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HAG 
ȘAVUOT 

SAMEAH!

Vizită istorică a președintelui Republicii Federale Germania  
la Federația Comunităților Evreiești din România

Interviu cu deputatul Silviu Vexler, președintele FCER
– Domnule Silviu Vexler, la înce-

putul lunii mai, președintele Republi-
cii Federale Germania, Frank-Walter 
Steinmeier, v-a vizitat la Federația 
Comunităților Evreiești din Româ-
nia. Este pentru prima dată în is-
torie când un lider al comunităților 
evreiești din România primește în vi-
zită un președinte al Germaniei. Cum 
apreciați această întâlnire?

– O adevărată onoare și un mo-
ment cu totul deosebit – atât din punct 
de vedere istoric, cât mai ales simbo-
lic și moral. A fost o întâlnire deosebit 
de plăcută, cu o semnificație foarte 
bogată, marcată de un dialog cald.

– Care au fost principalele subiec-
te abordate în discuția dumneavoas-
tră cu președintele Germaniei?

– Situația de actualitate și con-
textul regional, implicarea și efortu-
rile extraordinare depuse în această 
perioadă de către FCER cu sprijinul 
JDC pentru ajutorarea refugiaților din 
Ucraina au fost elementele centrale 
ale discuției.

Am abordat numeroase aspec-
te privind viața evreiască din Româ-
nia și situația comunităților evreiești 
– dificultățile pe care le-am întâlnit, 
reușitele majore și planurile pentru 
viitor ale FCER. Am subliniat în mod 
special programul de asistență socială 
și medicală dedicat supraviețuitorilor 
Holocaustului, pe care îl desfășurăm 
la nivel național, și demersurile pentru 
reabilitarea și promovarea patrimoniu-
lui religios al comunităților evreiești.

În același timp, am discutat despre 
evoluția antisemitismului în România, 
manifestările cu caracter antisemit 
care au loc recent în spațiul public, 
ca și despre tentativele de reabilitare 
a criminalilor de război și încercările 
de relativizare a Holocaustului, care 
au avut loc inclusiv în Parlamentul 
României.

Întreaga discuției a evidențiat 
importanța dezvoltării relației dintre 
FCER și Republica Federală Germa-
nia, care este și în prezent una cu to-
tul specială, așa cum sunt și legăturile 
dintre FCER și Forumul Democrat 
al Germanilor din România, dintre 
minoritatea evreiască și minoritatea 
germană din țara noastră, ambele 
definite de o prietenie deosebită și o 
susținerea reciprocă.

De asemenea, i-am prezen-
tat domnului președinte Steinmeier 
inițiativele legislative pe care le-am 
susținut în Parlamentul României 
privind combaterea antisemitismului, 
sprijinirea supraviețuitorilor Holocaus-
tului, înființarea Muzeului Național de 
Istorie a Evreilor și al Holocaustului din 
România, respectiv pentru accesarea 
arhivelor privind evreii și comunitățile 
evreiești din România. Am accentuat 
importanța Legii privind introducerea 
disciplinei „Istoria evreilor. Holocaus-
tul” în trunchiul comun, care urmează 
să fie studiată în toate liceele din Ro-
mânia.

Nu în ultimul rând, am exprimat 
aprecierea și recunoștința noastră 
pentru sprijinul acordat evreilor și dez-
voltării vieții evreiești din România de 
către Guvernul Federal German.

– Cât de importantă a fost, de-a 
lungul timpului, relația foarte bună, 
profesional, dar și personal, relația de 
prietenie cu FDGR și cu reprezentan-
tul minorității germane în Parlamentul 
României, domnul Ovidiu Ganț?

– Deosebit de importantă. M-am 
bucurat că domnul deputat Ganț a fost 
prezent la Templul Coral atât ca un 
prieten drag și apropiat, nu doar per-
sonal, ci și al comunităților evreiești 
din România, cât și ca un partener de 
încredere, de lungă durată, așa cum 
este și Forumul Democrat al Germa-
nilor din România. Am fost împreună 

la bine, în momentele bune și frumoa-
se, așa cum a fost această vizită, dar 
am fost împreună și în situațiile cu 
adevărat grele, neplăcute sau dure.

– Antisemitismul este în creștere 
în România și în Europa, în general. 
Cum vede președintele Germaniei 
evoluția legislației privind combaterea 
antisemitismului din România?

– În primul rând, trebuie subli-
niat că, deși antisemitismul este în 
creștere peste tot în lume, în toate 
statele Uniunii Europene, ceea ce 
definește situația actuală este mo-
dul în care fiecare stat a înțeles să 
răspundă la aceste lucruri.

Recent, printr-o decizie fundamen-
tală, la Berlin, o persoană în vârstă de 
96 de ani (dacă îmi amintesc corect) 
a fost condamnată la închisoare cu 
executare pentru negarea Holocaus-
tului. Mai mult decât să fie doar o de-
cizie corectă, s-a transmis un mesaj 
foarte puternic. Prin comparație, cam 
în aceeași perioadă, în România am 
văzut finalizarea cazului Vasile Zăr-
nescu, autorul unei cărți intitulate Ho-
locaustul – Gogorița diabolică. După 
un proces care cred că a durat șase 
ani, a primit doar un avertisment. Ten-
tativele de reabilitarea și revizuire a 
sentinței prin care a fost condamnat 
Nicolae Macici, coordonatorul masa-
crului de la Odesa, au mers de la o 
instanță la alta și, după toată această 
perioadă, nimic nu e încă finalizat.

Problema, în această situație, nu 
este una de legislație. Atât Germania, 
cât și România au toate instrumente-
le legale necesare, pot să spun chiar 
exemplare, pentru combaterea și 
sancționarea antisemitismului. Repet, 
diferența este făcută de modul în care 
autoritățile statului înțeleg să o pună 
în aplicare.

Am observat atenția deosebită 
pe care domnul președinte Steinme-

ier o acordă acestor situații, acestor 
probleme. În cadrul discuției noastre, 
i-am adresat felicitări pentru măsurile 
foarte eficiente pe care Guvernul Fe-
deral German le-a luat pentru comba-
terea antisemitismului, pentru promo-
varea istoriei Holocaustului și pentru 
sprijinirea comunităților evreiești din 
Germania și a supraviețuitorilor Holo-
caustului.

– Domnule Silviu Vexler, în 
aceeași direcție a extinderii și dezvol-
tării relației speciale cu Germania, ați 
fost de curând într-o vizită oficială la 
Berlin, unde ați avut o întrevedere cu 
ministrul pentru relații federale, Sarah 
Ryglewski. Cum a decurs această în-
tâlnire?

– Cu gândul la prezent, dar mai 
ales la viitor. O discuție foarte inte-
resantă, practică, axată pe subiecte 
și situații concrete: dezvoltarea vieții 
evreiești, măsurile necesare pentru 
combaterea antisemitismului, proteja-
rea memoriei Holocaustului și a patri-
moniului evreiesc din România, intro-
ducerea unor schimburi de experiență 
în domeniile relevante, dar și o serie 
de proiecte comune.

În cadrul aceleiași vizite la Berlin, 
am avut o întâlnire și cu doamna Ka-
trin Göring-Eckardt, vicepreședinta 
Parlamentului Federal German (Bun-
destag), în care am discutat despre 
elemente din contextul politic actual, 
modele de implementare a legislației, 
moduri în care putem extinde colabo-
rarea noastră în viitor și programul le-
gislativ pe care îl avem în vedere.

În cadrul ambelor întâlniri, am 
subliniat provocările care stau în fața 
FCER, preocupările noastre și posi-
bile soluții pe care le putem construi 
împreună.

– Vă mulțumesc.

GEORGE GÎLEA
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La 3 mai a.c. s-au desfășurat lu-
crările Consiliului de Conducere al 
FCER, precum și Adunarea Generală a 
reprezentanților comunităților. Pe ordi-
nea de zi au figurat prezentarea situației 
bugetului pe 2021 și Raportul Comisi-
ei de Cenzori, care trebuiau votate de 
Adunarea Generală, proiecțiile de bu-
get pentru 2022 și informarea despre 
activitatea parlamentară a deputatului 
Silviu Vexler, președintele FCER.

Înaintea deschiderii lucrărilor, pre-
șe dintele Silviu Vexler, care a dorit 
să dea o veste bună participanților, 
a anunțat că pe 6 mai urma să aibă 
loc la Timișoara reinaugurarea Sina-
gogii din Cetate, refacerea acestui 
lăcaș de cult realizându-se după 40 
de ani. A fost un proiect complex de 
restaurare, care a întâmpinat mul-
te dificultăți. Dar cu numeroase aju-
toare și cu sprijin de la Dumnezeu, 
în sfârșit, proiectul a prins viață. Dr. 
Luciana Friedmann, președinta CE 
Timișoara, a afirmat că este un mo-
ment emoționant atât pentru ea, cât 
și pentru întreaga comunitate. Ea i-a 
mulțumit în mod special președintelui 
FCER, care și-a oferit sprijinul chiar 
când nu era decât deputat, precum 
și secretarului de stat din Departa-
mentul Cultelor, Victor Opaschi, pen-
tru efortul deosebit depus de acesta. 
Transmitem aici recunoștința noastră, 
a afirmat președinta CE Timișoara. 
Rabinul Shraya Kav din Oradea a 

ținut să felicite comu-
nitatea timișoreană cu 
acest prilej.

Trecând la 
desfășurarea lucră-
rilor, Eduard Kupfer-
berg, secretarul gene-
ral al FCER, director al 
Cancelariei Rabinice, 
a anunțat că adunarea 
este statutar constitui-
tă, lipsesc 10 persoa-
ne, dar doi sunt mem-
bri supleanți fără drept 
de vot. Prim-rabinul 
Rafael Shaffer a rostit 
binecuvântarea. Por-
nind de la îndemnul 
„iubește-ți aproapele 
ca pe tine însuți”, el a 

explicat semnificația și nuanța aces-
tuia: chiar dacă nu poți iubi pe toa-
tă lumea, trebuie găsit ceea ce este 
comun cu celălalt. Există divergențe, 
dar, cel puțin, să colaborăm acolo 
unde mergem în aceeași direcție, a 
subliniat prim-rabinul Shaffer.

O perioadă dificilă,  
dar cu realizări

În continuare, președintele FCER, 
deputatul Silviu Vexler, a prezentat o 
sinteză a activității desfășurate în pe-
rioada mai 2021 - aprilie 2022. A fost 
o perioadă dificilă, dar s-au obținut și 
rezultate, cu multă muncă și cu multe 
greutăți, a declarat vorbitorul care a 
menționat pandemia, urmată de răz-
boiul din Ucraina și situația refugiaților 
pe care FCER a reușit să o gestio-
neze foarte bine, cu ajutorul Joint. 
În perioada analizată ies în evidență 
două momente: 2 decembrie 2021, 
când la Templul Coral a avut loc re-
uniunea șefilor de culte recunoscute 
din România, împreună cu Guvernul 
României. Această manifestare a fost 
o recunoaștere a relațiilor excelente 
pe care FCER-CM le are cu celelalte 
culte. Nu a fost ușor de organizat, de-
oarece restricțiile pandemiei mai erau 
în vigoare.

În ceea ce privește refugiații, acti-
vitatea, mai ales a Centrului de refu-

giați de la Siret, s-a realizat prin cola-
borarea cu comunitățile și, când era 
cazul, cu sprijinul celorlalte culte, dar 
și sprijinul a fost reciproc.

Un alt moment important s-a 
desfășurat la 25 ianuarie 2022 când, 
în contextul Zilei Internaționale de Co-
memorare a Victimelor Holocaustului, 
s-a desfășurat la Templul Coral o ce-
remonie oficială a FCER în parteneriat 
cu Guvernul României și cu majorita-
tea membrilor Corpului Diplomatic. În 
afara discursurilor și a mesajelor, im-
portant a fost faptul că s-au prezentat 
public bunele relații pe care le avem 
cu Guvernul și cu Corpul Diplomatic. 
A fost un prilej de punere în valoare 
a Federației, a comunității în plan pu-
blic. Separat de acest lucru, important 
a fost de a prezenta în spațiul public 
solidaritatea tuturor forțelor demo-
cratice în fața antisemitismului și a 
negaționismului, a conchis deputatul 
FCER.

Sensul comunității este întâlnirea 
fizică a membrilor ei

În cuvântul său, Eduard Kupfer-
berg, secretar general al FCER și di-
rectorul Cancelariei Rabinice, a arătat 
că, în pofida greutăților, am reușit să 
mergem mai departe în activitățile de 
cult, s-au ținut serviciile religioase și 
sărbătorile. Faptul că numeroase 
activități au fost transmise și online 
a făcut ca, de pildă, numărul celor 
prezenți la rugăciuni să scadă. Tre-
buie să vedem cum vom gestiona 
această situație, deoarece comunita-
tea trebuie să existe și fizic, altfel s-ar 
pierde sensul activității comunităților. 
Deși am întâmpinat dificultăți, a 
mai precizat vorbitorul, am reușit să 
creștem veniturile la sectorul imobili-
ar, cu toată reducerea prețului chirii-
lor și al clădirilor. E. Kupferberg a mai 
amintit dificultatea de a găsi personal 
potrivit pentru unele posturi libere.

Doi ani dificili și din punct  
de vedere financiar

Ovidiu Bănescu: Pandemia și 
războiul din Ucraina au îngreunat 
și exercițiul financiar al FCER.

Vicepreședintele FCER, Ovidiu 
Bănescu, a subliniat în introducerea 
punctului privind Execuția Bugetu-
lui de Venituri și Cheltuieli (BVC) pe 
anul 2021 și a Proiectului de Buget 
de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 
că desfășurarea pe Zoom a Adunării 
Generale și a Consiliului de Conduce-
re al FCER a fost binevenită atât din 
motive de sănătate, cât și financiare, 
în sensul reducerii riscului de conta-
minare și a cheltuielilor aferente orga-
nizării celor două întruniri.

În anul trecut, Execuția BVC s-a 
încheiat cu un deficit cauzat în mare 
parte de evoluția explozivă a tarife-
lor la utilități și servicii, a prețurilor 
alimentelor, de inflația în creștere la 
nivelul economiei mondiale din cau-
za pandemiei, ceea ce a influențat și 
mersul economiei românești.

Majoritatea sumelor primite din 
partea autorităților române au fost alo-
cate susținerii prin DASM a activității 
de asistență socială și medicală a 
membrilor Federației, inclusiv pentru 
funcționarea celor două cămine pen-
tru vârstnici, respectiv cel de la Arad 
și cel de la București.

Vorbitorul a subliniat și că izbucni-
rea războiului din Ucraina a generat 
majorări de prețuri la utilități în întrea-
ga lume, și în România. Și în 2022, 
FCER depune toate eforturile necesa-

re pentru pentru asigurarea finanțării 
activităților de asistență medicală și 
socială, salarii etc.

Ovidiu Bănescu a menționat că în 
anul 2022 va fi prioritară valorificarea  
proprietăților care aduc pierderi din 
cauza cheltuielilor mari de întreținere, 
o parte din sumele rezultate fiind des-
tinate îmbunătățirii proprietăților pro-
ductive.

Vorbitorul a mai precizat că 
Execuția BVC pe 2021 și Proiectul 
pe 2022 au fost elaborate de o echi-
pă alcătuită din Silvian Horn, director 
economic și coordonatorul activității, 
Clemansa Teohari, contabil-șef, și V. 
Medeleț, șef birou.

Silvian Horn – Elaborarea docu-
mentelor a fost îngreunată de con-
textul economic general.

Silvian Horn a arătat că deficitul 
bugetar pe 2021 a fost  cauzat de 
creșterea prețurilor și a tarifelor, ge-
nerată de pandemie, creșterea ratei 
inflației și a cursului de schimb valutar.

Au fost adresate mulțumiri pentru 
sprijinul primit din partea autorităților 
locale și centrale, dar și de la do-
natorii internaționali, precum JDC,  
Claims Conference și alții. Este im-
portant faptul că alocările pentru 
comunitățile evreiești au reprezentat 
85,7% din totalul cheltuielilor, cu 5% 
mai mult decât prevedea proiectul de 
buget pe 2021, în timp ce cheltuielile 
alocate pentru coordonare și repre-
zentare la nivel național au atins 4,3% 
din totalul cheltuielilor.

Anul trecut au fost alocate sume-
le necesare pentru organizarea unor 
evenimente culturale de către Dept. 
Cultură, Istorie, Artă & Media din ca-
drul FCER, cum ar fi: Festivalul Limbii 
și Teatrului Idiș, Festivalul de dansuri 
de la Tulcea, Noaptea Sinagogilor, 
participarea Editurii Hasefer la târgu-
rile de carte și altele.

Elaborarea Proiectului de BVC 
al FCER pe anul 2022 a avut loc în 
contextul urcării inflației la 10,2% și 
al creșterii cursului valutar, din cau-
za efectelor pandemiei și a izbucnirii 
războiului din Ucraina, a spus Silvian 
Horn. În acest an, ponderea venituri-
lor atrase va fi de aproape 40%. „Cu 
ajutorul Joint, s-a organizat preluarea 
unor refugiați ucraineni de la punctele 
de trecere a frontierei de la Suceava, 
Sighet și Tulcea, asigurându-li-se ca-
zare, masă și transport pe teritoriul 
României, a spus Silvian Horn.

Veniturile proprii vor avea o ponde-
re de 38,1% din totalul veniturilor.

În ceea ce privește cheltuielile pre-
văzute în Bugetul pe 2022, ponderea 
majoră este deținută tot de activitatea 
de asistență medicală și socială, in-
clusiv ajutorul gospodăresc.

Vorbitorul a amintit că ridicarea 
restricțiilor cauzate de pandemie a 
permis și reluarea unor activități de 
cult cu prezența fizică a enoriașilor, 
organizarea Purimului și a Purim 
Spiel-ului la Templul Coral și la Teatrul 
Evreiesc, Silvian Horn ocupându-se 
direct de spectacolele realizate. Și în 
țară, comunitățile au organizat astfel 
de spectacole. A avut loc și Sederul 
de Pesah, ceea ce a necesitat un spri-
jin financiar important.

Raport al Comisiei de Cenzori
Florea Țugui a întocmit Raportul 

Comisiei de Cenzori și a constatat că 

EVA GALAMBOS
ALEXANDRU MARINESCU

GEORGE GÎLEA
(Continuare în pag. 4)

Întâlniri prestigioase la FCER

Prezent și perspective pentru Federația Comunităților Evreiești din România
Adunarea Generală și ședința Consiliului de Conducere ale FCER din 3 mai 2022

La sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai au avut loc o serie de întâlniri 
ale deputatului Silviu Vexler, președintele FCER, cu personalități din țară și 
de peste hotare. Prezentăm succint, aici, una dintre aceste întrevederi.

Înainte de începerea Pesahului (15-23 aprilie 2022), Federația Comunităților 
Evreiești din România a fost gazda unei întrevederi între deputatul Silviu Vexler, 
președintele Federației, și Marcel Ciolacu, preșe dintele Camerei Deputaților. 
Întâlnirea, pe care gazda a apreciat-o ca fiind „o plăcere deosebită”, a avut loc 
la Departamentul pentru Asistență Socială și Medicală al FCER.

După cum a precizat Silviu Vexler pe pagina sa de Facebook, la discuții 
au participat Ovidiu Bănescu, vicepreședintele FCER, și Mona Bejan, direc-
toarea DASM. Preșe dintele Federației a adăugat că subiectul convorbirilor 
a fost „programul de asistență socială și medicală, destinat supraviețuitorilor 
Holocaustului și persoanelor vârstnice aflate într-o situație materială preca-
ră din cadrul comunităților evreiești, organizarea căminelor pentru persoane 
vârstnice și proiectele de viitor ale FCER în acest domeniu”.

Yom Ha’Atzmaut Sameah! La mulți ani, Israel!
Ziua Națională a Israelului a fost sărbătorită anul acesta pe data de 5 mai. 

Cu acest  prilej, deputatul Silviu Vexler, președintele FCER, a postat pe pagi-
na sa de Facebook un citat emoționant și plin de adevăr din Shimon Peres, 
care a fost președinte al Statului Israel (2007-2014) și prim-ministru al Statului 
Israel în 1977, apoi între 1984-1986 și între 1995-1996: „Ochii mei au văzut 
Israelul în cele mai dificile ore, dar și momentele de reușită și înălțare spiritua-
lă. Anii mei m-au poziționat într-un punct de observație de unde pot vedea, în 
toată gloria, scena vieții noastre ca o națiune care a renăscut. (...) Reușitele 
excepționale ale Statului Israel, împreună cu înțelepciunea, curajul și creativi-
tatea tinerei noastre generații au dat naștere unei concluzii clare: Israelul are 
puterea de a atinge o mare prosperitate și de a ajunge un stat exemplar, așa 
cum au spus profeții noștri. Permiteți-mi să rămân un optimist. Permiteți-mi să 
rămân un visător al poporului meu!” (A.M.)

