
De Erev Pesah, 15 aprilie, Sina-
goga Mare prezenta imaginea pe 
care n-o mai văzusem de aproape 
trei ani. Grupuri de credincioși, evrei 
dar și neevrei, prieteni ai comunității, 
se îndreptau către intrarea în sala 
frumos aranjată, luminată, căci ce-
lebrarea marilor sărbători în această 
incintă, alături de Templul Coral, a 
devenit de-acum o tradiție. Cu toate 
că mai există amenințarea pande-
miei, nu a rămas niciun loc liber la 
mesele pregătite pentru participarea 
la Seder Pesah. La această săr-
bătoare ne-au onorat cu prezența 
– în afara conducerii FCER, a 
Comunității București, a B’nai B’rith 
și a membrilor comunității – consili-
erul prezidențial Sergiu Nistor, care 
a adus  mesajul președintelui Klaus 
Iohannis, Victor Opaschi, secretar 
de stat la Secretariatul de Stat pen-
tru Culte, Andrei Ungar, director de 
cabinet, actrița Maia Morgenstern, 
directoare a TES, regizorul Alexan-
der Hausvater, sportivul Leon Rot-
man și alte personalități din viața 
socială și culturală a României, 
oameni de afaceri israelieni, mulți 
dintre ei stabiliți de-acum în Româ-

nia, dar și un grup de refugiați evrei  
ucraineni.

Călătoria ieșirii evreilor din Egipt, 
cu toată simbolistica ei, a fost con-
dusă de trioul Eduard Kupferberg, di-
rectorul Cancelariei rabinice, secretar 
general al FCER, prim-rabinul Rafael 
Shaffer și prim-cantorul Emmanuel 
Pusztai cărora, la momentele muzica-
le, li s-a alăturat corul Templului Coral.

Nu există o bucurie mai mare 
decât să fim împreună

Eduard Kupferberg și-a exprimat 
bucuria și satisfacția că, după ce doi 
ani, din cauza pandemiei, fiecare a 
celebrat Pesahul acasă, acum mem-
brii comunității și invitații lor sunt din 
nou împreună și nu numai vor asculta, 
ci vor și însoți ieșirea strămoșilor lor 
din Egipt.

La rândul său, deputatul Silviu  
Vexler, președintele FCER, a reluat 
ideea, afirmând că a obosit să mai 
spună cu prilejul urării tradiționale că 
ar dori cât mai curând „să ne vedem 
față-n față”. „Iată că această minu-
ne s-a întâmplat, deoarece nu exis-
tă o bucurie mai mare decât să fim 

împreună cu toții, cu atât mai mult 
cu cât Pesah este sărbătoarea eli-
berării, iar în acest an sărbătorim nu 
numai eliberarea fizică a evreilor, ci 
și pe cea spirituală, cea din sufletul 
nostru, care este mai grea decât eli-
berarea fizică.” Președintele FCER 
a urat participanților să se bucure că 
pot sărbători din nou împreună Pesa-
hul și l-a invitat la microfon pe con-
silierul prezidențial Sergiu Nistor să 
citească mesajul președintelui Klaus  
Iohannis

Sergiu Nistor i-a mulțumit preșe-
dintelui FCER pentru invitația de a 
participa la seara de Seder, după doi 
ani în care acest eveniment nu s-a 
putut organiza. Personal, a spus vor-
bitorul, este bucuros de a fi aici, mai 
ales dacă se ține cont de semnificația 
acestei seri care îi încălzește sufletul 
„pentru că această sărbătoare și sim-
bolistica ei sunt binevenite în aceste  
condiții”. Ca în fiecare an, a afir mat 
consilierul prezi den țial, pre șe dintele 
Româ niei adre sează Comu nității 
Evre iești din România un mesaj cu 
ocazia săr-
bătorii de Pe-
sah.
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Sprijinul 
acordat refugiaților 
ucraineni de către 

FCER și JDC continuă
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EVA GALAMBOS
(Continuare în pag. 7)

Val de atacuri 
teroriste  
în Israel

Un al patrulea atentat terorist s-a 
înregistrat în Israel, după ce, recent, 
pe teritoriul țării au avut loc alte trei, 
soldate cu 11 victime, două dintre 
atacuri comise de simpatizanți ai 
organizației Statul Islamic. Ultimul 
atentat a avut loc la Tel Aviv, în zona 
centrală a orașului, pe strada Dizen-
goff, cu numeroase cafenele și terase, 
foarte aglomerate seara, când teroris-
tul a comis crima. El a tras în mulțime, 
două victime au fost omorâte și cel 
puțin șase, rănite. După câteva ore, 
atentatorul a fost găsit și împușcat. 
S-a dovedit că era un palestinian din 
Jenin, Cisiordania.

Fapta criminală a avut loc în 
condițiile în care forțele israeliene 
de securitate se află la un nivel de 
alertă maximă, organizând controale 
frecvente. „Vom ajunge în toate car-
tierele, străzile, casele sau subsolu-
rile pentru a pune mâna pe vinovați, 
folosind toate metodele și mijloacele 
necesare pentru a opri terorismul”, a 
declarat general-locotenent Aviv Ko-
chavi, șeful Statului Major al armatei 
israeliene. El a declarat că forțele 
de securitate au reușit să prevină 10 
atentate teroriste. Ultimul s-a soldat 
cu moartea a trei palestinieni într-un 
schimb de focuri între teroriști, Unita-
tea Antiteroristă Specială a Shin Beth 
(securitatea internă) și armată, lângă 
Tul Karem. Palestinienii făceau parte 
dintr-o celulă teroristă și pregăteau 
noi atacuri. Organele de securitate 
presupun că un factor care a stimulat 
atentatele a fost apropierea sărbăto-
rilor religioase pentru toate cele trei 
culte: Ramadanul pentru musulmani, 
Pesahul pentru evrei și Paștele pentru 
creștini. Ele au remarcat și faptul că 
țintele au fost alese aleatoriu, printre 
victime aflându-se și arabi israelieni, 
inclusiv în forțele de ordine.

Autoritățile militare israeliene au 
stabilit că un număr de 200 de arabi 
israelieni se identifică cu Statul Isla-
mic, dintre care 20 ar putea organiza 
atentate în Israel în numele ISIS. Ele 
depun eforturi pentru monitorizarea 
rețelelor de socializare și iau și alte 
măsuri pentru a identifica potențiali 
suspecți. Câteva zeci de arabi israeli-
eni au călătorit în Siria, Irak sau Sinai 
pentru a se alătura Statului Islamic. 
Identitatea lor este cunoscută și, dacă 
se întorc în Israel, vor fi arestați.

S-a constatat și că înregistrări vi-
deo postate pe rețelele de socializare 
cu scene ale atentatelor recente pot 
servi drept modele pentru alte atacuri. 
De aceea, pentru a preveni circulația 
unor astfel de videoclipuri, oficialități 
din domeniul securității au cerut gu-
vernului o lege care să interzică isra-
elienilor postarea acestor înregistrări. 
(E.G.)

Ajunul Pesahului i-a reunit pe enoriași la Templul Co-
ral din București, după o lungă pauză cauzată de pande-
mie. Înaintea serviciului religios de Pesah, prim-rabinul 
Rafael Shaffer și-a exprimat bucuria de a fi din nou îm-
preună, într-un cadru al comuniunii sufletești. El a pre-
cizat că Pesahul este Ziua Libertății Noastre și a vorbit 
despre importanța libertății în viața omului, explicând de 
ce este supărătoare lipsa acesteia. Când este liber, omul 
își ia singur deciziile, deci își dezvoltă o conștiință. Dacă  

i se dau ordine, îi este refuzată această șansă, sentimentul 
dominant fiind acela al îngrădirii propriei conștiințe.

În continuare, doamnele au fost invitate să aprindă 
lumânări, iar prim-rabinul Rafael Shaffer și prim-canto-
rul Emanuel Pusztai au oficiat un Kabalat Șabat.

Corul Templului Coral, condus de Robert Levens-
sohn-Olteanu, a întregit dimensiunea spirituală a serii, 
publicul fiind apoi invitat la Seder Pesah de la Sinagoga 
Mare.          CLAUDIA BOSOI

Seder Pesah la București, ca în vremurile bune

Ilustrație a Exodului din Egipt, realizată  
de Providence Lithograph Company, 1907
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Un reper moral inubliabil: Anette Vainer z.l.
Într-o dimineață de început de 

Nisan 5782 am condus-o pe ultimul 
drum pe Anette Vainer z.l., soția ce-
lui care a însemnat o epocă în istoria 
postdecembristă a FCER: acțiunea 
concertată de restaurare a sinagogi-
lor din România. Printre cei care au 
umplut capela Cimitirului Filantropia 
din Capitală, pentru a-și lua bun ră-
mas de la ea, s-au aflat lideri FCER 
și CEB, directorul Joint pentru Româ-
nia, Israel Sabag, directoarea Com -
plexului Educațional Laude-Reut,  
Tova Ben Nun-Cherbis. Au venit din 
recunoștință, respect, admirație. 
Recunoștință, fiindcă nu a existat om 
în suferință care să i se fi adresat și 
să nu-i fi ușurat-o cu vorba și fapta. 
Respect și admirație pentru forța mo-
rală care radia din tot ceea ce făcea. 
Cu forță morală nu te naști, o câștigi. 
Dar, pentru a o obține e nevoie să lu-
crezi asupra ta însuți/însăți. Pentru a 

o păstra e nevoie să lupți. Anette Va-
iner a dobândit-o prin perseverență, 
demnitate, putere de autostăpânire.

N-a avut o viață ușoară. A venit 
pe lume la puțină vreme după ce 
Hitler ajunsese la putere – extrema 
dreaptă, inclusiv cea românească, 
era în plină ascensiune –, într-o fami-
lie evreiască ieșeană. Era copil când 
a trăit Pogromul de la Iași: „dumini-
ca aceea” de sfârșit de iunie 1941. 
Unul dintre bunici a murit în Trenul 
Morții. De câte ori mergea în peleri-
naj la Memorialele de la Podu Iloa-
iei, Târgu Frumos și asculta Kadiș-ul 
pentru martirii Holocaustului, se gân-
dea la el. A trăit – aidoma întregii sale 
generații  – euforia eliberării. A rein-
trat în învățământul de stat. Școala, 
apoi Facultatea de Electrotehnică din 
Iași le-a absolvit cu brio. A fost cole-
gă de facultate cu Abraham Ghiltman 
z.l., și el cu o traiectorie profesională 

și comunitară remarcabilă. Curând, 
mirajul unei lumi fără dezechilibre 
sociale, fără antisemitism, în care 
crezuse în adolescență, avea să se 
spulbere. Unei dictaturi îi luase locul 
alta. Decepția socială avea să fie du-
blată de suferința personală. Primul 
soț s-a stins prematur. I-au fost suport 
sufletesc profesia, în care a dovedit 
energie, rigoare, capabilitate, și cole-
gii. Cu unii a legat prietenii pe viață. 
A fost o femeie vitează. Avea un copil 
de crescut și educat. Asta a întărit-o 
în determinarea cu care a reușit să-și  
conducă cu o singură vâslă barca, 
până când l-a întâlnit pe cel care 
avea să-i devină al doilea soț: eco-
nomistul de marcă aflat, după 1990, 
în poziția de prim-vicepreședinte al 
Camerei de Comerț și Industrie a Ro-
mâniei, dr. Aurel Vainer. O căsnicie 
pe care, atunci când Anette a împlinit 
80 de ani și i-a sărbătorit, soțul ei o 
caracteriza cu un singur cuvânt, dar 
de o intensitate repetitivă dăruind 
adverbului superlativul: „Bine, bine, 
bine!”

A pus aceeași pasiune în viața 
comunitară ca în tot ceea ce făcea, 
înțelegând că rolul ei era acela de 
a-și susține soțul în toate demersu-
rile sociale. Dar a activat și ea însăși 
în plan comunitar, prin voluntariat 
pentru îmbunătățirea vieții asistaților, 
mai cu seamă a celor de la Căminul 
„Rosen”; participare la programe-
le naționale de educație evreias-
că, organizate de Joint; implicare 
în conducerea B’nai B’rith România 
(BBR), având un cuvânt de spus ca 
vicepreședinte. Totul – cu modestie, 
discreție, tact. Lucru subliniat de Eva 
Galambos, membră în conducerea 
BBR: „Era în firea ei să aibă grijă de 
oameni. A fost binevenită alegerea 
sa ca vicepreședinte BBR. Găsea 
imediat punctul sensibil în tema abor-
dată și se străduia să-l soluționeze.” 
„În cei 27 de ani de când lucrez la co-
munitate – spunea președintele CEB, 
ing. Paul Schwartz –, am constatat 
că oricine avea nevoie de ajutor ape-

la la ea. A fost dedicată muncii: ca 
inginer, ca activist social. A făcut bine 
comunității. A făcut bine României.” 
„Poate că acolo, Sus, soții Anette și 
Aurel Vainer sunt de-acum împreu-
nă”, a dat expresie lirică momentului 
subsecretarul de stat în Ministerul 
Culturii, președinta Comisiei FCER 
de Etică, dr. Irina Cajal. „Nu au tre-
cut decât cinci luni de când dr. Aurel 
Vainer ne-a părăsit. Acum a plecat și 
ea, după ce a suferit de una din boli-
le, incurabile până azi, ale secolului. 
Și-a iubit familia. Ne-a iubit pe toți.” 
„Anette Vainer a fost ca o mamă pen-
tru mine – mărturisea președintele 
FCER, deputat Silviu Vexler. Plină de 
iubire, dar care trebuia să fie severă. 
Din atâtea clipe de ocrotire, un exem-
plu doar. Când am fost bolnav, m-a 
luat la propriu de mână și m-a dus la 
doctor. A rămas alături de mine până 
mi-am revenit. În fața oricărui obsta-
col, oricât de greu, nu renunța.” „Nu 
era ușor să te adaptezi felului foarte 
dificil de viață al domnului Vainer – 
observa prim-rabinul Rafael Shaffer. 
Ea a reușit. A creat armonia de care 
orice căsnicie are nevoie ca să dure-
ze. Avem multe de învățat de la ea. 
Să le păstrăm amândurora memo-
ria!”

Ceremonia s-a încheiat cu onoruri 
militare, Anette Vainer fiind decorată 
de Președinția României.

IULIA DELEANU

Decizii ale conducerii FCER-CM
La data de 25 februarie a.c. a avut loc o reuniune online a Comitetului Di-

rector al FCER-CM în care a fost aprobat prin consens contractul de comodat 
cu INSHR-EW, împreună cu anexele, pentru bunurile mobile care urmează să 
fie prezentate ca exponate în cadrul Muzeului Național de Istorie a Evreilor și 
al Holocaustului din România.

De asemenea, Comitetul Director al FCER-CM a aprobat prin consens re-
înnoirea Protocolului de colaborare cu Administrația Penitenciarelor.

La data de 24 martie a.c. a avut loc o reuniune online a Consiliului de 
Conducere al FCER-CM. Subiectul principal al întâlnirii a fost recensământul 
populației și al locuințelor, în desfășurare anul acesta. La invitația președintelui 
FCER, Silviu Vexler, deputat în Parlamentul României, la discuție a partici-
pat și Lacziko Enikő Katalin, secretar de stat în Departamentul pentru Relații 
Interetnice. Aceasta a prezentat o serie de informații generale cu privire la 
recensământul populației și al locuințelor și a răspuns la întrebările punctu-
ale ale participanților, cu privire la elementele specifice recenzării populației 
aparținând minorității evreiești.

În cadrul întâlnirii, Silviu Vexler, Ovidiu Bănescu, Eduard Kupferberg, pre-
cum și o parte dintre președinții comunităților din țară au subliniat importanța 
recenzării tuturor persoanelor aparținând minorității evreiești din România, 
deoarece, în funcție de aceste date raportate acum, vor fi dezvoltate progra-
mele și acțiunile viitoare ale FCER. Activitățile privind recensământul la nivelul 
Federației sunt coordonate de secretarul general Eduard Kupferberg.

În cadrul aceleiași întâlniri, președintele, vicepreședintele și secretarul ge-
neral al FCER-CM – Silviu Vexler, Ovidiu Bănescu, respectiv Eduard Kupfer-
berg – au prezentat și o informare la zi în ceea ce privește ajutorul acordat de 
către FCER-CM refugiaților din Ucraina.

La data de 30 martie a.c. a avut loc un vot prin corespondență al Comite-
tului Director al FCER-CM pentru validarea rezultatului alegerii organelor de 
conducere ale Comunității Evreilor din Timișoara, observator fiind domnul se-
cretar general Eduard Kupferberg. Prezența a fost statutară și Luciana Fried-
mann a fost realeasă prin consens în funcția de președinte al CE Timișoara. În 
funcția de vicepreședinte a fost ales Gheorghe Sebok, iar în cea de secretar, 
Cristina Luiza Schwartz. Membrii sunt: Alexandru Fisher, Judith Hirschl, Ro-
bert Ernst, Adriana Victoria Aron, Ana Adrian, Mihai Lucian Grunberg. Membru 
supleant este Wagmann Roland.

GEORGE GÎLEA

Importante întâlniri ale președintelui 
FCER și ale președintelui executiv  

al JDC cu oficialități române
• Pe data de 25 martie, deputatul 

Silviu Vexler, președintele Federației 
Comunităților Evreiești din România, 
și Ariel Zwang, CEO-ul American Je-
wish Joint Distribution Committee 
(JDC), au fost primiți de prim-minis-
trul României, Nicolae-Ionel Ciucă. 
Principalele subiecte abordate au fost 
situația refugiaților din Ucraina, dez-
voltarea vieții evreiești din România și 
sprijinul guvernului pentru proiectele 
inițiate de comunitățile evreiești.

Ariel Zwang i-a transmis premieru-
lui Nicolae-Ionel Ciucă felicitări pentru 
modul în care sunt primiți și sprijiniți 
refugiații din Ucraina în toate punctele 
de trecere.

În contextul discuției privind situ-
ația comunităților evreiești din Româ-
nia și dezvoltarea vieții evreiești, șeful 
Executivului a subliniat poziția sa fer-
mă în favoarea unor măsuri concrete 
menite să prevină și să combată an-
tisemitismul, xenofobia, radicalizarea 
discursu lui instigator la ură, a adre-
sat felicitări FCER pentru succesul 
programelor implementate până în 
prezent și a salutat colaborarea con-
stantă dintre guvern și comunitățile 
evreiești.

Conform celor consemnate pe 
pagina de Facebook a președintelui 
Silviu Vexler, „membrii delegației i-au 
mulțumit prim-ministrului Nicolae-Io-
nel Ciucă pentru sprijinul acordat de 
guvern programelor desfășurate de 
FCER, în special celor de asistență 
socială și medicală dedicată supra-
viețuitorilor Holocaustului, dar și pen-
tru susținerea demersurilor de reabi-
litare și promovare a patrimo-
niului religios al comunităților 
evreiești”.

Cu același prilej, conform 
sursei citate, „au fost trecute în 
revistă și o serie de proiecte pe 
care Federația Comunităților 
Evreiești din România le are 
în desfășurare, cum este cel al 
realizării unui Memorial dedi-
cat eroilor evrei care au luptat 
în Primul Război Mondial pen-
tru România, deși nu aveau 
cetățenia țării”.

O discuție aprofundată a avut loc 
referitor la punctul de trecere a fron-
tierei de la Siret, respectiv centrul 
de primire a refugiaților organizat de 
JDC-FCER și măsurile implementa-
te pentru ajutorarea refugiaților care 
tranzitează România. În mod distinct, 

a fost evidențiată situația celor peste 
200 de orfani din Ucraina, aduși în 
România de FCER cu susținerea gu-
vernului.

• A doua zi, pe 26 martie, preșe-
dintele FCER Silviu Vexler, deputat, 
și președintele executiv al JDC au 
avut o întrevedere cu președintele 
Camerei Deputaților, Marcel Ciola-
cu. După cum a scris pe pagina sa 
de Facebook președintele Federației, 
principalele subiecte abordate au 
fost situația regională și evoluțiile re-
cente, dezvoltarea vieții evreiești din 
România și sprijinul Parlamentului 
României pentru proiectele inițiate de 
comunitățile evreiești.

CEO-ul American Jewish Joint 
Dis tribution Committee (JDC), Ariel 
Zwang, i-a mulțumit președintelui Ca-
merei Deputaților pentru sprijinul con-
stant acordat inițiativelor care privesc 
memoria Holocaustului și comunitățile 
evreiești.

În contextul discuției privind viața 
evreiască din România, „Marcel Cio-
lacu a subliniat rolul esențial al Par-
lamentului României în elaborarea și 
promovarea legislației pentru preve-
nirea și combaterea antisemitismului, 
susținerea domniei-sale pentru pro-
gramele legislative privind protejarea 
memoriei victimelor Holocaustului și 
promovarea patrimoniului evreiesc din 
România. În același timp, a evidențiat 
prietenia de lungă durată care îl leagă 
de Federația Comunităților Evreiești 
din România și colaborarea deosebi-
tă avută cu reprezentanții acesteia”, a 
subliniat Silviu Vexler.

O amplă discuție s-a referit la 
situația din Ucraina, respectiv la cen-
trul de primire a refugiaților organizat 
de JDC-FCER la punctul de trecere 
a frontierei de la Siret și la măsurile 
implementate pentru ajutorarea celor 
care tranzitează România.

(A.M.)
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Szofia-Karolina Jakab, 63 de ani, București
Sunt la JCC. A început prima 

mea zi de voluntariat de la izbuc-
nirea războiului. Telefonul sună cu 
disperare – așa va face de-acum 
înainte în fiecare zi, fără încetare.

O voce feminină care trădează 
o vârstă: „Ne e foame. Trimiteți-ne 
ceva de mâncare. Măcar pâine.” 
Eu: Unde sunteți? „În Jitomir. Se 
bombardează. Soțul e paralizat, nu putem pleca.” 
Îngrozită, fug în biroul unde lucrau Adi și Sofia, îi 
informez. Ochii lor erau la fel de îngroziți ca ai mei. 
Era la începutul războiului, nu ne puteam imagina 
ororile care au urmat. A doua zi am primit numărul 
Crucii Roșii din Jitomir. Am sunat la cei doi bătrâni 
și le-am dat numărul. Ne-au mulțumit plângând. Nu 
voi ști niciodată ce a urmat și dacă mai sunt în viață.

Alte zile, alte multe apeluri de ajutor. Voci de fe-
mei, voci de bărbați, voci de toate vârstele.

Aud o voce tânără de bărbat care îmi spune: „Nu 
știu să lupt, nu am făcut armata, ajutați-mă să ies 
din Ucraina.” În fundal, un bebeluș plânge. Nu am, 
nu avem cum să-l ajutăm. Închid telefonul și mă uit 
la Nicoleta, colega mea de Call Center. O văd cum 
își întoarce fața de la mine, să nu-i văd lacrimile. 
Fac la fel.

De ce, Doamne, de ce se repetă istoria?!

Roy Sharon, 25 de ani, Rișon LeZion, Israel
După două săptămâni de vo-

luntariat la HelpLine-ul JCC din 
București mi s-a spus că aș putea 
merge la Vama Siret să ajut. Așa 
că am luat un avion și o mașină, 
alături de câțiva prieteni ai mei. 
Acolo m-am simțit într-o lume cu 
totul diferită. Era ca și cum orice se 
întâmpla oriunde altundeva nu mai 
era real, în timp ce acei oameni, care aveau nevoie 
de ajutor imediat, la fața locului, erau singura reali-
tate în acel moment. Ne-am străduit să le asigurăm 
tuturor hrană (le sunt profund recunoscător bucăta-
rilor de la graniță, care muncesc până la epuizare 
pentru a asigura mâncarea tuturor), ceaiuri, produ-
se de îngrijire personală.

Această experiență m-a impresionat mai ales 
prin oamenii pe care i-am întâlnit, atât voluntari, cât 
și refugiați. Am fost șocat, dar și inspirat în același 
timp să văd oameni îndeajuns de puternici să treacă 
pe jos granița unei țări străine, după ce le-a rămas 
doar dorința de a supraviețui. Nou-născuți, copii, 
oameni în vârstă, animale de companie, nimeni nu 
a fost lăsat în urmă. Asta a însemnat cel mai mult 

pentru mine în acele zile. Mi-aș fi dorit să-i întâlnesc 
pe prietenii mei de la JCC și JDC în alte condiții, dar 
sunt recunoscător pentru toată dragostea oferită și 
primită acolo, la graniță. Cu speranța că acest răz-
boi se va încheia în curând, mă întorc acum la Siret!

Mihaela Cuniță, 50 de ani, București
Primele zile de voluntariat au 

fost în localitatea Venus unde 
FCER și JDC au cazat mai mulți 
refugiați ucraineni. Pentru mine, 
experiența a fost una traumati-
zantă. Arătam calm și liniște, dar 
sufletul meu striga de indignare. 
Am încercat, alături de colegii vo-
luntari, să oferim tot sprijinul ne-
cesar. Am luat legătura cu amba-
sada Ucrainei, am obținut informații bancare, am 
făcut rezervări pentru ca unii refugiați să se poată 
întregi cu familiile lor din alte țări. Am cazat la mine 
acasă pentru câteva zile două doamne, am adus în 
București o mamă cu o fetiță (mama lucrase pen-
tru comunitatea evreiască din Odesa și intenționa 
după un timp să se întoarcă și să ajute din nou  
acolo).

Doamna Maia Morgenstern și-a pus la dispoziție 
apartamentul și am cazat acolo o mamă cu fiica ei. 
Erau complet singure. Nu mai aveau pe nimeni pe 
lume. 

Foarte mulți refugiați cu probleme diferite, care 
trebuiau rezolvate, aveau nevoie de sprijin, pe care 
l-am obținut de la mulți oameni de bine. Când eu 
a trebuit să mă întorc, fiul meu, Bogdan, a mers în 
locul meu pentru a ajuta în continuare.

Tragediile prin care trec acești oameni te mar-
chează. Este terifiant ca o bunicuță de 80 de ani să 
îți spună: eu am plecat, dar nu mă mai întorc aca-
să... Îmi reveneau în minte poveștile bunicii mele din 
timpul celui de Al Doilea Război Mondial. Se spune 
că oamenii învață din greșeli. Dar oare învățăm cu 
adevărat vreodată?

Magda Zucker, 32 de ani, București
Cele 14 zile pe care le-am pe-

trecut ca voluntar au fost probabil 
cele mai dificile din ultimii ani, dar 
și cele mai pline de satisfacții. Am 
avut ocazia să văd ambele as-
pecte ale operațiunii, atât în JCC 
București – partea logistică (ca-
zări, HelpLine, transport de ali-
mente sau alte obiecte necesare 
refugiaților) –, cât și la Siret, unde am întâlnit direct 
refugiații.

În fiecare dintre situații, așteptările mi-au fost 
de fiecare dată depășite de complexitatea acestei 
operațiuni. Nici nu îmi pot imagina câți oameni au 
fost deja ajutați în această lună și jumătate de către 
JDC & FCER, însă partea cea mai frumoasă este că 
nimeni nu este refuzat. Fie că e vorba de cei care 
sună la HelpLine sau de cei care tocmai au trecut 
granița și ajung la cortul din Siret, fiecare persoană 
este ajutată.

Ce m-a impresionat cel mai mult, în afară de 
poveștile refugiaților, este armata de oameni de 
care e nevoie pentru a menține funcțional întregul 
sistem: de la voluntarii care asigură funcționarea 24 
de ore din 24 a punctului de primire, până la doam-
nele care pregătesc zeci de litri de ciorbă zilnic, cei 
care aprovizionează și refac stocurile de alimente 
chiar și de 2-3 ori pe zi, cei care asigură curentul și 
căldura, alimentează generatorul – și o mie de alte 
detalii la care poate nu ne-am gândi, dar care sunt 
atât de necesare pentru ca totul să funcționeze ca 
pe roate.

Prin exemplul personal și prin modul în care 
reușește să pună laolaltă toate aceste piese de 
puzzle, Ery Pervulescu este un exemplu pentru fi-
ecare dintre noi și îi sunt cu adevărat recunoscă-
toare pentru șansa de a fi parte din acest proiect 
umanitar.

Roy Most, 44 de ani, Ariel, Israel
Când a început răz-

boiul în Ucraina și am 
văzut miile de refugiați 
ucraineni fugind spre Ro-
mânia, eu și prietenii mei 
din Israel am spus că tre-
buie să ne alăturăm ca 
voluntari și să încercăm 
să-i ajutăm, așa că am 
contactat JDC și am ve-
nit la Vama Siret. Când 
am ajuns am fost uimiți 
de amploarea operațiunii 
desfășurate de JDC, cu 
un cort deschis 24/7, în care oricine trece granița 
este ajutat. Mii de copii, femei, bătrâni în căutare de 
hrană, haine călduroase, un loc unde să doarmă. 
Eram acolo să-i ajutăm pe toți. Dulciuri pentru copii, 
cartele de telefon, uneori chiar și prim-ajutor medi-
cal. Împreună, alături de autoritățile române, toți cei 
de la graniță sunt pregătiți să ajute. Acolo am întâl-
nit oameni frumoși veniți din toată România. Chiar și 
în cele mai negre zile poți vedea o rază de lumină. 
Zece zile în care m-am simțit bucuros să pot face 
parte dintr-o asemenea organizație.

Grupaj realizat de GEORGE GÎLEA

„Sunt vremuri de război, iar noi trebuie 
să ne adaptăm acestei situații!”

Interviu cu Ery Pervulescu
George Gîlea: Ery Pervulescu, 

sunteți de la începutul războiului la 
Vama Siret, de unde coordonați acti
vitățile de ajutorare a refugiaților ucrai
neni care ajung la punctul de sprijin 
înființat acolo de FCER și JDC. Cum a 
decurs ultima lună, care sunt principa
lele probleme cu care vă confruntați?

Ery Pervulescu: Într-adevăr, ne 
aflăm aici deja de peste o lună și ju-
mătate, iar lucrurile se schimbă de la 
o clipă la alta. Aș vrea în primul rând 
să mulțumesc conducerii FCER și 
JDC care au susținut constant aceas-
tă inițiativă – domnilor Silviu Vexler, 
Ovidiu Bănescu și Eduard Kupferberg 
– și au făcut eforturi pentru ca activi-
tatea de aici să continue neîntrerupt, 
precum și domnului Israel Sharli Sa-
bag care este aici fizic, permanent, de 
la începutul războiului. De asemenea, 
mulțumiri speciale tuturor persoanelor 
implicate în acest amplu proiect: vo-
luntarilor, președinților de comunități 
și colegilor din FCER și JDC.

Mi-ar fi imposibil să aleg principa-
lele probleme despre care să discu-
tăm. Poate cea mai mare provocare 
este tocmai aceea că situația este 
într-o continuă evoluție și în fiecare 

zi lucrurile pe care trebuie să le rezol-
văm diferă. Dacă în primele zile după 
începutul războiului ne-am concen-
trat pe a face funcțional acest punct 
de lucru, a acomoda numărul uriaș 
de refugiați care treceau în fiecare 
zi, acum încercăm să găsim varian-
te pentru a menține deschis constant 
acest loc și a răspunde nevoii unui 
număr foarte fluctuant de refugiați. De 
asemenea, o operațiune care a ne-
cesitat extrem de mari eforturi a fost 
aceea de a trimite în Ucraina 6 tiruri 
cu ajutor umanitar: produse de igie-
nă, medicamente, alimente. Este unul 
dintre cele mai semnificative transpor-
turi umanitare care au ajuns în Ucrai-
na în această perioadă. Întreaga pro-
cedură logistică, de transport până la 
graniță și apoi de a găsi firme cu șoferi 
care erau dispuși să intre în Ucraina a 
fost extrem de dificilă, însă ne bucu-
răm că am reușit să o ducem la final  
cu succes.

G.G.: Sunt mulți cei care sau im
plicat până acum alături de FCER și 
JDC (nu doar voluntari din comunitățile 
evreiești din țară), dar în continuare 
este nevoie de ajutor. Ce ar trebui să 
știe cei care își propun să se alăture 

ca voluntari la punctul de sprijin de la 
Vama Siret?

E.P.: Din feedbackul primit de la 
alți voluntari de până acum, am des-
coperit că cei mai mulți sunt surprinși 
de efortul atât fizic, cât și emoțional 
necesar. Cei care vin aici trebuie să fie 
pregătiți să lucreze peste 12-16 ore/
zi, inclusiv pe timpul nopții. Știu din 
proprie experiență că nu este deloc 
ușor, însă trebuie să conștientizăm că 
acestea sunt vremuri de război, iar noi 
trebuie să ne adaptăm acestei situații. 
În plus, este foarte important ca cei 
care aleg să ajute în acest fel să fie 
conștienți de impactul emoțional. 
Avem de-a face cu oameni care sunt 
de multe ori de zile întregi pe drum, 
familii despărțite, persoane care nu 
vorbesc decât limbile ucraineană și 
rusă, astfel încât comunicarea este 
foarte dificilă.

G.G.: Efortul logistic extraordinar al 
unei operațiuni de asemenea amploa
re se adaptează constant evoluțiilor 

de pe front. Se vorbește despre un 
nou val masiv de refugiați, odată cu 
reașezarea trupelor ruse în Ucraina. 
Ce așteptări și ce nevoi aveți pentru 
viitorul apropiat, la cortul FCERJDC 
de la Vama Siret?

E.P.: Este greu de prezis cum va 
evolua situația. Tocmai de aceea, 
foarte importante sunt flexibilitatea și 
capacitatea de a ne adapta rapid ne-
voilor pe care, din păcate, nu le pu-
tem planifica în avans. Avem persoa-
ne care ne ajută pe plan local, însă în 
funcție de evoluția lucrurilor este posi-
bil să fie nevoie să aducem mai mulți 
voluntari și din alte orașe. Am avut și 
în trecut situații în care am cerut aju-
torul de azi pe mâine și în continuare 
acest lucru va fi esențial: ca fiecare 
persoană implicată, fie că vorbim de 
voluntari, fie de angajați sau de alte 
tipuri de colaboratori, să înțeleagă că 
această perioadă este cu totul atipi-
că și că e nevoie să ne adaptăm din 
mers.

Eforturile FCER și JDC de ajutorare a refugiaților ucraineni de la Vama Siret și din țară continuă, așa că este încă nevoie de donații  
și de voluntari. În numărul acesta al revistei vă prezentăm câțiva dintre voluntarii de până acum și experiențele lor.Y Y

(st.) Emanuel 
Pusztai, Israel 

Sabag, Ery 
Pervulescu, 
Roy Sharon, 

Magda 
Zucker
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nea, am făcut posibilă absorbția noi-
lor imigranți, atât a celor eligibili sub 
Legea Revenirii, cât și a celor care 
nu cad sub incidența acestei legi. De 
acum, 15.000 de ucraineni au sosit în 
Israel și îi vom primi pe toți până când 
furtuna se va termina.”

Israelienii, publicul israelian – a 
mai spus premierul care a venit la 
ceremonie împreună cu ministrul 
de externe, cel al sănătății și cu alte 
oficialități – pot fi mândri de contribuția 
și de asistența oferită de Statul Israel 
cetățenilor Ucrainei.

EVA GALAMBOS

Israelul oferă ajutor umanitar Ucrainei

Fostă ieșiva din 
Polonia, adăpost 
pentru refugiați

Ieșiva Chachmei Lublin, una dintre 
cele mai mari ieșivot din lume, care a 
funcționat în Polonia din 1930 până în 
1939, a fost transformată în spațiu de 
locuit pentru 200 de evrei ucraineni 
refugiați, amenajare realizată cu spri-
jinul Joint, a declarat directoarea Joint 
din Polonia, Karina Sokolowska, pen-
tru The Jerusalem Post. „Camerele, 
utilate cu 190 de paturi, sunt aidoma 
celor obișnuite de hotel, dar avem și 
săli mari în clădire, unde am pus mul-
te saltele pe podea.”

Joint mai are încă 500 de paturi 
puse la dispoziție refugiaților în cam-
pusuri temporare, situate în diferite 
localități din Polonia. Există o colabo-
rare strânsă între Joint și Comunita-
tea Evreilor din Polonia, precum și cu 
șef-rabinul Michael Schudrich, pentru 
o cât mai eficientă ajutorare a evreilor 
ucraineni refugiați.

„Uneori nu le putem oferi imedi-
at un loc de cazare –  a recunoscut 
Sokolowska. Alteori refugiații sunt 
informați că vor fi preluați de la graniță 
în aproxima-
tiv patru ore.” 

Un supraviețuitor al Holocaustului  
a fost ucis în bombardamentele din Harkov

De două ori refugiați din Ucraina

Facilități puse la dispoziție  
de Jewish Agency

Anticipând un val masiv de imi-
granți ucraineni în Israel, Jewish 
Agency, care de la începutul războiu-
lui s-a implicat în sprijinirea refugiaților 
evrei ucraineni, a lansat programul 
„Expresul de Aliya”, vizând urgentarea 
procesului de imigrare, în condițiile în 
care săptămânal ajung în Israel mii de 
ucraineni.

De la izbucnirea războiului, au imi-
grat în Israel 4.000 de evrei ucraineni 
și se așteaptă ca această cifră să 
crească odată cu înrăutățirea situației 
din țară. Astfel că programul „Expre-

sul de Aliya” va reduce semnificativ 
perioada de așteptare a persoanelor 
eligibile pentru imigrare, iar cu ajutorul 
și al altor organizații, donatori privați 
și fundații, cei aleși pot să se îmbarce 
mai repede în avioane.

Jewish Agency va sprijini și inte-
grarea imigranților după sosirea lor în 
Israel, de aceea au fost recrutați zeci 
de angajați care să-i primească la ae-
roport, să le ofere condiții de locuit și 
să-i includă pe cei tineri într-un pro-
gram de adaptare.

De la început, Jewish Agency a 
organizat operațiuni umanitare și de 
salvare în Polonia, România, Ungaria 
și Moldova, oferind facilități celor care 
doreau să emigreze în Israel.

