIVIU (Cimitirul Giurgiului), HARITVER  
IULIA (Cimitirul Giurgiului), BERAM  
RODICA (Cimitirul Giurgiului),  
HODOROG VOICU (Cimitirul Giur-
giului), RADU LUPU (Cimitirul Filan-
tropia), FERARU ȚILI (Cimitirul Giur-
giului), GUTTMANN ISAAC (Cimiti-
rul Filantropia), SCHWARTZ LEON 
(Cimitirul Giurgiului), MOSCOVICI 
ȘALOM-MONEL (Cimitirul Giurgiului).
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grădinar pentru un 
bătrân și se gândea 
din ce va trăi când 
va ieși la pensie.

Cu alte cuvinte, 
începutul poveștii îl 
află pe Edy într-un 
soi de încremeni-
re sufletească, din 
care nu-l pot scoa-
te, inițial, nici foștii 
colegi de facultate, 
nici rudele. Abia când telefonul mobil 
îi oferă prilejul unei încercări pe ju-
mătate ludice, pe jumătate absurde 
– și anume, să sune la numărul fostei 
soții, Rona – se declanșează aven-
tura care îl scoate din împietrirea în 
care se afla și-l pune pe o nouă orbită 
de existență. Căci imaginația roman-
cierului Harry Bar-Shalom face ca, la 
celălalt capăt al convorbirii, lui Edy să 
îi răspundă o voce feminină care se 
recomandă tot... Rona.

Harry Bar-Sha-
lom este unul dintre 
cei mai cunoscuți 
scriitori de limbă 
română din Israel. 
Scrie în trei limbi – 
ebraică, română și 
franceză – și, prin 
intermediul Editurii 
Hasefer, la care și-a 
publicat o mare par-
te din operă, a de-
venit un nume fami-
liar și cititorilor din 

România. Am semnalat de mai multe 
ori, de altfel, chiar în paginile revistei 
noastre, precedentele sale apariții.

Acum, Harry Bar-Shalom a revenit 
cu un roman intitulat Încotro așa repe
de, Edy?, care (conform notei de pe 
pagina de gardă) a fost inițial publi-
cat în ebraică, versiunea de față fiind 
transpusă în românește chiar de către 
autor. Avantajul acestei traduceri per-

sonale este evident: textul pare scris, 
de fapt, direct în limba română, în stilul 
pe care îl întâlnisem deja în preceden-
tele romane ale lui Harry Bar-Shalom. 
Un stil direct, de roman contemporan, 
într-o limbă română actuală, care ne 
permite să intrăm fără probleme în at-
mosfera israeliană a poveștii.

Care poveste este și ea contem-
porană, derulându-se în anul 2014, 
al ultimei confruntări pe scară largă 
a Statului Israel cu mișcarea teroristă 
Hamas care, din Fâșia Gaza, a ata-
cat cu rachete orașele și satele isra-
eliene (confruntare cunoscută și ca 
Operațiunea Protective Edge).

Edy, personajul central al roma-
nului, este surprins de acest război 
într-un moment de maximă vulnerabi-
litate: soția sa, Rona, murise, el însuși 
se afla într-un soi de depresie și, în 
același timp, de instabilitate financi-
ară. Deși absolvent de Arhitectură 
la Tehnionul din Haifa, Edy lucra ca 

Romanul singurătății și al regăsirii de sine
Realitatea 

cărţii

AUR, pragmatism cinic!
Pentru a o parafraza pe Hanna Arendt, una din-

tre explicațiile posibile ale „banalizării violenței” în 
societatea românească este, pe de o parte, faptul 
că toate partidele politice urmăresc să își atragă 
voturile electoratului naționalist, iar pe de alta, că 
AUR are violența în „sângele său politic”. Ca să 
lămurim ultima afirmație, să ne amintim că, înain-
te de recenta agresare de către George Simion a 
ministrului Virgil Popescu la tribuna Parlamentului, 
năvala unor demonstranți antivacciniști în curtea 
Senatului s-a produs cu sprijinul unor salariați par-
lamentari ai AUR, care au jucat rolul de Cal Tro-
ian. Apoi, simpatizanții și membrii aceluiași partid, 
conduși de George Simion, au intrat neau torizat în 
sediul Primăriei Timișoarei. Parlamentarii aceleiași 
formațiuni l-au împiedicat pe Florin Roman (PNL) 
să vorbească, venind la pupitru și aruncându-i fo-
ile în față. Iată, așadar, că violența a devenit pen-
tru AUR o formă de exprimare prin intimidare și o 
tentativă de reducere la tăcere a adversarilor poli-
tici ai unei Alianțe care consideră că Antonescu și 
Zelea-Codreanu au făcut „și fapte bune, și altele 
mai puțin bune”, dar istoria a fost, oricum, „mistifi-
cată”. Așa a declarat la un post privat de televiziu-
ne Călin Georgescu, pe care tot George Simion și 
l-ar fi dorit președinte de onoare al AUR, dar s-a 
izbit de opoziția senatorului Sorin Lavric și a co-
președintelui formațiunii, Claudiu Târziu.