Sinagoga din Cetate - Timișoara
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La 150 de ani de la inaugurarea 
sa, desfășurată în prezența împăra-
tului Austro-Ungariei Franz Joseph I,  
Sinagoga din Cetate a fost redată  

menirii sale întrerupte de aproape 
patru decenii. Evenimentul s-a bucu-
rat de prezența unor numeroși invitați 
din țară: Marcel Ciolacu, președintele 
Camerei Deputaților, Vasile Dîncu, 
ministrul apărării naţionale, Marius 
Budăi, ministrul muncii, şi numeroa-
se alte oficialități ale statului român, 
înalți diplomați, demnitari, personal 
clerical și reprezentanți ai bisericilor 
și cultelor religioase din România. 
Printre numeroși membri ai Corpu-
lui Diplomatic și invitați externi s-a 
aflat vicepreşedinta Bundestagului,  
Katrin Goering-Eckardt. Federația 
Comuni tăților Evreiești din România 

a fost reprezentată de președintele 
ei, deputatul Silviu Vexler, de vice-
pre șe dintele Ovidiu Bănescu și 
de secretarul general Eduard  
Kupferberg.

Dezvelirea plăcii inaugurale
Momentul de început a fost mar-

cat de dezvelirea plăcii inaugura-
le, de către deputatul Silviu Vexler, 
președintele FCER, Marcel Ciolacu, 
liderul PSD și președintele Camerei 
Deputaților, Dominic Fritz, primarul 
municipiului Timișoara, și Paul-Jürgen 
Porr, președintele Forumului Demo-
crat al Germanilor din România.

Un alt moment simbolic al cere-
moniei de inaugurare a fost fixarea 
mezuzei a cărei semnificație a fost 
explicată de președinta Comunității 
Evreilor din Timișoara, Luciana Fried-
mann. Binecuvântarea a fost rostită 
de viceambasadorul Statului Israel în 
România, Amir Sagron, iar secretarul 
de stat din cadrul Secretariatului de 
Stat pentru Culte, Victor Opaschi, a 
dat citire traducerii în limba română a 
acesteia.

Președintele FCER, deputatul Sil-
viu Vexler, s-a referit la semnificația 
acestui moment, deosebit de impor-
tant atât pentru comunitatea evreias-
că locală, cât și pentru patrimoniul 
cultural național: „În urmă cu 150 de 
ani, în această sală pășea împăratul 
Austriei, regele Ungariei, Franz Jo-
seph. Pentru prima dată în istorie, 
un șef de stat inaugura o sinagogă. A 
fost un moment unic, ce a declanșat o 
poveste unică și astăzi Sinagoga din 
Cetate este o minune care surprin-
de prin fiecare trăire. Pentru fiecare 

evreu, o sinagogă, înainte de orice, 
este locul care păstrează sufletul și 
amintirea comunității evreiești, o da-
torie sacră. În ultima perioadă, cei 
care au văzut momentul când sche-
lele au fost înlăturate, după aproape 
40 de ani, au spus că este un vis care 
a devenit realitate. Este adevărat că 
visurile pot aduce speranță, dar ele 
au nevoie de oameni și de dorință 
pentru a deveni realitate.” Vorbitorul 
a evocat cele trei persoane datorită 
convingerii cărora a putut avea loc un 
astfel de demers de restaurare: fostul 
președinte al FCER, dr. Aurel Vainer 
(z.l.), Luciana Friedmann, președinta 
Comunității Evreilor din Timișoara, 
și secretarul de stat Victor Opaschi. 
De asemenea, președintele FCER 
i-a mulțumit președintelui Camerei 
Deputaților, Marcel Ciolacu, deoarece 
acesta, în calitatea sa anterioară de 
viceprim-ministru, a susținut proiectul 
de reconstrucție.

Președintele Camerei Deputaților, 
Marcel Ciolacu, a mărturisit că a pri-
mit „cu bucurie și emoție” invitația de 
a participa la acest eveniment dedicat 
redeschiderii Sinagogii din Cetate, 
„un monument istoric de importanță 
națională”. „Îmi doresc ca pe viitor 
acest monument cultural să fie un ca-
talizator pentru sporirea comunității, 
intens decimată în secolul trecut. 
Reprezentanții comunității evreiești 
contribuie substanțial la dezvoltarea 
economică, la îmbogățirea vieții cul-
turale, a identității noastre în ansam-
blu. Ne leagă de acest loc amintirea 
unor minți strălucite și ale unor sufle-

te mari: Rabinul Ernest Neumann și 
Înaltpreasfințitul Mitropolit Nicolae”, a 
arătat liderul Partidului Social Demo-
crat, care și-a exprimat susținerea în 
demersurile de combatere a xenofo-
biei și antisemitismului.

Katrin Goering-Eckardt, vice pre-
ședinta Budestagului (Parlamentul 
Republicii Federale Germania), a evo-
cat frumusețea unui astfel de moment, 
cu prilejul inaugurării unei sinagogi 
care este „o bijuterie extraordinară a 
Timișoarei”. Oficialul a arătat că este 
minunat că sinagoga poate din nou să 
strălucească la 150 de ani de la inau-
gurarea sa, un simbol pentru viața 
evreiască din acest oraș. „Sinagoga 
este și o rază de speranță pentru Eu-
ropa, pentru multele secole de istorie 
comună care ne unesc, o istorie care 
cunoaște și perioade tulburi, întune-
cate; și mai ales noi, germanii, avem 
vina noastră. Sunt cu atât mai bucu-
roasă că în Germania viața evreias-
că înflorește tot mai mult”, a declarat 
Katrin Goering-Eckardt care a vorbit 
și despre implicarea și colaborarea în 
ceea ce privește educarea tinerelor 
generații cu privire la istoria Holocaus-
tului și combaterea discursului urii.

Cu prilejul ceremoniei au mai 
fost rostite alocuțiuni din partea 
reprezentanților Guvernului Români-
ei, primarului Timișoarei, liderii cultelor 
religioase din România și a numeroși 
alți invitați.

Următorul număr al revistei Rea-
litatea evreiască va prezenta pe larg 
acest eveniment inaugural, în cadrul 
unui supliment special. (D.D.)

9 Mai – în umbra războiului
Pentru România, 9 Mai este o tri-

plă sărbătoare. Se marchează trei 
evenimente, definitorii pentru istoria 
contemporană a țării: declarația de 
independență din 1877, înfrângerea 
Germaniei naziste și Ziua Europei. 
România modernă, cea de ieri și de 
astăzi, s-a născut la aceste date. 
Independența ne-a deschis drumul 
spre o dezvoltare economică accen-
tuată, spre crearea unei structuri de 
stat moderne, spre așezarea țării 
noastre în rândul statelor care con-
tau în contextul luptei pentru putere 
din Europa. La 9 mai 1945 am figurat 
printre țările care au luptat (este drept 
că numai opt luni, dar aportul militar 
a fost esențial) împotriva nazismului, 
care s-au situat de partea taberei de-
mocratice. Din păcate, marile puteri 
aliate, sub influența URSS, au plasat 
România printre țările învinse, dar 
am reușit să recâștigăm Ardealul. În 
sfârșit, marcăm, împreună cu încă 26 
de state, Ziua Europei, prin calitatea 
noastră de membră a Uniunii Europe-
ne, cu obligații și drepturi egale cu ale 
celorlalte state membre. Iar prezența 
noastră de 15 ani în Uniune ne ga-
rantează o dezvoltare nemaivăzută în 
istoria țării. Ne bucurăm de cele mai 
sigure garanții pentru a străbate cu 
succes această cale care aduce ro-
mânilor bunăstare, securitate și pace.

Cu atât mai important este să sub-
liniem această idee, cu cât, pentru pri-
ma dată după încheierea celui de Al 
Doilea Război Mondial, norii altui răz-
boi s-au adunat pe cerul din apropie-
rea noastră. În condițiile în care Ucrai-
na a fost agresată fără niciun motiv, 
doar de dragul visurilor imperiale ale 
Rusiei, la care se adaugă atitudinea 
imprevizibilă a președintelui Vladimir 
Putin, nu se știe măsura în care, la un 
moment dat, nu vom fi și noi agresați.

Ținând cont de aceste premise, 
Ziua Europei capătă o semnificație 
deosebită. Faptul că, așa cum a spus 
un comentator politic român, „noi 
suntem Uniunea Europeană” se răs-
frânge și asupra celorlalte două date 
pe care le marcăm la 9 Mai. Ne asi-
gură independența, cu greu cuceri-
tă și păstrată în ultimii 145 de ani, și 
democrația pe care am recâștigat-o 
prin participarea noastră la război de 
partea aliaților. Că a urmat apoi un hi-
atus de aproape 50 de ani nu a fost 
vina noastră, dar a fost compensat din 
plin de prezența noastră în Uniunea 
Europeană.

Acest organism, cu toate lipsurile 
lui, este instrumentul care face posibi-
lă realizarea unei Europe cu state care 
se aliniază și respectă democrația și 
drepturile omului, unei Europe care 
depune toate eforturile, chiar dacă le 
plătește scump, să le păstreze. Ast-
fel, la apariția amenințării împotriva 
integrității ei, a principiilor ei funda-
mentale, care o fac atractivă pentru 
statele europene nemembre, și-a 
strâns rândurile și a manifestat o uni-
tate și o solidaritate la care mulți nu se 
așteptau. În aceste vremuri tulburi, cu 
amenințarea războiului pe continent, 
Uniunea Europeană a reușit să-și de-
monstreze puterea și valoarea, capa-
citatea de a colabora cu alte entități 
– NATO, SUA – pentru scopul comun 
de a se opune unei structuri politice 
desuete: autocrația rusă și tendințele 
ei imperialiste; o țară care dorește re-
venirea la un trecut pe care nu-l mai 
vrea nimeni.

Marcând în acest an Ziua Euro-
pei, aceste valențe trebuie scoase în 
evidență. Ele ne salvează și ne inspi-
ră.

EVA GALAMBOS

Reinaugurarea Sinagogii din Cetate – memorie, renaștere, viitor

Cu prilejul celei de a 74-a aniver-
sări a Zilei Independenței Israelului, 
Isaac Herzog a transmis un mesaj 
evreilor din lumea întreagă.

Președintele și-a manifestat bucu-
ria că poate sărbători cu evreii din Di-
aspora a 74-a aniversare a Declarației 
de Independență a lui David Ben Gu-
rion și admira împreună acest „mira-
col al modernității, Statul Israel”. „Noi 
am putut transforma o țară deșertică 
într-un lider mondial în reciclarea 
apei, în tehnologia agricolă avansată, 
în inovații realizate de firmele noas-
tre start-up, înregistrând progrese în 
știință și în alte domenii. Am edificat 
o societate pluralistă, multicultura-
lă, care se mândrește cu caracterul 
ei evreiesc, dar respectă egalitatea 
dintre cetățeni, libertatea religioasă și 
adevărata democrație. Toate acestea 
le-am realizat împreună, toate triburi-
le din Israel: Israelul, 
comunitățile evreiești 
din Diaspora și priete-
nii noștri din întreaga 
lume, ținându-se de 
mână ca o adevărată 
familie.”

Herzog s-a pro-
nunțat pentru „întări-
rea legăturii extrem 
de valoroase dintre 
comunitatea evreias-
că din lume și căminul 
național al poporului 
evreu. Această legă-
tură este vitală pen-
tru poporul evreu și 
pentru viitorul Statului 
Israel”, a ținut să pre-
cizeze președintele.

Ceremoniile ofici-
ale de Ziua Inde pen-
denței au început în 
seara zilei de 4 mai 

la mormântul lui Theodor Herzl de 
la Ierusalim, când au fost aprinse și 
12 torțe, reprezentând cele 12 triburi 
ale lui Israel. A doua zi, Isaac Her-
zog a organizat, în grădina reședinței 
prezidențiale din Ierusalim, principa-
la celebrare națională. Au participat: 
premierul Naftali Bennett; ministrul 
apărării, Benny Ganz; șeful Statului 
Major al Armatei israeliene, generalul 
Aviv Kochavi; ofițeri de stat major. În 
cadrul ceremoniei au fost decorați mi-
litari cu performanțe remarcabile.

Tradițional, avioane de luptă și eli-
coptere ale aviației militare israeliene 
au străbătut cerul deasupra Ierusali-
mului, după care președintele și șeful 
Statului Major au trecut în revistă 
formațiunea militarilor cu rezultate de 
excepție.

Tot în această zi au fost acordate 
și premiile Israel. (E.G.)

Mesajul președintelui Israelului  
la a 74-a aniversare a Independenței

Sinagoga din Cetate - Timișoara

Isaac Herzog
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Adunarea Generală și ședința Consiliului de Conducere ale FCER din 3 mai 2022

evidența analitică și sintetică a ele-
mentelor patrimoniale este ținută în 
conformitate cu normele legale.

Din verificările efectuate prin son-
daj s-a constatat că evidența contabi-
lă este ținută la zi și reflectă realitatea 
operațiunilor patrimoniale, iar înregis-
trările contabile au fost efectuate în 
mod cronologic și au la bază docu-
mente justificative. Ca atare, Comisia 
de cenzori a apreciat că Bilanțul con-
tabil și Contul rezultatului exercițiului 
încheiat de FCER pe anul 2021 pre-
zintă cu fidelitate rezultatele activității 
financiare, și a propus Consiliului de 
Conducere și Adunării Generale a 
FCER să aprobe cele două documen-
te.

Auditul anual al Curții de Con-
turi a României privind activitatea 
FCER a relevat, de asemenea, fap-
tul că întreaga activitate a FCER s-a 
desfășurat în conformitate cu toate 
normele și prevederile legale.

Necesitatea de a păstra  
bunurile moștenite

În cadrul discuțiilor asupra buge-
tului și asupra problemei valorificării 
unor bunuri evreiești, modalități și 
oportunități, au fost ridicate două pro-
bleme, cea a unor schimburi de teren 
și încercarea, de fapt abuzul primăriei 
Iași, de a pretinde și de a folosi, fără 
aprobarea prealabilă a FCER, 10.000 
de metri pătrați dintr-un teren de lân-
gă cimitirul evreiesc, pentru care s-a 
emis ilegal și o decizie a primăriei.

Au luat cuvântul Radu Sacagiu, 
Irina Cajal, ing. Felix Koppelmann, 
președintele Comunității din Ora-
dea, Benjamina Ides Vladcovschi, 
președinta Comunității din Iași, Roby 
Roth, Dan Rosenberg, preșe dintele  
Co mu nității din Brașov, Eduard Kupfer-
berg, în calitate de director al Cance-
lariei Rabinice, și vicepreședintele 
FCER, Ovidiu Bănescu. Participanții 
la discuții au arătat că aici este vor-
ba, în afara aspectului religios, și de o 
problemă etică, legată de înstrăinarea 
unui bun comunitar, o moștenire și a 
urmașilor noștri, aceasta chiar dacă 
promisiunile primăriei ar fi avantajat 
Comunitatea din Iași. S-a cerut discu-
tarea de principiu a acestei probleme 
în Comisia de Etică.

Intervenind în discuții, președintele 
FCER a subliniat decizia luată de 
Comitetul Director și de Consiliul de 
Conducere de a nu se mai vinde ni-
ciun cimitir sau sinagogă, simboluri 
ale vieții evreiești, și a cerut aproba-
rea sau respingerea proiectului pri-
măriei din Iași. Cu o singură abținere, 
participanții au decis să respingă pro-
iectul.

Directorul Joint pentru România, Is-
rael Sabag, a cerut cuvântul și a apre-
ciat activitatea conducerii Federației, 
respectiv activitatea tripletei Silviu 
Vexler, Ovidiu Bănescu și Eduard 
Kupferberg. O trăsătură distinctivă a 
Federației și a comunităților, a sublini-
at vorbitorul, este transparența și uni-
tatea. Comparând Federația cu o bar-
că mare și solidă, Israel Sabag a arătat 
că, deși în barcă se află comunitățile 
care urmăresc câte un obiectiv, în ul-
timă instanță ele converg și barca se 
îndreaptă către aceeași țintă.

Președintele Federației a mulțumit 
comunităților și Joint pentru sprijinul și 
colaborarea foarte bună de-a lungul 
timpului, subliniind că cea cu Jointul 
durează de peste 100 de ani și speră 
să mai dureze încă 100 și aceasta de-
oarece se bazează pe două principii 
fundamentale: respectul și încrederea.

Președintele FCER, Silviu Vexler, 
despre activitatea lui ca deputat

Vorbitorul a schițat condițiile în 
care a trebuit să-și desfășoare acti-
vitatea când România trecea printr-o 
instabilitate politică și s-a format o altă 
structură guvernamentală. El, ca de-
putat al populației evreiești, a păstrat 
o neutralitate activă, fără să se aso-
cieze cu diverse tabere, dar păstrând 
relațiile cu guvernul și cu forțele po-
litice, cu excepția AUR. Relațiile cu 
forțele democratice, a apreciat Silviu 
Vexler, sunt mai bune ca oricând, s-a 
obținut susținere legislativă și finan-
ciară pentru reabilitarea sinagogilor 
și pentru alte obiective. El a ținut să 
anunțe, ca o informare de ultim mo-
ment, că au fost aprobați și indicatorii 
economici pentru refacerea Sinagogii 
din Constanța, rezultatul unor eforturi 
îndelungate.

Deputatul a arătat că au cres-
cut problemele cu unii reprezentanți 
din Parlament ai formațiunii AUR 

și această situație nu s-a schimbat 
nici după alegerea noii conduceri. În 
ceea ce-l privește, a răspuns punctu-
al atacurilor împotriva comunității sau 
împotriva Israelului și s-a pronunțat 
hotărât împotriva reabilitării unor foști 
legionari. A respins și în numele Cul-
tului musulman aprecierile senatorului 
Sorin Lavric despre Europa în exclu-
sivitate creștină. Deputatul a enume-
rat și unele acțiuni ale simpatizanților 
AUR împotriva persoanei lui.

În activitatea sa a continuat să 
promoveze legislația în favoarea 
supra viețuitorilor și a urmașilor supra-
viețuitorilor Holocaustului, res pectiv 
împotriva suspendării de către guvern 
a indemnizațiilor acordate acestora, 
și a făcut și alte demersuri în sprijinul 
vieții de cult sau pentru modificarea 
unor legislații în favoarea obiectivelor 
de cult, de pildă scutirea de impozit în 
cazul procedurilor de înregistrare la 
cadastru a cimitirelor și sinagogilor.

Toate demersurile din Parlament, 
a subliniat deputatul, au fost realizate 
prin consensul tuturor partidelor par-
lamentare, cu excepția AUR.

*
La ultimul punct al ordinii de zi, „Di-

verse”, David Lieberman, președintele 
Comunității din Sighet, a ridicat proble-
me legate de vânzarea și intabularea 
unor bunuri comunitare, dificultățile în 
legalizarea cimitirului din Sighet și ne-
cesitatea unor reparații la fațadele se-
diului Comunității și ale sinagogii. Ivan 
Schnabel, președintele Comunității 
din Reșița, a vorbit despre termina-
rea reabilitării sinagogii cu ajutorul 
primăriei, unde s-a reușit organizarea 
Sederului. Sorin Blumer, președintele 
Comunității din Galați, și-a exprimat 
satisfacția pentru reluarea, după pan-
demie, a vieții evreiești în comunitate 
și pentru reparațiile efectuate la cimi-
tir. În contextul ridicării problemei unor 
schimburi de teren, Radu Sacagiu 
(Iași) a subliniat că toate afacerile lui 
sunt corecte. Dan Rosenberg a arătat 
că s-a reușit renovarea restaurantului 
ritual și i-a invitat pe participanți la un 
eveniment organizat de Comunitatea 
Evreilor din Brașov, de Ziua Ierusali-
mului, iar Ery Pervulescu, responsa-
bil al programelor Joint, a menționat 
și a apreciat implicarea Federației 
la punctul de ajutorare a refugiaților 
ucraineni de la Siret.