Lumea evreiască s-a mobilizat 
exemplar în salvarea evreilor din 
Ucraina. Au fost făcute donații de 
zeci de milioane de dolari din partea 
Federației Evreiești din America de 
Nord, Keren Hayesid (Israel) și pri-

eteni ai Israelului din întreaga lume. 
„Salvarea evreilor din Ucraina, ca și 
din alte țări face parte din angajamen-
tul moral și din misiunea organizației 
noastre”, a declarat Amira Ahronoviz, 
director general al Agenției Evreiești.

Israelul a donat Ucrainei  
un spital de campanie

La 21 martie a.c., la aeroportul 
internațional David Ben Gurion a avut 
loc o ceremonie cu prilejul plecării 
unei delegații ce realizează în Ucraina 
un spital de campanie, donat de Isra-
el. Valoarea acestei investiții este de 
21 de milioane de șekeli.

Aflat la aeroport, premierul Naf-
tali Bennett a declarat că, din primul 
moment al izbucnirii crizei, Israelul a 
oferit Ucrainei asistență sub diferite 
forme. Astfel, din prima zi au plecat 
avioane cu tone de echipamente me-
dicale și medicamente. „De aseme-

Datorie morală împlinită

Sharon Bass 
Maor le ajută 
pe urmașele 
salvatorilor  
din Ucraina 

Din povestirile bunicii sale, Fanya 
Bass, supraviețuitoare a Holocaustu-
lui, israeliană originară din Ucraina, 
nepoata ei, Sharon Bass Maor, a aflat 
cum fusese salvată de familia unui 
pastor baptist, Konon Kaluta, după ce 
evadase, în 1942, înainte de a fi fost li-
chidat ghetoul care funcționa într-unul  
dintre orașele ucrainene. Kaluta încu-
raja familii creștine să ascundă evrei 
în casele lor. Timp de aproape un an, 
câtă vreme primejdia era prea mare 
pentru a-și putea relua drumul, Fanya 
a fost ascunsă în casa familiei Kalu-
ta. „Bunicii mei au considerat că era 
foarte important ca aceste povești 
adevărate să fie transmise urmașilor”, 
a istorisit Sharon la postul israelian de 
televiziune Canal 13. „Dorința bunicii 
mele era să am grijă de această fa-
milie oricând va avea nevoie.” Fanya 
a ținut legătura cu familia Kaluta de-a 
lungul anilor, a făcut demersuri să pri-
mească medalia și titlul de Drept între 
Popoare, ceea ce s-a realizat în 1995. 
Copiii Fanyei au continuat prietenia 
cu cei ai pastorului, Mariya Blyschik 
și Anna Chugai. Relații apropiate 
care s-au perpetuat și în următoarea 
generație.

Din prima săptămână în care rai-
duri aeriene amenințau orașul din nor-
dul Ucrainei, unde locuiau, nepoatele 
Mariyei, Alona și Lesia, au cerut aju-
tor „familiei” lor israeliene. Sharon s-a 
adresat ministrului afacerilor interne, 
Ayelet Shaked, pe care o cunoștea, 
cerând permisiunea intrării lor de 

urgență în Israel. Ceea ce s-a și în-
tâmplat.

Acum dorește ca oameni care „au 
o legătură specială cu poporul evreu, 
iubesc Israelul și vor să rămână în 
țară”, cum sunt nepoatele celor care 
au salvat viața bunicii sale în anii Ho-
locaustului, să aibă drept de ședere în 
Israel și după război: „Simt că este o 
datorie morală eternă.”

IULIA DELEANU

Ucraineanul Boris Romancenko, 
supraviețuitor a patru lagăre de concen-
trare naziste în decursul celui de Al Doi-
lea Război Mondial, ajuns la 96 de ani, 

a fost ucis în bombardamentele rusești asupra orașului 
Harkov, în 18 martie 2022. Publicația The Times of Isra
el, citând comunicatul Fundației Memorialelor de la Bu-
chenwald și Mittelbau-Dora, informează că s-a luat act „cu 
consternare de moartea violentă a lui Boris Romancenko 
în războiul din Ucraina”.

Boris Romancenko s-a născut în 20 ianuarie 1926,  
într-o familie de fermieri din satul Bondari, regiunea Sumî. 
Potrivit unui editorial al CNN, în 1942, la un an și jumăta-
te de când Germania nazistă invadase Uniunea Sovietică, 
toți bărbații din Bondari au fost deportați într-un lagăr de 
muncă forțată, într-o mină din Dortmund. O încercare de 
evadare eșuată îl aduce pe Boris Romancenko în lagărul 
de concentrare de la Buchenwald, în 1943. Au urmat pen-
tru el lagărele de concentrare de la Peenemünde, unde 
a fost silit să ajute la construirea rachetelor V-2 (Vergel
tungswaffe 2, „Arma Răzbunării 2”, rachete dezvoltate în 
Germania pentru a fi folosite împotriva orașelor Londra și 
Anvers, în 1944), Mittelbau-Dora și Bergen-Belsen. Mittel-
bau-Dora se afla în Munții Harz. Deținuții munceau și trăiau 
sub pământ, dormind în paturi de lemn dispuse pe patru 
niveluri, într-un tunel adânc de 50 de metri. Ei au numit 

acest lagăr „Iadul Dorei”. Boris Romancenko a supraviețuit 
și unui Marș al Morții către lagărul de la Bergen-Belsen, 
în aprilie 1945. Trupele britanice l-au eliberat în 15 aprilie 
al aceluiași an, dar a fost silit să lupte în Armata Roșie și 
abia în 1950 i s-a permis să se întoarcă în Ucraina. Aici s-a 
angajat ca dactilograf, a urmat cursuri serale de inginerie 
minieră și a obținut o diplomă în domeniu. Mai târziu a pro-
iectat mașini agricole.

După prăbușirea URSS, Boris Romancenko, neevreu, 
a început să vorbească despre prizonieratul său în lagă-
rele naziste. A participat la evenimentele de comemora-
re a Holocaustului organizate în Germania și s-a implicat 
în educarea tinerelor generații cu privire la ororile nazis-
te. A militat pentru pace, libertate și protejarea drepturilor 
omului. Potrivit Fundației Memorialelor de la Buchenwald 
și Mittelbau-Dora, moartea lui Boris Romancenko ara-
tă și „cât de periculos este războiul din Ucraina, inclusiv 
pentru supraviețuitorii lagărelor de concentrare naziste”, 
supraviețuitori care, în prezent, sunt în număr de aproxi-
mativ 42.000 pe teritoriul ucrainean. Fundația menționată 
a format un parteneriat cu alte 30 de grupuri și asociații ale 
memoriei Holocaustului, pentru a-i ajuta pe supraviețuitori 
atât cu donații în hrană și medicamente, cât și cu relocarea 
celor care părăsesc Ucraina.

CLAUDIA BOSOI

Acum mai bine de opt dece-
nii, Raisa Valiushkevych se refu-
gia din Ucraina pentru a-și salva 
viața în urma invaziei trupelor 
naziste. Acum, supraviețuitoarea 
Holocaustului, în vârstă de 98 
de ani, s-a văzut nevoită să ia 
din nou calea exilului – de data 
aceasta în Germania, ca refugia-
tă din calea unui nou război.

Ea se numără printre cei 
aproximativ 50 de supraviețuitori 
ai Holocaustului, ajutați de 
organizațiile evreiești să pără-
sească Ucraina încă din prima zi 
a războiului. Mulți se află acum în 
Germania, unul dintre statele europe-
ne în care viața evreiască a cunoscut 
un reviriment remarcabil. „Am găsit o 
a doua patrie aici și mă simt bine. Sunt 
foarte recunoscătoare”, a declarat 
Raisa Valiushkevych pentru agenția 
Reuters. Valiushkevych și-a amintit 
cum ea, alături de părinții și de sora ei, 
au fugit mai întâi din Ucraina în anul 
1941, pe jos și apoi cu trenul, până în 
Kazahstan. Astfel, ei aveau să se nu-
mere printre puținii supraviețuitori ai 
Holocaustului din Ucraina, o țară cu o 
populație evreiască de circa un milion 
și jumătate de persoane.

Exploziile din apropierea aparta-
mentului ei din Kiev și alarmele re-

petate au determinat-o să ia această 
decizie de a părăsi orașul, iar grație 
implicării JDC a ajuns la granița cu Po-
lonia, după care la Frankfurt, într-un  
centru rezidențial pentru seniori. „A 
fost dificil”, a spus fiul ei în vârstă de 
70 de ani, Vadym Valiushkevych, cel 
care și-a însoțit mama în călătoria 
care a durat trei zile. „Drumurile fuse-
seră bombardate. Mama a trebuit să 
facă injecții pe drum.” Confruntată cu 
imagini de neuitat din copilărie, fosta 
profesoară a declarat că a fost ciudat 
să fi găsit un astfel de refugiu în țara 
foștilor ei persecutori. Dar vremurile 
s-au schimbat și ea se simte recunos-
cătoare și binevenită în Germania. 

(D.D.)
(I.D.)

(Continuare în pag. 17)

Sharon Bass Maor (centru)

Raisa Valiushkevych
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– Vă rog să ne împărtășiți o amin
tire dragă cu ocazia unei zile de 
naștere.

– Vorbind despre ziua mea de 
naștere, trebuie să vă mărturisesc 
încă de la bun început că o așteptam 
cu mari emoții. Poate și cu mare 
ambiție. De ce? În primul rând pen-
tru a le duce bomboane colegilor de 
la școală. O cutie de bomboane co-

respunzătoare, numărate, procurată 
din timp. Nu se găseau uneori. Era o 

mare bucurie. Pe vremea mea, ziua 
de 1 mai era o zi liberă. Nu aș fi ratat 
pentru nimic în lume acest eveniment. 
Chiar de ziua mea de naștere ploua 
și mă apuca o tristețe teribilă. Ploua 
și se făcea foarte rece. Natura înver-
zise și îmi amintesc de pomii înfloriți. 
Și mai ales de lalele. Sunt florile mele 
preferate. Apăruseră lalelele negre, 
zimțate, care mai de care... Am petre-
cut Ziua Muncii muncind, deși era zi 
liberă. Într-un domeniu care îmi e drag 
– pe scenă, pe platourile de filmare. 
Mama face parte din amintirile mele. 
Ea se pregătea, îmi pregătea ziua de 
naștere și tot mama lua din timp sa-
lam de vară, astfel că de 1 mai aveam 
un „salam ținut la vânt”. Pentru 1 mai. 
Pentru ziua mea. Cu vreme înainte, 
mama cumpăra cele necesare pentru 
tort. Primeam lalele și cadouri. Mama 
făcea două torturi, să avem și pentru 
2 mai, Ziua Tineretului.

– Există oare o calitate, o însușire 
dobândită în exclusivitate odată cu 
trecerea timpului?

– Poate speranța de a dobândi 
înțelepciune. Asta speri, odată cu ri-
durile, durerile articulare, părul alb – 
la care țin foarte mult. Eu am dobândit 
bucuria de a mă întâlni cu mama în 
oglindă. De câte ori privesc oglinda 
îmi place să cred că mă întâlnesc 
cu mama. Merită să achiziționezi 
înțelepciune plătind ani... Eu inves-
tesc. Sper să dobândesc această 
înțelepciune. Mă pregătesc.

– Ați colaborat dea lungul carierei 
cu o suită de regizori. Ați întâlnit teh
nici, metode dintre cele mai diverse. 
Roluri principale nenumărate. Ce ne 
puteți spune despre figurație însă? 
Vați regăsit vreodată în această ipos
tază? Cum ați reacționat?

– Sunt câteva opțiuni și nu mul-
te. Lași frustrarea, nemulțumirea, 
prejudecata. Da, a crede că a face 
figurație este jignitor este o prejude-
cată. În Italia, atunci când am filmat 
pentru The Passion of the Christ, a 

fost momentul în care am înțeles forța 
acestui demers. Figurația și figuranții. 
Nu se poate fără figurație. Nu e nimic 
defăimător, odată ce îți asumi aceas-
tă condiție. Își cunoșteau forța, drep-
turile, statutul. Nu este deloc jignitor 
– dacă îți asumi. Avem câteva opțiuni 
deci – să ne pierdem energia consu-
mându-ne sau să lucrăm, să creăm, 
să folosim timpul. Poate e greu de re-
alizat.

– Proiecte noi, perspective de vi
itor?

– Există o serie de noi proiecte, 
unele foarte recente, altele care se 
vor definitiva. La Teatrul Dramaturgi-
lor Români, la Teatrul Național, unde 
tocmai ce a avut loc premiera spec-
tacolului Casa de la țară, în regia lui 
Claudiu Goga. Va urma un altul la 
TNB. Poate și un film. Și, desigur, la 
Teatrul Evreiesc de Stat – în calitate 
de manager temporar. Și în calitate 
de actriță. Realitatea este complicată, 
iar aici mă refer la buget, la mijloace-
le de a realiza anumite proiecte. Sunt 
recunoscătoare unei întregi echipe, 
pentru eforturile depuse constant. 
Mă gândesc la un spectacol cu titlul 
provizoriu – VERSUS – pentru că, de 
ce nu, m-am specializat în tot felul de 
controverse. Nu în ultimul rând, aș 
pomeni despre alegerea unor spații 
neconvenționale, forme de specta-
cole-concert, care vor ilustra limba și 
muzica klezmer, cântul idiș. Mai mult, 
le văd ca pe niște punți de comunica-
re, prin care ne facem cunoscuți unui 
public nou.

Despre Mimi Reinhardt se povestește că era o adora-
bilă doamnă, o senioară activă neîntrecută la bridge, care 
nu se ferea de consecințele revoluției tehnologice și care 
obișnuia să urmărească pe internet prețul acțiunilor listate 
la bursă. Toate acestea se întâmplau într-un cămin pentru 
persoanele ajunse la vârsta de aur, în Herzliya (oraș care 
și-a luat numele de la Herzl), nu departe de Tel Aviv.

Mimi Reinhardt a avut un fiu, profesor de sociologie 
la Universitatea din Tel Aviv, una dintre cele mai bune din 
lume. Și o nepoată mai avea doamna Reinhardt – o ne-
poată cu un nume frumos: Nina. Și tocmai această ne-
poată a fost aceea care a dat lumii de știre că s-a stins 
Mimi Reinhardt. Și de ce anume inimile 
au tresărit la auzul acestei vești? De ce 
anume a devenit această veste o știre 
pretutindeni?

Mimi Reinhardt nu a fost o femeie oarecare, binecu-
vântată de Domnul cu o viață neobișnuit de lungă. S-a 
născut în timpul Primului Război Mondial, în ianuarie 
1915, în Imperiul Habsburgic, la Viena, primind la naștere 
numele Carmen Koppel. Nu peste multă vreme, Imperiul 
Habsburgic avea să iasă din istorie, iar domnișoara Car-
men Koppel avea să intre în ea sub numele de doamna 
Mimi Reinhardt.

Între 1906 și 1913, tot la Viena, locuia un tânăr cu 
ambiții artistice, în care avea să se întrupeze diavolul. Nu-
mele său era Adolf Hitler.

Mimi Reinhardt a ajuns să-și facă un rost în viață la 
Cracovia, în Polonia, iar aici a cunoscut un om al cărui 
nume nu vă e străin: Oskar Schindler.

Căci, vedeți dumneavoastră, Mimi 
Reinhardt a fost secretara lui Oskar 
Schindler și, mai mult, a fost mâna lui 
dreaptă și femeia care i-a insuflat cu-
rajul să fie un bărbat bun, drept, într-o 
vreme în care erau tot mai rari oamenii 
întregi pe pământ.

Mimi Reinhardt a fost cea care, în 
definitiv, a creat, cea care a scris cele-
bra listă a lui Oskar Schindler. Nu apare așa în filmul lui 
Steven Spielberg, dar Mimi Reinhardt, cu inima ei mare, 
nu a suferit din atâta lucru. A declarat scurt că nu a căutat 

niciodată să fie cunoscută. A fost invi-
tată la premiera filmului, dar nu a putut 
să intre în sala cinematografului, fiind 

doborâtă de emoție. Să revadă Apocalipsa era, pur și sim-
plu, prea mult. Nici nu știu dacă a văzut vreodată Lista lui 
Schindler și, la drept vorbind, nu are nicio importanță.

Căci, vedeți dumneavoastră, filmul este doar o copie 
oarecare a vieții. Iar Mimi Reinhardt și-a riscat viața pentru 
a salva de la moarte peste o mie de oameni. Asta contea-
ză.

Vestea este, de aceea, exagerată: Mimi Reinhardt nu 
a murit. Nu mor decât aceia care sunt uitați, așa cum știm 
din înțeleptele vorbe ale evreilor de odinioară. Iar Mimi 
Reinhardt nu a fost, nu este și nici nu va fi uitată.

Andrei Crăciun este ziarist și scriitor. Are un master în 
cultură și civilizație ebraică la Universitatea din București 
(2014).

La mulți ani, Maia Morgenstern!

Lista lui Mimi Reinhardt
La începutul lui aprilie 2022, moare în Israel, la 107 ani, Mimi Reinhardt

TZMARMORET

ANDREI  
CRĂCIUN

Data de 1 mai reprezintă începutul pentru actrița Maia Morgenstern. Feme
ie, mamă, actriță, manager de instituție publică de cultură, persoană publică. 
Iată doar câteva dintre valențele care se întrepătrund în cel mai binevoitor 
mod cu putință. Cu ocazia zilei sale de naștere, Maia Morgenstern a acceptat 
să se destăinuie cititorilor revistei „Realitatea evreiască”. A desluși prezentul 
– iată un adevăr care nu mai trebuie demonstrat. Sau poate doar mărturisit.

Vreau să vă mulțumesc pentru 
acest interviu, pentru acest prilej de 
a-mi aminti evenimente plăcute, alte 
zile de naștere, clipe frumoase pe 
care le-am evocat. Lângă noi sunt 
însă și subiecte dureroase, iar din-
colo de aceste momente frumoase, 
intense, nu putem face abstracție de 
realitatea pe care o trăim, de eveni-
mentele cărora le suntem martori, mai 
de aproape, mai de departe – și nu 
ne lasă nepăsători. Nu aș fi vrut să 
vorbesc prea mult despre asta, nu mă 
erijez în comentator politic ori analist, 
ci doar încerc să fac bine și nu pot 
rămâne nepăsătoare. Am pus apar-
tamentul meu la dispoziția celor aflați 
în mare suferință, în nevoie. Am evi-
tat, dar, iată, acum îmi oferiți ocazia 
de a le răspunde public. Aș răspunde 
și celor care m-au ironizat, m-au în-
ghiontit pe ascuns cu privire la acest 
gest al meu. „Ai uitat sau nu vrei să îți 
aduci aminte ceea ce a suferit fami-
lia ta în lagăre de muncă în Ucraina, 
în vremuri trecute?” Nu, nu am uitat, 
am aflat și îmi aduc bine aminte din 
povestirile lor și studiind istoria. Poate 
ar fi avut nevoie de o mână întinsă, 
de mai multă prietenie, de mai multă 
empatie. Este rândul meu acum să 
arăt generozitate, înțelegere, să întind 
o mână celor aflați în grea suferință. 
Chiar la Teatrul Evreiesc de Stat au 
fost colectate bunuri de strictă necesi-
tate pentru a fi predate celor care au 
atât de multă nevoie.

– Vă mulțumesc.
DAN DRUȚĂ

Călătorie 
în Vagonul 

rătăcitor  
al lui Gabriel  

Ben Meron
Cea mai recentă carte a lui Gabriel 

Ben Meron (pseudonimul literar al lui 
Gabriel M. Gurman), Vagonul rătăci
tor, a fost lansată în 25 martie 2022 
la Muzeul Universității de Medicină, 
Farmacie, Științe și Tehnologie „Geor-
ge Emil Palade” din Târgu Mureș, în 
prezența autorului.

Lect. univ. dr. Corina Lirca, de la 
Universitatea „Petru Maior” din Târgu 
Mureș, a conturat profilul eroului din 
Vagonul rătăcitor la diferite vârste – 
Dan Ben Mihael, originar din Româ-
nia și nou-venit în Israel. În stil post-
modern, romanul țese în structura lui 
mai multe povești decât cea a prota-
gonistului. Cititorul va avea surpriza 
schimbării de perspectivă a altor două 
voci care preiau istorisirea evenimen-
telor. Se vorbește despre „moarte, 
pierdere, război, rezistența în fața 
tragediilor, conexiunea autentică între 
oameni, iubire, relație extraconjuga-
lă, vindecare, demnitate, societatea 
israeliană, istoria mare versus istoria 
mică, boală, spital, regăsirea orașului 
natal după zeci de ani, problematica 
emigrantului, a dificultății de aclima-
tizare, pasiunea pentru muzica clasi-
că”, a conchis vorbitoarea.

Pe prof. univ. dr. Leonard Azam-
firei îl leagă o solidă prietenie de dr. 
Gurman pe care îl numește „un mare 
evreu printre români și un mare român 
printre evrei”, ca patriot, profesionist, 
om prolific, 
de o mare 

CLAUDIA BOSOI
(Continuare în pag. 6)
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Întâlnire tripartită la  
Sharm el Sheik

În atmosfera internațională ten-
sionată – provocată de războiul din 
Ucraina, dar și de eventualitatea sem-
nării în curând de către Statele Unite 
a unui nou acord nuclear cu Iranul, 
după ce în timpul administrației Trump 
s-au retras din acord – diplomația is-
raeliană a considerat necesară mo-
bilizarea unor țări vecine din Orientul 
Mijlociu, cu care are interese comune. 
Astfel, la 22 și 23 martie, în stațiunea 

Sharm el Sheik din Sinai a avut loc o 
întâlnire la nivel înalt între premierul 
israelian Naftali Bennett, președintele 
Egiptului, Abdel-Fattah el Sissi, și 
prințul moștenitor din Abu Dhabi, Mo-
hammed bin Zayed al-Nahyan. Or-
ganizată de Bennett, la început s-a 
dorit ca reuniunea să fie secretă, dar 
Administrația Prezidențială din Egipt a 
dat un comunicat și s-au făcut și foto-
grafii.

Potrivit acestui document, cei 
trei lideri au discutat consecințele 
„evoluțiilor globale” (referire la războ-
iul dintre Rusia și Ucraina) în domeniul 
energiei, stabilitatea pieței și securita-
tea alimentară. Egiptul, care este cel 
mai mare importator de grâu din lume, 
primește 80% din rezerve din Rusia și 
Ucraina. De asemenea, jumătate din 
rezervele de cereale din Israel provi-
ne din Ucraina. Organizația Human 
Rights Watch a avertizat că războiul 
din Ucraina riscă să adâncească criza 
alimentară mondială, mai ales în Ori-
entul Mijlociu și în Africa de Nord.

Cei trei lideri au abordat și „ultime-
le evoluții în ceea ce privește un nu-
măr de probleme inter na ționale și re-
gionale”. S-a presupus că printre ele 
s-au aflat și convorbirile de la Viena, 
deocamdată întrerupte, privind pro-
gramul nuclear iranian.

Întâlnirea reprezintă prima reuni-

une trilaterală la nivel înalt din istorie 
între liderii Israelului, Egiptului și Emi-
ratelor Arabe Unite. Această manifes-
tare, au apreciat observatorii, mar-
chează un nou capitol al Acordurilor 
Abraham din 2020, de normalizare a 
relațiilor Israelului cu Emiratele Arabe 
Unite, Bahrain și Maroc, intermediate 
de fostul președinte american Donald 
Trump. Administrația Biden încearcă 
să includă în proces și Egiptul și Ior-
dania care aveau semnate tratate de 
pace cu Israelul.

În urma Acordurilor Abraham, în 
Orientul Mijlociu se conturează un 
bloc de state care doresc contracara-
rea influenței Iranului în regiune, dar 
viziunea lor este diferită. Israelul se 
opune vehement revenirii SUA în ca-
drul acordului. În schimb, Cairo și Abu 
Dhabi înclină către acceptarea acor-
dului nuclear. Ambele țări sunt preo-
cupate de sprijinul oferit de Iran așa-
zișilor „proxies”, dar susțin că, fără un 
acord, Iranul va realiza mai repede 
arma nucleară.

Problema apărării aeriene a fost 
un subiect central la reuniune. Naftali 
Bennett și-a prezentat viziunea unei 
apărări aeriene regionale.

În afara problemelor regionale, 
a fost abordată și extinderea coope-
rării bilaterale și trilaterale, mai ales 
în comerț și turism. Reuniunea s-a 
desfășurat la câteva zile după inau-
gurarea unei noi curse aeriene între 
aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv și 
stațiunea Sharm el Sheik. Știrea a 
fost larg comentată în presa israelia-
nă, mai puțin în cea egipteană.

Priorități diferite la reuniunea  
din deșertul Neghev

Nu a trecut nici o săptămână, 
când, la inițiativa Israelului, a avut loc, 
pe 27 și 28 martie, un alt moment di-
plomatic. La vestea că secretarul de 
stat al SUA, Anthony Blinken, se va 
afla în Israel, ministrul israelian de ex-
terne, Yair Lapid, a organizat la Sde 
Boker, kibuțul unde s-a retras David 
Ben Gurion, o reuniune a miniștrilor 
de externe din Egipt, Emiratele Ara-
be Unite, Bahrain, Maroc, Israel și 
SUA. Apropiindu-se momentul reveni-
rii Washing tonului în acordul nuclear 
iranian, Lapid s-a gândit să-i prezin-
te omologului său american un front 
regional împotriva Teheranului. Dar, 

Efervescență diplomatică israeliană

Președintele Isaac Herzog  
în vizită la Amman

Singapore  
își va deschide 

ambasadă  
în Israel

Pentru prima dată după stabilirea, 
în 1965, a relațiilor diplomatice, Sin-
gapore va deschide o ambasadă la 
Tel Aviv. Anunțul a fost făcut de minis-
trul de externe din Singapore, Vivian 
Balakrishnan, în cadrul recentei sale 
vizite în Israel, prilej cu care acesta 
s-a întâlnit cu ministrul israelian de 
externe, Yair Lapid. Demnitarul israe-
lian a salutat decizia pe care o consi-
deră „o nouă dovadă a relațiilor bune 
și speciale dintre țările noastre”. Până 
acum statul asiatic a fost reprezentat 
printr-un consulat-general onorific.

Singapore este unul dintre cei mai 
importanți parteneri ai statului evreu în 
comerțul cu armament. În acest con-
text, Balakrishnan a declarat că Isra-
elul este un lider mondial în inovație 
și tehnologie și că există un mare 
potențial în colaborarea dintre cele 
două țări. Deschiderea ambasadei va 
stimula acest parteneriat. El a semnat 
un memorandum de înțelegere în do-
meniul inteligenței artificiale cu Minis-
terul israelian pentru Inovație, Știință 
și Tehnologie. Balakrishnan a vizitat și 
Memorialul Yad Vashem și a declarat 
că „lumea nu trebuie să permită nicio-
dată ca o astfel de tragedie să se mai 
repete”.

Legăturile de securitate dintre cele 
două țări durează de peste 50 de ani și 
armata israeliană a ajutat țara asiatică 
să-și organizeze armata. Relația cu 
Singapore este considerată un câștig 
strategic, datorită așezării acesteia în-
tre două state islamice mari: Malaezia 
și Indonezia.

Ministrul de externe din Singapore 
a efectuat o vizită și la Ramallah, pen-
tru prima dată în ultimii șase ani. El a 
declarat că țara lui va stabili un birou 
de reprezentare la Ramallah, ridicând 
nivelul reprezentanței sale de non-re-
zident, pentru „a facilita angajamen-
tul” cu Autoritatea Palestiniană. (E.G.)

La invitația regelui Abdullah al II-lea, președintele Isaac Herzog a efectuat, 
la sfârșitul lunii martie, o vizită oficială în Iordania și a fost primit de suveran 
în cadrul unei ceremonii oficiale la palatul regal din Amman. Este prima vizită 
oficială și publică a unui șef de stat israelian în Iordania. Întâlniri între șefii de 
stat ai celor două țări au mai avut loc, dar în secret, relatează presa israeliană.

În timpul vizitei, cei doi lideri au avut convorbiri têteàtête, urmate de o în-
tâlnire bilaterală împreună cu delegațiile. Au fost abordate probleme legate de 
aprofundarea relațiilor iordaniano-israeliene, menținerea stabilității regionale, 
întărirea păcii și a normalizării relațiilor, scoțându-se în evidență existența unor 
oportunități latente în relațiile dintre Israel, Iordania și ansamblul regiunii.

La începutul întâlnirii, regele Abdullah a condamnat atacurile teroriste recen-
te din Israel și a transmis condoleanțe familiilor victimelor. Președintele Herzog 
a subliniat că Israelul și Iordania „trebuie să combată împreună toate tipurile 
de terorism și să coopereze în beneficiul securității popoarelor noastre. Spre 
deosebire de oribilele scene ale atentatelor, noi oferim o alternativă diferită a di-
alogului dintre cele două popoare, de respect și dorința de a demonstra regiunii 
că putem alege o altă cale”, a spus Isaac Herzog.

EVA GALAMBOS

așa cum a relatat presa israeliană, 
altele au fost prioritățile unora dintre 
participanți.

„Ceea ce facem aici este istorie, 
construirea unei noi arhitecturi regi-
onale bazate pe progres, tehnolo-
gie, toleranță religioasă, securitate și 
cooperare în domeniul informațiilor. 
Noua arhitectură, capacitățile comu-
ne pe care le creăm îi intimidează și 
îi descurajează pe dușmanii noștri 
comuni, în primul rând Iranul și aliații 
săi”, a declarat Lapid la încheierea re-
uniunii. Dar se pare că pentru ceilalți 
participanți nu Iranul a fost priorita-
tea, miniștrii de externe fie nu l-au 
menționat, fie doar l-au enumerat, 
comenta The Times of Israel. Astfel, 
referindu-se la priorități, unul dintre 
analiști a afirmat că Emiratele Arabe 
Unite ar dori investiții și energie cu-
rată; Bahrainul, securitate maritimă; 
Marocul, educație; iar Egiptul, agricul-
tură. Unul dintre dezideratele statelor 
participante a fost integrarea regiona-
lă, aprofundarea cooperării în diferite 
domenii. De fapt, cel mai bun lucru al 
acestei reuniuni a fost că ea a avut 
loc, au opinat miniștrii de externe.

Chiar dacă țările arabe nu au dorit 
să participe la o campanie deschisă 
anti-Iran a Israelului, aceasta nu a în-
semnat că au avut o abordare pasivă 
față de Teheran. Fără să-l menționeze 
nominal, Nasser Bourita, ministrul 
marocan de externe, a declarat că 
reuniunea a reprezentat un mesaj 
către „cei care sunt dușmanii acestei 
dinamici pozitive – aici, în această re-
giune, dar și în Africa de Nord –, cei 
care acționează direct sau prin inter-
mediarii lor împotriva valorilor noas-
tre, pe care le apărăm aici”. Ceilalți 
participanți și-au manifestat preocu-
parea mai ales față de programul ba-
listic iranian și față de sprijinul acordat 
de Iran așa-zișilor intermediari.

Pentru Anthony Blinken, reuniu-
nea a oferit posibilitatea de a-și asigu-
ra aliații din regiune că administrația 
Biden îi va sprijini pentru a putea face 
față amenințărilor și va susține efor-
turile lor de apropiere. „Statele Unite 
vor continua să sprijine un proces ce 
va duce la transformarea regiunii”, a 
spus secretarul de stat referindu-se la 

Acordurile Abraham. De asemenea, 
el i-a asigurat pe participanți că SUA îi 
vor ajuta în combaterea „Iranului și a 
intermediarilor lui”, un mesaj adresat 
Israelului și EAU, în primul caz ținând 
cont de nemulțumirea față de acordul 
cu Iranul și în al doilea caz din cauza 
refuzului Washingtonului de a adopta 
o poziție mai dură împotriva rebelilor 
hutsi care organizează atacuri frec-
vente împotriva statelor din Golf.

EVA GALAMBOS

energie, cu un 
suflet de artist.

Gabriel M. Gurman a explicat că a 
scris cartea pentru că a conștientizat 
un lucru peste care inițial a trecut cu 
ușurință. La sfârșitul anului 1973, 
după Războiul de Iom Kipur, se afla 

de un an și jumătate în Israel. La spi-
tal a îngrijit răniți, dar și-a dat seama 
că nu cunoștea nicio familie îndolia-
tă și s-a întrebat atunci pe ce lume 
trăia, dincolo de partea profesională. 
Avea cetățenie israeliană, dar încă 
nu se simțea israelian pentru că nu 

cunoștea realitatea țării. Pe parcurs, a 
devenit chiar mai mult israelian decât 
evreu. Scriind cartea și punându-și 
personajul în ipostaza unui nou-venit 
în Israel, bibliotecar refugiat în turnul 
său de fildeș, și-a zis că trebuie să-l 
ajute să rupă cercul elitist în limitele 

căruia își ducea viața. A ima-
ginat unul dintre numeroasele 
conflicte armate între Israel și 
Fâșia Gaza și i-a imprimat lui 
Dan Ben Mihael hotărârea de 
a cunoaște poporul în mijlocul 
căruia trăia.

Autorul nu se consideră 
scriitor, ci se descrie ca un po-
vestitor, pasiune moștenită de 
la tatăl lui: „Am niște conotații 
patologice, fiecare cuvânt 

îmi aduce aminte de o glumă. Îmi 
place să adun povești și să le spun. 
Cărțile sunt pentru mine o expresie a 
permanenței, poate chiar a obsesiei 
de a nu-mi pune mintea în stare de 
odihnă”, a conchis el cu umor și luci-
ditate.

Călătorie în Vagonul rătăcitor  
al lui Gabriel Ben Meron

(Urmare din pag. 5)

Gabriel M. Gurman
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În zilele de Sefira...
În a doua seară de Pesah, 16 Ni-

san, începe numărătoarea de Omer. 
Ea continuă șapte săptămâni în tregi, 
deci 49 de zile, până în seara de ajun 
a zilei care precedă sărbătoarea de 
Șavuot, respectiv până la 5 Sivan. 
Sunt numărate zilele, după rugă-
ciunea de seară (maariv), în fiecare 
seară adăugându-se încă o zi, până 
la cea de a 49-a. Data sărbătorii de 
Șavuot nu este menționată în Tora: 
ea este calculată pe baza numărătorii 
de Omer. Această numărătoare este 
menționată în Tora (Pentateuh), car-
tea Vaykra (Leviticul) 23, 15-16. Anul 
acesta, datele ebraice corespund da-
telor gregoriene 16 și 17 aprilie (prima 
seară și prima zi) și 4 și 5 iunie (ultima 
seară și ultima zi). Termenul ebraic 
pentru numărătoare este sefira: de 
aceea, această  numărătoare este 
denumită Sefirat HaOmer. Ea este un 
comandament din Tora. Înaintea nu-
mărătorii se menționează că cel care 
o face este pregătit pentru îndeplini-
rea ei. Urmează binecuvântarea nu-
mărătorii, apoi numărătoarea însăși, 
după care lectura Psalmului 67. În 
cadrul numărătorii se anunță a câta zi 
de Omer este, iar începând din ziua a 
șaptea se menționează și săptămâna 
sau numărul de săptămâni și de zile 
în cadrul săptămânilor incomplete.

„Omer” înseamnă „ofertă”. De fapt, 
este un snop de orz cu o greutate 
echivalentă cu circa 4 litri; calculele 
vorbesc de o echivalență de 3,88 ki-

lograme. Era darul pe care fiecare tre-
buia să-l aducă la Templul din Ierusa-
lim după trecerea celor 49 de zile nu-
mărate. Era noua recoltă. Astăzi, când 
Templul de la Ierusalim nu mai există, 
numărătoarea de Omer s-a păstrat în 
mod abstract: un comentator a afirmat 
că faptul poate fi comparat cu situația 
unor părinți care și-au pierdut fiul, 
dar continuă să serbeze ziua lui de 
naștere. Este greu să primim această 
comparație, dar trebuie să menționăm 
că Sefirat HaOmer este o perioadă de 
doliu, în care nu se oficiază cununii, 
nu se organizează petreceri, sunt in-
terzise tunsul, bărbieritul, înnoirea 
unui lucru de îmbrăcăminte, consu-
mul unui fruct nou, binecuvântarea re-
înnoirii (Șeheianu). Prin tradiție, doliul 
a fost pus în legătură cu moartea a 
24.000 de învățăcei ai lui Rabi Akiva, 
aflați în armata lui Șimon Bar Kohba 
în timpul răscoalei antiromane condu-
se de acesta (132-136 e.n.). Rabi Aki-
va fusese liderul spiritual al răscoalei. 
Conform tradiției, învățăceii nu au mu-
rit în luptă, ci din cauza unei epidemii 
care a apărut ca pedeapsă pe care au 
primit-o pentru că nu se respectau re-
ciproc. Ei și-au dat seama de cauza 
nenorocirii lor în a 33-a zi a numărăto-
rii de Omer. Atunci au înțeles că trebu-
ie să se corijeze din punct de vedere 
moral. De aceea, epidemia a încetat. 
În ziua a 33-a a numărătorii de Omer, 
cunoscută sub denumirea ebraică 
Lag BaOmer, doliul încetează. Evre-

ii așkenazi au adăugat și ultimele 
două săptămâni la doliu, în amintirea 
martirilor evrei din Europa, în perioa-
da Cruciadelor. Dacă analizăm isto-
ria răscoalei conduse de Șimon Bar 
Kohba, găsim alte aspecte bazate pe 
izvoare istorice și arheologice. Pro-
babil că în acea zi a fost o victorie a 
armatei lui Șimon Bar Kohba împotri-
va armatei romane, dar apoi răsculații 
au fost înfrânți din nou de armata ro-
mană. De Lag BaOmer este și Hilula, 
comemorarea lui Rabi Șimon Bar Io-
hai, înmormântat la Meron, în nordul 
Israelului. Este și tradiția aprinderii ru-
gurilor și a celebrării comemorării, cu 
bucurie, la mormântul lui Rabi Șimon 
bar Iohai, la Meron, acolo fiind aprinse 
și ruguri. Anul acesta va fi în seara de 
17 și în ziua de 18 Iyar (18-19 mai). 
Din nenorocire, anul trecut a fost un 
accident grav în seara de Lag BaO
mer la Meron, soldat cu 45 de morți 
și mai mult de 150 de răniți din rân-
dul participanților la Hilula. Sperăm că 
anul acesta Hilula se va desfășura în 
bucurie.