Să vedem și de ce am spus că recurgerea la 
violență s-a banalizat deja în societatea româneas-
că. Faptul că toate cele menționate mai sus s-au 
repetat ar fi în sine un motiv de îngrijorare, dar ceea 
ce mă face să cred că atitudinea violentă în Par-
lamentul României a devenit o banalitate este că  
NICIUNA dintre aceste fapte nu a fost sancționată 
pe loc de clasa politică. Reacțiile deputatului mino-
rității evreiești au rămas nu în minoritate, ci singu-
lare. De pildă, tentativele repetate de reabilitare a 
unor criminali de război, inclusiv în incinta Legis-
lativului, nu au atras nici un fel de reacții politice. 
Afirmația lui Sorin Lavric că Uniunea Europeană 
trebuie să fie „un club select de naţiuni creştine şi 
de state suverane” a căzut ca o piatră în lac și s-a 
dus liniștită la fundul apei. Tot Silviu Vexler a tulbu-
rat momentan liniștea, atunci când a afirmat că an-
tevorbitorul său „încearcă să șteargă din viziunea 
unei Europe moderne existența comunităților 
musulmane și evreiești”, promițându-i acestuia că 
„suntem aici și vom continua să fim aici, cu aceeași 
demnitate prin care am contribuit întotdeauna la 
construirea și modernizarea Uniunii Europene”.

Concluzie? Manifestările violente și cele antise-
mite sunt întâmpinate cu indiferență de clasa poli-
tică, au ajuns să facă parte din cotidian, adică să 

se banalizeze. Și repet, m-am referit 
doar la lipsa luărilor de cuvânt politi-
ce „la cald”, la faptul că PNL, PSD și 
UDMR și-au manifestat „indignarea” părăsind sala 
de ședințe în liniște și disciplinat. Da, e adevărat, 
a doua zi după agresarea lui Virgil Popescu de că-
tre George Simion, a fost schimbat Regulamentul 
Camerei Deputaților, fiind incriminat comporta-
mentul violent. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț 
Stroe, a cerut și el pe Facebook o „condamnare 
fermă din partea tuturor celorlalţi actori care parti-
cipă la jocul politic”, subliniind că „aceste derapaje 
trebuie aspru sancţionate”. Trebuie, dar nu o face 
nimeni, în afară de justiție. Deocamdată, George 
Simion are deschis un dosar penal, dar asta nu a 
făcut decât să îi dea ocazia să afirme că el va fil-
ma în continuare și că dacă i se va lua jumătate de 
indemnizație, se va lua de la „gura orfanilor” cărora 
el le donează câștigurile sale. Și tot el a incitat la 
violență, amenințând că ministrul va fi luat de gât „de 
români”, întrebându-și simpatizanții dacă nu trebuie 
să îi spui unui hoț că e hoț. Și asta ne arată de ce se 
întâmplă toate aceste violențe: pentru că așa con-
vine electoratului AUR, iar Simion nu face decât să 
le demonstreze că partidul său este singurul care îi 
apără și îi reprezintă. Așadar, tot spectacolul violent 
e unul cu scop electoral, iar partidele politice nu fac 
NIMIC pentru a-l contrazice și contracara. Ceea ce 
a propulsat partidul AUR la 20% din intențiile actu-
ale de vot. Un sondaj Avangarde mai arată, între 
altele, că majoritatea alegătorilor AUR sunt bărbați 
tineri, absolvenți de liceu sau de școală postliceală.

Un sondaj INSCOP arată că 65,7% dintre res-
pondenți ar vota un partid naţionalist, care promo-
vează valori religioase şi familia tradiţională. Iar 
AUR susține că prețuiește „familia, patria, credința 
și libertatea”. Iar asta explică parțial de ce nu vor 
PNL, PSD sau USR să supere un astfel de elec-
torat și preferă deocamdată să pună batista pe 
țambal.