*
Lucrările Adunării Generale a 

FCER-CM și ale Consiliului de Con-
ducere al FCER-CM s-au desfășurat 
în condiții statutare și, conform hotă-
rârilor adoptate, Execuția bugetară de 
venituri și cheltuieli FCER-CM pe anul 
2021 a fost aprobată prin consens. 
Proiectul bugetului de venituri și chel-
tuieli al FCER-CM a fost votat cu 43 
de voturi pentru și 1 vot împotrivă.

În plus, Adunarea Generală a 
FCER-CM a hotărât să solicite pri-
marului municipiului Iași, Mihai Chiri-
ca, retragerea proiectului de hotărâre 
pentru edificarea unui centru memori-
al în cimitirul evreiesc din Iași, cu 43 
de voturi pentru și o abținere.

Iom Hazikaron 
marcată solemn 

în Israel
Iom Hazikaron, Ziua Memoriei, 

când Israelul își amintește de soldații 
și civilii căzuți în războaie sau în urma 
atentatelor teroriste, a fost marcată 
cu ceremonii oficiale, dar și private, la 
cimitire, deoarece în foarte multe fa-
milii există câte un militar căzut la da-
torie sau o victimă a terorismului. Iom 
Hazikaron a început în seara zilei de 
3 mai, la Zidul Plângerii din Ierusalim, 
și a continuat pe 4 mai. Atât în ajun, 
cât și pe 4 mai s-a ținut câte un mo-
ment de reculegere, când sirenele au 
sunat în Israel și totul s-a oprit pentru 
un minut.

Începând din 1860, anul în care 
evreii au părăsit zidurile Ierusalimului 
și au început să-și construiască noi 
cartiere în afara zidurilor, un număr 
de 28.284 de bărbați, femei și copii 
au fost uciși, fie în atacuri teroriste, 
fie în războaie. În mai 2022 numărul 
victimelor de război era de 24.068, cu 
56 mai multe decât cu un an în urmă. 
Alți 84 de veterani au murit din cau-
za complicațiilor în urma rănilor. Nu-
mărul victimelor civile, ucise în urma 
atentatelor teroriste, era de 4.216.

La ceremonia oficială de la ci-
mitirul militar de pe Muntele Herzl, 
premierul Naftali Bennett a lansat un 
nou apel la unitate. „Mai mult ca ori-
când ni se impune să întărim țesătura 
care ne adună într-o singură națiune 
și să demonstrăm că este posibil să 
acționăm împreună nu numai în răz-
boi”, a afirmat premierul. Într-o cere-
monie anterioară, la care a participat 
și Benny Ganz, ministrul apărării, 
au fost citite numele militarilor care 
au murit. Ganz s-a pronunțat și el 
pentru unitate, pentru a trece peste 
neînțelegerile politice în această zi.

La rândul său, președintele Isaac 
Herzog a lansat israelienilor un apel 
pentru a continua dezvoltarea țării în 
spiritul unității. Vorbind la ceremonia 
de deschidere de la Zidul Plângerii, el 
a subliniat că cei care au căzut pen-
tru apărarea țării au luptat împreună 
și au murit împreună. „Nici ei și nici 
altcineva nu i-a întrebat dacă sunt de 
stânga sau de dreapta, religioși sau 
laici, evrei sau neevrei. Ei au murit ca 
israelieni, apărând Israelul. În cimiti-
re, argumentele nu-și au locul. Prin-
tre morminte, niciun sunet. O tăcere 
care cere ca noi să îndeplinim ultima 
lor dorință: reînvierea Israelului, edi-
ficarea Israelului. Uniți, consolidați, 
responsabili unul pentru celălalt. De-
oarece toți suntem frați și surori”, a 
spus Herzog. (E.G.)

(Urmare din pag. 2)

„Amintiri de pe Frontul de Est” și „Babi Yar. Context”,  
la One World Romania

În cadrul festivalului de film docu-
mentar dedicat drepturilor omului One 
World Romania, desfășurat fizic între 
13 și 22 mai, la București, și online în-
tre 23 și 31 mai, la Cinemateca Eforie 
au fost proiectate două filme cu tema-
tică istorică: „Amintiri de pe Frontul de 
Est” și „Babi Yar. Context”.

„Amintiri de pe Frontul de Est”, în 
regia și după scenariul lui Radu Jude 
și Adrian Cioflâncă, a fost proiectat cu 

această ocazie pentru prima dată în 
România. Vizionarea filmului a fost 
urmată de o discuție moderată de 
Monica Stan, scenaristă. Radu Jude 
a povestit că, în urma unei cercetări 
de arhivă foarte ample, propunerea 
de a realiza împreună acest film i-a 
aparținut lui Adrian Cioflâncă, „unul 
dintre puținii istorici interesați de ima-
gine”. Ei au mai colaborat în aceeași 
formulă în 2020, la realizarea filmului 
„Ieșirea trenurilor din gară”, despre 
Pogromul de la Iași.

„Amintiri de pe Frontul de Est” are 
în prim plan un album care datează 
dinainte de 23 august 1944, întocmit 
de Regimentul 6 Roșiori al armatei ro-
mâne, descoperit de Adrian Cioflâncă 
la Muzeul Național de Istorie a Româ-
niei, prin amabilitatea directorului Er-
nest Oberländer-Târnoveanu. Pozele 
au fost făcute de locotenent-colonelul 
Ioan Nicolau, „un fotograf înzestrat, 
care a surprins lucruri interesante și 
percutante”, dar și secvențe crude 

ale participării la Holocaust a militari-
lor români. Este un film mut în care, 
potrivit lui Radu Jude, imaginile sunt 
„importante și suficiente prin ele înse-
le”, gestul cinematografic constând în 
a-i oferi privitorului spre analiză „un 
obiect unic”.

Fotografiile au fost organizate cro-
nologic, ordine verificată de Adrian 
Cioflâncă prin comparație cu jurnalul 
de operații al unității de Roșiori. El a 
arătat: „Există două mituri: că fotogra-
fiile vorbesc singure și că documente-
le vorbesc singure. În film sunt două 
categorii mari de documente: pe de 
o parte, cele extrase din Arhivele Mi-
litare, care se înscriu în linia eroizan-
tă din album și petrec puțin timp în a  
relata lucruri nefavorabile armatei, 
cum ar fi crimele în masă; pe de altă 
parte, cele de la CNSAS, unde se află 
documentația cu privire la procesele 

CLAUDIA BOSOI
(Continuare în pag. 20)

Imagine din filmul „Amintiri 
de pe Frontul de Est“
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„Îmi amintesc momentul în care 
l-am întâlnit prima dată pe Radu Lupu. 
Asta se întâmpla în 28 septembrie 
1981. Știam că va fi în sala de concert, 
unde debutam, la Brașov, orașul care 
l-a adoptat temporar pentru perioada 
în care a studiat la Colegiul Andrei 
Șaguna, el fiind gălățean. Revenise în 
România în vizită la părinții săi, care 
au trăit tot restul vieții în Brașov. S-a 
întâmplat ca în acea perioadă să 
debutez cu Filarmonica din Brașov. 
A fost un curaj al maestrului Ilarion 
Ionescu-Galați să mă programeze 
ca solist într-un concert de Haydn, 
la vârsta de 10 ani și un pic. Radu 
Lupu avea atunci aproape 36 de 
ani, este născut în 30 noiembrie. 
Într-o zi de luni a picat acest 28 
septembrie, iar miercuri Radu Lupu 
m-a invitat la casa părinților lui, să 
mă cunoască. Am petrecut câteva 
ore bune împreună și am primit în 
dar un LP cu concertele de Grieg 
și Schumann, cu Israel Philarmonic 
Orchestra, dirijată de André Previn, 
pe care mi-a scris câteva cuvinte. 
Din acel moment am simțit că între 
mine și el începuse să existe un fel 
de atracție. Am fost cu totul marcat 
de atitudinea, comportamentul și 
cuvintele lui”, își amintește pianistul 
Horia Mihail.

O primă întâlnire între un copil 
pianist și un tânăr pianist deja ce-
lebru, din care avea să se nască o 
relație maestru-discipol care nu s-a 
încadrat niciodată în definiția clasică. 
Dar, mai mult decât atât, cei doi aveau 
în față, fără să știe în acel moment, o 
prietenie de o viață.

„Relația dintre noi a fost de foarte 
lungă durată. Ne-am întâlnit de ne-
numărate ori, chiar aici unde discu-
tăm și noi acum. Țin minte că atunci 
când eram student la Boston și mai 
apoi profesor (am sărit deja mulți ani 
și multe întâlniri), mă suna cu câteva 
săptămâni înainte, să-mi spună că 
vine să cânte cu Boston Symphony 
Orchestra. De obicei stătea o săptă-
mână în oraș, perioadă în care avea 
5 concerte, dar petreceam extrem 
de mult timp împreună. Mâncam, ne 
plimbam, jucam șah și table, dar între 
timp discutam o groază de subiecte: 
literatură, filozofie, matematică, 
situația politică, vinuri (era un foarte 
fin cunoscător, mai ales al vinurilor 
roșii și un fumător înrăit cum sunt și 
eu)”, povestește Horia Mihail, tre-
când de la o decadă la alta, fără ca 
percepția despre Radu Lupu să fie 
alterată în vreun fel. A fost pentru el 
o prezență constantă și, chiar dacă 
nu avem de-a face, cum spuneam, 
cu o relație clasică maestru-discipol, 
pianistul Horia Mihail îl vede pe Radu 
Lupu ca pe mentorul său.

„Din punct de vedere pianistic, 
informația pe care am primit-o de la 
Radu Lupu s-a așezat într-un mod 
etapizat. L-am întâlnit prima dată 
când aveam 10 ani, apoi ne-am în-
tâlnit la Londra, câțiva ani mai târziu, 
la domnia-sa acasă, unde am cântat 

împreună la pian și mi-a mai oferit un 
LP și o fotografie semnată. Dar eram 
un copil care abia deslușea viața și 
încerca să afle ce înseamnă să înveți 
să cânți la pian. Cert este că urmă-
toarea întâlnire importantă a fost în 
1990, imediat după Revoluție, când 
a venit la București și a susținut un 
masterclass la care m-am prezentat. 
Eu mă pregăteam de examenul la 

conservator, iar atunci deja începeam 
să învăț, din punct de vedere tehnic, 
să cânt la pian. Întâlnirile noastre se 
întâmplau la intervale mari de timp, 
dar țineam legătura. În anii ’90, Radu 

Lupu a început să-mi vorbească des-
pre Schenker și analiza schenkeriană,  
subiect care în România nu prea era 
cunoscut. Cumva, am avut senzația 
că a avut încredere în mine și în ceea 
ce pot să fac. De altfel, mi-a și spus 
asta, la ultima întâlnire la București, 
când a cântat alături de Daniel Ba-
renboim și m-am dus să-l felicit. S-a 
bucurat nespus să ne întâlnim și mi-a 

zis: «Știu ce faci și ceea ce faci e 
bine!» Îmi asculta concertele la ra-
dioul public... De-a lungul celor 40 
de ani de comunicare dintre noi, 
cred că mi-a dat tot, a vrut să facă 
acest lucru. De fiecare dată când 
ne întâlneam învățam ceva nou. 
A fost pentru mine ca o călătorie 
inițiatică”, mai spune Horia Mihail.

Într-o altă întâlnire, în Statele 
Unite ale Americii, cei doi au rămas 
să vorbească după concert, iar 
Radu Lupu i-a mărturisit lui Horia 
Mihail că îi este din ce în ce mai 
greu să continue în același ritm. 
„Toată lumea vrea ceva de la mine 
și nu mai pot!”, i se destăinuia Radu 
Lupu prietenului său. A fost o peri-
oadă în care susținea și 200 de 
concerte pe an, dar problemele de 
sănătate l-au obligat să le reducă.

„A fost unul dintre cei mai ac-
tivi muzicieni. Sunt puțini cei care 
reușesc să aibă o carieră de succes 
și de o parte și de alta a Oceanului 
Atlantic. El a fost unul dintre ei, cu o 

carieră incredibilă, atât în Europa, cât 
și în Statele Unite ale Americii. A fost, 
poate, cel mai reprezentativ pianist al 
generației sale. Radu Lupu nu a fost 
pianist, Radu Lupu a fost un feno-

men. El știa matematică, știa filozofie. 
Un muzician absolut fantastic, pentru 
care muzica era filozofie.”

Un festival-concurs Radu Lupu  
va avea loc la Brașov

„Am propus managerului Filarmo-
nicii, Dragoș Dimitriu (este tot pianist, 
cu două decenii mai tânăr, și a decla-
rat public că a devenit pianist ca urma-
re a întâlnirii cu mine, pe când avea 
9-10 ani. Cumva, lucrurile arată la fel, 
păstrând, categoric, proporțiile). I-am 
propus, așadar, și a acceptat imediat 
să marcăm ziua de naștere a lui Radu 
Lupu printr-o serie de evenimente 
care vor propune întregii comunități 
muzicale internaționale un festival și 
un concurs de pian care să poarte 
numele maestrului Radu Lupu, aici, 
la Brașov. Mai mult decât atât, vreau 
să propun autorităților ca piațeta din 
fața sălii de concerte a Filarmonicii să 
poarte numele Radu Lupu, mai ales 
că se află vizavi de casa în care a co-
pilărit pianistul”, ne mărturisea Horia 
Mihail.

„Susținem cu bucurie inițiativele 
directorului artistic al Filarmonicii 
Brașov, Horia Mihail, de a crea Fes-
tivalul și Concursul Internațional 
Radu Lupu și de a marca ziua de 
naștere a marelui artist în luna no-
iembrie. Totodată, am luat legătura 
cu reprezentanții Ministerului Culturii, 
care ne-au asigurat întregul sprijin în 
aceste demersuri”, a declarat pentru 
Realitatea evreiască directorul Filar-
monicii Brașov, Dragoș Dimitriu.

GEORGE GÎLEA

Vă trimit salutări de la Córdoba, din Andaluzia, Spania

Vă scriu de la Córdoba, e primăvară și mai e și răz-
boi în Europa, dar ecourile acestui război abia ajung până 
aici. Andaluzii își duc mai departe viața lor binecuvântată 
sub soarele orbitor. Córdoba nu mai e o metropolă. Nu 
e nici între primele zece orașe din Spania. Dar nu a fost 
întotdeauna așa.

Să tot fie o mie de ani de când Córdoba era unul dintre 
cele mai mari orașe europene (în primele trei orașe ale 
Europei, pe când Parisul era mai mult un târgușor). Și mai 
era Córdoba și un extraordinar punct de întâlnire a cultu-
rilor. Încă sunt vizibile la tot pasul urmele trecerii pe acest 
pământ – deopotrivă ale evreilor, arabilor și creștinilor; 
și asta, dacă ești un umanist, e dătător de 
speranță.

Eu am venit să văd Juderia. Am fost când-
va, într-o iarnă de demult, la Toledo și am 
rămas încântat de moștenirea evreiască de acolo. Juderia 
e vechiul cartier evreiesc – evreii au fost expulzați de aici 
(deși se socotește că mulți dintre ei s-au și convertit, mai 
mult sau mai puțin formal, la creștinism) în 1492, anul în 
care Columb avea să descopere (dintr-o întâmplare care 
a schimbat totul) America. Au urmat secole negre în istoria 
spaniolilor, marcate mai ales de Inchiziție. Și am mai venit 
eu și să văd urmele trecerii lui Maimonide prin Córdoba. 
Moise Maimonide, înțelept rabin medieval și filosof, care 
atât de mult și-a impresionat contemporanii (a trăit între 
1138 și 1204 și a murit în exil, la Cairo), încât aceștia au 
lăsat vorba: De la Moise până la Moise n-a mai fost nimeni 
ca Moise.

Astăzi, Maimonide dă numele unui 
hotel de lux, iar chipul său de învățat, 
din care nu poate lipsi cartea, a fost, 
desigur, turnat în statuie strălucitoare. 
Și dacă tot ajungeți la Juderia veți găsi 
și una dintre cele mai vechi trei sina-
gogi care s-au păstrat în Spania: are 
inscripții de la jumătatea secolului al 
XIV-lea și a fost salvată fiindcă a fost 
transformată întâi în spital, apoi în ca-
pelă catolică. Acum este, firește, mu-
zeu.

Centrul vechi din Córdoba este, desigur, ocrotit ca pa-
trimoniu universal al umanității, este impresionant, dar în 

epoca de aur a evreilor din Spania (cândva, 
între secolele VIII-XI) trebuie să fi fost și mai 
impresionant.

Sefarzii, acești minunați evrei care-și trag 
chiar și numele de la carte, acești cărturari, acești oameni 
ai cuvintelor au lăsat o moștenire care, iată, durează de 
o mie de ani și va mai dura atât timp cât vor mai trăi pe 
pământ oameni. Ideile sunt mai puternice decât imperiile, 
în trecerea timpului.

La Córdoba nu e larma din bazarurile levantine, e un 
fel de liniște care s-a așternut peste orașul ce stă leneș 
ca o pisică la soare. Și e suficient să închizi o clipă ochii 
în liniștea aceasta ca să îi poți vedea din nou: oamenii de 
acum o mie de ani și lumea lor mai puțin schimbătoare și 
mai crudă.

Și noi pășim și pășim și pășim pe urmele lor și până la 
pace tot n-am ajuns – și chiar asta e istoria.

U r m e l e  t r e c e r i i  p e  p ă m â n t

TZMARMORET

ANDREI  
CRĂCIUN

Radu Lupu nu a fost pianist, el a fost un fenomen
Amintiri ale pianistului Horia Mihail despre mentorul său

I n  m e m o r i a m  R A d u  L u p u
Agențiile de știri anunțau, la 17 aprilie a.c, trece-

rea în neființă „la reședința sa din Elveția” a lui Radu 
Lupu, z.l. Și-a început viața la Galați, în 1945, într-o 
familie evreiască: prima generație post-război, post-
Holocaust. A avut parte de excelență în educația 
muzicală: Florica Musicescu la București, Heinrich 
Neuhaus la Moscova, fost profesor al lui Sviatos-
lav Richter, Emil Gilels. Deși, personal, credea că 
drumul propriu în artă ți-l defrișezi singur. „Cânta 
ca un compozitor”, îl definea Daniel Barenboim, pri-
eten apropiat. A fost mai mult artist, mai puțin co-

pil-minune. A debutat la 12 ani cântându-și propriile 
compoziții. Armonia și contrapunctul le-a studiat la 
Școala Populară de Artă din Brașov. Peste patru ani 
a renunțat să compună. Dar interpretarea la superla-
tiv nu e re-creare?

Artistul a spus rămas bun publicului în 2019, 
cântând Concertul pentru pian nr. 4 de Beethoven, 
cu Orchestra Filarmonică din Londra, dirijor Paavo 
Järvi. Solilocviu mereu altul. Vijelios și iscoditor dea-
supra genunilor, 1966. Trecea prima dată oceanul 
la Concursul Internațional Van Cliburn. Nu și-a pus 

intenționat fracul în geantă: să nu stârnească neno-
rocul. Laurii de atunci, cântând Beethoven, Concer-
tul nr. 4. Același concert și totuși altul, cu Orchestra 
Filarmonică din Israel, la pupitru Zubin Mehta: sune-
tul plin, echilibrul întregului discurs, experiența dând 
impresia spontaneității. Și versiunea finală: interio-
rizare, putere a spiritului asupra suferinței. Doar bi-
sul: Brahms, primul Intermezzi op. 117 – îmbrățișare 
reținută a lumii.

IULIA DELEANU

Radu Lupu
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Opera Națională din București 
(ONB), în parteneriat cu Ambasa-
da Israelului în România, a organi-
zat un concert în memoria victime-
lor Holocaus tului, prefață la Ziua 
Holocaus tului și a Eroismului, come-
morată anual la 27 Nisan, prin legea 
adoptată de Knesset în 1951, în me-
moria eroilor Revoltei din Ghetoul 
varșovian. Mementoul a fost, totoda-
tă, un act de solidaritate cu Ucraina. 
De menționat că la eveniment au fost 
invitați 80 de refugiați ucraineni.

Concertul i-a avut protagoniști pe 
dirijorul Ethan Schmeisser, director 
artistic al ONB, și pe flautista Ania 
Karpowicz, solistă a Concertului nr. 
2 pentru flaut și orchestră opus 148 
de Mieczyslaw Weinberg. În program, 
alcătuit de Ethan Schmeisser, au mai 
figurat Simfonia de cameră nr. 2 opus 
147 de același compozitor, Psalmul 
1993, de Anatol Vieru, și Only a book, 
de Sharon Farber.