În zilele de Sefirat HaOmer sunt 
celebrate și alte evenimente din isto-
ria contemporană a poporului evreu. 
Este interesant faptul că ele s-au pe-
trecut tocmai în această perioadă. 
La 27 Nisan (anul acesta în seara 
de 27 și în ziua de 28 aprilie) este 
Yom Hazikaron laȘoah ve-laGvurah 
(Ziua Amintirii Holocaustului și a Ero-
ismului Evreiesc), dată stabilită de 

Dicționar selectiv  
de civilizație iudaică: Familie

Unitatea poporului evreu, dispersat geografic timp de 2000 de ani de exil, 
fără să dispună de autonomie, se datorează familiei. Înainte de sinagogă – 
expresie a vieții comunitare capabile să creeze marja de siguranță identitară 
–, familia era locul de păstrare și transmitere a valorilor spirituale iudaice: me-
morie a istoriei, cultură, religie. Familia era locul de transmitere educațională a 
evreității. Copilul crescut în mediul tradițional deprindea în casă noțiuni funda-
mentale de conduită iudaică: respectarea Șabatului – binecuvântarea lumână-
rilor, kiduș, hala, hav dala. Marile momente ale vieții: intrarea în rândul poporu-
lui evreu – brit mila, brisița; majoratul religios – bat și bar mițva; nunta – hatana; 
ritualurile de doliu în casă – acoperirea oglinzilor, șederea la pământ a rudelor 
de gradul întâi șapte zile imediat după înmormântarea decedatului sau dece-
datei, timp în care îndoliații primesc vizite – șiva; 30 de zile de șloșim – doliu 
intermediar, începând din dimineața zilei a șaptea de șiva. Restricțiile se ridică 
integral după un an. Sărbătorile evreiești sunt trăite în familie. Prin ele, copilul 
asimilează primele lecții de istorie și filozofie iudaică. Organizarea comunitară 
a Sederului, sărbătoare de familie, a intrat în tradiție în România după ce tă-
vălugul Holocaustului a distrus mare parte din comunități, iar supraviețuitorii, 
puțini, câți se întorseseră din lagărele naziste, rămăseseră singuri pe lume. 
Șef-rabinul Rosen a găsit o modalitate de a fi suplinită lipsa familiei și, totodată, 
de a menține iudaismul în statul totalitarist oficial ateu.

Ceea ce consfințește Decalogul în privința familiei este respectul acordat 
părinților (Porunca a 5-a: Respectă pe tatăl și pe mama ta); respectul acor-
dat integrității familiale (Porunca a 10-a: Să nu râvnești la ceea ce aparține 
aproapelui tău, inclusiv soția lui). În contractul de căsătorie primit de mireasă, 
semnat de doi martori și citit de rabinul care oficiază căsătoria – ketuba –, sunt 
specificate obligațiile soțului față de soție. În caz de deces, se aplica legea 
leviratului: fratele decedatului fără urmași lua în căsătorie văduva spre „a zidi 
fratelui său casă în Israel”. În caz de refuz, era aplicată ceremonia de halița în 
fața unui Bet Din.

Până în perioada Haskalei, rolul familiei evreiești era acela al unui mic lăcaș 
sfânt – mikdaș meat. Legăturile între soți, părinți - copii, copii - părinți erau mar-
cate de profundă solidaritate economică, puritate fizică și sufletească.

IULIA DELEANU

Knesset (parlamentul israelian) pe 
baza datei izbucnirii răscoalei ghe-
toului din Varșovia, 19 aprilie 1943. 
Data stabilită este la o săptămâ-
nă după Pesah și cu opt zile înainte 
de Ziua Independenței Israelului. În 
privința Zilei Independenței Israe-
lului (Yom HaAțmaut), ea este la 5 
Iyar (anul acesta este celebrată la 4 
Iyar, respectiv în seara de miercuri 4 
mai și în ziua de joi 5 mai, pentru a 
se evita profanarea Șabatului vineri 
seara). În anul 1948, data proclamării 
Independenței Israelului a fost 14 mai. 
Ziua Independenței este precedată cu 
o zi de Ziua Eroilor căzuți în războaie-
le de apărare a Israelului (Yom Hazi
karon leHalelei Zahal), al căror număr 
este mare și, din nenorocire, numărul 
lor a crescut în ultimul an.

Trecerea de la ziua de doliu la ziua 
de sărbătoare este simbolul trecerii de 
la durere la bucurie, de la catastrofă la 
renaștere. Anul acesta, ziua de doliu 
va fi păstrată în seara de 3 mai și în 
ziua de 4 mai. La 28 Iyar, a 43-a zi a 
numărătorii de Omer, este o nouă săr-
bătoare, de asemenea câștigată prin 
luptă și suferință: Ziua Ierusalimului 
(Yom Yerușalaym). Este ziua reunifi-
cării capitalei eterne a poporului evreu 
și a Israelului și a reîntregirii orașului, 
a eliberării Zidului de Apus din Tem-
plul de la Ierusalim (anul acesta este 
în seara de 27 și în ziua de 28 mai). 
Evenimentul a avut loc la 7 iunie 1967, 
în timpul Războiului de Șase Zile.

Precum vedem, o perioadă bogată 
în evenimente. Desigur, sunt diferențe 
în privința modului de celebrare a 
lor de către diferite grupuri de evrei 
– sioniști, nesioniști, laici, religioși, 
ultrareligioși, israelieni, din diaspo-
ra. Dar ne putem aminti un comen-
tariu asupra acestei perioade, care 
amintește de unitate: de la eliberarea 
națională, de Pesah, la eliberarea spi-
rituală, de Șavuot, la primirea Torei. 
Să sperăm că doliul se va transforma 
din nou în bucurie în viitor, cu ajutorul 
lui Dumnezeu.

LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI

Mesajul Președintelui României, 
Klaus Iohannis

„Cu prilejul Sărbătorii de Pesah, 
doresc să adresez felicitări condu-
cerii și tuturor membrilor Federației 
Comunităților Evreiești din România 
– Cultul Mozaic, însoțite de urări de 
sănătate, pace şi prosperitate.

Sărbătoarea de Pesah ne invită 
an de an să reflectăm la semnificația 
parcursului poporului evreu spre liber-
tate, prin credință şi biruirea unor în-
cercări dificile.

Pandemia de COVID-19 şi războ-
iul din Ucraina ne îndeamnă să dăm 
proba solidarității, exemplul grijii şi 
iubirii pentru aproapele nostru. În 
acest context dificil, transmit aprecie-
rea mea pentru felul în care întreaga 
Comunitate Evreiască s-a alăturat, 
cu generozitate şi responsabilitate ci-
vică, efortului național de ajutorare a 
vecinilor noștri aflați în suferință.

Fie ca Pesah să vă întărească în 
credință şi să ne apropie de triumful 
păcii. Hag Pesah Sameah!”

Mulțumind Președintelui Româ-
niei pentru mesaj și subliniind faptul 
că Sergiu Nistor este întotdeauna 
alături de comunitatea evreilor, Edu-
ard Kupferberg a remarcat faptul 
că, în acest an, Pesahul coincide cu 
Paștele catolic, se termină odată cu 
Paștele ortodox și include și peri-
oada Ramadanului, iar dacă în anii 
trecuți rugăciunile credincioșilor erau 
pentru sănătate, „acum pacea este 
cea care ne lipsește cel mai mult, 
dar sper că va veni vremea când ne 
vom întoarce la normalul lucrurilor”. 
Fiind vorba de culte, directorul Can-
celariei rabinice a dat cuvântul lui 
Victor Opaschi, secretarul general al  
Cultelor.

Marea sărbătoare a memoriei 
evreiești

Subliniind importanța celor 18 
culte religioase din România, Victor 
Opaschi și-a exprimat bucuria că 
poate fi prezent la sărbătoarea de 
Pesah, „marea sărbătoare a memo-
riei evreiești și totodată o sărbătoare 
a familiei care se reunește pentru a 
asculta povestea eliberării din robia 
egipteană. Îmi place să cred, a subli-
niat vorbitorul, că este și o sărbătoa-
re a familiei române în care comuni-
tatea evreiască ocupă un loc apar-
te. Istoria nu a fost prea blândă cu 
niciuna dintre cele două comunități, 
dar continuăm să ne respectăm 
moștenirea culturală și religioasă. 
Sunt sigur că noi, românii, putem 
face mai mult pentru cunoașterea 
rolului comunității evreiești în 
construcția României moderne. Fie-
care sinagogă reînnoită și renăscută 
este o formă a contribuției evreilor 
la edificarea culturii române, o for-
mă de punere în valoare a unui pa-
trimoniu cultural comun al românilor 
și evreilor și o formă de încredere 
a viitorului comunității evreiești din 
România de astăzi”, și-a manifestat 
optimismul Victor Opaschi.

Directorul Cancelariei rabinice a 
mulțumit vorbitorilor pentru frumoa-
sele cuvinte rostite și a încredințat 
prim-rabinului Rafael Shaffer și prim-
cantorului Emmanuel Pusztai rolul 
de a-i îndruma pe credincioși către 
un Seder Pesah așa cum dorește  
fiecare.

Partea organizatorică a serii de 
Seder Pesah a revenit unui colec-
tiv entuziast care, sub conducerea 
vicepreședintelui CEB, Silvian Horn, 
ajutat de Jean Bercu, șeful serviciu-
lui administrativ, a reușit să satisfacă 
cerințele tuturor, ceremoniile, inclusiv 
masa desfășurându-se fără niciun 

impediment. Bucatele gustoase au 
fost pregătite de personalul de la Că-
minul Rosen, sub îndrumarea Ilonei  
Mudava.

Mulțumiri speciale echipei CEB 
– Robert Hodorog, Tatiana Zadoina 
și Noemi Mihalache – și sponsorului 
Joint România reprezentat de Israel 
Sabag.

Seder Pesah la București, ca în vremurile bune
(Urmare din pag. 1)
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În acest an am sărbătorit Purimul 
la Sinagoga Rosen din Bacău. Timp 
de circa trei ore, cei prezenţi au uitat 

de vremurile grele şi s-au bucurat din 
plin de sărbătoare. Au fost prezente, 
oarecum peste aşteptări, aproxima-
tiv 60 de persoane. Am avut parte de 
invitaţi de seamă: primarul Bacăului, 
dl Lucian Stanciu Viziteu, cu soţia, 
purtătorul de cuvânt al Primăriei, dl 
preot Gherasim; prietenii noştri de la 
CE Iaşi, dl rabin Yehoshua Aharono-
vitch, dna preşedintă Benjamina Ides 
Vladcovschi, dl secretar Albert Loz-
neanu; invitaţi de la alte minorităţi din 
Bacău (armeană, germană, romă şi 
italiană), invitaţi de la Asociaţia „Cultul 
Eroilor Bacău”.

În deschidere, subsemnatul a pre-
zentat invitaţilor câteva dintre princi-
palele aspecte ale sărbătorii de Purim, 
vorbind despre caracterul foarte vesel 
al sărbătorii, dar cu unele accente de 
tristeţe, fiind vorba despre prima în-
cercare de genocid din istorie.

Apoi, dl rabin Yehoshua Aharono-
vitch a vorbit despre mițvoturile săr-
bătorii şi a delectat invitaţii cu o serie 
de pilde iudaice, foarte interesante. 
În continuarea programului a evoluat 
Corul Shalom al Comunităţii, dirijat de 
dna Mariana Herman, antrenându-i 
la cântat pe toţi invitaţii. În finalul pro-
gramului Corului, în aplauzele celor 
prezenţi, s-a cântat Heveinu Shalom 
Alehem şi s-a dansat, într-o minuna-
tă horă, Hava Naghila. Frumuseţea 
zilei a fost încununată cu o gustare, 
cu preparate de peşte, legume, fructe, 
humăntaşen şi un pahar de vin, totul 
având loc într-o atmosferă veselă.

Amintim cu recunoștință eforturile 
salariaţilor Lili Maxim, Laura Şerban şi 
Cristian Apreutesei care au contribuit 
la desfăşurarea fără cusur a festivităţii.

HAINRICH BRIF,
președintele CE Bacău

Membrii și prietenii Comunității 
Evreilor din Cluj au avut bucuria, dumi-
nică 20 martie a.c., să participe la un 
dublu eveniment: sărbătorirea Purim 
2022, după doi ani inactivi din cauza 
pandemiei, concomitent cu deschide-
rea pentru public a Centrului Cultural 
Evreiesc din Cluj. Sala multifuncțională 
a Centrului a fost plină până la refuz, 
printre invitați aflându-se și rabinul Dov 
Ber Orgad. Programul a fost susținut, 
tradițional, de orchestra de klez meri 
Mazel Tov și de corul Șira Hadașa 
care, după ani de peregrinări la diferite 
săli de spectacol clujene, și-au găsit 
acum căminul propriu.

Orchestra condusă de prof. Vasile 
Socea, având-o solistă pe Sulamita 
Socea, și corul condus, de astă dată, 
de Gheorghe Eisikovits (prof. Ecateri-
na Halmos, dirijoarea corului, fiind in-
disponibilă) au încântat publicul cu un 
bogat program specific acestei sărbă-
tori vesele.

La sfârșitul programului, Robert 
Schwartz, președintele Comunității 
Evreilor din Cluj, a evocat însem-

nătatea și semnificația momentului, 
mulțumind artiștilor pentru efort și pu-
blicului pentru participare.

La Cluj-Napoca fiind încă o rată 
mare de infectare cu Covid-19, orga-
nizatorii au făcut apel ca publicul să 
poarte măști, iar tradiționalele prăjitu-
rele, humăntașen, au fost servite în 
caserole pentru a fi consumate acasă.

Templul Memorial al Deportaților 
Evrei din Cluj, a cărui reabilitare a 
fost, de asemenea, finalizată, se va 
re des chide pentru oficierea de ser-
vicii divine cu ocazia sărbătorilor de 
Pesah.

ANDREI ZADOR

Bucuria Purimului vine din înfrângerea răului, iar celebrarea celei mai vesele 
sărbători din calendarul iudaic, așa cum se cuvine în această perioadă atât de 
grea pentru vecinii noștri ucraineni – care se confruntă cu răul chiar acum –, era 
nu doar firească, ci și necesară.

În Sinagoga Beit Israel din centrul Brașovului s-au auzit anul acesta cânte-
cele, râsetele și gălăgia menite să îl alunge pe Haman, așa cum se întâmplă de 
fiecare dată de Purim în orice sinagogă în care viața evreiască este prezentă.

„Hag Purim Sameah! Începem Purimul! Știu că nu sunt cele mai vesele 
momente din viața noastră, dar ar trebui să fim veseli. Pentru că așa este scris. 
Cine intră în luna Adar trebuie să fie plin de veselie, să-și sporească veselia. 
Așa că, dacă suntem triști în această perioadă, să încercăm să fim măcar un 
pic mai puțin triști”, a spus în deschidere președintele Comunității Evreilor din 
Brașov, Dan Rosenberg, care a adăugat că este important ca evreii să țină 
tradițiile chiar și în vreme de război și a adus la cunoștința celor prezenți în 
sinagogă eforturile comunității, alături de cele ale FCER și JDC, în sprijinirea 
refugiaților, CE Brașov oferind ajutor pentru sute de ucraineni aflați în nevoie.

Sărbătoarea de Purim a fost una cu adevărat autentică în Sinagoga Beit Is-
rael și datorită cântecelor corului comunității, dirijat de Răzvan Mureșan și con-
dus de Cristina Plugaru, coordonatoarea activităților culturale. Înainte de masa 
specifică Purimului, în restaurantul recent renovat al comunității, cei prezenți 
în sinagogă au fost parte a poveștii din Meghilat Ester, citită de Dan Gheller, 
cu bătăi din palme și gălăgie care l-au alungat pe Haman, urmate de o horă a 
bucuriei.

GEORGE GÎLEA

ComunitAti

Purim 5782 în vremuri grele

Sărbătoarea de Purim  
la Centrul Cultural Evreiesc

Purim autentic Restaurantul Șalom,  
recent renovat

Bacău

Cluj

Brașov

Legătura strânsă între 
comunități și administrații,  

cheia reușitei comune

Satu Mare

Sinagoga Mare din Satu Mare a 
fost gazda unei întâlniri cu oficialitățile 
administrației locale și județene: 
președintele Consiliului Județean 
Satu Mare, Csaba Pataki, și primarul 

municipiului Satu Mare, Gábor Ke-
reskényi. Municipiul Satu Mare a pri-
mit vizita unor oficialități importante 
ale statului vecin, Ungaria: secretarul 
de stat pentru afaceri civile și sociale, 
Vince Szalay-Bobrovinszky, care ne-a 
fost oaspete alături de rabinul-șef 
Tamás Róna, președintele Comunității 
Evreilor Zsima. De-a lungul mileniilor, 
poporul evreu a fost greu încercat și 
de fiecare dată a găsit, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, resurse de supraviețuire. 
Această supraviețuire o datorează și 
populațiilor de diferite confesiuni care, 
cu credință în Dumnezeu, contrar ce-
lor spuse de unii comentatori, au aju-
tat poporul evreu în momentele gre-
le. Sigur, istoria ne arată multe fațete 
dramatice, însă dorința de conservare 
și perpetuare a identității religioase a 
răzbit greutățile. Preocuparea noastră 
permanentă este de a-i atrage în jurul 
nostru pe cei care au legături familiale 
evreiești. Dar acest lucru nu este sufi-
cient, suntem continuu preocupați de 
istoria, cultura și educația iudaică. Din 

acest punct de vedere, am reușit să 
perpetuăm cultura și tradiția iudaică 
chiar cu ajutorul administrației locale 
și județene care a fost alături de noi în 
diferite proiecte. La această întâlnire 
au participat membri ai comunității și 
invitați, sinagoga fiind neîncăpătoa-
re. Mesajul nostru a fost că dorim ca, 
prin preocupările noastre prezente și 
viitoare, să facem posibile partene-
riate comune, astfel încât să putem 
reabilita lăcașele de cult, apelând la 
fonduri europene cu destinație spe-
cială, puse la dispoziție pentru rea-
bilitarea patrimoniului național, local 
și cultural care, din păcate, în acest 
moment se află într-o stare puterni-
că de degradare. Cu toții am fost de 
acord că documentarea riguroasă și 
legătura strânsă între comunități și 
administrații reprezintă cheia reușitei 
noastre comune.

Purim cu bucurie la Satu Mare
Comunitatea Evreilor din Satu 

Mare a sărbătorit Purimul alături de 
membrii comunității. La sărbătoarea 
de Purim au participat membrii însoțiți 
de copii. Povestea Esterei este în fi-
ecare an la fel de atrăgătoare ca și 
prăjiturile tradiționale servite. Sărbă-
toarea de eliberare a poporului evreu, 
care datează din vremea Imperiului 
Persan-Babilonian antic, este an de 
an o sărbătoare veselă: am cântat, 
copii și adulți deopotrivă. Am purtat 
măști și, văzând sinagoga neîncăpă-
toare, bucuria a fost pe măsură.

ADRIAN BEȘA,
președintele CE Satu Mare

Alături de Sinagoga Beit Israel și de 
Mikvé Maianey HaYeșua, o componen-
tă importantă a comunității noastre o 
reprezintă Restaurantul Șalom, certifi-
cat cașer. Renovat în luna martie 2022, 
spațiul este folosit în mod tradițional 
pentru reuniunile comunitare prilejui-
te de numeroasele Oneg Șabaturi și 
sărbători. Restaurantul a funcționat 
în regim de cantină inclusiv pe dura-
ta pandemiei, beneficiind de acordul 
autorităților și respectând reglementă-
rile impuse. Ca orice lăcaș primitor și 
continuu funcțional, a necesitat o pri-
menire substanțială, efectuată acum la 
distanță de aproximativ 15 ani.

Am reușit astfel, prin forțe proprii, 
să îi conferim un aspect complet nou 
și putem spune că acum arată ca un 
adevărat restaurant evreiesc. Dorința 
noastră a fost ca, prin noua imagine, să 
transmită un mesaj de speranță, rela-
xare, bunăvoință, pace și siguranță. Din 
această perspectivă, noile decorațiuni 
cu accente în nuanțe de alb și albastru 
rezonează cu drapelul Israelului și cre-
ează o atmosferă cu adevărat evreias-
că! Toate provocările tehnice, logistice 
sau financiare au fost date uitării de în-
dată ce am putut celebra împreună pri-
ma sărbătoare, cea a Purimului, când 
noua înfățișare a fost admirată de cei 
veniți la sărbătoarea bucuriei.

Să nu uităm totuși că într-un resta-
urant cu specific comunitar, pe lângă 
aspect și atmosferă, importantă este 

mâncarea. Bucătăria evreiască este o 
bucătărie tradițională și multiculturală 
totodată, cu o varietate de arome spe-
cifice. Minunat de rafinată, gastronomia 
noastră oferă mâncăruri specifice, core-
late cu semnificația sărbătorilor iudaice. 
Atât membrii Comunității evreiești din 
Brașov, cât și turiștii care doresc să se 
bucure de savorile bucatelor noastre vor 
regăsi în meniul Restaurantului Șalom 
un repertoriu culinar variat, îmbogățit și 
de o multitudine de arome. Preparatele 
oferite păstrează preponderent memo-
ria gastronomiei așkenaze, specifice 
țărilor din Europa Centrală și de Est, la 
care se adaugă unele preparate sefar-
de, inspirate din  bucătăria evreilor din 
Peninsula Iberică și din spațiul nord-
african. Adaptat cerințelor dietetice ale 
religiei, evantaiul gastronomic evreiesc 
nu se limitează la supa de pui, ciulent, 
supă kreplah, latkes, pastramă, urechi-
le lui Haman (fursecuri servite de Pu-
rim).

Astfel, respectăm tradiția noas-
tră culinară, dar suntem concomitent 
deschiși față de influențele locale ale 
gastronomiei românești, așa că am 
adăugat în meniu inclusiv prepara-
te gastronomice românești,  precum 
mici și sarmale. În această perioadă 
ne pregătim deja pentru sărbătoarea 
de Pesah, respectând cu strictețe 
cașer lePesah.

DAN ROSENBERG,
președintele CE Brașov

Orchestra klezmer Mazel Tov
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Cea mai îndrăgită sărbătoare a 
copiilor evrei de pretutindeni a fost un 
prilej de reuniune atât pentru cei mici, 
cât și pentru părinții lor. Președintele 
Comunității Evreilor din Arad, ec. Ra-
oul Vizental, a preluat inițiativa de a 
organiza o mică-mare petrecere de 
Purim. Copiii s-au deghizat în diver-
se personaje din desene animate, au 
demonstrat că știu să danseze foar-
te bine, să țopăie, să cânte, dar mai 
ales să se joace cu baloanele puse 
la dispoziție de organizatori. Ba mai 
mult, să facă o gălăgie 
așa de mare, încât ar 
fi fugit până și Haman. 
Micuții fiind prinși cu 
ale lor, părinții au avut 
un moment de res-
piro, prilej să discute 
unii cu alții. „Deoarece 
sărbătorile din Arad, 
pe perioada rece, se 
desfășoară în general 
la căminul de vârstnici, 
din cauza pandemiei nu am putut nici 
de data aceasta sărbători împreună 
toți membrii comunității. Totuși am do-
rit să-i reunim pe cei din generația mai 
tânără a comunității, organizând o pe-
trecere, astfel încât ei să poată onora 
tradițiile și cultura de care aparținem. 
Am încercat să distribuim câteva sute 
de prăjiturele humăntașen, astfel în-

cât sărbătoarea să nu treacă neob-
servată nici pentru ceilalți membri ai 
comunității”, spunea Raoul Vizental, 
președintele CE Arad. Adolescenții au 
socializat, povestind despre școală, 
jocuri, filme, cărți, dar și despre pasiu-
nile lor deosebite.

Nu au lipsit nici tradițiile de Purim, 
căci, după ce l-au alungat pe Haman, 
au apărut binemeritatele humăntașen, 
minuțios pregătite de Florentina Sza-
bo. De altfel, doamna Szabo a făcut 
peste 600 de Oznei Haman care au 

fost distribuite atât 
bunicuților asistați la 
domiciliu, cât și celor 
din cămin. Toate dul-
ciurile făcute de iscu-
situl bucătar au fost 
apreciate și lăudate 
de membrii comunității 
noastre. Printre orga-
nizatorii petrecerii de 
Purim s-a numărat și 
secretara comunității, 

Danna Kalman. Ea împreună cu dom-
nul președinte, cu tanti Ani și cu în-
treaga echipă a comunității au fost cei 
care s-au asigurat că totul este pre-
gătit așa cum trebuie, pentru ca fieca-
re să se simtă cât mai bine. Bucuria 
participanților s-a văzut prin multitudi-
nea mesajelor de mulțumire adresate 
organizatorilor. (M.V.Sz.)

O carte scrisă din omenie pentru prietenii evrei 
din copilărie

ComunitAti

Humăntașen cât încape și o 
gălăgie de-i alungă pe toți Hamanii

Centrul de Studii Iudaice „Aca-
demician Nicolae Cajal”, din cadrul 
Universității de Vest „Vasile Goldiș”, 
alături de CE Arad, a organizat lansa-
rea cărții History of the Arad Jewish 
Medicine. Autorul, medicul chirurg 
prof. univ. Alexandru Dumnici, a pre-
zentat lucrarea alături de prof. univ. 
Marius Grec, directorul Centrului de 
Studii Iudaice, și de ec. Raoul Vizen-
tal, președintele CE Arad. „Când am 
scris o altă carte, Istoria Spitalului 
Municipal din Arad, am observat că 
foarte mulți medici care lucrau în spi-
tal erau de etnie evreiască și m-am 
interesat în acest sens. O altă cauză 
pentru care am scris cartea aceasta 
este că am avut prieteni care au dece-
dat în Războiul de Șase Zile, cu care 
am fost coleg de clasă, unul dintre ei  
a fost și un medic din Sighet, Grün-
stein. Tata avea un respect foarte 
mare pentru evrei, deoarece directo-
rul fabricii în care lucra era evreu. Ne 
chema acasă și mă jucam cu Riah și 
îmi dădea jucării. Pentru omenie, am 
zis că scriu o carte, deși pentru mine, 
vă dați seama ce greu a fost să scriu 
o astfel de carte, pentru că nu aveam 
suficiente cunoștințe despre cultu-
ra evreiască – o cultură este extrem 
de vastă”, mărturisește dr. Alexandru 
Dumnici.

Legătura între ritual și medicină
„Dacă ne plimbăm prin Arad, ob-

servăm peste tot influența pe care au 
avut-o evreii în dezvoltarea orașului. 

Din păcate, salvarea de vieți omenești 
nu se observă așa ușor. Din aces-
te motive, cartea scrisă de dl doctor 
Alexandru Dumnici cinstește acești 
oameni, care și-au ales o profesie 
atât de nobilă, și încearcă să le păs-
treze vie memoria. Pe lângă faptul 
că ne descrie condiția medicilor evrei 
într-o perioadă mai lungă și dificilă 
a istoriei, cartea face legătura între 
religie (regulile privind spălatul pe 
mâini, îmbăierile obligatorii – mikva 
–, posturi, alimentație cașer etc.) și 
îmbunătățirea situației medicale a 
populației. Un lucru interesant este și 
faptul că, la un moment dat, populația 
evreiască reprezenta 11-12% din 
populația Aradului, în timp ce medicii 
evrei reprezentau 41% din totalul me-
dicilor”, spunea ec. Raoul Vizental.

La eveniment au participat ca-
dre medicale, profesori universitari, 
studenți, istorici locali, jurnaliști, bi-
bliotecari și membri ai comunității 
evreilor, inclusiv descendenți ai unor 
medici amintiți în carte. Astfel, prof. 
univ. Mariana Nagy a ținut să laude 
demersul, evocând personalitatea bu-
nicului ei: „Doctorul Iosif Singer a fost 
medic de familie, ginecolog și ulterior 
radiolog. Dar importantă e munca lui 
de la Căminul de vârstnici.” De amintit 
este faptul că nu doar medicii evrei de 
odinioară au adus cinste comunității 
noastre, ci și cei de azi, precum depu-
tatul dr. Adrian Wiener care, în timpul 
pandemiei, a lăsat politica și s-a întors 
în Arad pentru a lucra în linia întâi, 
într-un spital Covid. Atât dumnealui, 
cât și președintele comunității, Raoul 
Vizental, au cinstit memoria celui care 
a fost unchiul deputatului, medicul 
Emeric Wiener.

„Autorul volumului lansat a arătat 
și câteva curiozități ale istoriei me-
dicinei din Arad, de exemplu: prima  

Arad Doctorul Dumnici a ținut să mulțu-
mească conducerii UVVG, care l-a 
susținut în toate demersurile sale, cu 
precădere doamnei rector prof. univ. 
dr. Coralia Cotoraci pentru ajutorul pri-
mit la traducerea cărții. De asemenea, 
dumnealui și-a amintit cu drag de re-
gretatul rector, profesorul Aurel Arde-
lean, care, cu sprijinul academicianului 
Nicolae Cajal, a pus bazele Universității 
de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

„Lucrarea umple un gol impor-
tant, făcând parte din istoria unei 
comunități care a contribuit în mod 
profund la modernizarea orașului prin 
numeroșii intelectuali pe care i-a dat 
timp de trei veacuri”, spunea și cerce-
tătoarea Maria Alexandra Pantea.

Ambasada Israelului în România 
a transmis un mesaj pentru a marca 
evenimentul, iar rectorul UVVG, prof. 
univ. dr. Coralia Cotoraci, a transmis 
de asemenea un mesaj citit de prof. 
univ. dr. Aurel Dărău. Întâlnirea s-a în-
cheiat cu o vizită la sinagoga neologă.

MARGARETA VIDORKA SZEGŐ

anestezie generală efectuată la Spi-
talul Municipal din Arad a avut loc în 
anul 1848, la doi ani de la descoperi-
rea eterului în Statele Unite ale Ameri-
cii, iar primul pacient operat folosindu-
se această tehnică de anestezie a fost 
un ziarist din Arad. Aradul este astăzi 
unul dintre puținele orașe ale Româ-
niei în care funcționează o facultate 
de medicină cu toate specializările 
și nivelurile abordate, de la licență la 
doctorat și postdoctorat”, preciza prof. 
univ. Marius Grec, directorul Centrului 
de Studii Iudaice din Arad.

Bar Mițva celebrată în 
comunitate după o pauză de 23 de ani

Suceava

Principala activitate desfășurată 
în cadrul CE Suceava în luna martie 
a fost Bar Mițva pentru tânărul David 
Dey. Sinagoga Gah din municipiul Su-
ceava a găzduit luni, 21 martie, după 
o pauză de 23 de ani, celebrarea unui 
majorat religios și social – Bar Mițva.

David Dey, fiul unei familii evreiești 
din cadrul comunității, a împlinit 13 
ani și, conform tradiției – după cum a 
spus președintele Comunității Evreilor 
din Suceava, Sorin Golda, la începu-
tul ceremoniei –, acesta 
este momentul în care el 
trece de la copilărie la ma-
turitate, cu toate drepturile 
și obligațiile religioase și 
sociale ale unui adult.

La ceremonia de luni, 
lui David i-au fost alături 
familia din România și cea 
din Israel, prieteni și co-
legi de la școală, membri 
ai comunităților evreiești 
din Suceava și Iași, dar 
și membri ai JDC (Joint Distribution 
Committee) România, inclusiv direc-
torul Israel Sabag.

Ceremonia religioasă a fost ofici-
ată de rabinul pentru Moldova, Yeho-
shua Aharonovitch, și de Albert Loz-
neanu, de la Comunitatea Evreilor din 
Iași. Rabinul a spus că Bar Mițva este 
una dintre zilele „cele mai importante 
și fericite din viața unui evreu”, „o zi 
specială, pentru toată viața”. Conform 
tradiției, prima care l-a binecuvântat 
pe David a fost mama lui, apoi tatăl 
a spus o rugăciune pentru fiul său și 
pentru toată familia.

David a primit primul său șal de ru-
găciune (talit) și filacteriile (tefilin – set 
de mici cutii din piele neagră cu cu-
rele, care conțin suluri de pergament 
inscripționate cu versete din Tora) și 
a citit pentru prima dată un pasaj din 
Tora pe podiumul din sinagogă, în 
compania rabinului, a tatălui său și a 
altor bărbați din comunitate.

Această frumoasă activitate a fost 
publicată pe pagina de Facebook a 
comunității și în ziarul Monitorul de 
Suceava.

Ajutor pentru refugiații ucraineni
Comunitatea Evreilor din Suceava 

se implică în continuare în ajutorarea 
refugiaților din Ucraina. În Vama Siret 

s-au deplasat zilnic doi voluntari, Iosi 
Dey și Ștefan Ungureanu, membri ai 
Comunității Evreilor din Suceava, vor-
bitori de limba ebraică. Ei au ajutat ca 
translatori, au oferit sprijin pentru gru-
purile de evrei care au trecut granița. 
A fost o muncă titanică, cei doi mem-
bri ajungând să lucreze chiar și 12 ore 
pe zi în Vama Siret.

De asemenea, domnul Bernard 
Grimberg, doctor evreu în cadrul 
Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, s-a deplasat la un hotel 
din orașul Rădăuți, pentru a verifica 
starea de sănătate a două familii de 
evrei care au venit din Ucraina. Din 
fericire, nu au fost probleme grave de 
sănătate: un copil avea simptome de 
răceală și un vârstnic avea tensiunea 
oscilantă.

*
O altă activitate despre care amin-

tim a fost vizita unei clase de elevi de 
la Liceul „Ștefan cel Mare” din Sucea-
va, împreună cu domnul profesor de 
istorie Bogdan Dranca la Sinagoga 
Gah. Acolo s-a prezentat istoria evrei-
lor din Suceava, începând din secolul 
al XV-lea, cu primele atestări docu-
mentare, bazate pe documente din 
Arhivele Statului, și s-a vorbit despre 
importanța picturilor din interiorul si-
nagogii, picturi care se împart în două 
mari registre: primul registru cuprinde 
cele 12 triburi ale lui Avraham, iar al 
doilea registru cuprinde zodiacul. S-a 
mai vorbit despre numărul evreilor din 
comunitate în prezent, precum și de 
alte activități care se desfășoară pe 
parcursul anului.

Cu ocazia sărbătorii de Purim, fi-
ecare familie membră a comunității a 
primit un pachet cu tradiționalele pră-
jituri humăntașen.

SORIN GOLDA,
președintele CE Suceava
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Etapa a patra a proiectului interdisciplinar „Holocaus-
tul – un drum fără întoarcere” (despre care am mai scris 
în R.E.), desfășurat la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” 
din Târgu-Neamț, sub coordonarea prof. dr. Elisabeta 
Pascu (și finanțat de The Olga Lengyel Institute for Holo-
caust Studies and Human Rights din New York, SUA), s-a 
concretizat într-un număr special al revistei Foaie literară 
(anul VII, nr. 22, 2022), editată de colegiul respectiv. Cele 
63 de pagini ale revistei includ contribuții ale profesorilor 
și elevilor (eseuri, comentarii, recenzii de carte, mărturii, 
scriere creativă, cronici de film, fotografii, desene etc.), 
referitoare la diverse aspecte ale Holocaustului și la une-
le victime notorii ale acestuia, precum Anne Frank, Eva Heyman, B. Fundoia-
nu ș.a. Semnează profesorii Mihaela Olariu, Elisabeta Pascu, Cătălina-Ioana 
Manoliu și elevii Cătălina Vrînceanu, Anușca Andrei, Ana-Maria Heriu, Mela-
nia Borcilă, Maria-Emanuela Sava, Karina Arsintescu, Carmen Harpa, Costina 
Corduneanu-Pop, Alexandra-Isabela Trifan, Maria-Mihaela Maftei, Denisa-Ele-
na Sasu, Lorena Andreea Afloarei, Teodora Vartic, Diana-Georgiana Filioreanu, 
Andreea Grigore, Ștefania Melinte, Ioana-Adelina Radu.

Deoarece revista apare la Târgu-Neamț, un capitol special („Rădăcini 
nemțene”) este dedicat istoriei Obștii evreilor din acest oraș: o prezentare a 
Sinagogii Meseriașilor și portretele unor intelectuali de vază născuți pe malurile 
Ozanei (poetul canadian Irving Layton, n. Israel Pincu Lazarovici, și specialistul 
în mistică iudaică dr. Moshe Idel, profesor la Universitatea Ebraică din Ierusa-
lim). În plus, câteva pagini îi sunt dedicate Vioricăi Agarici, eroina care i-a ajutat 
pe evreii din Trenul Morții în gara din Roman, în anul 1941.

Proiectul „Holocaustul – un drum fără întoarcere” va continua cu alte activități, 
de-a lungul a încă două etape, urmând să se încheie la 9 mai a.c. (E.N.N.)

ComunitAti
Uniți pentru pace!Iași

După doi ani de pandemie, timp în 
care adunările cu public au fost sus-
pendate, acum Sinagoga Mare din 
Iaşi s-a dovedit neîncăpătoare pentru 
membrii comunităţii ieşene şi pentru 
numeroşii lor prieteni veniţi să le fie 
alături la sărbătoarea de Purim, cea 
mai veselă sărbătoare din calendarul 
iudaic. În acest an serbarea de Purim 
a fost organizată sub genericul „Uniţi 
pentru pace!”

În deschiderea evenimentului, ra-
binul Yehoshua Aharonovitch, rabinul 
Iaşiului şi al Moldovei, împreună cu 
juristul Albert Lozneanu, secretarul 
general al CE Iași şi deservent de 
cult, au citit Meghilat Ester (Cartea 
Esterei).

