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Celălalt: fundamentul violenței și calea către pace
Una dintre cele mai profunde analize asupra
conceptului filosofic al alterității a fost făcută de
un filosof evreu, Emmanuel Levinas. El face din
Celălalt calea către fericire, către îndumnezeire.
„Chipul, chipul celuilalt, alteritatea primează”,
spune Levinas care propune un așa-numit „parteneriat, «echitabil», punându-l pe Celălalt înaintea Mea, cu riscul asumat al încălcării «legilor
firii».” Celălalt, la Emmanuel Levinas, e legătura
noastră cu transcendentul, unde religia nu este
atât o instituție, cât o instanță morală. „În celălalt
văd chipul lui Dumnezeu, nu un chip particular, ci
chipul infinit. Sacrul nu se manifestă decât acolo
unde omul îl recunoaște și îl acceptă pe celălalt.”
Iar dacă un evreu care a fost prizonier în Al
Doilea Război Mondial și ai cărui tată și frați au
fost uciși în Holocaust poate propune o asemenea răsturnare de planuri în etică, punându-l pe
Celălalt în prim plan, cred că am putea și noi să
vedem în celălalt măcar un individ egal nouă.
Dar cât de departe și greu de atins poate părea această perspectivă propusă de Levinas, una
dintre cele mai frumoase din istoria ideilor, în fața
brutalității războiului!
Campaniile de dezinformare și manipulare
intensificate după ce Rusia a aruncat primele
bombe în orașele Ucrainei, pe 24 februarie, sunt
menite să justifice un război ilegal, imoral și inu
man. În aceste plăsmuiri strâmbe, „dușmanul”
a fost identificat, dezumanizat și în final atacat. Celălalt este aici poporul ucrainean care a
îndrăznit să viseze la libertate și care trebuie
„denazificat” în închipuirile dictatorului Vladimir
Putin.

Întotdeauna a fost nevoie de un Celălalt asupra căruia dictatorii să proiecteze imaginea unei
amenințări iminente, pentru a justifica apoi crimele.
Teama de celălalt, necunoașterea celuilalt
au dus de multe ori la violență, iar prezentarea deformată, mincinoasă a celuilalt este, iată,
posibilă într-o țară în care presa liberă a fost
fie ucisă, fie închisă, ori, în cel mai bun caz,
alungată.
Pentru noi însă, în lumea liberă, Celălalt este
reprezentat de milioanele de femei, copii și bătrâni care fug din calea bombelor, în căutare de
adăpost. Este, așadar, timpul să-l punem pe Celălalt înaintea noastră, măcar acum. Pentru că
fiecare dintre noi este Celălalt. Celălalt suntem
noi.
Este datoria noastră să ne ajutăm semenii
acum, când ei trec prin cea mai mare tragedie. Și
exact asta face Federația Comunităților Evreiești
din România. Dacă nu noi, atunci cine? Dacă
nu acum, atunci când? Sub acest slogan, FCER
ajută refugiații de război încă din primele ore ale
invaziei ruse în Ucraina. Mii de oameni au căutat adăpost și sprijin și le-au găsit, de la sutele
de voluntari, în comunitățile evreiești din țară, în
centrele de ajutor deschise de FCER și JDC la
Siret, Sighet și Isaccea.
Vă invităm să citiți despre toate acestea în paginile 3-6 ale revistei.
Este încă nevoie de ajutor. De voluntari. De
donații în bani și produse. Detalii despre cum
puteți ajuta găsiți în imaginea alăturată.
Șalom!
GEORGE GÎLEA
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Februarie a debutat cu declarații și fapte
inacceptabile din partea parlamentarilor AUR

Pe data de 2 februarie, Sorin Lavric, senator AUR, a reușit încă de la
începutul actualei sesiuni parlamentare să pună dezbaterile sub semnul
declarațiilor inacceptabile. Astfel, la
Ședința Solemnă comună a Camerei
Deputaților și Senatului, consacrată
aniversării a 15 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, Sorin

Naftali Bennett
a atras atenția
din nou asupra
pericolului
iranian

Luând cuvântul în fața Conferinței
Președinților
Marilor
Organizații
Evreiești Americane, premierul israelian Naftali Bennett a subliniat că este
necesară urmărirea nu numai a evenimentelor din războiul ruso-ucrainean,
ci și a convorbirilor de la Viena dintre
puterile occidentale și Iran. El a arătat că perspectiva unui nou acord sub
forma în care se prezintă acum este o
amenințare pentru Israel.
Iranienii se află într-o fază foarte avansată a proiectului lor de
îmbogățire a uraniului și în acest
avans au încălcat toate liniile roșii.
Cea mai mare problemă pentru viitor, a afirmat Bennett, este că peste
doi ani și jumătate Teheranul va putea dezvolta, instala și opera centrifuge avansate. De asemenea, vor fi
eliberate fondurile înghețate pe care
le va folosi împotriva Israelului. Noul

acord va crea o serie de provocări la
adresa securității Israelului. Bennett
a insistat asupra faptului că Israelul
nu va permite ca Iranul să devină un
stat nuclear: „Avem o linie roșie clară
și nenegociabilă. Israelul își va păstra
întotdeauna libertatea de acțiune pentru a se apăra”, a avertizat premierul
israelian. (E.G.)

Lavric a declarat că Uniunea pe care
o susține partidul său este una alcătuită din „națiuni creștine”.
Redăm mai jos unica replică dată
acestei afirmații în plenul reunit al
Parlamentului, luare de cuvânt care
i-a aparținut deputatului Silviu Vexler,
președintele Federației Comunităților
Evreiești din România, și pe care am
preluat-o de pe pagina de Facebook a
deputatului:
„Am învățat și am crezut întotdeauna că Uniunea Europeană este
construită pe șase valori fundamentale: respect pentru demnitatea umană,
libertate, democrație, egalitate, stat
de drept, respectarea drepturilor omului, inclusiv cele ale minorităților.
Îmi aduc aminte de înmormântarea doamnei Simone Veil, prima femeie Președinte al Parlamentului European, supraviețuitor al lagărelor de
la Auschwitz și Bergen-Belsen. Dar,
mai ales, îmi aduc aminte un fragment din cuvintele spuse atunci de
Președintele Macron: «Sunt aici pentru a exprima o imensă recunoștință
în numele poporului francez pentru
unul dintre cei mai iubiți copii ai săi».
În acest moment deosebit, aniversar, care ar trebui să fie vesel,
domnule ministru Le Drian, doamnă

ambasador Auer, îmi cer scuze și
regret că a trebuit să fiți martori la
declarațiile mistico-religioase ale unui
coleg care, atunci când nu elogiază
criminali de război și nu neagă Holocaustul, încearcă să șteargă din viziunea unei Europe moderne existența
comunităților musulmane și evreiești.
Domnule senator Lavric, cu toată
dorința dumneavoastră, regret! Suntem aici și vom continua să fim aici,
cu aceeași demnitate prin care am
contribuit întotdeauna la construirea
și modernizarea Uniunii Europene.”
Dar lucrurile, din păcate, nu s-au
oprit aici. Pe 7 februarie, în Sala de Plen
a Camerei Deputaților, în timpul discutării moțiunii simple de cenzură, deputatul
George Simion, copreședintele AUR,
l-a agresat fizic pe ministrul energiei,
Virgil Popescu, într-un mod fără precedent în istoria parlamentară a României, mod catalogat de deputatul Silviu
Vexler drept „incalificabil și inacceptabil”
și „un atac împotriva democrației și a
principiilor de bază ale vieții parlamentare. Acest mod de a acționa trebuie
să fie sancționat și condamnat în mod
universal. Nimic, absolut nimic nu poate justifica un astfel de gest”, a subliniat președintele FCER pe pagina sa de
Facebook. „Condamn și disprețuiesc
orice formă de violență – indiferent de
modul în care este exprimată, indiferent
de context, indiferent dacă este îndreptată împotriva unor entități (cum ar fi
presa aflată pe diverse «liste negre»,
de exemplu) sau împotriva unor persoane individuale. Chiar și împotriva unor
idei. Da, disprețuiesc chiar și violența
îndreptată împotriva celor pe care eu îi
disprețuiesc pentru ura pe care încearcă să o răspândească în jur. De-a lungul secolelor, ura nu a rezolvat niciodată
nimic. A reușit însă să genereze și mai
multă ură, distrugând totul în jur.”
Amintesc că, din cauza acestei
agresiuni, a fost schimbat urgent Regulamentul Camerei Deputaților.
Dar, după numai două zile, pe 9
februarie, deputatul AUR Ciprian-Titi
Stoica l-a acuzat pe Ovidiu Ganț,
deputat al minorității germane,

reprezentantul Forumului Democrat
al Germanilor din România, că este
„nazist”. Din reacția deputatului Silviu Vexler, consemnată pe pagina sa
de Facebook, făcută imediat după ce
președintele FCER aflase de moartea
a doi supraviețuitori ai Holocaustului,
ceea ce îi scăzuse interesul pentru
„spectacolul și conflictul politic”, am
reținut următoarele rânduri:
„Din toată această discuție, din
toată această poveste, am observat
cum au devenit o monedă de schimb
cuvinte care sunt mai mult decât dureroase – «nazism», «legionari». Cuvinte aruncate așa cum arunci o foaie.
Nici măcar nu are importanță din care
parte a sălii, din partea cărui partid
pleacă aceste discuții.
Pentru că reprezint o comunitate
care a fost distrusă, în majoritatea sa,
de naziști, de prietenii și aliații lor din
România – în principal mișcarea legionară și guvernarea Antonescu –, aș
vrea să fac câteva remarci punctuale.
Cuvintele care i-au fost aruncate
astăzi domnului deputat Ganț sunt o
rușine pentru întregul Parlament al
României. Gestul domnului deputat
Stoica (...) este o rușine pentru noi toți.
Cei care au avut ocazia să îl cunoască pe domnul deputat Ganț știu cât de
departe se află de această noțiune.
Din toată această poveste, rezultatul a fost însă altul: violența și ura au
devenit normalitate. Ne concentrăm
atât de mult pe ceea ce se întâmplă
în Parlament și nu vedem rezultatul
acestor discuții și al acestor spectacole în afara sa. Influența pe care normalizarea violenței o are asupra tuturor.
Atât eu, cât și Federația Comu
nităților Evreiești din România suntem onorați de prietenia cu domnul
deputat Ganț, de relația deosebit de
apropiată și de sprijinul pe care l-am
primit constant din partea Forumului
Democrat al Germanilor din România.
Vă rog să nu uitați un lucru. Responsabilitatea noastră se extinde în
afara acestei săli. Gândiți-vă la conse
cințele pe care cuvintele le pot avea.”
Aș îndrăzni să spun că aceste
consecințe sunt deja vizibile în viața
noastră cotidiană și ne amenință viitorul apropiat.
ALX. MARINESCU

Întâlniri cu oficialități din țară și de peste hotare

În cursul lunii februarie au avut loc o serie de întâlniri ale deputatului Silviu
Vexler, președintele FCER, cu personalități de peste hotare. Prezentăm succint aceste întâlniri, în ordine cronologică.
• Pe data de 15 februarie, Ambasadoarea Republicii Peru, E.S. María
Eugenia Echeverría Herrera, a fost
primită de președintele FCER, Silviu
Vexler, care i-a prezentat înaltului diplomat „situația comunităților evreiești,
proiectele naționale desfășurate de
Federația Comunităților Evreiești din
România, importanța fundamentală
pe care FCER o acordă programelor de asistență socială și medicală,
respectiv inițiativelor de prezervare
și punere în valoare a patrimoniului
evreiesc din țara noastră”.
După cum a scris pe pagina sa
de Facebook, președintele Federației
a subliniat și proiectele educaționale
aflate în curs de desfășurare în
comunitățile evreiești din țară, alături
de contribuția și de prezența evreilor în cultura României, cu accent pe
viața și opera lui Victor Brauner.
„M-au impresionat detaliile noi
despre viața și activitatea lui José
Gambetta, însărcinat cu afaceri al
Peru la București în perioada Holo
caustului recunoscut recent ca «Drept
între Popoare», a declarat deputatul
Silviu Vexler.

• O zi mai târziu, a fost primită
vizita Ambasadorului Republicii
Moldova, E.S. Victor Chirilă, căruia
gazda i-a prezentat relația apropiată
dintre FCER și Comunitatea Evreiască din Republica Moldova (CERM),
a subliniat prietenia de lungă durată
care îl leagă de Aleksandr Bilinkis,
președintele CERM, precum și proiectele comune, în curs de dezvoltare,
ale celor două comunități.
După ce i-a înfățișat oaspetelui
principalele prevederi ale inițiativelor
legislative pe care le-a susținut în
Parlamentul României privind combaterea antisemitismului, înființarea
Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România,
respectiv pentru accesarea arhivelor
privind evreii și comunitățile evreiești
din România, Silviu Vexler a accentuat importanța legii privind introducerea disciplinei „Istoria Evreilor. Holocaustul” în programa studiată în toate
liceele din România.
Conform celor consemnate pe pagina sa de Facebook, amfitrionul l-a
asigurat pe oaspete „de întreaga deschidere a FCER pentru continuarea

colaborării cu Republica Moldova și
sprijinirea demersurilor privind viața
evreiască”.
• Pe 18 februarie a avut loc întâlnirea, în format de videoconferință,
dintre Președintele Conferinței Rabinilor din Europa, Șef-Rabinul Pinchas Goldschmidt, și președintele
FCER, Silviu Vexler, împreună cu
Eduard Kupferberg, secretarul general al Federației, și cu prim-rabinul Rafael Shaffer.
S-a discutat despre viața evreiască din România și despre situația
comunităților evreiești. Conform paginii sale de Facebook, Silviu Vexler
a prezentat „inițiativele de prezervare
și punere în valoare a patrimoniului
evreiesc din țara noastră, respectiv programele de asistență socială
și medicală” și le-a mulțumit ȘefRabinului Goldschmidt și Conferinței
Rabinilor din Europa „pentru prietenie, pentru relația apropiată și sprijinul constant pe care l-au acordat de-a
lungul anilor Federației Comunităților
Evreiești din România”. Președintele
Federației a mai scris că s-a bucurat
să redescopere, „alături de domnia sa
și colegii mei, o serie de elemente ine
dite din istoria recentă a evreilor din
România”.
(A.M.)
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F C ER ș i J D C în s pr ijinul r ef ugiaț ilor ucraineni
Silviu Vexler: „În sufletul copiilor nu există bariere. Zâmbetul, curajul și speranța lor pot schimba lumea, pot învinge orice dificultate.
În cele mai grele momente, copiii sunt cei care au puterea să ne învețe ce înseamnă cu adevărat demnitatea.”
Imediat după începerea invaziei ruse în Ucraina,
voluntarii Federației Comunităților Evreiești din România (FCER), împreună cu cei ai Comunității Evreilor din Suceava și ai Joint Distribution Committee
România (JDC), la care s-au alăturat mai târziu toate
celelalte comunități, au întâmpinat refugiații ucraineni
la intrarea în țara noastră. În zilele următoare, pe măsură ce războiul a devenit tot mai distrugător, FCER,
JDC și voluntarii au organizat centre de primire în mai
multe puncte de trecere a frontierei dintre cele două
state, sprijinind deja mii de refugiați.
Nimeni nu a fost refuzat, dar o atenție specială a fost acordată refugiaților evrei, o mare parte a
activității concentrându-se la punctul de trecere a
frontierei de la Siret. Celor fugiți din calea războiului
dezlănțuit de trupele ruse li s-au pus la dispoziție
spații de cazare, hrană caldă, asistență medicală și
au fost îndrumați să își procure documentele de călătorie, dacă nu le aveau.

„Pentru noi, pentru fiecare evreu din România, ei
(refugiații evrei din Ucraina – n.red.) sunt parte din
familia noastră. Este atât de ușor să fim oameni și
(aparent), în același timp, atât de greu. Continuăm.
Împreună”, a scris președintele FCER, deputatul
Silviu Vexler, pe pagina sa de Facebook, referindu-se și la cei aproximativ 200 de copii orfani din
Ucraina, care au ajuns în siguranță în România cu
sprijinul FCER și al minunatei echipe Tikva Odesa.
Ei vor rămâne în țara noastră atât cât vor dori sau
cât va fi necesar.
„În sufletul copiilor nu există bariere. Zâmbetul,
curajul și speranța lor pot schimba lumea, pot învinge orice dificultate. În cele mai grele momente,
copiii sunt cei care au puterea să ne învețe ce înseamnă cu adevărat demnitatea”, a comentat Silviu
Vexler pe pagina sa de Facebook.
La cortul construit la vama de la Siret, unde este
cel mai mare flux de refugiați, au oferit sprijin, pe

lângă voluntarii veniți din comunități, și secretarul
general al FCER, Eduard Kupferberg, prim-rabinul Federației, Rafael Shaffer, și prim-cantorul E.
Pusztai, iar din partea JDC au coordonat activitatea
directorul Joint România, Israel Sabag, și directorul
programelor naționale, Ery Pervulescu.

„Acesta este un comandament divin, face parte din cultura evreiască.”
Interviu cu Eduard Kupferberg, secretarul general al FCER

George Gîlea: Federația Comu
nităților Evreiești din România nu putea rămâne impasibilă în fața unei crize umanitare de asemenea proporții.
Când ați luat decizia de a organiza
centre de ajutor la granițe?
Eduard Kupferberg: De fapt, lucrurile au început puțin mai devreme.
Chiar în ziua în care a debutat conflictul, invazia Rusiei în Ucraina, deja
am fost contactați de comunitatea
evreiască din Odesa, care ne solicita
sprijinul pentru a trece granița un grup
de 130 de persoane, majoritatea copii de la orfelinatul Fundației Tikva din
oraș. Din păcate nu au reușit să treacă prin sud, din cauza luptelor care se
desfășurau deja în jurul Odesei, astfel
că au intrat în România abia o săptămână mai târziu.
Între timp am reușit să le găsim
un loc unde să stea, pentru că, sperând că se vor putea întoarce cât de
curând, s-au stabilit în România. De
fapt, este o comunitate mai mare, un
grup religios care numără deja câteva
sute de persoane. Le-am găsit locuri
de cazare apropiate, pentru a putea
rămâne ca o comunitate, undeva, lângă Constanța.
Dar pentru a reveni la întrebarea
inițială, duminică seară (27 februarie), împreună cu Ery Pervulescu, directorul programelor naționale, și cu
Israel Sabag, directorul Joint pentru
România, am plecat la Siret pentru a
constitui primul punct de primire. Imediat după aceea s-a mai organizat un
punct de ajutor la Sighetu Marmației.
De asemenea, am avut pentru o perioadă și un punct de ajutor la Isaccea,
doar că prin zona respectivă nu prea
mai veneau grupuri de evrei, astfel că
am lăsat datele de contact voluntarilor
de acolo și i-am rugat pe colegii care
au ajutat acolo să vină la Siret, unde
este cel mai mare punct de primire, pe
unde intră zilnic mii de persoane, în
unele zile chiar sute de evrei care solicită ajutor. Tot acest efort, toate aceste acțiuni de sprijinire a refugiaților se
fac de către Federație în strâns parteneriat cu Joint. Acolo a fost amenajat
un cort de primire foarte mare, unde
se prepară zilnic mâncare caldă și se
servesc între 1.500 și 2.000 de porții
de supă caldă, tuturor refugiaților.
Oferim ceai, cafea, diferite alimente și
alte produse de care refugiații au nevoie. Desigur, pentru toți refugiații, nu
doar pentru evrei.
De la punctele de ajutor organizăm
transporturi spre locurile unde urmează să rămână câteva zile, până când se

orientează ce doresc să facă mai departe. Organizăm cazări în București,
în zona Constanța, în Brașov, pentru
că, după cum știți, în toată țara, în
special în Moldova, spațiile de cazare sunt pline cu refugiați. Avem și un
help-line în limbile engleză, ebraică și
rusă unde am primit peste 1.000 de
apeluri prin care ni s-a solicitat ajutor.
În momentul de față avem aproximativ
600 de refugiați cazați și am organizat
transporturi pentru peste 40 de grupuri. Aproximativ 2.000 de persoane
am sprijinit până acum cu transport,
cazare și mese acolo unde stau, fără
să luăm în calcul refugiații sprijiniți de
Tikva care s-a organizat separat.
G.G.: Efortul acesta logistic este
imens. Sunt refugiați care nu au un
plan când ajung la graniță, alții știu
unde vor să ajungă, dar au nevoie de
ajutor. E nevoie de transport, cazare,
legături cu alte comunități, instituții și
organizații. Cum v-ați organizat într-un
timp atât de scurt?
E.K.: Desigur, au fost cei care doreau să facă aliya și i-am pus în legătură cu Ambasada Israelului. Este
un efort deosebit de mare pentru
Federație și fără sprijinul Joint nu am
fi reușit să ajutăm toți acești refugiați.
De altfel, toate eforturile noastre se
desfășoară sub sloganul „Dacă nu
noi, atunci cine? Dacă nu acum,
atunci când?” Avem deschise și conturi pentru donații, dedicate strict
ajutorării refugiaților. Este nevoie,
desigur, de voluntari, dar este nevoie și de resurse financiare pentru a-i
sprijini.

G.G.: Sunt voluntari care au venit
din mai multe comunități evreiești din
țară. Ei lucrează în ture, stau până
noaptea târziu. Cum a fost toată
această organizare?
E.K.: Ery Pervulescu și Adrian
Gueron se ocupă de organizarea voluntarilor. De asemenea, suntem în
strânsă legătură cu Congresul Mondial Evreiesc și cu Congresul European
Evreiesc în vederea coordonării eforturilor comunităților din jur și cu alte
comunități din țări unde acești refugiați
doresc să meargă. Suntem în comunicare cu toate aceste organizații și în
vederea atragerii de sprijin financiar
și donații în produse pentru a le oferi
tuturor refugiaților.
Aș vrea să adaug că eforturile logistice ale Federației sunt foarte mari, iar
gestionarea resurselor financiare este
una dificilă și în acest sens aș vrea să
le mulțumesc vicepreședintelui Ovidiu
Bănescu, directorului economic Silvian Horn care coordonează această
parte financiară și logistică și care,
chiar dacă este mai puțin vizibilă, este
cel puțin la fel de importantă.
De asemenea, la scurt timp după
ce am organizat punctele de ajutor,
președintele Federației, Silviu Vexler,
a venit, a discutat cu refugiații și a lucrat câteva ore, ca oricare alt voluntar
de acolo. Dar bineînțeles că tot timpul,
ca deputat și ca președinte al FCER,
a acționat pentru ca noi să putem întreprinde toate aceste activități.
Le mulțumesc, de altfel, tuturor colegilor din Federație sau din
comunități care s-au implicat, tuturor

voluntarilor care-și dedică timpul și
relațiile pentru a putea fi de folos. Este
o activitate care nu încetează nicio clipă, telefonul poate să sune și în miez
de noapte. Asta este situația și trebuie
să-i facem față. Sperăm să se termine cât mai curând, pentru că mă uit la
acești refugiați și efectiv am o strângere groaznică de inimă, gândindumă cum s-a întâmplat de-a lungul istoriei, pentru poporul evreu. Pentru că
este, poate, poporul care a fost nevoit
permanent, în decursul ultimilor 2000
de ani, să fie într-o stare de refugiat,
fie că erau expulzați, fie că fugeau
de pogromuri sau de războaie. Știm
mai bine decât oricine ce înseamnă
asta și tocmai de aceea îi sprijinim nu
numai pe frații și surorile noastre, ci,
așa cum am spus, pe toți refugiații. În
plus, acesta este un comandament divin, face parte din cultura evreiască.
G.G.: Planul Federației și al partenerilor este să rămână cu aceste
puncte de ajutor de la granițe până la
încheierea conflictului?
E.K.: Este foarte greu să spunem
care va fi planul. Nu numai noi, ci și
autoritățile și nu doar în România,
ne adaptăm. Nimeni nu s-a așteptat
la așa ceva și efectiv ne adaptăm la
situație. Există posibilitatea ca aceste
puncte să fie închise și să deschidem
altele, spre exemplu, dacă vor veni
mulți dintre refugiații care deocamdată sunt în Republica Moldova, în cazul
în care situația va evolua negativ.
G.G.: Care a fost impresia dumneavoastră
personală,
umană,
atunci când ați ajuns prima dată în
aceste centre de ajutor deschise de
Federație? Știu că în primele zile a
fost foarte greu, dumneavoastră, la fel
ca ceilalți voluntari, ați lucrat zile în șir
fără să apucați să dormiți, măcar...
E.K.: A trebuit să facem față, pentru
că nu a existat alternativă. Din punctul
acesta de vedere, mulți dintre voluntarii de la punctele de sprijin au avut zile
în șir în care nu au dormit; sau dacă
au prins o oră, au fost fericiți. La Siret,
dar și la Sighet este extrem de dificil
pentru că este și foarte frig. Am avut o
iarnă blândă până acum, dar, din păcate, acest val de frig nu-i ajută nici pe
voluntari, nici pe refugiați. Probabil că
puterea acestor oameni vine de la faptul că, atât timp cât e posibil, trebuie să
trecem peste oboseală și peste orice
obstacol pentru a-i ajuta pe refugiați.
„Dacă fratele tău va sărăci și va
ajunge la strâmtorare înaintea ta, ajută-l, fie străin, fie băștinaș, ca să trăiască cu tine” (Leviticul 25:35).
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Joint cu programele comunitare, dar Israel Sabag și de mine, care suntem
care aici, la Siret, are sarcini multiple, permanent aici, au venit la început
Israel Sabag, omul care mută
printre care, ne-a enumerat el, de la a Eduard Kupferberg, secretarul generăspunde la cele mai variate întrebări ral al Federației, și deputatul Silviu
munţii pentru a salva o viaţă
ale unor oameni obosiți, înfrigurați și Vexler, președintele FCER, care, prin

Într-o seară de februarie, chiar la
începutul marii crize umanitare a refugiaţilor din Ucraina, directorul JDC
România, Israel Sabag, era în avion
zburând din Israel către România,
spre o misiune în care nici nu bănuia ce îl aşteaptă. Sau, poate, privind acum în urmă, era printre puţinii
oameni care intuiau ce urma să se
întâmple, ce dimensiune umană va
avea tragedia. A ajuns la Siret într-o
realitate paralelă, într-o graniţă unde
veneau mii de refugiaţi, mame cu
copii, cu bebeluşi, bunici ce treceau
frontiera pe jos cu nepoţii în braţe.
Adaptând o zicală, putem spune că
era „omul potrivit la calamitatea potrivită”. Împreună cu Ery Pervulescu,
directorul de programe JDC, cel mai
apropiat colaborator al său, de atunci
nu au mai plecat de acolo! În colaborare cu FCER, au construit într-o

Israel Sabag, Ery Pervulescu, Eduard
Kupferberg, Alejandro Okret

săptămână o infrastructură incredibilă. Pe un ger care trecea de oase şi
îţi ajungea până în suflet, un frig care
combina disperarea cu lipsa de speranţă, au fost deopotrivă manageri,
bucătari, cărăuşi, traducători, psihologi, asistenţi etc.
„Suntem un popor care a suferit,
ştim cum arată suferinţa. Suntem
aici, împreună cu Federaţia, împreună cu Guvernul României, facem
tot posibilul ca refugiaţii să se simtă
bine aici, în România – fie că vorbim
despre evrei, fie despre oricine altcineva aflat în suferinţă”, afirma Israel
Sabag plin de emoţie.
Printre primii care s-au alăturat
echipei a fost şi directorul pentru programe internaţionale al JDC, Alejandro Okret. „Spunem mereu «Kol Israel
Arevim Ze la Ze». Acum e un moment
în care trăim acest lucru. Vedem numeroşi oameni care vin plângând,
care lasă în urmă tot trecutul lor, dar
au o speranţă pentru viitor. Au în gând
libertatea şi speranţa, iar noi încercăm
să îi ajutăm să nu se simtă abandonaţi”, adaugă directorul JDC România.
Un moment în care „gândirea sa
neconvenţională” a funcţionat din nou

Siret

„Cine salvează o
viață, salvează lumea întreagă”

Această înțelepciune talmudică
este de multe ori citată când este în
joc soarta unui om și ea a călăuzit
mii de ani comportamentul poporului
evreu. De aceea nu trebuia să mire

l-a reprezentat găsirea unei soluţii
pentru cei ce veneau cu animăluţele
lor – câini şi pisici pe care proprietarii
nu au avut inimă să le lase în casele
abandonate. Ideea cazării familiilor
cu patrupede într-o veche tabără de
vară a fost o soluţie care a adus un
zâmbet acestor oameni supuşi unui
stres fără margini.
„Doresc să mulţumesc din toată
inima lui Silviu Vexler, deputatul şi
preşedintele FCER, care din primul
moment a înţeles nevoile şi importanţa acestei colaborări ce face şi
mai trainică, şi mai puternică legătura Federaţiei cu Joint-ul. Mulţumesc,
de asemenea, tuturor voluntarilor,
comunităţilor şi JCC-urilor, mulţumesc comunităţilor Braşov, Satu
Mare, Oradea, Iaşi, Suceava, Sighet,
Constanţa, Timişoara etc., tuturor
oamenilor care donează, care ajută,
care vin în sprijinul celor în nevoie,
cu apartamentul lor, cu donaţiile lor”,
mai adăuga Israel Sabag. „Sunt convins că din această tragedie vom ieşi
mai puternici. De la Holocaust nu s-a
mai întâmplat o asemenea tragedie, o
asemenea pribegie”, spunea el.
Există un hotline funcţional în România, unde vin sute de telefoane pe
zi. Angajaţii JCC Bucureşti, dar şi o
serie de voluntari răspund 24 de ore
din 24 la nevoile celor care sună în
momente de disperare. Oameni care
nu mai au bani, care nu mai au nimic, ale căror case au fost bombardate, singuri pe drumuri – pe jos, în
trenuri, în autobuze. A învia speranţa
acestor oameni, descoperirea solidarităţii tangibile, este un lucru nepreţuit, aşa cum şi Talmudul nostru
ne spune. „Ajutorul permanent din
partea FCER, colaborarea de fiecare zi cu preşedintele Silviu Vexler, cu
vicepreşedintele Ovidiu Bănescu şi
cu secretarul general Eduard Kupferberg a fost esenţială ca să putem să
îi sprijinim pe cei în nevoie. Le sunt
profund recunoscător”, afirma Israel
Sabag.
În acest tumult incredibil, el are
forţa unui tanc ce mişcă munţii şi a
unui suflet în care încape grija pentru
toţi cei care au nevoie. Deşi acasă îl
aşteaptă nu doar soţia, ci şi cei trei
copii, nu se vede în zare ziua când va
pleca de la Siret. L-am prins în foarte
rarele clipe când putea răspunde la
telefon. Nu ştiu dacă lui Israel Sabag
îi este vreodată frică. Ştiu însă că
nouă, celor care am mai fost în misiuni alături de el (dar niciodată într-una
de amploarea celei de acum), ne
este mai puţin frică, de tot şi de toate, atunci când suntem împreună
cu el.

pe nimeni că dramaticele consecințe
ale războiului de la ușa noastră, între
Rusia și Ucraina, care a dat naștere
imensului flux de refugiați din țara vecină, printre care se află membri ai
comunităților evreiești, au declanșat
spiritul de întrajutorare al cetățenilor
din România, iar FCER și JDC au fost
printre primele organizații de sprijin.
„Primul cort, primul punct de informare pe care-l întâlnesc refugiații
la frontiera de la Vadul Siretului este
cel albastru al FCER și Joint. Este o
construcție de 150 de metri pătrați, cu
un banner inscripționat în patru limbi,
română, engleză, rusă și ebraică, cu
cuvintele Bine ați venit”, ne spune Ery
Pervulescu, responsabil din partea

dezorientați, până la a le găsi un mijloc de transport sau un adăpost. „Este
un program de 24 de ore din 24, pentru că în orice oră din zi sau din noapte sosesc refugiați.”
Decizia celor două organizații
evreiești de a acționa la graniță a
fost determinată, în afara cerințelor
umanitare, și de o realitate istorică:
existența în Ucraina a unei numeroase populații evreiești care trăiește în
marile orașe ale țării, principalele ținte
ale bombardamentelor rusești.
„Aici, la noi, sunt primiți toți refugiații
cărora li se oferă un ceai cald, o supă,
mâncare pentru bebeluși, scutece,
tot ce au nevoie, precum și informații
privind continuarea drumului. Avem
amenajată și o cameră încălzită unde
pot sta mamele cu copii, dar cel mai
important este modul în care-i primim. După ore petrecute pe drum și
la graniță, oamenii au nevoie de o
vorbă bună, de încurajare. Și acest
lucru îl capătă, pentru asta suntem
aici. Și oferim pentru toată lumea,
sute, chiar mii de porții de mâncare, pentru refugiați, pentru voluntari,
pompieri, este un flux foarte mare de
oameni. Avem o echipă de 50 de voluntari, este un întreg mecanism pus
în funcțiune și care va fi menținut atât
timp cât va fi nevoie.”
Ery Pervulescu a arătat că, pentru
persoanele de origine evreiască, principala preocupare a FCER-Joint este
să organizeze transporturi la hoteluri
din București, Brașov sau la Marea
Neagră. Refugiații primesc trei-patru
zile cazare și masă până își pregătesc
documentele sau decid unde vor să
meargă. Dacă vor să facă aliya, sunt
puși în legătură cu Sohnutul. „Până
acum au trecut pe la noi, și le-am
oferit aceste facilități, peste 1.800 de
persoane, majoritatea exprimându-și
dorința să facă aliya”, afirmă el.
„Foarte mulți oameni ajung aici
plângând. După o viață întreagă
pleacă cu o plasă, cu câteva lucruri.
Urmează să înceapă o nouă viață,
dar nu mai au nimic. O familie care
a sunat din Ucraina voia să plece și
nu știa unde. I-am asigurat că aici,
la noi, o să fie bine primiți. Au venit
cu doi copii, i-am dus la București și
acum se pregătesc pentru Israel. Sau
un grup de 80 de persoane, complet
dezorientați, noaptea, la ora patru, pe
care am reușit să-i cazăm și astfel au
primit un răgaz pentru a decide ce să
facă mai departe. Un băiat în scaun
cu rotile, două doamne peste 80 de
ani, care se mișcau foarte greu, și-au
părăsit tot ce aveau și nu știau ce să
facă. Ele lasă în urmă o viață întreagă
trăită în Ucraina, fug din fața războiului și pleacă fără nimic. Nu au fost pregătite pentru așa ceva, la început nici
nu au vrut să plece, credeau că oamenii care vorbesc aceeași limbă ca
ele, rușii, vor veni să le îmbrățișeze,
nu să le bombardeze. A fost o mare
dezamăgire, povesteau cu lacrimi în
ochi. O doamnă de peste 80 de ani
spunea cu disperare că nu știe ce să
facă, iubește Israelul, dar nu crede că
va putea trăi acolo când toată viața a
trăit în Ucraina. Speră să se întoarcă,
dar nu știe ce va mai găsi acasă. Nici
nu știa ce să ia cu ea și m-a și întrebat: «Dacă ar trebui să pleci într-o
oră, ce-ai lua cu tine?»”
„Faptul că lucrurile merg bine la
acest punct, ne-a spus Ery, se datorează bunei organizări. În afară de

contactele și relațiile sale, a facilitat
munca noastră, ne-a obținut de la
autorități aprobările. Fără ajutorul lui
nu am fi reușit să avem tot ceea ce se
vede aici. Este o muncă de echipă.”