În interviul acordat RRM, Schmeis-
ser a schițat momente biografice  
semnificative, sublimate în opera lui 

Weinberg: evreu polonez, a cărui fa-
milie a fost ucisă la Auschwitz, muzi-
cianul a fugit în Ucraina, atunci par-
te din fosta URSS. A trăit în lumea 
muzicală moscovită. A fost prieten 
cu Șostakovici, care-l prețuia mult. 
Schmeisser i-a interpretat prima dată 
o simfonie acum trei ani, la Tel Aviv, 
când a început colaborarea cu Ania 
Karpowicz. Flautista a făcut parte din 
Orchestra de Tineret a Uniunii Euro-
pene, cântând alături de Sir James 
Galway, Janine Jansen, Vladimir 
Ashkenazy. Este autoarea unor pro-
iecte de succes în popularizarea mu-
zicii clasice în spații publice. În 2017 
a inițiat Festivalul Warszaw Muzik, 
unele reprezentații organizându-le în 
incintele unor clădiri care au rezistat 
luptelor din timpul Revoltei din Gheto-
ul Varșoviei.

Psalmul lui Anatol Vieru face tri-
mitere la Biblie. Compozitorul a trăit 
Pogromul de la Iași în 1941. După 
1944 a studiat la Conservatorul din 
București și la cel din Moscova. I-a 
avut profesori pe Leon Klepper, Paul 

Constantinescu, Constantin Silvestri, 
Aram Haciaturian.

După premiera absolută cu Jewish 
Simphony Orchestra, piesa compozi-
toarei israeliene, laureată a Premiului 
Grammy, Sharon Farber, Only a book, 
lucrare programatică, axată pe un ca-
pitol din Tora, a fost aplaudată în pre-
mieră europeană la București.

Cu rădăcini românești – mama, 
născută la Săveni, tatăl, la Doro-
hoi, imigrați în Israel în 1961, unde 
s-au cunoscut și căsătorit –, Ethan 
Schmeis ser și-a dat doctoratul la 
Academia de Muzică din Tel Aviv, 
secțiunea dirijorat, avându-l coordo-
nator pe Mendi Rodan, supraviețuitor 
al Holocaustului. În 2006 a colaborat 
cu Zubin Mehta la Orchestra Filar-
monică a Israelului, după care a fost 
invitat să dirijeze în toate celelalte or-
chestre israeliene. Activa ca dirijor al 
Filarmonicii din Tel Aviv, când a primit 
propunerea managerului - director ge-
neral interimar Daniel Jinga de a veni 
ca director artistic la ONB.

Concertul a familiarizat publicul ro-
mânesc cu muzica unuia dintre com-
pozitorii postmoderni de primă mări-
me, îmbinând limbajul liber tonal cu 
influențe din folclorul evreiesc, polo-
nez, românesc; a pus în evidență di-
versitatea și modernitatea creației lui 
Anatol Vieru; a popularizat valori ale 
com ponisticii israeliene contemporane.

*
„Mărturisirile supraviețuitorilor Ho-

locaustului sunt cea mai importan-
tă resursă de educație”, a transmis 
prim-ministrul Nicolae Ciucă în me-
sajul care a deschis evenimentul de 

În ajun de Iom Hașoah, la 20 apri-
lie, la Carnegie Hall, New York, a 
fost prezentat poemul simfonic „Aus-
chwitz”, compus în 1947 de Michel 
Assael, supraviețuitor grec al Ho-
locaustului. Poemul a fost compus 
în memoria celor uciși în Holocaust. 
Deși a fost creat în 1947, a fost pen-
tru prima dată când publicul l-a putut 
asculta. Concertul a fost sponsorizat 
de Centrul Memoriei Holocaustului și 
Toleranței din Nassau și a fost dedicat 
și unui alt compozitor și dirijor, Viktor 
Ullmann din Austria, ucis în camerele 
de gazare din Auschwitz.

Assael era originar din Salonic și 
a fost deportat la Auschwitz în 1943. 
Acolo a făcut parte dintr-o orchestră 
de deținuți, cântând la acordeon. Și 
cele două surori ale lui au supraviețuit, 

deoarece și ele erau muziciene talen-
tate care au făcut parte din grup.

Dr. Albert Menache, un medic, 
deținut și el la Auschwitz, a cântat de 
asemenea în orchestră și l-a reco-
mandat pe Assael să facă parte din 
grup. După eliberare, dr. Menache 
și-a scris memoriile care l-au inspirat 
pe muzician să compună poemul în 
amintirea tuturor victimelor Holocaus-
tului. Compoziția a rămas într-o cutie, 
nu a mai fost transcrisă sau prezen-
tată până când a fost descoperită re-

cent. Atât Assael, cât și Menache s-au 
mutat la New York după război.

Poemul simfonic a fost descoperit 
de dr. Joe Halio, un lider al comunității 
sefarde grecești din Long Island. Ca 
și Assael, familia Halio provenea din 
Salonic. (E.G.)

La Carnegie Hall

Concert cu poemul simfonic 
„Auschwitz”

Concert memorial la Opera Națională din București

Cea mai „operativă” acțiune de „Judenrein”

78 de ani de la deportarea evreilor 
din Transilvania de Nord

După ce, în vara anului 1940, a fost semnat Dictatul 
de la Viena, prin care Transilvania de Nord a fost cedată 
Ungariei fasciste, Horthy ia primele măsuri premergătoa-
re „soluției finale”: consimte să „predea câteva sute de 
mii de bărbați evrei care să lucreze pentru industria de 
război a Germaniei hitleriste”. Între octombrie-decembrie 
1940 se fac primele deportări. Evrei din Ținutul Secuiesc, 
Maramureș, Satu Mare sunt trimiși în Galiția. Sunt prime-
le câteva mii de victime ale Holocaustului din Ardealul de 
Nord, dintre cele 16.000 împușcate la Kameneț-Podolsk. 
Începând din 1942, bărbații evrei din Ardealul de Nord 
sunt trimiși în detașamente de muncă obligatorie, majori-
tatea în Ucraina, „pentru deminarea teritoriului din spatele 
frontului”. Atât periculozitatea acțiunii, cât și condițiile pre-
care de existență duc la pieirea multora.

Dar Transilvania de Nord avea să devină „Judenrein” în 
primăvara lui 1944, când situația războiului, din punctul de 
vedere al naziștilor, se înrăutățise. Faptul determină de-
cizia aplicării rapide a „soluției finale” în Ungaria, inclusiv 
în Transilvania de Nord. Misiunea revine S.S. Obersturm-
bannführer-ului Adolf Eichmann, care o impune în fruntea 
unui comando S.S., determinând înlocuirea guvernării lui 
Kallay, care o refuzase în 1942, cu cea a lui Sztojay, care 
o înfăptuiește, într-adevăr, cu mare viteză. Evenimentele 
se succed la intervale de săptămâni. 22 martie 1944: noul 
guvern depune jurământul. 1 aprilie: este emisă ordonanța 
prin care toți evreii sunt obligați să poarte steaua galbenă. 

7 aprilie: este adoptat decretul de organizare a ghetou-
rilor. Sunt folosite îndeobște depozite lăsate în părăsire, 
fabrici dezafectate, sedii comunitare, sinagogi. 12 aprilie: 
începe ghetoizarea celor 160.000 de evrei din Transilva-
nia de Nord. Evreii din localitățile mici sunt adunați în ca-
pitalele de județ, unde funcționează ghetourile: Cluj, Dej, 
Șimleu Silvaniei, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Oradea, 
Ținutul Secuiesc, Reghin, Tg. Mureș, Sf. Gheorghe, Si-
ghetu Marmației. 3 mai: primele transporturi pleacă spre 
Auschwitz-Birkenau.

Care era tratamentul evreilor? Un exemplu este ghe-
toul Bungur, Dej. În volumul, apărut la Hasefer, Istoria 
comunităților evreiești din Dej, Beclean, Târgu Lăpuș, 
Reteag, Ileanda și împrejurimile acestora, Singer Zoltán 
scria: „În momentul de vârf al ghetoizării au fost înghesuiți 
acolo 7.800 de evrei din județul Someș, 3.700 fiind din 
Dej. Cei mai «norocoși» se adăposteau în barăci impro-
vizate, ceilalți – în corturi. Unii dormeau sub cerul liber. 
Nu exista apă potabilă. În primele zile oamenii n-au avut 
deloc apă, apoi pompierii aduceau câte o cisternă cu apă 
pe zi. Deținuții erau torturați să spună unde au ascuns lu-
cruri de valoare. Ghetoul a fost lichidat între 28 mai și 8 
iunie 1944.”

În concluziile Raportului Final al Comisiei Wiesel se 
precizează că numărul victimelor Holocaustului din Ardea-
lul de Nord este de 135.000. Mulți supraviețuitori, ajunși în 
Israel, l-au apărat. Îl apără prin urmași. (I.D.)

pe scena Operei Naționale București. 
Redăm și noi mai jos câteva fragmen-
te din mesajul prim-ministrului:

„În această seară, aici, la Bucu-
rești, în preajma zilei de Iom Hașoah, 
îmi amintesc cu durere și compa-
siune de milioanele de victime ale 
Holocaus tului, ucise de naziști și de 
colaboratorii lor. Holocaustul a fost 
cea mai mare tragedie a omenirii din 
toată istoria globală (...). Cuvintele lui 
Elie Wiesel vor dăinui pentru eterni-
tate: «De ce atât de mulți cetățeni au 
trădat umanitatea, a lor și a noastră, 
alegând să persecute, să chinuias-
că și să ucidă bărbați, femei și copii 
inocenți și lipsiți de apărare?»  (...) 
Dar Iom Hașoah este și despre izbân-
dă și supraviețuire. Îi onorăm totoda-
tă și pe cei care au învins suferința și 
moartea, dar și pe salvatorii și pro-
tectorii lor. Evreii care au supraviețuit 
Holocaustului (...) au vorbit decenii la 
rând despre iadul prin care au trecut, 
despre iertare și durere, au scris o is-
torie pe care ne-au lăsat-o moștenire 
pentru eternitate. Supraviețuitorii Ho-
locaustului și mărturisirile lor sunt cea 
mai importantă resursă de educație 
și de rememorare profundă a îndem-
nului de a fi vigilenți și a nu repeta 
greșelile trecutului.

De asemenea, astăzi, nu putem 
rămâne tăcuți în fața ororilor care se 
comit departe de noi și, cu siguranță, 
nici în fața celor care se petrec chiar 
peste graniță: atacurile teroriste din 
Israel (...), invazia ilegală și nepro-
vocată a Ucrainei de către Federația 
Rusă (...). Negarea, distorsionarea 
sau trivializarea Holocaustului, elo-
gierea criminalilor de război, revizio-
nismul istoriei, naționalismul șovin, 
teoriile conspiraționiste produc sau 
sunt ele însele parte din narațiuni ce 
prejudiciază grav democrația noastră. 
România, care și-a asumat în urmă cu 
două decenii participarea sa la Holo-
caust în anii celui de Al Doilea Război 
Mondial, este astăzi o națiune demo-
crată și stabilă, care luptă pentru va-
lorile libertății, alături de partenerii ei 
europeni și transatlantici. (...) Salut cu 
deschidere această inițiativă memo-
rială culturală și civică organizată de 
Opera Națională București și de Am-
basada Israelului”, a spus, între altele, 
prim-ministrul Nicolae Ciucă.

IULIA DELEANU
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Predarea Torei

Tora, Învățătura, reprezintă Cartea 
de bază a poporului lui Israel. Ea i-a 
fost dată de Dumnezeu prin Revelația 
Sinaitică. Moșe (Moise) a urcat pe 
Muntele Sinai, iar preoții (cohanim) 
și poporul au rămas la poalele mun-
telui. Și Muntele Sinai fumega tot, iar 
poporul a văzut glasurile Celor Zece 
Porunci. Ei au primit Tora întreagă, nu 
numai Cele Zece Porunci (Decalogul), 
ci cele 613 porunci ale ei (TaRYaG 
Mițvot). Dumnezeu le-a predat Tora, 
iar obligația lor a fost nu numai s-o 
păstreze, ci și să respecte poruncile ei.

Îmi amintesc un catren al epigra-
mistului B. Spic (Bernard Spiegel), 
activ în Comunitatea Evreilor din 
București la începutul anilor 1970. 
Epigrama a circulat prin viu grai și 
plăcuse fostului Șef-Rabin dr. Moses 
Rosen și soției sale, Amalia Rosen, 
când el se străduia să atragă spre 
comunitate cât mai mulți evrei și să-i 
facă să înțeleagă conținutul și sensul 
iudaismului. Epigrama se referea la 
un evreu căruia îi plăcea să se plimbe 
cu un sul de Tora în brațe în sinagogă, 
de la și către Chivotul Sfânt: „Tu, ce 
ești un bun evreu, / Un lucru trebuie 
să știi: / Tora ca s-o duci nu-i greu; / 
Mult mai greu e... ca s-o ții.” Joc de 
cuvinte care spune mult. Acest catren 
avea și o variantă în idiș, cu același 
sens și aceeași metodă de expresie.

Ce înseamnă „să ții Tora”? Răs-
punsul este: să respecți poruncile ei, 

atât cele negative, ceea ce este inter-
zis de a face, cât și cele pozitive, ceea 
ce trebuie făcut. Rabinul profesor uni-
versitar (de biochimie!) Yeșayahu Lei-
bowitz, de la Universitatea Ebraică din 
Ierusalim, bine cunoscut în anii ’70-
’80 ai secolului trecut, afirma deschis 
că iudaismul înseamnă mițvot, res-
pectarea poruncilor Torei. Obișnuia 
să citeze din Rambam (Maimonide) și 
afirma spiritul raționalist (și nu mistic) 
al iudaismului. Trimiterea lui Mașiah 
(Mesia) este problema lui Dumnezeu. 
Omul trebuie să spere acest lucru, dar 
nu se poate amesteca. El trebuie doar 
să-și facă datoria, respectiv să înde-
plinească cele 613 porunci ale Torei. 
Este raportul între Dumnezeu și om, 
care poate fi interpretat sub forma fi-
losofiei dialogului „Eu și Tu” prezentat 
de Martin Buber. Se ajunge la ideea 
revelației așa cum o văzuse Moses 
Mendelssohn și o explicase în cartea 
Ierusalim: nu revelația unui miracol, a 
unei minuni, ci revelația unei legislații.

Predarea Torei a reprezentat 
revoluția spirituală pentru poporul lui 
Israel. Revoluția spirituală a urmat 
revoluției naționale, înfăptuită tot la 
decizia lui Dumnezeu, eliberarea din 
robia egipteană și ieșirea din Egipt, 
din casa robiei. Nu era îndeajuns ca 
foștii robi să iasă în libertate. Ei tre-
buiau să primească un cod moral și 
social pe baza căruia să se comporte. 
Acest cod este Tora. Ea a fost dată de 
Dumnezeu oamenilor pentru binele 
lor. A respecta poruncile Torei nu în-
seamnă a face un serviciu lui Dum-
nezeu îndeplinind voința Lui, ci a face 
lucruri bune pentru om; aceasta este 
pentru binele omului. Predarea Torei 

a însemnat și alegerea poporului lui 
Israel de către Dumnezeu pentru a 
purta cuvântul Lui în rândul popoare-
lor lumii. Revelația legislativă, a unei 
legislații, se datora faptului că oamenii 
nu respectau legea naturală. Lumea 
a fost menținută, legislația adăuga-
tă, iar poporul care a primit-o a avut 
datoria de-a o prezenta tuturor po-
poarelor lumii, cerându-le să revină, 
să respecte legea naturală. Anterior, 
nerespectarea legii naturale dusese 
la pedeapsă, până la nimicire: cazul 
potopului. Cu excepția lui Noah, care 
plăcuse lui Dumnezeu datorită corec-
titudinii lui, precum și a familiei sale 
și a câte două exemplare din fiecare 
vietate, pentru perpetuarea speciilor. 
După potop, Dumnezeu a hotărât să 
nu mai repete o asemenea pedeapsă, 
ci să transmită o nouă legislație.

Predarea Torei a avut loc după 49 
de zile de la ieșirea din Egipt. Tora 
nu menționează data exactă, ci cere 
numărătoarea a șapte săptămâni în-
tregi de la ieșirea din prima zi de Pe-
sah pentru a ajunge la data sărbătorii. 
De aceea, această sărbătoare este 
numită Hag HaȘavuot (Sărbătoarea 
Săptămânilor), alături de Hag Matan 
Tora (Sărbătoarea Predării Torei). 
Anul acesta, ajunul sărbătorii va fi la 
ieșirea din Șabat, 5 Sivan (4 iunie). 
Prima zi va fi 6 Sivan (5 iunie), iar ziua 
a doua va fi 7 Sivan (6 iunie). Pregă-
tirile trebuie făcute din ziua de vineri, 
înainte de intrarea în Șabat. Noaptea 
de studiu a Torei (Tikun Leil Șavuot) 
va fi după masa de seară de după 
ieșirea din Șabat.

Șavuot este una dintre cele trei 
sărbători în care avea loc pelerinajul 

evreiesc la Templul de la Ierusalim, 
dar, spre deosebire de Pesah și Su-
cot, ea durează numai o zi (în afara 
Ereț Israelului, două zile). Această 
sărbătoare include și alte aspecte, 
în majoritatea lor agricole, și este 
menționată în cinci pericope ale To-
rei, cu șapte nume. În afară de Hag 
HaȘavuot și Hag Matan Tora ea este 
numită Hag HaKațir (Sărbătoarea 
Secerișului), Iom HaBikurim (Ziua Pri-
melor Roade), Iom HaChamișim (Ziua 
a Cincizecea), Ațeret (Adunarea), Iom 
Kahal (Ziua Obștii).

De Șavuot, în sinagogă, în cadrul 
rugăciunii de dimineață –  în unele 
comunități, în a doua zi a sărbăto-
rii –, se citește cartea biblică „Rut” 
care menționează genealogia regelui 
David, nepotul moabitei Rut care s-a 
alăturat poporului lui Israel. Lectura 
este în onoarea regelui David care s-a 
născut și a murit în ziua de 7 Sivan, a 
doua zi de Șavuot. În prima zi a sărbă-
torii se citește un fragment din cartea 
„Șemot” (Exodul), capitolele 19, 1-20, 
23, care includ și Cele Zece Porunci. 
Este recitată și rugăciunea Izkor, de 
pomenire a decedaților (în afara Ereț 
Israelului, în a doua zi). Este și obi-
ceiul decorării sinagogilor cu ramuri 
verzi, din câteva motive, printre care 
faptul că, la primirea Torei, în Sinai 
era pustiu, dar a apărut o oază de 
verdeață. Se obișnuiește să se con-
sume produse lactate, deoarece Tora 
este considerată ca laptele, precum și 
pentru că, la început, fiii lui Israel nu 
cunoșteau legile Torei și nu știau ce 
este permis și ce este interzis de con-
sumat, dar nu erau probleme speciale 
cu privire la produsele lactate.

Hag Șavuot Sameah tuturor!

LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI

Ziua Ierusalimului – un timp pentru a crede în noi înșine ca națiune

– Ce însemnătate are faptul că 
Ziua Ierusalimului cade între Pesah și 
Șavuot?

– Regele David a scris: „Picioarele 
noastre stăteau între porțile tale, Ie-
rusalime. Ierusalimul zidit este ca o 
cetate care a fost unită în sine” (Psal-
mul 122, 2-3). În anii 1880, Rabi Ye-
huda Aryeh Leib Alter din Gur a scris 
în lucrarea sa, Sfat Emet, că celor trei 
festivaluri biblice de pelerinaj, „Șaloș 
regalim”, adică Pesah, Șavuot și Su-
cot, le sunt paralele anumite sărbători 
rabinice: Hanuka și Purim. Hanuka, 
scrie el, este paralelă cu Sucotul. De 
Sucot stăm într-o suca, o construcție 
care ne amintește de Templul din Ie-
rusalim, așa cum spune Amos: „În 
ziua aceea voi ridica din căderea lui 
cortul lui David” (Amos 9, 11). Iar de 
Hanuka a avut loc rededicarea Tem-
plului. Purim, scrie el, este paralelă cu 
Șavuotul, deoarece de Șavuot ni s-a 
dat Tora (Decalogul, începutul Torei).