La serbarea de Purim de la Iaşi au 
participat reprezentanţi ai administra-
ţiei locale, în frunte cu domnul Bog-
dan Cojocaru, prefectul judeţului, şi 
cu domnul Mihai Chirica, primarul mu-
nicipiului Iaşi. De asemenea, au ţinut 
să ne fie alături la sărbătoarea vese-
liei reprezentanţi ai cultelor religioase 
din oraşul nostru şi oameni generoşi, 
plini de omenie, printre care se numă-
ră şi domnul profesor S. Burlui, care 
şi-au deschis larg sufletul şi braţele 
pentru a primi zecile şi zecile de mii 
de refugiaţi ucraineni fugiţi din calea 
războiului spre „graniţele speranţei”. 
Doamna Benjamina Ides Vladcovschi, 

preşedinta Comu-
nităţii Evreilor din 
Iaşi, a invitat au-
dienţa la păstra-
rea unui moment 
de reculegere în 
memoria victime-
lor războiului din 
Ucraina. Apoi, în cuvântul de bun 
venit adresat tuturor celor prezenţi în 
Sinagoga Mare, a spus: „Fiţi astăzi 
fericiţi şi bucuraţi-vă de clipele petre-
cute împreună, căci mâine nu se ştie 
ce va fi... Am fost ieri la Vama Siret, în 
cortul unde echipa FCER şi JDC Ro-
mânia primeşte refugiaţii din Ucraina, 
îi încurajează şi îi îndrumă, le oferă o 
cană de ceai şi o mâncare caldă. Am 
văzut tristeţe imensă şi deznădejde 
pe feţele femeilor, copiilor şi bătrâni-
lor alungaţi de la casele lor de urgia 
războiului. Înfriguraţi şi speriaţi, ei 
sunt întâmpinaţi cu multă căldură de 
voluntari. Fie ca bunul Dumnezeu să 
ocrotească poporul ucrainean, să ne 
ocrotească pe toţi şi să aducă pacea 
în zonă, în lume şi în sufletele tuturor!”

PACE-ŞALOM a fost cuvântul cel 
mai des auzit în alocuţiunile rostite 
de domnul prefect Bogdan Cojoca-
ru şi de domnul primar Mihai Chirica 
atunci când au vorbit despre refugiaţi, 
despre situaţii impresionante şi cazuri 
dramatice de viaţă, întâlnite în vămile 
pe care le-au vizitat, la Siret şi la Albi-
ţa, despre ajutoarele acordate refugi-
aţilor şi despre solidaritatea ieşenilor 
cu vecinii ucraineni greu încercaţi de 
război.

Rabinul Y. Aharonovitch a vorbit 
despre povestea Purimului, înregis-
trată în Cartea Esterei pe care evreii 
trebuie să o citească şi să o asculte 
în ajunul şi în prima zi a sărbătorii. 

Acţiunea ei este plasată în al treilea 
an al domniei împăratului Ahaşveroş 
(Xerxes I) al Persiei. Eroii poveştii din 
urmă cu 2300 de ani sunt Estera, o 
frumoasă tânără evreică, soţia împă-
ratului Persiei, şi Mordechai, bătrânul 
ei unchi care a crescut-o. Estera reu-
şeşte să îşi salveze poporul de la ge-
nocidul plănuit de vizirul Haman, unul 
dintre sfetnicii împăratului. Cuvântul 
„Purim” se traduce prin „sorţi” şi se re-
feră la loteria folosită de Haman pen-
tru a alege ziua exterminării evreilor.

Albert Lozneanu, secretarul Co-
munităţii Evreilor din Iaşi, a vorbit 
despre semnificaţia şi esenţa cuvân-
tului Şalom: pacea atât de dorită de 
poporul evreu de-a lungul confruntă-
rilor din existenţa sa multimilenară; 
şi Şalom – cuvântul cu care ne dăm 
bineţe zi de zi şi ori de câte ori ne în-
tâlnim, dorindu-ne să avem liniştea 
atât de necesară şi benefică sufletului 
omenesc. De asemenea, legat de obi-
ceiurile specifice sărbătorii de Purim, 
vorbitorul a amintit cele patru mițvot 
(porunci) ce trebuie îndeplinite şi anu-
me: citirea Meghilat Ester; Michloach 
Manot, oferirea cadou a două tipuri 
de alimente diferite, pentru care să 
se rostească două binecuvântări di-
ferite; Seudah Purim, organizarea, în 
ziua de Purim, a unei mese festive în 
familie sau în comunitate; şi Matanot, 
oferirea de cadouri băneşti pentru să-
raci, cadouri diferite de donaţiile obiş-
nuite, numite Țedakad, cu care cei ce 
le primesc să-şi poată asigura o masă 
îmbelşugată.

Corul de copii „Idişe neşumalăh” 
– „Sufleţele evreieşti” – a interpretat 

melodia „Şalom Alehem” – „Să fie 
pace în lume!”

Talentaţii artişti Ana Hegyi şi An-
drei Ciobanu, de la Ateneul Naţional 
Iaşi, ne-au adus un moment de ve-
selie şi relaxare, iar tânăra cu voce 
de aur, Alesia Munteanu, membră a 
Comunităţii Evreilor din Tecuci, ne-a 

încântat cu melodii 
româneşti şi israeli-
ene interpretate mi-
nunat, cu o gingăşie 
şi o sensibilitate de-
osebite.

Un moment de 
referinţă al serii a 
fost acordarea de 
către Comunitatea 
Evreilor din Iaşi a 
Premiului de Exce-
lenţă „Leon Eşanu”. 
Aflat la a cincea edi-
ţie, premiul a fost 
decernat în acest an 
formaţiei muzicale NIGUN pentru pro-
movarea, de-a lungul anilor, a culturii 
şi tradiţiilor evreieşti.

Iniţiatorul şi sponsorul premiului, 
doamna ing. Martha Eşanu, i-a fe-
licitat pe membrii formaţiei NIGUN 
(dirijor, prof. Romeo Luchian; vioară, 
prof. Tania Luchian; solo voce, ing. 
Uri Fernbac şi jurist Albert Lozneanu; 
acordeon, David Luchian; percuţie, 
Iacov Luchian) pentru talent şi dărui-
re şi le-a sugerat ca premiul să fie un 
imbold pentru editarea primului CD cu 
melodii selectate din repertoriul for-
maţiei.

Serbarea a continuat cu un deo-
sebit concert susţinut de formaţia NI-
GUN în finalul căruia cu toţii am fredo-
nat cunoscuta melodie Hava Naghila 
– „Să ne bucurăm, să fim veseli!”

Conducerea Comunităţii Evrei-
lor din Iaşi, îndeplinind mițvoturile de 
Purim, i-a invitat pe participanţi să ia 
parte la Seder, masa cu preparate 
tradiţionale de Purim, pregătite de co-
lectivul Restaurantului Ritual din Iaşi. 
Totodată, în vizita efectuată la Vama 
Siret, conducerea Comunităţii ieşe-
ne a oferit refugiaţilor şi voluntarilor 
humăntașen, tradiţionalele prăjituri de 
Purim.

Calde felicitări şi mulţumiri artiştilor 
şi tuturor celor implicaţi în organizarea 
şi desfăşurarea serbării de Purim de 
la Iaşi! Poporul evreu crede în minuni, 
fiindcă multe minuni l-au salvat de-a 
lungul vremurilor de la nimicire, aşa 
cum s-a întâmplat şi de Purim. Fie ca 
şi acum Dumnezeu să înfăptuiască 
o minune şi pacea să coboare peste 
Ucraina şi peste întreaga lume!

MARTHA EȘANU

Un proiect interdisciplinar 
dedicat Holocaustului

Piatra Neamț

Purim cu oaspețiFocșani
Sărbătoarea bucuriei, Purim, a 

fost și anul acesta pentru Comuni-
tatea Evreilor din Focșani ocazia de 

a-i găzdui pe membrii și pe prietenii 
comunității. Povestea acestei sărbă-
tori este una despre supravieţuire, 
despre victoria binelui asupra răului, 
care a avut loc acum 2300 de ani și îi 
are ca eroi pe Estera, o tânără evreică 
din Persia, şi pe Mordechai, unchiul ei 
mai în vârstă, care o crescuse. Muzica 
și bucuria au însoțit evenimentul de la 
sinagoga din Focșani. Invitații au venit 
din Odobești, Adjud, Râmnicu Sărat, 
Brăila, Nicorești, Focșani.

Eveniment al copiilor în cinstea 
mamelor

Elevii clasei a IX-a B de la Cole-
giul Tehnic „Gheorghe Asachi” din 
Focșani, coordonați de profesoara 

Nina Elena Plopeanu, în parteneriat 
cu Comunitatea Evreilor din Focșani, 
au susținut la Sinagoga din Focșani o 
activitate dedicată primăverii și iubirii 
pentru mame. Invitați la acest eve-
niment au fost și scriitorii Constanța 
Cornilă și Adrian Matei. Elevii au pu-
tut vedea la Centrul Cultural „Cilibi 
Moise” al comunității din Focșani și 
expoziția de pictură a doamnei Ana 
Zăbrăuțanu, „Primăvara”, dedicată 
acestui eveniment.

Muguri de versuri
Centrul de Tineret din Focșani a 

organizat o altă activitate a proiectului 
„Muguri de versuri”, în parteneriat cu 

scriitorul Adrian Matei și cu Comuni-
tatea Evreilor din Focșani. Evenimen-
tul „Cărțișoare pentru domnișoare” 
a avut loc la Sinagoga din Focșani, 
de pe strada Oituz, nr. 4, la data de 
3 martie, și a cuprins un program ar-
tistic cu un invitat special: cantautorul 
Răzvan Duță.

MIRCEA ROND,
președintele CE Focșani

(st.) Yehoshua Aharonivitch, Albert Lozneanu

Benjamina  
Ides Vladcovschi

Alesia Munteanu



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 604-605 (1404-1405) – 1 - 30 Aprilie 2022  11

Cu ocazia Purim 5782, Comunita-
tea Evreilor din Craiova a avut marea 
bucurie de a-l primi în Templul din 
Craiova pe Excelența Sa, prim-rabinul 
Rafael Shaffer.

A fost prima revenire la normal 
după pandemie, în Templul din Cra-
iova fiind prezenți invitați din partea 
Prefecturii, a Consiliului Județean și 
a Primăriei Craiova, din partea celor-
lalte culte, a Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne, a Bisericii Baptiste, a Bisericii 
Catolice, din partea reprezentanților 
militari ai unităților din Craiova, a 
reprezentanților organelor de cultură 
din Craiova, a enoriașilor, în număr 

de peste 50 
de persoane.

Acolo a 
fost prezen-
tată istoria 
evenimentu-
lui petrecut 
în urmă cu 
peste 2300 
ani în Persia, 
istoria fru-
moasei Este-
ra (Hadasa) 
care a salvat 

poporul iudeu din mâinile unui sfetnic 
cu numele Haman. Prezentarea isto-
riei acestui eveniment a fost făcută de 
președintele Comunității Evreilor din 
Craiova, prof. dr. Corneliu Sabetay, 
care a extrapolat momentul de acum 
peste 2300 ani la evenimentele actu-
ale din Ucraina unde întâlnim o altă 
minune a istoriei, un președinte ucrai-
nean care este de origine evreu.

Rabinul Rafael Shaffer a prezentat 
o serie întreagă de reflecții pe mar-
ginea evenimentelor și a adresat un 
cuvânt de pace tuturor, astfel încât să 
se înțeleagă că, dincolo de orice alt 
bun al omenirii, pacea poate să aducă 
binele tuturor.

P r e o -
tul Răduț 
Seliște, din 
partea Bise-
ricii Ortodo-
xe Române, 
a amintit 
de momen-
tul David și 
Goliat din 
istorie și 
l-a suprapus cu ceea ce a însemnat 
în zilele noastre poziția președintelui  
Zelenski față de președintele Putin.

Templul a fost decorat cu oca-
zia evenimentului, dându-i-se o notă 
de veselie, de sărbătoare. Au fost 
prezentate elemente care țin de obi-
ceiurile de Purim, cu daruri care se 
dau din partea Comunității. Întreaga 
adunare a fost primită apoi la un Se-
der, de unde nu au lipsit minunatele 
prăjituri de Purim – humăntașen sau 
ruschitas, în versiunea sefardă. Pe 
parcursul întâlnirii au răsunat cântece 
israeliene. Întreaga prezență la Seder 
a apreciat calitatea băuturilor primite 
de la FCER București, de proveniență 
moldovenească. Ceilalți membri ai 
comunităților din alte orașe ale Olte-
niei – Orșova, Târgu-Jiu – au primit 
prăjiturile specifice evenimentului.

A fost un moment care ne-a făcut 
să ne întoarcem la zilele frumoase de 
dinainte de pandemie și să ne pre-
gătim pentru viitoarea sărbătoare de 
Pesah.

Prof. dr. CORNELIU SABETAY,
președintele CE Craiova

Veselia tradi-
țională a sărbăto-
rii de Purim a fost 
anul acesta doar în 
casele membrilor 
Comunității Evre-
ilor din Brăila. Nu 
s-au mai reunit, ca 
altădată, în Tem-
plul Coral (impună-
toarea construcție 
din str. Petru Maior, nr. 13), să cânte, 
să râdă. Două sunt motivele care i-au 
ținut pe brăileni departe de farmecul 
rostirii în comun a poveștii despre cu-
rajoasa și frumoasa Ester: nu îl mai au 
pe oficiantul de cult (Suchar Goldstein 
a decedat în 10 iulie 2021, la Galați, 
unde s-a născut în 14 iunie 1949); 
starea incertă din cauza pandemiei.

Daruri însă s-au făcut. Au avut 
grijă Nadia Ustinescu, președinta CE 
Brăila, și echipa de la comunitate care 

a transmis către fi-
ecare membru cel 
puțin câteva pră-
jituri tradiționale, 
binecunoscutele 
„urechiușe” (hu-
măntașen) în for-
mă de triunghi, 
umplute cu gem 
sau dulceață, pre-
gătite cu drag de 

câteva dintre inimoasele gospodine.
Cu siguranță, casele evreilor brăi-

leni au fost împodobite cum se cuvine 
în zilele a paisprezecea și a cincispre-
zecea a lunii lui Adar, iar Cartea Esterei 
(Meghilat Ester) a fost recitită, conform 
tradiției, cu toate amănuntele. Iar pes-
te tot pe unde s-au întâlnit, prin oraș 
(unde, pe vremuri, erau 14 sinagogi, 
nu doar una, ca acum), și-au spus din 
toată inima „Hag Purim Sameah!”

ARMANDA FILIPINE

Încă din anul 2000, de când am 
fost ales președinte al Comunității 
Evreilor din Tecuci, am pus un mare 
accent pe reabilitarea cimitirelor și a 
singurei sinagogi rămase în orașul 
nostru. Am început cu cimitirul în 
folosință și, cu sprijinul Comitetului de 
tecuceni stabiliți în Israel, am reușit 
modernizarea acestui loc sacru, unde 
își dorm somnul de veci părinții, bu-
nicii și înaintașii noștri. De atunci, toți 
cei care au trecut pe aici, în frunte cu 
fostul secretar general și președinte 
interimar, avocat Iulian Sorin, fostul 
director Joint, doctor Zvi Faine, fostul 
și regretatul președinte dr. Aurel Va-
iner, fostul responsabil zonal DAPI, 
prof. Mauriciu Leibovici, prof. Hary 
Kuller, precum și alți vizitatori au apre-
ciat modul în care este întreținut și 
curățenia ce domnește permanent în 
acest cimitir.

După ce am înconjurat cu garduri 
metalice pe soclu de beton toate ci-
mitirele din Tecuci, am făcut același 
lucru și la Cimitirul Evreiesc din Ivești.

Iveștiul este o localitate situată în 
sudul Moldovei, între orașele Tecuci 
și Galați, la 20 de km de Tecuci și 60 
de km de Galați. Între anii 1930-1940 
existau aici circa 80 de evrei locuind 
în spații cu prăvălii sau ateliere la 
șosea și în locuințe tip vagon. Cu tim-
pul, populația evreiască s-a mărit aici, 
ajungând la circa 25% din populația 
comunei. Apoi, o parte dintre evrei au 
decedat, alții au plecat în Israel și ast-
fel, astăzi, nu mai există niciun evreu 

aici, ultimul președinte al comunității 
din Ivești, Ionel Marcovici, fiind înmor-
mântat la Tecuci. Să nu uităm că aici 
au existat sinagogă, școală evreias-
că, baie rituală și altele. Dar, cu toate 
că aici, la Ivești, nu mai există evrei, 
iar din tot ce a fost a rămas doar ci-
mitirul – singura dovadă de existență 
a acestora –, aici ÎNCĂ MAI EXISTĂ 
respectul pentru ceea ce au însemnat 
în acest spațiu evreitatea și comunita-
tea evreiască. Și aceasta datorită unor 
oameni cu suflete mari și adevărate.

Astfel, în vara anului 2020, am fost 
contactat de primarul comunei Ivești, 

dl Maricel Gheoca, și de secretara pri-
măriei, dna Zamfirica Toma, pentru a 
mi se cere acceptul să poată pătrunde 
cu oamenii primăriei în incinta cimiti-
rului pentru a-l curăța și amenaja cum 
trebuie. Am rămas foarte surprins de 
acest lucru și am întrebat: „Pentru ce 
doriți să faceți acest lucru?” Domnul 
primar mi-a răspuns: „Pentru că știu 
că evreii iveșteni și-au adus o mare 
contribuție la dezvoltarea vieții soci-

ale, economice, culturale și adminis-
trative a comunei noastre.” Am trecut 
peste ceva timp pe acolo și totul era 
cât se poate de bine aranjat.

Recent, pe data de 31 martie 
2022, am fost invitat de primarul Ma-
ricel Gheoca, de viceprimarul Gelu 
Tudor și de secretara Zamfirica Toma 
la o discuție amicală, având ca temă 
principală întreținerea cimitirului și, 
mai ales, realizările din ultima perioa-
dă, făcute cu sprijinul Consiliului local 
Ivești. Ne-am deplasat la cimitir și to-
tul sclipea de curățenie, după ce, nu 
demult, nici nu se putea intra în cimi-
tir din cauza buruienilor. Cu această 
ocazie, am solicitat și confecționarea 
unei firme metalice cu însemnul CI-
MITIRUL EVREIESC IVEȘTI, iar pri-
marul Maricel Gheoca a pus imediat 
mâna pe telefon și a făcut comanda, 
după care m-a întrebat în ce culori să 
fie vopsită firma. Am spus că doresc 
culorile alb și albastru, care sunt culo-
rile steagului Statului Israel.

Pot spune că am vizitat mai multe 
cimitire evreiești din țară, dar ceea ce 
a realizat aici Primăria Ivești este cu 
totul remarcabil. De aceea, mă înclin 
în fața Consiliului local Ivești, a pri-
marului, a viceprimarului și a secreta-
rei, mulțumindu-le pentru tot ceea ce 
au făcut și asigurându-i de respectul 
meu și al celor pe care îi reprezint. 
Mulțumesc tuturor pentru sprijinul 
acordat!

IANCU AIZIC,
președintele CE Tecuci

ComunitAti

n Președintele CE Lugoj,  
ERICH IVAN BLOCH, conduce de 

multă vreme o co-
munitate mică, dar 
activă, cultivând 
buna înțelegere 
interetnică spe-
cifică zonei. Prin 
strădaniile preșe-
dintelui și ale 
echipei sale s-a 
obținut repunerea 
în funcțiune a orgii 

de mare valoare cu care este înzes-
trată sinagoga din oraș. Sinagoga 
este renumită pentru concertele de 
muzică clasică din incinta sa, deschi-
se publicului de orice etnie și orice 
confesiune. Comunitatea lugojeană 
are în grijă Obștea din Caransebeș, 
aflată în plin proces de revitalizare.

n Președintele CE Botoșani, 
DAVID IOSEF, 
veghează de mai 
bine de 20 de ani 
asupra destinelor 
unei comunități re-
marcabile printr-o 
viață evreiască in-
tensă pe toate pla-
nurile: religios, cul-
tural, în domeniul 
asistenței sociale, 
al prezervării patrimoniului sacru, al 
promovării relațiilor de bună interet-
nicitate. La Centrul Cultural Comu-
nitar, înființat în timpul unuia dintre 
mandatele sale, au loc conferințe, 
simpozioane, lansări de carte, cu 
participarea reprezentanților de 
organizații ale etniilor romă, armea-
nă, rusă-lipoveană.

AD MEA VEESRIM!
Preşedinţi de comunităţi născuţi 

în luna mai

Modernizarea Cimitirului Evreiesc din Ivești continuă

Vizită la prieteni  
în zi de sărbătoare

Purimul, cea mai veselă sărbătoare a evreilor, nu putea trece necelebrată și 
de Comunitatea tecuceană. Pentru noi, manifestarea a început pe data de 16 
martie 2022, când, răspunzând invitației Comunității din Iași de a ne deplasa la 
dânșii, am participat la frumoasa festivitate de la Sinagoga proaspăt renovată 
de la Iași. Aici, după citirea Meghilat Ester de către Rabinul Yehoshua Aharo-
novitch împreună cu Albert Lozneanu, a luat cuvântul președinta comunității 
Benjamina Ides Vladcovschi care, după ce a mulțumit invitaților pentru parti-
cipare, a vorbit despre implicarea lor în ajutorarea ucrainenilor refugiați de la 
Vama Siret.

Au luat apoi cuvântul primarul Iașiului, Mihai Chirica, prefectul Petru Bog-
dan Cojocaru și profesorul Silviu Burlui, implicat în rezolvarea problemelor 
refugiaților din Ucraina.

A doua zi, pe data de 17 martie 2022, chiar în ziua de Purim, la sediul 
comunității a fost organizată o masă din care nu au lipsit tradiționalele prăjitu-
rele de Purim și totul a fost așa cum este obișnuința, o adevărată sărbătoare a 
bucuriei. Membrii prezenți ai comunității și-au manifestat satisfacția că și anul 
acesta, greu încercat de întreaga situație, au putut fi din nou împreună, ceea ce 
le dă multe speranțe pentru viitor. (I.A.)

Tecuci

Purim 5782CraiovaCu veselia în caseBrăila
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Ajută persoanele aflate în nevoie 
din punctul de frontieră dintre Ro-
mânia și Ucraina, la Siret, donând 
produse absolut necesare acestora: 
cafea, ceai, dulciuri, mâncare pentru 
bebeluși, scutece de unică folosință 
(diverse dimensiuni), îmbrăcămin-
te (curată), trolere și genți de voiaj 
(mulți refugiați au plecat în grabă cu 
lucrurile în sacoșe).

Colectăm zilnic, 24/7, la Centrul 
Comunitar Evreiesc (JCC) București, 
Str. Popa Soare, nr. 18.

Mulțumiri tuturor celor care au 
răspuns prompt solicitărilor anterioa-
re și au donat. Produsele donate au 
ajuns deja la refugiații în nevoie!

După doi ani în care însăși esența 
comunității de la JCC – bucuria de 
a ne întâlni și de a împărtăși împre-
ună, umăr lângă umăr, bucuria vieții 
evreiești – a avut de suferit din cauza 
pandemiei de Covid 19, suntem fericiți 
să vă anunțăm că suntem aproape 
gata să reluăm evenimentele fizice la 
sediul din Popa Soare, nr. 18.

Un prim eveniment de anvergură 
pentru tineri a avut loc deja la sediul 
JCC București. Este vorba despre Se-
derul de Pesah pentru tineret, la care 
au luat parte peste 40 de tineri mem-
bri ai comunității.

Comunitatea Evreilor din Iași și 
JCC Iași s-au implicat, în această pe-
rioadă tragică, în acțiuni de ajutorare 
a refugiaților nevoiți să-și părăsească 
casele. Cei mai mulți dintre ei tranzi-

tează România, fugind din calea răz-
boiului, dar o parte decid să rămână 
în țara noastră. Astfel, câteva familii 
vârstnice și familii cu copii au primit 
atât hrană, cât și sprijin moral, pentru 
a trece cu bine de această perioadă 
dificilă.

În același context, o delegație a 
CE Iași, alcătuită din președinta Ben-
jamina Ides Vladcovschi, secretarul 
general Albert Lozneanu și rabinul Ye-
hoshua Aharonovitch, s-a deplasat la 
centrul de primire a refugiaților organi-
zat de JDC și FCER la punctul de tre-
cere a frontierei de la Siret, pentru a 
duce alimente și alte produse de stric-
tă necesitate, donate în cadrul acțiunii 
umanitare organizate de Comunitatea 
Evreilor din Iași.

Doamna Ariel Zwang, CEO-ul 
American Jewish Joint Distribution 
Committee (JDC), împreună cu Stefan 
Oscar și Israel Sabag, directori JDC – 

cea mai importantă organizație uma-
nitară evreiască –, au făcut o vizită la 
CE Iași. Am fost onorați să le prezen-
tăm Sinagoga Mare și Sinagoga Me-
rarilor, să le vorbim despre activitățile 
noastre, despre provocările menținerii 
vieții evreiești și a tradițiilor pe care 
le respectăm și pe care încercăm să 
le ducem mai departe în aceste vre-
muri dificile. Vizita s-a încheiat cu o 
cină festivă la Restaurantul Ritual, at-
mosfera caldă, cântecele tradiționale 
și mâncarea delicioasă întregind un 
eveniment plăcut și interesant.

Echipa formată din doi jurnaliști 
JDC, producători de conținut video 
și digital, Alex Weisler și Arik Shraga, 
ne-au fost oaspeți vizitând Sinagoga 
Mare, Sinagoga Merarilor și sediul 
JCC. Aceștia au fost impresionați de 
cele văzute, au făcut numeroase fo-
tografii locurilor vizitate și au realizat 
un interviu cu directorul JCC Iași, Al-
bert Lozneanu, care a vorbit despre 

situația actuală a evreimii ieșene, 
despre problema valului de refugiați 
evrei din Ucraina și despre relația de-
osebit de bună dintre JDC, FCER și 
Comunitatea Evreilor din Iași.

SILVIAN SEGAL

Sărbătoare națională în Israel, 
prin legea adoptată în Knesset în 
2016, Yom HaAliyah, Ziua Aliya-ei, 
este celebrată la 10 Nisan. A fost ales 
momentul celei mai semnificative și 
mai puternice aliya din istoria evrei-
lor, când, după 40 de ani de peregri-
nări în deșert, foștii sclavi în Mițraim, 
deveniți cetățeni liberi, trec râul Ior-
dan în anul 2488 î.e.a. și întră în Țara 
Făgăduinței, conduși de Ioșua. Dacă 
pivotul mișcării sioniste este aliya – și 
evreii din România de la sfârșitul se-
colului al XIX-lea sunt pionieri –, iată 
că Centrul Comunitar Evreiesc (JCC) 
din București este printre primele din 
afara Israelului unde Yom HaAliyah, 
o lege tânără, are rezonanța preconi-
zată. Spunea președintele Am Yisrael 
Foundation Aliyah, Jay Shultz: „Aliya 
are impact asupra realității cotidiene 
a Statului Israel. Nu sărbătorim doar 
vatikim-ii, ci toți olim-ii, fiindcă toți au 
ajutat și ajută la construirea Statului 

Apelul JCC București la donații rămâne deschis.  
Mii de refugiați au nevoie de ajutorul tău!

Întâlnirile JCC București revin la normalitate

Israel, la prezentul său. Este idea-
lul aliya-ei: fiecare generație să facă 
din timpul său cel mai propice timp în 
istorie, să fie evreu trăind în Țara lui. 
Sper ca toate comunitățile din lume să 
susțină această activitate.”

Amfitrioana serii, moderatoa-
rea evenimentului, Delia Marc, a 
pus în ecuație însemnătatea Zilei: 
„Suntem singurul popor antic care 
a fost exilat în masă și s-a întors în 
țara strămoșească. Israelul nu este 
o premisă de existență, este Casa 
poporului evreu. Pentru cei care fac 
aliya, Israelul este opțiune, nu refugiu 
împotriva adversităților.” Ea a schițat 
un istoric al mișcării. În 1948, primul 
guvern israelian a proclamat Kibuț 
Galuiot – Adunarea Răspândirilor. A 
raportat valurile de aliya la momentele 
socio-politice care le-au generat: reîn-
toarcerile din exilul babilonian între 
anii 537-515 î.e.a., sub conducerea lui 
Zerubabel, și în veacul următor, lideri 

După doi ani în care celebrarea 
Purimului nu a fost posibilă, a ve-
nit momentul visat în care această 
tradiţie a putut fi reluată. Chiar dacă 
pregătirile nu au putut să aibă timpul 
necesar, evenimentul a avut amploa-
rea şi impactul unei revederi atât de 
aşteptate. Sala Casei „Adam Muller 

Guttenbrunn”, locul unde Purimul se 
desfăşoară de zeci de ani, a avut ae-
rul sărbătoresc de odinioară. Momen-
tul nefiind unul deloc fericit, având 
conștiința că atâţia oameni suferă din 
cauza războiului aflat în proximitatea 
noastră, nici Purimul nu putea să ră-
mână fără umbra acestor evenimen-
te. Organizatorii s-au gândit însă că 
Meghilat Ester – Povestea Esterei – 
vorbește exact despre supravieţuirea 
în condiţii de restrişte, despre modul 
în care soarta oamenilor poate fi sal-
vată.

Cei doi prezentatori atât de îndră-
giţi, Cristina Sas şi Robert Ernest, au 
început programul cu descrierea mo-
mentului straniu în care trăim. Ei au 
reuşit să pigmenteze tristeţea acestei 
perioade cu umor şi autoironie, atât de 
specifice poporului evreu care mereu 
a ştiut să facă haz de necaz. În de-
butul programului, dr. Luciana Fried-
mann, preşedinta comunităţii, a făcut 
o trecere în revistă a perioadei care a 
trecut, a vorbit despre comunitate ca 
despre o familie care are şansa să se 

regăsească. Vicepreşedintele comu-
nităţii, dr. Gheorghe Sebok, a venit cu 
o abordare complementară a sărbăto-
rii, din perspectivă istorică, arătând ce 
a însemnat pentru evreime confrunta-
rea cu această primă acţiune de anti-
semitism.

Evenimentul artistic a debutat cu 
un fragment din Scripcarul pe acope
riş, interpretat de directorul Operei din 
Timişoara, Christian Rudik. Corul con-
dus de Alexandru Fischer a încântat 
asistenţa cu melodiile specifice aces-
tei sărbători, primind aplauzele publi-
cului. Un cuplu minunat de campioni 
ai dansului sportiv a oferit apoi celor 
prezenţi clipe spectaculoase. Iacob 
Nanu, a cărui familie este implicată 
în toate programele comunităţii, a ve-
nit cu noua sa parteneră şi au cucerit 
iremediabil asistenţa. Briana Rosus 
a oferit un moment de dans modern, 
iar micuţul Avner Gordea Friedmann 
le-a spus celor prezenţi, prin versurile 
interpretate, „Nu, niciodată, niciun Ha-
man n-a învins...”.

Nu putea lipsi tombola tradiţiona-
lă, cu diferenţa că, de această dată, 
toţi bănuţii adunaţi au fost oferiţi unei 
familii de refugiaţi din Ucraina, care a 
poposit la Timişoara. Pentru Zeev şi 
Tova au fost clipe de deosebită emo-
ţie să simtă dragostea care i-a învăluit 
la acest eveniment. (L.F.)

Împreună suntem mai buni, mai puternici!
JCC IAȘI

JCC BUCUREȘTI

JCC TIMIȘOARA

Yom HaAliyah la Centrul Comunitar Evreiesc din București

Purim cu participare fizică, de când era aşteptat!

fiind Ezra și Nehemia; pogromurile din 
Rusia (1882-1903); pogromul de la 
Chișinău (1904-1923); Declarația Bal-
four (1919-1923); ascensiunea extre-
mei drepte și venirea lui Hitler la pute-
re (1923-1938); independența Statu-
lui Israel (din 1948 în prezent); aliyot 
ale evreilor din Yemen (1949-1950), 
Irak 1951-1952), Etiopia (1984).

Invitați au fost prof. univ. dr. Liviu 
Rotman, prim-rabinul Rafael Shaffer, 
dr. Ruth Oren, prof. univ. dr. Riri Ma-
nor, directorul BJFF, Dan Schlanger, 
originari de marcă din România. S-a 
vorbit despre: conștiința evreității  
într-o familie de evrei seculari, întâl-
nirea cu antisemitismul tăcut în anii  

totalitarismului (prof. univ. dr. Liviu 
Rotman); educația iudaică primită în 
familie (prim-rabin Rafael Shaffer); 
iubirea de Sion (dr. Ruth Oren); 
importanța re-înrădăcinării (prof. univ. 
dr. Riri Manor); diversitatea vieții isra-
eliene (Dan Schlanger).

Filmul Evrei de vânzare în regia 
lui Radu Gabrea, scenariul Radu 
Gabrea și Magdalena Schubert, pus 
la dispoziția JCC de soția regretatu-
lui regizor, Victoria Cociaș, actriță la 
Teatrul Nottara, a întregit episodul is-
toriilor personale cu pagini din istoria 
generală ante- și postbelică a aliya-ei 
române.

IULIA DELEANU

Trecerea de la întâlnirile mijlocite 
de ecrane, pe internet, la evenimente-
le în care ne adunăm în același loc, ca 
înainte, trebuie marcată cum se cuvi-
ne, iar pe această cale vă anunțăm 
că în aceste momente suntem în plin 
proces de renovare a sediului JCC. În 
curând ne vom revedea în spațiul atât 
de drag nouă, cu straie noi și cu forțe 
proaspete.

Abia așteptăm să ne revedem și 
să reluăm evenimentele Centrului 
Comunitar Evreiesc din București. 
Pentru detalii, urmăriți pagina de Fa-
cebook a JCC București și site-ul nos-
tru: www.jcc.ro.

ADRIAN GUERON

(st.) Luciana Friedmann

Albert Lozneanu, Ariel Zwang, 
Benjamina Ides Vladcovschi (dr.)
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România are o lungă tradiție în ne-
garea persecuțiilor antisemite. După 
formarea statului român, prin unirea 
Moldovei cu Țara Românească, la 
1859, știri privind abuzurile la adresa 
evreilor au apărut cu o frecvență din 
ce în ce mai mare în gazetele occi-
dentale și în rapoartele diplomatice 
trimise cancelariilor Marilor Puteri. 
„Problema evreiască” a ocupat un 
loc privilegiat printre subiectele asoci-
ate cu România, în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea, fapt ce s-a do-
vedit a fi o permanentă sursă de ner-
vozitate pentru elitele naționaliste din 
fruntea tânărului stat român. Reacțiile 
decidenților de la București, consem-
nate în declarații din presă, în docu-
mente diplomatice, în dezbaterile din 
Parlament, în conciliabule politice 
despre care aflăm din cărți de memo-
rii, s-au consumat, cel mai frecvent, 
în registrul negării și al minimalizării. 
Abuzurile reclamate erau desemnate, 
frecvent, ca „pretinse persecuțiuni”, o 
formulă ritualizată care a cunoscut o 
lungă istorie. În această epocă, în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
s-a născut tema „calomniei” la adre-
sa națiunii române, printr-un aliaj de 
naționalism suveranist, antisemitism, 
antioccidentalism și conspiraționism.

Să luăm un exemplu. Principate-
le Unite au intrat în colimatorul occi-
dental pentru că însuși actul fondator 
al statului modern, Constituția de la 
1866, a fost croit sub presiunea lide-
rilor antisemiți și a turbulențelor de tip 
pogromist. Așa cum se știe, Adunarea 
Constituantă de la 1866 a optat pentru 
o variantă radicală dintre soluțiile pro-
puse de-a lungul dezbaterilor aprinse, 
lăsându-i pe toți evreii de pe teritoriul 
României fără drepturi cetățenești. 
Decisivă pentru acest parcurs a fost 
agitația făcută în interiorul Adunării și 
în afara ei de un grup puternic de po-
liticieni cu vederi iudeofobe, în frunte 
cu Nicolae Ionescu, cel mai virulent 
și influent politician iudeofob, ca șef 
al Fracțiunii Libere și Independente, 
până la apariția pe scena politică a 
lui A.C. Cuza. Discursurile din Con-
stituantă și broșurile publicate atunci 
arată că, la 1866, antisemitismul era 
deja conturat tematic pe câteva linii 
de forță care vor fi urmate până la 
Al Doilea Război Mondial – tema in-
vaziei evreiești, tema influenței dia-
bolice, tema dominației capitalurilor 
evreiești laolaltă cu tema parazitis-
mului, tema profilului etnic detestabil, 
tema conspirației etc. Exista și o tabă-
ră politică favorabilă emancipării, dar 
aceasta se afla în contracție continuă 
după momentul revoluționar de la 
1848, când părea că ideea acordării 
drepturilor politice și civile evreilor se 
bucura de sprijin larg.

Înaintea dezbaterilor din Constitu-
antă, presa antisemită, între care se 
remarca Trompeta Carpaților condusă 
de Cezar Bolliac, fostul pașoptist de-
venit portavoce a antisemitismului, a 
distribuit două petiții, una a moldove-
nilor, alta a locuitorilor Bucureștiului, 
semnate de aproximativ 14.000 de oa-
meni, prin care se exercitau presiuni 
asupra Adunării Constituante să nu 
acorde drepturi politice evreilor. Înain-
te de intrarea în funcțiune a instituțiilor 
democratice, petițiile, semnate prin-
tr-un sistem eficace de militantism în 
teritoriu, erau un important mijloc de 
presiune politică prin invocarea voinței 
populare, folosit în special de radi-
cali. Al doilea mijloc de presiune erau 
manifestațiile de stradă, influențate 
de scriptul revoluționar, care puteau 
deveni violente. Turbulențe de stra-

dă de acest fel au izbucnit în timpul 
funcționării Adunării Constituante.