„Noi suntem altfel”
Ștefan Ungureanu, voluntar de
la Comunitatea Evreilor din Suceava, care, împreună cu alți membri
ai comunității, a venit din prima zi la
frontiera de la Siret, a completat imaginea prezentată de Ery Pervulescu.
„Așa cum a spus domnul ambasador
al Israelului, deși acum 80 de ani noi,
evreii, am fost prigoniți, acum trebuie
să arătăm că noi suntem altfel, suntem gata să le ușurăm situația”, spune
voluntarul. Și acest ajutor este oferit
tuturor refugiaților, dar, în mod firesc,
trebuie satisfăcute cerințele speciale ale refugiaților evrei sau israelieni.
„Noi ne ocupăm de evreii ucraineni,
dintre care unii au pașapoarte, alții,
majoritatea, se pregătesc să facă
aliya, dar sunt mulți care nu au do-

cumentele complete sau nu au deloc, pe aceștia îi ajutăm să ajungă în
București, îi îndrumăm către cei care
vor putea să le soluționeze situația.”
Interlocutorul nostru a vorbit și
despre diferitele categorii de refugiați.
„Mai întâi au venit cei bogați, atât
ucraineni, cât și evrei. Lor nu le-a fost
atât de greu să se deplaseze, să se
orienteze către alte țări, să-și facă
acolo o viață nouă. Mai dificil le este
celor din valul doi, cei care și-au lăsat casele unde au trăit o viață. Sunt
epuizați, dezorientați, nu știu ce se va
întâmpla cu ei. Sunt mai ales vârstnici
sau femei cu copii, chiar persoane cu
handicap. Au plecat mânați de război.
Totuși mai există și momente în care
refugiații încearcă să uite prin ce-au
trecut, așa a fost în urmă cu câteva
zile când s-a improvizat un mic concert. Animați de Israel Sabag, cei aflați
în cort au intonat cunoscute cântece
israeliene, printre care, bineînțeles,
Șalom Alehem și Hava Naghila.
Ștefan Ungureanu ne-a prezentat
și munca voluntarilor, deloc ușoară.
„Se stă câte 10-12-15 ore, nu se știe
când pot trece granița refugiații, de
partea ucraineană se stă mult, vin
grupuri și noaptea, de aceea este nevoie de schimb de voluntari. Există și
dificultăți, dar până la urmă problemele se rezolvă.”
Este un examen de omenie pe
care, spre bucuria și satisfacția noastră, foarte mulți l-au trecut cu brio.

Sighet

Florin DamianSchwartz:
„Mi-am dat seama că e posibil
ca acel copil să nu-și mai vadă
niciodată părinții...”
Președintele Obștii Evreiești din
Caransebeș este unul dintre
voluntarii care au organizat,
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în primele zile de după începerea invaziei ruse în Ucraina, centrul de ajutor pentru refugiați al FCER și JDC la
vama din Sighetu Marmației.
„Am ajuns noaptea, pe 1 martie,
direct la vamă, alături de colegul Emanuel Pusztai și am fost impresionați
de cât de mulți voluntari erau acolo
să ajute refugiații. Am început să ne
organizăm pentru ridicarea cortului
FCER. Am fost îndrumați către primărie unde ne-am întâlnit cu city managerul, care a venit cu noi la fața locului. Am avut o deschidere totală din
partea autorităților, ceea ce din nou

m-a surprins plăcut, pentru că am mai
lucrat cu autoritățile și știm cât de greu
se mișcă lucrurile. În acest caz s-au
mișcat foarte bine și foarte repede.
Am amplasat cortul și am primit, prin
Comunitatea evreiască din Sighet, tot
ceea ce am avut nevoie: masă, scaune, termos, ceaiuri, apă. În primele
zile a fost un flux de aproximativ 100
de refugiați evrei pe zi. Evident că am
ajutat toți refugiații, nu doar pe cei
de origine evreiască, dar autoritățile
și celelalte organizații de la fața locului trimiteau către noi toți refugiații
evrei, pentru că ne era mult mai ușor
să-i ajutăm, având deja conexiunile
și cunoștințele necesare”, povestea
Florin Damian-Schwartz despre organizarea centrului de ajutor al FCER și
JDC din Sighet.
„A fost o experiență, emoțional vorbind, foarte profundă. Este dureros să
vezi suferința și durerea oamenilor,
când te gândești că își lasă în urmă
soții, copiii, nepoții și așa mai departe.
Una dintre cele mai emoționante întâlniri a fost cu un cuplu de bătrâni care
erau cu un copil de 12-13 ani, despre
care am crezut că este nepotul lor. Ulterior am aflat că era un copil pe care
nu-l cunoșteau, dar pe care l-au luat
cu ei pentru că părinții lui nu au putut
trece granița. A fost foarte emoționant,
pentru că mi-am dat seama că e posibil ca acel copil să nu-și mai vadă niciodată părinții. Și pentru că și eu sunt
părinte, mă gândesc ce au simțit acei
părinți când și-au dat seama că e posibil să nu-și mai vadă niciodată copilul.
Este greu și foarte dureros. Am plecat
de acolo încărcat emoțional, dar pe
de altă parte mă bucur că am ajutat

Bătrână refugiată din Ucraina,
ajunsă la nepoți în Tel Aviv

acești oameni, cât am putut, atât eu,
cât și colegul meu, Emanuel Pusztai,
cu care am fost în tură în acele zile.
Într-o noapte, pe la 1.30, a ajuns la
noi o bătrână de 85 de ani, care voia
să ajungă în Israel, la o nepoată. I-am
găsit o cazare, tot la o pensionară, din
Sighet, apoi am organizat tot traseul: Cluj - București - Tel Aviv. Ne-am

bucurat foarte mult când ne-a trimis o
fotografie în care era cu nepoata ei în
aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv”, a
mai povestit Florin Damian-Schwartz.

„La Sighet, voluntarii noștri i-au
ajutat pe toți, fără discriminare”
Raul Teleki, membru al obștii de
la Râmnicu Vâlcea, împreună cu prietena lui, Teodora Mocanu, are amintiri
impresionante despre zilele în care a
făcut voluntariat la punctul de frontieră de la Sighet. „Caracteristica punctului de frontieră Sighet a fost că 90%
dintre refugiați, inclusiv evrei, au venit
pe jos, nu cu mașinile. Podul de la
graniță era destul de șubred și mașini
de mare tonaj nu au putut trece”, ne-a
relatat el, apoi ne-a explicat cum au
lucrat voluntarii evrei.
„Ne-am ocupat de evreii ucraineni
și de israelieni, le-am dat masă, le-am
făcut rost de cazare, i-am îndrumat
și am rezolvat toate problemele care
s-au ivit, unele destul de dificile. De
pildă, într-un grup de 34 de evrei care
au sosit împreună, compus din multe familii, copii și vârstnici, doi dintre
ei au fost reținuți la graniță deoarece
nu aveau acte. A trebuit să acționăm
rapid, grupul era în autocar, inclusiv membri ai familiei celor reținuți,
dacă pleca autocarul, acea familie
ar fi fost despărțită. Ne-am adresat
autorităților, s-a intervenit la primar,
ne-a ajutat și Comunitatea evreiască
din Sighet și am reușit în scurt timp
să rezolvăm problema lor, astfel că familia a rămas împreună. Ne-am ocupat în aceeași măsură de refugiații
neevrei. Cortul nostru fiind pe șosea,
opream mașinile sau oamenii și-i întrebam de ce au nevoie, le ofeream

o masă caldă, ceai sau alte băuturi,
deoarece toți erau înfrigurați. Dar
cel mai apreciat dar făcut de noi au
fost cartelele telefonice, luam de la
refugiați telefoanele mobile, introduceam cartelele, vedeam dacă se potrivesc, îi ajutam cu informații și cu
numere să știe unde să sune. Deja nu
se mai simțeau atât de singuri.”
Raul a rămas impresionat de multe
cazuri, adevărate drame, familii care
se temeau că vor fi despărțite, o ucraineancă singură cu doi copii care era
atât de epuizată că abia a reușit, cu
ajutorul lor, să ajungă până la cazare.
„Am văzut multă bunătate la oameni. De pildă, un medic american
care călătorea prin România, când a
auzit de refugiați, a venit la Sighet să
ajute, a ajuns la cortul nostru, ne-am
făcut niște legături care vor ține toată
viața. Dar ne căutau și alte organizații,
persoane, tot timpul a existat o bună
colaborare. Când sunt astfel de drame, oamenii nu trebuie să stea pe
de lături, trebuie să se implice, orice
mică contribuție, un euro dat unui
fond, contează. Nu avem voie să fim
comozi, să așteptăm ca alții să facă
treaba. Înțelegi în acest fel care este
rostul tău și că merită ce faci”, a mai
spus Raul Teleki.

Isaccea

Mihai Pope: „Când au atacat
Ismailul, s-au auzit bubuituri
puternice și la noi. Lumea era
înghețată și panicată. Vorbim în
special de femei și copii,
unii foarte mici.”
La scurt timp după deschiderea taberelor de ajutor de la Siret și Sighet,
FCER și JDC au decis înființarea unui
punct de sprijin pentru refugiații care
intră în țară prin Isaccea. Mihai Pope
a fost acolo și ne-a descris atmosfera
primelor zile.
„Era nevoie de cineva să ajungă
foarte repede la Vama Isaccea, să
stabilească un punct de ajutor pentru
refugiați, iar FCER mi-a solicitat să
merg acolo. Am ajuns și am stabilit

contacte cu autoritățile locale care organizaseră tabăra de refugiați. Trecerea frontierei de la Ismail la Isaccea
se face cu bacul, iar în acea perioadă
vremea a fost înfiorător de rea. A fost
un viscol groaznic, un frig pătrunzător, cauzat și de umezeala Dunării”,
povestește Mihai Pope.
„Am descoperit însă o organizare
foarte bună din partea ISU și a Consiliului Județean Tulcea. Toată lumea
știa ce are de făcut. Pompierii aveau
un cort unde strângeau informații de la
cei care voiau să ajute, fie că vorbim
de donații, transport, traducători sau
cazare. Nouă ne-au pus la dispoziție
un loc din care să fim cât mai vizibili
pentru persoanele din comunitatea
evreiască de peste Dunăre și aveam
cu mine un traducător de limba rusă”,
mai spune Mihai Pope.
„La început, pe acolo au venit mai
puțini refugiați, pentru că drumurile
dinspre Odesa spre Ismail erau impracticabile, iar zona aceea era atacată de forțele ruse. Când au atacat
Ismailul, s-au auzit bubuituri puternice și la noi. Lumea era înghețată și
panicată. Vorbim în special de femei
și copii, unii foarte mici. Noi am ajutat
pe oricine, nu doar pe evrei, cu tot ce
s-a putut. Fie cu apă, dulciuri, cafea,
fie cu traduceri, cu orice a fost nevoie.
Oamenii erau terminați de oboseală și
de stres, iar noi reușeam să-i mai întărim puțin. A fost solidaritate pe toate
planurile din partea tuturor celor care
veneau cu donații sau să ajute cu
transportul. Sincer, am fost surprins
de organizarea foarte bună a tuturor
celor care au oferit sprijin refugiaților
acolo”, a mai transmis Mihai Pope de
la punctul de ajutor al FCER și JDC
de la Vama Isaccea.

JCC București
Prim-cantorul Emanuel Pusztai
a fost voluntar la punctele de trecere
a graniței de la Sighet si de la Siret,
după care a sprijinit echipa de voluntari de la JCC București.
„Call centerul JDC din București,
din cadrul JCC, a funcționat 24/7, ceea
ce a reprezentat un ajutor deosebit de
important atât pentru refugiați, cât și

pentru coordonarea echipelor de voluntari. După preluarea apelurilor de
către vorbitori de ucraineană, rusă,
engleză, sarcina mea era să identific

soluțiile de cazare, masă, transport și,
în general, să ofer soluții practice diferitelor probleme cu care se confruntau cei din teren. De asemenea, în
ceea ce privește partea de asistență
religioasă și spirituală, am asigurat existența unor meniuri cașer, în
concordanță cu prescripțiile spirituale
iudaice”, a spus Emanuel Pusztai.
Deși dramele umane specifice
acestor situații nu pot fi ierarhizate, el
își amintește cazul unei doamne care
a plâns amintindu-și că nu a apucat
să aprindă lumânările de Șabat. „Deși
viața le este în pericol, și-au adus
aminte de tradiții, de rădăcini, iar asta
e impresionant.”
„Oamenii sunt foarte recunoscători, le este foarte greu. Ceea ce face
întreaga echipă poate fi considerat
un moment istoric; dacă ne gândim
la clipele din timpul celui de Al Doilea
Război Mondial, atunci când JDC a
fost prezent în campaniile umanitare,
putem închide un cerc al solidarității”,
a mai declarat prim-cantorul Emanuel
Pusztai.
Detalii despre activitatea JCC
București de ajutorare a refugiaților
găsiți și în pagina 13, într-o relatare a
directorului Centrului Comunitar Evreiesc din capitală, Adrian Gueron.

Comunitățile întind
o mână de ajutor
Iași

Oneg Șabat pentru
pace

Pe 11 martie, la lăsarea serii, peste 50 de membri ai Comunităţii Evreilor din Iaşi au întâmpinat împreună
Șabatul în Sinagoga Mare şi apoi au
participat la un Oneg Șabat organizat sub genericul „Aducem Pacea”,
în semn de solidaritate cu evreii şi cu
întreg poporul ucrainean atât de greu
încercat de războiul din ţara sa.
Alături de ieşeni au participat şi
oaspeţi de seamă: Israel Sabag, director JDC România, şi ziaristul Larry
Coller, redactor la un ziar evreiesc
din SUA, veniţi direct din Vama Siret
unde, de peste două săptămâni, participă la primirea şi îndrumarea refugiaţilor ucraineni, în punctul de preluare
şi ajutorare a refugiaţilor, organizat şi
instalat de FCER și JDC România.
Preşedinta comunităţii ieşene,
Benjamina Ides Vladcovschi, i-a salutat pe oaspeţi cu un călduros cuvânt
de bun venit. S-a păstrat un moment
de reculegere în memoria victimelor
războiului din Ucraina, printre care se
numără şi foarte mulți copii.
Domnul Israel Sabag a împărtăşit
cu cei prezenţi bucuria de a se afla
în frumoasa sinagogă ieşeană unde,
după zilele pline de zbucium şi încordare, trăite alături de refugiaţii ucraineni,
s-a simţit binecuvântat şi mângâiat.
Secretarul
comunităţii,
Albert Lozneanu, a oficiat
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serviciul religios de Kabalat Șabat, iar
domnul dr. ing. Filip Petraru a prezentat pericopa Vaikra.
Oaspeţii au rostit rugăciunile de
binecuvântare a pâinii şi a vinului, iar
la finalul mesei, la care a participat şi
familia Lidia şi Alexei Batchkov, refugiaţi din Harkov, cu toţii am cântat
cunoscuta melodie Şalom Alehem şi
ne-am rugat pentru Pace în lume,
pentru Pace pe pământ.
Conducerea Comunităţii Evreilor
din Iași, JCC Iaşi, Clubul Yachad şi
Departamentul DASM Iaşi s-au mobilizat exemplar pentru a-i ajuta pe cei
care fug din calea războiului. Câteva
familii de evrei ucraineni, dintre care
o familie cu șase copii şi una cu trei
copii, au primit masă caldă la Res
taurantul ritual al comunităţii ieşene.
Unele dintre aceste familii, precum
familia Madar, au tranzitat Iaşiul spre
Israel sau spre ţări din vestul Europei.
La fel şi Grigori, un domn în vârstă de
50 de ani, care a fost primit cu braţele
deschise de către oamenii de bine din
comunitatea noastră.
Unsprezece persoane de etnie
evreiască din Ucraina au fost cazate cu ajutorul comunităţii într-o pensiune din cartierul Bucium. O tânără
ucraineană căsătorită cu un evreu din
Milano a fost preluată cu maşina comunităţii din Vama Siret şi condusă
la Aeroportul Iaşi de unde a plecat în
condiţii de siguranţă spre Italia.
Membri din conducerea comunităţii şi din departamentul DASM Iaşi
au vizitat de mai multe ori punctele de
frontieră din Vămile Siret şi Albiţa, de
unde au preluat refugiaţi.
Comunitatea Evreilor din Iaşi mulţumeşte tuturor celor care, prin donaţiile lor, au făcut posibilă ajutorarea
refugiaţilor, Adânc respect donatorilor
(Dan Fiterman, Doina Surdu, Simon
şi Rebeca Iancu, Elena Mândru, Şifra Corbici, Teddy şi Ovidiu Roşca,
Diamanta şi Dionisie Cîrstea, Lili
Grimberg, Dorina şi Carol Rotenstein, Radana şi Sevilla Steinbach, Solo
Rotenstain, Lila Ciubotaru, Martha

Reprezentanții C.E. Iași, la cortul
FCER și JDC de la Vama Siret

Eşanu) şi celor care sună în continuare manifestându-şi dorinţa să ajute,
demonstrând că nu se lasă biruiţi de
rău, ci că biruie răul prin bine.
Împreună suntem mai puternici!

Timișoara

Nici
membrii Comunităţii
Evreilor din Timişoara nu au putut rămâne indiferenţi la soarta celor obligaţi să trăiască sub bombardamente
sau nevoiţi să plece în pribegie, rămaşi fără agoniseala de o viaţă. Nu
au putut să nu fie mişcaţi de ochii inocenţi ai copiilor – copii, pur şi simplu,
ai acestei lumi pentru care ei ar trebui
să reprezinte suprema responsabilitate.
Încă de la început au fost puse la
dispoziţie spaţii de cazare, în sediul
JCC sau în casele unor inimoşi membri ai comunităţii. Au fost puţini cei
care au tranzitat până acum oraşul de
pe Bega, dar sigur nu vor uita popasul în acest oraş. Tinerii Călin Avram,
David Giurgiu şi Mircea Nicorici s-au
alăturat echipei de voluntari de la
frontiera Sighetu Marmaţiei, unde
i-au întâmpinat pe cei care s-au oprit

la cortul JDC-FCER. Ei au reuşit să
îi orienteze spre destinaţiile pe care
aceştia le-au dorit, să ofere, alături de
un ceai cald, un zâmbet inimos.

Cunoscătorii de limba ebraică din
comunitate au acordat asistenţă, la
nevoie, unor semeni care au dorit fie
să ajungă în anumite oraşe din România, fie să tranziteze ţara noastră.
La Purimul organizat în acest an,
un rol important l-a avut tombola. De
data aceasta, reflectorul nu a fost pe
cei care au câştigat, ci pe cei care au
donat pentru copiii refugiaţi din Ucraina, venind, cu inima deschisă, pentru
a-i ajuta pe aceştia.

Oradea

Și la Oradea voluntarii s-au implicat
în sprijinirea refugiaților de război și
au primit grupuri de evrei ucraineni
în drumul lor spre destinațiile din

Robert Schorr și Ery Pervulescu

alte țări. Comunitatea i-a sprijinit din
punct de vedere logistic pe acești oameni care trec printr-o perioadă atât
de grea, oferindu-le cazare și masă
pe perioada șederii lor în oraș, dar și
sprijin emoțional, atât de necesar în
aceste condiții.
În directa coordonare a preșe
dintelui comunității, dipl. ing. Felix T.
Koppelmann, și cu implicarea primrabinului Shraya Kav, voluntarii au
pregătit și primirea mai multor familii
religioase de evrei ucraineni, având
în vedere faptul că, în Oradea, comunitatea poate asigura toate condițiile,
începând cu hrană cașer și servicii religioase de zi cu zi.

arătăm că suntem evrei și că suntem
oameni. De altfel, una dintre primele
porunci pe care ni le-a dat Creatorul
a fost să avem grijă de creație. Or, tot
acest aspect legat de salvarea sufletelor se leagă de salvarea creației.
Evident, noi, comunitățile care nu
suntem în apropierea graniței, am
spus că vrem să ajutăm cât putem. Și
chiar dacă în Brașov avem o comunitate mică, suntem puțini, dar suntem
inimoși și am vrut să fim parte din
această mișcare. Prin urmare, ținând
legătura cu directorul Joint, Israel Sabag, cu președintele Federației, Silviu
Vexler, și cu inimosul Ery Pervulescu,
am început să găsim locuri în care să
putem primi refugiații, să le asigurăm
mâncare, medicamente, să le traducem actele sau pur și simplu să dăm
un telefon să poată întreba de cei
dragi rămași acasă. Lucruri care par
mărunte, dar care pot schimba viața
cuiva, care pot transforma suferința,
neliniștea, nesiguranța în sentimentul
liniștitor că, pentru prima dată după
multe zile pe drumuri, zile pline de
teamă, urmează o noapte în care pot
dormi în siguranță.
Încă din primele momente am fost
alături de Federație așa cum ne-am
priceput, cu toate provocările inerente unui demers atât de complex, cum
ar fi găsirea unui număr mare de locuri de cazare, asigurarea într-un
timp scurt în restaurantul nostru de la
10 mese pe zi la 200 de mese pe zi.
Toate aceste probleme sunt însă nesemnificative, dacă putem spune că
un număr impresionant de refugiați a
trecut pe la noi, iar viețile câtorva sute
de oameni au fost schimbate în bine
cu ajutorul nostru. Și nu mă refer la
un membru al comunității, ci la noi,
ca popor. Pentru că, așa cum știm,
este important că noi putem acționa
împreună. Să te poți mobiliza și să
poți acționa ca un singur organism,
asta înseamnă Be Yahad. Noi, evreii, avem o rugăciune specială, Shema
Israel, în care se spune: Adonai Ehad.
Ce înseamnă acest Ehad? Pentru că
nu are nimeni niciun dubiu că Dumnezeu este unic. Dar cred că este vorba
despre trecerea de la Yahid la Ehad,
adică să nu fie singur, ci să fie unic.
Adică noi toți să nu acționăm de capul
nostru, ci să lucrăm împreună. Și cred
că de aici ne tragem puterea, pentru
că atâtea mii de ani împreună am dus
tot greul, împreună am respectat toate legile și împreună am supraviețuit.

Și acest lucru trebuie să-l dăm exemplu celorlalți, pentru că este responsabilitatea noastră să avem grijă de
creație. Să arătăm că putem acționa
ca un popor în ajutorul celorlalți. Cred
că așa facem o mare mițva.
G.G. Dintr-o discuție cu secretarul
general al FCER, Eduard Kupferberg,
am aflat că este o mare problemă cu
locurile de cazare, mai ales în orașele
din apropierea granițelor. Tocmai de
aceea o parte dintre refugiați au fost
cazați aici, în Brașov. Cum este tot
acest efort logistic pentru o comunitate mică?
D.R.: Problema locurilor de cazare
este una semnificativă, iar Brașovul
fiind un oraș plin de turiști, locurile
sunt scumpe și greu de obținut. Cu
toate acestea, prin perseverență am
reușit să obținem câteva locuri de cazare. Apoi, logistica a presupus resurse și multe ore de lucru. Așa că toți

cei implicați, atât de la bucătărie, cât
și din secretariat sau din conducere,
am petrecut ore întregi vorbind la telefon, uneori în mai multe conversații
în același timp, dar încetul cu încetul
le-am rezolvat, pentru că aveam un
scop clar. Iar scopul era să-i ajutăm
pe acei oameni care aveau nevoie să
mănânce, aveau nevoie să doarmă.
Așa că până nu am găsit soluții nu
ne-am oprit.
N.r.: Aceste date erau valabile
după primele două săptămâni de război. Cifrele se modifică în mod constant, în condițiile în care FCER și
JDC ajută zilnic sute de refugiați la
punctele de trecere a frontierei și în
comunitățile din țară.
MARTHA EȘEANU
DAN DRUȚĂ
LUCIANA FRIEDMANN
EVA GALAMBOS
GEORGE GÎLEA
ALEXANDRU MARINESCU

Brașov

„Să te poți mobiliza
și să poți acționa ca un singur
organism, asta înseamnă Be Yahad.”
Interviu cu Dan Rosenberg, preșe
dintele Comunității Evreilor din Brașov
George Gîlea: Încă din primele
ore după începerea invaziei rusești
din Ucraina, FCER și Joint s-au organizat și au mers la punctele de trecere a frontierei pentru a-i primi pe
primii refugiați. Apoi, o parte dintre
comunitățile evreiești din țară au fost
implicate în organizare, în tot acest
efort logistic extraordinar. Între aceste comunități se numără și cea din
Brașov. Cum au decurs lucrurile în
primele zile?
Dan Rosenberg: În primul rând îi
salut pe cititorii revistei și le transmit
gânduri de pace și liniște, pentru că
trăim vremuri grele, în care trebuie să

Puteți sprijini refugiații de război din Ucraina alăturându-vă
eforturilor FCER și JDC fie ca voluntari, fie prin donații în bani sau
produse. Detalii la numărul de telefon +40735337777 sau la sediul
JCC București.
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Ministrul israelian de externe, în vizită în România
„Guvernul României a lucrat îndeaproape cu noi și ne-a ajutat enorm în salvarea multor vieți”

Ministrul israelian de externe, Yair
Lapid, a efectuat pe 14 martie a.c. o vizită în România. Prezența demnitarului
israelian a avut loc în contextul în care
țara noastră, ca de altfel și alte țări vecine cu Ucraina aflată în război, reprezintă calea către salvare a sute de mii
de vieți, dintre care un număr mare de
evrei. Cum, în România, din primele zile
ale confruntărilor, guvernul, organizații
neguvernamentale, inclusiv organizații
evreiești, societatea civilă, voluntari și
oameni simpli s-au implicat în ajutorarea refugiaților, Yair Lapid a venit să
mulțumească pentru acest imens efort
care a deschis calea refugiaților evrei,
dar și neevrei din Ucraina să găsească
temporar sau definitiv adăpost în Israel.
Evreii din Ucraina au fost ajutați, de la
intrarea lor în țară până la plecarea lor
în Israel, de Ambasada Israelului care

a realizat mai multe centre ale Agenției
Evreiești destinate celor ce doresc să
facă aliya, având personal și la graniță.
Ele activează alături de structura realizată de FCER și de Joint la toate cele
trei puncte de frontieră: Vadul Siretului,
Sighet și Isaccea.
Ministrul israelian de externe a
avut convorbiri cu omologul său român, Bogdan Aurescu. Pe lângă aspectele legate de conflictul din Ucraina și de ajutorarea refugiaților, s-a
ridicat și problema continuării colaborării bilaterale, a eventualei organizări a unei reuniuni comune a celor
două guverne. La aceste convorbiri
a participat și deputatul Silviu Vexler,
președintele FCER. La sfârșitul întâlnirii, Yair Lapid a declarat: „Guvernul
României a lucrat îndeaproape cu noi
și ne-a ajutat enorm în salvarea mul-

tor vieți. Copii evrei de la un orfelinat
din Odesa, copii cu cancer, care au
fost trimiși în Israel pentru tratament,
și mii de refugiați care au scăpat prin
granița Siret... viețile lor au fost salvate prin cooperarea dintre noi. Îți
mulțumesc, prietenul meu, și transmit
mulțumiri Guvernului României pentru
cooperare și bunăvoință. Avem acum
încă o dovadă a prieteniei puternice
și îndelungate dintre țările noastre,
atât pe timp de pace, cât și în vreme
de război. La fel ca România, Israelul
condamnă invazia rusă a Ucrainei. Nu
are justificare și facem un apel către
Rusia să oprească atacurile, să rezolve acest conflict la masa negocierilor.
Israelul va face tot ce-i stă în putință
pentru a ajuta la găsirea unei soluții
pașnice. Lucrăm în deplină coordonare cu aliatul nostru, Statele Unite ale

De la începutul conflictului RusiaUcraina, Israelul s-a angajat să ofere ajutor umanitar acesteia din urmă.
Premierul Naftali Bennett a avut mai
multe convorbiri cu președintele
Ucrainei, Volodimir Zelenski, căruia
i-a transmis solidaritatea Israelului
cu poporul ucrainean și i-a promis
acest ajutor. Astfel, într-o primă etapă, un avion israelian a transportat
în Ucraina 100 de tone de ajutor
umanitar pentru civilii victime ale
războiului, atât cei aflați în zone de
război, cât și cei care se pregătesc
să se refugieze. Ajutoarele constau
în kituri pentru purificarea apei,
echipament medical, medicamente,
corturi, pături, saci de dormit și alte
echipamente pentru civilii obligați
să-și părăsească pe timp de iarnă
căminele, a anunțat premierul israelian în cadrul unei ședințe de guvern. Echipe medicale din Israel au
plecat deja în Ucraina.
Evreii din Ucraina primesc sprijin
și din partea organizațiilor evreiești locale sau a voluntarilor care se implică
în astfel de activități. Astfel, Jonathan
Markovitch, șef-rabinul Kievului, a
oferit adăpost în sinagogă pentru cei
care nu mai aveau locuință. Împreună
cu soția sa, Inna, a reușit să adune
6 tone de alimente și 50 de saltele la
Centrul Evreiesc din Kiev. Markovitch
s-a refugiat mai târziu în Israel de
unde îi sprijină în continuare pe evreii
din Ucraina.
Comunitatea evreiască din orașul
istoric Uman, unde este înmormântat
rabinul Nahman din Breslov, fondatorul hasidismului din Breslov, a oferit
asistență medicală și logistică armatei ucrainene. Ea a donat 12 kituri de
prim ajutor, o ambulanță înzestrată cu
echipament modern din Israel și pachete cu medicamente israeliene.
Separat, Israelul a oferit ajutoare în valoare de 3 milioane de
dolari comunităților evreiești din
Ucraina și sprijin pentru evreii ucraineni care doresc să emigreze în
Israel. Acțiunea este susținută de
Organizația Mondială Sionistă care
urmează să creeze spații în noi
structuri mobile pentru 1.000 de
familii ucrainene care se decid să
facă aliya în Israel. Planul va fi pus
în aplicare în colaborare cu Agenția
Evreiască din Israel.
Războiul din Ucraina, a declarat
Yishai Merling, președintele Departamentului pentru imigrări al Orga
nizației Mondiale Sioniste, accelerează plecarea spre Israel a evreilor
din Ucraina și trebuie create urgent
condiții pentru adăpostirea lor.

În primele 10 zile ale războiului,
peste 2.000 de evrei din Ucraina au
ajuns în Israel, iar ambasadele israeliene din țările limitrofe Ucrainei, inclusiv cea din România, și-au oferit sprijinul pentru evreii refugiați care doreau
să plece în Israel.
Dar statul evreu s-a angajat și în
demersuri diplomatice care, chiar
dacă nu duc la încetarea ostilităților,
facilitează situația ucrainenilor aflați în
zone de război. Dată fiind poziția particulară a Israelului care a menținut
relațiile cu Rusia, la rugămintea
președintelui Volodimir Zelenski al
Ucrainei și în coordonare cu SUA,
Franța și Germania, Naftali Bennett,
premierul Israelului, a efectuat o vizită
la Moscova unde a avut o întrevedere
de trei ore cu Vladimir Putin. Anterior,

el a mai avut mai multe convorbiri telefonice cu președintele Rusiei. După
această întâlnire, Bennett a informat
părțile implicate de rezultate.

Israelul oferă ajutor umanitar Ucrainei

Ambasada Israelului îi ajută
pe refugiații evrei din Ucraina
Ambasada Israelului împreună cu
Asociația Sionistă din România și cu
Fundația Laude-Reut au oferit sprijin
atât israelienilor care au fost obligați
de război să părăsească Ucraina, cât
și evreilor ucraineni care au decis să
emigreze în Israel, reiese din postările de pe Facebook ale Ambasadei.
Refugiații au fost ajutați cu cazare,
masă și documentele necesare plecării, Ambasada asigurându-le transportul în Israel.

Yair Lapid (stânga) în vizită la cortul
FCER și JDC din Vama Siret

Americii, și cu partenerii noștri europeni pentru a încerca să oprim această tragedie violentă cât mai curând.”
Lapid a fost primit și de premierul Nicolae Ciucă. Cei doi au discutat
despre situația din Ucraina și despre
impactul acesteia asupra României. De asemenea, au vorbit despre
situația refugiaților de la graniță, precum și despre ajutorul umanitar israelian și român. Ministrul Lapid i-a
mulțumit premierului Ciucă pentru
asistența oferită de România și pentru strânsa colaborare cu personalul
Ministerului israelian de Externe prezent în România. „Relațiile bune din
vremurile obișnuite s-au transformat
într-un adevărat parteneriat în timpuri
de urgență”, a afirmat Lapid.
Ministrul israelian de externe s-a
deplasat apoi și la vama Vadul Siretului unde a vizitat centrele de sprijin
pentru refugiați, aparținând Ambasadei Israelului și FCER-Joint. El a
purtat un dialog cu Ery Pervulescu,
responsabilul programelor Joint, care
la ora actuală conduce punctul de la
Siret, dar și cu alți voluntari veniți din
partea comunităților evreilor din întreaga țară sau cu cetățeni israelieni
stabiliți în România, care au venit să-și
ofere ajutorul. Lapid și-a manifestat
profunda satisfacție față de activitatea
voluntarilor și a organizațiilor implicate și a afirmat că, în condițiile războiului, Israelul îi va primi pe toți refugiații,
indiferent de etnie. Din România, Lapid a plecat în Slovacia.