Dar Talmudul spune că Dumne-
zeu a ridicat muntele și a spus: „Fie 
acceptați Tora, fie veți fi îngropați 
sub ea” (Șabbat 88B), în timp ce, de 
Purim, se spune că am primit-o asu-
pra noastră în mod voluntar: „Evreii 
au acceptat-o asupra lor și asupra 
urmașilor lor” (Estera 9, 27). Dar 
cum rămâne cu Pesah, sărbătoarea 
nașterii poporului evreu? Ce sărbă-
toare rabinică este paralelă cu aceas-
ta? Rabi din Gur spune: „În ceea ce 
privește Pesah, sperăm că vom ve-
dea o altă sărbătoare rabinică, așa 

cum se spune: «Asemenea zilelor în 
care ați părăsit Egiptul, vă voi ară-
ta minuni» (Micha 7, 15, Sfat Emet, 
Hanuka 1881).” El nu spune ce va 
fi, însă astăzi știm. Imediat după Pe-
sah sărbătorim Iom Haațmaut, Ziua 
Independenței Israelului, cu Halel, 
rugăciunea de mulțumire, și, de ase-
menea, Ziua Ierusalimului, cu Halel. 
Ce sunt zilele acestea? Sunt, de fapt, 
patru date calendaristice importante, 
care au fost introduse de Statul Israel: 
două zile de pomenire și două zile de 
sărbătoare. Toate sunt între Pesah și 
Șavuot. Iom Hașoah și Iom Hazikaron 
(Ziua comemorativă a eroilor ostași și 
a civililor uciși în atacuri teroriste) sunt 
marcate în săptămâna de după Pe-
sah. După cum a spus cineva odată: 
Iom Hazikaron ne amintește de prețul 
pe care trebuie să-l plătim pentru a 
avea un stat al nostru, iar Iom Hașoah 
ne amintește de prețul pe care a tre-
buit să-l plătim pentru că nu aveam 
un stat al nostru... Cele două zile de 
sărbătoare sunt Ziua Independenței 
Israelului și Ziua Ierusalimului.

– Există o anumită controversă în-
tre diferitele congregații religioase din 
Israel privind recitarea Halel-ului în 
aceste zile declarate sărbători în Isra-
elul modern. De ce?

– Există lucrări halahice care ex-
plică de ce Halel-ul este recitat în 
această zi așa cum este și de Hanuka 
(de exemplu, Nahum Rakover: „Hil-
chot Yom Hatzmaut veYom Yerusha-
layim”, Ierusalim, 1973), dar vreau să 

menționez doar o sursă. „Cel Sfânt, 
Binecuvântat să fie El, a vrut să-l 
facă pe Ezechia Mesia și asediul lui 
Sanherib [asediul său în jurul Ierusa-
limului] bătălia dintre Gog și Magog, 
dar Îngerul Judecății spunea: Stă-
pâne al Universului, dacă pe David, 
Regele Israelului, care Ți-a înălțat 
toate acele laude și cântece, Tu nu 
l-ai făcut Mesia, acum Ezechia căru-
ia i-ai făcut minuni [prin salvarea Ie-
rusalimului de armatele lui Sanherib], 
dar nu Ți-a cântat nicio laudă, pe el îl 
vei pune Mesia? Prin urmare, a închis 
toată discuția” (Sanhedrin 94A). Din 
păcate, sunt și astăzi din cei care nu 
reușesc să mulțumească pentru mira-
colul lui Dumnezeu de a ne dărui pri-
vilegiul de a avea un stat după 2000 
de ani de exil. Totuși acest lucru nu 
este nou. La sfârșitul exilului babiloni-
an, după ce Cirus le-a permis evreilor 
să se întoarcă în țara lor și să-și re-
construiască Templul, au existat evrei 
care au spus: „Nu a venit încă vremea 
să fie construită casa lui Dumnezeu” 
(Haggai 1, 2). La fel s-a întâmplat și 
în zilele noastre, după declarația Bal-
four. Totuși, a nu recunoaște miracolul 
Statului Israel după Holocaust și după 
înfăptuirea acestui stat este o orbire 
totală. Regele David a prezis acest lu-
cru și a spus: „Când Dumnezeu ne-a 
întors robii în Țion, eram ca niște vi-
sători. Atunci neamurile vor spune: 
Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru 
acest popor [evreii]” (Psalmul 126, 
1-2). Abia după ce neamurile își dau 
seama de minunea reîntoarcerii evre-
ilor în pământul lor după exil, își dau 
seama și evreii de asta: „Dumnezeu a 
făcut lucruri mari pentru noi, am fost 
fericiți” (Psalmul 126, 3).

Rabinul Eli-
ezer spune în 
Talmud: „Cine 
experimentează 
un miracol nu-și 
dă seama de el.” 
(Niddah 31 A). 
Prin urmare, ce-
lelalte națiuni au 
fost cele care au 
perceput miraco-
lul Statului Israel înaintea noastră.

Se spune că, la una dintre prime-
le sărbătoriri de Iom Haațmaut, de la 
începutul anilor 1950, Rabinul-Șef al 
Israelului, Isaac Halevi Herzog, a vor-
bit despre miracolele Războiului de 
Independență. David Ben Gurion a 
fost prezent la eveniment și s-a apro-
piat de el, spunându-i: „Rabi Herzog, 
ce-i cu discuția asta despre miraco-
le?! Am avut Hagana, care erau lup-
tători buni, le-am luat muniție și i-am 
antrenat!” Rabinul Herzog a replicat: 
„David, tu ești cel mai mare miracol al 
războiului. Cine te-a învățat vreodată 
cum să fii general?” Pe lângă faptul 
că a acționat ca un general, meritul 
lui Ben Gurion a fost acela de a ști 
când trebuie luată decizia corectă. Cu 
câteva zile înainte de 14 mai 1948, 
președintele SUA, Harry Truman, a 
auzit că Ben Gurion plănuia să procla-
me Statul Israel pe baza votului ONU 
din 29 noiembrie precedent. Truman 
a crezut că nu este înțelept, deoare-
ce cinci armate arabe amenințau cu 
război. Truman i-a cerut liderului is-
raelian să amâne proclamația pentru 
câțiva ani și între timp să negocieze. 
Ben Gurion 
s-a sfătuit 
cu Igal Alon, 

Interviu cu rabinul dr. Raphael Shuchat, conferențiar la Universitatea 
Bar-Ilan din Israel, cunoscut publicului din România pentru cartea „Credința 
evreiască într-o lume schimbătoare. O introducere modernă în sfera filozofiei 
evreiești clasice”, apărută la Editura Hasefer.

DIANA MEDAN
(Continuare în pag. 20)

Raphael Shuchat
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Pe 8 aprilie, de Ziua Internațională 
a Romilor, am răspuns, împreună cu dl 
Florin Goldring, secretarul comunității 
noastre, invitațiilor primite din partea 
a două organizații de romi: Alianța 
pentru Unitatea Rromilor, președinte 

Florin Dura, și Asociația Europeană 
Roma Pentru Progres și Promovare 
Interculturală (AERPPE), președinte 
Doru Tănase.

Au fost prezenți domnul primar 
al municipiului Băcau, Lucian Stan-
ciu Viziteu, domnul viceprimar Liviu 
Miroșeanu, domnul consilier județean 
Ilie Bîrzu, lideri ai minorităților etnice 
armeană, italiană, germană, din județ, 
dar și o serie de personalități ale vieții 
culturale.

Am asistat la două manifestări 
culturale și artistice, deosebit de in-
teresante și frumoase, romii dovedin-
du-se, și de această dată, neîntrecuți 
în măiestria dansului și a muzicii. Am 
aflat astfel că, în cadrul Primului Con-
gres Mondial al Romilor, de la Londra, 
din 1971, s-a stabilit steagul romilor 
de pretutindeni, având culorile albas-
tru și verde și cu roata, „chakra”, în 
mijloc, ca simbol al visului de liberta-
te și progres. Cântecul Gelem, gelem 
a fost adoptat ca imn al romilor de  
pretutindeni. (H.B.)

La Comunitatea Evreilor din Bacău 
a avut loc un eveniment mai rar întâl-
nit în zilele noastre în comunităţi: Bat 
Mițva (în traducere, Fiica Poruncii), 
majoratul religios, la împlinirea vârstei 

de 12 ani, a domnișoarei Maia Miron, 
fiica familiei Mihaela şi dr. Itzhac Miron. 
Dl Miron a primit o aliya la Tora şi a citit 
din Tora, din Pericopa Kedoșim, peri-
copă foarte potrivită evenimentului.

Despre Maia auziserăm numai cu-
vinte de laudă, referitor la inteligenţa 
şi maturitatea ei, lucruri confirmate de 
discuţiile purtate cu sărbătorita. Din 
cuvântarea rostită de Maia, am înţe-
les dorinţa ei de a fi mai mult implicată 
în viaţa comunitară. În cuvântul ţinut, 
domnul Miron a amintit emoţia deose-
bită simţită de părinţi odată cu majo-
ratul religios al Maiei şi cu preluarea, 
de către aceasta, a responsabilităţii 
faptelor sale în faţa lui Dumnezeu. Dl 
Miron a menţionat visul lui şi al soției 
sale, acela ca Maia să facă medicina 
la Harvard. Cu toţii i-am urat Mazal 
Tov sărbătoritei şi multe succese în 
viaţă şi împlinirea tuturor visurilor.

Maestrul Irinel Aciobăniţei a în-
cântat asistenţa cu minunate melodii 
evreieşti, interpretate la orgă.

HAINRICH BRIF,
președintele CE Bacău

Pe data de 1 mai, ec. Raoul Vizen-
tal, președintele Comunității Evreilor 
din Arad, a reprezentat colectivitatea 
noastră în cadrul evenimentului de des-
chidere a Domeniului Regal Săvârșin, 
pe anul 2022. În urma invitației fă-
cute de Tiberiu Dekany, membru al 
comunității noastre și apropiat al Ca-
sei Regale, președintele comunității 
a luat parte la ceremonie alături de 

Majestatea Sa Margareta, Custodele 
Coroanei române, de Alteța Sa Rega-
lă, Principele Radu, de prof. Ioan Vo-
dicean, primarul comunei Săvârșin, de 
membri ai Parlamentului României și 
de reprezentanți ai instituțiilor din Arad.

Evenimentul a avut loc în Satul 
Regal care 
con  s t i t u i e 
un ansamblu  

ComunitAti

Vizită la Castelul Regal

Proiectul cultural Happy EU
Comunitatea noastră a fost parte-

neră într-un proiect european inițiat de 
Consiliul Județean Bacău, în cadrul 
căruia județul Bacău este partener cu 
orașele Vincennes din Franța, Cace-
res din Spania, Ulm din Germania și 
Cuba din Portugalia. Proiectul fotografic 
încear că să aducă în atenția publicului 
băcăuan, într-un mod original și inte-
resant, Europa actuală, cu diversitatea 
culturală și etnică a cetățenilor euro-
peni.

La eveniment au participat, alături 
de reprezentanți ai Consiliului Județean Bacău, delegații din Franța și Portuga-
lia și reprezentanți ai organizațiilor ale căror imagini au reprezentat județul în 
cadrul acestui proiect: Fundația Betania din Bacău, organizații ale romilor bă-
căuani, Uniunea Armenilor din România, Asociația Favor Bacău și Comunitatea 
Evreilor din Bacău, reprezentată de Hainrich Brif și de Florin Goldring. (H.B.)

Bat Mițva la Bacău

Prietenii interetnice

Bacău

Arad

Sărbători de Pesah la Templul 
Memorial al Deportaților, reabilitat
Cluj

Brașov

Din nou împreună  
de Seder Pesah

După ce, timp de doi ani, nu au pu-
tut celebra împreună, evreii timişoreni 
au avut o bucurie deosebită când s-au 
reunit la masa de Seder. Aproape 170 
de persoane au venit la Casa „Adam 
Muller Guttenbrunn” să treacă împre-
ună prin Hagada, să consume buca-

tele tradiţionale şi, poate, mai mult de-
cât orice, să savureze unul prezenţa 
celuilalt.

Sederul, deschis de preşedinta 
comunităţii, Luciana Friedmann, a 
fost oficiat de rabinul Abraham Ehren-
feld, cu sprijinul doamnei Tilla Rudel, 
directoarea Institutului Francez din 
Timişoara, şi al oficiantului Tiberiu 
Hornung. La masa festivă nu au lip-

sit câţiva prieteni de bază ai acestei 
obşti. Gazda evenimentului, deputatul 
Ovidiu Ganț, a salutat asistenţa şi a 
anunţat evenimentele comune rele-
vante. Coordonator voluntar al pro-
iectului de renovare a Sinagogii din 
Cetate, Slavoliub Adnagi, fost deputat 
al Uniunii Sârbilor, nu putea lipsi de la 
această seară specială.

Micuţii Avner Gordea Friedmann 
şi Briana Rosus au cântat, respectiv 
spus Ma Niștana – seria întrebărilor 
tradiţionale pe care, la masa de Se-
der, le rosteşte cel mai mic membru al 
congregaţiei.

Sosirea primarului Dominic Fritz, 
împreună cu familia, a fost unul din-
tre momentele animate ale serii. Corul 
Shalom a cântat Dayenu, Had Gadia, 
Avadim Hainu şi alte melodii care în-
soţesc istoria ieşirii evreilor din robia 
egipteană.

Timișorenii prezenţi nu vor uita 
prea curând nici bucatele gustoase, 
nici râsetele celor prezenţi, nici poves-
tea spusă din toată inima a evreilor 
aflaţi în exil. Ei s-au bucurat împreună 
cât pentru trei ediţii, dintre care două 
au fost imposibil de sărbătorit. (L.F.)

După o pauză de aproape patru ani, în prima zi de 
Pesah 5782 s-au reluat slujbele divine în clădirea re-
abilitată a Templului Memorial al Deportaților, din Cluj-
Napoca. Au participat membri ai Comunității Evreilor din 
Cluj și musafiri din Israel.

Slujba a fost oficiată de rabinul Chabad al Clujului, 
Dovber Orgad, asistat de prof. Ossi Horovitz și de ing. 
Mihai Ronai. Kiduș-ul tradițional a avut loc, la câțiva pași 
depărtare, într-una dintre sălile Centrului Cultural Evre-
iesc, deschis recent, cu ocazia sărbătorii de Purim.

Întreruperea activităților la Templu s-a datorat lucră-
rilor de consolidare și reabilitare 
necesare funcționării în con-
diții de siguranță a edificiului.  (Continuare în pag. 9)(Continuare în pag. 15)

ANDREI ZADORMARGARETA SZEGŐ

Timișoara

In memoriam

Tiberiu Roth, o viață fără frontiere
Personalitate marcantă a orașului 

Brașov, cu o contribuție semnificativă 
atât la evoluția economică a orașului, 
cât și la consolidarea relațiilor bilate-
rale româno-israeliene, prin perfecta-

rea înfrățirii muni-
cipiului cu orașul 
Rishon Le Zion, 
Tiberiu Roth a în-
cetat din viață.

Născut într-o 
familie evreiască 
ce locuia pe stra-
da denumită (pe 
atunci) Regele 
Ferdinand, din Lu-
peni, județul Hu-

nedoara, a urmat primii ani ai formării 
sub oblăduirea principalelor figuri fe-
minine din familie, mama și bunica.

În 1939, pe când nu împlinise nici 
cinci ani, părinții l-au trimis la heder-ul 
din localitate – școală pe care, mai târ-
ziu, și-o va aminti drept perla modes-
tă, dar strălucitoare, a educației iudai-
ce. Atunci a început să deslușească 
și primele cuvinte ale limbii sacre, dar 
a aflat și că trebuie să se supună me-
lamedului care obișnuia să foloseas-
că atât cartea, creta sau condeiul, cât 
și nuiaua. În 1941, după ce școala 
evreiască din Lupeni a fost închisă și 
toți evreii din localitate au fost izgoniți, 
a supraviețuit alături de toate celelal-
te familii evacuate din Valea Jiului în 
lagărul de tranzit, stabilit într-un conac 
din Nalăț, în ținutul Hațegului. Aici se 
adăposteau claie peste grămadă bu-

nici, mame, tați, copii și nepoți care 
încercau să ducă o existență neagră, 
aflată supt vremi – vorba cronicarului.

Paradoxal, în vremurile de res-
triște, a urmat clasele primare cu 
învățători și profesori evrei, învățând 
să iubească studiul, să-i respecte 
pe cei trecuți prin viață și să-și în-
tipărească în conștiință cele Zece 
Po runci. Astfel a aflat că există Ereț  
Israel, țara pe care s-a pregătit cu 
sârg să o slujească, și a devenit un 
sionist convins, iremediabil atașat de 
identitatea evreiască.

Deși a trăit euforia nețărmurită a 
înființării Medinat Israel în 1948, pla-
nurile de a face aliya i-au fost risipi-
te odată cu arestarea părinților săi, 
în 1949, de către comuniști. Astfel, 
ascensiunea fizică spre Israel a fost 
curmată, dar gândurile sale s-au în-
treptat continuu către Ționul mult 
iubit. Chiar și aflat la distanță, a cres-
cut, a trăit și s-a maturizat odată cu 
Țara, împărtășind cu sufletul toate 
momentele istorice, trăind intens eu-
foria izbânzilor sau tragedia înfrânge-
rilor Țării.

Deși hunedorean prin naștere, dar 
brașovean prin adopție, domnul Tibe-
riu Roth a fost stâlpul pe care Comu-
nitatea Evreilor din Brașov s-a bizuit 
de-a lungul a peste trei decenii.

Îi vom purta veșnică aducere 
aminte și eternă recunoștință pentru 
dăruirea şi profesionalismul cu care 
s-a implicat în viața comunității.

E. ELIEZER
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La împlinirea a 74 de ani de la 
proclamarea independenţei Statului 
Israel ne plecăm fruntea cu smere-
nie, aducând un pios omagiu tuturor 
eroilor ştiuţi și anonimi care şi-au pus 
viaţa la temelia ţării lui Israel.

Ziua Israelului a fost marcată la 
Iaşi prin două evenimente deosebite. 
În ziua de 5 mai, profesorul Moshe 
Groper, consilier al primarului muni-
cipiului Iaşi, Mihai Chirica, a iniţiat o 
seară muzicală intitulată „Să cântăm 
împreună”, prin care orașul nostru a 
felicitat Statul Israel cu ocazia Zilei 
Naţionale – Iom Haaţmaut. „A cânta 
împreună este o experienţă de viaţă 
intelectuală emoţionantă, care oferă 
oamenilor posibilitate să se unească 
şi să îşi exprime propriile sentimente”, 
scrie prof. Groper în programul serii. 
Evenimentul s-a deschis cu imnuri-
le naţionale Hatikva şi Deşteaptă-te, 
române interpretate de tenorul Paul 
Celmare, acompaniat la acordeon de 
prof. Romeo Luchian şi David Luchi-
an. Despre semnificaţia Zilei Inde-
pendenţei a vorbit profesorul Moshe 
Groper. Din Israel au transmis mesaje 
de felicitare prof. dr. S. Shitrid, av. A. 
Barnea, rabinul I. Wasserman şi muzi-
cianul N. Brandes.

Oraşul Iaşi are o relaţie de strânsă 
prietenie cu Statul Israel, fiind înfrăţit 
cu oraşele Ashdod, Haifa şi Netanya. 
Un călduros mesaj de felicitare a 
transmis dr. I. Lashli, primarul ora-
şului Ashdod. De la Sibiu, părintele 
prof. dr. Constantin Necula a transmis 
că „Israel este Casa lui Dumnezeu, 
Dumnezeul nostru al tuturor, care dă-
ruieşte Pacea – Shalom pentru Israel 
şi pentru întreaga lume”.

Viceprimarul municipiului, Daniel 
Juravle, a transmis un mesaj de felici-
tare şi a înmânat, din partea primaru-
lui M. Chirica, o Diplomă de Excelenţă 
profesorului M. Groper, pentru întrea-

ga activitate depusă în slujba priete-
niei şi bunei colaborări dintre oraşul 
Iaşi şi Statul Israel. Prof. Corina Rusu, 
moderatoarea evenimentului, a vorbit 
despre tema serii, „Diferiţi, dar uniţi”, 
prezentând Menora şi explicând sem-
nificaţia fiecărei lumânări aprinse în 
ea: credinţa în Dumnezeu; apărarea 
poporului şi armata; educaţia; medi-
cina, asistenţa socială şi voluntariatul; 
justiţia şi apărarea drepturilor omului; 
presa liberă şi cultura; rugăciunea 
pentru Pace în lume.