În ziua de 18/30 iunie 1866, când 
Adunarea trebuia să înceapă discuția 
pe articole a proiectului de Constituție 
și să dezbată problema drepturilor 
cetățenești pentru evrei, sute de oa-
meni – studenți, meseriași, muncitori 
din mahalalele Capitalei – s-au adu-

nat la locul dezbaterilor, în Dealul Mi-
tropoliei, atrași de sunetul clopotelor 
și încurajați de agitatori antisemiți, 
cerându-le deputaților să nu acorde 
cetățenie evreilor. Unul dintre prin-
cipalii lideri politici ai vremii, liberalul 
Ion C. Brătianu, a dat asigurări, și în 
Adunare și în fața mulțimii, că voința 
străzii va fi respectată: „Domnilor, noi 
am declarat că Guvernul nu înțelege 
a da țara evreilor, nici a le da drepturi 
care să atingă, să jignească cât de 
puțin interesele românilor. Prin aceas-
tă declarațiune, [pe] care v-am făcut-o  
chiar alaltăieri, v-am spus că retrag 
articolul referitor la evrei. Aceasta am 
spus-o și afară. (...) Domnilor, guver-
nul declară că retrage articolul privitor 
la evrei. (Aplauze prelungite din Ca-
meră și de la tribune).”

Declarațiile liniștitoare ale lui Bră-
tianu, ale altor deputați și membri ai 
guvernului care au ieșit să vorbească 
cu mulțimea nu au avut efect pacifi-
cator, dimpotrivă. Din mulțimea din 
Dealul Mitropoliei s-a desprins un 
grup de aproximativ 50 de persoa-
ne care a luat-o spre Templul Coral 
abia construit. Înarmați cu topoare și 
drugi de fier, atacatorii au devastat 
clădirea, distrugând gardul, ușile, fe-
restrele și au profanat sulurile de Tora 
și sanctuarul Templului. Câțiva evrei 
au fost maltratați. Într-un târziu a in-
tervenit Garda Națională, o forță de 
ordine abia constituită după lovitura 
de stat din 11 februarie 1866, din care 
evreii au fost excluși, și a dispersat 
mulțimea.

Așadar, actul fondator al statului 
român modern – votarea Constituției 
de la 1866 – a fost marcat de un epi-
sod pogromist care a deturnat voința 
politică și a influențat decisiv soarta 
evreilor din România. Aceștia aveau 
să fie ultimii din Europa care primeau 
drepturi cetățenești, iar emanciparea 

de după Primul Război Mondial pro-
ducea una dintre cele mai mari mo-
bilizări de forțe antisemite din Europa 
interbelică și participarea zeloasă, 
în timpul celui de Al Doilea Război 
Mondial, la proiectul genocidar pus în 
mișcare de Germania nazistă.

Momentul violent antisemit de la 
1866 nu a rămas în conștiința publi-

că. Forțele politice ale 
vremii au minimalizat 
semnificația eveni-
mentului, prezentân-
du-l ca o diversiune 
instrumentată de ad-
versari ai guvernului, 
ai statului unificat sau 
ai prințului străin ori ca 
un accident exploa-
tat de forțe străine. În 
Trompeta Carpaților 
din lunile următoare, 
cuvântul „calomnie” 
a fost folosit de sute 
de ori cu referire la 
plângerile formulate 
față de distrugerea 
Templului Coral și de 
excluderea evreilor 
din corpul cetățenesc, 
fapte care au stârnit 
revolta cancelariilor 
europene. Iar lucrurile 
erau abia la început. 
Pe termen lung, pre-
siunea naționalistă 
asupra narațiunilor is-
torice și-a făcut efec-
tul, episoade precum 
cel din iunie 1866 fiind 
excluse din discursul 
canonic privind isto-
ria României. În fine, 

un motiv al uitării distrugerii Templului 
Coral la 1866 ține și de faptul că nu 
există imagini, desene, gravuri sau fo-
tografii care să evoce momentul.

În fața politicii negării, cei preo-
cupați de persecuțiile antisemite din 
România au căutat să prezinte dovezi 
care să fie opozabile dezmințirilor 
oficiale și să reprezinte, prin diferite 
tipuri de limbaj, inclusiv cel al imagini-
lor, ce se întâmpla cu evreii de la noi. 
Un rol esențial în cunoașterea situației 
evreilor din România modernă l-au ju-
cat organizațiile evreiești cu vocație 
internațională, în frunte cu Alianța 
Israelită Universală, fondată în 1860. 

Alianța a construit un sistem de rapor-
tare promptă, detaliată și regulată a 
persecuțiilor, care a adus cu oareca-
re rapiditate cancelariilor occidentale 
informații pe baza cărora să ia decizii. 
Între sursele principale de informare 
ale Occidentului se adăugau rapoar-
tele consulare, veștile transmise prin 
telegraf și corespondențele trimișilor 
de presă, precum și scrierile de călă-
torie, în mare vogă atunci etc. 

Sursele de informare interne au 
apărut mai greu, pentru că, imedi-
at după 1859, lumea evreiască din 
România era încă slab organizată 
și fragmentată. Cei afectați aveau 
la îndemână petițiile sau scrisorile 
individuale trimise la București sau 
cancelariilor Marilor Puteri. Nu exis-
tau organizații evreiești naționale 
reprezentative – acestea aveau să 
funcționeze abia în prima jumătate a 
secolului al XX-lea. Fragmentarea era 
provocată de diferențe regionale, de 
rit, de vechimea pe teritoriul Româ-
niei, de avere și statut și, mai ales, 
de poziționarea în dezbateri funda-
mentale: tradițional/modern, asimi-
lare/rezistență/emigrare, aderența la 
curente politice moderne etc. Presa 
evreiască era abia la începuturile ei 
și căuta să-și formeze un public con-
solidat. Periodicele evreiești au înce-
put să apară din anii ’50 ai secolului 
al XIX-lea (în idiș, română, franceză 
și germană). Publicațiile evreiești 
puternice, cu acoperire națională, în 
limba română, au fost fondate după 
Războiul de Independență (Calenda
rul devenit Anuar pentru Israeliți, din 
1877, Fraternitatea, din 1879, Egali
tatea, din 1890, Curierul israelit, din 
1906), iar din acel moment lucrurile 
s-au schimbat considerabil, monitori-
zarea abuzurilor antisemite fiind făcu-
tă sistematic. În Anuar pentru Israeliți, 
frații Elias și Moses Schwarzfeld au 
publicat cuprinzătoare rapoarte pri-
vind persecuțiile îndreptate împotriva 
evreilor din România, după modelul 
celor din buletinele Alianței Israeli-
te Universale. Parcurgerea lor arată 
o frecvență nebănuită a incidente-
lor antisemite. Niciunul nu a intrat în 
conștiința publică pe termen lung.

ADRIAN CIOFLÂNCĂ

Din activităţile de cercetare ale

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

Negarea violențelor antisemite  
în secolul al XIX-lea: un studiu de caz

O carte despre sionism, publicată 
la Abu Dhabi

Pentru prima dată de la semnarea Acordurilor 
Abraham, o traducere în arabă a unui volum de cer-
cetări din Israel a fost publicat la Abu Dhabi. Este vor-
ba despre lucrarea Sionismul în discursul arab, sem-
nată de prof. Urya Shavit, de la Universitatea din Tel 
Aviv, și de dr. Ofir Winter, cercetător la Institutul de 
Studii pentru Securitate Națională. Cartea a apărut la 
editura Centrului pentru Studii și Cercetări Strategice 
al Emiratelor Arabe Unite.

Principala teză a lucrării este că, alături de 
animozitățile față de sionism și de Israel, un număr 
considerabil de gânditori arabi, începând cu sfârșitul 
secolului al XIX-lea, inclusiv membri ai Frăției Musulmane, au privit diferitele 
aspecte ale inițiativei sioniste drept modele care ar putea fi adoptate și de 
lumea arabă. Texte arabe menționate în carte apreciază o serie de calități sio-
niste, ca democrația din Israel, personalitățile lui Herzl și Ben Gurion, statutul 
femeilor în societatea israeliană, renașterea limbii ebraice, relațiile dintre Israel 
și diaspora evreiască și performanțele științifice și academice ale Israelului.

Important pentru publicarea acestui volum este faptul că editura a oferit 
celor doi semnatari dreptul de autor, în condițiile în care, anterior, multe cărți 
israeliene au fost traduse în arabă prin piratare.

Cei doi autori și-au exprimat satisfacția față de inițiativa publicării lucrării în 
limba arabă și au declarat că aceasta ilustrează succesul Acordurilor Abraham 
și confirmă teza lor că poziția lumii arabe față de Israel este multidimensională 
și mai nuanțată decât se crede în general. (E.G.)
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Arheologii israelieni au descope-
rit patru lingouri de plumb, vechi de 
aproximativ 3.200 de ani, au anunțat 
reprezentanții Universității Ebraice 
din Ierusalim. Lingourile, descope-
rite într-o epavă găsită ancorată în 
largul coastei mediteraneene a Isra-
elului, lângă orașul Caesarea, dove-

desc legăturile comercia-
le timpurii dintre Cipru și 
Sardinia, la aproximativ 
2.500 km distanță, potrivit 
Universității Ebraice.

Într-un studiu, publicat 
în Journal of Archaeolo
gical Science: Reports, 
arheologii din Ierusalim și 
cei de la Universitatea din 
Haifa au dovedit legăturile 
comerciale în funcție de 
sursa plumbului și a mar-
cajelor incizate pe lingo-
uri. Legăturile comerciale 

dintre Cipru și Sardinia făceau parte 
din legăturile comerciale și diplomati-
ce extinse din bazinul mediteranean 
din epoca târzie a bronzului, inclusiv 
schimburile comerciale și de cadouri, 
au explicat cercetătorii. Studiul indică 
faptul că ciprioții au călătorit până în 

Sardinia pentru a aduce înapoi plum-
bul pe care trebuiau să-l folosească 
alături de cupru pentru a realiza pro-
duse de lux.

Yahalom-Mack, de la Autoritatea 
Israeliană pentru Antichități (AIA), a 
spus că există unele dovezi că un grup 
de canaaniți ar fi putut fi implicat. Stu-
diul actual reprezintă o etapă dintr-o  
cercetare mai amplă, care ar putea 
oferi infinit mai multe detalii și răspun-
suri. Printre cele mai vechi artefacte 
descoperite de experții de la AIA se 
numără un coș perfect conservat, da-
tând de aproximativ 10.500 de ani, 
care a fost identificat în deșertul Iude-
ei. Specialiștii sunt de părere că acest 
artefact este probabil cel mai vechi de 
acest gen descoperit vreodată.

Oamenii de știință din Israel au 
reușit să-i ajute să meargă pe șoarecii 
paralizați, după ce i-au supus unor im-
planturi ale măduvei spinării. Experții 
care au lucrat la aceste studii susțin 
că sunt la mai puțin de trei ani distanță 
de a face același lucru și pentru oa-
meni în studiile clinice.

La Universitatea din Tel Aviv a 
avut loc primul experiment din lume 
de acest gen. O echipă de cercetători 
și medici a proiectat țesutul măduvei 
spinării din celulele umane, iar apoi 
le-a implantat în 15 șoareci cu para-
lizie pe termen lung. Dintre aceștia, 
12 șoareci au reușit ulterior să mear-

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Pagină realizată 
de DAN DRUŢĂ

Important progres în tratarea paraliziei
gă normal, au scris oamenii de știință 
în cercetarea publicată în jurnalul 
Advanced Science. „Dacă acest lucru 
funcționează la oameni – și credem 
că va funcționa –, le putem oferi tutu-
ror persoanelor pa-
ralizate speranța că 
vor putea merge din 
nou”, a declarat pro-
fesorul Tal Dvir de la 
Centrul Sagol pen-
tru Biotehnologie 
Re generativă din Is-
rael, cel care a con-
dus echipa de cer-
cetare. El a adăugat 
că discuțiile cu privi-
re la studiile clinice 
se poartă deja cu 
reprezentanții Agen-
ţiei pentru Alimente 

şi Medicamente din SUA. Profesorul 
Tal Dvir a mai spus că, în timp ce toți 
șoarecii au primit implanturi spinale 
de la celulele a trei persoane, dacă 
inovația este implementată la oameni, 

Un studiu recent al cercetătorilor israelieni indică faptul 
că organismul uman ar putea deține un „sistem de apă-
rare” anticancer. Savanții au descoperit în celulele umane 
un sistem biologic de control ce inhibă dezvoltarea can-
cerului, a anunţat recent Universitatea Ben Gurion. Des-
coperirea ar putea conduce spre o nouă clasă de medica-
mente oncologice mai eficiente, se arată în comunicatul 
celor de la universitate.

În urma unui studiu publicat în Proceedings of the 
Natio nal Academy of Sciences of the United States of 
America (PNAS), un jurnal ştiinţific multidisciplinar, în care 
sunt publicate cercetări revizuite de alţi savanți, oamenii 
de ştiinţă au descoperit funcţia biologică a unei peptide 
ce acţionează ca inhibitor al enzimei protein-kinază. Sute 
de enzime protein-kinază umane trimit semnale în celu-
lele care le controlează destinul. În cazul în care kinaza 
transmite instrucţiuni unei celule canceroase să se dividă 
şi să se reproducă, blocarea kinazei va încetini prolifera-
rea celulelor canceroase. Folosind şoareci şi celule uma-

ne, cercetătorii au descoperit că peptida examinată inhibă 
supravieţuirea celulelor canceroase, dezvoltarea tumorii, 
invazia şi metastaza. „Acum, ştiind că cel puţin unele pep-
tide au o funcţie biologică, putem începe să descoperim 
rolurile multor altora”, au notat cercetătorii care au efectuat 
studiul.

Peptidele sunt lanțuri scurte de aminoacizi uniți prin 
legături peptidice. Moleculele lungi formate din unități 
peptidice sunt ceea ce noi cunoaștem drept proteine, iar 
protein-kinazele sunt acele enzime care au capacitatea 
de a schimba funcția unei proteine. Descoperirea cerce-
tătorilor, care s-au concentrat pe o peptidă naturală din 
regiunea necodificatoare a ARNm, ar putea contribui foar-
te mult la modul în care tratăm cancerul în viitor. Oame-
nii de știință au reușit să izoleze și să confirme că una 
dintre peptidele scurte acționează ca un inhibitor al kina-
zei, ceea ce înseamnă că previne progresia cancerului, a 
explicat prof. Etta Livneh, profesor în cadrul Facultății de 
Științe ale Sănătății din Negev.

Descoperire arheologică remarcabilă

Primul telescop 
spațial israelian

Un nou proiect științific va poziționa 
Israelul în fruntea cercetării astrono-
mice din domeniul sateliților, este de 
părere profesorul Eli Waxman, astro-
fizician la Institutul de Știință Weiz-
mann și unul dintre părinții primului te-
lescop spațial israelian, care urmează 
a fi lansat în 2025.

ULTRASAT, conceptul de tele-
scop spațial israelian, a fost conturat 
cu mai bine de un deceniu în urmă, 
în timpul unei discuții între prof. Wax-
man, oamenii de știință ai Institutului 
Weizmann și Zvi Kaplan, șeful din 
acea vreme al Agenției Spațiale Is-
raeliene (ISA). Echipa israeliană a 
început să discute despre această 
nouă provocare cu cei de la Caltech, 
SUA, și au ajuns la concluzia că prin-
cipalul decalaj existent în astronomia 
observațională este capacitatea de 
a detecta evenimente cosmice de 
scurtă durată și trecătoare, cum ar fi 
supernovele, exploziile mari de stele, 
izbucnirile de raze gamma și fuziunea 
stelelor neutronice în timp real. Sin-
gura metodă de a analiza astfel de 
fenomene, care s-ar putea întinde pe 
câteva săptămâni sau chiar zile, este 
identificarea lor în timp real și apoi în-
dreptarea mai multor telescoape cu 
diferite capacități, atât terestre, cât și 
spațiale, în direcția relevantă. Însă, 
deoarece spațiul este vast, șansele 
de a surprinde o astfel de apariție în 
timp real prin remarci indirecte sunt li-
mitate. Astfel, planul era lansarea unui 
telescop spațial cu câmp larg sau unul 
care poate fotografia o porțiune uriașă 
a cerului în orice moment, permițând 
operatorilor săi să detecteze fenome-
ne tranzitorii în timp real.

Lansarea telescopului este progra-
mată pentru începutul anului 2025. 
Odată ce acesta va intra pe orbită, 
primele luni ale misiunii vor fi dedica-
te unui sondaj inițial al cerului, pentru 
a alcătui o hartă de referință care să 
îi permită identificarea evenimentelor 
viitoare. Satelitul este de așteptat să 
funcționeze timp de 3-6 ani în total, 
oferind o mulțime de date științifice 
bogate, care vor elucida multe miste-
re în cunoștințele noastre despre uni-
vers. La sfârșitul misiunii, satelitul va 
folosi restul de combustibil pentru a 
se lansa pe o orbită mai înaltă, pentru 
a se asigura că nu va lovi un alt obiect 
și că nu va produce resturi spațiale 
suplimentare în viitor.

Sistem imun anticancer, descoperit  
de savanții de la Universitatea Ben Gurion

planul este ca fiecărui pacient cu pro-
bleme, care este supus procedurii, să 
i se implementeze în măduvă celule 
din propriul corp.

Până în prezent, unele echipe 
științifice au efectuat experimente, 
producând celule stem din materie co-
lectată de la om, pe care le-au injec-
tat în măduva spinării animalelor. Dar 
profesorul Dvir a subliniat că cerceta-
rea efectuată de echipa sa este prima 
care a presupus creșterea de bucăți 
de coloană vertebrală reală, concepu-
te din celule umane, care apoi au fost 
transplantate. Profesorul Tal Dvir a 
adăugat și că, în timp ce rata de suc-
ces privind regenerarea măduvei spi-
nării a fost de 80% în cazul șoarecilor 
cu paralizie cronică, la cei cu paralizie 
recentă sau pe termen scurt procentul 
a fost de 100%.

O speranță pentru tratarea sclerozei laterale amiotrofice
Oamenii de știință israelieni au descoperit o mutație ge-

netică despre care spun că pare să ofere protecție împo-
triva sclerozei laterale amiotrofice (SLA). Aceștia au mari 
speranțe că pot folosi descoperirea pentru a ajuta pacienții 
afectați de boală. Persoanele cu mutația specifică în ADN-
ul lor au o cincime din șansa restului populației de a dez-
volta această afecțiune neurodegenerativă.

Concluziile cercetării de la Institutul de Știință Weiz-
mann din Israel au fost publicate în prestigioasa publicație 
științifică Nature Neuroscience. Experții de la Weizmann 
au descoperit mutația prin screeningul de laborator al unor 
probe de ADN provenind de la aproximativ 70.000 de per-
soane. Ei au descoperit mutația în ADN-ul necodificator – 
cunoscut anterior sub numele de ADN „junk”, deoarece el 
nu tinde să aibă o funcție biologică clară. „Până acum exis-
tau 25 de gene care erau legate de SLA, pentru că ele par 

să provoace boala sau să o agraveze”, a declarat pentru 
The Times of Israel dr. Chen Eitan care a condus studiul 
împreună cu prof. Eran Hornstein. „Dar când ne-am uitat la 
ADN-ul necodificator, am găsit o mutație care face opusul. 
De fapt, pare să reducă semnificativ șansele ca o persoa-
nă să aibă SLA, la o cincime din riscul obișnuit. Mutația 
funcționează prin inhibarea unei căi toxice care ar agrava 
în mod natural simptomele SLA”, a spus dr. Chen Eitan. 
„Acum lucrăm la mimarea mutației, pentru a vedea dacă 
aceasta are un efect pozitiv asupra pacienților. Sperăm 
că acest lucru ar putea ajuta persoanele bolnave de SLA. 
Sunt deja în curs de desfășurare planuri pentru experimen-
te in vitro și pentru testarea acestei abordări pe șoareci”, 
a adăugat dr. Eitan. Ea a spus că există o adresabilitate 
extinsă în descoperirea echipei, nu numai în cercetarea 
SLA, ci și în studiul altor boli cu o componentă genetică.
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În urmă cu mulți ani, fiind impli-
cat într-o campanie de convingere 
a studenților la medicină de a alege 
anestezia - terapia intensivă ca spe-
cialitatea lor de viitor, am întrebat un 
grup de studenți de la Universitatea 
Ben Gurion din Beer Șeva cum văd ei 
această ramură medicală.

Am primit mai multe răspunsuri, 
nu prea deosebite unul de altul, pen-
tru că mai toate se refereau la acele 
puncte nevralgice pe care cu toții le 
cunoșteam: paucitatea practicii par-
ticulare, munca grea cu pacienți de 
multe ori fără șanse de vindecare, 
faptul că medicul ATI e considerat ca 
fiind personajul secundar în sala de 
operație.

Dar unul dintre răspunsurile oferi-
te mi-a rămas în minte până în ziua 
de azi: „Domnule doctor, imaginea 
pe care ne-o facem noi despre spe-
cialitatea dvs. e identică cu imaginea 
pe care v-o faceți dvs. în propriii dvs. 
ochi!”

Cu alte cuvinte, felul în care lu-
mea te caracterizează e exact cel în 
care tu te caracterizezi pe tine însuți.  
Mi-am adus aminte de acest episod 
în aceste ultime zile în care câteva 
articole din presa israeliană se ocupă 
de imaginea pe care o prezintă Israe-
lul opiniei publice mondiale. Se pare, 
spun și scriu specialiștii, că din ce în 
ce mai multă lume de pe întreg mapa-
mondul și-a creat o imagine negativă 
despre Israel, despre însuși dreptul 
său de a exista, nemaivorbind de ati-
tudinea față de populația arabă din 
Israel și față de populația palestinia-
nă din teritoriile așa-zise cucerite sau 
eliberate.

S-au scris tomuri întregi despre 
această realitate măsluită care scoate 
în evidență tot ce e negativ în situația 
în care se află Israelul, dar care în 
același timp face abstracție de acele 
aspecte care fac din această țară un 
exemplu pentru mulți alții.

Personal, nu cred că există reme-
dii, soluții de rezolvare a acestei stări 
de fapt care, în mare măsură, își are 
originea în antisemitismul universal, 
existent „de când lumea”, adică de cel 
puțin 2000 ani, dacă nu și mai mult.

Dar la ce te poți aștepta de la un 

străin, dacă unii dintre cei care-și îm-
part între ei aerul și cerul și peisajul 
Țării Sfinte dau apă la moară celor ce 
se împotrivesc pur și simplu la dreptul 
de existență a statului evreu?!

Cum te poți lupta împotriva unor 
prejudecăți create în timp și răspân-
dite mai peste tot, când unii israelieni 
(din fericire, o extrem de mică mino-
ritate) continuă să impregneze opinia 
publică mondială cu opinii, cu fapte 
disparate, cu analize părtinitoare, toa-
te la un loc cu scopul de a mânji însăși 
realitatea țării în care trăiesc.

Aș dori să fiu bine înțeles: Israe-
lul nu e nici pe departe o țară idea-
lă și perfectă (cunoaște oare cititorul 
un exemplu de perfecțiune pe harta 
globului?!). O mulțime de lucruri care 

se întâmplă aici îi fac de rușine pe 
cei care își iubesc țara și o doresc 
mai bună și mai plăcută decât este. 
Și încă ceva: Israelul e o democrație, 
în adevăratul înțeles al cuvântului, în 
care e permisă critica, sunt chiar încu-
rajate opinii contrare, pentru că doar 
în felul acesta reușești să nu te lași 
amăgit de sentimente și să ignori une-
le fapte care nu-ți fac deloc cinste. Și 
atunci, cum se face că intenția aces-
tor rânduri e de a-i incrimina pe acei 
israelieni care critică Israelul, prezen-
tându-i ca elemente antipatriotice? 
Cred că răspunsul e clar. Critica e 
permisă, și chiar încurajată, cu o sin-
gură condiție, aceea de a nu da apă 
la moară dușmanilor, de a nu furniza 
opinii bazate pe o înțelegere eronată 
a realității israeliene. Iată un singur 
exemplu: situația geopolitică ce s-a 
creat după Războiul de Șase Zile, în 
vara anului 1967. Mă întreb câți dintre 
cititorii acestei distinse reviste cunosc 
în amănunt istoria Orientului Mijlociu 
de acum mai bine de o jumătate de 
secol, pentru a-și putea forma o pă-
rere obiectivă despre acel război și 
consecințele lui?

Voi încerca pe scurt să fac o trece-
re în revistă a realității acelor timpuri. 
Israelul exista de mai puțin de două 

decenii, iar existența lui nu fusese 
recunoscută de niciun stat arab. La 
granițele sale se aflau două teritorii cu 
populație arabă (da, arabă, pentru că 
atunci nimeni nu le dăduse termenul 
de „palestinieni”!): Transiordania, afla-
tă sub ocupație iordaniană, și Gaza, 
ținută de Egipt. Timp de zeci de ani 
aceste două teritorii, aflate în mâini 
arabe, nu primiseră un statut indepen-
dent, deși crearea a încă unui stat era 
o chestiune ușor de rezolvat, având 
în vedere că totul se afla în mâini 
arabe. Dar țările arabe refuzaseră în 
anul 1947 planul de partiție al ONU, 
care prevedea formarea a două state, 
unul evreu și altul arab (da, arab, și 
nu palestinian!), și porniseră un răz-
boi împotriva Israelului abia apărut 

pe hartă, un război pe care, din feri-
cire, l-au pierdut. Tratativele din 1949 
au avut ca rezultat apariția liniei de 
demarcație de facto, nerecunoscută 
de vecinii statului evreu. În primăvara 
lui 1967 statele arabe vecine cu Isra-
elul – Egiptul, Siria și Iordania – se 
pregăteau de război împotriva entității 
israeliene. Trupele ONU fuseseră re-
trase din peninsula Sinai, pasajul va-
poarelor israeliene prin Canalul Suez 
fusese interzis și în Israel circula acea 
vorbă sinistră cum că se caută isra-
elianul care va stinge definitiv lumina 
în aeroportul de la Lod (azi, Ben Gu-
rion). În orașele israeliene se pregă-
teau șanțuri antitanc și se comandase 
un număr foarte mare de coșciuge.

În această atmosferă, armata is-
raeliană a pornit o acțiune preventivă 
care a produs în șase zile o enormă 
schimbare geopolitică în Orientul Mij-
lociu, inclusiv ocuparea celor două 

Demisia din guvernul 
de coaliție a deputatei Idit 
Silman (partidul Yamina), 
responsabilă cu disciplina 
de vot în cadrul coaliției, 
este o lovitură grea dată 
guvernului care a pierdut 
majoritatea parlamentară. 
Diferența dintre coaliția gu-
vernamentală și opoziție 
era de un singur vot – 61 
la 60 – deci majoritatea 
depindea de un singur de-
putat. Plecarea lui Silman 
pune capăt acestui echilibru fragil.

Idit Silman face parte dintr-o familie și o comunitate religioasă ortodoxă și 
apartenența ei la coaliția guvernamentală era aspru criticată de membrii acestei 
comunități, inclusiv de soțul ei, care a exercitat presiuni pentru a o convinge 
să se retragă. În ceea ce privește viitorul ei, se știe că Benjamin Netanyahu o 
curtează demult, oferindu-i un loc eligibil pe lista Likud în cazul noilor alegeri.

În această situație, Israelul ar putea intra într-o criză politică profundă. De-
ocamdată, opoziția nu are majoritatea, raportul este 60 la 60, și guvernul ar 
mai putea rămâne la putere, dar fără capacitatea de a trece prin parlament 
legi. Șansa lui ar fi dacă ar găsi susținători din opoziție, dar aici bazinul coaliției 
este foarte îngust, singurii care ar putea fi, eventual, luați în calcul ar fi deputații 
partidelor arabe aflate în opoziție, ceea ce nu ar fi pe placul unei părți a opiniei 
publice care a criticat prezența partidului arab Raam în guvern.

În ce măsură demisia lui Silman ar facilita revenirea lui Netanyahu la gu-
vernare? Analiștii văd mai multe opțiuni, niciuna prea facilă. Prima ar fi votarea 
unei legi de dizolvare a Knesset-ului și de organizare de noi alegeri. Aici ar fi 
necesare cel puțin 61 de voturi, pe care Netanyahu nu le are, iar costurile ar fi 
uriașe. A doua opțiune ar fi ca Likud să formeze în cadrul actualului Knesset un 
guvern alternativ, dar nici pentru aceasta nu are suficiente voturi, chiar dacă i se 
mai alătură câțiva deputați transfugi. Toate calculele arată că nu ar obține decât 
56 de locuri și ar avea nevoie de încă 5 deputați care să părăsească coaliția.

Așa că perspectivele nu sunt deloc optimiste. La toate acestea se adaugă 
și condițiile internaționale deosebit de complexe, ceea ce face inevitabilă criza 
politică din viața publică israeliană.

EVA GALAMBOS

Noi, în propriii noștri ochi

Însemnări de la fața locului

Guvernul israelian a pierdut 
majoritatea parlamentară în Knesset

Deborah Lipstadt, confirmată de  
un comitet senatorial SUA ca trimis 

special în probleme de antisemitism

zone arabe de care aminteam mai 
sus, Transiordania și Gaza, prin lupte 
acerbe cu armatele arabe.

Ce statut aveau în acel moment 
cele două regiuni? Niciunul! Făceau 
ele parte din Egipt, respectiv Iordania? 
Nicidecum. Și atunci, de la cine le cu-
cerise Israelul?! Practic, de la nimeni.

Și politica își are dinamica ei, ni-
mic nu rămâne pe loc. Arabii din cele 
două teritorii și-au luat numele de pa-
lestinieni și deodată Israelul a devenit 
un stat cuceritor, care asuprește un alt 
popor.

Și acum încă o remarcă persona-
lă. Eu consider că e nevoie urgentă, 
absolută de a despărți populația evre-
iască din teritorii de cea palestiniană. 
Eu doresc să trăiesc într-o țară cu 
majoritate evreiască și de aceea sunt 
pentru un stat palestinian care să nu 
aibă însă nicio posibilitate de a ataca, 
cu alte cuvinte un stat pașnic, care  
să-și vadă de bunăstarea poporului 
său și nimic mai mult.

Întorcându-mă la denigratorii is-
raelieni ai propriei lor patrii, niciunul 
dintre ei, absolut niciunul, nu prezin-
tă corect modul în care am ajuns în 
situația de azi. Noi suntem cotropitorii, 
poporul palestinian e cel asuprit și în 
suferință, ba mai mult, Israelul e un 
stat care duce o politică de apartheid. 
Și toate acestea reprezintă o armă 
eficientă în mâna antisemitismului 
universal.

Și atunci, să te mai miri că așa ne 
văd mulți alții, când printre noi și-au 
făcut loc israelieni pentru care Israelul 
e un stat criminal?!

„Imaginea noastră despre dvs. e 
aceeași imagine pe care dvs. o aveți 
în ochii dvs.”, spunea studentul cu pri-
cina.

Și nu avea dreptate?!

Prof. dr. GABRIEL M. GURMAN
Omer, Israel

gurman@bgu.ac.il

Comitetul pentru Relații Externe al 
Senatului SUA a confirmat numirea 
istoricului Deborah Lipstadt în funcția 
de trimis special al Departamentului 
de Stat în problemele antisemitismu-
lui. Numirea a avut loc după luni de 
zile de amânări și controverse, repu-
blicanii punând sub semnul întrebării 
obiectivitatea ei.

Lipstadt, cunoscută expertă în 
antisemitism și profesoară de stu-

dii iudaice la Universitatea 
Emory din Atlanta, a obținut 
19 voturi pentru și 9 împotri-
vă, fiind susținută și de doi 
senatori republicani. Ea ur-
mează să fie confirmată de 
plenul Senatului.

Organizațiile evreiești 
americane au salutat deci-
zia. Astfel, Federația Evre-
iască din America de Nord 
a subliniat într-o declarație 
că numirea lui Deborah Lip-
stadt are loc „într-o perioadă 
critică, atacurile antisemite 
fiind în creștere în SUA și în 
străinătate. Putem combate 
antisemitismul numai dacă 

dispunem de resurse și de instrumen-
te corespunzătoare și acesta este un 
pas important în aceste eforturi”.

Numirea ei a fost salutată și de 
Uniunea Ortodoxă și de Liga Antide-
făimare care au apreciat-o drept „un 
pilon al comunității noastre, iar dacă 
va fi confirmată, va fi o persoană efici-
entă în combaterea antisemitismului”. 
(E.G.)

Idit Silman
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Acesta este titlul articolului în care Curie
rul israelit din 2 februarie 1936 relatează des-
pre conferința ținută la Cercul Libertatea de 
istoricul și scriitorul Iosif Kastein. Primul care 
l-a  salutat a fost dr. Filderman. Președintele 
Cercului a spus, printre altele: „Misiunea 
cu care a venit la noi e atât de adânc înră-
dăcinată în sufletul și în gândirea fiecăruia 
dintre noi, încât nu cred că trebuie să mai 
pierdem un cuvânt despre covârșitoarea ei 
importanță. Domnul doctor Kastein vine din 
Palestina. În clipa de față evreii de pretutin-
deni privesc cu o încordată atenție la tot ce 
se petrece acolo.”

În numele Comunității Evreilor din 
București, oaspetele a fost elogiat de Lazăr 
Ekstein cu următoarele cuvinte: „El ne adu-
ce un cuvânt de îmbărbătare, o 
rază de lumină și căldură în în-
tunericul în care ne aflăm. Ne 
îndeamnă să ne ridicăm capul și 
să ne descrețim frunțile. El are o 
misiune nobilă. Trebuie să con-
vingă pe neîncrezători de importanța reclă-
dirii Țării Sfinte. Pentru această muncă a sa 
trebuie să îl răsplătim cu fapte: să ne ocupăm 
de Keren Hayessod, de această organizație 
care contribuie din punct de vedere material 
în cel mai înalt grad la reclădirea Țării Sfinte. 
Să facem propagandă de la om la om pentru 
a mări numărul contribuabililor evrei. Aceasta 
este arzătoarea dorință a onoratului nostru 
oaspete.”

Avocatul Napoleon Arie, vicepreședintele 
Comunității Sefarde, a subliniat erudiția 
conferențiarului. Din partea B’nai B’rith, 
doctorul Marcu Cajal s-a referit la faptul că 
distinsul conferențiar „este un sol al Pales-
tinei, țara care reprezintă pentru noi un su-
port moral. Cei ce mai cred în iudaism, și noi 
suntem dintre aceștia, considerăm Palestina 
un centru de refacere materială, culturală și 
spirituală pentru evreii din Galuth. În numele 
organizației mele salut prezența în mijlocul 
nostru a acestui pionier al Țării Sfinte”.

Tema conferinței a fost „Evreul rătăcitor 
(Ahashver) – odată și acum”. „Din cele mai 
îndepărtate vremuri ale Evului Mediu, mediul 
înconjurător a inventat istoria evreului rătăci-
tor; faptul că el se găsește pretutindeni și me-
reu în contradicție cu credința mediului ambi-
ant. Această teorie este expresia urii mediului 
înconjurător față de evrei. În realitate – arăta 
Kastein –, rătăcirea evreilor prin lume este 
căutarea celui gonit ca să găsească un loc de 
trai provizoriu. El este respins, căci prin sepa-
rarea seculară și prin diferențierea dezvoltării 
sale spirituale există ca un fapt necontestat 
diferențierea dintre evrei și neevrei. Această 
diferențiere se manifestă în mod decisiv în 
colectivitate, ceea ce înseamnă că posibilita-
tea unei înțelegeri de la om la om nu înlătură 
înstrăinarea dintre colectivități. Nu există o 
asimilare totală a maselor evreiești – subli-
nia conferențiarul. Numai o renunțare indivi-
duală la iudaism, a unuia sau a altuia dintre 
evrei. Din această realitate s-a creat antise-
mitismul. El poate fi învins, concluziona dr.  
Kastein. Palestina este o speranță.

 Conferința a fost viu aplaudată. Dr. Iosif 
Kastein s-a născut în Germania, în 1890. În 
1935 a emigrat în Palestina. A decedat la 
Haifa, în 1946. El este autorul unei opere im-
portante privind istoria evreilor.

Referindu-se la evreul rătăcitor, profeso-
rul Carol Iancu, în cartea sa intitulată Miturile 
fondatoare ale antisemitismului, arată că el 
este un om mitic, a cărui legendă a început 
să se răspândească în Europa creștină în 
secolul al XIII-lea și se referă la un evreu pe 
nume Ahașver care, chipurile, l-a batjocorit 
pe Iisus în drumul spre Golgota, motiv pentru 
care a fost blestemat să hoinărească pe pă-
mânt până la a doua venire a lui Mesia.

„De la evreul rătăcitor la Holocaust – scria 
Boris Mehr –, antisemitismul a făcut mai mulți 
pași pe un drum presărat cu crime și acuze 
dintre cele mai absurde.”

LYA BENJAMIN

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

O ședință festivă la 
Cercul Libertatea

„De la trei ani mergeam la Templu – pe atunci cu greu găseai un loc de sărbă-
tori, chiar și plătit. Momentele esențiale – Bar Mițva, Hupa Kadișa – le-am cele-
brat la Templu. În ultimii douăzeci de ani am fost dirijor de cor, vicepreședinte și 
președinte. Pot spune că viața mea se împletește cu viața comunitară”, declară 

dr. ing. Sorin Blumer, care conduce comunitatea și în prezent.

„Viața mea se împletește cu viața comunitară”
Interviu cu dr. ing. SORIN BLUMER, președintele C.E. Galați

Poveste cu parfum de legendă: Arie Levanon
Întâmplarea este reală, dar are multe elemente care 

fac trimitere către legendă. Povestea lui Arie Levanon 
(compozitor, dirijor şi violonist evreu, care a imigrat în 
Israel în 1951, a studiat arta compoziţiei şi dirijatul la 
Academia de Muzică din Tel Aviv, fiind şi director mu-
zical pentru Trupa Comandamentului Central, director 
muzical pentru numeroase musicaluri şi filme şi dirijor 
pentru Opera din Israel din 1972 până în 1982) începe 
în 1932, în România, unde s-a născut.