Transformarea incredibilă a lui Volodimir Zelenski

Cu patru ani în urmă, Volodimir Zelenski era un comic
ucrainean foarte popular datorită serialului umoristic TV
„Servitorul poporului” în care juca rolul unui președinte de
stat. Se pare că interpretarea lui a fost atât de bună, încât spectatorii-alegători îl vedeau că va interpreta tot atât
de bine acest rol și în viața reală și l-au ales președintele
Ucrainei. Nu i-a deranjat nici măcar faptul că era evreu.
Performanțele lui în această funcție
au fost sinuoase; era greu să răzbești
prin problemele și interesele diverse
ale vieții politice, dar, ca în cazul oricărui actor, îi trebuia un alt rol care să
i se potrivească. Soarta i l-a găsit, în
condițiile cele mai dramatice ale istoriei contemporane a Ucrainei. A fost nevoie de o confruntare cu Rusia pentru
ca lumea să-i cunoască trăsăturile caracteristice esențiale ce depășeau comedia: demnitatea
și curajul în fața unor provocări excepționale. Așa se prezintă la ora actuală în fața poporului său, a ucrainenilor
și în fața lumii. Fără compromisuri, fără să-și părăsească funcția sau țara, deși viața lui și a familiei sale este
amenințată.
„Pentru dușmani eu sunt ținta numărul 1, iar familia
mea, ținta numărul 2”, obișnuiește să spună președintele
Ucrainei în discursurile sale de la izbucnirea războiului încoace.
În decurs de câțiva ani, apreciază o analiză a siteului The Jewish Telegraphic Agency, Zelenski, primul
președinte evreu al Ucrainei, o țară cu o istorie a evreilor
lungă și complicată, a devenit unul dintre liderii evrei cei
mai proeminenți din lume, din ultimul deceniu. În țară și
peste hotare se dezbate dacă originea sa evreiască a devenit o amenințare pentru el și pentru evreii din Ucraina,
dacă aceasta a contribuit la actualul conflict și de ce afirmă
Vladimir Putin că este un nazist.
Volodimir Zelenski s-a născut în 1978 la Krivoi Rog, un
teritoriu cu populație majoritar rusă din estul Ucrainei, din
părinți evrei. Tatăl, specialist în computere, iar mama, ingineră. Bunicul patern, Semion, a servit în Armata Roșie în
timpul celui de Al Doilea Război Mondial, iar străbunicul lui
și frații acestuia au fost omorâți în Holocaust.

După terminarea liceului, Zelenski a câștigat o bursă
în Israel, pe baza rezultatelor foarte bune la examenul de
engleză, dar a refuzat-o, deoarece tatăl său nu a vrut ca
el să se ducă, a povestit într-un interviu din 2018. A studiat
dreptul, dar până la urmă a devenit un actor de comedie de
succes, alăturându-se unui grup de actori comici populari,
care prezentau spectacole în întreaga
fostă Uniune Sovietică.
S-a căsătorit cu o fostă colegă de
clasă și au împreună doi copii, o fată de
17 ani și un băiat de 9 ani.
Când, în 2015, a intrat în echipa care
a realizat serialul „Servitorul poporului”,
era de-acum una dintre faimoasele
personalități din cultura pop a Ucrainei.
Zelenski nu face caz de evreitatea
sau de religia lui, dar, cu diferite prilejuri, a transmis mesaje referitoare la
mândria de a fi evreu și a exprimat un sentiment puternic
de solidaritate cu Israelul. Identitatea sa evreiască a fost
adesea folosită împotriva lui de dușmanii și rivalii săi, dar
și salutată de simpatizanții lui evrei din lume.
Când a fost ales președinte, mai mulți evrei din Ucraina
au declarat că sunt mândri că, după o lungă istorie de pogromuri antievreiești și persecuții sovietice, Ucraina a ales
un președinte evreu. Dar mulți au fost și sunt îngrijorați
că, în caz de eșec, cetățenii furioși îl vor blama ca evreu.
Acum, odată cu invazia rusească, a existat temerea unor
manifestări antisemite în haosul războiului.
Jonathan Sarna, profesor la Universitatea Brandeis din
SUA și unul dintre cei mai buni cunoscători ai istoriei evreilor, afirmă că „indiferent de rezultatul războiului, Zelenski
va ocupa un loc singular în cărțile de istorie”. El face parte
din categoria omului politic care întâmplător este evreu,
dar nu-și ascunde originea.
Dacă lucrurile vor continua, vom putea privi cu mândrie
la un lider care se identifică a fi evreu, care a fost capabil
să adopte o poziție morală admirabilă în fața agresiunii și
care nu a ascuns niciodată că este evreu, ci s-a mândrit
cu asta.
Pagină realizată de EVA GALAMBOS
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La 80 de ani de la tragedie, victimele de pe Struma
au fost comemorate oficial în România

La 24 februarie 1942, vasul Struma, având la bord 770 de pasageri
evrei din România în drum spre Israel, aflat sub mandat britanic, a fost
torpilat în Marea Neagră, confundat de un submarin sovietic cu un
vas inamic. Cu excepția unui singur
supraviețuitor, 769 de evrei și echipajul au murit înecați. Tragedia a pornit de la refuzul Angliei de a-i primi
în țară. Motive: Carta Albă, din 1939,
limitând intrarea evreilor în Palestina; declarația de război a SUA și a
Marii Britanii față de România aliată cu Germania nazistă, când vasul
era în larg, pasagerii fiind considerați

cetățenii unui stat inamic. Din cauza
unei defecțiuni de motor, Struma a
ancorat în portul Büyükdere, aproape de Bosfor. Deși neutră, Turcia a
instituit carantina; nu dorea să indispună Londra. Doar 8 pasageri care
aveau viză britanică și o gravidă gata
să nască au putut debarca. Timpul
trecea. Începuseră lipsurile: hrană,
apă, medicamente. La 23 februarie
1942, autoritățile turce au dat ordin
ca nava să fie escortată în afara apelor sale. În zori, o bubuitură. A însemnat sfârșitul.
La 80 de ani de la tragedie, pentru prima dată victimele de pe Struma

au fost comemorate oficial în portul
Constanța, de unde a plecat vasul.
„Trebuie să reacționăm imediat pentru
a combate orice formă de intoleranță,
discriminare sau rasism”, a spus contraamiralul Mihai Panait, șeful Statului
Major al Forțelor Navale Române.
Discursul E.S. David Saranga,
ambasadorul Israelului în România,
a avut o tensiune emoțională: „Cei
care au supraviețuit Pogromului de la
București, Pogromului de la Iași, deportărilor în Transnistria mai aveau o
speranță de a scăpa cu viață. Speranța
de a emigra în Israel. (...) După 80 de
ani de la această tragedie, antisemi-

„Mi-am jurat că Struma nu va fi uitată”
Interviu cu ing. Baruch Tercatin, fratele lui Isac-Itzhak Tercatin

Visul lui Isac avea să fie împlinit de fratele său, ing. Baruch Tercatin, profund legat de comunitatea-mamă, vechi colaborator al publicației noastre,
„Realitatea evreiască”, prezent și cu acest prilej în revistă.
– Când a plecat, rememorează Baruch, Isac terminase Dreptul și Literele. Scria la reviste evreiești. Toți copiii,
Tony, Isac, Enica și cu mine, am crescut la Iași, într-o familie adeptă a hasidismului și sionismului. Fratele meu
era student, eu – elev în clasa a doua
de liceu, când evreii au fost dați afară din școlile de stat. Am continuat să
învățăm în școli evreiești, înființate de
comunități. Isac, foarte atașat de Betar,
conferenția la Toynbee Hall pe teme
legate de aliya. El invita intelectuali
evrei din țară și din străinătate să țină
prelegeri. La 20 de ani era de-acum
Mefaked Betar Iași – conducătorul Betar din Iași. În 1938, când Ze’ev Jabotinsky a vizitat comunitatea ieșeană,
l-am avut oaspete la noi acasă. Seara,
Jabotinsky a conferențiat în sala cinematografului Trianon. Prevedea catastrofa și îndemna evreii să plece în țara
strămoșilor lor. Fratele meu l-a însoțit
în toate popasurile din România. Voia
să ajungă cât de curând în Israel.
– În ce împrejurări s-a îmbarcat pe
Struma?
– Când Centrala Betar din Bucu
rești a găsit vasul Struma și s-au întocmit liste de plecare cu membri ai
organizației, Isac a fost înscris printre
primii. Ca un conducător al Betar, a
urcat printre cei dintâi pe vas, să primească pasagerii. În cele două luni și
jumătate cât Struma a fost în carantină, organiza seară de seară conferințe
ridicând moralul pasagerilor.
– Aveați vești de la el?
– Da. Cărți poștale. Președintele
Comunității evreiești din Istanbul, Simon Brod, care aducea pe vas hrană
și medicamente, lua cărți poștale expediindu-le la destinațiile respective.
La 24 februarie 1942 i-am trimis o telegramă. Am primit telegrama înapoi,
cu nota: bateau parti. Cenzura de la
noi nu a permis să se scrie despre
naufragiu, deși, în lume, ziarele erau
pline de tragica știre. Aveam să citesc mai târziu că la Tel Aviv au fost
demonstrații împotriva englezilor. Isac
a avut o premoniție. La Bar Mițva a
mea, în 1941, m-a rugat să adaug la
cuvântul de mulțumire pentru părinți și
dascăli ruga Al Kiduș Hașem și profesiunea de credință Șma Israel, Adonai
Eloheinu Adonai Ehad. Cred că a murit cu aceste cuvinte.
– Cum v-a influențat această nenorocire?
– Aveam 14 ani. Tata murise în
același an. Cu toate greutățile, mama
a angajat pentru mine un profesor de
Talmud Tora. Studiul mi-a fost îndreptar și sprijin. Am continuat ceea ce

începuse fratele meu: să impulsionez
aliya. Mi-am jurat că-mi voi dedica
viața cercetărilor despre această tragedie. Când am ajuns în Israel, am editat,
împreună cu dr. Efraim Ofir și cu Șlomo
Leibovici Laiș, cartea „Fără scăpare.
Povestea vasului Struma”. E.S. Radu
Ioanid, atunci director la Muzeul Holocaustului din Washington, mi-a trimis
un disc cu 5.000 de documente despre
Struma. În cartea mea de memorii Privind spre Ierusalim, capitolul dedicat
suferințelor de supraviețuitor al Holocaustului în România, un loc aparte îl
ocupă Struma. Cartea a apărut la Hasefer în 2016. A fost tradusă în ebraică
și publicată de AMIR în 2018. Am fost
printre cei care au făcut demersuri pentru înființarea Muzeului Struma din Beer
Sheva, unde sunt vicepreședinte. Muzeul e vizitat de elevi, de soldați ai IDF.
În fiecare an organizăm acolo comemorări la care participă reprezentanți ai
Președinției, Knessetului, Guvernului,
organizațiilor HOR și supraviețuitorilor
Holocaustului. Anul acesta, la 24 fe-

bruarie, în fața
Memorialului
Struma din Holon a fost comemorată tragedia
de la care s-au
împlinit 80 de
ani, cu participarea E.S. Radu Ioanid,
ambasadorul României în Israel, a
amb. Colette Avital, președinta Uniunii
Organizațiilor Supraviețuitorilor Holocaustului, a primarului orașului, Moti
Sasson. La 7 Adar am organizat o amplă comemorare la muzeu, cu 500 de
invitați, printre care oficialități la vârf,
lideri ai organizațiilor originarilor din
România, diplomați.
– Care sunt călăuzele dvs. spirituale?
– Concluzia șef-rabinului Alexandru Șafran din volumul Un tăciune
smuls flăcărilor: Să vorbim de viitor
și Domnul să ne ajute ca asemenea orori să nu se mai întâmple. Și
un verset din Pirkei Avot – „Sfaturile Înțelepților”: Ose Șalom Ve Rodef
Șalom – „Iubește pacea și aleargă
după pace”.
– Vă mulțumesc.
IULIA DELEANU

În perspectivă, o reuniune comună a guvernelor român și israelian

Convorbiri între premierul
Nicolae Ciucă și Naftali Bennett

Într-o discuție telefonică de curtoazie, premierul Nicolae Ciucă și primministrul israelian Naftali Bennett
au abordat o serie de probleme vizând cooperarea bilaterală și situația
internațională, se arată într-un comunicat al Guvernului României. Printre
cele mai importante subiecte au figurat lupta împotriva pandemiei, întărirea cooperării economice şi comerciale şi securitatea regională. Premierul
israelian l-a invitat pe omologul său
român să efectueze o vizită în Israel,

discuţia făcând referire şi la planificarea unei reuniuni a celor două guverne, care ar urma să fie organizată în
perioada următoare. Pentru România,
Statul Israel este cel mai important
partener comercial din Orientul Mijlociu, s-a subliniat în comunicatul de
presă al Guvernului.

Nicolae Ciucă a mulţumit pentru
sprijinul oferit României de către Israel
în perioada de vârf a pandemiei, când
au fost primite 40 de concentratoare de oxigen. De asemenea, au fost
subliniate relaţiile foarte bune dintre
cele două state şi guverne şi dorinţa
de a marca prin continuitate această
relaţie şi în perioada următoare. Primministrul român a anunţat întreaga
deschidere şi sprijinul în chestiunile legate de situaţia dificilă din estul Ucrainei, ca şi faţă de toate problemele sau
clarificările de care ar avea nevoie
partea israeliană pe acest subiect.
La rândul său, Naftali Bennett a
subliniat importanţa cooperării în domeniul securităţii, al sănătăţii, dar şi
în domeniul cibernetic, acolo unde
partea israeliană are un nivel tehnologic ridicat. Înaltul oficial israelian a
mai evidenţiat, în cadrul convorbirii
cu premierul român, deschiderea totală faţă de România. Prim-ministrul
israelian a arătat că doreşte ca piaţa
israeliană să beneficieze de cât mai
multe produse româneşti. Totodată, a
menţionat deschiderea pentru a întări componenta turistică în România,
afirmând că a vizitat ţara noastră alături de familie.
(E.G.)

tismul este din ce în ce mai prezent
în societățile noastre. Asistăm la o intensificare a urii, a intoleranței. (...) E
important ca autoritățile, dar și societatea civilă să reacționeze.”
Printre victime a fost amintit IsacItzhak Tercatin, supraviețuitor al Pogromului de la Iași din 1941, „implicat activ
în organizația sionistă Betar”. (I.D.)

Comemorare
Struma și Mefkure
la Beer Sheva

Pe data de 3 martie, la Colegiul
Tehnologic din Beer Sheva a avut
loc o seară literară dedicată tragediei umane cauzate de scufundarea
navelor Struma (24 februarie 1942)
și Mefkure (5 august 1944), ambele
plecate din România.
Acțiunea a fost organizată de filiala din Beer Sheva a HOR (Organizația
israelienilor originari din România) în
colaborare cu Institutul Cultural Român din Tel Aviv. A fost proiectat un
film realizat la Beer Sheva, Ashdod și
Petah Tikva de directorul adjunct al
ICR Tel Aviv, Cleopatra Lorințiu, împreună cu colaboratorii săi.
La eveniment au luat parte israelieni originari din România și
personalități din oraș.
Dr. NATHAN COHEN,
președintele HOR Beer Sheva

Centrul Chesed,
o speranță
pentru cei aflați
în suferință

Centrul European Chesed s-a
deschis la București, în prima zi a lunii februarie, pe strada Razelor nr. 6
din sectorul 1. Este vorba de un loc
special unde se oferă, cu împrumut,
echipamente medicale pentru seniori,
precum scaune cu rotile, cârje, mergătoare, bastoane telescopice, dar și
generatoare de oxigen. Nici bebelușii
nu sunt uitați, iar părinții pot închiria
sau chiar primi donații sub formă de
cărucioare, cântare pentru sugari,
pătuțuri de copii. O altă secțiune a

centrului este destinată hainelor gratuite și altor bunuri pentru nevoiași.
Noul centru de întrajutorare comunitară a fost înființat de Fundația Habad România în colaborare cu European Jewish Association, Rabbinical
Center of Europe (RCE), European
Chesed Centre și fundația „Mâine va
fi bine”.
Este al 25-lea centru de acest fel
deschis în Europa, la inițiativa Centrului
Rabinic European (RCE). La inaugurare au participat numeroase personalități
din țară și din străinătate, printre care
Raed Arafat, secretar de stat și șef al
Departamentului pentru Situații de
Urgență, și E.S. David Saranga, ambasadorul Israelului la București, alături
de gazdele evenimentului, rabinul Naftali și Risha Deutsch.
„Pandemia
DIANA MEDAN
a adus multe
(Continuare
în pag. 15)
provocări, mai
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Purim – Bucuria redescoperită alături de copii

La Templul Coral
din București

După doi ani de pauză, Templul
Coral din București s-a umplut din
nou de viață, ca odinioară, de Purim,
în seara zilei de 16 martie 2022.
Efectele pandemiei au scăzut în
intensitate, în schimb a apărut o nouă
criză, cea a refugiaților din Ucraina.
Numeroși evrei ucraineni, dar și prieteni ai lor au găsit în România nu doar
un refugiu sau ajutor material, ci și o
viață evreiască bogată și comunități
primitoare, atât la București, cât și în
alte orașe din țară.
Aceasta a fost și chintesența mesajului transmis de Silviu Vexler, deputat, președintele FCER, aflat la
Neptun, pentru a sărbători Purimul
alături de un grup de peste 200 de
copii orfani din Ucraina și de echipa

comunității Tikva Odesa. „Cea mai
mare, cea mai frumoasă și cea mai
pură bucurie este cea pe care o descoperim alături de copii. Ce moment
poate fi mai deosebit decât atunci
când reușim să aducem un zâmbet
pe fața unui copil? O clipă când uită
de toate problemele... când lumea
din jur este din nou normală”, arată
în mesajul său pe rețelele de socializare deputatul Silviu Vexler. În mesajul transmis online la Templul Coral,
Silviu Vexler mai precizează: „După

O. Bănescu (stg.), S. Vexler, cu cadouri
pentru copiii refugiați la Neptun

doi ani de pandemie, nu se putea un
moment mai bun de a ne aduce împreună decât sărbătoarea de Purim.
Am trecut printr-o perioadă mai mult
decât dificilă și am început acum, din
păcate, o nouă astfel de perioadă. Încercările prin care trec evreii ucraineni
și ucrainenii în lume au fost și încercările prin care au trecut odinioară evreii
din România...”.
La rândul său, Eduard Kupferberg,
secretar general al FCER, a subliniat:
„Purimul este o poveste despre absurd, despre ura gratuită. Este vorba
despre Haman și ura sa personală.
Din cauza faptului că Mordehai nu a

găsește pretexte împotriva evreilor
sau împotriva altor popoare pentru a
le cotropi, pentru a le distruge.”
Prezent la București, Israel Sabag,
director al JOINT pentru România,
mai multe țări din Europa de Est și
Maroc, a mulțumit echipelor neobosi-

Israel Sabag și Eduard Kupferberg

te de la JCC România și FCER, care
au lucrat zi și noapte, alături de voluntari din România, Israel sau SUA,
pentru ajutorarea miilor de refugiați
ucraineni, evrei, dar și prietenii lor.
Aceștia au avut nevoie de asistență
complexă, de la mâncare cașer și medicamente până la cazare temporară
și transport spre alte destinații, a subliniat Israel Sabag.
Libertatea ca valoare esențială a
existenței umane a fost chintesența
cuvântării rostite de prim-rabinul
FCER, Rafael Shaffer, care a explicat
de ce nu se rostește de Purim rugă-

Prim-rabinul Rafael Shaffer

ciunea de slavă Halel: „După Purim nu
am revenit la statutul de oameni liberi.
Am fost într-o situație grea, în exilul
persan, a venit peste noi amenințarea
unui necaz, amenințarea a trecut, dar
unde am rămas? Tot în același exil...”
Prim-rabinul Rafael Shaffer a citit Cartea Esterei, alături de explicații în limba română ale conținutului, lecturate
de Eduard Kupferberg, secretar general al FCER, și de Daniel Orenstein.
Prim-cantorul FCER, Emanuel
Pusztai, Corul Templului Coral și Art
Shalom Quartet i-au încântat pe cei
prezenți cu recitaluri. Anul acesta,
comunitatea s-a bucurat de prezența
marii doamne a teatrului românesc,
Maia Morgenstern, directoare a Teatrului Evreiesc de Stat. Generația
actorilor tineri a fost reprezentată cu
succes de Oana Ghioca de la Teatrul
„Constantin Tănase”.
Silvian Horn, vicepreședintele
CEB, a mulțumit organizatorilor, invitând publicul la tradiționalii humân
tașen.

Purim la Sinagoga
„Ieshua Tova”
vrut să se închine în fața sa, Haman a
vrut să distrugă un întreg popor. Lângă noi se întâmplă iarăși lucruri absurde. Mereu există câte un Haman care

Sinagoga „Ieshua Tova” din Capitală a fost și ea neîncăpătoare, reunind
deopotrivă israelieni aflați în România,
membri ai comunității locale, voluntari

Habad care au lucrat neobosiți să-i
ajute pe refugiații ucraineni, alături
de prietenii noi din Ucraina. Aceștia
au ascultat Meghilat Ester lecturată de rabinii Habad România, Naftali
Deutch, director, și Itzak Raskin. Pe
data de 17 martie s-a organizat și o
Seudat Purim, serbare tradițională
pentru toate vârstele, la care vedete au fost copiii de la Green School,
coordonați de Risha Deutch și de
Dvora Raskin. Momentele muzicale
au fost asigurate de un DJ din Odesa,
M.C. Doctor, care a adus multă bucurie refugiaților prezenți la serbare.

a speranței, a încrederii și a binelui”,
cu atât mai mult în această perioadă dificilă când, mai mult ca oricând,
solidaritatea este cuvântul de ordine.

Purimspiel la
Teatrul Evreiesc de Stat

Liderul FCER a mulțumit secretarului de stat Victor Opaschi, un prieten
al Teatrului Evreiesc de Stat, pentru
sprijinul acordat în vremuri dificile
pentru existența instituției. De asemenea, deputatul Silviu Vexler a evocat
o legătură afectivă cu spectacolul de
Purim, mulțumindu-le tuturor actorilor implicați în realizarea acestui program, precum și directoarei Maia Morgenstern.
O scrisoare de Purim s-a citit pe
scena TES, de actorii Maia Morgenstern, Mihai Ciucă, Geni Brenda-Vexler, Andrei Miercure, Arabela Neazi,
Mihai Prejban, Vali Manole, Anka
Levana, Alina Tomi, Viorica Predica,
Antoanela Barnat, Lorena Luchian,
acompaniați de TES Orchestra –
Bogdan Lifșin, Rodica Doija, Feras
Sarmini și Mihai Murariu. Umorul, muzica și, desigur, autoironia și-au făcut
simțite prezența, fiind îndelung aplaudate de un public numeros, amintind
de vremurile de dinainte de pandemia
de coronavirus.
Ca de fiecare dată, Haman a fost
demascat și învins – cu zâmbetul pe
buze!
Hag Purim Sameah!
DIANA MEDAN
DAN DRUȚĂ

Maia Morgenstern și-a exprimat emoția acestei duble reîntâlniri, public-actori, una a bucuriei și
a speranței. „Este cumva complicat,

greu, dar râsul face foarte bine. A
râde, a ne (de)masca este o mițva.
Vom râde, vom glumi, vom ascunde
o lacrimă în spatele unei măști. Vom
vorbi deschis despre ceea ce este
complicat și dureros în viața noastră”,
a afirmat directoarea Teatrului Evreiesc de Stat, care a dat astfel startul
Pursimspiel 5782.
Deputatul Silviu Vexler, președin
tele Federației Comunităților Evreiești
din România, a reiterat în intervenția
sa povestea sărbătorii de Purim, „una

Maia Morgenstern

Bătălia cu Haman, urmașul lui Amalek,
se poartă „în fiecare generație”

Când se citește Meghilat Ester, de câte ori este auzit numele lui Haman,
sinagoga vuiește de zgomotul gragăr-elor și al bătăilor din picioare. Dar de
unde se trage Haman?
Când Esav a îmbătrânit – spune Midrașul – și-a chemat nepotul, pe Amalek, și i-a lăsat un testament oral: „Am încercat să-l omor pe Iaacov, dar n-am
reușit. Acum îți încredințez ție și urmașilor tăi o misiune importantă: distruge-i
pe descendenții lui Iaacov, poporul evreu. Fii fără milă!”
De-a lungul întregii sale existențe, nepotul a încercat să-și împlinească făgăduiala. La scurt timp de la ieșirea din Egipt, Amalek i-a atacat pe israeliți la
Refidim. „Atunci Moșe i-a spus lui Ioșua: «Alege bărbați și ieși să lupți împotriva lui Amalek. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în
mână.» Ioșua a ieșit să lupte împotriva lui Amalek. Iar Moșe, Aaron și Hur s-au
suit în vârful dealului. Când își ridica Moșe mâna, era mai tare Israel. Când își
lăsa mâna jos, era mai tare Amalek. Mâinile lui Moșe erau trudite. Aaron și Hur
îi sprijineau mâinile. Și mâinile lui au rămas întinse până la asfințitul soarelui. Și
Ioșua l-a biruit pe Amalek. Domnul a zis lui Moșe: «Scrie lucrul acesta în carte,
ca să se păstreze aducerea aminte, și spune lui Ioșua că voi șterge pomenirea
lui Amalek de sub ceruri»” (Exodul 17, 9-14).
Ridicarea și lăsarea mâinilor lui Moșe spre cer creează o metaforă:
poziționarea evreilor față de Dumnezeu și de Tora. Când se apropie de studiul Torei, puterile lui Amalek se diminuează, când se depărtează, se întăresc.
Amalek nu crede în Dumnezeu. E convins că totul în lume e hazard, bunul
plac al stăpânilor întărindu-și puterea prin idolatrie. Iaacov și descendenții lui
aduc umanității conceptele de monoteism, egalitate, educație universală. Este
esența misiunii încredințate de Dumnezeu poporului evreu: „...și te voi lua de
mână, te voi păzi și te voi pune să fii o lumină între neamuri” (Ieșaiahu 42, 6).
Bătălia cu Amalek se poartă „în fiecare generație”. Haman este „fiul lui Hamedata Agaghitul”, rege din Amalek (Cartea Esterei 3, 1). Dorința lui Haman de
a distruge poporul evreu venea, pe lângă considerente conjuncturale (orgoliul
rănit de faptul că Mordehai nu s-a plecat în fața lui), dintr-o îndelungată tradiție
națională, nutrită de ură.
Iubirea de Carte a descendenților lui Iaacov a reușit să-l învingă pe dușman,
indiferent de înfățișare: seleuciți, romani, cruciați, inchizitori, pogromiști. Hitler
a fost înfrânt. Pe urmașii Hamanilor de azi îi așteaptă aceeași soartă.
IULIA DELEANU
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C o m u n i tAT i
Suceava

Vizite la Sinagoga Gah

Transmitem informații despre două
activități petrecute recent în comunitatea noastră.
Prima dintre ele a fost vizita unei
clase de elevi de la Liceul „Ștefan
cel Mare” din Suceava, împreună cu

domnul profesor de istorie Bogdan
Dranca, la Sinagoga Gah.
A doua activitate importantă a fost
vizita Asociației Seniorilor Bucovineni
din Suceava, formată din profesori
pensionari, la Sinagoga Gah.

La ambele întâlniri s-a prezentat
istoria evreilor din Suceava, începând din secolul al XV-lea, cu primele atestări documentare. S-a vorbit
despre importanța zilelor Națională
și Internațională de Comemorare a
Victimelor Holocaustului, în baza unor
documente vechi din Arhivele Statului,
afișate pe holul din cadrul sinagogii.
De altfel, în fiecare an primim în
vizită clase de elevi la Sinagoga Gah,
printr-un parteneriat încheiat între
CE Suceava și Inspectoratul Școlar
Județean.
Sinagoga Gah este cea mai veche
clădire rămasă în picioare la ora actuală, construită în anul 1870, printr-o
societate de binefacere, „Gmilut Hasadim”. Piatra de temelie a sinagogii
a fost pusă de un rabin din Cernăuți,
Reb Haim Thirer, care a fost numit
Chaim Czernowitzer.
S-a vorbit despre importanța picturilor din interiorul sinagogii, picturi
care se împart în două mari registre:
primul registru cuprinde cele 12 triburi ale lui Avraham și cel de-al doilea
registru cuprinde zodiacul format din
cele 12 zodii.
Elevii și Asociația Seniorilor Bucovineni au fost încântați atât de sinagogă, cât și de informațiile primite.
SORIN GOLDA,
președintele CE Suceava

21 februarie – Ziua
Internaţională a Limbii Materne

Iași

Ziua Internaţională a Limbii Materne este sărbătorită anual în întreaga
lume, în vederea promovării diversităţii lingvistice, culturale şi a multilin
gvismului.
Data marchează ziua în care, în
1952, studenţii care demonstrau pentru recunoaşterea limbii lor materne,
bengali, ca limbă naţională a Pakistanului, au fost ucişi de poliţie la Dhaka,
oraş devenit astăzi capitala statului
Bangladesh.
Prin instituirea Zilei Internaţionale
a Limbii Materne, UNESCO a dorit „să
promoveze conservarea şi protecţia
tuturor limbilor utilizate de popoarele
lumii”.
Anul acesta, la Iaşi, Ziua Internaţională a Limbii Materne a fost sărbătorită de Casa Municipală de Cultură „Mihai Ursachi”, în parteneriat cu
minorităţile etnice din oraş, printr-o
masă rotundă.
Prima parte a acestui eveniment a
fost dedicată împlinirii a 166 de ani de
la dezrobirea romilor din Principatele

Române. Pe această temă, moderatorul manifestării, scriitorul Adi Cristi,
managerul Casei Municipale de Cultură, a dialogat cu prof. Elena Motaş,
consilier pentru problemele romilor la
Prefectura Iaşi.
În partea a doua a manifestării culturale, reprezentanţii etnicilor eleni,
ucraineni, armeni, evrei, ruşi lipoveni,

romi şi polonezi trăitori în oraşul Iaşi
au vorbit despre limba lor maternă,
despre învăţământul şi educaţia în
această limbă, despre publicaţii şi
cărţi tipărite de comunităţile etnice
atât în limba maternă, cât şi în limba
română. Fiecare dintre vorbitori a prezentat comunitatea din care face par-

te axându-se pe tradiţii culturale specifice şi referindu-se la folosirea limbii
materne în comunităţi.
Albert Lozneanu, secretarul Comunităţii Evreilor din Iaşi, a prezentat
activitatea culturală şi spirituală a comunităţii ieşene, comunitate în care
funcţionează cea mai veche sinagogă
din România, Sinagoga Mare, inaugurată în anul 1671.
În urmă cu 180 de ani, la Tipografia „Albina românească”, condusă de
Gheorghe Asachi, au fost tipărite la
Iaşi, în anul 1842, primele cărţi în limbile idiş şi ebraică.
Și tot la Iaşi a apărut primul ziar din
lume editat în limba idiş, în 1858, şi
tot aici Avram Goldfaden a pus bazele
primului teatru profesionist din lume
în limba idiş, în anul 1876, în Grădina
Pomul Verde.
Astăzi, în comunitatea ieşeană
funcţionează formaţia de muzică
evreiască Nigun şi se editează revista
interetnică Prietenia, ajunsă de curând la numărul 100.
MartHa EȘANU

Aportul evreilor tecuceni
la cultura și dezvoltarea orașului

Tecuci

De curând, apreciatul cercetător
în istoria locală, Daniel Bradea, absolvent al Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, un apropiat
al comunității noastre, a scos de sub
tipar o nouă carte intitulată Casa de
cultură din Tecuci (1953-2013).
Daniel Bradea mai are până acum
editate cărțile: Tecuciul în Primul Război Mondial; Tecuci, file de istorie –
volumele 1, 2 și 3; Preoții tecuceni
în Primul Război Mondial; Tecuciul
în vremea ciumei roșii; Răscoala din
anul 1907 în județul Tecuci.
Lecturând cu multă plăcere această carte, am găsit în ea nume de
cunoscuți evrei tecuceni participanți
la viața culturală a orașului. În primul
rând țin să spun că până în anul 1962,
când s-a dat în funcțiune actuala sală
de spectacole a Casei de cultură „Ion
Petrovici”, toate manifestările artistice
se desfășurau în sala de spectacole
a Comunității evreilor din Tecuci, de
pe Strada Mare și care purta numele
unei cunoscute revoluționare evreice,
Haia Lifschitz. La o activitate culturală de prin anii 1955, printre dansatori
îi găsim pe tinerii, pe
atunci, A. Mandinach
și I. Lazarovici.
La
Universitatea Populară, o formă de învățământ
din acei ani, lectori
erau avocatul Iancu
Scorțaru și profesorul
Avram Segal. Avocatul Scorțaru este, de
fapt, tatăl jurnalistei
Amalia Scorțaru care,
după ce a terminat la
București facultatea
de jurnalism, a fost
repartizată la ziarul
Milcovul din Focșani,
apoi la ziarul Scânteia tineretului.
După ce a plecat în Israel, a colaborat
la revistele ce apăreau acolo în limba
română, Ultima oră și Viața noastră,
semnând Sofia Scorțaru-Saar.
Se spune că perioada cea mai benefică a Casei de cultură din Tecuci a
fost aceea când l-a avut la conducere
pe Eiber Lutfag, atunci când echipa
de teatru de amatori a obținut Premiul
I pe țară la un festival „I.L. Caragiale”
cu piesa Împărătița lui Machidon. În
acea echipă de teatru, printre alții, jucau și Isac Leibovici, Hary Levenson,
Săndel Șaia Michel, Rubin Faibiș,
Mișu Teleman și alții.
În general, la spectacolele Casei de cultură, textele erau semnate,
printre alții, și de Ticu Aizic, tatăl meu,
care era redactor la presă și la emisiunea radio locală. Nusu Aizic, care
era electrician la stația de radioficare,
răspundea și de partea electrică la
spectacole; Sandu Avram era regizor;
Lică Avram era sufleor. Articolele pe
teme culturale, sociale și chiar sportive erau semnate de profesorul Mirel Blumer, el transmițând rezultatele
sportului tecucean la ziarul național
Sportul.
În lucrare mai găsim și alte nume de
evrei tecuceni, dar, pentru că vorbesc
de aceștia, doresc să amintesc faptul
că în cartea mea despre evreii din Tecuci, intitulată Strada Mare a Tecuciului, menționez și alte nume ce au făcut
adevărată istorie. Pe această Stradă
Mare exista un magazin de gelaterie
al unui anume Scheerer care aducea

mereu mărfuri de la București și de
aceea i se spunea „Bucureșteanul”. El
avea un băiat, Sandy, care mulți ani a
fost actor la Teatrul Evreiesc din Iași și
apoi la București. Tot pe aceeași stradă mai era un atelier de tinichigerie
condus de o femeie, Aurica Rapoport.
Aceasta avea un băiat, jurist, care a
fost președintele clubului FC Argeș și
care, după ce a plecat în Israel, a fost
în conducerea mai multor cluburi din
prima ligă israeliană.
În administrația locală îl menționez
pe Barbu Pertetz, fost viceprimar și
chiar primar al orașului. Să mai amintesc faptul că un mare industriaș tecucean, Max Segal, fost președinte
al comunității tecucene, a fost
vicepreședintele industriașilor din România.
Am avut și profesori renumiți în
oraș, cum erau Mendelovici, Hilzerand, Schefler sau învățătoarea Aizic,
din vechea gardă, dar și Lică Finchelstein, Leia și Mielu Wainstein, Haler
Suzi, Aizic Roza, Marcovicio Gaby,
Mirel Blumer, din perioada mai apropiată.
Au fost și numeroși doctori și
farmaciști: doctor colonel Goldstein, doctor Pitaru, Zalmann Marian, I.
Berberg sau farmacista
Scorțaru.
Așa cum am menționat
și în cartea mea, am avut
și excelențe tecucene.
Când spun acest lucru,
mă gândesc la profesorul universitar Moisă Alter
care activează și în prezent la ASE, fiind chiar
directorul școlii de doctoranzi, regretata lui soră,
Surica Alter Rosentuler,
care a fost directoare la
Banca Națională a României, matematicianul Hary Moscovici,
stabilit în SUA, Carol Oxamberg, om
de știință în Canada, Alexandru Aizic,
șef de promoție la școala generală, liceu și facultate, absolvent al facultății
de aeronautică și care a lucrat la trei
companii importante din România, Israel și acum în Canada, sau Eugen
Berman, profesor la două facultăți din
Israel. Să amintim și de șahistul tecucean Monel Tratatovici, maestru FIDE.
În încheiere, o scurtă istorioară
adevărată. Prin împrejurimile Tecuciului, mai exact în zona comunei
Nărtești, s-a stabilit cu mulți ani în
urmă un anume proprietar de pământuri, cucerind multe zone până la Tecuci. Participa la viața comunitară cu
multe sponsorizări și se numea cu
bucurie evreu tecucean. Îl chema I.
Adelstein și avea o fată care a dus faima orașului și chiar a României. Fata
lui era Angelica Rozeanu, cea care
între anii 1950-1956 a cucerit de șase
ori titlul mondial la tenis de masă, plus
trei titluri la dublu și trei titluri la dublu
mixt, având în total șaptesprezece titluri mondiale, situată pe locul doi la
rubrica celor mai valoroase jucătoare
de tenis de masă, luând supremația
de la chinezi. De atunci, nicio sportivă
din Europa nu a mai cucerit titlul mondial. Angelica Rozeanu se regăsește
în Guinness Book of Records.
Am scris aceste rânduri pentru că
noi, tecucenii, ne mândrim cu numele
menționate mai sus.
IANCU AIZIC,
președintele CE Tecuci
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C o m u n i tAT i
Craiova

Pe fluviul amintirilor, cu dr. Corneliu Sabetay

Ediția din 7 februarie 2022 a emisiunii „Universul la
feminin”, realizată de dr. Serena Adler la Radio Shalom,
l-a avut ca invitat pe dr. Corneliu Sabetay, președintele
Comunității Evreilor din Craiova.
Tema discuției a fost „Prezențe evreiești în Oltenia”,
inspirată vorbitorului de rememorarea vizitei la Craiova a
regretatului șef-rabin Moses Rosen, în 1982, care li s-a
adresat enoriașilor de la sinagogă astfel: „N-am mai fost
niciodată aici, am venit să-i cunosc pe evreii olteni.” Dr.
Sabetay a continuat: „Am să încerc eu să fac de așa natură încât să răspundem la întrebările: «Cine sunt evreii
olteni?» «De când sunt ei aici?»”