Seara a continuat cu un bogat pro-
gram muzical, interpretat de tenorul 
Paul Celmare şi de acompaniatorii 
săi, Romeu şi David Luchian.

„Israel 74”, al doilea eveniment de-
dicat Zilei Independenţei, a fost orga-
nizat de Comunitatea Evreilor în cola-

borare cu Casa Municipală de Cultură 
„Mihai Ursachi” în Parcul Copou din 
Iaşi, în imediata vecinătate a Teiului 
lui Eminescu. A fost o minunată di-
mineaţă de primăvară (8 mai 2022), 
încărcată de soare, bucurie şi emoţie. 
Manifestarea s-a deschis cu imnurile 
naţionale al Statului Israel şi al Româ-
niei, cântate de formaţia de muzică 
evreiască Nigun a Comunităţii Evrei-
lor din Iaşi, solişti ing. Uri Fernbac şi 
elevii David şi Iacov Luchian, acom-
paniaţi de prof. Tania Luchian, vioară, 
şi prof. Romeo Luchian, acordeon. 
Rabinul Iașiului și al Moldovei, Yeho-
shua Aharonovitch, a vorbit despre 
semnificaţia Zilei Independenţei şi, 
împreună cu juristul Albert Loznea-
nu, secretarul Comunităţii Evreilor din 
Iaşi, a rostit rugăciunea de binecuvân-
tare a Statului Israel şi a României.

Mesaje de felicitare au fost rosti-
te de consilierul Costel Dalbot, prof. 
Alexander Rubel, directorul Centrului 
Cultural German Iaşi, şi prof. Elena 
Motaş, consilier la Prefectura Iaşi în 
problemele etniei rome.

Un frumos program artistic au pre-
zentat formaţia de dansuri israeliene 
Hora a Comunităţii Evreilor din Bucu-
reşti şi formaţia de muzică evreias-
că Nigun, condusă de prof. Romeo 
Luchian, solo voce ing. Uri Fernbac, 
vioară prof. Tania Luchian, acordeon 
David Luchian şi xilofon Iacov Luchi-
an.

Cu toţii într-un glas, artişti şi spec-
tatori, au urat „La mulţi ani, Israel”, cu 
ani de pace şi linişte, cu noi succese 
în toate domeniile, cu prosperitate şi 
belşug.

MARTHA EȘANU

Ta l e n t a -
tul muzician 
şi dirijor Izu 
(Itzhak) Gott 
(z.l.) s-a năs-
cut la început 
de martie, în 
anul 1934, la 
Dorohoi şi a 

crescut într-o familie evreiască cu 
şase copii. În această familie de mu-
zicieni, copiii cântau cu bucurie, îm-
preună, cunoscute melodii tradiţiona-
le evreieşti. Fraţii lui mai mari cântau 
la vioară şi acordeon. De mic, Izu se 
tot învârtea în jurul acordeonului la 
care cânta fratele său. Până la urmă, 
acesta a devenit primul său profesor 
de muzică şi, când şi-a dat seama 
că învăţăcelul şi-a egalat, ba chiar a 
început să-şi întreacă profesorul, i-a 
încredinţat şi acordeonul.

Când trecuse de 7 ani şi era elev 
în prima clasă primară, în anul 1941, 
Izu împreună cu întreaga familie 
şi cu evreii din şteitl-ul natal au fost 
deportați în Transnistria unde a cu-
noscut infernul foametei, al bolilor şi 
al frigului. Vagoanele de marfă, ticsite 
şi insalubre, cu care au călătorit zile şi 
zile în şir, i-au rămas în minte pentru 
toată viaţa, la fel ca şi „cazarea” în si-
nagogi părăsite şi dărăpănate. Copi-
lăria i-a fost profund marcată de spec-
trul mizeriei, al urii, al discriminărilor şi 
suferinţelor îndurate, pe care nu le-a 
putut uita. Şi totuşi, chiar şi în acele 
condiţii imposibile de viaţă, dragostea 
şi pasiunea pentru muzică nu i-au pă-
răsit nicicând şi niciunde pe membrii 
familiei Gott, fiindu-le un adevărat su-
port moral.

Împreună cu fraţii săi, Izu a iubit 
deopotrivă folclorul evreiesc şi pe cel 
românesc. După terminarea războiu-
lui, în anul 1946, la scurt timp după 
întoarcerea din deportarea transnis-
treană, Izu a început să cânte la ba-
luri şi nunţi şi a reuşit astfel să-şi ajute 
financiar familia. În timpul stagiului 
militar, pe care l-a efectuat într-un 
regiment de pompieri din Bucureşti, 
a fost cooptat în Ansamblul artistic al 
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Izu Gott (z.l.), maestru 
desăvârșit al folclorului  

evreiesc și românesc

Israel 74

Pesah 5782 sărbătorit  
în Templul Israelit

Tulcea

Iași

În ziua de 18 aprilie 2022, a patra zi 
de Pesah, în incinta Templului Israelit 
din Tulcea s-a desfășurat evenimentul 
consacrat sărbătorii de Pesah 5782, 
la care au participat mai mulți membri 
ai comunității și o serie de invitați.

Președintele Comunității Evrei-
lor din Tulcea, Solomon Faimblat, a 
prezentat semnificația acestei sărbă-
tori, obiceiurile, organizarea Sederu-
lui, importanța Hagadei, după care a 
fost servită matza. Desigur, nu a lipsit 
cupa de vin cașer!

Participanții au pus diverse între-
bări referitoare la istoria acestei săr-
bători și au fost invitați și la următoa-
rele sărbători și evenimente culturale 
pe care le va organiza comunitatea, 
cum ar fi, în viitorul apropiat, sărbă-
toarea de Șavuot 5782.

ing. SOLOMON FAIMBLAT,
președintele CE Tulcea

Armatei. După absolvirea Conserva-
torului, în anul 1959, a dat concurs la 
Teatrul Evreiesc de Stat din Iaşi şi a 
fost încadrat pe post de contrabasist, 
iar după un timp a devenit dirijorul or-
chestrei teatrului, alături de Icu Segal, 
fratele regretatului muzicolog Iosif 
Sava. În anul 1963, după desfiinţarea 
TES Iaşi, Izu Gott a dat concurs şi a 
fost angajat la orchestra de muzică 
populară Doina Moldovei din cadrul 
Filarmonicii „Moldova” din Iaşi. Aici 
a cântat la contrabas şi acordeon şi 
mai apoi a devenit dirijorul ansamblu-
lui. Timp de câteva decenii, cu acest 
ansamblu a întreprins numeroase tur-
nee de succes şi a devenit cunoscut 
în ţară şi în lume: Franţa, Italia, Tur-
cia, Bulgaria, Republica Moldova etc. 
Pseudonimul său, Ionel Gotescu, a 
devenit un brand reprezentativ pentru 
viaţa muzicală ieşeană.

În anii ’70 a devenit dirijorul coru-
lui Talmud Tora al Comunităţii Evreilor 
din Iaşi, învăţându-i pe tinerii evrei să 
iubească folclorul tradiţional evreiesc 
şi muzica modernă israeliană, dar 
în egală măsură şi folclorul româ-
nesc. Din anul 1980 a condus corul 
Talmud Tora din Bucureşti, fiind apoi 
îndrumător muzical pe ţară al coruri-
lor comunitare reunite. Cu acestea, 
a întreprins turnee în Elveţia, Israel, 
Franţa şi SUA, repurtând succese 
memorabile în ţările vizitate, precum 
şi la Casa Albă.

Împreună cu familia, Izu Gott a fă-
cut aliya în Israel, în anul 1989, dar 
s-a întors în România şi a condus în 
continuare corurile comunitare reunite 
până în anul 2000.

Izu Gott (z.l.), alias Ionel Gotescu, 
a fost un muzician plin de talent şi un 
mentor desăvârşit pe drumul cunoaş-
terii folclorului evreiesc şi românesc. 
El a dominat viaţa muzicală evreiască 
din România celei de a doua jumă-
tăţi a secolului al XX-lea. Amintirea 
i-a rămas vie prin discipolii săi: Bog-
dan Lifşin, dirijorul corului Comunităţii 
Evreilor din Bucureşti, şi Uri Fernbac, 
solistul formaţiei muzicale Nigun a 
Comunităţii Evreilor din Iaşi. Fie ca 
memoria să-i fie în veci binecuvânta-
tă!

MARTHA EȘANU

Astfel, s-au executat lucrări structu-
rale (consolidarea fațadei principale, 
eliminarea igrasiei), de mărire a con-
fortului (încălzire centrală, ascensor 
pentru accesul la grupurile sanitare 
nou înființate de la balcon, reabilita-
rea întregului mobilier), de sporire a 
siguranței (totalitatea echipamentelor 
și instalațiilor conform normativelor în 
vigoare), refacerea și modernizarea 
instalației de sonorizare. Toate lucră-
rile s-au finanțat din fondurile proprii 
ale comunității.

Pe viitor se preconizează înfiin-
țarea unei Colecții muzeale la balco-
nul special amenajat, având ca temă 
principală contribuția evreilor la dez-
voltarea economică, cultural-artistică 
și socială a Clujului, precum și expu-
nerea unor opere de artă (tablouri, 
sculpturi, obiecte de cult) obținute din 
donații.

Pe lângă desfășurarea slujbelor 
religioase, Templul va găzdui concer-
te de muzică sacră, de operă și alte 
manifestări culturale.

Sărbători de Pesah…
(Urmare din pag. 8)

Formația de dansuri israeliene „Hora“
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Vineri, 8 aprilie, Sala multimedia 
a CNSH a găzduit debutul unui nou 
proiect educațional, intitulat Story, Jo-
urney, Learning (Poveste, Călătorie, 
Învățare). Proiectul este finanțat de 
Institutul Olga Lengyel pentru Stu-
dierea Holocaustului și a Drepturilor 
Omului, având ca parteneri Școala 
„Șt. O. Iosif”, reprezentată de prof. di-
rector Niculina Boștiog.

Manifestarea a fost deschisă de 
prof. Gabriela Nina Panfilie care a vor-
bit despre scopul acestui proiect. Între 
cei prezenți în sală s-au aflat elevi ai 
clasei a VIII-a a Școlii „Șt. O. Iosif”, 
dar și de la clasele a IX-a și a X-a, de 
la CNSH, iar în calitate de invitat, dl 
Iancu Aizic, președintele Comunității 
Evreilor din Tecuci.

Acolo s-a 
desfășurat o nouă 
activitate din pro-
iect, intitulată „Clu-
bul de lectură”, 
unde au prezentat 
comunicări urmă-
torii elevi: Elena 
Druță, Bibliotecara 
de la Auschwitz, 
de Antonia G. Itur-
be; Alesia Rota-
ru, Hoțul de cărți, 
de Markus Zusak; 
Bian ca Vasluianu, 
Băiatul cu pijamale 
în dungi, de John 
Boyre; Crina Ghi-

oca, Numără stelele. O poveste din 
Copenhaga, de Lois Lowry; Mihaela 
Luca, Socoteala diavolului, de Jane 
Yolan; Codău Crina, Auslander, de 
Paul Dowswel; Hadassa Karina Vasi-
lache, Am supraviețuit lagărului morții, 
de Eva Mozes Kur.

În continuare,  prof. Mihaela Marin 
a vorbit despre Holocaust, dar amin-
tind și de rezultatul de excepție al 
unei foste eleve a colegiului, și anume 
Giorgiana Mistreț care, cu o lucrare 
despre Comunitatea Evreilor din Te-
cuci, a fost premiată la Olimpiada de 
Istorie, faza pe țară.

A mai luat cuvântul prof. Niculina 
Boștiog, directoare la școala „Șt. O. 
Iosif” din Tecuci, iar la final, redactorul 
Iancu Aizic le-a vorbit elevilor despre 
frumusețea activității de jurnalism, 
amintind și de o altă elevă a acestui 
colegiu, Mădălina Bianca Partenie, 
ajunsă acum în funcții înalte.

În concluzie, o activitate foarte 
reușită!

Vom consemna și în viitor despre 
acest proiect educațional.

IANCU AIZIC,
președintele CE Tecuci

ComunitAti
I n e d i tTârgovișteUn nou proiect educațional 

La CNSH Tecuci
Tecuci

Sinagoga Meseriașilor – un templu cu trei zidiri
Prezența evreilor în târgul Tecuciului este atestată do-

cumentar în prima parte a secolului al XVIII-lea, o apariție 
ceva mai târzie decât în alte părți ale Moldovei. Primii lo-
cuitori ai comunității aveau ocupații diverse, mai cu seamă 
în meserii precum tâmplăria, prelucrarea pieilor, fierărie, 
tinichigerie, dar și comerț, în special cu cereale, vite, bă-
uturi, cherestea. Odată cu creșterea numărului populației 
evreiești apar și primele organizări socio-profesionale ale 
acestora, astfel că în 1843 se înființează Comunitatea 
evreilor și, în timp, odată cu alte instituții, se ridică primele 
așezăminte de cult – sinagogile: a croitorilor, a negustorilor 
și a meseriașilor. În legătură cu aceasta din urmă vă pre-
zentăm câteva informații preluate din publicația Habimah 
din 23 octombrie 1932, editată de comunitatea evreiască 
locală:

„Templul, care împlinește astăzi 25 de ani de existență, 
este a treia sinagogă a meseriașilor. Nu se poate cunoaște 
data exactă, din pricină că arhiva sinagogei este săra-
că, dar cam în a doua jumătate a veacului trecut (după 
1850 – n.r.), o mână de meseriași s-a rupt de la sina-
goga comercianților, fondând prima casă de rugăciuni 
a meseriașilor, o simplă cameră de patru metri pe cinci, 
ocupând porțiunea de nord-est a actualei sinagogi. Printre 
ultimii conducători ai acestei prime case de rugăciuni se 
numără Biniumin Habotnic și Moise Grinberg (zis Nahmis), 
printre ultimii hahami: Mendel haham, Berl haham și David 
haham. În anul 1896, stimulați de ridicarea «sinagogei 
noui» din 1894, comitetul de pe atunci, alcătuit din Șmil 
Haffner epitrop, secondat de Șloimă Grinberg, Aron Braun-
feld, Nută Faierberg, Ițic Meieroșnic, Iancu Heienrich, Me-
ier Mihalovici, Leizer Haffner, Gotlieb Zilberman și Abram 
Șmilovici, ia inițiativa clădirei unei sinagogi mai încăpătoa-
re, începută numaidecât și terminată în toamna lui 1896.

La această a doua sinagogă care viețuiește până la 
1908 funcționează hahamii: David haham, Strul Iosl ha-
ham, Liebolă Weissmann și Dl Osias Herșcovici, venit la 
Tecuci la 1 Noiembrie 1906. Dar clădită fără soliditate, 
sinagoga se distruge încetul cu încetul și, după repetate 
reparații, se ia în anul 1906 inițiativa ridicărei unei noui si-
nagoge moderne.

În 1906 are loc un bal frumos la primărie, adunându-se 
o parte din suma necesară pentru sinagogă, iar în 1907 
murind epitropul Șmil Haffner, conducerea sinagogei revi-
ne lui Gotlieb Zilberman și Abram Șmilovici, secundați de 
Mendel Eșanu, Șomă Mendel, M. Cioară și A. Berman, cari 
formând comitetul sinagogei adună bani, reușind să pună 
în martie 1908 piatra fundamentală a celei de a treia sina-
gogi și să o inaugureze în Octombrie al aceluiași an.

Lumina electrică a fost instalată abia în anul 1914 și 
complectată în 1929 prin donațiile enoriașilor. Printre prin-
cipalii donatori pentru sinagogă trebuie să menționăm pe 
dl. Iosif Făinaru, care donează suma necesară pentru pa-
vajul din beton armat, precum și pentru gardul grădiniței 
din curtea sinagogei, alcătuind și planul locurilor din sina-
gogă. (...)”

Dacă în anul 1943 în Tecuci erau peste 2500 de evrei, 
adică aproape 10 la sută din populația orașului la acea vre-
me, de-a lungul timpului numărul acestora va fi mereu în 
continuă scădere.

Astăzi, numărul evreilor din Tecuci este extrem de 
mic, sub 50 de persoane, dar chiar și așa, la Templul 
Meseriașilor, pe HaBima (scena) comunității, viața are o 
curgere bogată în latura ei spirituală, datorată în mare mă-
sură neastâmpărului unui președinte „jucător” – Iancu Aizic 
–, împătimit cronicar al vieții culturale locale.

VIOREL BURLACU

În seara zilei de 15 aprilie 2022, 
preotul protopop al Arhiepiscopiei 
Târgoviște a avut amabilitatea să mă 
invite să le vorbesc enoriașilor din pa-
rohia sa despre Pesah, ceea ce am 
făcut cu mare plăcere, după o consul-
tare cu prim-rabinul Rafael Shaffer.

În primul rând, le-am vorbit celor 
prezenți despre sărbătorile evreiești 
care consemnează evenimente isto-
rice memorabile ale poporului evreu, 
amintite anual cu pioșenie. Toate au 
fost însoțite de un miracol. Am vorbit 
apoi despre Pesah, o sărbătoare a 
sărbătorilor, ziua eliberării poporului 
evreu din robia egipteană. Moise i-a 
adunat pe evrei în ziua de 14 Nisan 
și noaptea au traversat Marea Roșie 
care, miracol, s-a desfăcut și ei au 
trecut „ca pe uscat” , după care apele 
mării s-au reunit și i-au înecat pe ur-
măritorii egipteni.

Sărbătoarea de Pesah durează 
opt zile și, în amintirea suferințelor 
îndurate de poporul evreu în robia 
egipteană și pe drumul prin deșert, 
masa conține produse specifice, fi-
ecare având o semnificație proprie. 
Este noapte de veghe. Fiecare fami-
lie se adună în jurul mesei de Seder, 
iar întrebările se referă la semnificația 
acestei zile, fiecare evreu conside-
rând că sărbătorește propria sa eli-
berare. Ca și când evenimentul se 
întâmplă chiar în momentul acela 
pentru fiecare.

Am oferit participanților unele pro-
duse de pe „platoul pascal”, sprijinin-
du-mă pe explicațiile oferite de prim-
rabinul Shaffer în articolele sale, de-a 
lungul timpului. Am oferit vin, azimă, 
fructe confiate (smochine, curmale, 
caise), ierburi amare etc., explicând 
semnificația lor. Am vorbit și despre 
celelalte produse pe care nu le-am 
prezentat, dar le-am explicat.

Participanții au fost impresionați. 
Matza (azima) a fost un mare succes. 
Fiecare a luat acasă câte o foaie să 
o arate membrilor familiei și prieteni-
lor. Nu am uitat să spun ceea ce am 
aflat de la prim-rabinul Shaffer în le-

gătură cu azima. Produsul nedospit, 
pe lângă semnificația plecării în grabă 
noaptea, fără ca evreii să aibă răga-
zul să-și pregătească pâinea, are și 
semnificația modestiei. Aceeaşi canti-
tate de făină și apă nedospită produce 
matza, modestă; pe când, adăugân-
du-i-se maia, făina se umflă, ca „omul 
fălos”, „mândru”, fără multe merite.

De remarcat este și oul. Toate ali-
mentele prin fierbere se înmoaie, dar 
oul prin fierbere se întărește. Așa este 
și poporul evreu. Prin câte episoade 
nefericite a trecut în cei 5782 de ani 
de existență, poporul evreu a rămas 
întărit în unitate și solidaritate.

Seara a fost o experiență inedită 
pentru toți: participanții au manifestat 
interes prietenesc; eu am trăit bucu-
ria de a transmite cunoștințe folosi-
toare; preotul i-a mulțumit călduros 
prim-rabinului Shaffer care ne-a per-
mis să ne adunăm cu o temă de no-
utate pentru creștinii ortodocși trăitori 
într-un județ fără evrei. Există două 
doamne evreice, mamă și fiică, locui-
toare ale Târgoviștei. Ceea ce face ca 
Târgoviște să fie o destinație de ne-
ocolit.

ILEANA GHENCIULESCU,
lector, Facultatea de Teologie 

Ortodoxă, Universitatea Valahia

Recâștigarea 
libertății

După doi ani în care – din cauza 
pandemiei – Sederul s-a desfășurat 
în format restrâns în cadrul familiilor 
care alcătuiesc Comunitatea Evreilor 
din Piatra Neamț, în sfârșit Sărbătoa-
rea de Pesah a revenit la condiția ei 
tradițională. Astfel, o mare parte dintre 

membrii comunității, trăitori în Piatra 
Neamț și Târgu Neamț, s-a reunit anul 
acesta la masa festivă organizată la 
restaurantul „Paharnicul” (manageriat 
de domnul Daniel Eibenschutz, care a 
pregătit mâncărurile specifice), unde 
ritualul prescris de Hagada a mân-
gâiat sufletele și a odihnit trupurile 
(doamna Dorothea Grinberg a aprins 
lumânările – v. foto). Atmosfera plăcu-
tă de la fața locului ne-a convins că 
evreii nemțeni așteptau cu nerăbdare 
un asemenea eveniment.