Levanon a câştigat un premiu de compoziţie în tine-
reţe, a devenit faimos după ce melodia Erevais, atât de 
iubită, a fost declarată imnul neoficial al lumii evreieşti, 
mai nou ea acompaniind cel mai popular dans al isra-
elienilor din toată lumea.

După studiile de specialitate din Israel, între 1960 şi 
1962 a avut o bursă în Italia, unde a studiat cu Franco 
Ferrara, iar la conducerea orchestrelor în Siena cu ce-
lebrul Sergiu Celibidache, care îi va deveni bun prieten.

În 2014 a câştigat Premiul ACUM pentru multiplele 
sale contribuţii la dezvoltarea muzicii israeliene, fiind în 
prezent în Consiliul de administraţie al acestui premiu.

Arie Levanon locuieşte la Tel Aviv alături de familie 
și a aflat din presa românească de faptul că Orchestra 
Unirea (al cărui membru fondator este), mutată abuziv 
de comunişti la Galaţi, a revenit sub conducerea mu-
zicianului german Vincent Grüger la Ateneul Popular 
din Focşani. Visează să revină într-o bună zi la pupitrul 
orchestrei cu care a început drumul în muzică. Nu a 
uitat niciodată oraşul în care s-a format şi pe oamenii 
care i-au îndrumat primii paşi.

IOAN IACOB

– E de înțeles de ce ați pus 
atât suflet în restaurarea acestui 
Templu.

– Singur n-aș fi reușit. Cea 
mai mare parte a fondurilor a 
provenit de la FCER, via Cari-
tatea. E adevărat, am vândut și 
șase imobile din patrimoniul CE 
Galați. Foarte importantă a fost 
încrederea conducerii FCER. 
Vicepreședintele Federației în 
acea perioadă, actualmente 

președintele CEB, ing. Paul Schwartz, m-a susținut la 
întrunirile de Comitet Director pentru alocarea de sume 
necesare consolidării și reparării Templului Meseriașilor. 
Între 2010-2014, cât a durat restaurarea, am folosit 
cunoștințele acumulate în deceniile de proiectare pe 
care le am la activ ca să elaborez mai multe soluții teh-
nice, în special pe partea de rezistență. Mă întrebam 
dacă, având un serviciu solicitant plus responsabilitățile 
unui președinte de comunitate, voi putea susține între-
gul pachet de lucrări cu participarea a cinci firme diferi-
te. S-a dovedit că, dacă investești dăruire și profesiona-
lism, se poate. Președintele Aurel Vainer z.l. m-a credi-
tat, sprijinit și, la final, și-a exprimat satisfacția în foarte 
multe rânduri. Am avut și am o excelentă relație profesi-
onală și umană cu directorul DAPI, ing. Rudy Marcovici. 
Am trimis spre verificare contabilitatea făcută de mine 
directorului economic de atunci, ec. Ovidiu Bănescu, în 
prezent vicepreședintele FCER. M-am bucurat că mi-a 
apreciat-o. Reinaugurarea a avut bune ecouri în presă, 
pe rețelele de socializare, numărul celor care au vrut 
să cunoască Templul a crescut semnificativ. L-au vizitat 
multe grupuri din țară și din străinătate. De Ziua Porților 
Deschise am avut circa 500 de vizitatori. Am stabilit le-
gături permanente cu ghizii unor agenții de turism, Tem-
plul fiind inclus pe lista obiectivelor istorice ale orașului. 
Dar povestea postinaugurare a început cu Bereșit VIII 
– inițiativa directorului Joint pentru România, Israel Sa-
bag. Pe lângă evenimentele religioase, în incintă au 
loc lansări de carte – inclusiv O istorie a evreilor din 
Galați de Lucian-Zeev Herșcovici și Violeta Ionescu –, 
conferințe, sesiuni de comunicări științifice. Mulți oa-
meni de cultură, din mediul politic, diplomatic i-au trecut 
pragul. Templul reîntinerit e singurul martor al grandorii 
de odinioară a comunității gălățene.

– Puteți schița câteva repere?
– Prima atestare documentară a unei prezențe 

evreiești e o scutire de vamă pe drumul Galați - Gura 
Humorului, act semnat de domnitorul Moldovei, Ștefan 
al II-lea, la 23 septembrie 1445. În primul cimitir evre-
iesc au fost descoperite pietre tombale datate 1590-
1595. În monografia din 1906 a comunității apare 
un indiciu important privitor la vechime: „Existența 
israeliților în portul Galați datează de aproape 200 de 

ani.” Evreii au avut o participare considerabilă la dez-
voltarea industrială, comercială, culturală a orașului. 
Au luat parte, fără să fi avut cetățenie, la Războiul 
de Reîntregire a României (1916-1918). Mărturie stă 
Monumentul Ostașilor Evrei Eroi din cimitirul evreiesc. 
În anii interbelici ființau 23 de temple, sinagogi, case 
de rugăciuni, biblioteci, mikvot, școli și licee evreiești, 
instituții filantropice. Activau organizații sioniste cultu-
rale, sportive. În Jaloane pentru o viitoare istorie, Leon 
Volovici scria că Galațiul „era, la un moment dat, chiar 
cel mai puternic centru sionist din România”. Adaug că 
la Galați a fost fondat în anii ’80 ai veacului al XIX-lea 
Comitetul central pentru înlesnirea emigrării israeliților 
din România. Până după Primul Război Mondial, la 
Galați s-a aflat sediul Federației Sioniștilor din Ro-
mânia. Ascensiunea extremei drepte, statul național 
legionar, dictatura antonesciană au dus la persecuții, 
înființarea de centre de detenție, deportări în Transnis-
tria, asasinate în Gara Galați. Aliya postbelică masivă 
a provocat diminuarea drastică a comunității gălățene. 
Dar atâția câți am rămas, continuăm să fim activi.

– Care sunt principalele direcții?
– Participăm la programe naționale educative 

evreiești – Keșet, Bereșit –, facem voluntariat – Livra-
torii de Lumină, Mișloah Manot –, sărbătorim Ziua 
Vârst ni cului. Avem grijă de bunăstarea cimitirului (re-
pa rații ale gardului, ale capelei), de modernizarea sa 
(înființarea unei parcele pentru cupluri mixte, toalete 
cu lavoare). Avem parteneriate cu școli unde se pre-
dă istoria Holocaustului: elevi însoțiți de profesori vi-
zitează Templul, sunt familiarizați cu istoria evreilor, a 
Holocaustului. Avem voluntari care conduc seminarii la 
temă în școli. Educația rămâne cel mai bun mijloc de 
combatere a antisemitismului.

– Planuri de viitor?
– Pandemia, crizele economice, conflictul de la 

graniță mă împiedică să le fac pe termen mediu și lung. 
Coreligionarilor din zona de conflict cea mai apropiată 
de Galați li s-a propus o variantă. E foarte greu să iei 
decizii radicale, dar sunt situații care o cer.

– Organizați Sederul anul acesta?
– Vrem să facem Seder păstrând distanțarea fizică.
– Ce îndatoriri credeți că are, azi, un președinte de 

comunitate?
– Să mențină viața evreiască. Să fie un exemplu de 

urmat pentru membrii comunității, inclusiv în privința 
loialității și a iubirii pentru România, dar și a iubirii 
față de Israel. Să acționeze astfel încât să adânceas-
că demnitatea apartenenței la evreitate în conștiința 
celor din comunitatea pe care o conduce, în spiritul 
toleranței și al aprecierii pentru toți ceilalți; să fie un PR 
al comunității sale, contribuind la combaterea antise-
mitismului, a negaționismului, a antiisraelismului.

IULIA DELEANU
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Chinuitul Blecher (II)
Apărută în 1936, cartea inclasabilă a lui 

Blecher Întâmplări în irealitatea imediată (căru-
ia, repet, Călinescu nu i-a dedicat niciun rând 
în Istoria literaturii române de la origini până în 
prezent, din 1941) se sincronizează cu două 
momente sau vârste diferite ale romanului ro-
mânesc.

Același Călinescu a susținut că, înainte de 
o fază proustiană, romanul autohton trebuie să 
o parcurgă pe cea balzaciană, într-o viziune or-
ganic-coerentă asupra structurilor și a formelor 
literare. Întâi avem roman obiectiv, de tip bal-
zacian sau, la noi, rebrenian, în care se face 
descripția unei societăți într-o anumită epocă 
istorică și se conturează personaje reprezenta-
tive; iar apoi vom avea un roman subiectiv, de 
tip proustian, în care ac-
centul și centrul de greu-
tate se deplasează spre 
lumea interioară a unui 
personaj-narator, din per-
spectiva căruia se perce-
pe realitatea exterioară.

Dar o problemă spe-
cifică literaturii române 
este că, în epoca interbe-
lică, aceste vârste diferite 
ale romanului erau par-
curse în simultaneitate. 
Cu cartea lui atât de originală, Blecher se sin-
croniza atât cu romanul rebrenian cu narator 
impersonal, cât și cu cel în care un personaj 
este totodată narator, așa cum se întâmplă în 
romane ale lui Camil Petrescu sau Anton Hol-
ban. În mod evident, Întâmplări în irealitatea 
imediată se înscrie în a doua categorie, în timp 
ce romanele lui Călinescu intră, din programul 
explicit al criticului-prozator, în prima.

Probabil că în nedreptatea flagrantă făcută 
de istoricul literar chinuitului Blecher a intrat și 
o asimetrie, dacă nu o divergență, în legătură 
cu arta romanului și cu programul său. Blecher 
nu era deloc balzacian, așa cum Călinescu ce-
rea prozatorilor români să fie, iar structura, per-
spectiva narativă, substanța epică, construcția 
personajelor, stilul atât de personal din Întâm
plări în irealitatea imediată sunt la antipodul 
formulei realist-obiective, în care stilul e trans-
parent și prin el se văd perfect elementele intri-
gii și evoluția personajelor. E suficient să citești 
o singură dată Ion al lui Rebreanu pentru a ține 
minte ani întregi cum curge acțiunea și de ce 
lucrurile se întâmplă așa, și nu altfel. În schimb, 
capodopera lui Blecher poate fi recitită de nu-
meroase ori, fără ca lectorul să fie capabil să 
rezume și să expună „ce se întâmplă”, care 
este sensul intrigii (dacă aceasta există) și în 
ce constă minima cauzalitate a cărții.

De altfel, cartea aceasta atât de originală 
a dat mult de furcă interpreților noștri literari, 
de la P. Constantinescu la Ovid S. Crohmăl-
niceanu și de la Nicolae Manolescu la Mihai 
Zamfir. Cel din urmă găsea că episoadele din 
carte au un sens „inițiatic”, iar Manolescu spu-
nea că e vorba de un roman „fără subiect”. 
Într-adevăr, rămâne și azi o performanță her-
meneutică găsirea subiectului din Întâmplări 
în irealitatea imediată, laolaltă cu articulațiile 
și componentele intrigii. Acestea sunt „moi”, 
fără cauzalitatea și determinismul din romanul 
obiectiv. Lucrurile nu se întâmplă după o logică 
realistă, faptele au un contur difuz, halucinato-
riu, „episoadele” pot fi citite ca niște poeme în 
proză, excepțional scrise, într-o limbă română 
perfectă, la nivelul de rafinament al unui stilist 
ca M. Caragiale.

Din nefericire pentru Blecher și pentru în-
treaga noastră literatură, instalarea regimului 
comunist, după Al Doilea Război Mondial, a 
spulberat modernismul interbelic și l-a înlocuit 
cu „proza” rudimentară și propagandistică a re-
alismului socialist. Blecher va fi recuperat deci 
mult mai târziu, la trei decenii după ce își publi-
case cartea – și recitit, interpretat, înțeles de o 
altă generație de critici decât a lui.

Până la urmă, atât de chinuitul Blecher are 
parte de mai multă și mai bogată posteritate de-
cât de ani de viață propriu-zisă; și timpul curge,  
într-un mod tot mai vizibil, în favoarea lui.

DANIEL CRISTEA-ENACHE

Profil de scriitorBalada celui care 
pleacă, dar mai are 

atâtea de spus
Evocare Al. Mirodan la ICR Tel Aviv

Semnal Hasefer: Aristocratul Roșu,  
de Andrei Schwartz

Aristocratul Roșu și alte povestiri, de Andrei 
Schwartz, cu o prefață de Andrea Ghiță, redactor 
Claudia Bosoi, este al doilea volum de povestiri pu-
blicat recent de autor la Editura Hasefer, după Lecturi 
obligatorii în 2020. Autorul este originar din Cluj și sta-
bilit la Beer Șeva din 1987, unde a activat ca medic 
anestezist și de terapie intensivă, dar și ca profesor 
la Universitatea Ben Gurion, până la pensionare. Po-
vestirile selectate pentru volumul Aristocratul Roșu 
au fost publicate și sub formă de articole în revista 
Baabel, fondată în 2012 de jurnalistele Andrea Ghiță 
și Eva Galambos.

Volumul cuprinde povestiri despre oamenii, locuri-
le și întâmplările din viața autorului și a celor pe care 
i-a cunoscut. Momente din Clujul copilăriei sunt re-
memorate cu sensibilitate, talent și melancolie, ca în 
„Coliba cizmarului”, în „Setul de pahare de Jena” ori 
în „Viața în alb și negru, dar nu numai”.

Naratorul apreciază în mod deosebit întâlnirile cu 
oamenii cunoscuți „atunci și acolo”, fiecare poveste 
de viață este o experiență care îl îmbogățește pe cel 
care o ascultă, emoția fiind transmisă și către cititori. 
Un anticar din Rusia, foarte erudit și pasionat de cărți, 
vine în Israel unde mai întâi lucrează într-un super-
market; treptat, face loc vocației sale exersate prin 
noi formule – se adaptează tehnologiei moderne, mo-
derează un forum de discuții despre literatură, publică 
povestiri în reviste studențești sau scrie doar pentru 
sertar („Anticarul”). Un călugăr franciscan împăciui-
tor și deschis către semeni se stabilește la Ierusalim, 

studiind în paralel la Faculta-
tea de Psihologie, pentru a 
se apropia de oameni și a-i 
înțelege mai bine („Un oraș 
pentru eternitate”). Un per-
sonaj aparte este Aristocratul 
Roșu pe care cititorul îl va 
descoperi prin vocea fiului 
acestuia.

Importante în economia 
volumului sunt teme precum Holocaustul și reflexele 
antisemite ale oamenilor („Un cuvânt numit speranță”, 
„Chemări anonime”, „De vorbă cu un antisemit”). Alte 
subiecte cu o pondere însemnată sunt devotamentul 
față de profesia de medic („Omul din laborator”, „Tată 
de weekend”, „Geamantane”), întâmplări din armata 
israeliană („Păstorul de capre din Liban”, „Violonistul 
de la graniță”), dezbateri între prieteni cu privire la po-
litica din Israel („De vorbă cu Ițhak”, „Politică pe iar-
bă”, „Chez Robert”), Israelul contemporan („Alarme 
și cuvinte”, „Un șeic la Ierusalim”, „What a Wonderful 
World”), admirația pentru sportivii de performanță („In 
memoriam Diego Armando Maradona”, „Acei oameni 
minunați cu performanțele lor de neuitat”).

Al doilea volum de povestiri al lui Andrei Schwartz 
îi relevă maturitatea literară, textele câștigând în pro-
funzime și atingând dezideratul exprimat de autor: să 
redea „frumusețea, bucuria, iar uneori tristețea și, nu 
în ultimă instanță, curiozitatea vieții”.

CLAUDIA BOSOI

Seara dedicată lui Al. Mirodan, unul dintre cei mai 
talentați dramaturgi și jurnaliști ai generației sale, din 
seria „Portret de autor”, la ICR Tel Aviv, moderată de 
Cleopatra Lorințiu, director adjunct al institutului, i-a 
avut invitați pe fiul acestuia, prof. dr. Vladimir Miro-
dan, rector al Facultății de Teatru Drama Center, Uni-
versitatea din Londra, și pe cineastul Costel Safirman, 
multă vreme director la Cinemateca din Ierusalim.

Vladimir Mirodan a atras atenția asupra nevoii de 
apreciere obiectivă a unor valori evreo-române mini-
malizate prin etichetarea, făcută de notorii istorici li-
terari, de practicanți ai proscrisului „realism socialist”, 
cu adaos ipocrit-înțelegător: „prizonierii unei epoci”. 
El s-a referit nu doar la tatăl său, ci și la Nina Cassian, 
Maria Banuș, Radu Cosașu. A fost rama de portret. 
O fotografie din 1937 cu bunicul Herman în uniforma 
armatei române și cu tatăl său, Sandu Zissu Saltman, 
în uniformă de străjer, la vârsta de 10 ani, exprima un 
sentiment de siguranță: erau cetățeni ai țării lor. Pen-
tru ca la numai un an distanță să-și piardă cetățenia, 
iar peste alți câțiva, bunicul să fie dat afară din slujbă, 
tatăl să fie exmatriculat din învățământul de stat. Mo-
tivul: erau evrei. Au urmat munca forțată, amenințarea 
deportării. Nimic mai firesc ca, după 23 august 1944, 
adolescentul să îmbrățișeze cu elanul vârstei idealuri 
care aveau să-i provoace curând mari decepții. În 
1946 scoate revista satirică Strâmbătatea – replică 
la Dreptatea PNȚ. Avea să afle, mai devreme decât 
alții, despre Gulagul stalinist, din istorisirile de mare 
confidențialitate ale unchiului său, Carol Marcovici, 
inginer chimist, ministru adjunct în MAE, emigrat apoi 
în Israel. Faptul explică de ce în 1956, anul premierei 
Ziariștilor, apare în piesă un activist de partid corupt 
și replici de tipul „frica e la putere în ziua de azi”, „sunt 

de părere să n-am nicio părere” etc. Era altceva în în-
chistarea ideologică a vremii. Publicul o simțea. Șeful 
sectorului suflete, Celebrul 702 își mențin viabilitatea. 
Prevalează ironia ascuțită și lirismul reținut. Contract 
special de închiriat oameni, Camuflaj, dramatizarea 
după Evreica din Toledo de Feuchtwanger, sunt ex-
presii ale evreității, când marginalizarea evreilor de-
venise evidentă.

Concentrat îndeosebi asupra creației și a rolului 
de animator al vieții literare românești în Israel, Costel 
Safirman, coautor cu Leon Volovici z.l. al Noilor întâl
niri la Ierusalim, unde apare și un crochiu Mirodan, 
a vorbit despre originalitatea Dicționarului necon
vențional al scriitorilor evrei de limbă română, din care, 
între 1986-2008, au apărut doar trei volume. Sărbă-
torirea numărului 200 al revistei Minimum, editată de 
el la Ierusalim, lansarea la ICR Tel Aviv a volumului III 
din Dicționar..., prietenia cu apreciați scriitori ai aliya 
române i-au dat lui Al. Mirodan rezistență spirituală, 
în pofida suferințelor fizice, până în ceasul din urmă.

Lectura Baladei celui care pleacă, dar mai are atâ
tea de spus, scrisă la moartea lui Sebastian Costin, a 
trecut rampa.

IULIA DELEANU

Fostă ieșiva din Polonia, adăpost pentru refugiați
Directoarea Joint din Polonia a menționat că 
aproape toți cei pe care-i cunoaște în comunita-

tea evreiască poloneză din Varșovia găzduiesc câte o familie ucrainea-
nă, suplinind astfel insuficiența camerelor de hotel disponibile. „Până 
[nu demult], munca mea consta în promovarea educației și a culturii 
iudaice în Polonia, amintea Sokolowska, dar în prezent am de-a face 
cu o lume total diferită. Nu m-am gândit vreodată că va fi nevoie să 
coordonez o vastă operațiune de ajutorare pentru refugiați evrei – ca-
tegoric, nu în Polonia.”

Jointul deține în Polonia și două centre de depozitare, unde au fost 
adunate alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte și alte lucruri de maximă 
necesitate pentru ajutorarea evreilor ucraineni refugiați.

(Urmare din pag. 4)
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Consiliul Europei a votat, după 
multe așteptări, o recomandare vi-
zând introducerea educației despre 
Holocaust în școli. Recomandarea se 
adresează celor 46 de state membre 
și prevede „promovarea predării isto-
riei Holo caustului, organizarea de co-
memorări și evocarea crimelor comise 
de naziști, de aliații și de colaboratorii 
lor, ca parte integrantă a educației și 
a politicilor publice. Deoarece există 

din ce în ce mai puțini supraviețuitori 
ai Holocaustului, care să ofere măr-
turii directe ale tragediei, este nece-
sară o abordare interdisciplinară de 
predare, care să includă elevi care să 
participe la vizitarea unor locuri istori-
ce, la cercetarea documentelor isto-
rice, a presei, a operelor de artă și a  
literaturii.”

„A învăța și a preda despre Holo-
caust este un mijloc vital de a preveni 

viitoare crime împotriva umanității”, 
a declarat secretarul general, Marija 
Pejčinović Burić, din Croația. „Acum, 
când antisemitismul este în creștere, 
nu trebuie să precupețim niciun efort 
de a ne aduce aminte de victime și de 
a ne asigura că memoria lor va fi evo-
cată și în viitor. Este o parte esențială 
a răspunderii noastre colective de 
a-i proteja pe evrei și viața evreiască  
din Europa.”

Revista americană Algemeiner, 
care publică știrea, menționează că 
măsura a fost adoptată după ce Ru-
sia, pentru a nu fi expulzată din cauza 
agresiunii împotriva Ucrainei, a pără-
sit Consiliul. Noua situație, a comen-
tat ediția germană a revistei, Jüdische 
Allgemeine, a făcut posibilă adopta-
rea măsurii cu privire la memoria Ho-
locaustului, blocată de Rusia care a 
insistat să se mai adauge și „alte gru-
puri de victime”.

Pagină realizată de EVA GALAMBOS

Explozie de antisemitism la New York

Definiția de lucru a antisemitismului,  
adoptată de 200 de organizații în 2021

Parlamentari pentru definiția IHRA a antisemitismului

Consiliul Europei se pronunță pentru 
intensificarea educației despre Holocaust

Mișcarea de Rezistență Nordică – 
organizație neonazistă

Un studiu realizat pentru Mișcarea de Combatere a An-
tisemitismului (CAM) și pentru Centrul Kantor de Studiu al 
Evreimii Europene Contemporane al Universității din Tel 
Aviv a constatat că în 2021 cel puțin 200 de instituții au 
adoptat definiția de lucru a IHRA a antisemitismului.

Adoptată pentru prima dată în 2005 de către OSCE, 
definiția IHRA arată că „antisemitismul este un fel de per-
cepere a evreilor care poate fi exprimată sub forma urii la 
adresa evreilor” și include o listă cu exemple ilustrative – 
de la negarea Holocaustului la respingerea dreptului evre-
ilor la autodeterminare.

Printre cei care au adoptat în 2021 definiția figurează: 
statele Australia, Estonia, Guatemala, Polonia, Coreea de 
Sud și Elveția; 60 de colegii și universități, 39 de guver-
ne nonfederale și 96 de ONG-uri. Definiția IHRA a devenit 
„un barometru în combaterea globală a antisemitismului și 
servește drept instrument atotcuprinzător și binecunoscut 
pentru monitorizarea, măsurarea și combaterea manifes-

tărilor contemporane ale acestei racile vechi de secole”, 
subliniază raportul.

Făcând o trecere în revistă generală, studiul mențio-
nează că, în ansamblu, 865 de organizații au adoptat 
definiția, inclusiv 19 state din cadrul SUA, 204 organisme 
guvernamentale locale din Marea Britanie și 314 instituții 
de educație, dintre care 236 din Marea Britanie. Cele mai 
importante echipe de fotbal din Germania, Austria și Italia 
au adoptat de asemenea definiția, urmând exemplul Pre-
mier League din Anglia și pe cel al Asociației de Fotbal din 
Argentina.

„Definiția de lucru a antisemitismului elaborată de IHRA 
devine din ce în ce mai mult un important pilon al stra-
tegiilor guvernamentale de combatere a tuturor formelor 
de antisemitism contemporan. Se așteaptă ca și în ur-
mătorii ani să continue ritmul tot mai intens de adoptare 
în toate sectoarele și păturile sociale”, se mai arată în  
studiu.

Pe 21 marte a.c., 20 de membri 
ai parlamentelor din mai multe țări 
ale lumii au semnat o declarație care 
susține suveranitatea Statului Israel 
cu capitala la Ierusalim. Semnatarii 
s-au angajat să depună eforturi pen-
tru a pune în aplicare o politică în care 
termenul „antizionism” să fie consi-
derat o expresie a antisemitismului. 
Declarația i-a fost prezentată minis-
trului israelian de externe, Yair Lapid.

În rezoluție se arată, printre altele, 
că cultivarea sistematică, incitarea și 
manipularea antisemitismului de către 
diferite entități care doresc distruge-
rea Israelului reprezintă o amenințare 
la securitatea țării.

„Definiția de lucru a antisemitis-
mului elaborată de IHRA ne va aju-
ta să identificăm un număr de state, 
mișcări, termeni și politici guverna-
mentale drept antisemite, ca de exem-
plu Iranul, mișcarea BDS și folosirea 
sistematică a termenului «apartheid» 
la adresa Israelului”, s-a mai arătat 
în luările de poziții. Rezoluția cere ca 
parlamentarii din întreaga lume să 
adopte definiția de lucru a antisemitis-
mului, elaborată de IHRA.

Delegația parlamentară a partici-
pat la a opta conferință a IAF (Israel 
Allies Foundation) și a CAM (Mișcarea 
de Combatere a Antisemitismului), 
desfășurată la Ierusalim.

„Este limpede că definiția de lucru 
a antisemitismului a IHRA a devenit 
instrumentul global concret de identifi-
care a urii față de evrei, astfel că sun-
tem foarte mulțumiți că un număr atât 
de mare de parlamentari din întreaga 
lume se vor strădui să convingă adop-
tarea ei în țările lor”, a declarat Sacha 
Roytman Dratwa, director general al 
mișcării CAM, care a precizat și că, 
pentru prima dată în istorie, antisemi-
tismul este definit de victime, și nu de 
către făptuitori.

Yair Lapid a mulțumit celor 20 de 
parlamentari pentru poziția lor expri-
mată, vizând combaterea antisemitis-
mului.

Liga 
Antidefăimare  

a adoptat  
Online Hate Index

Liga Antidefăimare (ADL) a anunțat 
că a pus la punct un sistem, numit On-
line Hate Index, care poate analiza mi-
lioane de postări, detecta conținutul lor 
antisemit și ajuta la eliminarea lor. Este 
primul instrument care măsoară anti-
semitismul pe platformele de rețele de 
socializare. Algoritmul utilizat de acest 
sistem, care se bazează pe inteligența 
artificială, găsește publicațiile potențial 
antisemite pe care le trimite unor vo-
luntari și experți care iau decizia finală 
de a le suprima sau nu, iar sistemul 
poate verifica dacă conținutul incrimi-
nat este suprimat.

Potrivit lui Jonathan Greenblatt, di-
rectorul general al ADL, Online Hate 
Index s-a dovedit necesar, deoarece 
rețelele de socializare nu au dat do-
vadă de suficientă transparență în 
politica lor de combatere a instigării 
la ură pe platformele lor. „Vom utiliza 
acest instrument pentru a cere soco-
teală rețelelor de socializare asupra 
felului în care acționează concret pen-
tru eliminarea instigării la ură, pentru 
a evalua activitatea moderatorilor și 
răspunsul dat semnalelor pe care le 
primesc”, a arătat Greenblatt într-un 
comunicat. Unul dintre obiectivele re-
alizării Indexului a fost de a demon-
stra că, dacă ADL poate dezvolta un 
astfel de instrument, poate și Silicon 
Valley să facă același lucru.

În prima sa analiză, ADL și-a folo-
sit sistemul pentru a controla postările 
apărute pe platformele Twitter și Reddit.  
Timp de o săptămână s-au colectat 
publicații din luna august 2021. Au fost 
alese cele două platforme, deoarece 
sunt singurele care oferă acces deschis 
la datele lor. Astfel, pe platforma Reddit 
au fost identificate 2.000 de postări an-
tisemite, dintr-un total de 40 de milioa-
ne de comentarii. Cifrele demonstrează 
un interes redus pentru conținutul anti-
semit al acestora. În ceea ce privește 
Twitter, care nu a furnizat decât un 
eșantion limitat de date, ADL a apreciat 
prezența a 27.400 de tweet-uri antise-
mite, dintre 410 milioane de postări stu-
diate, fiind posibile 30 de milioane de 
accesări. Nici după sesizările făcute de 
studiul ADL, cele mai multe comentarii 
antisemite nu au fost eliminate.

ADL a precizat că această primă 
analiză s-a referit numai la texte scri-
se în limba engleză, nu și la conținutul 
unor intervenții audio și video sau 
scrise în alte limbi, astfel că proporția 
se poate modifica.

Potrivit cifrelor date publicității de 
Departamentul de Poliție din New 
York, la începutul lunii martie, delic-
tele provocate de ură din acest oraș 
au crescut în februarie cu 400%. 
Astfel, în februarie poliția a înregis-
trat 56 de atacuri împotriva evreilor, 
comparativ cu 11 în aceeași perioa-
dă a anului trecut. Agresiunile îm-
potriva evreilor reprezintă jumătate 
din totalul agresiunilor din New York, 
înregistrându-se 9 împotriva asiatici-
lor, 16 împotriva afro-americanilor și 
3 împotriva musulmanilor.

În 2021 delictele provocate de 
ură din New York au crescut cu 
100%, cu 83 de incidente antisemi-

te înregistrate în timpul pandemiei 
de coronavirus, când s-a constatat 
lansarea pe paginile de socializare 
a unor teorii conspiraționiste, atât 
antiasiatice, cât și antievreiești, iar 
creșterea a continuat și în acest an. 
Astfel, în ianuarie s-au înregistrat 15 
incidente comparativ cu 4 în aceeași 
perioadă a anului trecut.

Cifrele date recent publicității de 
poliția din New York demonstrează 
o creștere generală la toate capito-
lele a delictelor: jafuri, furt calificat, 
furt calificat de mașini. A fost arestat, 
apoi pus sub supraveghere un băr-
bat acuzat de multiple delicte antise-
mite.

Un raport dat publicității de Expo 
Foundation, un ONG antirasism din 
Suedia, și de Liga Antidefăimare 
(ADL) din SUA atrage atenția asupra 
activității Mișcării de Rezistență Nor-
dică (MRN), o organizație antisemi-
tă, stimulată ideologic de ura față de 
evrei. Mișcarea, cu baza în Suedia, 
este activă și în Danemarca, Norve-
gia, Islanda și Finlanda.

„MRN este o organizație neonazis-
tă și violentă. În concepția membrilor 
ei, Mișcarea trebuie să ducă un război 
de rezistență împotriva evreilor, de 
aceea a organizat o serie de sesiuni 
de antrenamente de luptă, scopul final 
fiind răsturnarea democrațiilor euro-
pene”, a afirmat la prezentarea rapor-
tului Sharon Nazarian, vicepreședinta 

ADL. Drept exemplu, vorbitoarea a 
înșirat propaganda antisemită urma-
tă de MRN în ultimii doi ani. În acest 
context, Consiliul Central al Evreilor 
din Suedia a cerut interzicerea MRN. 
Nazarian a arătat că obiectivul po-
litic recunoscut de Mișcare este de 
a lansa o revoluție care să înlăture 
democrația și să instaureze o dictatu-
ră nazistă în toate țările nordice. După 
venirea ei la putere, se va proceda la 
o „epurare a elementelor străine din 
punct de vedere rasial și ale celor os-
tile poporului”.

În Suedia, MRN are opt divizii, 
iar numărul membrilor activi este de 
196, o descreștere semnificativă față 
de anii anteriori. Cu toate acestea, 
a atras atenția raportul MNR, „ră-

mâne activă, periculoasă și o 
amenințare la adresa evreilor, 
a persoanelor de culoare și a 
adversarilor politici. Guvernele 
din țările nordice trebuie să ia 
măsuri împotriva ei și să cola-
boreze, deoarece extremismul 
de dreapta, reprezentat de 
MRN, este o mișcare globală și 
o amenințare transnațională”.
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Victimele atentatelor teroriste 
comise acum 10 ani la Toulouse și 
Montauban împotriva unor militari și 
civili au fost comemorate la Tou louse 
în prezența președintelui Franței, 
Emmanuel Macron, a președintelui 
Israelului, Isaac Herzog, a foștilor 
președinți francezi Nicolas Sarkozy 
și François Hollande. Au participat 
membri ai guvernului, parlamentari, 
diplomați, reprezentanți ai cultelor. 
Ceremonia de la Halle aux Grains 
a avut loc sub auspiciile Consiliului 
Reprezentativ al Instituțiilor Evreiești 
din Franța (CRIF), secțiunea Midi-
Pyrénées, în cadrul Zilei Naționale 
de Luptă împotriva Antisemitismului 
în Franța. Printre victime s-au aflat 
rabinul Jonathan Sandler, profesor la 
Școala Evreiască de Zi Ohr Torah, cei 
doi copii ai săi, Gabriel și Arieh, în vâr-
stă de 4, respectiv 5 ani, și Myriam, de 
7 ani, fiica directorului școlii, Yaacov 
Monsonégo.

Ceremonia a fost deschisă de 
Samuel Sandler, fratele rabinului și 
unchiul a doi dintre copiii uciși. Ten-
siunea emoțională a retrăirilor din 
dimineața zilei de 19 martie 2012, 
când profesorul și cei trei elevi se 
îndreptau spre sala de rugăciune 
din incinta școlii, s-a transmis pu-
blicului. „Este de datoria noastră nu 
doar să comemorăm, ci să dăm un 

semnal de alarmă umanității”, a spus 
președintele CRIF Midi-Pyrénées, 
Franck Touboul. „Este, de asemenea, 
de datoria noastră să numim inamicul, 
radicalismul islamic, și să acționăm 
împotriva sa. (...) Constatăm cu îngri-
jorare că sloganul «Trăind împreună» 

se golește treptat de sens și, dacă nu 
acționăm, acesta va deveni «Trăind 
data viitoare».”

După ce a depus o jerbă la monu-
mentul ridicat în memoria victimelor 
evreiești, președintele Isaac Herzog a 
spus: „Ne-am adunat azi aici pentru a 
declara răspicat: teroarea nu ne va în-
vinge. Răspunderea noastră recipro-
că, spiritul nostru, moștenirea noastră 
glorioasă – toate acestea nimeni nu le 
va putea suprima. Cine caută o justifi-
care pentru ură, trebuie să știe că ura 

nu are o explicație rațională. Nu există 
justificare pentru asasinarea copiilor 
nevinovați la Toulouse, nu există și nu 
va exista nicio explicație rațională sau 
justificare pentru acte teroriste, indife-
rent în ce loc. Este o ură pură, fără 
sfârșit, motivată de un extremism și 
de o versiune denaturată a islamului, 
care nu scapă niciun prilej să atace 
evreii și – așa cum am văzut –, din ne-
fericire, și pe musulmani sau creștini.”

În cuvântul său, președintele 
Emmanuel Macron a prezentat pe 
larg tragedia de acum 10 ani, durerea 
pe care aceasta a produs-o familii-
lor, faptul că printre țintele teroristu-
lui s-au aflat copii inocenți. Franța, 
a spus președintele, face totul ca să 
combată astfel de acte. „Nu am înce-
tat să întărim justiția noastră, mărind 
pedepsele, mijloacele și cooperarea. 
I-am sancționat pe toți cei care, în 
numele unei viziuni denaturate a isla-
mului, atacă principiile, valorile Repu-
blicii, pentru a o diviza, slăbi, justifica. 
Am făcut de asemenea eforturi pentru 
a lupta împotriva urii, a antisemitismu-
lui, a rasismului în rețelele sociale din 
Franța și din Europa; și vom continua. 
Această cale de a lupta împotriva urii, 
această cale a vigilenței, a exigenței 
este și o datorie față de copiii noștri, 

Câștigătorii concursului de eseuri 
„Adevăr și memorie. Antisemitism 

și Holocaust în România”
Nantes: Ziua Națională de Luptă 

împotriva Antisemitismului în Franța
Carol Iancu – conferențiar și moderator

10 ani de la atentatele teroriste de la Toulouse și Montauban
Ceremonia de deschidere de la Halle aux Grains din Toulouse

Concursul de eseuri „Adevăr și 
memorie. Antisemitism și Holocaust 
în România”, organizat de Complexul 
Educațional Laude-Reut, și-a desem-
nat câștigătorii. Tematica concursului 
a fost „Modalități de combatere a ex-
tremismului și antisemitismului” și s-a 
adresat elevilor de liceu, cadrelor di-
dactice cu specialitățile istorie, socio-
umane, limba română și limbi moder-
ne și studenților facultăților cu profil is-
torie, socio-umane de la universitățile 
din România. Juriul, condus de prof. 
dr. Mihai Manea, inspector școlar 
pentru disciplina Istorie din cadrul 
Inspectoratului Școlar al Municipiului 
București, a fost format din inspectori 
și profesori de istorie din toată țara și 
de un reprezentant al Institutului „Elie 
Wiesel”.