Corneliu Sabetay

Serena Adler

Evreii din Oltenia își datorează existența încă de pe
vremea Imperiului Roman. Legiunea Gemina, care avea
printre soldați iudei capturați, a stabilit în zona Olteniei de
azi primul contact al evreilor cu pământul dacic al viitoarei țări România. Următorul moment important este anul
1492, când evreii sunt expulzați din Spania. În secolul al
XVI-lea, Suleiman I caută să formeze o clasă de mijloc
în Imperiul Otoman. În acest scop sunt invitați în imperiu
evreii alungați din Spania, ocazie cu care evreii sefarzi au
ajuns în țările din Balcani, inclusiv în România, în regiunea
sudică. În Oltenia au venit și evrei așkenazi, iar după Al
Doilea Război Mondial au fost bine primiți aici și o parte
dintre refugiații din Bucovina și Basarabia, care au rămas
în regiune până când au putut face aliya. Sub aspect de-

Brăila

mografic, cea mai mare concentrație de evrei la Craiova a
fost în jurul anilor 1950, când orașul avea cam 80.000 de
locuitori, iar ca urmare a celor refugiați s-a ajuns până la
5.000 de evrei.
Despre sine, dr. Sabetay a povestit: „M-am născut într-o
zi când războiul se apropia de sfârșit, când la Craiova mea
bătea un vânt de libertate. Chiar dacă stăteam cu mama
într-un adăpost, lumea de acolo a văzut ca pe un semn
bun momentul în care a apărut un nou-născut printre ei.
M-au poreclit «Pacică» (diminutiv de la «pace»), poreclă
care mi-a mers până la sfârșitul primelor clase de școală.
Am crescut într-o familie fericită, unită, în care soții se iau
dintr-o iubire care durează o viață; dacă au și copii, și ăștia
îi fericesc.”
Vorbitorul s-a descris ca un om „statornic, sentimental,
care nu vrea să șteargă urmele predecesorilor săi”, cu un
profund atașament față de Oltenia: „Eu mă simt român ca
toată lumea, dar sunt evreu sefard și sunt oltean. Această
minune de a fi oltean este formidabilă. Olteanul nu se va
lăsa niciodată călcat pe picior, admonestat fără rost. Este
un om corect, un om suplu ca manieră etică și pentru asta
eu iubesc locul în care m-am născut. Este o regiune extraordinară, comparabilă cu Catalunya pentru spanioli ori
cu Napoli pentru italieni. Craiova are un trecut mare, cu
renumitele legătorii ale familiei Samitca și cu librăriile Socec, Sanft, Librăria Ta” (aceasta din urmă fiind deținută de
tatăl vorbitorului care a avut astfel mereu acces la cărți, dar
și plăcerea lecturii și mândria de a vorbi o limbă română
cursivă). Mama lui era originară din Iași; bunicul din partea ei s-a stins în Trenul Morții, în 1941, la Podu Iloaiei. A
crescut într-o familie laică, însă a păstrat mereu respectul
față de tradiție și de sărbătoare. La Colegiul Național „Frații
Buzești” l-a avut coleg pe academicianul Irinel Popescu,
celebru chirurg specializat în transplanturile de ficat. Vorbitorul are în plan scrierea memoriilor sale.
CLAUDIA BOSOI

Hechter, 1907-1945) a fost nu doar
menționat, ci și subliniat, împreună cu
opera sa. Așa că am citit un scurt fragment din romanul Orașul cu salcâmi,
cartea putând face parte din programul
de lectură al tinerilor, chiar dacă epoca
era un pic altfel, ba poate cu atât mai
mult, volumul fiind și o invitație de a
învăța istoria prin prisma literaturii.
Și tot ca o urmare firească a întâlnirilor noastre, vom merge și la teatru, pentru că dramaturgia lui Mihail
Sebastian rămâne și ea un reper de
interes în contemporaneitate – în țară
și în lume.
ARMANDA FILIPINE

Finanțat prin programul european
ENI Cross-border Cooperation Programme 2014-2020, proiectul se îndreaptă spre a doua jumătate a perioadei de implementare.
Joi 17 și vineri 18 februarie 2022, a
avut loc la Sighet o activitate de grup,
cu participarea reprezentanților Comu
nității Evreilor din Sighetu Marmației,
în cadrul proiectului: Muzeul Mara
mureșan din Sighetu Marmației. Au participat membri ai Departamentului de
Investiții Proiecte, Relații Internaționale,
Turism și Promovare al Consiliului local
Ivano-Frankivsk din Ucraina.
Întâlnirile de lucru ce s-au des
fășurat pe parcursul celor două zile
au avut în vedere stadiul proiectului, bilanțul etapelor de implementare, provocările și direcțiile viitoarelor
activități, precum și metodele folosite
pentru atingerea obiectivelor. Obiectivul general al proiectului care se
desfășoară pe o perioadă de 12 luni îl
reprezintă creșterea competitivității în
zona de frontieră a Uniunii Europene
cu referire specifică la Ivano-Frankivsk
și la Sighetu Marmației, pe principiile cooperării și ale bunei vecinătăți,
prin identificarea capitalizării comune
a turismului, păstrarea și promovarea
moștenirii culturale evreiești ca parte
importantă din istoria locală. În cadrul
proiectului, două noi produse culturalturistice – Casa Memorială Elie Wiesel și Sinagoga din Ivano-Frankivsk –
vor fi renovate, vor fi concepute tururi
evreiești ale celor două orașe, marcate prin panouri stradale și susținute de
o aplicație online. Promovarea acestei culturi comune va fi completată
de schimburi culturale, tururi locale și
două festivaluri ale culturii iudaice.
PETRU GANZ

de mai mulţi ani despre viitorul acestei sinagogi care, peste un deceniu, a
fost în custodia Teatrului Naţional care
însă nu a avut mijloacele financiare să
o renoveze.
Nominalizarea Sinagogii Fabric –
pe baza aplicaţiei realizate de domnul Ronald Wagmann, membru al
comitetului de conducere al Comunităţii Evreilor din Timişoara – se concentrează asupra viitorului sinagogii
şi încearcă să atragă atenţia asupra
nevoii urgente de conservare şi reabilitare a acestui spaţiu. Proiectul a fost
selectat, împreună cu celelalte 24,
dintr-un număr de 227 înscrise, fiind
singurul obiectiv evreiesc inclus între
cele câştigătoare.
World Monuments Fund (WMF)
este cea mai importantă organizaţie
independentă din lume, dedicată salvării unor valoroase obiective arhitecturale de interes mondial. Programul
bienal World Monument Watch şi-a
propus să descopere, să pună în lumină şi să acţioneze în numele unor

situri patrimoniale care sunt deteriorate. În atenţia organizaţiei se află
acele spaţii care au relevanţă pentru
societate în ansamblul ei. La fiecare
doi ani, dintre sute de proiecte depuse
pentru a fi selectate, sunt alese un număr de 25 din diferite regiuni ale globului, nominalizate pentru importanţa
lor culturală şi pentru modul în care
WMF poate contribui direct la salvarea lor de la dispariţie. Scopul proiectului este să amelioreze viaţa individului prin conservarea unor spaţii relevante pentru existenţa lui. Acţiunea
întreprinsă de WMF include programe
de promovare, educaţie, planificare
şi intervenţii fizice asupra monumentelor selectate, în colaborare directă
cu partenerii locali care elaborează
proiectele respective.
LUCIANA FRIEDMANN

Despre Comunitatea Evreilor și bogata
lor istorie, la o clasă cu elevi brăileni

Am prezentat în Ziua Internațională
de Comemorare a Victimelor Holo
caustului (27 ianuarie) unele informații
reprezentative la clase cu elevi brăileni
(povestea întâlnirilor-lecții este disponibilă în paginile revistei) de la Școala
Gimnazială „Mihai Viteazul”. Elevii au
fost foarte atenți și emoționați, de alt
fel această stare se simțea parcă în
aer, cu toate că am evitat să subliniez
prea mult ideea de suferință care e,
de fapt, esența Holocaustului.
Surpriza a venit mai târziu, când
a sunat profesoara de istorie Gianina
Băjenică de la Școala „Mihail Sadoveanu”, structură a Școlii „Mihai Viteazul”, să mă invite la clasa a VIII-a B,
unde fusesem deja. De ce? Pentru a
avea bucuria să văd că elevii au pregătit câteva materiale referitoare la istoria bogată – și, deci, interesantă – a
prezenței evreilor la Brăila. Au amintit,
așa cum le-am povestit, despre numărul mare de etnici evrei în anumite
perioade și despre cele 14 sinagogi
care funcționau în orașul Brăila în deceniul trei al secolului trecut (azi mai
e doar una), aceasta demonstrând
că și tinerii au înțeles importanța deosebită a lumii evreiești în societatea românească din Brăila. Elevii au

găsit date și cifre pe internet, au citat inclusiv dintr-un articol de presă
în care regretatul David Segal Iancu,
fost președinte al Comunității Evreilor
din Brăila, spunea că în urbea de la
Dunăre evreii nu au suferit persecuții
atât de mari ca în alte locuri. Au fost
patru elevi care s-au pregătit în mod
special, cu planșe și fișe, așa că meri-

tă prezentați: Anaiss Stancu, Bogdan
Ionescu, Diana Evu și Raluca Mitu.
Bineînțeles că întâlnirea a prilejuit
și revenirea la lista personalităților de
origine evreiască pe care panteonul
românesc le pune la loc de cinste,
iar numele lui Mihail Sebastian (Iosif

JCulture:
cercetarea
și păstrarea
moștenirii culturale
evreiești în zona
transfrontalieră
Sighet

Sinagoga din Fabric,
în atenţia World Monument Fund

Timișoara

La 1 martie a fost lansat la nivel
internaţional programul pentru următorii doi ani al World Monument Fund,
care, spre bucuria Comunităţii Evreilor din Timişoara, include printre cele
25 de proiecte selectate şi pe cel denumit „Sinagoga din Fabric, moştenirea evreiască a Timişoarei”.
Sinagoga din Fabric este una dintre ultimele opere arhitectonice ale lui
Lipot Baumhorn, care nu a fost până
acum renovată, având o importanţă
cu totul aparte atât pentru oraşul de
pe Bega și pentru comunitatea evreilor, cât şi pentru ansamblul creaţiilor
marelui arhitect. Actualmente, sinagoga se află într-o avansată stare de degradare, timpul fiind un inamic dur al
existenţei acestui edificiu. Sinagoga a
fost edificată, în stil eclectic, cu elemente neomaure, între 1897 şi 1899,
având ca finanţatori pe membrii avuţi
ai comunităţii de la acea vreme, care
au participat la o loterie special organizată în acest scop. Atât comunitatea,
cât şi municipalitatea oraşului discută
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C o m u n i tAT i
Arad

Prin proiect TOLI, în vizită la sinagogă

În data de 16 februarie 2022, Comunitatea Evreilor din Arad a avut
ocazia să primească un grup de elevi
ai Colegiului Național „Moise Nicoară” din Arad, alături de profesorul lor
de istorie, Sergiu Duma, și îndrumați
de dr. Adelina Stoenescu din partea
Complexului Muzeal Arad. Dumneaei le-a explicat elevilor conjunctura

istorică ce a dus la Holocaust și detalii despre evenimentele locale din
acea perioadă, legând informațiile de
exponatele pe care le administrează.
Vizitatorii au fost îndrumați de ec. Raoul Vizental, președintele Comunității
Evreilor din Arad, care a facilitat accesul în ambele sinagogi arădene și a
povestit despre comunitatea pe care
o conduce.
„Ne bucurăm că sinagoga este vizitată atât de turiști, cât și de arădeni, iar
când e vorba de elevi, cu atât mai mult.
Suntem onorați să avem relații foarte
bune cu toate instituțiile arădene, în
special cu Inspectoratul Școlar, Complexul Muzeal și Biblioteca Județeană”,
spunea ec. Raoul Vizental.
Întâlnirea a avut loc în cadrul unui
proiect mai amplu al Institutului Olga
Lengyel pentru Studierea Holocaustului și Drepturilor Omului (TOLI) din
New York și al Institutului Intercultural din Timișoara. Cursurile TOLI, la
care au participat și profesorii arădeni

Cluj

Sergiu Duma și Alina Popescu, vin cu
abordări noi în predarea Holocaustului, plecând de la drepturile omului.
Profesorii învață să vadă Șoahul prin
prisma impactului unor discriminări și
stereotipuri care pornesc de la individ
și se revarsă în întreaga societate.
„În urma școlii de vară la care
am participat, putem propune proiecte legate de Holocaust și drepturile omului, apoi urmează o perioadă
de evaluare a proiectelor noastre,
iar după ce primim acceptul, putem
avea și finanțare. La sfârșit depunem
raportul de activitate, iar copiii sunt
recompensați cu diplome și cărți pe
aceeași temă. Suntem în al treilea an
în care participăm ca profesori TOLI
prin Institutul Cultural din Timișoara.
An de an schimbăm clasa la care
desfășurăm activitățile, pentru a oferi fiecărui elev această oportunitate”,
explica Alina Popescu.
Institutul Olga Lengyel și Institutul
Intercultural din Timișoara propun, de
asemenea, activități precum vizitarea
celor două sinagogi sau a cimitirelor
evreiești, în urma cărora elevii realizează scurte prezentări.
„Sigur că le-a plăcut vizita în sinagogi, aceasta fiind cu totul inedită.
Niciunul dintre elevi nu mai fusese
până atunci într-o sinagogă. Probabil
că mulți dintre ei nici măcar nu știau
unde se află acestea. Elevii au fost
receptivi”, spunea profesorul Sergiu
Duma.
Cei doi profesori își îndrumă elevii
și în proiectul „1700 de ani de istorie
și cultură evreiască în Germania”,
organizat de Fundația Magna cum
Laude-Reut, la inițiativa Ambasadei
Germaniei la București, cu sprijinul
Ambasadei României în Germania și
al Ambasadei Israelului în România.
MARGARETA VIDORKA SZEGŐ

Forța societății civile

În scrisoarea deschisă adresată Instituției Prefectului Cluj (IPC)
de președintele CE Cluj, dr. Robert
Schwartz, la 21 februarie 2022, erau
prezentate argumente împotriva propunerii înaintate de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, de
acordare a numelui savantului fascist Nicolae Paulescu unei străzi din
incinta Parcului Industrial Tetarom al
urbei. „Suntem uimiți și indignați că
în municipiul nostru – care se laudă
cu spiritul multicultural și conviețuirea
armonioasă care domnesc aici – ar
putea apărea o stradă cu numele celui care în 1922 înființa, alături de A.C.
Cuza, Uniunea Național Creștină,
primul partid din Europa care adopta
svastica drept simbol oficial”, se arăta în scrisoare. Era amintită calitatea
de vicepreședinte al Ligii de Apărare
Național Creștină, organizație extremistă având drept însemn svastica pe
tricolorul românesc; influența lui Paulescu asupra mișcării legionare, mai
ales asupra liderului său, Corneliu Zelea Codreanu; activitatea de membru
în Senatul legionar; broșurile virulent
antisemite publicate între 1913-1931,
unde Paulescu promova „punerea în
aplicare a soluției finale” în „problema
evreiască”, înainte cu un deceniu de
Conferința de la Wannsee.
Apelului făcut de președintele co
munității clujene, dr. Robert Schwartz,
în numele instituției pe care o conduce, li s-au adăugat luări de atitudine
din partea unor reprezentanți ai mediului academic, ai Centrului pentru

Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului. „Atribuirea numelui antisemitului Nicolae Paulescu unei străzi
din Cluj va constitui nu numai încălcarea legii care interzice reabilitarea
și promovarea mișcării legionare, ci și
încălcarea angajamentelor de combatere a antisemitismului în România,
asumate de Guvernul României la
nivel internațional”, arăta fondatorul
Centrului, Maximilian Marco Katz.
Proteste au apărut și în media,
între care articole în revista online
Baabel, semnate de Andrea Ghiță,
jurnalistă, membră în Comitetul de
Conducere al CE Cluj, și Veronica Rozenberg, scriitoare israeliană de limbă
română.
Un scurt istoric al faptelor. La 7 ianuarie a.c., Biroul de Strategii Urbane din cadrul Direcției de Urbanism a
Primăriei Municipiului Cluj-Napoca a
transmis IPC cererea de avizare nr.
13269/433 înregistrată cu nr. 401 la
12 ianuarie a.c., prin care se solicita
Comitetului de Denumiri al Județului
Cluj emiterea unui aviz pentru atribuirea numelui Nicolae Paulescu unei
străzi din municipiu. Ședința Comitetului pentru analizarea cererii era
programată să aibă loc la 25 februarie
a.c.
Ca urmare a atenționărilor, primarul Emil Boc și-a retras solicitarea
inițială, trimisă IPC, de atribuire a numelui Nicolae Paulescu unei străzi
clujene. Vocea societății civile s-a făcut ascultată.
IULIA DELEANU

Bacău

Întâlnire de lucru

În ciuda vremurilor internaţionale
atât de triste, la CE Bacău a avut loc,
în prezenţa domnului Silviu Vexler,
preşedintele FCER, o întâlnire de lucru a tuturor celor implicaţi în proiectul
de reabilitare a Sinagogii Cerealiştilor
din Bacău.

S-a decis începerea efectivă a lucrărilor din data de 14 martie 2022.
S-a discutat despre problemele care
trebuie rezolvate în această perioadă,

despre posibilităţile optime de racordare la reţeaua de apă şi canal.
Domnul preşedinte Silviu Vexler
este deosebit de implicat în acest
proiect, fiind legat de comunitatea
băcăuană încă din copilărie. El a ridicat problema oportunităţii începerii
lucrărilor cu reabilitarea poolish-ului şi
oportunitatea amplasării unui lift între
parter şi etajul 1 al sinagogii.
La întâlnirea de lucru au fost prezenţi domnul Marian Weiner, reprezentând executantul, domnul Cobzariu Sorin, dirigintele de şantier,
domnul arh. Doru Anghel şi doamna
Sorina Zaharia, din partea proiectantului, şi domnii ing. Cojocaru Mircea,
Goldring Florin şi subsemnatul, din
partea beneficiarului.
Să ne ajute Dumnezeu să ne reîntâlnim, sănătoşi şi cât mai curând, în
sinagoga renovată!
Ing. BRIF HAINRICH,
președintele CE Bacău

AD MEA VEESRIM!
Preşedinţi de comunităţi născuţi în luna aprilie

n Președintele CE Galați, ing.
SORIN BLUMER,
are experiență în
viața
comunitară
de peste un sfert
de veac. A fost, pe
rând, dirijor al corului de Talmud Tora,
membru în conducerea comunității, consilier, vicepreședinte. Azi, președinte.
Dirijor al corului, de care este foarte
legat, continuă să fie și în prezent.
S-a zbătut mult să găsească resurse
financiare, pe lângă ajutorul FCER,
să restaureze Templul Meseriașilor.
A fost și este foarte implicat în activitatea Organizației Sioniste din România. O vreme a fost vicepreședinte.
n Președintele CE Bacău, ing.
HAINRICH
BRIF,
este foarte atașat de
comunitatea sa, pe
care o conduce cu
mare
devotament.
Știe să și-i apropie pe
membrii comunității,
reușind să-i aducă
pe majoritatea lor în
noul sediu comunitar la toate manifestările legate de celebrarea sărbătorilor
evreiești, de aniversări, comemorări și
acțiuni culturale. Prioritatea numărul
1 a programului său este restaurarea
Templului Cerealiștilor, unde a predicat tatăl șef-rabinului Al. Șafran, gaonul Bețalel Zeev Șafran. Fiind și oficiant de cult, asigură normalitate vieții
religioase.
n Președintele CE Pitești, ing.
AUREL DAVIDOVICI, implicat de
multă vreme în activitatea de lider comunitar, se remarcă
prin înzestrările de
gospodar. Sinagoga
este printre puținele
din țară care nu au
avut nevoie de renovare, dar acest fapt
nu ar fi fost posibil fără o întreținere
adecvată. Aceeași grijă o manifestă față de asistați și față de memoria înaintașilor. Cimitirul din Pitești
este bine întreținut. Este o gazdă
ireproșabilă, fapt dovedit ori de câte
ori primește oaspeți, în Hanuchiade sau cu ocazia vizitelor membrilor
BBR – înainte de pandemie.

n Președintele CE Dej, ec. MIȘU
ROSENBERG, demonstrează încă o
dată că, dacă există
voință, ambiție și,
mai ales, dacă se
muncește, o comunitate mică poate
avea realizări importante. Așa a fost
ridicarea Memorialului inaugurat
acum câțiva ani în Pădurea Bungăr,
în apropiere de Dej, unde, în anii
Holocaustului, evreii din oraș și din
împrejurimi au fost ghetoizați, au trăit în condiții mizere, au fost torturați.
Majoritatea dintre cei deportați din
ghetou la Auschwitz-Birkenau au fost
omorâți. Tatăl său a fost printre puținii
supraviețuitori.
n Președintele CE Craiova, prof.
univ. dr. CORNELIU
SABETAY, este una
dintre notabilitățile
medicinei românești
pediatrice actuale,
o somitate a Băniei,
cu care comunitatea noastră are a se
mândri. Este de ani
buni conducătorul comunității craiovene, cu rezultate remarcabile și în
acest domeniu. Cultivă bune relații cu
autoritățile locale, cu reprezentanții
cultelor, ai organizațiilor de minorități
naționale. Are grijă de patrimoniul
comunitar, sacru și economic. Prin
tot ceea ce face, ajută la adâncirea relațiilor de prietenie RomâniaIsrael.
n Președintele CEB, ing. PAUL
SCHWARTZ, a dovedit, de-a lungul celor peste 25 de ani de
leadership comunitar – consilier FCER,
coor
donator al Cluburilor
generației
de vârstă medie,
vicepreședinte
al
FCER și președinte al celei mai mari
comunități din țară –, putere de muncă, devotament, receptivitate față de
oricine în suferință care îl solicită. În
colaborare cu DAPI și cu Cancelaria
Rabinică, a restaurat mormintele unor
importante personalități din trecutul obștii, aflate în cimitirele evreiești
bucureștene. Un spirit umanist.
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Despre dragoste înainte de război

JCC BUCUREȘTI

Adrian Gueron: „Se găsesc soluții pentru fiecare persoană”

Directorul JCC București, Adrian
Gueron, a vorbit despre implicarea
în eforturile de ajutorare a refugiaților
din Ucraina. El a evidențiat acțiunile
comune ale Joint și ale Federației
Comunităților Evreiești din România,
derulate la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina. Această operațiune
de ajutorare oferită în special evreilor
refugiați din Ucraina a debutat încă din
data de 28 februarie, când a fost amenajat cortul unde sunt primiți refugiații,
oferindu-li-se mese calde, asistență,
inclusiv legată de partea spirituală,
religioasă, respectarea cașrutului, o

latură pe care o organizație obișnuită
de ajutorare nu ar putea să o asigure.
Prin operațiunile Joint din Ucraina,
numeroși cetățeni ucraineni au fost
redirecționați spre punctele de trecere
a frontierei de la Sighetu Marmației,
Isaccea și Siret, acolo unde echipe
mixte ale Joint și FCER se află în
permanență alături de deputatul Silviu Vexler, de Israel Sabag și de Ery
Pervulescu. Acestea preiau grupuri și
persoane individuale.
„Persoanele se îndreaptă spre cortul Joint, unde primesc asistență. Se
găsesc soluții pentru fiecare persoană”, a declarat Adrian Gueron. Conform estimărilor, peste 800 (număr
doar din primele două săptămâni de

JCC TIMIȘOARA

război) de refugiați de etnie evreiască, mame și copii, persoane vârstnice
și, nu în ultimul rând, animale de companie au fost trimise spre București și
cazate prin bunăvoința Joint, a arătat
el. Directorul JCC București a precizat
că asistența diferă de la caz la caz.
Au existat situații ale unor persoane
cu unele afecțiuni extrem de delicate, care au fost soluționate. O mare
problemă este cea a translatorilor,
întrucât cei mai mulți vorbesc limba
ucraineană și foarte puțin engleza
sau ebraica. Câteva sute de persoane sunt cazate la Constanța, Neptun,
Mamaia, fiecare cu
probleme individuale
dintre cele mai diverse.
Adrian Gueron a
afirmat că numărul
de voluntari se ridică
la peste 100, întrucât
există o echipă disponibilă 24/24 care
asigură servicii de
asistență, consultanță
prin call-centerul de
la JCC și, de asemenea, un grup de WhatsApp care preia solicitări punctuale și le rezolvă.
Persoanele care sunt eligibile pentru
a face aliya sunt redirecționate spre
Sohnut, iar reprezentanții acesteia
le oferă asistență de specialitate, în
timp ce ambasada Statului Israel în
România gestionează cazurile în care
unii cetățeni israelieni provenind din
Ucraina au documentele expirate.
O altă veste bună a venit de la
Federația Comunităților Evreiești din
Franța, pe filiera Joint. Este vorba
despre organizarea unui transport
din Moldova spre Paris, via România.
Conform informațiilor primite, sunt
oferite cazare și asistență până de
Pesah, iar o familie a putut beneficia
deja de acest ajutor oferit.
DAN DRUȚĂ

Sinagoga Iosefin, Șabat cu un mesaj despre pace şi unitate

La 25 februarie, Comunitatea Evre
ilor din Timişoara şi JCC Timişoara
au organizat, în Sinagoga Iosefin, un
Kabalat şi un Oneg Șabat speciale, la
care au participat aproape 100 de persoane. Evenimentul i-a avut ca invitaţi
pe prim-cantorul Emanuel Pusztai şi
pe directorul de programe Ery Pervulescu. Serviciul religios a fost oficiat
sub conducerea rabinului Zvika Kfir,
care i-a încântat pe cei prezenţi şi cu
bucatele speciale pregătite în compania personalului Restaurantului Ritual.

Rabinul Zvika Kfir

Între pandemie şi un război desfăşurat în proximitate, această seară a
fost una dedicată speranţei şi supravieţuirii, două atribute atât de caracteristice poporului evreu de-a lungul
istoriei.
În deschidere, preşedinta comunităţii, dr. Luciana Friedmann, a vorbit
despre mesajul rostit zi de zi, Șalom
– cuvântul-salut, substantivul despre
a cărui valoare inestimabilă devenim
conştienţi doar în momentul în care
ne simţim ameninţați. Religia iudaică,
Tora pun accentul mereu pe valoarea
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păcii, aceasta fiind baza vieţii şi baza
normalităţii.
Referindu-se la pericopa săptămânii, Vaiakel, rabinul Zvika Kfir a evocat
două mesaje ale acesteia, care duc,
de fapt, spre aceeaşi idee de nevoie de unitate şi de lucrare împreună.
Construirea Mișcanului reprezintă un
efort colectiv, la care atât cel sărac,
cât şi cel bogat trebuia să contribuie
după posibilităţi. De asemenea, recensământul unde fiecare om trebuia să aducă jumătate de șekel – neexistând la acea vreme monedă de
această valoare – este un alt simbol al
faptului că nimeni nu putea fi numărat
singur, fiecare trebuia să mai vină cu
cineva pentru a fi o parte cuantificabilă a poporului evreu.
Reprezentând programele comune realizate de FCER şi JDC, Ery Pervulescu a vorbit despre viaţă, despre
speranţă şi renaştere. Faptul că acum
se reamenajează JCC Timişoara,
după o lungă perioadă de nefolosinţă,
pentru programe mari, este un gest
necesar, dar şi simbolic.
Vocea de excepţie a prim-cantorului Emanuel Pusztai a conferit acestei
sărbători aerul festiv, sărbătoare care,
până la începutul pandemiei, nu a fost
abandonată nici măcar pentru o săptămână.
Bucatele care s-au degustat la final – condimentate, exotice, gustoase
şi diverse – au reprezentat o încununare a unei seri şi a unei sărbători
foarte aşteptate. (L.F.)

Înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, ultimul eveniment organizat
de Centrul Comunitar Evreiesc din București a fost cel dedicat celebrării iubirii
de care avem atât de multă nevoie în această perioadă de criză umanitară a
refugiaților. În 24 februarie a fost marcat Dragobetele prin organizarea unui
eveniment special, desfășurat online și moderat de Delia Marc, coordonator de
programe culturale: „Elef Neșikot – 1000 de sărutări”.
În deschidere, directorul Adrian Gueron a arătat că ziua în care celebrăm
sentimentul curat al iubirii coincide cu ziua de comemorare a 80 de ani de la
scufundarea navei Struma. Vorbitorul a evocat cu sensibilitate acest moment
tragic din istoria evreilor. În memoria victimelor a fost păstrat un moment de
reculegere, iar Zvika Kfir, rabinul Banatului și al Brașovului, a rostit El Male
Rahamim.
Delia Marc a vorbit despre tradiția Dragobetelui (etimologic, un derivat al
cuvântului „drag”), sărbătorit mai ales în sudul României. Se spune că fetele
care nu au fost sărutate în această zi vor fi singure tot anul. În schimb, dacă
în această zi iubiții vor fi unul lângă celălalt măcar câteva clipe, fie și pe calea
internetului, atunci ei vor fi împreună tot anul.
Au fost prezentate trei cupluri longevive ale comunității evreiești: familiile
Goldberger, Florian și Grunstein. Soții Sergiu și Mona Goldberger sunt împreună de peste 45 de ani, petrecuți cu răbdare, înțelegere și umor. Soții Vladimir și
Claudia Florian au împlinit 40 de ani de când s-au cunoscut; îi leagă încrederea,
comuniunea sufletească și veselia. Vladimir este fratele lui Andrei Grunstein,
stabilit în Israel. Și el are o căsnicie trainică, de 33 de ani, alături de Janet, secretul lor fiind iubirea însoțită de o profundă prietenie.
CLAUDIA BOSOI

JCC IAȘI

În așteptarea primăverii, cu speranță și umanitate

mit atât găzduire și hrană la sediul
Comunității, cât și sprijin moral, pentru
a trece cu bine prin această perioadă
dificilă.
De asemenea, sub coordonarea
președintei CE Iași, Benjamina Ides
Vladcovschi, și a directorului JCC
Iași, Albert Lozneanu, a fost organizată o acțiune
de strângere
de alimente,
pături, produse de igienă și
altele, precum
și înființarea
unui punct de
asistență telefonică pentru
cei care au
avut
nevoie
de îndrumare
pentru cazare,
B. Ides Vladcovshi și A. Lozneanu (dr.) transport ș.a.
Mulțumim
Copii, părinți și bunici, carioci, cre- tuturor celor care s-au implicat în
ioane, foarfeci, hârtie colorată, lipici, aceste acțiuni umanitare: Dan Fitersclipici, flori, buburuze și fluturi din di- man, Sifra Corbici (Hârlău), Ana Maverse materiale și, nu în ultimul rând, ria Ciobotariu Solomovici, Lila Ciomultă imaginație, creativitate și vese- botariu, Diamanta Cîrstea, Dionisie
lie au fost ingredientele unei frumoase Cîrstea, Daniela Diculencu, Martha
zile petrecute împreună la JCC Iași.
Eșanu, Lili Grimberg, Rebecca IanComunitatea Evreilor din Iași și cu, Simon Iancu, Albert Lozneanu,
JCC Iași s-au implicat, în această Dana Lungu, Ilan Lehr, Arina Marin
perioadă tragică, în acțiuni de ajuto- Orenstein, Elena Mândru, Sanda
rare a celor care au fost nevoiți să-și Peretz, Tedi Roșca, Francisca Solopărăsească casele, fugind din ca- mon, Sorina Solomon, Radana Stein
lea războiului. Astfel, câteva familii bach, Doina Surdu, Benjamina Ides
cu copii, venite din Ucraina, au pri- Vladcovschi.
Apropierea primăverii a prilejuit
organizarea, duminică, 27 februarie,
a evenimentului „Mărțișorul – simbolul primăverii”, prilej pentru cei mici,
dar și pentru cei mari, părinți sau bunici de a se cunoaște mai bine și de
a confecționa împreună felicitări și
mărțișoare pentru persoanele dragi.