Așadar, dacă am omagiat cum se 
cuvine Sărbătoarea Eliberării, atunci 
libertate să fie! (E.N.N.)

Piatra Neamț
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Cel mai important eveniment al lu-
nii aprilie a fost sărbătoarea de Pesah. 
Comunitatea Evreilor din Suceava a 
organizat distribuirea azimei, a făinii 
de azimă și a băuturilor religioase. 
S-a organizat, de asemenea, masa, 
un Seder cu carne cașer care a fost 
distribuită la cerere și către o parte 
dintre membrii comunității. La Seder 
au participat 38 de persoane, gătitul și 
servitul fiind contribuția unor doamne, 
membre ale comunității.

Domnul președinte, prof. Sorin Gol-
da, a vorbit despre importanța Pesa-
hului, sărbătoare de origine biblică, ce 
marchează sfârșitul sclaviei evreilor în 
Egipt, acum peste 3000 de ani, elibe-
rarea din sclavia egipteană reprezen-
tând actul nostru de naștere ca popor. 
Este o sărbătoare de opt zile, care 
include două zile speciale la început 
și două la sfârșit. În timpul celor opt 
zile se mănâncă matza și se abține de 
la toate produsele făcute cu drojdie, 

pentru a comemora pâinea nedospită 
pe care au mâncat-o evreii când au 
plecat din Egipt, deoarece nu au avut 
timp să lase aluatul să crească. Toa-
tă mâncarea dospită din casă trebuie 
căutată și vândută sau distrusă înain-
te de începerea sărbătorii. În primele 
două seri de Pesah, se ține masa de 
Seder în timpul căreia se repovestește 
istoria evreilor care au plecat din Egipt 
pentru a-și câștiga libertatea.

Ing. Daniel Blumenfeld a citit Ha-
gada, povestire ce reprezintă o cule-
gere de pasaje din Tora și din scrierile 
rabinilor care descriu exodul din Egipt. 
Copiii prezenți au căutat afikomanul și 
au primit cadou bani din partea dom-
nului președinte al CE Suceava, prof. 
Sorin Golda.

A continuat în această lună și spri-
jinul acordat de CE Suceava cortului 
de ajutor umanitar din Siret, destinat 
refugiaților ucraineni.

SORIN GOLDA,
președintele CE Suceava

„Povestiri din Holocaust. Vrancea”
Expoziția stradală de bandă desenată „Povestiri din 

Holocaust. Vrancea”, a fost inaugurată sâmbătă, 9 aprilie 
2022, și a adus în fața publicului din Focșani secvențe din 
istoria comunităților de evrei și romi din Vrancea, din peri-
oada Holocaustului. Vernisajul a avut loc în Piațeta Teatru-
lui Municipal Focșani „Maior Gh. Pastia”.

O lecție de istorie altfel, „Povestiri din Holocaust. Isto-
rii locale” este totodată un proiect al memoriei, realizat de 
Institutul „Elie Wiesel” și finanțat de Fundația EVZ (Repu-
blica Federală Germania) prin programul „Local History”. 
Expoziția este realizată în parteneriat cu Colegiul Național 
„Alexandru Ioan Cuza” din Focșani, cu Liceul Tehnologic 

„Alexandru Ioan Cuza” din Panciu și cu sprijinul Primăriei 
Municipiului Focșani.

„Chipurile Unirii”
Tot în luna aprilie a avut loc și expoziția „Chipurile Uni-

rii”, realizată  de Asociația „Eu, Tu și Ei”, în cadrul proiectu-
lui „Povestim Focșaniul”. Evenimentul a avut loc la sediul 
Comunității Evreilor din Focșani, cu ocazia Turului Cultural 
organizat de Asociația pentru Istoria Artei din București. Vă 
prezentăm o imagine de la vernisajul expoziției.

MIRCEA ROND,
președintele CE Focșani

ComunitAti

Două expoziții  într-o lună

Hagada – povestea 
nașterii  noastre

S e d e r  ș e l  P e s a h

T r a d i ț i i  p ă s t r a t e  
î n  c o m u n i t a t e

Sibiu

Focșani

Satu Mare Suceava

Întotdeauna Pesahul a fost sărbă-
torit la comunitatea noastră ca unul 
dintre marile evenimente din salba 
sărbătorilor iudaice. Și este lesne de 
înțeles de ce, dată fiind semnificația 
lui, care stă la originea formării națiunii 
evreiești.

Și totuși anul acesta a fost altfel de-
cât în anii precedenți. În primul rând, 
l-am sărbătorit după doi ani de pauză, 
din cauza restricțiilor pandemiei, mo-
tiv care a mărit dorința de a ne reîntâl-
ni la Sederul familiei comunității. Deși 
în prezent suntem numericește mai 
puțini ca în urmă cu ceva ani, partici-
parea a fost aproape integrală. Patru 
doamne voluntare s-au întrecut în a 
ne pregăti produsele tradiționale, pla-
toul simbolic fiind nu numai tradițional, 
ci și estetic culinar.

Cele 24 de persoane au ascul-
tat cu interes prezentarea făcută 
de președintele comunității, pri-
vind semnificația sărbătorii, evoluția 
tradițiilor de-a lungul mileniilor, expu-
nere completată cu pasaje semnifica-
tive din Hagada.

Prezența participanților față în față, 
un păhărel de vin – este drept că nu 
4 –, azima, platoul cu produsele spe-
cifice, supa cu matzobal, completate 
cu alte bunătăți, au creat o atmosferă 
plăcută și veselă, cu toții dorindu-ne 
să revenim cât mai repede la activități 
și întâlniri mai dese, revigorând viața 
comunitară care a avut de suferit în 
timpul pandemiei.

După aproape trei ore, ne-am 
despărțit cu sentimentul că am petre-
cut ca în familiile proprii în trecut, dar 
că familia comunității le-a luat locul cu 
multă încredere.

Urarea de încheiere a fost ca, la 
anul, cei prezenți acum să fim cu toții 
la Sederul 5783.

ing. OTTO DEUTSCH,
președintele CE Sibiu

Se poate spune că Hagada este certificatul nostru național de naștere. Ha-
gada este povestea nașterii evreilor ca popor. Ea tratează în principal eveni-
mentele din Egipt, care au dus de la sclavie la libertate, dar acoperă și întrea-
ga perioadă de la Avraham la dăruirea Torei pe Muntele Sinai. Mai mult decât 
un document istoric, Hagada vorbește despre idealuri și valori care constituie 
esența conștiinței și identității noastre naționale.

Pesah, cu Hagada în centru, spune fiecărui evreu trei lucruri: cine este, de 
unde a venit și ce reprezintă. Mesajul inerent în Hagada este că identitatea și 
continuitatea evreiască se bazează pe încurajarea copiilor de a pune întrebări 
– și pe pregătirea părinților de a da răspunsuri logice și competente. De Pesah 
nu este de ajuns să ne amintim, ci trebuie să spunem povestea exodului și să 
vorbim despre ea pe îndelete.

Pentru a ține vie tradiția și pentru a ne asigura că învățătura este corect 
și complet transmisă, după o lungă perioadă de restricții, ne-am reunit peste 
70 de evrei în cadrul Comunității Evreilor din Satu Mare, la masa de Seder. 
Alături am avut un prieten drag, rabinul Petrovici Peter din Ungaria. Am simțit 
împreună emoția sărbătorii, într-un cadru familiar. De pe masa de Seder nu au 
lipsit produsele tradiționale. Sperăm ca și sărbătorile următoare să ne găsească 
sănătoși, împreună, în număr tot mai mare.

ADRIAN BEȘA,
președintele CE Satu Mare

n Președinta CE Ploiești, ing. 
ADELA HER-
DAN, se remarcă 
prin spirit gospo-
dăresc. Oricine 
intră în sediul 
comunitar vede 
curățenie, bun 
gust, simte ospi-
talitate. Știe cum 
să reunească oa-
menii în jurul său: 
colaboratorii și membrii comunității. 
Odată cu relaxarea restricțiilor sani-
tare, s-au bucurat împreună de eve-
nimente religioase și culturale, orga-
nizate la Sinagoga Beth Israel, bine 
întreținută, emblemă a comunității. 
A avut un mentor pe care nu uită 
să-l amintească ori de câte ori are 
prilejul: Gilu Iuftaru z.l.
n Președintele CE Suceava, 

prof. SORIN GOLDA, conduce de 
ani buni o comu-
nitate cu bogată 
tradiție culturală, 
perpetuată și în 
prezent. În sina-
goga restaurată 
în urmă cu câțiva 
ani au loc edițiile 
Zilei Limbii și 
Teatrului Idiș, în 
onoarea lui Ițic 

Manger, reputat poet bucovinean de 
limbă idiș. Multiculturalismul, care 
este specific zonei, se răsfrânge și 
în viața comunitară. De sărbători 
participă oficialități, reprezentanți 
de organizații ale minorităților 
naționale. Lideri comunitari iau par-
te la evenimente organizate de alte 
etnii.

AD MEA VEESRIM!
preşedinţi de comunităţi 

născuţi în luna iunie
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Membri ai comunității ieșene, 
oaspeți din Israel, din Ucraina şi din 
alte locuri s-au întâlnit la Sinagoga 
Merarilor, pentru a celebra sărbătoa-
rea de Pesah.

În deschidere, președinta CE Iași, 
Benjamina Ides Vladcovschi, a arătat 
că Pesahul, una dintre cele mai în-
semnate sărbători evreieşti, marchea-
ză sfârșitul robiei în Egipt și nașterea 
națiunii în Ereț Israel și că, în mod 
tradițional, Sederul de Pesah se orga-
nizează în familie.

La rândul său, Albert Lozneanu, 
secretarul general al comunității, a 
vorbit despre semnificaţia sărbătorii, 
care simbolizează libertatea, şi des-
pre Hagada şel Pesah, care ne trans-
pune cu secole în urmă, în perioada 
ieșirii din robie, reamintindu-ne de va-
loarea familiei care este centrul vieţii 
spirituale şi morale evreieşti.

Masa tradiţională, pregătită de per-
sonalul restaurantului ritual, a întregit 
o frumoasă seară de sărbătoare.

De Iom Hașoah – Ziua de Come-
morare a Victimelor Holocaustului și 
a Eroismului – conducerea CE Iași a 
adus un omagiu memoriei victimelor 
Holocaustului și a transmis următorul 
mesaj: „În fiecare an, de Iom Hașoah 
ne amintim de cele șase milioane de 
frați evrei pe care i-am pierdut în tim-
pul Holocaustului, fie-le în veci memo-
ria binecuvântată! Le spunem nume-
le, le spunem poveștile, comemorăm 
viețile supraviețuitorilor și reafirmăm 
promisiunea care a apărut din acea 
tragedie incredibilă: Never forget! Ne-
ver again!”

De Iom Haațmaut – Ziua Inde-
pendenței Statului Israel – JCC Iași și 
CE Iași, cu sprijinul Casei de Cultură 
„Mihai Ursachi” a Municipiului Iași, di-

rector Adi Cristi, au organizat în Parcul 
Copou un spectacol deosebit, la care 
au participat grupul de dansuri israe-
liene şi tradiţionale evreieşti Hora, al 
Comunității Evreilor din București, co-
regraf Gabriela Bucățică, și formația 
klezmer Nigun, a Comunității Evreilor 
din Iași, condusă de prof. Romeo Lu-

chian, soliști Uri Fernbac și Albert Lo-
zneanu, și care, prin frumoasele dan-
suri și cântece israeliene, au încântat 
numerosul public prezent.

În alocuțiunile rostite cu această 
ocazie, Albert Lozneanu a arătat că 
proclamarea Independenței la 14 mai 
1948 a însemnat materializarea visu-
lui milenar al poporului evreu, Israelul 
fiind azi un stat modern, mândru de 
istoria sa, o țară care ocupă un loc de 
frunte în materie de descoperiri și pro-
grese tehnologice, o țară ce simboli-
zează o insulă de democrație în zona 
Orientului Mijlociu.

Rabinul Yehoshua Aharonovitch a 
amintit despre Iom Hazikaron – ziua 
în care îi amintim şi îi comemorăm 
pe cei care au plătit cu prețul vieții, 
pentru ca noi să ne putem trăi viața în 
demnitate şi libertate.

SILVIAN SEGAL

În 28 aprilie 2022, JCC București 
a organizat, la sediul din strada Popa 
Soare, ceremonia de Iom Hașoah 
– Ziua de Comemorare a Victimelor  
Holocaustului și a Eroismului.

În introducere, directorul Adrian 
Gueron a arătat semnificația aces-
tei zile: „Este 27 Nisan, ziua în care 
evreii din întreaga lume își amintesc 
de cele șase milioane de evrei care 
au pierit în timpul celui de Al Doilea 
Război Mondial, din simpla vină de a 
fi evrei. În lume există mai multe zile 
de comemorare a Holocaustului: 9 
octombrie, când au început deportă-
rile din Bucovina; 27 ianuarie, când a 
fost eliberat lagărul de la Auschwitz. 
Începând cu 1951, 27 Nisan este ziua 
care marchează Revolta din Ghetoul 
de la Varșovia, este ziua în care evreii 
din Israel și din Diaspora comemorea-
ză victimele Holocaustului.”

Prima lumânare în memoria victi-

Iom Haațmaut la JCC București

melor Holocaustului a fost aprinsă de 
Otto Fülöp, supraviețuitor al depor-
tărilor din Transilvania de Nord, care 
a depus mărturie despre cele trăite: 
„La vârsta de 13 ani și jumătate am 
cunoscut ororile Holocaustului, cu în-
treaga mea familie – părinți, bunici, 
cu toții evrei din Târgu Mureș, am 
fost deportați în cel mai cumplit lagăr, 
Auschwitz-Birkenau, organizat pentru 
aplicarea «soluției finale». Acolo, în 
umbra crematoriilor și a camerelor de 
gazare, singur, am cunoscut toate oro-
rile pe care le poate concepe mintea 
umană împotriva oamenilor. Am cu-
noscut exterminarea romilor, am cu-
noscut oameni care nu au mai rezistat 
și s-au sinucis, am cunoscut cele mai 
cumplite experimente ale lui Men-
gele – asupra gemenilor, a celor cu 
dizabilități fizice, a piticilor, a femeilor 
și bărbaților supuși sterilizării forțate, 
inoculării tifosului. Am supraviețuit, 

Centrul pentru Studii Evreieşti 
şi Israeliene al UVT, Asociaţia Via 
Rumania, Consulatul Onorific al 
Spaniei şi Comunitatea Evreilor din 
Timişoara au organizat recent la 
Universitatea de Vest din Timișoara 
o proiecție a filmului „Îngerul Buda-
pestei”, urmată de o dezbatere. Fil-
mul se axează pe acţiunile ambasa-
dorului spaniol la Budapesta, Angel 
Sanz Briz, care, în timpul celui de Al 
Doilea Război Mondial, a salvat mii 
de evrei din Ungaria.

Riscându-şi viaţa, el a înţeles tra-
gedia evreilor. Cruzimea fasciştilor 
maghiari, modul în care ei ucideau şi 
umileau sunt redate cu mare precizie 
în filmul de producţie spaniolă. Folo-
sindu-se de o lege din 1924, în care 
toţi cei expulzaţi din Spania aveau 

dreptul la cetăţenia spaniolă, Angel 
Sanz Briz a încercat iniţial să îi salve-
ze pe cei care aveau această origine. 
Apoi a înţeles că sunt foarte puţini la 
număr şi a încercat să ofere acte ale-
atoriu cui avea nevoie.

Cei salvaţi l-au considerat, aşa 
cum îi este şi numele, Angel, „Înger”, 
şi au deplâns momentul în care a fost 
demis. În 1991, lui Angel Sanz Briz i-a 
fost acordat titlul de „Drept între Po-
poare”, pe aleea de la Yad Vashem 
fiind plantat un copac în memoria sa.

Filmul ilustrează foarte bine scân-
teia de umanitate care a readus spe-
ranţa în cei mai negri ani. Discuţiile 
care au urmat proiecției s-au referit 
la percepţia subiectivă a fiecăruia, în 
lumina experienţelor de familie şi din 
propriile lecturi. (L.F.)

O lună bogată în evenimente
JCC IAȘI

JCC BUCUREȘTI

JCC TIMIȘOARA

Comemorare Iom Hașoah

„Îngerul Budapestei”, un film despre umanism

am avut convingerea că trebuie să 
scap. Fiecare zi însemna pentru mine 
o victorie împotriva dușmanului. Dar 
nu uit și nu trebuie să uităm ce s-a 
întâmplat. Am avut credință în religia 
noastră, în Dumnezeul nostru. Zilnic, 
de zeci de ori, repetam chintesența 
religiei noastre, Șema Israel. Cred că 
am avut un înger păzitor, pentru că în 
cele mai grele momente am reușit să 
supraviețuiesc. Altfel nu puteam să 
scap de foame, de boală, de selecție.” 
În final, vorbitorul, singurul din familia 
lui care s-a întors din lagăr, a mulțumit 
JCC București pentru organizarea 
acestei comemorări atât de importan-
te și de necesare.

Silviu Vexler, președintele Fede-
rației Comunităților Evreiești din 
România, a transmis un mesaj prin 
videoconferință: „Dacă perioada re-
centă ne-a dat o lecție, aceea este că 
antisemitismul în toate formele sale, 
indiferent că e vorba de cel clasic 
sau de antisionism, este un cancer 
care poate afecta întreaga societate. 
Atenție, antisemitismul este un atac nu 
numai la adresa comunității evreiești 
dintr-o țară, ci și a democrației și a 
întregii societăți a acesteia. Din pă-
cate, de prea multe ori am văzut cum 
memoria victimelor Holocaustului, 
suferința lor au fost trivializate, in-
strumentalizate politic, ignorate.” În 
viziunea vorbitorului, există două linii 
de acțiune morală obligatorii pentru 
fiecare dintre noi și pentru toate sta-
tele democratice din lume: (1) spri-
jinul financiar și sufletesc acordat 
supraviețuitorilor Holocaustului; (2) 
educarea tinerelor generații, supuse 
pericolului interiorizării unor informații 
false, distorsionate. Din acest punct 
de vedere, el a salutat introducerea 
în programa școlară românească, la 
inițiativa sa ca deputat, a cursurilor 
obligatorii de istorie a evreilor și a Ho-

locaustului. Unicitatea acestei tragedii 
este dată de faptul că nu a mai existat 
o crimă în masă similară, care să aibă 
la bază intenția de a șterge un popor 
de pe suprafața Pământului. „Poate 
cea mai mare victorie este că astăzi 
există în continuare oameni care co-
memorează Holocaustul, că mai exis-
tă supraviețuitori alături de noi, că 
aceste povești sunt auzite și înțelese 
ca o lumină care trebuie să transmită 
speranță către toți cei din jurul nos-
tru”, a conchis vorbitorul.

Următoarele lumânări au fost 
aprinse de Adrian Gueron, în nu-
mele lui Silviu Vexler; de dr. Mona 
Bejan, directoarea Departamentului 
de Asistență Socială și Medicală al 
FCER; de Mircea Sternberg, oficiant 
de cult la Templul Coral din București; 
de Valeria Sharon, voluntar și membru 
al comunității evreiești bucureștene; 
de copilul Kfir Lavi. A șaptea lumânare 
a fost aprinsă de actrița și regizoarea 
Alina Șerban, în memoria celor un mi-
lion de romi uciși în Holocaust.

Evenimentul a fost întrețesut cu 
momente artistice. Poeme de Primo 
Levi, Hanna Szenes, Pavel Fried-
mann au fost recitate cu sensibilitate 
de Iosi Avir, Ada Pelin, respectiv Kfir 
Lavi. Adrian Gueron și Delia Marc, 
coordonator de programe culturale la 
JCC București, au oferit câteva repe-
re biografice ale poeților menționați. 
Corul Templului Coral, dirijat de Ro-
bert Levensohn-Olteanu, a dat serii 
o solemnitate muzicală. Prim-rabinul 
Rafael Shaffer a rostit rugăciunea El 
Male Rahamim, în memoria victimelor 
Holocaustului. Au fost intonate imnu-
rile de stat ale României și Israelului. 
Editura Hasefer a pus la dispoziția pu-
blicului din sală, cu titlu gratuit, cărți 
referitoare la istoria evreilor și a Ho-
locaustului.