Nici BOR nu e foarte amatoare să-i vexeze 
pe acești oameni, care sunt ortodocși practicanți, 
drept care comunicatul său e ambiguu, afirmând 
că „amestecarea politicii cu religia a făcut deja prea 
multe victime”, condamnând „orice apologie ires-
ponsabilă făcută exponenţilor unor regimuri politice 
dictatoriale din trecut sau din prezent” și subliniind 
că „creştinismul sănătos nu se exprimă niciodată 
obraznic, agresiv şi agramat de la înălţimea unui 
reper politic”. Dar nicăieri nu se spune cine anume 
ar fi făcut toate astea, așa că George Simion a con-
chis că în comunicat nu e vorba despre AUR.

Vai celor învinși!
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 Garanti 
Bank, Sucursala Coposu, Contul IBAN: RO46UGBI-
0000732016552RON; RO39UGBI0000732016553 
EUR; RO36UGBI 0000732016554 USD. 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

Patru secole  
cu Molière

Au trecut patru 
sute de ani de la 
nașterea lui Jean 

Baptiste Poquelin – Molière, spi-
ritul tutelar al teatrului francez, 
geniu al comediei universale. A 
început prin a fi actor și a mu-
rit chiar pe scenă, în Burghezul 
gentilom! Tânăr fiind, a cunoscut 
existența amară și eroică a trupe-
lor ambulante. (Vă amintiți înaintarea prin viscol a 
Căruței cu paiațe din extraordinarul film al Arianei  
Mnouchkine?) Ca regizor, a dezvoltat tradiția 
commediei dell’arte. A fondat L’Illustre Théâtre.

A consacrat bogăția, versatilitatea și spiritul 
francezei ca limbă a lui Molière, prin dialoguri su-
culente și replici scânteietoare. A scris și a jucat 
mereu având deasupra capului interdicțiile Regelui 
Soare, presiunea cenzurii și cabalele bigoților.

A lăsat o operă, iată, nemuritoare, care inci-
tă prin adevărul observației, stârnind râsul, dar și 
reflecția mai gravă. A fost nu doar un geniu al satirei 
și farsei, ci și un adânc moralist, apt să dezvăluie, 
în jocul măștilor, trăsături eterne ale naturii umane.

Date fiind montări formidabile, ca cele ale lui 
Planchon, Vilar, Mnouchkine, Pierre Dux etc., mă 
așteptam la propuneri de mare ținută venite din 
Franța. Din păcate, și în Hexagon panta degradă-
rii spectacolului teatral face ravagii, stricându-ne 
până și Sărbătoarea.

M-a interesat să aflu de un nou Georges Dandin; 
reînviere a comediei balet (gen creat de Molière și 
Lully) în care  fuzionează dialogul, muzica, dansul, 
pantomima. Dar m-a pus pe gânduri virarea excesi-
vă a comediei în... tragedie. Șocul cel mare a venit 
tocmai de la Comedia Franceză – Casa lui Molière. 
Anunțat cu tam-tam, un nou Tartuffe (prima vari-
antă) este comentat de cronicarul de la Le Monde 
ca o catastrofă. Se scrie despre „Asasinarea lui 
Molière – vulgaritate, frivolitate și prost gust”.

Prin Molière s-a scris și o bună parte din isto-
ria teatrului românesc, începând cu cele dintâi 
„traducțiuni“ și cu primele noastre spectacole de la 
București și Iași. Istoria TES este asociată multor 
seri magice inspirate de textele marelui clasic.

Am putea vorbi de momentele unor mari creații 
regizorale. Cât privește actorii... Cine i-ar putea 
uita pe Ramadan în Avarul, pe Birlic în Burghezul 
gentilom, pe Finteșteanu și Dina Cocea în Tar
tuffe, pe Ogășanu în Mizantropul ori pe Mălăele în  
Scapino?

NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru

Coincidența declanșează o po-
veste răscolitoare, care pune la în-
cercare resursele de profunzime ale 
personajului, cu atât mai mult cu cât 
anul 2014 a fost, cum spuneam, unul 
foarte solicitant pentru israelieni, care 
au trăit timp de multe săptămâni sub 
amenințarea rachetelor și a tirurilor de 
mortiere din Gaza. Regăsirea de sine 
a personajului se produce pe fondul 
atmosferei speciale din Haifa și din 
împrejurimi (probabil, una dintre zo-
nele cele mai frumoase din Israel), în 
care rutina lui Edy – localul la care își 
bea berea, grădina prin care își plimbă 
prietenii sosiți în vizită, clădirile famili-
are – acționează ca un fundal propice.

Un roman care se citește cu plăce-
re, o poveste tulburătoare.

RĂZVAN VONCU
*Harry Bar-Shalom – Încotro așa repede, 

Edy?, Editura Hasefer, București, 2020.