Un exemplu pentru speranță
„Noii mei prieteni de suflet din
Harkov, Ucraina, familia Bychkov
Aleksei și Lidia. Cartierul le-a fost
bombardat aproape în întregime,
dar astăzi (14 martie – n.r.) li se va
schimba soarta în bine și vor ateriza in jurul orei 23.00 în Israel, la
fiica lor, Victoria, care îi așteaptă
cu sufletul la gură. După 4 zile ca
refugiați, își vor găsi liniștea mult
dorită și se vor revedea cu copiii
lor.
Mulțumesc Pensiunii Aristocrat
pentru cazare și sprijin, mulțumesc
tuturor oamenilor cu inimă mare
care au ajutat și continuă să ajute.
Deși nu vorbim aceeași limbă,
am reușit să ne înțelegem și să ne
împrietenim pentru totdeauna. Nu îmi
vor ieși din minte lacrimile Lidiei când
a auzit-o pe nepoata ei la telefon.
Mândru că sunt evreu! Mândru
că m-am născut și trăiesc în mijlocul

Directorul JCC Iași Albert
Lozneanu și familia Bychkov

acestui popor minunat, poporul român!”, a transmis directorul JCC Iași,
Albert Lozneanu, dovedind cu exemplul acestei familii că ajutorul oferit
refugiaților este neprețuit.
SILVIAN SEGAL
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O fotografie de la 1879 și un scandal internațional

În 1879 a izbucnit un mare scandal internațional care avea România
în prim plan. Totul a pornit de la o fotografie cu evrei expulzați, făcută la
Adjud. Scandalul a izbucnit în atmos
fera încărcată de după Congresul de
la Berlin, din 1878, prin care Marile
Puteri recunoscuseră independența
României, cu condiția acordării drepturilor civile și politice populației noncreștine (așa cum se știe, România
a ocolit această condiție, amânând
emanciparea evreilor).
Iată, pe scurt, ce s-a întâmplat. Pe
27 iulie / 7 august 1879, Israelitsche
Allianz zu Wien, organizație creată în
1873 și afiliată Alianței Israelite Universale, a trimis un comunicat ca replică la un articol reluat în mai multe
ziare austriece în care se afirma că
evreii din Moldova îi cheamă pe evreii
din Galiția și Bucovina pentru a prinde între frontierele României momentul în care evreii vor primi cetățenia.
„Evreii din Galiția și Bucovina desigur
că nu au nevoie de a dori libertatea
ce li se promite în România”, comenta ironic organizația vieneză, arătând
că, de pildă, din județe cu prezență
evreiască masivă, precum Botoșani
sau Dorohoi, nicio familie evreiască
nu a intrat în proceduri pentru a primi cetățenia. Articolul reclamat mai
susținea că prefecții români ar fi primit instrucțiuni să fie mai îngăduitori
cu vagabonzii. Lucrurile stăteau exact
invers, afirma Alianța Israelită din Viena, invocând ca probă o fotografie cu
28 de indivizi prinși la Focșani, care
erau „îmbrăcați foarte cuviincios”,
care, unii dintre ei, trăiau de mai mult
de 30 de ani cu familiile lor pe teritoriul
românesc și care au fost reținuți în vederea expulzării pentru că nu au putut
demonstra că au protecția unui stat și
că plătesc taxe.
La o zi după comunicatul de la
Viena, A. Löwy, secretarul The AngloJewish Association, a publicat în The
Times o scrisoare deschisă în care
afirma că autoritățile române revin „cu
aceeași barbarie” la politica severă
împotriva vagabonzilor din deceniul
anterior. Dovada: fotografia cu grupul
de evrei arestați la Focșani, care urmau a fi expulzați, pe care o primise și
asociația londoneză. Löwy a transmis
și el informația că evreii reținuți erau
persoane respectabile, unii capi de
familie, așezați de peste 30 de ani în
Moldova.
În fine, știrea în aceleași coordonate a apărut și în România, în Fraternitatea care preciza că fotografia a
fost făcută la Adjud.
Agentul diplomatic al României la
Paris, Nicolae Calimachi-Catargiu, a
informat imediat Bucureștiul, iar Ministerul de Externe a cerut informații
celui de Interne. Ministrul de interne,
Mihail Kogălniceanu, a cerut, la rândul său, informații de la prefecți și
a transmis o scrisoare de răspuns,
care a fost publicată în Monitorul
Oficial „pentru a pune capăt atacurilor îndreptate prin jurnalele străine”.
„Este adevărat, scria Kogălniceanu,
că guvernul, înspăimântat de numărul vagabonzilor, parte rămași în țară
în urma războiului, parte chiar acum
intrând în țară, a oprit, pe de o parte, la frontieră trecerea în România
a unor asemenea indivizi (...), iar pe
de alta, a luat măsuri legale de expulsiune contra celor aflați în țară, fie ei
creștini sau israeliți.” Kogălniceanu
susținea, pe baza situațiilor de care
dispunea, că nu au fost expulzați mai
mult de o sută de indivizi, de diferite
naționalități, iar dintre aceștia doar doi
erau din Focșani. Măsura expulzării
era aplicată cu „prudență”, dar era

considerată necesară pentru „a împăca spiritele în țară”.
Dar spiritele nu s-au liniștit în țară,
dimpotrivă. Presa a agitat subiectul
din ce în ce mai agresiv, iar autoritățile
au continuat să transmită replici în
afara țării și au deschis o anchetă împotriva evreilor implicați în afacerea
fotografiei de la Adjud. Agentul diplomatic al României la Paris, Nicolae
Calimachi-Catargiu, a scris redacției
ziarului The Times. Acesta a spus că
din grupul izgonit din Focșani făceau
parte doar doi evrei care veniseră din
Galiția în urmă cu trei luni și nu aveau
pașapoartele în regulă. Deși descria
România ca fiind „prada unei mase de
vagabonzi de tot felul de naționalități”
și adăuga că „în fața înmulțirii crimelor
și delictelor care turbură siguranța pu-

Povroznik, fotograf ambulant originar
din Cernăuți, venit în țară din 1878.
Acesta a fost plătit cu 40 de franci din
banii subscriși de comunitate pentru
20 de copii ale fotografiei. Apoi a mai
făcut 100 de exemplare pe care le-a
vândut evreilor din Adjud, iar de acolo
au fost răspândite în țară și în străinătate.
Prefectul i-a acuzat pe câțiva evrei
din Adjud că au strâns bani pentru
„vagabonzi”, că au premeditat fotografierea, au plătit fotograful și s-au
fotografiat alături de cei reținuți „spre
a face grupul mai mare”. Prin aceasta,
evreii ar fi urmărit a „denatura” adevărul și „a aduce calomnii națiunei”.
Fotografia s-a păstrat și a fost
publicată în cartea de memorii a lui
Adolphe Stern, împreună cu toată

blică, guvernul a trebuit să ia măsuri
de poliție riguroase”, Calimachi-Catargiu susținea că „aceste măsuri nu
sunt nicicum îndreptate contra jidovilor”. Concluzia a venit repede: „Nu
sunt astăzi persecuțiuni precum nici
n-a(u) fost vreodată contra jidovilor
din România.”
Ministerul de Interne a anunțat rezultatele anchetei realizate de prefectul de Putna, Emanoil Flondor, asupra
împrejurărilor în care a fost făcută
fotografia. Raportul este interesant și
merită descris în detaliu.
Emanoil Flondor, fost prim-procuror, abia numit în funcția de prefect,
începea cu concluzia: fotografia acestor „pretinși ca vagabonzi” a fost făcută „în scop premeditat de a provoca
ura puterilor străine și a opiniei publice contra guvernului și a națiunii”.
Contrar informărilor inițiale primite
de Kogălniceanu, raportul lui Flondor
a arătat că a existat totuși un grup
de 28 de evrei, reținuți pe 4/12 iulie
la Focșani. 23 din acest grup aveau
reședința în România, iar 5 proveneau
din Austro-Ungaria. Cei 28 urmau a
fi direcționați spre Bacău pentru a fi
expulzați din țară. Pe 5/17 iulie 1879,
grupul a plecat din Focșani, escortat
de un brigadier și trei călărași. Au înnoptat la Mărășești, iar a doua zi au
ajuns la Adjud, de unde urma să fie
duși cu trenul spre Bacău. Evrei din
comunitatea evreiască din Adjud au
ieșit în întâmpinarea „vagabonzilor”
și l-au convins pe brigadier să-i lase
să doarmă la sinagogă. Evreii reținuți
au fost îngrijiți, iar un grup de inițiativă
a strâns bani pentru ei din casă în
casă. Pe 7/19 iulie au pornit cu toții
spre gară – paznicii, evreii reținuți și
evreii din Adjud care au dat o mână
de ajutor. În drum, paznicii s-au lăsat
convinși să-i lase pe evrei să se fotografieze în fața unui atelier foto improvizat. Fotografia a fost făcută de Iosef

povestea. În fotografie se văd peste
20 de persoane (nu toate siluetele
se disting), îmbrăcate bine, într-adevăr, după cum relata presa occidentală. Apar în imagine și cei 3 roșiori,
sprijiniți de săbii lungi.
Pe 30 august 1879, o gravură inspirată de fotografia de la Adjud a fost
reprodusă în L’illustration, împreună
cu un text explicativ. Jurnalul evoca „actele regretabile” din perioada
1867-1869 și arăta că scandalul expulzărilor reizbucnea într-un moment
în care România, în urma Congresului
de la Berlin, „a proclamat, în sfârșit,
principiile toleranței și justiției adoptate de toate națiunile civilizate”. Noi expulzări au avut loc în Bacău, Focșani,
Vaslui, Fălticeni. Evreii erau de obicei
escortați „în lanțuri, prin soarele torid
sau ploi torențiale”. Printre ei se aflau
bătrâni și bolnavi față de care „nu
s-a găsit nici îngrijire, nici îndurare”.
În privința imaginii, revista franceză
menționa că arăta 28 de evrei, în majoritate meseriași, reținuți în Focșani
și escortați spre frontieră „doar pentru
că erau evrei”.
Pe baza raportului prefectului de
Putna, cinci evrei care au ajutat ca
fotografia să fie făcută și răspândită
au fost incriminați penal. Ordonanța
jude-instructorului, echivalentul unui
procuror, i-a acuzat pe cei cinci
evrei de „ultragii contra guvernului” și „machinațiunea frauduloasă”
care a dus la executarea fotografiei și răspândirea copiilor. O urmare a acțiunilor inculpaților a fost, în
concepția instructorului de caz, faptul
că „jurnalele de prin străinătate a(u)
reprodus acea poză într-un mod exagerat, comentând-o într-un mod fabulos cu alegațiuni înjositoare guvernului
și națiunei”. Textul explicativ folosit de
L’illustration pentru gravura cu vagabonzii a devenit și acesta element incriminant, cei cinci evrei fiind acuzați

Din activităţile de cercetare ale

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

că au acționat „cu scop de a autorisa
și impulsa jurnalele pentru a scrie că
vagabonzii au fost rău tratați, fără îngrijiri și fără milă, de către autoritățile și
guvernul român, cum de esemplu jurnalul L’illustration, din 30 august, anul
curent, care zice că vagabonzii n-au
găsit nici îngrijiri, nici milă (ni ménagements, ni pitié) în țara noastră”. Imaginea din L’illustration era folosită de
acuzare pentru a dezminți informația
din textul explicativ, care susținea că
vagabonzii erau escortați în lanțuri.
Era pomenită și fotografia despre a
cărei existență a făcut vorbire A. Löwy
în articolul din The Times. În fine, cei
cinci evrei erau acuzați și pentru ajutorul dat evreilor arestați, pentru că au
strâns bani și mâncare pentru aceștia,
că i-au convins pe roșiori să îi lase pe
vagabonzi să doarmă în sinagogă și
să fie fotografiați.
Soluția dată de jude-instructor a
fost arestarea inculpaților și condamnarea lor în baza art. 181 din Codul
Penal (patru dintre ei au fost judecați
în lipsă). Articolul îi incrimina pe cei
care „vor provoca direct la nesupunere către legi, ori către autoritățile
constituite, la dispreț către religiunea
domnitoare sau către celelalte religiuni sau dispreț contra guvernului”.
Același articol penaliza și faptele comise de „acei care, prin aceleași mijloace, vor lăuda fapte calificate de crime sau delicte de codicele penal sau
vor deschise subscripțiuni, prin vari ce
medii, pentru a se plăti amenzile celor
condamnați; precum și acei care vor
reproduce un discurs, o scriere, un
imprimat, o gravură, un desen sau o
emblemă condamnată de justiție”. Pedeapsa prevăzută de lege era de la o
lună la un an de închisoare și amendă. Recursul a fost respins în decembrie 1879.
Presa naționalistă a făcut mare
caz de scandalul fotografiei de la Adjud, dar s-a mărginit la a prelua fidel
informațiile din comunicatele oficiale,
aducând puține detalii în plus prin
propriile investigații. În schimb, au
comentat prezumțios, apărând măsurile guvernamentale luate împotriva
„vagabonzilor” și acuzându-i pe evreii
din țară de purtare „infamă”. „Spiritul
lor inventator, comenta Telegraphul,
a mers până la a fotografia între vagabonzi oameni într-adevăr stabili aici
în țară și a trimite acele fotografii în
țară și din țară pe la coreligionarii lor
spre a le arăta barbaria autorităților
române.” „Merită oare, se întreba România liberă, să le deschidem porțile
cetățeniei române evreilor care au
urzit infamia de la Adjud? Bine ar fi
să întindem o mână frățească jidanilor care au raportat Alianței israelite
neadevăruri cu scopul de a înnegri
pe români în ochii Europei?” La doi
ani distanță, pentru România liberă
scandalul căpăta dimensiuni epice:
„Cine nu-și aduce aminte de incalificabila manoperă a acelor jidovi din
patria lui Ștefan Vodă cel Mare, cari,
ca să compromită în cel mai condamnabil mod neamul nostru românesc
s-au așezat ca perciunați între niște
călărași mistificați asupra scopului și
se fotografiară ca escortați. Această fotografie s-a multiplicat în mii de
esemplare și s-au trimis tuturor guvernelor europene – ca drept mulțumire
pentru buna primire de care s-au bucurat în hotarele moșiei românești.”
ADRIAN CIOFLÂNCĂ
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Bun de citit – Semnal Hasefer

Continuăm rubrica noastră, semnalându-le cititorilor
lucrările recent apărute la Editura Hasefer.
„Sobele de teracotă ale copilăriei mele. Povestea unei
fetițe dintr-un orășel numit
Cernăuți: amintiri”, de Elite
Olshtain, traducere și îngrijire de
ediție realizate de Dana Radler,
cu o prefață de Victor Neumann,
redactor Andreea-Maria Olaru,
constituie cartea de memorii a
unei supraviețuitoare a Holo
caustului.
Autoarea (n. 1938) a copilărit
la Cernăuți, în Al Doilea Război
Mondial trăind, o vreme, în ghetou doar cu bunicii –
mama fusese deportată în Transnistria, iar tatăl fusese
recrutat în Armata Roșie. După reîntregirea miraculoasă a familiei, membrii ei vor locui mai întâi la București,
apoi se vor stabili în Israel. Autoarea a ezitat să-și
spună istoria personală, considerând-o insignifiantă în
raport cu aceea a supraviețuitorilor care și-au pierdut
familia în Holocaust. Ulterior, în urma vizionării filmului
„Hope and Glory” (1987), și-a dat seama că povestea
ei, „chiar dacă nu e una tragică, este importantă, pentru
că reprezintă amintirile unui copil din acea perioadă”. În
prefață, V. Neumann întărește valoarea publicării unei
astfel de lucrări: „O carte de amintiri este complementară aceleia de istorie.”

„Crearea sionismului modern: originile intelectuale ale
statului evreu”, de Shlomo Avineri, în traducerea lui Cătălin Bosoi
și redactarea Claudiei Bosoi, este
o lucrare pe care autorul (n. 1933),
istoric și politolog, profesor la Universitatea Ebraică din Ierusalim, nu
o consideră o istorie a sionismului,
ci îi restrânge obiectul la „schițarea
câtorva aspecte ale gândirii sioniste, așa cum s-au conturat ele în
scrierile anumitor autori din secolele al XIX-lea și al XXlea”. Shlomo Avineri arată cum a triumfat ideea sionistă,
cum au reușit mai mulți gânditori – unii religioși, alții atei,
unii vorbind fluent ebraica, alții fără să o cunoască, unii
cu studii foarte înalte, alții mai puțin – să ajungă la un numitor comun, la convingerea că evreii din toată lumea nu
aveau un viitor în Diaspora și că singura soluție pentru
a-și păstra identitatea fără a le fi pusă în pericol viața era
să vină cât mai mulți dintre ei în Israel. Printre gânditorii
analizați se numără Nachman Krochmal, rabinii Alkalai
și Kalischer, Peretz Smolenskin, Leo Pinsker, Theodor
Herzl, Max Nordau, Ahad Ha’am, Vladimir Jabotinski,
Rabi Kook, David Ben Gurion.
Pentru mai multe detalii vă invităm să consultați
site-ul nostru, www.hasefer.ro, iar pentru comenzi ne
puteți contacta pe e-mail (difuzare@hasefer.ro).
CLAUDIA BOSOI

Mărturii ale supraviețuitorilor Pogromului de la Iași

Institutul
„Elie Wiesel”,
în
colaborare cu Editura
Polirom, a publicat volumul
de documente
Semnez și răspund în fața legii! Coordonat
de Marius Cazan și DanielValeriu Boboc,
cu o prefață de Alexandru Florian,
directorul Institutului, și cu un studiu introductiv semnat de Marius
Cazan, volumul cuprinde mărturii
ale supraviețuitorilor Pogromului de
la Iași, care au constituit baza proceselor intentate făptașilor acestui
act abominabil cu peste 20.000 de
victime.
Dintre cele 790 de declarații,
procese-verbale și anchete aflate
în dosarele procesului, editorii au
selectat un număr de 103 mărturii
fie ale supraviețuitorilor, fie ale rudelor sau prietenilor acestora, care
cereau judecarea vinovaților pentru
moartea celor apropiați, nu numai
din familie, ci și a unor prieteni sau
vecini.
În studiul introductiv se enumeră lucrările din țară și din străinătate care s-au ocupat de deslușirea
contextului Pogromului de la Iași

și de desemnarea vinovaților, cu
precizarea că în perioada comunistă s-a încercat minimizarea anvergurii Pogromului, a numărului
de victime și falsificarea originii
măcelului, desemnându-se armata
germană drept autor. Documentele date publicității în volum indică, fără niciun echivoc, principalii
vinovați, români și germani, ele bazându-se pe mărturii directe, și nu
circumstanțiale. De menționat că
familiile victimelor au cerut, începând din toamna lui 1944, găsirea
și judecarea făptașilor, s-au adresat
în acest scop diferitelor organe ale
statului și s-au plâns de întârzierea
aducerii în fața justiției a vinovaților.
Mărturiile sunt inegale, nu a fost
folosit un anumit pattern, deși au
existat niște formulare, dar tocmai
datorită conținutului și abordării
diferite sunt documente autentice
care exprimă, chiar și după trecerea a niște ani, durerea și revolta
celor care și i-au pierdut pe cei mai
apropiați în acest cumplit eveniment.
Aceste mărturii sunt importante
și pentru că reflectă realist atmosfera care predomina în Iași în timpul
Pogromului, diferitele categorii de
făptași, cu constatarea dureroasă
că printre denunțători se aflau vecini, cunoștințe ale victimelor, care
nu numai că i-au indicat pe evrei

Odată cu fiRealitatea nalul (cel puțin
cărţii
oficial) al pandemiei, mi se pare urgent să reluăm contactele literare directe
cu scriitorii israelieni de limbă
română.
Aceasta, din trei motive fundamentale: primul, că fac parte integrantă din literatura română (și mă
bucur că alături de mine, la Realitatea evreiască, susține această idee
criticul Daniel Cristea-Enache), al
doilea, pentru că sunt o punte de legătură cu cultura israeliană și, nu în
ultimul rând, deoarece acești scriitori au fost membri ai comunităților
evreiești din România. Ca atare,
sunt parte a memoriei colective a
evreilor români și, implicit, a istoriei
României.

Oricine citește regulat presa israeliană de limbă română – și ea,
greu încercată de restricțiile pandemice – este familiar cu scrisul prozatoarei și jurnalistei Hedi Simon:
prezență constantă la întâlnirile culturale româno-israeliene (în capitala Ierusalim, la Tel Aviv sau Haifa)
și colaboratoare, pe teme culturale
și de actualitate, a principalelor periodice de limbă română din Țara
Sfântă.
În așteptarea noilor apariții din
Israel, am ales să marchez ceea
ce sper să fie reluarea contactelor
între scriitorii români din țară și cei
de peste Mediterana printr-o scurtă
cronică a romanului acestei distinse scriitoare, intitulat Vioara întâi*
și
apărut
Răzvan Voncu
la Hasefer (Continuare în pag. 24)

Țara Sfântă ca împlinire

sau eventualele locuri unde aceștia
se ascundeau celor care veneau
să-i aresteze, ci le-au jefuit bunurile, atât obiecte personale, cât și
cele din locuințele lor. Au fost cazuri în care evrei care au primit liber
de la Chestură, unde erau duși cei
arestați, au fost denunțați din nou,
arestați, duși la gară și urcați în
cele două Trenuri ale Morții, în care
și-au și găsit sfârșitul.
Studiile și analizele realizate de
istorici cu privire la Pogromul de la
Iași sunt importante pentru imaginea de ansamblu a Holocaustului,
pentru a cunoaște particularitățile
Holocaustului românesc, pentru a
stabili cauzele și desfășurarea lui.
Dar imaginea autentică, reală a
acestui capitol cumplit al războiului
este cea redată de mărturiile din volum. Chiar dacă, din cauza scurgerii
timpului, martorii Holocaustului românesc, inclusiv ai Pogromului de
la Iași, dispar, declarațiile aflate în
dosarele procesului sunt elemente
esențiale perene pentru păstrarea
adevărului.
EVA GALAMBOS

Centrul Chesed,
o speranță…

ales pentru
pacienții cu
boli cronice sau pentru cei în vârstă
care nu au mai putut primi îngrijiri la
spital. Ei au fost nevoiți să-și continue tratamentele acasă. Acest lucru
a însemnat costuri suplimentare, o
povară și mai greu de dus. Acest
centru vine să rezolve o astfel de
problemă. Toți cei aflați în nevoie,
evrei și neevrei, vor avea acum acces la împrumuturi de echipamente
medicale care le vor ușura suferința
și le vor reda demnitatea. Sănătatea
este cel mai de preț dar, iar acest
proiect este unul deosebit de necesar”, a subliniat E.S. David Saranga.
La rândul său, Raed Arafat a
apreciat inițiativa, adăugând că
este un bun exemplu de urmat pentru autoritățile române și pentru societatea civilă din România.
Reprezentanții centrului pot fi
contactați la: bucharest@chesedcentre.eu sau 0744551243.
(Urmare din pag. 8)
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Profil de scriitor

Chinuitul Blecher

Nu sunt prea mulți scriitorii noștri la care
asocierea și coabitarea cu suferința să fi avut
durata și intensitatea dramei personale a lui
Blecher. În destule rânduri, autorii de ficțiune
sunt inventivi în a descrie, cu obiectivitate
epică, traumele fizice și psihice ale unor personaje, suferințele lor în cursul violenței sau
al bolii, agonia lor înaintea morții. Dar scriitorul – el – este la distanță de grozăvia pe
care o descrie, ținându-și stiloul cu o mână
fermă și sigură, muncindu-se nu cu o boală,
ci cu transcrierea ei prozastică. La Blecher,
această distanță nu a existat; și scriitorul
care a murit atât de tânăr, la 28 de ani, s-a
chinuit teribil și terifiant, impresionându-i
cu demnitatea lui stoică pe contemporani și
pe cititorii din posteritate. „Ajunsese – va
scrie Ov. S. Crohmălniceanu în Literatura
română între cele două
războaie mondiale –,
până a-și încheia lunga expiație, să aibă
amândouă picioarele
îndoite și anchilozate
de la genunchi, șira spinării măcinată, corpul
întreg, o mină în care se încrucișau galeriile
abceselor și fistulelor. Cea mai mare parte
a vieții o petrecuse prizonier într-un bloc de
gips.” De la 19 ani și până la moarte, acest
tânăr strălucit, care plecase în Franța să
facă Medicina, se va lupta fără nicio șansă
cu tuberculoza osoasă, schimbând sanatoriu
după sanatoriu și retrăgându-se, în 1934, la
Roman, unde-și va găsi după câțiva ani și
sfârșitul eliberator.
Autonomia esteticului e valabilă, așadar,
pentru Blecher numai în sensul că literatura
sa are a fi citită și evaluată fără criterii extrinseci de judecată. Din zece suferinzi care
scriu proză, nu toți zece vor scrie proză la
nivelul lui Blecher întrucât vor fi suferit ca el:
literatura valoroasă nu este produsă automat de omul care a suferit mult. Iar judecata de valoare asupra operei literare stă sub
criteriul estetic. În schimb, opera și viața lui
Blecher, literatura și biografia lui, scrisul și
existența nu mai sunt autonome și separate în cazul acestui autor. A-l analiza „literar”
pe Blecher fără a ține cont de biografia, de
boala, de suferința lui e nu numai o mostră
de inadecvare critică, ci și un nonsens. La
Blecher, nu doar în Inimi cicatrizate, unde
e înfățișată experiența de pacient al unui
sanatoriu, dar și în Întâmplări în irealitatea
imediată, capodopera scriitorului, acuitatea privirii și particularitatea viziunii sunt în
strânsă legătură cu boala care i-a ruinat trupul, ascuțindu-i percepțiile, dilatând până la
conturul fantasmelor și halucinațiilor aproape fiecare scenă cu „demaraj” realist. Este
absolut de neînțeles, pentru mine, că în
Istoria literaturii române de la origini până în
prezent, apărută în 1941, G. Călinescu scrie
doar câteva rânduri minimalizatoare despre
un prozator ca Blecher și niciun cuvânt (!)
despre Întâmplări în irealitatea imediată,
carte cu adevărat excepțională, publicată
cu cinci ani mai devreme. Culmea e că volumul este trecut la bibliografie, fără însă ca
autorul să pună pe hârtia Istoriei măcar o
propoziție despre una dintre cele mai importante cărți de proză interbelică, așa cum se
va dovedi ulterior. „Revanșa” în posteritate
a chinuitului Blecher asupra „divinului critic”
ce își făcuse parcă un program din minimalizarea scriitorilor evrei de limbă română este
una spectaculoasă. Rândurile aproape meschine în care Călinescu se „războiește” cu
autorul romanului Inimi cicatrizate („când romancierul începe să romanțeze devine absurd, iar când cade în erotism, de-a dreptul
respingător”) sunt dovada cea mai bună că,
din scrisul atât de complex, de sofisticat și
de modern al lui Blecher, criticul nostru canonizator nu a înțeles mare lucru.
DANIEL CRISTEA-ENACHE
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Însemnări de
la fața locului

„Noi” și „ei”

Așa arătau lucrurile acum o jumătate de
secol. Albul era alb, negrul era negru. „Noi” eram
în pericol permanent, pentru că dreptul nostru la
existență nu fusese recunoscut de nimeni și de aceea „ei” posedau toate argumentele necesare pentru
a ne ataca permanent pe plan militar și a ne ignora
pe plan uman.
E drept, viața continua, țara se dezvolta, dar israelianul de rând râvnea după o situație asemănătoare oricărui alt popor de pe mapamond, adică o
existență într-o țară din care putea ieși cu mașina,
aproape în orice direcție, ajungând într-o altă țară,
locuită de un alt popor, fără prea multă tevatură și,
bineînțeles, fără prea multă cheltuială.
Dar pericolul fizic permanent se lua la întrecere cu senzația penibilă de ostracizat de toți cei din
jur pentru ocuparea primului loc pe lista de griji ale
existenței de zi cu zi. Cu tine vecinii nu numai că
nu vorbesc, pentru ei reprezinți doar o țintă militară.
Singurul țel al lor e să se pregătească pentru lovitura finală care, fără doar și poate, va veni, indiferent
de câte înfrângeri vor suferi, pentru că sfârșitul „filmului” e cunoscut de la bun început, indiferent de
întorsăturile acțiunii.
Prima schimbare de atmosferă a fost pacea cu
Egiptul, după teribilul război de Iom Kipur. În sfârșit,
se găsise un lider arab, Anwar Sadat, care dorea
doar un singur lucru: înapoierea teritoriilor pierdute
în 1967, în Războiul de Șase Zile. A primit, a semnat
acordul, s-a procedat la schimb de ambasadori și…
atât.
Cam acum vreo 30 de ani, regele Hussein al
Iordaniei a găsit de cuviință să părăsească poziția
de „concubin” și să semneze un tratat de pace cu
Israelul, țara cu care avea relații „amoroase” de
care se ajutase ani de zile, de fiecare dată când era
amenințat de alți arabi, în special palestinieni, dar nu
numai. A semnat, s-a procedat la schimb de ambasadori și... cam atât.
În acești 40 de ani de pace cu două state arabe vecine, Israelul n-a văzut picior de turist venit de
la vecinii cu care semnaserăm acorduri. Israelienii
care ajunseseră să viziteze Egiptul sau Iordania
se numărau pe capete. Invitațiile de a participa la
conferințe și congrese internaționale organizate pe
pământul Țării Sfinte nu erau numai refuzate, erau
complet ignorate.
Și ce se putea spune despre celelalte douăzeci
și ceva de state arabe răspândite de la Oceanul
Atlantic și până la Golful cu nume dublu, Persic și Arab (vom reveni foarte pe scurt la această
dilemă)?
Marocul hotărâse să accepte existența statului
evreu, dar nimic mai mult. Romanul de dragoste
cu Qatarul e și mai interesant. El stabilise relații de
comerț cu Israelul în anul 1996, practic imediat după
semnarea acordului de pace cu Iordania, ba mai
mult, se creaseră și un fel de relații diplomatice și
financiare, dar în 2009, din cauza unei (noi) izbucniri
a conflictului cu Fâșia Gaza, Qatarul a rupt orice legătură cu Israelul, dar și-a revenit pe parcurs și azi
ne curtăm unii pe alții, se pare că avem și discuții
interesante și interesate pentru ambele părți, dar nimic mai mult.
Și uite așa, până nu demult...
Schimbarea de macaz a fost generată de doi factori, în aparență independenți unul de altul.