Câștigătorii concursului sunt: Bog-
za Ilinca, elevă, Colegiul Național 
„Elena Cuza”, București; Vaida An-
dreea, elevă, Colegiul Național „Mi-
hai Eminescu”, Satu Mare; Aghera-
simoae Alessia Maria, elevă, Colegiul 
Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Piatra 
Neamț; Boișteanu Iulia, elevă, Lice-
ul Economic de Turism, Iași; Lupu 
Alexandru, elev, Liceul Economic de 
Turism, Iași; Chelaru Andreea, elevă, 
Colegiul Național „George Coșbuc”, 
București; Grămadă Adrian, elev, 
Liceul Teoretic „Jean-Louis Calde-
ron”, Timișoara; Iordache Andreea 
Sherine, studentă, Facultatea de 
Limbi și Literaturi Străine, București; 
Lascu Hațegan Fabian, elevă, Cole-
giul Economic „Dionisie Pop Marțian”, 
Alba Iulia; Lichtenstein Denisa Ioana, 
elevă, Colegiul Național Militar „Mihai 
Viteazul”, Alba Iulia; Zosmer Yaleen, 
elevă, Complexul Educațional Laude-
Reut, București; Plutașu Victor Ovidiu, 
elev, Colegiul Național „Dimitrie Can-
temir”, Onești; Tabak Eszter Ilona, 
elevă, Școala „Mihai Viteazul”, Sfântu 
Gheorghe; Țicu Toma Daria Elena, 
elevă, Colegiul Național „Alexandru 
Odobescu”, Pitești; Comârlău Eca-

terina, elevă, Vaslui; Domocoș Luiza 
Maria, elevă, Liceul Teologic Baptist 
„Emanuel”, Oradea; Motaș Ștefania-
Evelina, elevă, Liceul Teoretic „Mihail 
Kogălniceanu”, Vaslui; Schmidt Fla-
vius, elev, Liceul „Nikolaus Lenau”, 
Timișoara; Malievsky Tali, elev, „Leo 
Baeck” Education Center, Haifa, Isra-
el; Mândică Andreea Cosmina, elevă, 
Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, 
Ploiești.

Autorii lucrărilor câștigătoare, 20 
dintre cele mai bune 705 eseuri în 
concurs, vor primi premii acordate de 
Ambasada Germaniei la București, 
Ambasada Statelor Unite la București, 
Ambasada Israelului la București, 
BCR, Fundația Magna cum Laude-
Reut, Institutul „Elie Wiesel”, Fundația 
Jean Waldman și WZO - Department 
for Combating Antisemitism & Com-
bating Resilience. În afară de premiile 
primite din partea partenerilor con-
cursului, cei 20 de câștigători vor be-
neficia și de o vizită de o săptămână 
în Israel, perioadă în care vor vizita 
cele mai importante obiective turistice 
și vor avea ocazia de a cunoaște insti-
tutul Yad Vashem, Muzeul Holocaus-
tului din Ierusalim.

De asemenea, lucrările câști-
gătoare vor fi incluse, alături de alte 
16 texte cu tema combaterii antisemi-
tismului și a extremismului, într-un 
amplu volum dedicat proiectului „1700 
de ani de istorie și cultură evreiască în 
Germania”, ce urmează să fie lansat 
pe 30 mai 2022.

Informații transmise de Complexul 
Educațional LaudeReut, București

Ziua Națională de Luptă împotri-
va Antisemitismului în Franța a fost 
marcată la Nantes prin: prelegerea 
susținută de prof. dr. Carol Iancu des-
pre miturile fondatoare ale antisemi-
tismului; lectura dramatizată a piesei 
Andorra de Max Frisch, urmată de 
un dialog moderat de conferențiar; 
expoziția Antisemitismul din Evul Me
diu până azi. Evenimentul – organi-
zat de filialele Asociației de prietenie 
evreo-creștină din Franța, de Liga 
Internațională împotriva Rasismu-
lui și a Antisemitismului (LICRA), de 
Asociația Tinerilor Chinezi din Franța 
(AJCF) având printre obiective com-
baterea rasismului și a antisemitismu-
lui – s-a derulat sub genericul „După 
felul în care sunt receptați evreii se 
poate judeca fără greș valoarea spiri-
tuală a unui om, a unei biserici, a unui 
popor, a unei civilizații”, cuvinte ale 
pastorului Charles Westphal, Drept 
între Popoare.

Conferința istoricului Carol Iancu 
– bazată pe cartea Geneza antise
mitismului de Jules Isaac, apărută în 
română la Editura Hasefer, în tradu-
cerea lui Țicu Goldstein z.l. – a fost o 
incursiune în istoria antisemitismului 
din Antichitate până în prezent: anti-
semitism religios, rasial, antisionism, 
antiisraelism, negaționism. În Antichi-

tate e vehiculat antisemitismul teo-
zofic. Credința în Dumnezeu Unicul, 
conduita morală statuată în Decalog 
nu convenea stăpânilor vremii, fiindcă 

amoralitatea politeistă încuraja com-
portamentul discreționar. Antisemitis-
mul religios continuă în Evul Mediu, 
fiindcă evreii, exilați după distruge-
rea celui de al doilea Templu, erau 
folosiți de guvernanți spre a canali-
za nemulțumirile sociale împotriva 
„străinului” la îndemână. Principalele 
calomnii aduse evreilor erau „omorul 
ritual” pentru prepararea azimei de 
Pesah și „deicidul”; ambele – niște 
aberații. Cașrutul interzice existența 
sângelui în pregătirea hranei. Iisus a 
fost condamnat la moarte de guverna-
torul roman al Iudeei pentru răzvrătire 
împotriva imperiului. Antisemitismul 
rasial provine din Evul Mediu, prin 
preluarea „curățeniei sângelui” opera-
tă de Inchiziție împotriva convertiților, 
evrei siliți să abjure, dar continuând să 
respecte mozaismul pe ascuns, cu ris-
cul pierderii vieții. Disfuncționalitățile 
societății capitaliste sunt puse pe 
seama evreilor care „l-au adus” și 
care „conduc lumea”. Se fabrică Pro
tocoalele înțelepților Sionului, fals de 
mare audiență. După Primul Război 
Mondial, frustrările Germaniei înfrân-
te, reușita revoluției bolșevice în fostul 
imperiu țarist, teama de răspândire în 
Europa, criza economică (1929-1933) 
converg spre venirea la putere în 
Germania a Partidului Național Soci-
alist, condus de Hitler care, folosind 
mitul rasial, „iudeo-capitalismul” și 
„iudeo-bolșevismul”, pune în aplicare 
Holocaustul. După ce mișcarea sio-
nistă de la finele veacului al XIX-lea 
culminează cu independența Statului 
Israel în 1948, capătă amploare an-
tisionismul, inclusiv cel musulman. 
În 1975 este votată la ONU rezoluția 
sionism=rasism, abrogată în 1991.

Combaterea rasismului, a anti-
semitismului, a terorismului jihadist 
în expresie artistică, prin Andorra de 
Max Frisch, a stimulat dialogul cu pu-
blicul.

IULIA DELEANU

față de noi, pentru a ne păstra liber-
tatea față de barbarie și de obscuran-
tism.”

Salutând prezența la ceremonie 
a președintelui Israelului, pe care l-a 
invitat personal, Emmanuel Macron 
a subliniat: „Suntem aici împreună 
pentru a transmite victimelor barbari-
ei că le vom susține, dar suntem aici 
și pentru a ne aminti împreună că 
Franța și Israelul, Israelul și Franța 
împreună vor învinge terorismul sub 
toate formele și pe toate fronturile și 
că împreună vom nimici antisemitis-
mul, inclusiv pe cel care se ascunde 
sub masca antisionismului. De aceea, 
Parlamentul francez a adoptat în 2019 
definiția de lucru a antisemitismului, 
elaborată de IHRA.” Președintele 
Franței a mai arătat că, deși au trecut 
10 ani de la atentatele din Tou louse, 
Franța nu va da uitării aceste acte  
abominabile.

Poeme în proză pentru colegii lor 
uciși au fost scrise și rostite de Noah, 
Nisim, Abah, Sabine, Ines. Kaddish 
de Maurice Ravel și Prière de Ernest 
Bloch au fost interpretate de Sarah 
Iancu, violoncelistă solistă a Orches-
trei Naționale Capitole din Toulouse.

Ceremonia s-a încheiat cu intona-
rea imnurilor de stat al Israelului și al 
Franței. Coroane de flori la mormin-
tele victimelor au fost depuse de pre-
ședinții Macron și Herzog. (I.D., E.G.)

(st.) Isaac Herzog, Emmanuel Macron (dr.)

Carol Iancu
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Unii istorici sunt de părere că omisi-
unea pare a fi cel mai recent exemplu 
al unei relații tensionate a Hollywood-
ului cu istoria sa evreiască, a afirmat 
Neal Gabler, critic de film și autorul 
cărții An Empire of Their Own: How 
the Jews Invented Hollywood. „Este 
aproape firesc ca un muzeu dedicat 
istoriei Hollywoodului să includă în 
evoluția sa această frică și sensibilita-
te.” Dar unii lideri de opinie evrei s-au 
arătat încurajați de răspunsul muzeu-
lui față de plângerile lor. „Sunt convins 
că vor face ceea ce trebuie”, spunea 
Jonathan Greenblatt. De asemenea, 
Haim Saban, un filantrop și antrepre-
nor media – care împreună cu soția 
sa, Cheryl, au donat 50 de milioane 
de dolari muzeului – a declarat că pro-
misiunea unei noi galerii subliniază „o 
înțelegere a rolului critic pe care l-au 
avut fondatorii evrei în înființarea și 
modelarea Hollywood-ului”.

DAN DRUȚĂ

La mulți ani, Barbra!

La ICR Tel Aviv a fost inaugurat  
Muzeul Virtual al Evreilor Originari din România

Întâmpinat de critici dure, Muzeul Filmului va evidenția 
contribuția evreilor la dezvoltarea Hollywoodului

Opere de artă 
restituite 

moștenitorilor 
evrei

Muzeul Național de Artă Moder-
nă din Amsterdam a returnat un ta-
blou al pictorului Vasili Kandinski 
moștenitorilor foștilor proprietari evrei. 
Oficialii olandezi au invocat „dato-
ria morală” și au predat astfel tablo-
ul intitulat „Pictură cu case”, sem-
nat de faimosul artist expresionist, 
moștenitorilor unui cuplu de evrei care 
l-au vândut în timp ce încercau să pă-
răsească Olanda după invazia nazis-
tă din timpul celui de Al Doilea Război 
Mondial. Într-o declarație de presă, 
reprezentanții municipalității au decla-
rat că astfel s-a ajuns la un acord cu 

moștenitorii cuplului, Robert și Irma 
Klein, „pe baza respectului reciproc” 
și a fost soluționată o dispută de pro-
prietate începută cu ani în urmă.

Tabloul, realizat în anul 1909, fuse-
se achiziționat de David Röell, fostul 
director al Stedelijk Museum, în cadrul 
unei licitații organizate în anul 1940. 
Licitația a avut loc la doar câteva luni 
după invazia trupelor germane nazis-
te, iar muzeul a recunoscut că este 
„posibil ca aceasta să fi fost o vânzare 
involuntară”. În vara anului 2021, pri-
marul Femke Halsema a anunțat că 
a inițiat discuții pentru a preda tabloul 
moștenitorilor foștilor proprietari. De-
cizia de a face acest lucru a fost însă 
condiționată de aprobarea Consiliului 
Local. Orașul Amsterdam părea să 
considere că cei doi proprietari s-au 
confruntat cu dificultăți financiare îna-
inte de a vinde tabloul, ceea ce a con-
tat mai puțin decât faptul că vânzarea 
a avut loc după ce forțele naziste au 
intrat în Țările de Jos. Moștenitorii și 
orașul au convenit că restituirea „face 
dreptate principiului returnării opere-
lor de artă care au fost scoase invo-
luntar din posesie în timpul celui de Al 
Doilea Război Mondial din cauza unor 
circumstanțe legate direct de regimul 
nazist”, potrivit unui comunicat care 
anunță transferul operei de artă sem-
nate de Vasili Kandinski.

(D.D.)

Noul Mu-
zeu al Filmu-
lui, inițiat de 
A c a d e m i a 
Americană de 
Film în Los 
Angeles, își 
propune pre-
zentarea unei 
istorii comple-
te a industriei 
cinematogra-
fice, precum 
și a impactu-
lui cultural al acesteia.

Inaugurarea sa, în luna septem-
brie 2021, a fost apreciată pentru că 
onorează contribuțiile aduse de fe-
mei, artiști de culoare și cu origini din-
tre cele mai diverse, într-un domeniu 
asociat adesea cu numele unor mari 
oameni de film, bărbați albi. Chiar Bill 
Kramer, directorul muzeului, a de-
clarat că proiectul vizează „crearea 

unui muzeu mai incluziv”. Cu toate 
acestea, un grup important de con-
tribuitori evrei a fost pe nedrept uitat 
sau menționat în treacăt. Harry și 
Jack Warner, Adolph Zukor, Samuel 
Goldwyn sau Louis B. Mayer reprezin-
tă, poate, cele mai cunoscute nume 
din istoria Hollywoodului. Omisiu-
nea, care a survenit într-un moment 
de îngrijorare crescândă cu privire la 
escaladarea antisemitismului, a atras 
plângeri din partea liderilor evrei sau 
a unor publicații precum Rolling Sto
ne și The Forward. „Am fost acolo în 
seara de deschidere: am fost șocat 
de absența unei evocări a evreilor în 
povestea de la Hollywood”, a declarat 
Jonathan Greenblatt, liderul Ligii An-
tidefăimare, un ONG care urmărește 
problematica antisemitismului și cri-
mele motivate de ură rasială, potrivit 
New York Times.

Oficialii muzeului precizează că 
această situație se va schimba. O 

nouă expoziție permanentă va fi 
deschisă în primăvara anului viitor, 
dedicată originilor Hollywoodului și, 
în special, vieților și contribuțiilor 
fondatorilor studiourilor. Bill Kramer 
a afirmat într-un interviu că Muzeul 
Academiei a intenționat întotdeauna 
să deschidă o galerie temporară de-
dicată acestui subiect. Însă intensi-
tatea criticilor venite pe acest subiect 
i-au determinat pe oficialii muzeului 
să ofere acestei expoziții un statut 
permanent. „Reprezentarea este atât 
de importantă – a spus oficialul. Am 
auzit asta și o luăm în serios. Când 
vorbești despre înființarea studiouri-
lor de la Hollywood, vorbești despre 
fondatorii săi evrei.” „Este o greșeală 
colosală – a spus Greenblatt de la 
Liga Antidefăimare. Orice evaluare 
istorică sinceră a industriei filmului ar 
trebui să includă rolul pe care l-au ju-
cat evreii în construirea industriei de  
la zero.”

Directorul adjunct al instituției, Cleopatra Lorințiu, mo-
deratoarea evenimentului, a subliniat noutatea acestui mu-
zeu cu grad mai ridicat de accesibilitate decât cele clasice, 
lucru înțeles de conducerile unor mari muzee ale lumii, 
care au și pus ideea în practică. Mai mult, muzeul va fi 
interactiv, putând fi îmbogățit mereu cu fotografii, docu-
mente, artefacte din colecții publice și 
particulare.

S-a împărtășit publicului felul în 
care s-au implicat în proiect fondatorii 
săi: dr. Gina Pană, cercetător din Ro-
mânia, aflată la conducerea ICR Tel 
Aviv într-o echipă premergătoare celei 
prezente; dr. Natalia Berger, curator; 
Richard Armonn, consul onorific al Ro-
mâniei în Israel; Avraham Poraz, fost 
ministru de interne.

„Acum doi-trei ani am fost contac-
tată de Richard Armonn și de Natalia 
Berger pentru a ajuta la traducerea 
unor texte din acest muzeu – spunea 
dr. Gina Pană. Nu a impietat faptul că 
o echipă atât de restrânsă a lucrat la realizarea unui pro-
iect atât de vast. Trăim într-o epocă în care se duce un răz-
boi hibrid, aplicat și istoriei, din păcate, instrumentalizată 
pe rețelele de socializare, unde fiecare spune ce vrea, cum 
vrea. De aceea am considerat necesară existența acestui 
muzeu virtual legat de istoria evreilor din România. Fiecare 
amintire trebuie păstrată pentru cercetătorii de azi și de 
mâine.”

Pentru a-și cristaliza o concepție asupra muzeului, dr. 
Natalia Berger s-a documentat vizitând Muzeul Israelului 

din Ierusalim, Beit Hatfuțot din Tel Aviv, muzee de istorie a 
evreilor din Praga, Germania, Muzeul de Istorie și Cultură 
al Evreilor din România. Cercetătoarea a oferit explicații 
despre unele fotografii din viața cotidiană a evreilor români 
în perioada interbelică – nunți, sărbători evreiești, cartie-
re evreiești bucureștene, imagini de ștetl, curți rabinice, 

pietre tombale din secolele XVII-XVIII, 
reproduceri după desene de Lazăr Zin 
(desființarea Cimitirului Sevastapol, 
ordonată de Antonescu).

Richard Armonn s-a concentrat 
asupra a două direcții privind istoria 
obștii evreiești din România: mișcarea 
sionistă și anii Holocaustului. El a 
amintit faptul că primul congres sio-
nist a avut loc în România, la Focșani, 
în 1881, mult înaintea celui de la Ba-
sel, din 1897. Primele așezări agri-
cole evreiești în Ereț Israel, Roș Pina 
și Zihron Iaacov, au fost înființate de 
evrei români. Richard Armonn a acor-
dat o atenție sporită rolului pe care 

Drepți între Popoare români l-au avut în salvarea evreilor 
din România și a dat exemplul Reginei-Mame Elena. La 
rândul său, și Iuliu Maniu a salvat evrei. Interesul pentru 
istoria Holocaustului a pornit de la o dramă personală și 
colectivă. În Pogromul de la Dorohoi, din 1 iulie 1940, ne-
potul lui, sergentul TR Emil Bercovici, a fost împușcat.

„Am oferit suport moral proiectului – a declarat Avraham 
Poraz. Avem nevoie de acest muzeu pentru generațiile vii-
toare.” Opinie la care a subscris întregul auditoriu.

IULIA DELEANU

Povestea Barbrei Streisand, una din-
tre cărțile de vizită ale musicalului ame-
rican din a doua jumătate a veacului al  
XX-lea, începe acum 80 de ani, la 24 
aprilie 1942, în Brooklyn, New York, într-o  
familie de muzicieni.

Bunicul pe linie maternă fusese can-
tor într-un ștetl din Rusia. Mama, sopra-

nă, se căsătorește cu Emanuel Streisand, profesor de li-
ceu. Părinții lui erau imigranți din Galiția. La nici un an, 
Barbra rămâne orfană de tată. Familia o ducea tare greu. 
Spre a o putea întreține, mama se angajează secretară 
la o școală. În 1949 se recăsătorește cu Louis Kind. Vine 
pe lume al doilea copil, Roslyn, sora cea mică a Barbrei, 
de-acum elevă la o ieșiva, după care se mută la o școală 
publică din Brooklyn.

La 13 ani Barbra își descoperă vocația. Visează să 
devină cântăreață, actriță. Mama îi sprijină visul. O ajută 
să facă primele înregistrări. Adolescenta citește biografiile 
Eleonorei Duse, a lui Sarah Bernardt, studiile de actorie 
ale lui Konstantin Stanislavski și Michael Cheskhov. Este 
încă elevă când debutează la Teatrul Playhouse in Charry 
Lane, în Greenwich Village. Peste doi ani termină colegiul. 
În 1962 se angajează cântăreață la clubul de noapte Bon 
Soir, joacă prima dată pe scena unui teatru din Broadway, 

Teatrul Shubert, într-o piesă scrisă de un dramaturg aproa-
pe necunoscut atunci, Eliott Gould, care avea să-i devină 
primul soț.

În 1963 scoate primul album. Cele 50 care i-au urmat, 
majoritatea apărute la casa de discuri Columbia Records, 
au fost toate de mare succes. Filme marca Hollywood, 
unde a fost protagonistă, rulând cu casa închisă în multe 
țări de pe glob, printre care cele mai cunoscute și îndrăgite 
– Hello, Dolly (1969), Ce se întâmplă, doctore? (1972), Sa 
născut o stea (1976), Yentl (1983) – i-au adus laurii cei mai 
râvniți în lumea artistică: premiile Emmy, Grammy, Globul 
de Aur, Oscar.

În 1993, criticul muzical Stephen Holden scria în New 
York Times: „Barbra Streisand se bucură de un statut cul-
tural pe care numai un singur alt mare american l-a avut în 
a doua jumătate de secol XX: Frank Sinatra.”

De la debut până azi, a primit aplauze în concerte live 
din Las Vegas la Paris, de la Viena la Berlin, din Sydney 
și Melbourne la Tel Aviv. A cucerit publicul prin nonconfor-
mism, sinceritate în întruchiparea a tot ceea ce este ome-
nesc, fără false pudori, cu o privire ascuțită și totuși caldă 
asupra realității. A știut să-și exploreze înzestrările, să le 
șlefuiască astfel încât să realizeze firescul pe scenă. Evre-
itatea, nu doar în Yentl, a fost și este pentru ea o sursă de 
inspirație. (I.D.)

Louis B. Mayer
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Istorie și prezent 
evreiesc european. 

Duplex BBR-BBUK
Premieră în istoria B’nai B’rith 

România (BBR) și B’nai B’rith Uni-
ted Kingdom (BBUK): duplexul onli-
ne moderat de președintele BBUK, 
Alan Miller. Tema – istoria evreilor 
londonezi și bucureșteni, prelegeri 
susținute de Rachel Kolsky, specia-
listă în explorarea moștenirii evreiești 
londoneze, și conf. dr. Felicia Wald-
man, coordonatoarea Centrului de 
Studii Ebraice de la Universitatea din 
București, ambele făcând parte din 
conducerile BBUK și BBR.

Comunitatea evreiască din Marea 
Britanie are cca 1000 de ani vechime. 
La fundația unei clădiri londoneze din 
jurul anului 1200 s-au găsit fragmente 
dintr-o fostă mikva. Majoritatea evrei-
lor trăiesc la Londra și în împrejurimile 
acesteia. Comunități puternice există 
și în alte mari orașe. În timpul Cruci-
adei regilor (1189-1192) au avut loc 
persecuții antievreiești ce au culminat 
cu masacre la Londra și York. În 1290, 
regele Edward I al Angliei a promulgat 
un edict de expulzare. În 1656 Oliver 
Cromwell i-a readus pe evrei în Anglia. 
În 1657 s-a construit prima sinagogă, 
după revenire. Marea Sinagogă de rit 
așkenaz datează din 1722 și a fost 
proiectată după modelul sinagogilor 
din Olanda. Evreii britanici au primit 
cetățenia în 1753. Din 1760 datează 
Board of Deputies of British Jews. Din 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
evreii sunt aleși în Parlamentul Ma-
rii Britanii și primesc titluri nobiliare. 
Benjamin Disraeli este primul ministru 
britanic de origine evreiască, în 1868 
și 1874-1880. Cel mai vechi ziar evre-
iesc din Europa, din anul 1841, este 
The Jewish Chronicle. Între 1930-
1940 unii evrei europeni aleg Anglia 
pentru a se salva din Holocaust. Cu 
300.000 de evrei, Anglia are a doua 
comunitate ca mărime din Europa.

Istoria evreilor bucureșteni înce-
pe înainte de 1550. Pe la 1560 vin 
evreii sefarzi. Evreii așkenazi ajung 
după 1649. Pe harta Bucureștiului 
din 1871 există detalii privind co-
munitatea evreiască bucureșteană: 
străzi, sinagogi, instituții comunita-
re. La București nu a existat ghetou, 
dar evreii erau comasați în spate-
le Bisericii Sf. Gheorghe, pe Calea 
Moșilor. Centre comerciale unde 
evreii dețineau ponderea erau pe 
Lipscani, pe străzi adiacente, Piața 
Unirii. Au fost accentuate importanța 
evreilor sefarzi în finanțe, economie, 
cultură, precum și aportul arhitecților 
evrei în modernizarea Bucureștiului. 
Fiecare breaslă își avea sinagoga sa. 
Existau peste 100 de sinagogi. Unele 
– de mare valoare arhitecturală, cum 
era Cahal Grande – au fost distruse 
în timpul pogromului legionar din ia-
nuarie 1941; altele au fost demolate 
în epoca Ceaușescu. Cele mai re-
prezentative lăcașuri de cult rămase 
în picioare, reabilitate, sunt: Templul 
Coral (1867); Sinagoga Mare (1846), 
adăpostind expoziția permanentă 
despre istoria Holocaustului în Româ-
nia; Templul Unirea Sfântă, unde se 
află sediul Muzeului de Istorie și Cul-
tură al Evreilor din România. Ceea ce 
au în comun evreii britanici și români 
e savantul Moses Gaster, expulzat 
din cauza militantismului sionist, șef-
rabin al evreilor sefarzi în Anglia.

Prin dezbateri despre războiul 
din Ucraina și despre ajutorul pentru 
refugiații ucraineni s-a revenit la pre-
zent.

IULIA DELEANU

In memoriam Madeleine Albright

Prima femeie secretar de stat al SUA a murit la 84 de ani
Madeleine Albright, remarcabilă personalitate în do-

meniul politicii internaționale, colaboratoare apropiată a 
președintelui Bill Clinton a cărui politică externă a promo-
vat-o cu energie, a murit la vârsta de 84 de ani. De origine 
cehă, născută Jana Marie Korbelova, tatăl ei a fost diplo-
mat. Aflându-se în Iugoslavia în perioada ocupației nazis-
te, familia s-a refugiat la Londra. După instaurarea regi-
mului comunist în Cehoslovacia, tatăl a ajuns în dizgrație 
și, fiind amenințat cu arestarea, s-a refugiat cu familia în 
Statele Unite.

Albright, o studentă excelentă, a studiat științele politice 
la colegiul Wellsley, apoi dreptul la Universitatea Colum-
bia. Și-a început cariera ca jurnalistă la Denver Post unde 
l-a cunoscut pe Joseph Medill Patterson Albright, nepotul 
proprietarului a numeroase publicații americane, cu care 
s-a și căsătorit.

Înainte de a fi promovată de președintele Bill Clinton, 
ea a scris o serie de articole și cărți în domeniile politicilor 
publice și externe și a activat în cadrul Partidului Democrat 
unde a devenit consiliera unor oameni politici democrați, 
în ultimă instanță a lui Bill Clinton. A fost remarcată de vi-
itorul președinte care, atunci când a fost ales, a numit-o  
șefa delegației americane la ONU. Activitatea ei a fost 
îngreunată de punctele de vedere diferite pe care ea și 
președintele Clinton le-au avut cu Boutros Ghali, secreta-
rul general al ONU, în problema operațiunilor de menținere 
a păcii în Somalia, Rwanda și războiul din Bosnia. Din di-
ferite motive, Statele Unite nu au dorit să intervină, ceea 
ce a dus la genocidul din Rwanda. Mai târziu, și Clinton și 
Albright și-au recunoscut greșelile. Același lucru s-a întâm-
plat și în cazul incapacității forțelor de menținere a păcii din 
războiul din Bosnia unde au fost uciși mii de musulmani.

La al doilea mandat, președintele Clinton a numit-o pe 
Albright secretar de stat, ea fiind prima femeie care a ocu-
pat această funcție. Și-a desfășurat activitatea în condițiile 
unor conflicte în Bosnia-Herțegovina, Kosovo, unde a 
susținut bombardarea regiunii, Haiti, Irlanda de Nord și 
Orientul Mijlociu. A promovat extinderea NATO în Europa 
de Est și a susținut sancțiunile economice impuse Irakului. 
S-a opus proliferării armelor nucleare în rândul statelor os-
tile, dar, în timpul vizitei efectuate în Coreea de Nord, nu 
a reușit să ajungă la un acord de limitare a programelor 
balistice ale Phenianului. Un alt eșec al ei a fost lipsa de 
reacție la avertismentele legate de posibilitatea unor ata-
curi teroriste împotriva SUA în Africa, respectiv atentatele 
din 1998, soldate cu moartea a 224 de americani la am-
basadele din Nairobi, Kenya și Dar es Salaam, Tanzania.

A fost o feministă entuziastă, un caracter puternic, care 
nu s-a ferit niciodată să-și spună deschis părerea, dar care 
avea disponibilitate pentru dialog.

Albright a aflat foarte târziu că familia ei este de origine 
evreiască, ea fiind crescută în religia catolică și convertită 
la episcopalianism când s-a căsătorit. Era de-acum secre-
tar de stat când, în urma unei investigații jurnalistice făcu-
te de Washington Post, a aflat că părinții ei au fost evrei 

care s-au convertit la catolicism în timpul celui de Al Doilea 
Război Mondial pentru a-și proteja copiii cărora nu le-au 
dezvăluit niciodată adevărata lor origine. Ea a descoperit 
și că 26 de membri ai familiei, inclusiv trei bunici, au murit 
în Holocaust.

Madeleine Albright s-a identificat cu trecutul său evre-
iesc. La prima sa vizită la Praga ca secretar de stat, în iulie 
1997, s-a dus direct la sinagoga Pinkas pentru a căuta nu-
mele bunicilor ei printre cele peste 77.000 de victime cehe 
și slovace ale Holocaustului, nume trecute pe pereții sina-
gogii. I-a găsit pe bunicii paterni – Arnost și Olga Korbel – 
care au murit în lagărele din Theresienstadt și Auschwitz. 
Mai târziu a vizitat alte locuri evreiești din Praga și, după 
ce a aflat ce s-a întâmplat cu bunicii ei, a declarat: „Răul fă-
cut de Holocaust a căpătat o semnificație personală și mai 
puternică; la numeroasele valori și fațete ale personalității 
mele acum pot adăuga faptul că bunicii mei și alți mem-
bri ai familiei au pierit în cea mai cumplită catastrofă din 
istoria omenirii. Astfel că plec cu certitudinea că această 
nouă parte a identității mele adaugă la viața mea ceva mai 
puternic, mai trist și mai bogat.”

EVA GALAMBOS

Centenar Andrei Voinea
Prof. univ. dr. Andrei Voinea z.l., 

laureat al Premiului Academiei Româ-
ne, autor a 12 tratate de ortopedie, a 
sute de comunicări publicate în țară 
și în străinătate, s-a născut acum un 
veac. Faliile sale – războaie mondia-
le, Holocaust, totalitarism – aveau să 
modeleze istoria colectivă și individu-
ală a generației lui. Fiu al unui medic 
remarcabil, student al profesorului Iu-
liu Hațieganu, a avut de optat între pa-
siunea pentru literatură și vocația pen-
tru medicină. A prevalat cea din urmă. 
Era în liceu când tatăl lui s-a îmbolnă-
vit grav. Medicii de la spitalul clujean 
unde era internat nu se arătau dispuși 
să riște o operație cu 
puține șanse de reușită. 
S-a dus la profesorul 
Hațieganu. L-a rugat să-i 
opereze tatăl. Hațieganu 
și-a luat asupră-și riscul. 
I-a salvat viața. Tânărul 
continua să scrie. Fusese 
remarcat de Iorga care-i 
dedicase o pagină în Cu
get clar, dar Țara visurilor 
lui – așa se chema revista 
orădeană unde debutase 
alături de Ovidiu Drim-
ba, Mircea Malița – s-a făcut țăndări 
când, într-o singură noapte, toți evreii 
din satele Transilvaniei de Sud – tră-
ia cu familia într-unul dintre ele – au 
trebuit să-și părăsească locuințele cu 
ordin de comasare într-una dintre ca-
pitalele de județ: Beiuș, în cazul lor. 
Avea 18 ani. Au urmat patru ani de 
muncă obligatorie la cariere de piatră. 
Era multă suferință în jur. A înțeles cât 

de important e să-ți poți ajuta seme-
nii. Anii aceia au dat subiectul primei 
cărți, Clepsidra și bolovanul, scrisă 
împreună cu Kovacs Ianos.

Cărturarul a dovedit certe aptitu-
dini organizatorice: a condus Spitalul 
CFR-2, Spitalul de Urgență Floreas-
ca, Centrul pentru Ajutor Medical al 
DASM (CAjM), Comisia de sănătate 
a BBR, continuând în tot acest timp 
să-și facă profesiunea. După 1990, 
profesorul a fost unul dintre fondatorii 
Universității „Titu Maiorescu”, acredi-
tată de Consiliul Național de Medicină 
Academică, unde a predat cursuri de 
ortopedie și traumatologie.

A revenit cu succes 
la scris. Din colabora-
rea literară cu regretatul 
președinte de onoare al 
ACRPI, av. Constantin 
Vișinescu, s-au ivit alte 
două volume: Viața între 
destin și istorie și Um
bre purpurii. Punctul de 
pornire a fost „procesul 
halatelor albe”, început 
în ianuarie 1953, când 
Stalin a acuzat medici 
de valoare, mulți dintre 

ei evrei, de așa-zis complot împotriva 
unor înalți oficiali. Oameni nevinovați 
au fost dați afară din servicii, unii – 
arestați, torturați, riscând execuția. 
Procesul nu a mai avut loc, fiindcă 
Stalin a murit la 4 martie 1953. Stu-
dent, în acei ani, la Facultatea de Or-
topedie din Moscova, Andrei Voinea a 
fost martor ocular. „Făceam practică 
la Clinica profesorului Mihail Frieden-

land, povestea. Friedenland primise 
înștiințarea că fusese trecut pe «lista 
neagră a dușmanilor poporului» și de-
mis din funcția de director. Și-a strâns 
lucrurile personale din cabinet. Tăblița 
cu numele lui de pe ușă trebuia și ea 
să dispară. «Cine vrea?», îi întreabă 
pe cei din jur. Niciun răspuns. Oame-
nii abia își rețin lacrimile. Atunci profe-
sorul Friedenland cere o șurubelniță. 
Era o demnitate a fiecărui gest; a celui 
care suporta o degradare nedreaptă, 
a celor ce refuzau s-o accepte.”

Nu poți fi medic dacă nu știi să fii, 
mai întâi, om. A fost mottoul lui de-o 
viață. Era în 1955, în timpul războiu-
lui din Coreea. Lucra la un spital sub 
pavilion românesc. Privirile i-au fost 
izbite de o bolnavă târându-se într-un 
aparat ghipsat pe culoarele spitalului. 
„Nu-i nimic de făcut”, deslușea din ri-
dicările din umeri ale altor colegi. „Am 
să încerc” – și a ajutat-o să-și recapete 
demnitatea mersului omenesc. Peste 
mulți ani s-a împotrivit deciziei a 7-8 
medici ortopezi care voiau să apeleze 
la soluția chirurgicală, mai comodă, a 
scurtării piciorului unei paciente. Paci-
enta a plecat acasă pe picioarele ei, 
întregi: era soția avocatului Vișinescu, 
cel care a mărturisit asta la catafalcul 
său.

Semnatara rândurilor de față este 
beneficiara intervenției făcute de pro-
fesor către un fost student al lui, deve-
nit ortoped cunoscut, într-un moment 
de încercare. Împreună cu soția sa, 
Doina, i-a fost sprijin moral.

IULIA DELEANU

Madeleine Albright
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Jozsef Stern, al cărui monument fu-
nerar este în cimitirul evreiesc neolog, 
împreună cu monumentele funerare 
ale celorlalți membri ai familiei, și în 
ianuarie anul viitor, un eveniment de-
dicat pornind de la colecția Steinberg 
& Seidner.

Margit Steinberg era din Carei, dar 
s-a căsătorit și a trăit la Arad, alături 
de soțul ei, Ioan Seidner. A suferit în 
timpul războiului. Ea a muncit la firma 
Diva, de unde era să fie dată afară și 
să fie înlocuită cu o româncă, dar a 
primit permis de muncă semnat, în 
anul 1943, de la Comisariatul General 
pentru Probleme Evreiești, de Radu 
D. Lecca, însă întreaga familie a de-
cedat la Auschwitz în 1944. Doresc 
să readuc în atenție aceste nume, 
pornind de la donațiile noastre, făcute 
de evreii arădeni. Sunt lucruri foarte, 
foarte triste. Povești de viață.

– Ce articole dețineți în cele două 
colecții muzeale?

– În cazul domnului Jozsef Stern 
avem câteva fotografii foarte frumoa-
se de dinainte de război, împreună cu 
doamna Margareta. Iar de la colecția 
Steinberg & Seidner avem și docu-
mente și fotografii de familie, inclusiv 
declarațiile că membrii familiei au pie-
rit în Holocaust.

– Ce alte expoziții cu temă evre
iască ați organizat și cum au fost ele 
primite de publicul arădean?

– Anul trecut am făcut „exponatul 
lunii”, referitor la familia Goldschmidt. 
A fost legat de mama doamnei Mar-
gareta, când am prezentat acel bilet 
de avion de la Arad la Turnu Severin, 
unde am atras puțin atenția și asupra 
aeroportului arădean, în ziua de as-
tăzi. Biletul este emis în 28 septem-
brie 1940, iar peste câteva săptămâni 

aeroportul din Arad se închidea și era 
transformat în aeroport militar. Războ-
iul deja era în toi în Europa. Doamna 
călătorea foarte des de la Arad la Tur-
nu Severin unde avea o filială a firmei 
Diva; mai avea încă una la Herculane, 
într-un hotel select. În vremea aceea, 
pe aeroportul arădean erau curse zil-
nice în România și chiar în străinăta-
te. Erau curse la Berlin, cu escală la 
Arad. La Timișoara nu se făcea es-
cală. Era București-Arad-Budapesta-
Berlin, de pildă.

În anul 2020 am realizat expoziția 
doamnei Margareta Braun, deoare-
ce erau 25 de ani de când decedase 
dumneaei. A fost totul așa, ca un fel 
de „remember” și am pus lucrușoare 
apropiate dânsei, bănuiesc, așa simt 
eu, și un film mai scurt, la care am lu-
crat cu colegul meu, Nelu Scripciuc. 
Pe fundal – cred că i-ar fi plăcut – am 
pus Mozart, Concertul nr. 23 pentru 
pian. Am spus povestea doamnei de 
când s-a născut până la final, când a 
ajuns în cimitirul neolog, deci alături 
de familie. Foarte interesant este că 
monumentele bunicilor și ale unchilor, 
care au decedat cândva, pe la începu-
tul secolului al XX-lea, deci prin 1900, 
după ce s-a născut Margit, sunt niște 
monumente impozante, cred că din 
marmură neagră, și lângă ele, monu-
mentul lui Stern Jozsef, primul soț al 
doamnei Margit. Se vede că l-a iubit 
tare mult! Și, oarecum ascunse între 
celelalte monumente funerare, sunt 
trei plăci pe care cu greu le poți identifi-
ca. Sunt doamna Cecilia Goldschmidt, 
fiica dânsei (Margareta) și al doilea soț 
al doamnei Margareta, domnul Braun. 
Se vede că, din păcate, a venit comu-
nismul, le-au fost luate proprietățile. 
Inclusiv în ansamblul funerar se văd 
lumea în care au trăit la tinerețe și lu-
mea în care au trăit la sfârșitul vieții.