În primul rând, poziția Iranului bolnav de extremism religios. Atât timp cât Israelul („Satan cel mic”)
și Statele Unite („Satan cel mare”) erau singurii
dușmani ai regimului ayatolelor, lumea arabă nu se
prea sinchisea de politica agresivă a acestei țări.
Statele Unite erau suficient de puternice pentru a fi
amenințate, iar cât despre Israel, ei bine, evreii să
se descurce cum pot.
Doar că în urmă cu câțiva ani iranienii și-au îndreptat săgețile propagandei otrăvitoare spre țările
arabe sunite (Iranul fiind o țară musulmană șiită).
Și deodată Israelul și acele țări au descoperit că
au un dușman comun; și, în fața unui dușman comun, „inamicii inamicului meu sunt amicii mei”!
Dar era nevoie de un catalizator, un factor așazis neutru; și el a venit în persoana lui Donald
Trump. Fostul președinte american posedă un foarte dezvoltat simț comercial, știe să cumpere ieftin și
să vândă scump; și grație Bahrainului și Emiratelor
Arabe, au semnat celebrul Acord Abraham, acum
aproape doi ani, au recunoscut Israelul, au apărut
ambasade de ambele părți, dar mai ales a urmat un
șir lung de acorduri comerciale, științifice, turistice,
și... militare!
Au urmat Senegalul și Sudanul, iar Marocul a ridicat relațiile diplomatice la nivel de ambasadori.
Și iată miracolul. De la semnarea acordurilor,
peste 300.000 de israelieni au vizitat Emiratele și
turiști din acea țară se văd în Tel Aviv și la Ierusalim.
Vizitele miniștrilor israelieni în țările Golfului Arab
(și nu „Persic”, pentru că așa doresc noii noștri prieteni din acea regiune!) au devenit rutină, delegații
comerciale arabe apar aici aproape în fiecare săptămână și se semnează contracte la diverse niveluri.
Gurile rele povestesc că Israelul ajută țările din
vecinătatea Iranului cu echipament militar, iar ideea
că Iranul e un dușman comun e subiectul principal
al discursurilor ținute cu prilejul diverselor vizite reciproce ale oficialităților.
Cineva spunea că, dacă Iranul n-ar fi existat,
această țară trebuia inventată!
Dar aspectul cel mai interesant al acestor schimbări dramatice e cel social-uman.
Pentru cetățeanul israelian, „ei” nu mai reprezintă un tot unic. Nu toți arabii ne sunt dușmani și
nu toate țările arabe se pregătesc să ne anihileze.
Araba nu mai e limba dușmanului și dacă suntem
întâmpinați cu „Șalom”, atunci și noi ne putem adresa lor cu „Salam aleikum”.
Arabii din țările mai sus menționate descoperă
treptat un fapt complet necunoscut lor până acum:
evreii, israelienii, sunt un popor cu care se poate
discuta și nu mai e nevoie de luat arma-n mână de
fiecare dată când te apropii de unul dintre ei.
Și, după toate cele de mai sus, rămâne un punct
nevralgic, nerezolvat: conflictul dintre israelieni și
palestinieni. El nu a dispărut, ci doar a fost ascuns
sub faldurile steagurilor care fâlfâie cu orice ocazie
în care oficialități israeliene se întâlnesc cu omologi din acele țări aparținând Acordului Abraham. El
există, e prezent, amenință liniștea și estompează
într-o bună măsură zgomotul produs de pupăturile
„din Piața Independenței”, așa cum se exprima neuitatul conu’ Iancu.
Dar despre subiectul acesta, cu altă ocazie.
Prof. dr. GABRIEL M. GURMAN
Omer, Israel
gurman@bgu.ac.il

Meghilat Ester, veche de trei secole, scoasă la lumină

Conform tradiției, Meghilat Ester este singura scriere sacră care este permis a fi scrisă de o
femeie, deoarece numele lui Dumnezeu nu este
menționat în ea. Acesta este de obicei sulul cu care
tinerii cărturari bărbați au început să-și exerseze
mâna, din același motiv.
În urmă cu aproape 255 de ani, în a zecea zi a lunii Adar I, în anul 1767, Luna bat Yehuda Ambron, în
vârstă de 14 ani, și-a terminat lucrarea și a pus pana
jos. Ea terminase de scris întregul sul al Esterei, alături de sulul de binecuvântare care îl însoțea. Despre adolescentă se cunosc foarte puține detalii, în
afară de faptul că ea aparținea unei familii evreiești
bogate din Roma, care ajunsese în Italia după expulzarea evreilor din Spania, din anul 1492.
Sulul mare al Cărții Esterei este scris în grafie sefardă-italiană – influențată de noua scriere tipărită a
epocii –, pe două membrane de pergament, prima
membrană incluzând o margine dreaptă decorativă. Prima coloană este precedată de o ilustrație flo-

rală mare, colorată, iar cuvântul inițial Vayehi este
scris cu litere mari, ornamentale. Pergamentul este
montat pe o rolă de lemn cu un finisaj comun altor
suluri din epocă. Directorul Muzeului Israelului din
Ierusalim, Denis Weil, a menționat că noua achiziție
face parte din misiunea muzeului de a-i „reprezenta și prezenta” pe toți membrii societății evreiești,
inclusiv pe o „fată de 14 ani, despre care nimeni
nu auzise”.
Alte două suluri ale Cărții Esterei scrise de femei sunt de notorietate, ambele originare din Italia și aflate în colecții private. Primul este cel scris
de Estellina, fiica lui Menachem, fiul lui Jekutiel al
Veneției, despre care se crede că este cel mai vechi.
El face parte din Colecția Elvețiană Braginsky, considerată a fi cea mai mare colecție privată de manuscrise ilustrate ebraice. Al doilea sul de Meghilat
Ester a fost scris de Anna, fiica lui David Giuseppe
Piperno, în anul 1840.
DAN DRUȚĂ

Conferințele
Cercului Libertatea

Acestea au constituit unul dintre cele mai importante capitole în activitatea Cercului. Dacă
în prima etapă accentul a fost pus pe conferințe
privind contribuția evreilor la istoria societății
românești, în a doua etapă, care începe în
anul 1931, fruntași ai scrisului și ai vieții politice
românești – romancieri, poeți, eseiști, gazetari și
miniștri – au transformat sălile Cercului într-o adevărată universitate. Scopul urmărit prin organizarea noului ciclu de conferințe a fost astfel definit
în seara zilei de 10 decembrie 1931, de dr. Blumenfeld-Scrutator, secretarul general al cercului:
„Cercul Libertatea reorganizat înțelege să revină
la tradiția lui inițială de permanent schimb cultural
și intelectual între reprezentanții diferitelor categorii etnice din această țară. În convingerea predecesorilor noștri era, și cu drept cuvânt, că numai cultura, cultura adevărată poate
contribui la înlăturarea prejudecăților
și la nivelarea asperităților. Revenim
la această tradiție.”
Cuvântarea a fost o scurtă introducere la conferința lui Constantin
Stere, scriitor și militant politic cu orientare progresistă. Conferința a fost despre „Contribuția elenismului și iudaismului la civilizația europeană”. În
optica sa, esențial în iudaism este „proclamarea
supremației idealului omenesc, a unor principii
morale străine lumii în afara omului, respectiv:
dreptatea, dragostea aproapelui și pacea”.
La 25 decembrie 1931, profesorul inginer Ioan
I. Arapu a vorbit despre „Naționalism și Evrei”.
Un eveniment deosebit a fost conferința viitorului prim-ministru I. Gh. Duca, ținută în seara zilei
de 14 ianuarie 1932. În vorbirea lui, acesta a prezentat câțiva mari oratori români și europeni pe
care a avut prilejul să-i asculte. Înainte de a intra
în subiectul conferinței, și-a exprimat satisfacția
că se află în mijlocul unei reuniuni de înfrățire și
cordială înțelegere care „trebuie să dăinuie între
fiii acestei țări, deasupra oricăror considerații de
rasă și naționalitate”.
Patru zile după această memorabilă seară,
și anume la 18 ianuarie 1932, membrii Cercului
au trăit o nouă sărbătoare spirituală, ascultând
conferința profesorului Mihail Ralea, despre „Fizionomia epocii noastre”. Presa a apreciat că
vorbitorul a adus „o contribuție splendidă și admirabil documentată la analiza fizionomiei epocii
noastre, atât de deosebită de ceea ce a fost până
acum”.
Au urmat, rând pe rând, până la 21 aprilie
1932, C. Argetoianu, ministru de finanțe, despre
„Impresii culese în ultima călătorie în străinătate”, în care oratorul s-a ocupat îndeosebi de
„reacțiunea opiniei publice din Franța față de atmosfera politică europeană”.
În seara zilei de 18 aprilie a vorbit dr. N. Lupu,
medic și politician cu poziție apropiată evreilor,
fost ministru de interne (1919-1920) și fost ministru al muncii (1927-1928). El a scos în evidență
fondul bun al sufletului românului și a dezaprobat
tendințele de ură, care nu pot fi decât dăunătoare
neamului întreg.
Un alt eveniment a fost vorbirea lui Mihail Sadoveanu despre creația lui Ion Creangă. A fost o
citire despre și din Ion Creangă.
În analele conferințelor nu s-a pomenit o
afluență mai mare decât aceea prilejuită de
apariția la tribuna Cercului a lui Tudor Arghezi
și din nou a lui Constantin Stere. Evenimentul a
avut loc în seara zilei de 8 decembrie 1932. Ziarul
Adevărul din 10 decembrie scria: „Sălile numeroase și spațioase ale Cercului, prevăzute toate
cu aparate de difuzare, au fost neîncăpătoare
pentru numărul covârșitor care a ținut să asiste.”
În seara de 14 decembrie, profesorul, sociologul și economistul Petre Andrei a vorbit despre
„Freudismul în sociologie”.
Activitatea Cercului a continuat pe tot parcursul deceniului patru al secolului trecut. Cercul cultural Libertatea rămâne în istoria evreilor
bucureșteni ca una dintre dovezile faptului că, în
ciuda antisemitismului, evreimea bucureșteană
avea prestigiu social și politic în lumea unor
personalități ale vieții politice și cultural-spirituale
românești, că a existat o viață evreiască culturală
și politică de înaltă ținută.
LYA BENJAMIN

Evrei
în viaţa
publică
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„Cred că a fi președinte de comunitate
este o misiune nobilă”
Interviu cu IANCU AIZIC, președintele C.E. TECUCI

„La scurt timp după ce am fost ales prima dată președinte al
comunității, în anul 2000 – povestește Iancu Aizic –, am participat la reinaugurarea Sinagogii Albe din Brașov. Asta m-a
stimulat să renovăm și noi sinagoga. E adevărat, suntem o
comunitate mică, nu avem resurse, dar... DACĂ VREI, POȚI.
Am trimis peste 20 de scrisori (poșta electronică nu intrase încă în
cotidian) prietenilor mei tecuceni din Israel, rugându-i să ne sprijine.
Încurajări am primit; bani, nu. Am căutat să sensibilizez opinia publică a originarilor români din Israel, prin articole la «Revista mea» și «Ultima
oră», publicații israeliene de limbă română, care apăreau atunci. O cititoare,
creștină ieșeancă, Lucreția Stanciu (azi, Berzintu), s-a
oferit să-mi sponsorizeze o monografie despre evreii
tecuceni. Era un prim pas. M-am pus pe treabă. În
2001 apărea la Editura Cronica din Iași «Strada Mare
a Tecuciului», prima mea carte. Sigur, pe lângă voință,
îți mai trebuie și noroc. Norocul s-a chemat Avram
Goldstein-Goren, bancher și filantrop evreu român, o
vreme director al Băncii Comerciale din Tecuci. Legătura cu el mi-a făcut-o un bun prieten, tecucean și
el, prof. Ștefan Andronache. Cu ajutorul lui GoldsteinGoren și al FCER, în 2002 sinagoga noastră a fost
renovată.”
– Ce știați despre Goldstein-Goren?
– Imediat după încheierea celui de
Al Doilea Război Mondial, GoldsteinGoren a ajutat 124 de orfani din Transnistria să ajungă în Israel. A făcut și
el aliya, înainte ca Statul Israel să-și
proclame independența, iar acolo s-a
impus în economia și în finanțele israeliene. După 1990 a contribuit la
înființarea Centrului de Studii Ebraice

al Facultății de Litere de la Universitatea din București, centru care-i poartă
numele. Și, un detaliu afectiv pentru
demersul nostru: era născut la Podu
Turcului, un ștetl de lângă Tecuci. Așa
că a fost de acord să facă o donație
pentru sinagogă, în memoria mamei
sale.
– De când s-au stabilit evrei la Tecuci?

Recenta expoziție a colecției
aparținând Cristinei Simion – gravuri
și litografii originale, majoritatea incluse în ediții bibliofile –, Restitutio
Jacques Hérold, de la Muzeul Național
al Literaturii Române (MNLR), readuce acasă încă un mare avangardist de

1940, când Parisul avea să fie ocupat de armata nazistă, se refugiază
în zona neocupată, la Marsilia. Prima
expoziție personală are loc în 1947.
De atunci până aproape de sfârșitul
vieții, în 1987, e prezent pe simezele
multor expoziții de anvergură în mari
orașe ale lumii.
Expoziția de la MNLR cuprinde
atât carte rară și veche din perioada
„cristalină” – Cahiers d´Art, 1947; La
Vanille et la Manille, 1950; La Terre
habitable, 1951; Le Soleil placé en
abîme; 1954 –, cât și ediții de lux,
pe hârtie specială – ediția Bataille/
Hérold, L´Archangélique, Nouveau
Cercle Parisien du Livre, 1967; albumul DiAmants, Jean Clarence Lambert/Hérold, 1974; in-folio Des siẻcles
de folie dans les calèches étroites, Michel Butteau/Hérold, 1975. Cea mai
veche plachetă a colecției curatoriate
de Cristina Simion, de la MNLR, este
catalogul primei sale expoziții individuale din 1947, în care este inclusă

Restitutio Jacques Hérold

un leat cu Victor Brauner, plecat din
Piatra Neamț să cucerească lumea,
reușind să o și facă.
Pe numele lui adevărat Herold Blumer, „pictor, desenator, ilustrator, gravor, sculptor, poet și filozof”, cum arată cartea de vizită – afișul expoziției –,
el a venit pe lume în 1910 și a copilărit
la Galați, unde tatăl său făcea negoț
cu zaharicale. După bacalaureat se
înscrie la Școala de Arte Frumoase din București, împotriva voinței
părintești. Dar o abandonează după
doi ani, intrând să lucreze la un birou
de arhitectură. Concomitent, colaborează la reviste avangardiste din țară.
Nu rezistă prea mult la birou și are 20
de ani când alege să trăiască în „Parisul anilor nebuni”, unde artiștii frondeuri ai academismului transformau lumea picturii, a literaturii și a muzicii în
acord cu cerințele veacului celui nou,
atunci. Hérold intră în cercul lui André
Breton, se împrietenește cu Brâncuși,
Picasso... Continuă prieteniile cu Ilarie Voronca, Gherasim Luca, Tristan
Tzara și, firește, cu Victor Brauner. În

o reprezentare a cunoscutei La Femmoiselle. Merită atenție litografiileilustrații la poeme de Gherasim Luca,
Georges Bataille, serigrafiile de mari
dimensiuni reunite sub titlul Traces,
publicate de Editura Opus International (Georges Fall) în 1980.
Senzația complexității și a eclectismului bine asimilat într-o structurare
originală a fost impresia dominantă.
IULIA DELEANU

– Din urmă cu trei secole, dar comunitatea este atestată printr-un document datat 13 martie 1843. Evreii
tecuceni au impulsionat meseriile și
comerțul. Majoritatea s-au instalat
în zona centrală a orașului, pe Strada Mare. În apropiere au fost ridicate trei sinagogi. La 12 iulie 1870 era
inaugurată Sinagoga Croitorilor, apoi
ia ființă Societatea Frăția Păzitorului
Sionului și a Ierusalimului. La 18 iulie
1903 se deschidea o mikva. Templul
Meseriașilor era târnosit la 4 martie
1908. Comunitatea se dezvolta. Era
construit un nou sediu comunitar,
funcționau instituții de învățământ
evreiesc preșcolar și elementar, o fabrică de azimă, un abator de păsări.
Evreii tecuceni s-au ilustrat în economie, finanțe, cultură, sport, medicină.
După perioada interbelică de prosperitate, au urmat anii Holocaustului, întreaga populație evreiască din
județ fiind comasată în oraș, din ordinul Prefecturii, în așa-numitul „cartier
evreiesc”, unde era supravegheată de
agenți de poliție. Evreii au fost obligați
să poarte steaua galbenă și erau
supuși unor restricții de aprovizionare. După război, mișcarea de aliya a
luat amploare, ajungându-se până la
diminuarea accentuată a comunității
în prezent, aidoma majorității celor
din țară.
– În afară de renovarea sinagogii,
ce alte împliniri au o marjă apreciabilă
de interes?
– Am reușit, cu sprijinul DAPI, să
acoperim cu tablă nouă toate pro
prietățile comunitare, să refacem
instalațiile electrice vechi de un secol,
să introducem canalizare la sediul comunitar, să avem două centrale termice, să împrejmuim cu garduri noi,
metalice, pe soclu de beton, toate cimitirele aflate în custodia comunității:
cele două din oraș și cel de la Ivești.
Pentru lucrări de întreținere la cimitirul evreiesc din Ivești ne ajută Primăria locală. Mulțumim pe această
cale primarului Maricel Ghioca. Încă
din 2001, cu sprijinul financiar al
unui Comitet de israelieni originari
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din Tecuci, am reabilitat cimitirul în
funcțiune.
– Folosiți frecvent pluralul...
– E un mod de a le mulțumi pentru sprijin contabilei comunității, Con
stanța Găgilă, și prietenului Aurel Pisaroglu, membru simpatizant, cunoscător în legislație și informatică, foarte
devotat comunității.
– Cum acționați față de antisemitismul în creștere?
– Prin educație și dialog interetnic,
interconfesional. Avem parteneriate
cu conducerile școlilor și cu aceea
a Muzeului municipal de istorie. De
Ziua Internațională de Comemorare a
Victimelor Holocaustului, anul acesta,
liceeni însoțiți de profesorii lor de istorie, consilieri locali, directorii Casei
de Cultură, ai Bibliotecii și ai Muzeului amintit au participat la evenimentul
organizat de noi la sinagogă, firește,
cu respectarea restricțiilor pandemice. Reprezentanți ai cultelor ortodox,
evanghelic, adventist vin la sărbătorile noastre religioase, la manifestările
culturale.
– Ce credeți că-i aduce pe oameni
la comunitate?
– Organizarea de activități atractive, prezența unor personalități ale
vieții comunitare laice și religioase,
diplomați. Am fost onorați, de-a lungul
celor peste 20 de ani de când conduc
comunitatea, de vizite importante:
fostul președinte al AERVH, dr. Liviu
Beris z.l.; enciclopedistul dr. Hary Kuller z.l.; foștii președinți ai FCER, Iulian Sorin z.l. și dr. Aurel Vainer z.l.;
actualul președinte, deputatul Silviu
Vexler; fostul și actualul director Joint
pentru România, dr. Zvi Feine și Israel Sabag; fostul ambasador al Israelului în România, Dan Ben Eliezer;
ambasadorul Elveției la București,
Arthur Mattli; marele rabin Menachem
Hacohen; prim-rabinul FCER, Rafael
Shaffer.
– Cum vă mobilizați la greu?
– Cred că a fi președinte de comunitate este o misiune nobilă. Mă
încurajează cuvintele scrise în Caietul
Comunității de fostul reprezentant zonal DAPI, prof. Mauriciu Leibovici z.l.,
după o vizită din 2007: „Sunt impresionat de ce a putut realiza un om care
pune tot sufletul în slujba comunității
pe care o conduce. Aici, la Tecuci,
chiar dacă nu vor mai trăi evrei, urmele existenței lor vor dăinui, mai ales
datorită realizărilor unui președinte
numit Iancu Aizic.”
– Vă mulțumesc.
IULIA DELEANU

Yale Strom și muzica klezmer

În 22 februarie 2022, violonistul
evreu american Yale Strom, profesor la Departamentul de Muzică al
Universității de Stat din San Diego, a
susținut un workshop online despre
muzica klezmer. Evenimentul a fost
organizat de instituția Qesher din Budapesta, prin care experți locali prezintă varietatea comunităților evreiești
din întreaga lume. Moderatorii au fost
Dóra Koranyi, din Ungaria, și Sebastian Mizrahi, din Venezuela.
Yale Strom a pornit de la etimologia
cuvântului klezmer, din ebraicul kli zemer („instrument de cântat”), arătând
că, de-a lungul timpului, semnificația
lui a evoluat înspre muzicienii înșiși
(klezmerii) și înspre genul muzical
specific evreilor din Europa de Est.
Vorbitorul a urmărit dezvoltarea muzicii klezmer din Evul Mediu până în
secolul al XXI-lea. El a oferit numeroase exemplificări, fie cu propria
vioară, fie cu materiale audio-video.
Printre compozitorii prezentați s-au
numărat Abe Schwartz (evreu din
România), Yossele Rosenblatt, Naf-

tule Brandwine, Abe Ellstein și Dave
Tarras.
Yale Strom este și un pasionat etnolog și folclorist, semnând lucrările

Cartea klezmerului: istorie, muzică,
folclor (2002), Cartea completă de
cântece klezmer (2006), Dave Tarras:
regele klezmerului (2010), Shpil: arta
de a cânta klezmer (2012).
Muzicianul și soția lui, cântăreața
Elizabeth Schwartz, au călătorit în
România pe urmele muzicii klezmer
și au fost protagoniștii documentarului
regretatului Radu Gabrea despre istoria muzicii klezmer.
CLAUDIA BOSOI
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Yitzhak Rabin: centenarul unui prim-ministru al Israelului

Pe 1 martie
s-au
împlinit
100 de ani de
la
nașterea,
la Ierusalim, a
generalului și
omului politic
Yitzhak
RaYitzhak Rabin bin. Părinții lui
erau originari
din fostul Imperiu Rus. Primele clase
le-a urmat la o școală din Tel Aviv, a
continuat la școala din kibuțul Givat
HaSheloshah și a absolvit liceul agricol Kadoorie. Sub influența prietenului Yigal Alon, în 1941 s-a alăturat
organizației Palmah, timp de 6 ani fiind activ în diferite acțiuni de apărare.
În 29 iunie 1946, de Sâmbăta Neagră,
a fost arestat de autoritățile britanice.
În 1948 a devenit comandantul brigăzii Harel care apăra drumul spre Ierusalim. În Războiul de Independență
a Israelului a devenit ofițer în Armata
de Apărare (Tzahal), servind drept comandant al unor operațiuni. În 1949
a participat la tratativele de la Rodos
dintre Israel și Egipt pentru încheierea
armistițiului. S-a întors în Israel refuzând să-și adauge semnătura pe acel
acord, considerând că Egiptului i se
făcuseră prea multe concesii.
În 1954 a fost avansat la gradul de
general. În perioada 1956-1959 a fost
comandantul militar al regiunii de nord;
din 1959 până în 1961 a fost șeful Departamentului de operațiuni al armatei. În următorii doi ani a fost adjunctul
Șefului Marelui Stat Major, iar din 25
decembrie 1963 a ocupat funcția superiorului său. În Israel, situația era
nesigură la nivelul securității. Rabin a
pregătit armata pentru orice se putea
ivi și, în ciuda stresului imens, nu și-a
părăsit funcția.
Războiul de Șase Zile a izbucnit în
5 iunie 1967; armata a pornit la atac
la ordinul lui și a obținut o victorie
istorică asupra armatelor Egiptului,
ale Siriei și ale Iordaniei. Ierusalimul
a fost reunit, regiunile Iudeea și Samaria, podișul Golan, Fâșia Gaza și
Peninsula Sinai au fost recuperate,
siguranța locuitorilor Israelului – redobândită. Dar, în urma traumei prin

care a trecut, Rabin a decis să părăsească armata.
S-a îndreptat mai întâi spre
diplomație. Din 1968 până în 1973 a
fost ambasadorul Israelului în SUA.
Întors în Israel, a intrat în viața politică și, în 1974, a fost ales deputat în
Knesset pe lista Partidului Muncii. În
guvernul condus de Golda Meir a fost
ministru al muncii.
În 3 iunie 1974 a devenit al cincilea
prim-ministru al Israelului, primul născut în țară. Guvernul condus de el a
căzut în 14 decembrie 1976, în urma
unui vot de neîncredere. Realizările lui
au fost un acord intermediar cu Egiptul, precum și „operațiunea Entebbe”,
de eliberare a turiștilor israelieni aflați
într-un avion Air France, răpiți și duși
în Uganda de teroriști palestinieni.
Poziția lui Rabin a fost umbrită de
două aspecte. Primul a fost conflictul
cu Shimon Peres, adversarul lui în
conducerea Partidului Muncii, care își
dorea funcția de prim-ministru. Al doilea a fost descoperirea unui cont valutar de 10.000 de dolari, menținut ilegal
în SUA pe numele soției sale, Leah,
cu care se căsătorise în 1948. Acest
ultim fapt l-a silit să nu mai candideze la funcția de prim-ministru. Partidul
Muncii a fost înfrânt în alegeri, iar în
Israel au avut loc schimbări mari.
Din 1977 până în 1984, Rabin a
fost deputat în opoziție. A fost ministru
al apărării în perioada 1984-1990, în
guvernele conduse de Yitzhak Shamir

și Shimon Peres. În timpul primei Intifade a luat măsuri radicale împotriva
teroriștilor palestinieni (lichidări fizice,
arestări administrative, expulzări, demolări de case). În 1990 a revenit în
opoziție, iar după doi ani a câștigat alegerile în fața lui Shimon Peres și a devenit prim-ministru pentru a doua oară.
Rabin a decis să continue procesul de pace cu lumea arabă. Până la
el, singura țară arabă care încheiase
un tratat de pace cu Israelul fusese
Egiptul, în 1979, cu Menahem Begin ca prim-ministru. În 1994, Rabin
a reușit să încheie un tratat de pace
cu Iordania. A ajuns la o înțelegere cu
Organizația de Eliberare a Palestinei
(OEP), sub forma acordurilor de la
Oslo: Oslo I, semnat la Washington
în 1993, și Oslo II, semnat la Taba,
Egipt, în 1995. Realizate sub auspiciile SUA, ele includeau problema
granițelor Israelului și ale Autorității
Palestiniene nou întemeiate, a
așezărilor evreiești, a refugiaților palestinieni din 1948, încetarea atentatelor teroriste, statutul Ierusalimului,
fără acceptarea unui stat palestinian.
În 1994, Yitzhak Rabin și Shimon
Peres, ministrul de externe, precum și
Yasser Arafat, liderul OEP, au primit
Premiul Nobel pentru Pace. Acordurile de la Oslo au fost însă respinse de
grupuri extremiste din ambele părți.
În seara de 4 noiembrie 1995 (12
Heșvan 5756), la o serbare publică
organizată în cinstea păcii la Tel Aviv,

Rabin a fost împușcat mortal de un
student extremist, Yigal Amir. A fost
înmormântat în 6 noiembrie la cimitirul de pe Muntele Herzl din Ierusalim, în prezența unor lideri politici din
întreaga lume. Piața Malkhei Yisrael,
unde a fost asasinat, a devenit Piața
Yitzhak Rabin. Numele lui a fost dat
unor străzi, parcuri, instituții publice
din diferite orașe din Israel. Data de
12 Heșvan a devenit zi de comemorare a sa.
Care este moștenirea lui Yitzhak
Rabin? El a intrat în istorie ca general
și ca om politic idealist, luptător pentru
pace. Dar eforturile lui pacifiste nu au
reușit decât parțial. Unii oameni politici
vorbesc de soluția a două state. Terorismul a continuat. Viitorul așezărilor
evreiești de dincolo de Linia Verde nu
este decis, deși acestea sunt locuite
de peste 500.000 de evrei. Unii pun
în discuție chiar statutul Ierusalimului.
Organizația Hamas tot nu recunoaște
Statul Israel și continuă să viseze la
un stat palestinian în locul lui, pe întregul teritoriu dintre Marea Mediterană și Iordan. Totuși acordurile de la
Oslo au creat o bază pentru tratative
viitoare, iar tratatul de pace cu Iordania este respectat. La comemorarea
lui Rabin, acum câțiva ani, copii care
nu l-au cunoscut spuneau că vor să
facă ceea ce a făcut Yitzhak, dar nu
înțelegeau ce înseamnă asta...

din 1961 al celebrului oficial nazist
Adolf Eichmann, a murit la vârsta de
94 de ani. El a activat ca avocat al
statului în timpul procesului lui Adolf
Eichmann, desfășurat la Ierusalim, și
a contribuit în mod decisiv la strângerea de dovezi în acuzarea formulată
de procurorul general de atunci al
Israelului, Gideon Hausner. În calitate de adjunct al procurorului general,
acesta a coordonat o echipă de aproximativ 40 de ofițeri de poliție care au

va lui Eichmann.
Născut în Germania, în martie
1927, Gabriel Bach a fugit din țară împreună cu întreaga sa familie în 1938,
cu doar un an înainte de izbucnirea
celui de Al Doilea Război Mondial. În
cele din urmă a emigrat în Palestina,
aflată în acea perioadă sub mandat
britanic. După un an de studii la Universitatea Ebraică din Ierusalim, a
primit o bursă pentru a studia Dreptul
în Marea Britanie, de unde a revenit
în Israel, efectuând serviciul militar și
avansând la gradul de căpitan. În 1982
Bach a preluat funcția de judecător la
Curtea Supremă a Israelului, pentru
15 ani. El a mărturisit că a rămas bântuit de amintirea bărbatului care a fost
atât de dedicat cauzei sale genocidare, încât i-a pedepsit pe toți naziștii

tări când au forțat
copiii evrei să intre în camere de
gazare. „Nu trece
Gabriel Bach
o zi fără ca eu sămi amintesc un
anumit element, o anumită dovadă
sau un moment anume din procesul
Eichmann.”
Înaltul oficial nazist a fost capturat de agenții Mossad în Argentina, la
data de 11 mai 1960, și ulterior a fost
găsit vinovat de crime de război într-un
proces intens mediatizat, în urma căruia a fost executat prin spânzurare la
1 iunie 1962.
„Dacă cineva a meritat moartea, el
a fost acela”, a spus Bach într-un interviu acordat în anul 2017.
DAN DRUȚĂ

A murit Gabriel Bach, procuror în cadrul
procesului lui Adolf Eichmann
Gabriel Bach, procuror în procesul interogat și au adunat dovezi împotri- care au avut ezi-

Letonia a votat legea pentru compensarea
bunurilor evreiești, confiscate în perioada
Holocaustului

Cu 64 de voturi pentru și 21 împotrivă, Parlamentul leton, care cuprinde 100 de deputați, a votat legea de
compensare a bunurilor evreiești confiscate în perioada Holocaustului, precum și o finanțare pentru revitalizarea
comunității evreiești letone, lichidată
aproape în totalitate în timpul celui de
Al Doilea Război Mondial. Decizia a
fost luată după ani de controverse și
dezbateri.
După vot, Arkadii Suharenko, preșe
dintele Consiliului Evreiesc Leton al
Comunităților Evreiești, a afirmat că
legislatorii au decis „o măsură istorică”.
„Finalizarea acestui proces demonstrează că nici după 77 de ani de la
sfârșitul Holocaustului nu este prea târziu pentru a se face dreptate”, a spus el.
Negocierile au început în 2005,
cu participarea WJRO, organizația
internațională pentru restituirea bunurilor evreiești, a reprezentanților evreilor
letoni și a autorităților guvernamentale, precum și a SUA și a Israelului. Legea prevede 40 de milioane de euro,
pentru 10 ani, în favoarea revitalizării
comunității evreiești care are 9.300
de membri, asistență socială și mate-

LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI

rială supraviețuitorilor Holocaustului și
finanțarea unor școli evreiești, restaurarea unor clădiri și proiecte culturale.
Legislația a fost salutată de Dimitri
Krupnikov, directorul Fondului de Restituire al Comunității Evreiești Letone, care și-a exprimat speranța că, în
acest fel, se vor închide paginile celui
de Al Doilea Război Mondial și comunitatea se va putea ocupa de numeroasele probleme actuale.
Antony Blinken, secretarul de stat
al SUA, și-a manifestat și el satisfacția
că vor exista condiții pentru a păstra
memoria Holocaustului și a promova
educația despre această perioadă întunecată a istoriei.
Înainte de Al Doilea Război Mondial, în Letonia trăiau 95.000 de evrei
într-o comunitate înfloritoare. În perioada ocupației naziste au pierit 90%
dintre ei.
EVA GALAMBOS

Un proces care a schimbat perceperea
Holocaustului pentru tinerii din Israel
– 60 de ani de la încheierea procesului lui Adolf Eichmann –

După Nürnberg, unde Eichmann,
„arhitectul Soluției finale”, era condamnat la moarte în contumacie,
procesul de acum 60 de ani, de la Ierusalim (Eichmann a fost prins în Argentina, sub identitate falsă, de către
o echipă a Mossadului, formată din 12
voluntari, foști deținuți ai lagărelor de
exterminare), a însemnat o nouă etapă în existența supraviețuitorilor Holocaustului și în receptarea catastrofei
de către urmași.
Majoritatea celor scăpați din infern
vorbeau prea puțin despre ceea ce
înduraseră, din dorința de a reveni la
o viață normală, de a-și feri copiii de
cunoașterea detaliată a indescriptibilelor suferințe. Mulți dintre cei născuți
și crescuți în Israel, care citiseră, dar
nu trăiseră tragedia, îi acuzau: „Cum
v-ați lăsat duși ca oile la pieire?”
Nu știau ce înseamnă să nu ai țară.

Cei 110 martori, supraviețuitori
ai lagărelor naziste de exterminare,
aveau să pună în ecuație corectă
situațiile de viață pe care le avuseseră de înfruntat. Procesul a însemnat, pentru cei din generația a doua
de supraviețuitori, o regândire a Holocaustului. Nu doar rememorare, ci
și înțelegere contemporană; nu doar
pagină de istorie, ci și conștientizare
a cuvintelor lui Wiesel: prezent-trecut,
trecut-prezent. De unde – starea de
veghe.
Ben Gurion, prim-ministru atunci,
o prevăzuse când se adresase voluntarilor, înainte de a pleca în misiune:
„Aduceți-l mort sau viu, dar mai bine
să-l aduceți viu. Va fi important pentru tinerii noștri.” Procesul a schimbat
perceperea lor asupra Holocaustului.
IULIA DELEANU
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Evocare Yenta Mash și Itzhak Panner la ICR Tel Aviv

Itzhak Panner sunt o „expresie a
suferințelor provocate de deportările
din perioada stalinistă și de prigoana antievreiască din anii Holocaustului; ele reflectă realități din locurile
lor de baștină și ale celor israeliene,
voința lor de a nu-și pierde rădăcinile
lingvistice și culturale”, a subliniat Alexandr Roitman, însărcinat cu afaceri
al Republicii Moldova în Israel. „Opera lor aduce memoria trecutului în
conștiința prezentului, își prelungește
ramificațiile în bagajul spiritual al viitorimii.”
Cu excepția diplomatului invitat și
a Ellenei Cassidy, traducătoare americană din proza Yentei Mash, vorbitori de engleză, a vizionărilor câtorva
dintre înregistrările video în idiș, ivritul a prevalat în intervențiile celorlalți

participanți: scriitori; jurnaliști; David
Galay, directorul Casei Leyvik; Tova
Klinger; Emil Kalin; nepoți ai scriitorilor
– Novak Mash și Ilana Cohen Panner.
Yenta Mash, născută la Zgurița,
Basarabia, în 1922, era adolescentă când familia a fost deportată de
autoritățile sovietice în Siberia. Motivul: erau „elemente burgheze”,
„dușmani ai poporului”. Scrierile sale
se nutresc din suferințele îndurate în
taigaua siberiană. „După ce m-am
eliberat, povestea ea într-o înregistrare video, m-am stabilit la Chișinău,
unde am fost bibliotecară, dar Siberia
mă urmărea. Mi-era frică să vorbesc.
Oamenilor le era frică și de umbra
lor. În Israel m-am eliberat de frică.”
Idișul a fost pentru Yenta o alegere de
conștiință, deși, când a venit în Israel,

Ziua Națională a Lecturii, celebrată
începând cu anul acesta în data de 15
februarie, a fost marcată de Institutul
Cultural Român de la Tel Aviv printr-o
manifestare intitulată „Invitație la lectură cu Marlena Braester”.
Evenimentul s-a desfășurat la sediul ICR Tel Aviv, fiind transmis și online, iar moderatoarea a fost Cleopatra
Lorințiu, director adjunct al instituției.
Ea a punctat semnificația Zilei
Naționale a Lecturii și i-a prezentat pe
invitați: Marlena Braester, poetă și tra-

ducătoare în limba română a operelor
lui Amos Oz, precum și poeții israelieni Ronny Someck și Eran Hadas.
Ronny Someck a vorbit despre
importanța traducerilor în receptarea
operelor literare la nivel internațional
și în schimburile culturale dintre scriitorii și cititorii din întreaga lume.
Eran Hadas a citit și a analizat câteva poezii semnate de Marlena Braester, în creațiile căreia a remarcat
influențele liricii românești.
Marlena Braester a trecut în revistă

Jacky Benmayor este ultimul vorbitor de ladino din Grecia. În această calitate, își asumă rolul de guardian al unei limbi aproape pe cale de
dispariție, scopul lui fiind acela de a
reînvia sunetul limbii sale materne.
În urmă cu doi ani, după ce s-a
pensionat, Benmayor, acum în vârstă de 75 de ani, a început să predea
cursuri de ladino la Universitatea din
Salonic, povestește el pentru EuroNews. Ladino sună ca o limbă exotică pentru majoritatea studenților lui
Benmayor, totuși, cu puțin peste o
sută de ani în urmă, povestește acesta, iudeo-spaniola era cea mai vorbită limbă din Salonic. „Mulți greci îi
consideră încă pe evrei ca fiind străini
orașului, când, de fapt, ei sunt cei mai
vechi rezidenți ai acestuia.”
În urma ocupației germane din
timpul celui de Al Doilea Război Mondial, comunitatea evreiască aproape a dispărut: 46.000 de evrei au
fost deportați și mai puțin de 2.000
s-au întors la Salonic. Peste 90%
din populația evreiască totală a fost
anihilată: doar evreii din Polonia au
experimentat un nivel mai ridicat de
distrugere. După Holocaust, familiile evreiești s-au luptat să perpetueze moștenirea culturală sefardă,
chiar și din motive politice. „Mulți
supraviețuitori nu au vrut să vorbească limba care îi făcuse vizați.
Credeau că, dacă exterminarea s-a
întâmplat o dată, ar putea fi din nou
posibilă. Tatăl lui Benmayor, Leon, a
fost deportat la Auschwitz la vârsta
de 27 de ani. „A fost singurul membru al familiei lui care a supraviețuit:
nu era încântat să vorbească despre
experiența lui în lagărul de concentrare, dar m-a învățat ladino, prima
limbă vorbită în familia mea”, spunea
emoționat Benmayor.
În perioada postbelică, istoria
comunității evreiești, acum redusă la
câteva sute de oameni, risca să fie
dată uitării.
Din fericire însă, interesul pentru conservarea moștenirii culturale evreiești a orașului este evident.

Majoritatea studenților care participă la lecțiile lui Benmayor nu sunt
evrei, ci istorici și arheologi interesați
să deslușească sursele istorice ale
orașului.

traducerile ei din literatura israeliană,
cu accent pe colaborarea îndelungată
cu scriitorul Amos Oz și pe activitatea
ei de la conducerea Asociației Scriitorilor Israelieni de Limbă Franceză.
Au fost proiectate mesaje video cu
privire la activitatea culturală a Marlenei Braester, mesaje venite din partea
unor personalități din Israel și din România, precum: Roselyne Déry, atașat
cultural la Institutul Francez din Tel
Aviv și la Ambasada Franței în Israel; Alexandru Călinescu, critic literar;
Esther Orner, scriitoare și publicistă în
presa culturală; Petre Răileanu, eseist și critic literar.
Evenimentul s-a încheiat cu lectura a două fragmente din cele mai
recente cărți traduse în limba română
de Marlena Braester pentru Editura
Humanitas, respectiv Aceeași mare,
de Amos Oz, și Ultimul interviu, de
Eshkol Nevo. (C.B.)

Episodul al doilea din seria Idișkeit,
dedicată de ICR Tel Aviv scriitorilor israelieni de limbă idiș, a continuat cu
un remember Yenta Mash și Itzhak
Panner. Evenimentul, realizat în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în Israel și cu Casa Leyvik din
Tel Aviv, a fost moderat de directorul
instituției-gazdă, Martin Salamon.
Scrierile Yentei Mash și ale lui

Ziua Națională a Lecturii în România, la ICR Tel Aviv

Ecouri ladino la Salonic...

DAN DRUȚĂ

Muzeul Holocaustului din
Indonezia, întâmpinat cu ostilitate
de unele grupări musulmane

O serie de grupări musulmane cer
închiderea Muzeului Holocaustului,
inaugurat pe 27 ianuarie în incinta
singurei sinagogi din Indonezia, din
orașul Manado.
Inițiativa acestui proiect aparține
Yad Vashem World Holocaust Remembrance Center și a fost posibilă
grație implicării rabinului Yaakov Baruch care a mărturisit că motivația sa
a fost una personală. Alături de alte
demersuri, acesta face parte din efortul comun de normalizare a relațiilor
dintre Indonezia și Statul Israel.
Expoziția este intitulată „Shoah:
How is it Humanly Possible?” și reprezintă, conform rabinului Baruch, un instrument educațional adresat tinerilor
indonezieni, care prezintă riscurile și
consecințele antisemitismului și ale
xenofobiei. Când a avut această idee
de a înființa un muzeu al Holocaustului, a afirmat Baruch, motivația a fost
legată de amintirea familiei sale care
a pierit în Holocaust.
Grupurile care protestează împotriva expoziției spun că o consideră
parte a încercărilor Israelului de a
normaliza relațiile cu Indonezia și de
acceptare a ocupării teritoriilor disputate cu palestinienii. „Cerem ca orice
expoziție să fie oprită și muzeul să
fie anulat și întrerupt”, a declarat Sudarnoto Abdul Hakim, șeful relațiilor
externe și al cooperării internaționale
al Consiliului Ulema, un organism clerical islamic de vârf al țării. Cu toate

acestea, reprezentanții Nahdlatul Ulama – cea mai mare organizație islamică din Indonezia – s-au exprimat în
favoarea derulării acestei expoziții, iar
guvernul local a fost și el de acord să
sprijine inițiativa acestui proiect.
Conform rabinului Baruch, în Indonezia, țara cu cel mai mare nu-

măr de musulmani din lume, doar 20
până la 30 de evrei ajung la sinagogă și alți 20-30 își practică religia în
capitala Jakarta. Cei mai mulți, ca și
Baruch însuși, sunt descendenți ai
evreilor olandezi care au venit pentru
prima dată în Indonezia în secolul al
XVII-lea, însoțind Compania Olandeză a Indiilor de Est. Comunitatea
a construit o sinagogă în Surabaya,
în anul 1939, care a fost distrusă în
2013. În mod oficial, statul indonezian
recunoaște doar islamul, creștinismul,
budismul, hinduismul și confucianismul, iar evreii sunt nevoiți să se afilieze uneia dintre acestea, cei mai mulți
optând pentru islam și creștinism.
(D.D.)

idișul era privit ca limbă a pasivităților,
a condiției de victimă. Scriitoarea a
văzut în idiș un mod de continuitate
într-o viață plină de dislocări. „În idiș –
sintetiza ea – mă simt acasă”. Proza
Yentei Mash, observa Ellen Cassidy,
este apropiată tematic de cea a lui
Soljenițîn.”
Tova Klinger remarca umorul tragic din povestirea Seder în Siberia.
În schița ei de portret, Emil Kalin îi
recunoștea influența asupra propriilor
scrieri.
Poetul, prozatorul, eseistul Itzhak
Panner a fost deportat din Bucovina
de Nord în Transnistria, împreună cu
soția și cu fiul în 1941. Imediat după
încheierea războiului, a făcut aliya.
A debutat în jurnalistică la 15 ani, în
Forverts și Țait Gaist din New York. A
fost colaborator permanent la Arbeter Țaitung și Tschernowitzer Bleter
din Cernăuți. Între 1928-1930 a editat
săptămânalul umoristic Der Kantshik.
Itzhak Panner avea o solidă cultură
iudaică. În 1945 i-a apărut la Iași o
antologie bilingvă idiș-română, făcută împreună cu Leyzer Frenkel, cu o
prefață de Iacob Groper. S-a bucurat
de prietenia lui Ițic Manger. În Israel,
Panner a continuat să publice cărți de
poezie, eseuri, proză idiș. A fost una
dintre vocile importante în literatura
idiș modernă.
IULIA DELEANU

O măsură
antisemită
a universităților
olandeze

La cererea organizației propalestiniene antisemite The Rights Forum, din
Olanda, peste o duzină de universități
olandeze le-au cerut cadrelor didactice să-și declare afilierea la grupuri
evreiești sau israeliene. Organizația
s-a prevalat de legea libertății de
informații din 1991. Gerard Jonkman,
directorul forumului propalestinian, și-a exprimat dorința de a avea
acces la documente sau informații
despre „legăturile instituționale cu
universitățile israeliene, cu instituții
sau afaceri și organizații care fac propagandă în favoarea Statului Israel”.
Printre entitățile amintite figurează și
fabrica israeliană de armamente Elbit, organizația „Creștini pentru Israel”
sau „Asociația olandezo-evreiască”
de dreapta, proisraeliană, dar și importante entități evreiești din Olanda
și din străinătate, care nu se definesc
israeliene sau ca ocupându-se numai
de Israel. Este vorba de Liga Antidefăimare, de Consiliul Central Evreiesc
din Olanda, de I.H.R.A., de B’nai B’rith
și chiar de Coordonatorul Național
pentru Combaterea Antisemitismului,
organism guvernamental al cărui director este Eddo Verdoner, un evreu.
Solicitarea a fost condamnată de
publicațiile olandeze, de grupurile
evreiești și de lideri de comunitate.
The Rights Forum a fost cofondată de Dries van Agt, un fost premier al Olandei, acuzat adesea că
răspândește idei antisemite. El a replicat că această afirmație este menită să-i interzică să mai critice Israelul.
Binyomin Jacobs, șef-rabinul Olandei, a spus că nu a fost surprins de
această cerere, cunoscând reputația
grupului, dar că ceea ce-l îngrijorează
este numărul de universități care au
acceptat acest demers evident antisemit. (E.G.)
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Centenar Dumitru Hîncu

Venit pe lume acum un veac, istoricul literar, editorul, eseistul, traducătorul Dumitru Hîncu z.l. a înfruntat
vicisitudinile a trei dictaturi – carlistă,
antonesciană, totalitaristă – cu ajutorul Cărții, pasiune care l-a îndreptat
pe liceanul botoșănean spre Cercul
de lectură din urbea natală. Adolescentul era abonat la Viața românească și la Facla. Desfăcea cu aviditate
plicurile cu noutăți literare primite de
la Paris ori Zürich. Citea cu creionul în

mână, conspecta, punea și își punea
întrebări notate pe margine. „Așa cum
nu-mi pot imagina viața fără aer, fără
cer, fără pădure, tot așa nu mi-o pot
închipui fără cărți”, se confesa într-un
interviu acordat Realității evreiești.
Deși a terminat Facultatea de Istorie a Universității din București, a ales
jurnalistica, debutând imediat după
război, în 1946, la revista Apărarea.
A fost redactor la Contemporanul și
la Veac Nou. A colaborat la Gazeta
literară, România literară. Ani buni
a lucrat în domeniul editorial ca șef
al secției de literatură universală la
ESPLA. Vocația istoricului a venit în
confluență cu vocația literatului, concretizându-se în monografii dedicate
lui Kogălniceanu, Marthei Bibescu, în
memorialistică. Admira fără reținere

Premiul „Ilan
Halimi” la
a patra ediție

Conform unui comunicat emis de
Congresul Evreiesc European, primministrul Franței, Jean Castex, a prezentat în data de 15 februarie 2022
cea de a patra ediție a Premiului „Ilan
Halimi”. Acesta a fost instituit în 2018
în memoria tânărului evreu francez,
de 23 de ani, răpit și ucis în 2006 în
cadrul unui atac antisemit. Premiul
a fost acordat elevilor din trei școli
franceze: Școala „Toulouse-Lautrec”,
din Toulouse; Școala „A doua șansă”,
din La Courneuve; Liceul vocațional
„Sévigné”, din Gap.
Ceremonia de premiere a avut loc la
Hôtel de Matignon din Paris, reședința
oficială a prim-ministrului Franței. Jean
Castex a caracterizat acest premiu
ca pe o formă de „a lupta împotriva
indiferenței” față de actele antisemite,
ca pe „un mod ferm de a spune: Republica [Franceză] nu va tolera niciodată asta”, referindu-se la suferința și la
asasinarea lui Ilan Halimi.
Proiectele inițiate de aceste școli au
fost apreciate de prim-ministrul Cas
tex și de miniștrii francezi al diversității
și al educației, respectiv Élisabeth Moreno și Jean-Michel Blanquer. Premiul
I a fost acordat elevilor Liceului din
Gap, care au publicat o carte dedicată
istoriei orașului lor și mai ales Drepților
între Popoare originari de aici.
În final, prim-ministrul Castex a reiterat angajamentul guvernului francez
în direcția luptei contra urii și a antisemitismului, inclusiv prin sancționarea
manifestărilor din spațiul online.
CLAUDIA BOSOI

o specie de intelectual pe cale de
dispariție, dacă nu deja dispărută,
cum era Păstorel Teodoreanu, capabil să recite pe dinafară, cu har actoricesc (și-l amintea astfel la o agapă de
la Capșa), poezie română și franceză,
antică și modernă, să reproducă din
memorie o parte din necrologul rostit de Hugo la moartea lui Talleyrand.
„Era un adevărat regal – povestea –
să-l asculți pe Victor Eftimiu recitând
«Înșir’te mărgărite»!” S-a bucurat de
prietenia unora dintre scriitorii de prim
rang ai vremii: Arghezi, Blaga, Cezar
Petrescu, Ion Marin Sadoveanu.
Convenise cu Ion Vinea, care-i
încredințase manuscrisele, să facă o
antologie a publicisticii sale. Hîncu îl
considera pe Vinea cel mai bun polemist român, după Arghezi. Și s-a ținut
de cuvânt. În 1984 apărea la Minerva
Săgeata și arabescul, antologia pro-

misă, cu introducerea sa.
Ca
director
adjunct al CSIER,
după
dispariția
prematură a lui
Eugen Preda, a
avut posibilitatea
de a folosi instrumentele istoricului și ale literatului în
expertizarea unei epoci trăite: anii
Holocaustului. Așa i-au apărut Un licăr în beznă. Acțiuni necunoscute ale
diplomației române (Hasefer, 1997),
culegerea de documente René de
Weck, Confidențial! București-Berna.
Rapoarte diplomatice 1940-1944 (Hasefer, 2002).
A trăi însemna pentru el a lupta să
se autodepășească.
IULIA DELEANU

Nancy Pelosi, președinta democrată
a Camerei Reprezentanților din SUA,
a efectuat o vizită în Israel

Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților din SUA, a vizitat Israelul în fruntea unei numeroase delegații de deputați democrați și republicani.
Prietenă a statului evreu, pe care-l sprijină în Cameră, ea a fost întâmpinată
în Knesset de copii din Sderot și din alte comune aflate de-a lungul graniței cu
Gaza, primele ținte ale rachetelor lansate de Hamas. Ei i-au mulțumit oaspetelui pentru fondurile oferite în vederea realizării sistemului de apărare antirachetă, Iron Dome.
Vorbind în fața Knessetului, Pelosi și-a manifestat hotărârea de a lupta împreună cu Israelul împotriva terorii proliferate de Iran și a dezvoltării sale nucleare. „Iranul este o amenințare pentru întreaga lume. Plasarea Israelului în apropiere de Iran este o amenințare pentru noi toți și răspunderea noastră a tuturor”,
a spus oficialul american. Pelosi a menționat că este foarte mândră de faptul că
SUA sunt aliații cei mai vechi ai Israelului și a numit crearea statului evreu „cea
mai mare realizare a secolului al XX-lea”. Ea și-a exprimat speranța cu privire
la transferul de fonduri americane Israelului pentru consolidarea Iron Dome. În
același timp, a subliniat că delegația americană se află în Israel „pentru a ilustra angajamentul nostru față de soluția a două state, evreu și palestinian. Vom
colabora cu Israelul pentru a accelera găsirea soluției”.
Pelosi a fost primită, împreună cu delegația, de președintele Knessetului,
Mickey Levy, care a scos în evidență alianța strategică dintre cele două țări, pe
baza căreia se poate duce bătălia împotriva „terorismului ucigaș și a islamului radical”. Levy a atras atenția asupra amenințării iraniene și a străduințelor
acestei țări de a avea arma nucleară și a subliniat că „Iranul nu este numai o
problemă israeliană, ci este și una regională și globală. De aceea nu trebuie să
i se permită să dispună de capacități nucleare și acesta este mesajul tuturor
celor din Knesset”, a afirmat Levy care a ținut să mulțumească delegației pentru sprijinul acordat în Camera Reprezentanților pentru finanțarea stocurilor de
rachete Iron Dome.
Pelosi s-a întâlnit și cu ministrul transporturilor, Merav Michaeli, și cu Benny
Gantz, ministrul apărării, care a subliniat importanța extinderii și aprofundării
normalizării și acordurilor de pace din regiune, precum și continuarea colaborării cu Autoritatea Palestiniană.
EVA GALAMBOS

Dicționar selectiv
de civilizație
iudaică – Educație
Educația a salvat poporul evreu
de la pieire, ajutându-l să-și păstreze identitatea și demnitatea într-o istorie deloc lină, de aproape 6000 de
ani. Una dintre îndatoririle sacre este
transmiterea învățăturii, statuată de
Divinitate: „Să învățați copiii voștri
în aceste cuvinte” (Deuteronom 11,
19). Prepoziția pune în ecuație studiul ca mod de viață. Actul învățării
se face cu participarea totală a intelectului și a sufletului.
Primul loc îl ocupă judecarea cu
mintea proprie a cunoștințelor predate. Lecția nu trebuie știută „pe dinafară”, ci pe dinăuntru. Din această
cauză, sărbătorile evreiești de factură istorică – Hanuca, Purim, Pesah
– se adresează mai ales copiilor.
Copiii absorb lecția prin joc, insinuându-se cu timpul în conduită cotidiană. Literele încrustate pe dreidl
(titirez) în jocul de Hanuca reprezintă
inițialele cuvintelor Nes Gadol Haia
Șam – Mare minune s-a întâmplat
acolo: victoria Macabeilor, reînnoirea
Templului din Ierusalim. Gragăr-ul
(zornăitoarea folosită la pronunțarea
numelui Haman, când e citită Meghilat Ester) se constituie ca frondă antiantisemită pe înțelesul copiilor. „Și să
spui fiilor tăi...” este nucleul Hagadei
șel Pesah. Semnificația sinagogii –
loc de rugăciune, de învățătură, de
adunare – statuează educația ca
prim alineat al vieții evreiești.
Existența
unei
comunități
evreiești în Galut nu putea fi concepută fără heder. Cei mai studioși
urmau și cursuri de Talmud Tora.
Ieșivot-urile erau frecventate de cei
care intenționau să se dedice rabinatului. În Europa Centrală și Occidentală a secolului al XIX-lea, unde
predomina Haskala, funcționau
seminarii rabinice menite să formeze lideri spirituali în consonanță cu
deschiderea la mediul sociocultural
al țărilor adoptive. Alianța Israelită
Universală, fondată la Paris în 1860,
înființează în Orient rețele de școli
evreiești profesionale pentru băieți și
fete. Programa cuprindea, pe lângă
cunoștințe de iudaism, materii laice
cu predare în limbile locale. În iudaism, studiul înseamnă bucurie.
IULIA DELEANU

Antisemitismul cu specific chinezesc

Diplomații chinezi din Israel, dar și cei israelieni din Beijing afirmă că în China nu există antisemitism, că nimeni
nu-i atacă pe evrei pe stradă dacă se plimbă cu kipa. Dar
realitatea contrazice aceste afirmații, scrie într-o analiză
publicația americană Tablet.
De la izbucnirea, anul trecut, a războiului din Gaza,
narațiuni și sentimente antisemite au început să apară în
presa de stat din China. Acest fenomen s-a manifestat în
toată lumea, cu diferența că presa chineză este controlată de stat, astfel că noul val de antisemitism nu numai
că este tolerat, ci este promovat fățiș. Noua generație de
cibernaționaliști și așa-numiții „influenceri” au primit mână
liberă să otrăvească gândirea a sute de mii de internauți cu
acuzații paranoice împotriva evreilor.
Unul dintre cele mai concludente cazuri este propaganda susținută de Lu Kewen, proprietarul și fondatorul
canalului online de știri Lu Kewen Studio care publică
filme video și comentarii originale despre subiecte militare, istorice și politice. În cei trei ani de activitate, site-ul a
reușit să adune 15 milioane de abonați. Succesul lui Lu,
un fost muncitor, se explică, potrivit criticilor, prin faptul că
nu ține cont de adevăr și publică reportaje senzaționale
pentru a stimula creșterea audienței. În mai 2021 a avut o
postare în cinci părți – „Ce să facem cu evreii?” – în care
sunt preluate acuzațiile antisemite din Europa medievală,
combinate cu cele recente din Orientul Mijlociu, preluate

de pe site-uri englezești. Uneori se publicau pasaje întregi
din Mein Kampf sau din Protocoalele înțelepților Sionului.
Chiar și după încheierea conflictului, Lu a continuat cu
publicarea unor astfel de articole și a conchis că, în ceea
ce-l privește, „niciodată nu va fi de acord cu ideea că evreii
ar fi parteneri buni pentru poporul chinez”.
Sunt criticați mai ales evreii americani care „au reușit
să ocupe poziții globale-cheie și au preluat controlul în trei
dintre cele mai importante sectoare ale societății americane: finanțe, media și cultură”. Deoarece evreii controlează
media antichineză din SUA și dețin posturi importante în
cabinetul antichinez al lui Biden, ei sunt „vocea ideologică
a SUA”, cei care stimulează cruciada împotriva guvernului
și poporului chinez. Lu se referă și la alte aspecte dramatice ale istoriei chineze, în care principalii vinovați ar fi fost
evreii.
Lu Kewen nu este singurul antisemit proeminent din
China contemporană, se arată în articol. Există o serie
de importanți influenceri, profesori universitari cunoscuți,
cercetători din instituții de stat și strategi cu acces în cercurile politice ale elitei. Această rețea de naționaliști toxici
îi depășește ca număr și influență pe ziariștii și profesorii
universitari chinezi care încearcă să familiarizeze cu bună
credință publicul cu iudaismul, evreii și Israelul, se scrie în
articol.
MAGDALENA PORUMBARU
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Naftali Bennett în Bahrain – o altă vizită istorică

În zilele de 14 și 15 februarie, premierul Israelului, Naftali Bennett, a
efectuat o vizită considerată istorică
în statul Bahrain, o ilustrare a succesului Acordurilor Abraham care au determinat apropierea unor state arabe
de statul evreu. Această vizită este cu
atât mai importantă cu cât se știe că
Bahrain este sprijinit de Arabia Saudită și că niciun demers, fie el diplomatic, fie de altă natură, al conducerii
statului nu se face fără consultarea
sau aprobarea Arabiei Saudite, cel
mai puternic stat arab din zona Golfului. Cu toate că aceasta nu s-a alăturat
încă Acordurilor Abraham și a declarat că acest pas se va face odată cu
soluționarea problemei palestiniene,
atitudinea Riadului este pozitivă față
de politicile de apropiere de Israel, fă-

cute de alte state din zonă. Un grup
de ziariști saudiți a fost chiar prezent
la Manama în timpul vizitei premierului israelian. Pe de altă parte, Bahrain
este un aliat al SUA și găzduiește Flota a V-a americană.
Această vizită, au apreciat analiștii,
ilustrează schimbarea de priorități geopolitice ale unor lideri arabi care sunt
mai degrabă îngrijorați de amenințarea
iraniană, decât preocupați de problema palestiniană și împărtășesc îngrijorarea lor cu Israelul.
La sosirea pe aeroportul din Manama, Bennett a fost întâmpinat de
ministrul de externe, Abdullatif bin Rashid al Zayani, de un alt membru al
guvernului și de o gardă de onoare.
În prima zi, el s-a întâlnit cu lideri ai
micii comunități evreiești din Bahrain.
A doua zi, premierul israelian a avut
convorbiri cu regele Hamad bin Isa
Al Khalifa, cu moștenitorul tronului,
Salman bin Hamad Al Khalifa, și cu
mai mulți miniștri importanți. Au fost
abordate probleme legate de intensificarea cooperării, a comerțului bilateral și a turismului. Bennett și-a

exprimat dorința ca aceste relații să
depășească nivelul oficial și să se
regăsească la nivelul populației, atât
din Israel, cât și din Bahrain. Însă,
potrivit unei oficialități din țara-gazdă,
cea mai mare parte a convorbirilor s-a
concentrat asupra posibilității atenuării pericolului iranian.
Familia Khalifa, o dinastie sunită,
aflată la putere în Bahrain din 1783,
se teme de Iranul șiit, populația din
Emirat fiind majoritar șiită și se plânge de discriminare. Lideri din Bahrain
au acuzat adesea Teheranul că ar fi
încurajat tulburări în rândul populației
civile șiite și că ar fi încercat să organizeze două lovituri de stat. Israelul se
confruntă de ani de zile cu Iranul în
cadrul războiului din Siria și dorește
contracararea influenței regionale a
acestei țări.
La sfârșitul vizitei, Bennett a subliniat „dorința fermă a conducerii statului Bahrain de a avea relații semnificative și multidimensionale cu Israelul.
Ceea ce dorim este realizarea unei
arhitecturi regionale de țări moderate
care să ofere stabilitate, prosperitate

Mischa Maisky într-un concert-eveniment
la Filarmonica Brașov

„Cânt la un violoncel italian, cu arcușuri franțuzești, corzi austriece și germane; fiica mea s-a născut la Paris, fiul meu mai mare la Bruxelles, iar cel mai
mic în Italia; conduc o mașină japoneză, port un ceas elvețian, un colier indian
și mă simt ca acasă peste tot unde oamenii apreciază și se bucură de muzica
clasică”, spune Mischa Maisky, descriindu-se ca un cetățean al lumii.
S-a născut la Riga, în Letonia, în 1948. Primele lecții de muzică le-a luat
la școala de muzică pentru copii din Riga. A studiat la Conservatorul din Leningrad, iar în 1965 debuta cu Filarmonica din Leningrad. Un an mai târziu
câștiga deja competiția internațională Ceaikovski, din Moscova.
A studiat cu Rostropovici la Conservatorul din Moscova și a început o carieră în marile orașe din fosta Uniune Sovietică.
A fost închis însă într-un lagăr de muncă forțată de lângă Gorki pentru un
an și jumătate, ceea ce l-a determinat să emigreze din Uniunea Sovietică în
anii ’70.
În 1972, lui Maisky i s-a permis să emigreze în Israel, pentru a „începe o a
doua viață”, așa cum o numește el. Cu o bursă din partea Fundației Culturale
Americano-Israeliene, Maisky a studiat cu Piatigorsky în Statele Unite, iar debutul său american a avut loc la Carnegie Hall în 1973. A lucrat și a colaborat
până acum cu cei mai mari muzicieni și dirijori din lume.
Pe 10 martie, Mischa Maisky a putut fi ascultat, alături de Orchestra Filarmonicii din Brașov, într-un concert dirijat de Tiberiu Soare, cu Ceaikovski și
Bruch în program.
În continuare vă propunem un scurt interviu cu celebrul violoncelist.
– Mischa Maisky, vă descrieți ca
un cetățean al lumii. Cum vi se pare
această parte de lume?
– Sunt foarte fericit că, în sfârșit,
am avut ocazia să vin la Brașov. Pentru mine este un moment emoționant,
pentru că unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, marele pianist Radu Lupu,
este de aici. Mi-a povestit despre
acest oraș prima dată în urmă cu peste 50 de ani, atunci când studiam împreună la Conservatorul din Moscova.
A durat ceva, dar mă bucur să fiu aici.
– În Ucraina, muzicienii cântă în
buncăre zilele acestea, iar din cauza
invaziei rusești, avem de-a face cu
un boicot al artiștilor ruși în lumea liberă. Programul concertului pe care-l
susțineți în această seară este unul
aproape în întregime Ceaikovski.
Cum vedeți această situație?
– Sunt cu totul împotriva acestui
război oribil. Este un dezastru și mi
se pare absolut incredibil că în 2022
se poate întâmpla așa ceva. Nu am
cuvinte să descriu. Înțeleg ideea de a
boicota Rusia, pentru a crea presiunea care ar putea schimba lucrurile.
Este un demers legitim. Dar să-i boicotezi pe Ceaikovski, Rahmaninov
sau Șostakovici... marea muzică rusă,
cred că este puțin ridicol. Același lucru este valabil și pentru ceilalți artiști.
Există, desigur, artiști care îl susțin pe
Putin, iar asta este, evident, de neac-

ceptat. Dar sunt și muzicieni sau pur
și simplu ruși care i se împotrivesc.
Unii dintre ei au părăsit Rusia cu mult
timp în urmă, tocmai pentru că nu suportau regimul totalitar. Boicotându-i
pe toți, la grămadă, doar pentru că
sunt ruși cred că este foarte primitiv,
contraproductiv și împotriva valorilor
în care credem, cum ar fi libertatea de
exprimare și democrația.
– În 1995 v-ați întors, după 23 de
ani, pentru un concert la Moscova.
Credeți că veți mai cânta la Moscova
din nou?
– Sper că da, la un moment dat,
dar evident că asta nu se va întâmpla curând. Este incredibil de tragic
ce se întâmplă cu această țară ai cărei oameni sunt în general grozavi, a
cărei cultură este minunată. Muzica,
literatura... Ce se întâmplă acum este
un dezastru, pentru țară și pentru oameni; și, desigur, pentru restul lumii.

Este de datoria noastră să punem
presiune pe poporul rus, pentru că
speranța noastră este în acei oameni.
Sperăm că rușii se vor trezi, în majoritatea lor, pentru că există deja o minoritate care realizează ce se întâmplă.
Ei își riscă viață în timpul protestelor și
sunt arestați cu miile. Dar până când
majoritatea populației va înțelege
asta, îmi este teamă că rămânem
doar cu această speranță.
– Unii oameni sunt anxioși în
această perioadă și se întreabă dacă
ar trebui sau nu să participe la un concert, în timp ce războiul continuă. Ce
le puteți spune?
– Muzica ajută, cu siguranță, în
această perioadă să ne exprimăm
și să arătăm partea mai bună a
umanității. Și eu voi participa săptămâna viitoare la o serie de concerte
organizate în ultimul moment pentru
sprijinirea refugiaților de război care
au plecat din Ucraina. Cu toții ne implicăm, chiar și copiii. Eu am șase copii,
iar fiul meu cel mai mic, care a împlinit
9 ani în urmă cu câteva zile, și-a dorit, în loc de cadouri, să strângă bani
pentru copiii ucraineni. Fiecare face
ce poate în felul lui. Asta facem și noi
în concerte. Muzica este ceva universal, care nu cunoaște limitări cum ar fi
granițele sau chiar
timpul. Iar Ceaikovski a compus o muzică extraordinară
și sunt convins că
ar fi fost primul care
s-ar fi opus acestui
război.
– Vă mulțumesc.
GEORGE
GÎLEA

economică și suficientă forță pentru a
se opune inamicului care vrea să creeze haos și teroare”, a arătat premierul israelian.
EVA GALAMBOS

Mansour Abbas:
„Soarta
noastră aici,
în Israel, este
să coexistăm”

Mansour Abbas, liderul partidului arab Ra’am, membru al coaliției
guvernamentale din Israel, a respins
cuvântul „apartheid” pentru a califica
relațiile dintre arabi și evrei, ca răspuns la o întrebare pusă în cadrul
unui dialog online organizat de Washington Institute for Near East Policy,
scrie The Times of Israel. El a arătat
că evită să enunțe judecăți despre
stări de fapt cum ar fi „stat rasist” sau
„stat care practică apartheidul”. „Rolul
meu ca lider politic este să depășesc
diferențele, să elimin denaturările
și conflictele, nu numai între evrei și
arabi, ci și între arabi sau între evrei.”
Comentariul a fost făcut după publicarea unui raport al Amnesty International care acuza Israelul că ar
practica o politică de apartheid, „de
oprimare și dominare ale palestinienilor, atât ale celor care trăiesc în Israel,
cât și ale celor din teritoriile palestiniene, aceasta în avantajul israelienilor evrei”. Liderii israelieni au respins
acuzațiile care, a afirmat ministrul de
externe Lapid, „nu reflectă realitatea”.
Abbas a precizat, pe de altă parte, că ține cont de cele constatate de
Amnesty sau de alte organizații pentru drepturile omului. „Ni se oferă posibilitatea de a vedea ce se întâmplă,
ce se poate rezolva și ce se poate
schimba... Rolul meu este să încerc
să arăt evreilor și arabilor o altă cale
de a coexista, un mod în care fiecare
parte se va realiza ca individ și colectivitate în cadrul Statului Israel.
Abbas se consideră arab, palestinian, musulman și cetățean al Statului
Israel. „Aceste identități religioase și
naționale pot coexista, pot să se interconecteze pe baza acceptării reciproce”, a afirmat el.
În noiembrie anul trecut, Abbas
a fost criticat de Autoritatea Palestiniană și de Hamas deoarece, la o
conferință de afaceri de la Tel Aviv, a
declarat că „Statul Israel s-a născut
ca un stat evreu și așa va rămâne”.
„Discuția reală, a explicat el, nu
este despre identitatea statului, ci în
cadrul statului: respectiv care este locul minorității arabe în Israel și în cadrul identității civice israeliene. Răspunsul la această întrebare va decide ce fel de stat va fi Israelul. Soarta
noastră este să coexistăm și putem
decide cum. Prin conflicte, ură, lupte
sau împreună cu cei care ne-au oferit
de-acum pace, securitate și toleranță.
Cred că în sinea noastră cu toții știm
care este răspunsul”, a precizat liderul
partidului Ra’am. (E.G.)
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Președintele Herzog la Ankara

Relansarea relațiilor turco-israeliene

Președintele Isaac Herzog a efectuat pe 9 martie a.c. o vizită de 24
de ore în Turcia, în condițiile în care
ultima prezență la nivel înalt a unei

oficialități israeliene – a premierului
Ehud Olmert – a avut loc în 2008. Decenii de-a rândul, Turcia și Israelul au
întreținut relații bune, dar poziția critică
a președintelui Recep Tayyip Erdoğan
în conflictul israeliano-palestinian,
simpatia manifestată de el față de Hamas, precum și incidentul navei turce
Mavis Marmara care a vrut să spargă embargoul israelian impus Fâșiei
Gaza (soldat cu decesul a 10 cetățeni
turci) au înveninat aceste relații, până
la rechemarea ambasadorilor celor două țări și înghețarea relațiilor.
Evoluția
situației
internaționale,
prioritățile Ankarei, care se confruntă

cu probleme economice, noile relații
ale Israelului cu o serie de state arabe din Golf au modificat situația și au
determinat începutul unei apropieri de
Israel prin invitarea lui Herzog în Turcia.
Avionul prezidențial israelian a fost împodobit cu
inscripții ca „Pace”, „Viitor” și
„Parteneriat”, în limbile ebraică, turcă și engleză. Sosit la
complexul prezidențial din
Ankara, unde președintele
israelian și soția sa au fost
invitați la un dineu de stat,
cei doi au fost întâmpinați
de Erdoğan, de o gardă de
onoare, iar o orchestră a intonat imnul Israelului, pentru
prima dată după 2008.
În declarațiile făcute după
acest moment, cei doi demnitari au subliniat importanța
vizitei. Erdoğan a calificat-o drept „istorică” și a considerat că va reprezenta un punct de cotitură în relațiile dintre Turcia și Israel. „Întărirea relațiilor
cu Statul Israel are o mare valoare
pentru țara noastră. Perioada care
urmează ne va oferi noi oportunități
pentru cooperarea regională și bilaterală”, a afirmat el.
Președintele turc a abordat și problema antisemitismului pe care l-a
numit „o crimă împotriva umanității”.
„Crime provocate de ură au loc în toată lumea și noi vom continua să ne
opunem xenofobiei, rasismului, antisemitismului și islamofobiei.”