– Ce înseamnă cunoașterea prin 
muzeu? Ați cunoscut negaționiști, 
persoane care neagă Holocaustul?

– Nu am întâlnit cazuri de genul 
acesta. Toți au fost deschiși și foar-
te impresionați, poate contează și 

modul în care 
pun lucrurile 
în lumină, sunt 
convinsă că nu 
pot oamenii să 
mai spună că 
nu a fost. Cre-
zul meu este în 
misiunea muze-
ului așa cum a  
gândit-o ve-
chiul manager, 
domnul Hügel, 
un profesor extraordinar: „Touching 
history.” Când am auzit-o prima dată, 
am spus: „Da! Asta trebuie să ne călă-
uzească!” Să simți poveștile, să simți 
că proprietarul unei perechi de oche-
lari poate tocmai a ieșit pe balcon să 
citească o carte, că face lucruri coti-
diene, că oamenii aceia care ne-au  
lăsat ceva – și noi chiar nu avem ni-
cio contribuție, am primit niște bunuri 
gratuit –, oamenii aceia chiar sunt ală-
turi de noi. Pot să uit să spun cum mă 
cheamă, să mă prezint, dar niciodată 
nu uit să spun cine ne-a lăsat aceste 
obiecte. Cine au fost donatorii sau oa-
menii care la strâmtoare le-au vândut.

– Cine au fost donatorii din comuni
tatea noastră și ce obiecte au donat?

– Fotografii și tablouri de familie, 
obiecte personale, scrisori din răz-
boi, documente personale și oficiale 
care reconstituie povestea mai mul-
tor generații, ale unei familii, dar și 
sec vențe din istoria unei comunități. 
Do națiile generoase ale membrilor 
comunității evreiești din Arad – Gold-
schmidt, Arnstein, Braun, Hatschek, 
Geller, Steinberg & Seidner, Weisz, 
Nagy – sunt azi bunuri de patri moniu 
muzeal și scriu o filă din istoria Aradu-
lui, ne spun povestea evre ilor arădeni 
de-a lungul secolelor al XVIII-lea - al 
XXI-lea. Și numeroasele donații oferite 
de doamna Braun Margareta (1907-
1995), născută Hajnal, căsătorită 
Stern și Braun, des cendentă a familiei 
Gold schmidt-Tauber, îmbogățesc pa-
trimoniul muzeului arădean.

MARGARETA VIDORKA SZEGŐ

Maksim Goldenshteyn trăiește la 
Sea ttle, dar bunicii și părinții i-au fost 
originari din Ucraina sovietică. Când, 
în perioada celui de Al Doi lea Război 
Mondial, armata română a ocupat 
acest teritoriu, familia bunicilor a fost 
deportată în Transnistria, în lagărul 
Peciora. Cei care au supra viețuit, res-
pectiv bunicii materni ai lui Maksim 
(azi în vârstă de 33 de ani), au emi-
grat în SUA în 1992.

În copilărie, Maksim a auzit doar 
fragmente din viața bunicilor, petrecu-
tă în lagăr, dar nu a făcut nicio legătură 
cu Holocaustul. Abia în urmă cu zece 
ani, mama lui i-a relatat despre Holo-
caustul din Transnistria. Atunci a decis 
să stea de vorbă cu supraviețuitori, 
în primul rând cu bunicii lui, Motl și 
Anna Braveman, și să se documen-

teze. Așa s-a 
născut car-
tea So They 
Remember : 
A Jewish 
Family’s Sto
ry of Survi
ving the Holo
caust in So
viet Ukraine 
(Iată cum își 
aduc amin
te. Povestea 
unei familii 
evreiești care 

a supraviețuit Holocaustului în Ucrai
na Sovietică), apărută la editura Uni-
versity of Oklahoma Press, la sfârșitul 
anului 2021.

Volumul este o combinație de 
amintiri de familie și cercetare istorică 
despre Holocaustul din Transnistria, 
un teritoriu din sudul Ucrainei, con-
trolat de România, aliată a Germa-
niei naziste în cea mai mare parte a 
războiului, spune Goldenshteyn. Pe 
acest teritoriu au existat aproximativ 
150 de lagăre și ghetouri, un capitol 
mai puțin cunoscut, dar sinistru, al 
Holocaustului, cu sute de mii de evrei 
brutalizați, exploatați și asasinați. 
Mulți au murit de foame, de boli sau 
au fost executați. Autorul a remarcat 
că rolul României în Holocaust este 
mai puțin cunoscut în țară sau peste 
hotare decât al naziștilor, cu toate că 
pe teritoriile controlate de români, sub 
dictatura militară a lui Ion Antonescu, 
au murit în timpul războiului între 
290.000 și 380.000 de evrei și 12.000 
de romi.

Deceniile de comunism care au 
urmat au șters pur și simplu memoria 
Holocaustului.

Potrivit lui Goldenshteyn, cea mai 
mare parte a populației din România 
nu-și dă seama că țara a fost principa-
lul aliat al Germaniei în timpul războ-
iului, iar la ora actuală, perioada cea 
mai traumatică pentru români a fost 

cea comunistă sub dictatura lui Nico-
lae Ceaușescu.

Ștefan Cristian Ionescu, istoric și 
expert în tema Holocaustului la Uni-
versitatea Northwestern, afirmă că 
mulți români consideră că a fost res-
ponsabilitatea Germaniei naziste și le 
vine greu să creadă că regimul Anto-
nescu și autoritățile române au fost 
implicate în Holocaust, în asasinarea 
în masă și în deportarea evreilor din 
România și din teritoriile ocupate, 
cum a fost Transnistria.

Golden shteyn a salutat legea vo-
ta tă de Par lamentul Ro mâniei, care 
introduce obligativitatea studierii Ho-
locaustului în școli, și apreciază că 
autoritățile române au înregistrat pro-
grese în ultimii ani în recunoașterea 
rolului țării în Holocaust. „Este im-
portant pentru orice țară cu un trecut 
întunecat să se confrunte cu acesta, 
deoarece este imposibil să-ți planifici 
viitorul fără să știi unde te-ai aflat. Se 
cunoaște prea puțin despre lucrurile 
care s-au întâmplat în timpul Hololca-
ustului în Europa de Est”, a subliniat 
Maksim Goldenshteyn. El a povestit 
că i-au trebuit mulți ani până când s-a 
decis să folosească înregistrarea con-
vorbirii cu bunicul său pentru o carte, 
dar a fost îndemnat chiar de acesta 
care i-a spus: „Trebuie să scrii, pentru 
ca lumea să nu uite”. 

(E.G.)

Nepotul unor supraviețuitori din Ucraina,  
despre lagărele românești din Transnistria

„Uit să spun cum mă cheamă”
Muzeograful dr. Adelina Stoenescu este curatorul pieselor donate Com

plexului Muzeal Arad de către mai multe familii de evrei arădeni. În afară de 
cei cincisprezece ani de activitate în pedagogia muzeală, dumneaei are o 
experiență de nouă ani în predarea Istoriei în învățământul preuniversitar. Am
bele perioade au fost marcate de o relație strânsă cu Comunitatea Evreilor din 
Arad, unde elevii îndrumați de prof. Adelina Stoenescu au participat la diverse 
evenimente.

– Care sunt planurile dumnea
voastră legate de piesele evreiești din 
colecția muzeului?

– În toamnă vreau să fac un eveni-
ment, o expoziție legată de povestea 
doamnei Margareta Braun, despre 
domnul Jozsef Stern, soțul doamnei. 
A fost trimis în batalion de muncă 
forțată la Brașov și acolo a decedat 
în anul 1942. Aș dori să redau poves-
tea lor și, cumva în oglindă, povestea 
familiei Steinberg. Pe doamnă o che-
ma tot Margit. Ea a supraviețuit, însă 
restul familiei Steinberg, mama, tata, 
sora Sharolta și fratele, au murit, din 
păcate, la Auschwitz. În octombrie aș 
dori să fac expoziția pentru domnul 

Ultima voce ladino 
din Bosnia

Erna Caveson Debevec are 88 de 
ani și, cel mai probabil, este singura 
vorbitoare a limbii ladino din Bosnia 
și Herțegovina. Numele ei de familie 
s-ar putea traduce prin „încăpățânat”, 
după cum a relatat chiar protagonista 
agenției de presă swissinfo. Poate nu 
întâmplător. Tenacitatea supraviețuirii 
a fost manifestată încă de la  vârsta 
de opt ani, atunci când s-a refugiat 
alături de mama și de sora sa la Mos-
tar, o localitate ocupată de fasciștii 
italieni, având un regim ceva mai per-
misiv decât cel impus de croații aliați 
cu Germania nazistă.

Majoritatea celor peste 12.000 de 
evrei bosniaci au pierit. Acum au mai 
rămas doar 800, dintre care aproxi-
mativ 600 în Sarajevo. Deși nu se 
poate determina cu exactitate când și 
în ce număr au început să se stabi-
lească evreii în oraș, majoritatea sur-
selor istorice și documentele judiciare 
se referă la perioada cuprinsă între 
1550-1570. După mai bine de trei se-
cole, comunitatea sefardă înflorise în 
vechiul oraș din Balcani, iar ladino era 
vorbită deja pe scară largă. „Avla mi 
in jidio” („Vorbește-mi în ladino”) își 
spuneau unii altora atunci când se în-
tâlneau, termenul jidio referindu-se la 
graiul sefard iudeo-spaniol. „Știm că, 
după expulzarea din Spania (în 1492), 
s-au dus în Imperiul Otoman, că au 
petrecut o vreme în Novi Pazar, un 
oraș din Serbia de astăzi, iar apoi au 
ajuns la Sarajevo”, mărturisește Erna 
Caveson despre traiectul familiei sale.

Limba a fost auzită în casă, vor-
bită fiind de părinți, mai ales atunci 
când nu voiau să fie înțeleși de copii 
sau aveau ceva de ascuns. Erna își 
vizitează uneori nepoata stabilită în 
Spania și atunci, mărturisește ea, îi 
revin fragmente de limbă din cele mai 
îndepărtate unghere ale minții.

În întreaga lume, astăzi, doar apro-
ximativ 60.000 de persoane vorbesc 
ladino sau iudeo-spaniolă; cu toate 
acestea, studiul culturii sefarde și im-
plicit al limbii a cunoscut un reviriment 
absolut evident. Nu în ultimul rând, în 
Turcia apare lunar o publicație în lim-
ba ladino, El Amaneser, care a trecut 
deja de numărul 200, iar universități 
de prestigiu din Europa sau din Sta-
tele Unite ale Americii beneficiază de 
centre de cercetare sau de cursuri 
având ca subiect istoria evreilor spa-
nioli.

DAN DRUȚĂ

Adelina Stoenescu
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FILE DE CALENDAR6
Evrei născuți în luna mai

Ury Benador (Simon Schmidt) – scriitor, 
născut la Milișăuți, Bucovina, 1 mai 1895. 
Romane referitoare la viața evreiască din 
România. Decedat la București, 1971.

Vladimir (Jean) Colin – scriitor, născut 
la București, 1 mai 1921. Basme, unele 
inspirate din folclorul evreiesc, și povestiri 
science-fiction. Decedat la București, 1991.

Gary Bertini (Șloyme Golergant) – di-
rijor și compozitor, născut la Briceni, Basa-
rabia, 1 mai 1927, imigrat în Israel, 1946. 
Director al Operei Israeliene, 1994-2005. 
Decedat la Tel Hașomer, 2005.

Theodor (Benjamin Zeev) Herzl – scrii-
tor și om politic, născut la Budapesta, 2 mai 
1860. A propus întemeierea statului evreu 
și a convocat primul congres sionist, Basel, 
1897. Decedat la Viena, 1904.

Golda Meir (Mabovich-Meyerson) – om 
politic, născută la Kiev, 3 mai 1898, emi-
grată în SUA, 1905, și în Palestina, 1921. 
Prim-ministru al Israelului, 17 mai 1969 - 3 
iunie 1974. Decedată la Ierusalim, 1978.

Yehuda Amichai – poet israelian, năs-
cut la Würzburg, Germania, 3 mai 1924, 
emigrat în Palestina,1935. Decedat în Is-
rael, 2000.

Amos Oz (Klausner) – scriitor israelian, 
născut la Ierusalim, 4 mai 1939. Romane și 
eseuri traduse în 45 de limbi, printre care și 
română. Decedat la Tel Aviv, 2018.

Idel Ianchelevici – sculptor și dese-
nator, născut la Leova, Basarabia, 5 mai 
1909, stabilit în Franța. Lucrări remarcate 
prin expresivitate. Decedat la Maison-Laf-
fite, Franța, 1994.

Sigmund (Sigismund Schlomo) Freud 
– psihiatru, născut la Pribor, Cehia, 6 mai 
1856. Părintele psihanalizei. Refugiat la 
Londra, unde a decedat, 1939.

Rose Ausländer (Rose-Beatrice 
Scherzer) – poetă de limba germană, năs-
cută la Cernăuți, 11 mai 1901. Decedată la 
Düsseldorf, 1988.

Yaacov Agam (Gipstein) – sculptor, 
născut la Rishon LeZion, 11 mai 1928, sta-
bilit la Paris, 1951. Printre lucrări: „Foc și 
apă” (fântâna din Piața Dizengoff, Tel Aviv).

Moshe Dayan – general și om politic, 
născut în kibuțul Degania Alef, 20 mai 1915. 
Ministru al apărării și ministru de externe al 
Israelului. Decedat la Tel Aviv, 1981.

Joseph (Iosif Alexandrovici) Brodsky 
– poet, născut la Leningrad, 24 mai 1940, 
stabilit în SUA, 1972. Premiul Nobel pen-
tru literatură, 1987. Decedat la New York, 
1996.

Bob Dylan (Robert Allen Zimmerman) 
– cântăreț și poet, născut la Duluth, Minne-
sota, 24 mai 1941. Premiul Nobel pentru 
literatură, 2016.

Henry (Heinz Alfred) Kissinger – om 
politic, născut la Fürth, Germania, 27 mai 
1923, emigrat în SUA, 1938. Ministru de 
externe al SUA, 20.1.1969 - 20.1.1977. 
Premiul Nobel pentru pace, 1973.

Evrei decedați în luna mai
Paul Celan (Antschel) – poet de limba 

germană, născut la Cernăuți, 1920, stabilit 
la Paris, 1947. Poeme pe tema Holocaus-
tului. Sinucis la Paris, 1 mai 1970.

Michael Friedman – scriitor, poet, edi-
tor, născut la New York, 1960. Decedat la 
Denver, Colorado, 5 mai 2020.

Yitzhak Arad (Rudnicki) – istoric al Ho-
locaustului, născut la Swieciany, Polonia, 
1926, imigrat în Palestina, 1945. Director 
Yad Vashem, Ierusalim, 1972-1993. Dece-
dat la Tel Aviv, 6 mai 1921.

Moses (David Moișe) Rosen – rabin, 
născut la Moinești, 1912. Șef-rabin al evre-
ilor din România, 1948-1994, și președinte 
al FCER, 1964-1994. Decedat la București, 
6 mai 1994, înmormântat la Ierusalim.

Mordechai Anielewicz – lider al grupu-
lui „Zydowska Organizacja Bojowa”, născut 
la Wyszkow, în 1919. A condus răscoala 
ghetoului din Varșovia. Ucis în timpul răs-
coalei, 8 mai 1943.

Nelly (Leonie) Sachs – poetă, născută 
la Berlin, 1891, refugiată în Suedia, 1940. 
Poezii și piese de teatru pe tema Holocaus-
tului. Premiul Nobel pentru literatură, 1966. 
Decedată la Stockholm, 12 mai 1970.

Saul (Saul-Erik) Steinberg – desenator, 
născut la Râmnicu Sărat, 1914, emigrat în 
SUA, 1941. Circa 1.200 de desene, desene 
animate și caricaturi. Decedat la New York, 
12 mai 1999.

Sholem Aleichem (Solomon Naumovi-
ci Rabinovici) – scriitor idiș, născut la Pe-
reyaslav, 1859, stabilit la New York, 1914. 
Romane și povestiri, traduse și în română. 
Decedat la New York, 13 mai 1916.

Alexandru Sever (Solomon Silberman) 
– scriitor, născut la Moinești, 1921. Poves-
tiri și romane referitoare la viața evreilor din 
România. Stabilit în Israel în 1990, decedat 
la Beer Sheva, 13 mai 2010.

Hans Herman Cohen – microbiolog, a 
lucrat la dezvoltarea vaccinului antipolio, 
membru al Academiei Olandeze de Științe, 
născut la Groningen, 1923. Decedat la 
Bosch en Duin, Olanda, 14 mai 2020.

Gustav Mahler – compozitor, născut 
la Kaliste, Cehia, 1860. Punte între tradiția 
austro-germană și modernism. Decedat la 
Viena, 18 mai 1911.

Jacob (Yakov) Fichman – poet ebraic, 
născut la Bălți, Basarabia, 1881, emigrat 
în Palestina, 1919. Premiul Israel pentru 
literatură, 1957. Decedat în Israel, 18 mai 
1958.

Martin Greenberg – poet și traducător, 
născut la Norfolk, Virginia, 1918. A tradus 
în engleză scrieri de Goethe, Rilke, Kafka. 
Premiul Harold Morton Landon, 1989. De-
cedat la Brooklyn, N.Y., 19 mai 2021.

Baal Shem Tov (Rabi Yisroel ben Elie-
zer) – întemeietorul hasidismului, născut la 
Okopy, 1698, când fortăreața era anexată 
Moldovei. Decedat la Medzhybizh, Ucrai-
na, 22 mai 1760.

Mordecai Manuel Noah – lider evreu, 
născut la Philadelphia, 1760. A propus în-
temeierea unui stat evreu în Great Island, 
SUA. Decedat la New York, 22 mai 1851.

Philip (Milton) Roth – scriitor, născut la 
Newark, N.J. Romane pe teme iudaice. De-
cedat la New York, 22 mai 2018.

Colette Brull-Ulman – medic pedi-
atru, născută la Paris, 1920. A luptat în 
Rezistența Franceză și a salvat copii evrei 
în Holocaust. Ofițer al Legiunii de Onoare, 
2019. Decedată la Bry-sur-Marne, 22 mai 
2021.

Eilat Mazar – arheolog, născută în Isra-
el, 1926. Cercetări arheologice în Cetatea 
lui David, la Ierusalim. Printre descoperiri: 
presupusul palat al regelui David. Deceda-
tă în Israel, 25 mai 2021.

Sydney (Irwin) Pollack – regizor și pro-
ducător de filme, născut în 1934 la Lafa-
yette, Indiana, SUA. 44 de filme produse și 
21 regizate. Decedat la Pacific Palisades, 
26 mai 2008.

Aharon Razin – biochimist, născut la 
Tel Aviv, 1935. Premiul Israel pentru biochi-
mie, 2004, membru al Academiei Israeliene 
de Științe, 2008. Decedat în Israel, 27 mai 
2019.

Ilya Prigogine – chimist, născut la Mos-
cova, 1917, emigrat în Belgia, 1929. Pre-
miul Nobel pentru chimie, 1977. Decedat la 
Bruxelles, 28 mai 2003.

Dani (Daniel) Karavan – sculptor, năs-
cut la Tel Aviv, 1930. Premiul Israel, 1977; 
Premiul Imperial, Japonia, 1998. Cavaler al 
Legiunii de Onoare, Franța, 2014. Decedat 
la Tel Aviv, 28 mai 2021.

Ephraim Katzir (Katchalski) – biofizici-
an și om politic, născut la Kiev, 16 mai 1916, 
imigrat în Palestina, 1925. Președintele Is-
raelului, 1973-1978. Decedat la Rehovot, 
30 mai 2009.

Max Blecher – scriitor, născut la 
Botoșani, 1909. Reprezentant al literaturii 
autenticității, prezintă suferința bolnavului. 
Decedat la Roman, 31 mai 1938.
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Cu mare durere în suflet, familiile Aizic Aron și Doina și Aizic 

Iancu și Rozica anunțăm că la data de 2 mai 2022 se împlinesc 
20 de ani de când a plecat de lângă noi mama noastră, AIZIC SO-
FIA-SURICA, un suflet bun care ne-a călăuzit pașii pe drumul vieții 
până în ultimele ei clipe de viață.

Dumnezeu să o aibă în pază veșnică, iar noi îi vom păstra cu tot 
dragul amintirea în inimile noastre!

Un erou al timpului nostru: 
profesorul Liviu Librescu

În 16 aprilie s-au împlinit 15 ani de la 
atentatul care a avut loc la Universitatea 
Virginia Tech, din Blacksburg, statul Vir-
ginia, în care un student coreean, Cho 
Seung-hui, a deschis focul și a ucis 32 
de persoane, rănind alte 29. Profeso-
rul Liviu Librescu s-a sacrificat pentru a 
salva viața studenților de la cursul său, 
blocând intrarea în sală a atacatoru-
lui care l-a împușcat prin ușă, răstimp 
în care tinerii au fugit pe fereastră. Un 
singur student din acea încăpere nu s-a 
putut salva – Minal Panchal, din India. 
Coincidență sau nu, masacrul a avut loc 
de Iom haȘoah.

Liviu Librescu era unul dintre supra-
viețuitorii Holocaustului din România. S-a născut la Ploiești, în 18 
august 1930. Tatăl lui era avocatul Izidor Librescu. În 1941, întreaga 
familie a fost deportată în Transnistria. Mai târziu, membrii familiei 
Librescu au fost internați în ghetoul de la Focșani. După căderea 
guvernului Antonescu, avocatul Librescu a intrat în politică, în Par-
tidul Liberal.

Liviu Librescu a studiat ingineria aerospațială la Universitatea 
Politehnică din București, desăvârșindu-și studiile cu un doctorat în 
mecanica fluidelor, obținut în 1969 la Academia de Științe din Ro-
mânia. A lucrat câțiva ani în calitate de cercetător la Institutul de 
Mecanică Aplicată din București. În anii ’70 a cerut permisiunea să 
emigreze în Israel. A obținut-o abia în 1978, la intervenția directă 
a prim-ministrului israelian de atunci, Menachem Begin, pe lângă 
Nicolae Ceaușescu.

Din 1979 până în 1985, Liviu Librescu a fost profesor la Universi-
tatea din Tel Aviv și la Institutul Technion din Haifa. S-a mutat apoi în 
SUA, ca profesor în cadrul departamentului de științe ale ingineriei și 
mecanicii, la Universitatea Virginia Tech, poziție pe care a onorat-o 
până în ultima zi a vieții sale.

CLAUDIA BOSOI

Cinci ani de la dispariția 
lui Oliver Lustig

La 19 aprilie s-au împlinit cinci 
ani de la dispariția scriitorului Oliver 
Lustig, una dintre personalitățile 
care au ținut vie în conștiința oa-
menilor tragedia Holocaustului. 
Doctor în istorie și economie politi-
că, general de armată, Oliver Lus-
tig, martor al suferințelor evreilor 
din lagărele de exterminare Aus-
chwitz-Birkenau și al altor lagă-
re prin care a trecut, și-a dedicat 
până și talentul, ca ziarist, scriitor 
și martor, pentru a întipări în me-
moria colectivă crimele regimurilor 
fasciste și naziste, care urmăreau nimicirea unei populații nevino-
vate, și pentru a prezenta tinerelor generații acest capitol dureros al 
istoriei evreilor.

Oliver Lustig a scris peste zece cărți și sute de articole dedicate 
acestui subiect, lucrări traduse în numeroase limbi, una dintre cele 
mai cunoscute fiind Dicționar de lagăr. Amintiri din lagărul de la Bir
kenau.

Dar poate că activitatea lui cea mai impresionantă a fost cea a 
conferințelor în care evoca atât amintirile personale despre viața din 
lagăre, cât și condițiile, cauzele care au contribuit la crearea acestei 
lumi absurde, destinate în exclusivitate exterminării unui popor. Lus-
tig dispunea de o empatie, de o capacitate extraordinară de a capta 
publicul și de a-l determina ca, până la final, să se întrebe cum a fost 
posibil, trezindu-i convingerea că aceste lucruri nu trebuie să se mai 
repete.

REALITATEA EVREIASCĂ

Înhumați în cimitirele Comunității Evreilor din București: PULVER 
NICULINA (Cimitirul Giurgiului), MEIROVICI HEDVA (Cimitirul Se-
fard), PASCAL ITZAK (Cimitirul Sefard), PÎRVU NICOLAE (Cimitirul 
Giurgiului), FEIG CAROL (Cimitirul Giurgiului), VAINER ANETTE 
(Cimitirul Filantropia).
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rea regimului 
ceaușist din 
ultimii ani nu 
făcea decât 
să le anticipe-
ze). Sirenelor 
„ a n g a j ă r i i ” 
– adică ale 
ieșirii omului 
din starea de 
echilibru cos-
mic –, filoso-
ful le opune, 
cu tact și cu o 
uluitoare capacitate disociativă, o pri-
vire amănunțită asupra penumbrelor 
ființei: cele care îi asigură identitatea 
și potențialitatea.

O condiție umană deschisă, a 
unor latențe nemărginite, așadar, pro-
punea Andrei Cornea în acest volum 
conceput în ultimii ani, cei mai răi, ai 
dictaturii ceaușiste, și care a văzut 
lumina tiparului în 1991, într-o epocă 
puțin propice unei dezbateri intelectu-

Unul dintre cei 
mai importanți inte-
lectuali publici din 
România, Andrei 
Cornea acoperă 
totuși mai multe 
câmpuri culturale, 
decât activitatea 
sa publicistică, la 
revista 22, și civică, 
în fruntea Grupului 
pentru Dialog So-
cial. Filosof, proza-
tor, istoric de artă 

și traducător al gândirii clasice eline, 
el întrupează în cultura română de azi 
un posibil model al umanistului liberal 
contemporan, în a cărui personalita-
te se îmbină armonios performanța 
intelectuală și bunul-simț, toleranța și 
refuzul net al intolerabilului, spiritul de-
mocratic și respectul față de valoare. 
Cărțile sale – între care predomină, 
în ultimele două decenii, filosofia și 
literatura de ficțiune – sunt autentice 

evenimente culturale și, aspect poate 
chiar mai important, jalonează, într-o 
lume plină de simulacre (inclusiv in-
telectuale), un traseu de cunoaștere 
autentic, căruia autorul îi este integral 
devotat.

Ajunsă azi la cea de a treia ediție, 
Penumbra este una dintre cărțile sale 
cele mai speciale. Concepute, con-
form notei finale, între 1987-1989, 
eseurile care o alcătuiesc nu poartă 
în ele niciuna dintre mărcile ideologice 
ale regimului care s-a prăbușit la finele 
anului 1989. Dimpotrivă, interogațiile 
și reflecțiile care le subîntind se pro-
iectează pe un orizont  universal, ra-
dical opus închiderii programatice 
a regimului ceaușist. În ele, Andrei 
Cornea face loc unor întrebări deloc 
comode despre condiția umană, frac-
turată între aspirația către realizarea 
exterioară și tentația refugiului în inte-
rioritate (aceasta din urmă, potențată 
fără îndoială de crizele prin care trece 
omenirea și pe care ruina și osifica-

Eseuri despre om
Realitatea 

cărţii

Ce tulbură liniștea românilor?
Revoluția din decembrie 1989 a adus pe 

scena politică din România și mirajul candi-
datului care asigură „liniștea românilor”. Ion 
Iliescu a fost primul care a participat sub lozin-
ca „Un președinte pentru liniștea noastră”, cu 
implicația că Rațiu sau Câmpeanu reprezentau 
turbulența și impostura celor care ne-au pără-
sit. De-a lungul anilor, și alți candidați au venit 
cu pretenția că știau cum să instaureze liniștea 
în țară, după ce se încercase impunerea calmu-
lui prin intervențiile minerilor.

Și acum, Nicolae Ciucă, premierul și noul 
președinte al PNL, constată, pe bună dreptate, 
că românii „s-au săturat de gâlceavă” şi de dis-
cordia din „spaţiul public”. E foarte adevărat, dar 
cearta care inflamează atmosfera politică din 
România este cauzată nu numai de un anumit 
politician, ci de comportamentul multor politicieni 
și de atragerea poporului ca arbitru în propriile 
lor dispute. Să ni-l amintim pe Florin Cîțu, consi-
derat pe drept cuvânt un pol de tensiune politică 
prin atacurile sale repetate la adresa guvernului 
condus de propriul său partid și a coaliției din 
care făcea parte PNL. Dar un efect mai distrugă-
tor l-a avut tolerarea de către partidele din arcul 
majoritar a încălcării reglementărilor adoptate în 
Parlament. După atacul fizic al lui George Simi-
on împotriva ministrului Virgil Popescu, majorita-
tea din Legislativ a decis că nu se mai pot filma 
lucrările în plen. Nimeni nu l-a împiedicat însă 
pe George Simion, ajuns între timp președintele 
AUR, să filmeze și să îl ia de ureche (la propriu) 
pe Iulian Bulai (USR). Astea sunt fapte care inci-
tă poporul mai mult chiar decât scandalurile ne-
contenite ale lui Cîțu împotriva lui Nicolae Ciucă 
sau a lui Marcel Ciolacu. La fel de nocivă este și 
agresivitatea USR care, în opoziție, a devenit un 
fel de permanent „Gică-Contra” al vieții noastre 
politice. Așadar, „gâlceava politică” e mult mai 
adâncă și mai amplă în societatea românească 
și nu a fost generată doar de Florin Cîțu.

Dar să ne întoarcem la alegerile din PNL, 
unde schimbarea președintelui la numai șase 
luni după Congresul la care Cîțu fusese ales cu 
surle și trâmbițe, într-un „festival al democrației” 
de cel mai prost gust, a părut multora la fel de 
surprinzătoare ca și faptul că noul pretendent 
nu a avut un contracandidat.

Dan Motreanu, liderul PNL Giurgiu, a explicat 
că „poate că în vremuri normale, la un congres 
PNL ar fi fost mai mulţi candidaţi” și că termenul 
scurt scurs de la congres se explică prin faptul că 

„întotdeauna PNL, atunci când a simţit că este o 
criză a leadership-ului partidului, a acţionat rapid, 
ferm, principial, pragmatic pentru a recredibiliza 
partidul”. Ca și acum, în cazul lui Ciucă, în trecut 
s-a apelat la Th. Stolojan și la Klaus Iohannis, 
care aveau un profil profesional apreciat, dar nu 
și o carieră politică îndelungată și meritorie.

Instalarea lui Ciucă la cârma PNL vine într-un  
moment propice carierei acestuia în politi-
ca românească, fiind deja așteptată o decizie 
pozitivă privind aderarea României la Spațiul 
Schengen, susținută de popularii europeni, din 
rândul cărora face parte și PNL, ca și de grupul 
socialiștilor din Parlamentul European. De ase-
menea, forțele politice românești se concen-
trează pe închiderea Mecanismului de Coope-
rare şi Verificare - MCV, care nu se mai justifică, 
după părerea premierului Nicolae Ciucă.

Un alt factor în favoarea sa este că parte-
nerii de guvernare, PSD și UDMR, susțin la 
unison că în premier au un colaborator, nu un 
opozant permanent. „Simt că tragem la aceeași 
căruță”, a declarat Marcel Ciolacu.

De asemenea, Ciucă promite că poate face 
față unei crize multiple. După doi ani de pan-
demie, „ne confruntăm cu creşterea preţurilor 
la energie şi gaze, la bunurile de consum, la 
carburanţi, creşterea inflaţiei şi criza de securi-
tate generată de invazia ilegală şi neprovocată 
a forţelor armate ruse în Ucraina. Războiul din 
Ucraina a creat o criză umanitară pe care o ges-
tionăm cum se cuvine”, a spus Ciucă, pe deplin 
conștient că „oglinda partidului este guvernarea” 
și atingerea tuturor acestor ținte va însemna că 
PNL va intra întărit în alegerile din 2024.

În plus, concentrarea în mâinile unei singure 
persoane (pentru un an, conform protocolului 
de alianță cu PSD și UDMR) a puterii executi-
ve, ca premier, și a celei politice, ca președinte 
al formațiunii sale, înseamnă mult pentru par-
tid, dar și pentru România care, fără pretenția 
instaurării liniștii pe scena politică, va scăpa de 
atacurile fratricide ale unui președinte de partid 
la adresa propriului guvern.

Vom vedea ce va fi și dacă suspiciunile de 
plagiat privind teza de doctorat a lui Nicolae 
Ciucă se vor adeveri, noul președinte al PNL 
promițând că atunci va lua decizia dacă să de-
misioneze sau nu. Oricum, războiul, multiplele 
crize afectând România și sentința în cazul de 
plagiat nu vor asigura o mare atât de liniștită pe 
cât ne-am dori cu toții.          ALX. MARINESCU

Preţul unui abonament pe un an este de 30 de 
lei. Abonamentele pentru cititorii din provincie se 
vor face la comunităţile evreieşti din localitatea 
respectivă. ABONAŢII SUNT RUGAŢI SĂ COM-
PLETEZE ADRE SA EXPEDITORULUI PE CUPON! 
Pentru cei din Bucureşti – la sediul F.C.E.R. din str. 
Sfânta Vineri nr. 9 – 11, cod poştal 030202. Cod 
fiscal F.C.E.R.: 7426470. Abonamentele se mai pot 
achita şi prin mandate poştale, la oficiile poştale 
din localitate, în contul FCER, la Garanti Bank, 
Sucursala Coposu, Conturi IBAN: RO46UGBI-
0000732016552RON; RO39UGBI0000732016553 
EUR; RO36UGBI 0000732016554 USD. Pentru 
EUROPA, un abonament pe un an costă 45 de euro 
(cu toate taxele incluse). Pentru EXTRA EUROPA, 
un abonament costă 95 de dolari USA (cu toate 
taxele incluse). Pentru Israel, un abonament pe un 
an costă 40 de dolari USA.
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Gândul 
scrisHarag

O mare personalitate 
a regiei noastre de teatru! 
L-am urmărit pe György 
Harag începând cu per-
cutantul Înainte de potop, 
apoi cu tetralogia lui Sütő 

Andras ori cu Familia Tót.
Era un om extrem de modest, cald, 

sensibil, (probabil doar aparent) calm. Arăta mai în vârstă 
decât era. Dincolo de mina ușor obosită se ghiceau zile și 
nopți de febrile căutări și, câteodată, îndoieli paralizante; 
ca și povara de a fi responsabil/răspunzător de soarta – 
glorioasă, în timpul său! – unor colective teatrale: la Baia 
Mare și la Satu Mare.

N-am știut că, fiind născut la Marghita (în 1925), a făcut 
studii la Oradea; și, mai ales, că, fiind evreu maghiar, a de-
venit și el victima prigoanei rasiale din anii 1940-1944; că 
a fost singurul supraviețuitor al familiei sale; că a ajuns la 
Mauthausen și Ebensee, a îndurat foamea, gerul cumplit 
și groaznice pedepse corporale și că, tot în lagăr, a suferit 
o intervenție chirurgicală fără anestezie.

După absolvirea Facultății de Actorie de la Cluj, a dat 
viață la peste 40 de personaje, timp în care a furat meserie 
de la Kovács György ori de la „bătrânul” Tompa (tatăl lui 
Tompa Gabor).

Și, iarăși, după o nouă licență, de data aceasta în re-
gie, s-a putut perfecționa la solida școală de la Moscova. 
Peste tot pe unde a trecut a lăsat, fără ostentație, o lecție 
de viață în, pentru și prin teatru. Harag instituia un febril 
climat de muncă, studiu și creație – într-un cordial trai 
comunitar, ce amintea de Grotowski și Living Theatre. A 
montat mult Shakespeare, tot teatrul lui Cehov, drame de 
Gorki, O’Neill, Dürrenmatt, A. Miller, clasici și contempo-
rani maghiari și ruși. Nu a ocolit nici autori români – Mihail 
Sorbul, Mihail Sebastian, Camil Petrescu, D.R. Popescu, 
Alexandru Mirodan, Paul Everac.

Avea 35 de ani în 1960 când Lucian Pintilie, care îl con-
sidera „cel mai bun regizor realist”, l-a incitat la altceva. La 
o provocare soldată cu explorări de succes în cheia gro-
tescului tragic și a absurdului comic. Credea din adâncul 
sufletului că teatrul este „o mare viziune însuflețită” asupra 
omului – în pendularea sa febrilă între condiționări apăsă-
toare, iluzie și vis.

Închei evocând un eveniment artistic, pentru mine de 
neuitat: Naționalul din Târgu Mureș... ultima Livada de 
vișini... premiera din 1985... o sală arhiplină... cu un par-
ter de regi ai scenei românești... Spectacolul se derula în 
absența lui Harag, fascinația artei fiind potențată de tra-
gismul momentului, căci maestrul lipsea, se afla acasă, 
trăindu-și ultimele clipe... Strălucitor și magic Cehov în 
viziunea lui Harag! Omagiul adus arcanelor existenței și 
teatrului era un tulburător cântec de lebădă!

NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru

ale serioase. Nu s-a observat, cred, 
suficient faptul că filosoful nostru s-a 
aflat în avangarda celor care s-au 
opus fracturării omului ca problemă fi-
losofică (pe care gândirea modernă a 
despărțit-o într-o multitudine de limba-
je sau de raporturi) și au reafirmat, în 
plin mandarinat al filosofiei analitice, 
necesitatea reîntoarcerii disciplinei la 
problematica umană și la cugetarea 
încărcată de sens.

La ediția a doua, din 1998, Andrei 
Cornea a adăugat un amplu studiu in-
titulat Tăcerea lui Philebos, care com-
pletează armonios volumul. Înclin să 
cred că acum, la a treia ediție, în hai-
nele atât de elegante oferite de Editu-
ra Spandugino, volumul își va croi o 
„cale regală” în exegeză.

RĂZVAN VONCU
*Andrei Cornea – Penumbra. Ese

uri, ediția a III-a, Editura Spandugino, 
București, 2022.