Viitorul evreilor din statele din Golf

La împlinirea unui an de la crearea Asociației Comunităților Evreiești
din Golf (ACEG), atenția membrilor
nu se concentrează numai asupra
trecutului, ci și asupra viitorului unei
vieți evreiești permanente în regiune. „De la semnarea Acordurilor
Abraham, ideea dezvoltării din nou a
unei vieți evreiești este din ce în ce
mai prezentă în regiune. Asociația pe
care am creat-o se îngrijește de toate
necesitățile religioase ale evreilor și
ne străduim să nu le lipsească nimic
pentru a putea duce o viață evreiască
adevărată”, a declarat Ebrahim Nonoo, președintele Asociației.
Nonoo este președintele Consiliului Casei celor Zece Porunci, comuni-

tatea evreiască din Bahrain. Familia lui
se află în Bahrain de la sfârșitul anilor
1800, când un grup de evrei irakieni
au venit în căutarea unor condiții mai
bune. Scopul ACEG este de a se ocupa de evreii din cadrul țărilor membre
ale Consiliului de Cooperare a Golfului, printre care Emiratele Arabe Unite
(EAU) și Bahrain, principalele centre
cu populație evreiască din regiune.
Comunități mult mai mici se află în
Oman, Qatar, Arabia Saudită și Kuweit. Mulți dintre evreii de aici au venit
împreună cu militarii americani pentru
afaceri sau sunt cetățeni care își practică discret religia în condiții oficiale
restrictive.
Nonoo, în țara căruia funcționează
singura sinagogă din regiune, spunea: „Schimbările începute anul trecut

au însemnat servicii religioase în fiecare sâmbătă dimineața, chiar dacă
uneori nu au minian. În cazul în care
se strâng 10 bărbați, se scoate sulul
de Tora, iar în ocazii speciale se aduc
un rabin și un hazan din Dubai, dar
avem și noi rabinul nostru, pe dr. Elie
Abadie. Am avut de acum și o BarMițva și o nuntă evreiască. Următorul
pas va fi crearea unui tribunal rabinic.
De asemenea, vom asigura condițiile
ca evreii membri ai Asociației să poată participa la sărbătorile tradiționale
care, până de curând, se făceau acasă. Acum avem sinagogă și ne putem
invita rudele din Israel.”
Rabinul Abadie a povestit, la rândul lui, că face parte din Consiliul
Evreiesc al Emiratelor și a primit sprijinul organizațiilor rabinice din Europa, SUA și Israel, pentru a-și putea
extinde activitatea. Astfel, în țări ca
Arabia Saudită, Oman, Qatar, Kuweit,
unde evreii sunt mai discreți în practicarea cultului, au fost ajutați cu mața,
mâncare cașer, au primit șofaruri și au
fost sprijiniți să poată citi mițvoturile.
„Am reînviat viața evreiască în Golf”,
a constatat rabinul.
Există și inițiative de a extinde
viața socială evreiască și, în acest
scop, au fost create pagini de socializare, de pildă „Evrei necăsătoriți din
Golf” (JSG), un fel de „pețitori” pentru evreii din regiune. Aceasta mai
ales deoarece se observă că din ce
în ce mai mulți tineri evrei găsesc
locuri de muncă în aceste țări. „Ar fi
foarte bine dacă și-ar găsi o soție și
s-ar stabili aici, ar avea copii, iar comunitatea evreiască s-ar dezvolta, fiind nevoie de școli evreiești, mâncare
cașer, infrastructură. Toate acestea
vor îmbogăți comunitățile existente în
regiune”, a subliniat Ariella Steinreich,
membru fondator al Consiliului de
Afaceri EAU-Israel, Forumul Femeilor
Israel-Golf și membru activ al ACEG.

În cuvântul său, Isaac Herzog i-a
mulțumit președintelui turc pentru
invitație. El a apreciat că au avut loc
„convorbiri productive” în cadrul cărora au fost abordate mai multe probleme. „Este un moment foarte important
în relațiile noastre și consider că este
un mare privilegiu pentru amândoi
faptul că putem pune bazele unor
relații de prietenie între statele și popoarele noastre și să construim punți
atât de necesare. Aceste relații vor fi
judecate după faptele care vor reflecta respectul reciproc și ne vor permite
să facem față mai bine provocărilor
regionale și globale comune”, a subli
niat președintele Israelului.
Cei doi lideri au discutat situația
regională, problema războiului rusoucrainean, relația Turciei cu orga
nizația Hamas, exploatarea gazului
din Marea Mediterană, o problemă
sensibilă pentru Israel, care colabo-

rează cu Ciprul grecesc, nerecunoscut de Turcia. Ei au vorbit și despre
posibilitatea creării unor mecanisme
de soluționare a neînțelegerilor, care
să prevină înrăutățirea sau blocarea
în viitor a relațiilor bilaterale.
Nu a fost ridicată problema retrimiterii ambasadorilor, acest proces
urmând să fie de durată.
Herzog s-a întâlnit și cu reprezen
tanți ai comunității evreiești, a depus
o jerbă la mausoleul lui Mustafa Kemal Ataturk, iar prima doamnă, Michal
Herzog, a vizitat, împreună cu Emine
Erdoğan, soția președintelui turc, Biblioteca Prezidențială din Ankara și, în
numele președintelui Israelului, a făcut
o donație de cărți în limba ebraică.
La încheierea vizitei, Isaac Herzog a declarat că refacerea relațiilor
cu Turcia nu va fi o sarcină ușoară,
dar va fi în favoarea întregului Orient
Mijlociu. „După vizita mea, un dialog
profund și serios cu Turcia va începe
la diferite niveluri și, cu timpul, vom
asista la un progres cu rezultate pozitive”, a conchis el.

Turcia vrea să recupereze
moștenirea evreiască

În ultimii cinci ani, în Turcia se
înregistrează o reînviere a vieții evre
iești, tendință sprijinită financiar de
autorități, scrie The Jewish Telegraphic Agency, aceasta în condițiile în
care, până de curând, președintele
Erdoğan a avut o poziție ostilă față de
Israel. Din diferite motive, se constată
însă o schimbare de orientare, exemplul cel mai concludent fiind invitarea
președintelui israelian Isaac Herzog
la Ankara.
Noul suflu al vieții evreiești este explicat prin numeroase alte motive, cum
ar fi atragerea turiștilor sau o apreciere sinceră față de prezența istorică a
evreilor în Turcia și față de contribuția
lor la viața culturală. În consecință, au
fost refăcute multe sinagogi istorice,
cum este cea din Izmir unde se organizează anual un festival cultural. Pe
3 decembrie 2021, în cea de a cincea
zi de Hanuca, a fost redeschisă sinagoga din Kilis, localitate în apropierea
graniței cu Siria, care până acum doi
ani era în ruine. Celebrarea de la Kilis,
organizată de conducerea orașului, a
coincis cu Festivalul Cultural Sefard
din Izmir, care se desfășoară, încă din
2019, la inițiativa administrației locale
din Konak, unul dintre cartierele cele
mai populate din Izmir, și a Fundației
Comunitare Evreiești. Sunt organizate, de asemenea, vizite ale localității
cunoscute în trecut ca Smirna.
Tot în 2019 a fost renovată de către autorități sinagoga din Gaziantep,

lângă Kilis, deși în niciuna dintre cele
două localități nu mai trăiesc evrei. În
2015 a fost renovată și redeschisă sinagoga istorică din Edrine, la granița
Turciei cu Grecia și cu Bulgaria.
Criticii lui Erdoğan consideră că
aceste inițiative au menirea să mascheze gândirea și politica antisemite
ale președintelui turc. El a fost criticat
dur de Departamentul de Stat al SUA,
dar Confederația Evreiască din Turcia
i-a luat apărarea și a arătat că „a fost
întotdeauna constructiv, ne sprijinea
și ne încuraja”, a scris organizația pe
Twitter.

În Turcia trăiesc astăzi 15.000 de
evrei, aproape toți în Istanbul. Este o
reducere cu 61% începând din 1970
când numărul evreilor era de 39.000.
Puțini dintre evrei sunt practicanți, iar
serviciile la sinagogă se desfășoară
sub o strictă supraveghere și numai
pentru membrii înscriși în comunitate,
aceasta din cauza eventualelor atentate teroriste.
Yossef Ashkenazi, un israelian de
71 de ani, născut la Kilis, a afirmat
că principalul element care a dus
la valorificarea moștenirii evreiești
este turismul. „Este un proces mixt.
Erdoğan, care este antisemit, vrea să
apară mai blând. Adevărul este că,
la nivelul omului de rând, evreii sunt
iubiți în Turcia și este o recunoaștere

generală față de profundele rădăcini
ale evreilor și față de contribuția lor la
dezvoltarea societății turce”, spune el.
Izmirul ilustrează cel mai bine
politica de recuperare a moștenirii
evreiești de către autoritățile turce. La
ora actuală, aici nu trăiesc decât 1.000
de evrei, în condițiile în care, în urmă
cu 150 de ani, trăiau 30.000, fiind a
treia mare comunitate din Turcia. Dar,
datorită proiectului „Moștenirea evreiască Izmir”, nouă sinagogi istorice
din orașul vechi, denumit Kmeralti, au
fost restaurate și în iunie vor fi deschise ca muzee. A fost restaurată și casa
care adăpostea birourile șef-rabinului
orașului. În apropierea ei se găsesc
casa în care a copilărit Sabbatai Țevi
și o clădire care adăpostea un magazin de vinuri cașer.
Sinagogile vor deveni muzee vii
ale istoriei evreilor din Izmir, vor prezenta obiceiuri locale și istoria fiecărei sinagogi și a comunităților pe care
le serveau. Conducerea comunității
evreiești locale speră că muzeele vor
atrage atât turiști evrei, cât și neevrei
și că fondurile adunate vor finanța
comunitatea care dispune de puține
resurse.
Pagină realizată de
EVA GALAMBOS
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Zoltan Terner a trecut
în lumea veșniciei

Recent, la sfârșitul lunii februarie
2022, cunoscutul scriitor israelian de
limbă română, Zoltan Terner, a trecut
în lumea celor veșnice, lăsându-ne
opera sa pentru a-i asigura nemurirea spirituală și pentru a fi o piatră de
împiedicare în calea uitării.
Zoltan Terner s-a născut pe 13
septembrie 1932 în România, la Simeria. A făcut liceul la Deva și apoi
Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, Facultatea
de Regie de Film.
A lăsat admiratorilor săi 140 de
filme de artă, dar și cu subiecte culturale și științifice. A fost
membru al Uniunii Scriitorilor din România și al Asociației
Scriitorilor Israelieni de Limbă Română. În afară de volumele
de poezie și proză eseistică apărute la Editura Cartea Românească, a publicat la Editura Hasefer două volume care mie,
personal, mi s-au părut remarcabile și care au fost parcurse
cu interes de cititorii Editurii Hasefer. Este vorba despre Lumea de sub pod și zarva ei (2011) și Destinul iudaic între
lumini și bezne: cărți, autori, idei (eseuri, 2012).
Lumea literelor israeliano-română va fi mai săracă fără
Zoltan Terner. Să îi fie amintirea binecuvântată! Condoleanțe
familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut.
ALX. MARINESCU

S-a stins din viață
ELENA MARINESCU

Pe data de 13 martie 2022, inima fostei noastre colege, ELENA
MARINESCU, căreia toți colegii și
prietenii îi spuneau Nuți, a încetat să
mai bată.
Pe lângă calitățile sale de ziarist, pentru care a fost apreciată la
revistele Contemporanul, Tinerama
și Realitatea evreiască, a fost un om
de o vastă cultură, de o inteligență,
bunătate și generozitate cum rar îți e
dat să întâlnești.
Am putut să îi prețuiesc toate
aceste calități atunci când am venit
la Realitatea evreiască și i-am devenit coleg de birou.
Ne-a lipsit tuturor de când s-a pensionat, ne va lipsi și mai
mult acum, când nu îi mai putem da un telefon și nici nu mai
putem să o vizităm.
Odihnească-se în pace și va fi mereu prezentă între noi,
pentru că vom continua să o pomenim în conversațiile noastre!
Drum lin către eternitate, dragă Nuți!
Colegii de redacție

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
VEISNER (WEISZNER) ALEXANDRU z.l.
Șloimă ben Moișă
S-a născut în comuna Satulung, Maramureș, în ziua de
18 martie 1956. Încă din copilărie s-a mutat împreună cu familia la Baia Mare, într-o locuință din curtea Sinagogii, unde
a locuit până la decesul survenit la data de 8 februarie 2022.
Odihnește-te în pace!
Comunitatea Evreilor din Baia Mare
RUDOLF ROZENBERG z.l.
Comunitatea Evreilor din Iași deplânge trecerea
în neființă a celui care a fost, timp de 20 ani, oficiant de
cult, RUDOLF ROZENBERG z.l. A fost unul dintre ultimii
reprezentanți ai tradițiilor cultural religioase evreiești, mare
iubitor de artă și de frumos, suflet sensibil și bun.
Dumnezeu să îl odihnească în pace!
Comunitatea Evreilor din Iași
Anunțăm cu durere în suflet că în data de 14.03.2022
a plecat dintre noi cea care a fost iubita soră și mătușă,
SVARTMAN HERMINA.
O vom păstra veșnic în inimile noastre!
Clara, Robert și Renata
Înhumați în cimitirele CEB: LEIBOVICI TAMARA (Cimitirul Giurgiului), SZABO PETRU (Cimitirul Giurgiului), GATLAN
ANA (Cimitirul Giurgiului), LIBERMAN GABY (Cimitirul Sefard),
NICULESCU IRINEL-JONNY (Cimitirul Giurgiului), DIMA RITTA
(Cimitirul Giurgiului), DAVIDOVITS RACHEL (Cimitirul Giurgiului), SVARTMAN HERMINA (Cimitirul Giurgiului).
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FILE DE CALENDAR
Evrei născuți în luna aprilie

Claude Cohen-Tannoudji – fizician, născut
la Constantine, Algeria, 1 aprilie 1933, membru
în Academia Franceză, 1981. Premiul Nobel
pentru fizică, 1997.
Nachman din Breslov – rabin, născut la
Medzybizh, 4 aprilie 1772, stabilit la Bratslav și
apoi la Uman, unde a murit în 1810. Mormântul
lui este loc de pelerinaj.
Simcha Jacobovici – regizor, arheolog,
scriitor canadian născut la Petah-Tikva din
părinți originari din România, 4 aprilie 1953.
Cărți și filme asupra istoriei evreiești antice.
Mircea Săucan – regizor și prozator, născut
la Paris, 5 aprilie 1928, revenit cu familia în România, 1934. Emigrat în Israel, 1987, decedat la
Nazareth-Illit, 2003.
Eliyahu Bakshi-Doron – șef-rabin sefard
al Israelului, 1993-2003; născut la Ierusalim, 5
aprilie 1941. Adept al dialogului interconfesional. Decedat la Ierusalim, 12 aprilie 2020.
Frida Wattenberg – membră a Rezistenței
franceze, născută la Paris, 7 aprilie 1924, activistă comunitară. Distinsă cu Legiunea de
Onoare. Decedată la Paris, 3 aprilie 2020.
Edmund Husserl – filosof, născut la Prossnitz, Moravia, 8 aprilie 1859, convertit la luteranism, 1886. Întemeietorul școlii de fenomenologie. Decedat la Freiburg, 1938.
Stefan Heym (Helmut Flieg) – scriitor, născut la Chemnitz, 10 aprilie 1913, refugiat în SUA,
1935-1952. Premiul Ierusalim, 1993. Decedat la
Ein Bokek, 2001, înmormântat la Berlin.
Maria Banuș – poetă, născută la București,
10 aprilie 1914. Primul volum, Țara fetelor,
1937. Premiul Herder pentru poezie, 1986. Decedată la București, 1999.
Claudio Magris – scriitor și istoric, născut la
Trieste, 10 aprilie 1939. Printre scrieri: Dunărea,
o călătorie sentimentală de la izvoare până la
Marea Neagră.
Leo (Calvin) Rosten – scriitor și lexicograf
idiș, născut la Lodz, 11 aprilie 1908, emigrat
cu familia în SUA,1911. Autorul cărții Bucuriile
idișului. Decedat la New York, 1987.
Denis Theodore Goldberg – activist social,
născut la Cape Town, 11 aprilie 1933. Luptător
împotriva politicii de apartheid. Decedat la Cape
Town, 29 aprilie 2020.
Tristan Tzara (Samuel Rosenstock) – poet,
născut la Moinești, 16 aprilie 1896, stabilit în
Franța. Unul dintre întemeietorii dadaismului.
Decedat la Paris, 1963.
Cynthia (Shoshana) Ozick – scriitoare, născută la New York, la 17 aprilie 1928. Autoare de povestiri și romane despre viața evreilor din America.
Menachem Mendel Schneerson – Lubavi
tcher Rebbe, lider al mișcării Chabad, născut la
Nikolaev, 18 aprilie 1902. Stabilit în SUA, 1941,
a întemeiat o rețea de sinagogi, școli, instituții
medicale. Decedat la New York, 1994.
Rita Levi-Montalcini – neurobiolog, născută la Torino, 22 aprilie 1909. Premiul Nobel pentru medicină, 1986. Senator pe viață în Senatul
Italiei, până la deces, 2012.
Ana Maria Shua – scriitoare, născută la
Buenos Aires, 22 aprilie 1951, regina micropovestirii în limbă spaniolă. Romane și povestiri
inspirate de folclorul și umorul evreiesc.
Barbra Streisand – actriță de cinema și
cântăreață, născută la New York, 24 aprilie
1942. Printre cântecele interpretate, Kol Nidre
și alte melodii ebraice clasice.
Adolphe (Isaac Moise) Crémieux – lider al
evreimii franceze, născut la Nîmes, 30 aprilie
1796. Întemeietor al Alianței Israelite Universale, 1860. Decedat la Paris, 1880.

Evrei decedați în luna aprilie
Helena (Chaja) Rubinstein – producătoare
de cosmetice și colecționară de artă, născută la
Cracovia, 1870, stabilită în SUA, 1914. Decedată la New York, 1 aprilie 1965.
Lev Davidovich Landau – fizician, născut la
Baku, 1908. Premiul Nobel pentru fizică, 1962.
Decedat la Moscova, 1 aprilie 1968.
Israel Avraham Portugal – rabin, lider al
hasidismului de Sculeni (Sculener Rebe), născut în România, 1923, decedat la New York, 1
aprilie 2019.
Adam Schlesinger – compozitor, textier,
cântăreț, născut la New York, 1967. Premiul
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Emmy pentru muzică și lirică originală, 2019.
Decedat la New York, 1 aprilie 2020.
Allen Ginsberg – poet, născut la Newark,
New Jersey, 1926. A scris și poezii pe teme iudaice. Decedat la New York, 5 aprilie 1997.
Isaac Asimov (Isaak Yudovich Ozimov) –
autor de romane științifico-fantastice, născut la
Petroviki, Rusia, 1920, emigrat în SUA, 1923.
Decedat la New York, 6 aprilie 1992.
Helene Aylon (Greenfied) – pictoriță, născută la Brooklyn, NY, 1931. Om de artă ecofeminist și comentatoare feministă a Bibliei Ebraice.
Decedată în SUA, 6 aprilie 2020.
Mark Steiner – filosof, născut la Bronx, NY,
1942, profesor la Universitatea Ebraică din Ierusalim. Specialist în filosofia științei. Decedat la
Ierusalim, 6 aprilie 2020.
Ilarie Voronca (Eduard Marcus) – poet și
eseist, născut la Brăila, 1903, stabilit în Franța,
1933. Sinucis la Paris, 8 aprilie 1946.
David Cohen – militar și educator, născut la
Brooklyn, NY, 1917. Printre eliberatorii lagărului
nazist Ohrdruf, 1945; fotografii donate Muzeului
Holocaustului. Decedat la Longmeadow, Mass.,
10 aprilie 2020.
Primo Levi – scriitor, născut la Torino, 1919,
supraviețuitor al lagărului de la Auschwitz. Scrieri referitoare la experiențele sale în Holocaust.
Sinucis la Torino, 11 aprilie 1987.
Ludwik Lazarus Zamenhof (Leyzer Leyvi
Zamengov) – medic și lingvist, născut la Byalistok, 1859. Creator al limbii esperanto. Decedat
la Varșovia, 14 aprilie 1917.
Nina Cassian (Renée Annie Cassian Mătăsaru) – poetă, născută la Galați, 1924, exilată în
SUA, 1985. A scris și pe teme evreiești. Decedată la New York, 14 aprilie 2014.
Meir A. Halevy (Meir ben Abraham Hahamu) – rabin și istoric, născut la Piatra Neamț, 21
martie/3 aprilie 1900. Emigrat în Franța, 1963,
decedat la Paris, 15 aprilie 1972.
Marcelo Dascal – filosof, născut la Sao
Paulo din părinți originari din România, 1940,
stabilit în Israel 1966, decedat la Kiryat Ono, 15
aprilie 2019.
Liviu Librescu – inginer, născut la Ploiești,
1930, profesor la Virginia Tech, Blacksburg,
SUA, 1985. Ucis de un terorist în timpul orei de
curs, 16 aprilie 2007.
Chaim Herzog – general și om politic, născut la Belfast, 1918, emigrat în Palestina, 1935.
Președintele Israelului, 1983-1993. Decedat la
Tel Aviv, 17 aprilie 1997.
Howard Morley Sachar – istoric, autor de
studii de istorie evreiască modernă, născut la St.
Louis, Missouri, 1928, decedat la Kensington,
Maryland, 18 aprilie 2018.
Benjamin Disraeli (D’Israeli; 1st Earl of
Beaconsfield) – scriitor și om politic, născut la
Londra, 1804, convertit la anglicanism, 1817.
Prim-ministru al Angliei în trei rânduri, 18681881. A păstrat contactul cu iudaismul. Decedat
la Londra, 19 aprilie 1881.
Ruth Farchi (Zimmer) – actriță de cinema și
televiziune, născută la Viena, 1927, emigrată în
Palestina, 1934. Decedată la Zichron Yakov, 19
aprilie 2021.
Marcel Hermann Iancu (Janco) – pictor și
arhitect, născut la București, 1895, emigrat în
Palestina, 1941. Premiul Israel, 1957. Decedat
la Ein Hod, Israel, 21 aprilie 1984.
Estée Lauder – producătoare de cosmetice,
născută la Corona, NY, 1906. Întemeietoarea
Estée Lauder Companies, 1946. Decedată la
New York, 24 aprilie 2004.
Ezer Weizman – general și om politic, născut la Tel Aviv, 1924. Președinte al Statului Israel, 1993-2000. Decedat la Caesarea, Israel, 24
aprilie 2005.
Moșe Teitelbaum – „Satmarer Rebe”, născut la Ujfeherto, Ungaria, 1914, emigrat în SUA,
1947. Decedat la Williamsburg, NY, 24 aprilie
2006.
Iosif Iser (Iosif Isidor Rubinsohn) – pictor
și grafician, născut la București, 1881. Membru al Academiei Române, 1955. Decedat la
București, 25 aprilie 1958.
Ludwig Wittgenstein – filosof, născut la
Viena, 1889. Specialist în logică, epistemologie,
filosofia limbajului. Refugiat în Anglia, 1939. Decedat la Cambridge, 29 aprilie 1951.

LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI
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Drumul
spre teatru

Clara Haskil,
preludiu și
fugă

Nu ar fi prima oară când destinul Clarei Haskil (1895-1960) inspiră condeie și montări. Manase Radnev și Ana Simon au dramatizat, cândva, corespondența
ei cu Dinu Lipatti. S-au produs și
filme documentare pe acest subiect!
În Clara, preludiu și fugă, de Serge Kribus
(pe afiș, acum, la Paris), o ascultăm pe marea
muziciană alunecând pe volutele amintirilor și
mergând pe drumul ei în viață și în artă, confesându-se, mirându-se, întrebându-se la rândul ei
și transmițându-ne neliniștile sale.
Eminenta pianistă, născută la București într-o
familie de sefarzi, a fost un copil-minune. La cinci
ani se producea în fața Reginei Elisabeta, la
șase ani pășea în Conservatorul din București, la
șapte ani lua lecții de pian, la Viena, la 12 ani devenea, la Paris, eleva lui Alfred Cortot. Plecase
din țară și din cauza discriminărilor rasiale. Când
Franța va cădea sub ocupație germană, ea va
apuca din nou, în 1942, drumul exilului. Va ajunge prin Marsilia la Vevey, în Elveția, oraș care a
devenit azi gazda unui concurs internațional de
pian ce îi poartă numele.
Cu o memorie muzicală excepțională, Clara
Haskil va interpreta, în numeroase turnee, un
larg repertoriu: Scarlatti, Chopin, Beethoven.
Concertul său de la Philadelphia, unde a interpretat muzica lui Schumann, cu Leopold Stokowski la pupitru, va rămâne, pentru totdeauna,
de neuitat. Ca și Concertul nr. 20 în re minor,
de la Salzburg, în anul în care se marcau două
secole de la nașterea lui Mozart.
One-woman show-ul de la Théâtre de la Table
Ronde, bazat pe textul apărut în Avant-Scène, în
2019, o are ca protagonistă pe Laetitia Casta.
Frumoasa actriță, care a inspirat și o reprezentare a lui Marianne, îi împrumută personajului
– după cum scriu cronicile – odată cu grația ei,
simplitate, franchețe, retrăirea emoționantă a întâlnirilor providențiale ori a febrei creațiilor artistice. Nu sunt ocolite nici experiențele dureroase –
scolioza care a imobilizat-o la pat lungi perioade,
multiplele operații la ochi și, nu în ultimul rând,
apăsătoarea povară a singurătății. Monologul se
desfășoară în acompaniamentul... Clarei Haskil.
Spectatorii pot astfel descoperi, grație înregistrărilor, spontaneitatea, fluiditatea, sensibilitatea,
libertatea și originalitatea execuțiilor, puritatea
tonului, finețea tușeului, inspirația frazărilor și,
desigur, abilitățile tehnice excepționale ale marii
pianiste.		
NATALIA STANCU

Războiul care schimbă fața lumii

Agresiunea Rusiei asupra Ucrainei ne va lăsa în
fața unei lumi noi, în care a fost dinamitat respectul pentru instituții internaționale ca ONU sau Curtea
Internațională de Justiție, în care nerecurgerea la armele nucleare nu mai este o limită unanim acceptată, în care protecția civililor, în special a femeilor și a
copiilor, nu mai constituie una dintre legile războiului.
Oficiali ucraineni s-au plâns de fapte ale militarilor ruși, care ar fi trebuit cercetate și sancționate
de Rusia, conform regulilor stabilite de Curtea Inter
națională de Justiție. Cum Moscova nu a anunțat
că ar fi deschis vreo anchetă pe tema actelor de
violență sau a înrolării unor civili aduși din Rusia,
putem la fel de bine să credem că acuzațiile pot fi
întemeiate. De altfel, procurorul Curții Internaționale
de Justiție a anunțat că a și trimis o echipă de investigatori în Ucraina și l-a îndemnat pe președintele
Putin (care acuză un genocid făcut de ucraineni
împotriva rușilor din Donbas și Lugansk) că, dacă
are astfel de bănuieli, trebuie să sesizeze organele
internaționale de cercetare juridică, nu să agreseze
țara care ar fi comis genocidul.
Și asta cu atât mai mult cu cât actualul război lansat de armatele ruse (cu ajutorul primit din Belarus
și, ulterior, din Cecenia) nu poate în nici un fel fi considerat unul de apărare sau o „operațiune specială”,
ci doar o agresiune în cel mai strict sens al cuvântului. Cei peste 170.000 de soldați au încercuit Ucraina la comanda lui Putin care susține că extinderea
NATO spre est constituie o amenințare la adresa
securității Rusiei și că Ucraina nu trebuie să devină
membru al Alianței, iar aceasta din urmă trebuie să
se retragă din toate țările care au aderat după 1997!
Adică România, Polonia, Cehia, Ungaria și Bulgaria
nu au voie de la Kremlin să se simtă amenințate de
Rusia, dar aceasta din urmă are dreptul să considere că securitatea sa este periclitată, de pildă, de scutul antirachetă (deci, defensiv) de la Deveselu! Asta,
conform principiului că toate popoarele sunt egale,
dar rușii sunt mai egali decât ceilalți!
Și, pe drept cuvânt, cum să nu se simtă cehii
amenințați de ruși, după intervenția trupelor Tratatului de la Varșovia (conduse tot de ruși) pentru
înăbușirea Primăverii de la Praga, în 1968, cum să
nu se simtă ungurii în pericol în fața rușilor, după
intervenția acestora din 1956?! Dar azi, doar rușii
au dreptul de a considera că securitatea le e primejduită de lărgirea NATO către est și să ceară retragerea Alianței pe pozițiile din 1997!
Pornit de la minciuna lui Putin (pe care au crezut-o destul de mulți) că NATO e un pericol pentru
securitatea Rusiei, războiul din Ucraina a produs
morți, răniți și circa un milion și jumătate de refugiați
(doar în primele 10 zile de la începutul invaziei) și
a demonstrat, în primul rând, că ONU nu mai poate
fi o organizație credibilă care să apere pacea lumii,
atât timp cât subzistă actualul sistem al dreptului de
veto. Și acum, ca și în alte dăți, Rusia a blocat o
rezoluție a Consiliului de Securitate uzând de drep-

Țara Sfântă ca împlinire
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în anul anterior de
clanșării pandemiei.
Prozatoarea
imaginează,
în
acest roman dens
și plin de tensiune,
o poveste de dragoste dublată de
o mare parabolă
istorică. O parabolă care face parte
din istoria recentă
a poporului evreu, însă are – ca toată
spiritualitatea iudaică – o certă deschidere universală.
Povestea de dragoste nu este ne-
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apărat una senină, căci destinul unuia
dintre protagoniști începe în Bucovina, în timpul Holocaustului. Scris la
persoana a III-a, a narațiunii obiective,
prologul romanului fixează astfel cadrul macroistoric grav, tragic, pe fundalul căruia se desfășoară poveștile
de viață ale celor care vor alcătui,
la un moment dat, un cuplu. Povești
care includ refugiul – și ce actual
sună, din păcate, evocarea destinelor
unor refugiați care se luptă să-și regăsească identitatea evreiască, astăzi,
când știm ce ravagii face războiul din
Ucraina în viața comunităților evreiești
de acolo! –, comunismul și salvatoarea aliya. Totul povestit de unul
dintre protagoniști la persoana I, a
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tul său de veto. Degeaba a mai votat Adunarea Generală o rezoluție prin care cerea retragerea Rusiei
din Ucraina (143 de voturi pro din 193 de membri),
Kremlinul și-a dus mai departe agresiunea, într-un
dispreț total față de ONU. Și, în fond, în afară de
Vladimir Putin, cine sau ce ar împiedica trupele ruse
să se retragă imediat?
Motivul agresiunii rusești în Ucraina este și el
unul care sfidează orice legătură cu realitatea. Putin
susține că dorește „denazificarea și demilitarizarea
Ucrainei”. Numai ideea de a vorbi despre denazificarea unei țări conduse pentru prima oară în istoria
sa de un evreu, fără să mai spunem că Volodimir
Zelenski este urmașul unor victime ale Holocaustului, este una care putea fi ilară, dacă nu ar fi fost
tragică. Dar când în numele acestei minciuni sunt
uciși oameni, lucrurile devin revoltătoare. Și, dacă
mai era nevoie de o dovadă a prețului pus de ostașii
Kremlinului pe „denazificare”, să amintim că Memorialul de la Baby Iar, unde naziștii au ucis 34.000 de
evrei, a fost bombardat de rachetele rusești. „Victimele Holocaustului au fost ucise a doua oară”, a
acuzat Zelenski. Și ministrul israelian de externe, și
conducerea Yad Vashem, și Agenția Evreiască au
protestat, dar răul a fost făcut. Nathan Sharansky,
șeful Agenției Evreiești, a subliniat că este „revoltător să distorsionezi și să manipulezi Holocaustul
pentru a justifica invadarea ilegală a unei țări democratice și suverane”.
Nici eventuala utilizare a armelor nucleare nu
a scăpat de minciunile Kremlinului care a acuzat
Ucraina, fără a aduce vreo dovadă, că dorește să
achiziționeze arme nucleare. Și asta, împreună cu
o la fel de falsă afirmație că NATO ar fi o amenințare
nucleară pentru Rusia, a fost suficient pentru ca Putin să ordone punerea trupelor sale de descurajare
în stare de alertă.
Dincolo însă de arme, sancțiunile economice
dure impuse de Occident au adus pierderi de 40 de
miliarde de dolari într-o zi oligarhilor ruși, ceea ce
i-a făcut pe șase dintre apropiații lui Putin să ia recent atitudine publică împotriva liderului care duce
națiunea la dezastru.
Dar războiul a dus, inclusiv în România, la manifestări de solidaritate cu Ucraina și cu refugiații
din această țară, unele fiind și cele organizate de
Federația Comunităților Evreiești. „România a oferit
un exemplu înduioşător pentru întreaga lume când
a început războiul. România a ajutat toţi refugiaţii
(...), oferindu-le pături, apă, alimente. Oamenii şi-au
deschis uşile propriilor case pentru refugiaţi, s-au
organizat prin mediile de socializare misiuni de
strângere de fonduri”, a spus președinta Comisiei
Europene, Ursula von der Leyen. Ar putea fi adăugată donarea de sânge, mult peste nivelul obișnuit.
Vom putea oare păstra această solidaritate și între
noi, românii, după încetarea războiului?
Să sperăm.
ALX. MARINESCU

autenticității.
Parabola
de care vorbeam este,
evident, cea
a salvării și
a împlinirii în
Israel, locul în
care, la finalul
unor întâmplări tragice,
dar de o stranie frumusețe
(în a căror alcătuire se vede, cred, cel mai bine talentul de prozatoare al lui Hedi Simon),
eroii romanului își regăsesc viața cea
adevărată. Sionismul, în fond, recon-
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struirea patriei eterne a poporului lui
Israel, este nu doar o consecință logică a principiului modern al statului
național, ci și o aspirație milenară a
evreilor risipiți în lume.
Concluzia este că toți oamenii, indiferent de etnie sau de culoarea pielii, au dreptul la un loc al lor sub soare,
alături de semenii lor. Pentru personajele din Vioara întâi, împlinirea vine
abia atunci când, la capătul unei vieți
de chinuri și încercări cumplite, se regăsesc în Israel, în Țara Veche-Nouă
a poporului evreu.
* Hedi Simon, Vioara întâi – Editura Hasefer, București, 2019.
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