CLAUDIA BOSOI

O serbare populară: copii, tineret, părinți, bunici bucurându-se de Ziua 
Independenței Israelului – Iom Haațmaut – marca JCC București, director Adri-
an Gueron; moderatorul spectacolului de muzică, Martinna, din Bulgaria, Daniel 
Byron, din Israel; dans, ansamblurile Hora, Centrul de fitness al JCC, coordo-
natoare Gabriela Bucățică; Krav Maga, instructori Ion Radu, Horia Brighidău; 
inserții cinematografice israeliene. În preambul, open home cu specific israelian 
de la Restaurantul Moșe. Sala, arhiplină: oameni din comunitate, investitori isra-
elieni, refugiați ucraineni. Printre oaspeți, directorul JCC Iași, Albert Lozneanu.

„Iom Haațmaut arată cât de puternică este legătura între poporul evreu și Sta-
tul Israel – spunea directorul general al Programelor Naționale de Educație Iu-

daică, Ery Pervulescu. Ce țară din 
lume își celebrează ziua națională 
pe tot mapamondul? Acum 74 de 
ani, David Ben Gurion declara 
independența statală a Israelului, 
printr-o ceremonie simplă; nu a 
durat mai mult de 34 de minute. 
Știa câte primejdii amenință țara 
și se temea, dar și-a depășit tea-
ma. Cu toate războaiele, intifade-
le, boicoturile, după 74 de ani ne 
putem mândri: avem una dintre 
cele mai dezvoltate țări ale lumii 

în plan economic, industrial, cultural, militar. Ne confruntăm și azi cu atacuri 
teroriste. Știm cum e să fii exilat, refugiat. De aceea ajutăm oameni de orice 
etnie și confesiune, aflați în această situație. Cu ajutorul Joint-România, în par-
teneriat cu FCER, peste 3.000 de evrei ucraineni au plecat spre Israel; olim 
care încep o nouă viață în noua lor casă. Anul acesta, de Iom Haațmaut, un 
ochi râde fiindcă sărbătorim Israelul, un ochi plânge pentru ceea ce se întâmplă 
în Ucraina. Doresc ca anul viitor, de Iom Haațmaut, să râdem cu ambii ochi.”

De ce este atât de importantă sărbătoarea de Iom Haațmaut? Acesta a fost 
nucleul comentariului făcut de prim-rabinul Rafael Shaffer. „Acum 80 de ani, 
Hitler a oferit evreilor posibilitatea să plece din Germania și din țările ocupate de 
naziști. Nicio țară nu i-a primit. Cu atât mai mare trebuie să ne fie recunoștința 
că, azi, avem statul nostru. Israelul este un stat puternic.”

Date despre performanțele Israelului, de la agricultură la IT și recorduri cul-
turale – cel mai mare număr de muzee pe cap de locuitor; egalitate de șanse: 
singurul teatru din lume cu actori nevăzători și surdomuți –, au fost puse în 
valoare de Adrian Gueron.

Imnurile României și Israelului au încheiat evenimentul. (I.DELEANU)
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Devenit Drept între Popoare în 
aprilie 2021, José Gambetta (1894-
1942) este unul dintre cei trei peruani 
care au acest titlu acordat de Institutul 
Yad Vashem din Ierusalim. În justifi-
carea acordării titlului se menționa că 
baza dosarului o reprezintă mărturia 
Trink referitoare la acordarea de acte, 

apărarea angajaților evrei în Legația 
Peru din România și sfidarea ordine-
lor de neimplicare a propriului stat.

Există foarte puține lucruri care se 
știu despre activitatea diplomatului 
Gambetta în București și până de cu-
rând nu exista nici măcar o fotografie 
pentru a-l identifica. După îndelunga-
te căutări, prin intermediul Ambasadei 
Peru în București (mulțumiri speciale 
domnului consilier Juan Hector Diaz 
Ligarda), au fost găsite două fotografii 
oficiale din 1941. Despre José Gam-
betta, scurte informații apar și în car-
tea ambasadorului Juan del Campo 
Rodriguez, El tercer Reich visto por 
Torre Tagle. Crónicas peruanas de la 
Segunda Guerra Mundial (Al Treilea 
Reich văzut din Torre Tagle – palatul 
care este sediul Ministerului de Exter-
ne peruan în Lima –. Cronici peruane 
ale celui de Al Doilea Război Mondi-
al, 2019), așa cum mi-a fost semnalat 
despre această carte apărută recent 
în Peru.

Căutând în arhiva Ministerului Afa-
cerilor Externe din București, am fost 
primul cititor al micului dosar despre 
Peru și despre José Gambetta, care 
conține de fapt puține documente ce 
îi poartă semnătura. Printre acestea 
se află scrisoarea de mulțumire pen-
tru acreditarea sa în România, din 10 
octombrie 1939, ca însărcinat cu afa-
ceri, și stabilirea primei misiuni diplo-
matice a Perului, scrisoare adresată 
ministrului de externe Grigore Gafen-
cu. Toată această corespondență 
este purtată în limba franceză. Do-
sarul conține și documente din anii 
1946, 1947, referitoare la vizita vădu-
vei sale, Ana Maria Gambetta Coca 
(n. 6 august 1919), rezident elvețian 
care folosește pașaportul diploma-
tic comun al soțului diplomat. După 
exprimările elegante și ceremonia-
le în franceză, în documentele din 
anii 1946 limba preponderentă de 
corespondență cu Comisia Aliată de 
Control este limba rusă, cu traducere 
în limba română, iar notele devin te-
legrafice și seci. Ana Maria Gambet-
ta revine pentru a-și vizita rudele din 
Iași, din strada Albineț 45, și există un 
schimb intens de corespondență al 
autorităților pentru a o lăsa să intre 
și apoi pentru autorizarea ieșirii ei din 
România. Acest pașaport diplomatic 
și încă două pașapoarte consecutive 

acordate fraților Trink sunt o parte din-
tre problemele care au dus la sesiza-
rea autorităților peruane și a celor ro-
mâne în anii 1941, 1942 pentru că era 
evident că erau o formă de protecție 
acordată unor evrei, unii dintre ei 
refugiați polonezi fără acte. Ana Ma-
ria Coca (Gambetta) era unul dintre 
angajații evrei ai legației și se crede 
că această căsătorie a fost o formă de 
a o introduce în propriul pașaport di-
plomatic. În ianuarie 1942 diplomatul 
trimisese 4 pașapoarte cu viză britani-
că, între care unul era al său și sepa-
rat cel al Anei Maria Coca, în tentativa 
nereușită de a trece în Turcia. Când, 
în martie 1942, i se comunicase rupe-
rea relațiilor diplomatice dintre Peru 
și România, Gambetta își exprimase 
dorința de a-i lua cu el pe membrii 
legației și pe membrii „coloniei” sale, 
oameni apropiați legației.

Cine erau membrii legației? Este 
vorba în primul rând de refugiați po-
lonezi pe care îi ia cu el la plecarea 
din Legația Peru din Varșovia, după 
izbucnirea celui de Al Doilea Război 
Mondial și atacarea Poloniei pe 1 sep-
tembrie 1939, cu puțin înainte de sosi-
rea în București. Acest fapt era cunos-
cut de autoritățile române și văzut ne-
gativ. Un alt dosar din arhiva MAE ne 
decriptează că, la 12 noiembrie 1940, 
misiunea diplomatică era deservită de 
dr. Joseph Trink (polonez, 34 de ani, 
secretar), Wladimir W. Falecki (polo-
nez, 42 de ani, atașat comercial) și 
Paul Trink (polonez, 35 de ani, atașat 
de presă). Unul dintre frații Trink este, 
în fapt, cel care a depus documentația 
pentru acordarea distincției de Drept 
între Popoare. La 27 ianuarie 1941, 
la scurtă vreme după pogromul din 
București, o nouă notă diplomatică a 
legației detaliază datele personalului 
auxiliar și cere înscrierea lor în cadrul 
personalului diplomatic cu protecția 
aferentă: Annette Tulatz, secretară; 
Edmond Ruleta, interpret, și Puiu 
Sami Vesler, șofer. Nota pe document 
atestă deja atitudinea reprezentanților 
Ministerului de Externe: „Indivizii aci 
menționați trebuie să adreseze cereri 
individuale adresate Președenției de 
Consiliu.” Din aceeași notă aflăm că 
adresa oficială a lui José Gambetta 
era chiar în cartierul armenesc și în 
apropierea zonelor locuite de evrei, 
anume strada Armenească numărul 
35 (după ce anterior se aflase pe Bule-
vardul I.C. Brătianu nr. 24). În plus, pe 
lista de funcționari auxiliari exceptați 
de la obligația de a avea drept de 
ședere regăsim, în 1941, pe lângă cei 
trei funcționari și refugiați polonezi, 
încă două nume: Juan Fuster (can-
celarul legației) și Hernan (Herman) 
Mircin (curier). Din păcate, răspunsul 
autorităților este că nu vor recunoaște 
statutul diplomatic al angajaților (ma-
joritar evrei) și vor dispune verificări 
ale poliției și încadrarea strictă în sta-
tutul de refugiați.

Gambetta, grav bolnav (suferise o 
operație la picior), va părăsi România 
în 22 august 1942 împreună cu soția 
româncă și va pleca spre Elveția unde 
moare curând. Cazul său a fost uitat 
multă vreme, până când cercetări re-
cente și în special mărturia fostului 
protejat al legației au făcut să i se dea 
recunoașterea justă.

Un alt Drept între Popoare care 
s-a ocupat de protecția refugiaților 
polonezi în România a fost reprezen-
tantul Chile, Samuel Del Campo (unul 
dintre cei doi Drepți între Popoare din 
Chile), evocat recent printr-o serie de 
manifestări publice și comemorat prin 
montarea unei plăci dedicate lui în 

Piațeta Alexandru Șafran, la Sinago-
ga Mare din București.

Din totalul de 27.921 de titluri acor-
date, America Latină deține doar 9 
până în prezent, majoritatea diplomați 
care s-au implicat mai ales în ajutora-
rea evreilor din Franța, Elveția, Sue-
dia și România (Brazilia: Luis Martins 
de Souza Dantas, diplomat; Aracy de 
Carvahlo Guimaraes Rosa, perso-
nal diplomatic. Chile: Maria Edwards 
McClure, Samuel del Campo – diplo-
mat. Peru: Jose Maria Barreto, Isabel 
Weill, Joseph Gambetta – diplomat. 
El Salvador: Jose Castellanos Con-
treras, diplomat. Ecuador: Manuel An-
tonio Munoz Borrero, diplomat). Nu-
mărul cel mai mare de titluri acordate 
ne arată însă și situația deosebit de 
dramatică din Polonia (7.177), Olan-
da (5.910), Franța (4.150), Ucraina 
(2.673), Belgia (1.774), Lituania (918) 
etc.

Un rol asemănător ca apărători ai 
principiilor fundamentale diplomati-
ce l-au avut și unii diplomați români,  
precum: Florin Manoliu (1904-1977), 
consilier economic la Legația Români-
ei la Berna; prințul Constantin Karadja 
(1889-1950), în calitatea sa de consul 
general al României la Berlin (1932-
1941), cât și ca șef al secției consu-
lare în Minis-
terul român de 
Externe (15 
iunie 1941 - 
17 octombrie 
1944); Dumi-
tru C. Metta 
(1909-1983) 
care a acționat 
la Legația Ro-
mâniei la Vichy 
pentru salva-
rea unor evrei 
români din 
Franța.

Florin Ma-
noliu (Drept 
între Popoare 
din 2001) a 
salvat mii de 
evrei din Budapesta și Transilvania, 
prin distribuirea clandestină de certifi-
cate de cetățenie salvadoriană emise 
în alb, la Consulatul general al Salva-
dorului din Geneva, de George Man-
tello și Jose Arturo Castellanos Con-
treras. Același diplomat român a adus 
clandestin rapoarte ale comunității 
evreiești din Ungaria despre depor-
tări, care au fost publicate în presa 
elvețiană de George Mantello în 1944.

Prințul Constantin Karadja (Drept 
între Popoare din 2005) a semnalat 
situația problematică a evreilor din 
Germania și din Europa, în gene-

ral, intervenind pentru a salva circa 
51.000 de evrei români din Franța și 
Ungaria și contribuind la repatrierea 
lor în România. Alte cazuri ale unor 
diplomați români care au ajutat evrei 
sunt încă în studiu.

Numărul cetățenilor români care 
au obținut acest titlu este, după ulti-
mele date oficiale, de doar 69. Este o 
documentație foarte dificilă, în special 
după anii 1989, când mulți dintre mar-
tori au murit, urmând o perioadă de 
tăcere profundă, închiderea arhivelor 
și urmărirea atentă a unor subiecte 
sensibile pentru propaganda de stat 
în timpul comunismului. De menționat 
cazul Vioricăi Agarici (1886-1979), 
fosta șefă a Crucii Roșii din Roman 
și membră a unei importante familii 
liberale, fondatoare de școli și spitale, 
care, după sfârșitul războiului, își pier-
de toate proprietățile, poziția socială 
și este chiar obligată să nu părăseas-
că localitatea pentru un număr de ani, 
fiind în același timp supravegheată 
de Securitate. La acordarea titlului de 
Drept între Popoare la Ierusalim (post-
mortem) și ceremonia plantării unui 
pom pe Muntele Amintirii, din anul 

1983, membrii familiei nu au fost lăsați 
să participe și au fost reprezentați de 
membrii ambasadei României, istorici 
și familiile celor salvați care se aflau 
în Israel.

Trebuie precizat și faptul că mulți 
dintre diplomați au avut de suferit 
pentru faptele lor, fiind anchetați și 
chiar sancționați. Să acționezi împo-
triva ordinelor oficiale discriminatorii 
și criminale și mai ales să îți asumi 
consecințele pentru a salva vieți este 
o alegere de conștiință.

Să ne amintim!
ANCA TUDORANCEA

Din activităţile de cercetare ale

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

José Bonetti Gambetta,  
diplomat peruan și Drept între Popoare

Cea mai vârstnică ola hadașa 
venită din Ucraina

La 97 de ani, Jenia Bernstein, supraviețuitoare a Holocaustului din Ucrai-
na, a făcut aliya.

În timpul celui de Al Doilea Război Mondial, partea de est a Ucrainei a fost 
ocupată de armatele naziste. Mama ei a fost ucisă. Jenia și surorile sale au 
reușit să se salveze ajungând în Rusia, unde s-au alăturat Armatei Roșii. Je-
nia a luptat împotriva naziștilor.

Acum, când a izbucnit războiul, fiul ei împreună cu familia s-au decis să 
plece în Israel. Fiul n-a izbutit să-și convingă mama să vină cu ei. „Sunt prea 
bătrână”, argumenta ea. Procesul imigrării își continua cursul. Familia era de o 
săptămână în Israel, dar fiul nu se putea împăca cu gândul că mama lui a ră-
mas singură în țara aflată într-un război intensificându-se pe zi ce trece. Cum 
s-o salveze? S-a adresat unei asociații internaționale iudeo-creștine care i-a 
asigurat Jeniei Bernstein condițiile unei aliya în siguranță.

„Nu credeam că voi mai trăi situații similare cu cele trăite în Al Doilea Răz-
boi Mondial”, declara Jenia Bernstein la sosirea în Israel. În luna iunie, când își 
va sărbători 98 de ani, va fi cea mai vârstnică ola hadașa venită din Ucraina. 
(I.D.)
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Bilanțul spitalului israelian de cam-
panie Shining Star (Kochav Meir) des-
chis la Mostyska, în vestul Ucrainei, 
arată că au fost tratați peste 6.000 
de civili, au avut loc 40 de intervenții 
chirurgicale, 21.000 de teste de labo-
rator și 800 de operațiuni de imagis-
tică pentru diagnosticare analizate. 
În plus, câțiva cetățeni grav bolnavi 
sau răniți au fost transportați pe ca-
lea aerului în Israel pentru tratament 
suplimentar. „Am reușit să înființăm 
un spital civil de campanie în Ucraina, 
un lucru pe care în urmă cu șase luni 
mulți oameni din Israel îl considerau 
imposibil”, a spus prof. Elhanan Bar-
On, directorul Centrului Israelian pen-
tru Medicină Umanitară de Urgență și 
Dezastre din cadrul Sheba Medical 

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA
Spitalul israelian din Ucraina a tratat 

peste 6.000 de pacienți în 6 săptămâni

Center. Conducerea unui spital de 
campanie sub amenințarea unui atac 
rusesc a fost „puțin înfricoșătoare”, a 
recunoscut dr. Eldad Katorza, director 
adjunct al Shining Star, „dar am simțit 
că facem un lucru grozav pentru po-
porul Ucrainei. Am ajutat peste 6.000 
de civili și... lăsăm în urma noastră o 
uriașă moștenire de speranță poporu-
lui ucrainean.” Yoel Har-Even, direc-
torul spitalului de campanie, a spus 
că cel mai important este că israelienii 

„au pregătit sute de medici și asisten-
te în centrul nostru de formare pentru 
a le oferi capacitatea și cunoștințele 
de a continua să aibă grijă de pacienții 
lor”. Cooperarea dintre Centrul Medi-
cal Sheba și sistemele și organizațiile 
ucrainene de asistență medicală va 
continua, iar mai multe tehnologii de 
telesănătate israeliene utilizate în spi-
talul de campanie vor fi adaptate pen-
tru a fi utilizate în clinicile și spitalele 
locale.

Black Eagle – 
elicopterul  

fără pilot
În ultimii ani, quadcopterele mai 

mici au atras atenția publicului, dar 
cei de la compania israeliană Steadi-
copter speră că Black Eagle, alimentat 
de electricitate, poate recăpăta faima 
elicopterelor clasice. Înființată în 2005, 
Steadicopter oferă o versiune pe ben-
zină a Black Eagle, care oferă multe 
ore de rezistență și o gamă extinsă de 
conexiuni de date pentru operațiunile 
sale de informații, supraveghere, iden-
tificare de ținte și recunoaștere. Prin 
înlocuirea motorului clasic cu două 
motoare electrice, compania a reușit 
să reducă drastic greutatea aeronavei 
fără a afecta celelalte capacități ale 
acesteia. Elicopterul electric israelian 
Black Eagle este disponibil în două 
clase de greutate – de 25 de kilogra-
me și de 50 de kilograme. Greutatea 
platformei aeronavei este de puțin sub 
18 kilograme și, pentru că nu transpor-
tă combustibil, greutatea rămasă poa-
te fi folosită pentru a transporta o mare 
varietate de încărcături. Cu un acumu-
lator mai mare, Black Eagle 50E poate 
zbura aproximativ două ore, în timp ce 
25E are o durată de zbor de aproxima-
tiv o oră. Fiecare aeronavă Black Ea-
gle constă dintr-un sistem de control 
la sol (GCS), un computer de control 
al zborului, un computer de misiune, 
un sistem de comunicații integrat care 
transmite video în direct și date între 
aeronavă și GCS și subsistemele de 
încărcătură. În funcție de natura misi-
unii, încărcătura poate fi modificată. 
Elicopterul electric israelian Black Ea-
gle este capabil să opereze nu numai 
într-o gamă largă de temperaturi, ci și 
la altitudini mari, precum și în condiții 
maritime dure, susține compania. Ală-
turi de capacitățile de zbor la punct 
fix și de echilibrare, Black Eagle se 
mândrește și cu vedere pe timp de zi 
și de noapte.

Ne-a părăsit un mare învățat, Rabi Haim Kanievsky din Israel
Ce știm și nu prea știm despre Rabi Kanievsky

Unul dintre marii învățați ai Israelu-
lui și ai generației noastre, Rabi Haim 
Kanievsky, a plecat din lumea aceasta 
la data de 18 martie 2022, la vârsta de 
94 de ani. Provenea dintr-o familie cu 
tradiție rabinică. Haim Iosef Kanievs-
ky s-a născut în Pinsk, Polonia, acum 
în Belarus, fiu al rabinului Iaakov Is-
rael Kanievsky, cunoscut sub numele 
de Steipler Gaon, și al rebeniței Miri-
am Karelitz, sora rabinului Avraham 
Ieșaiahu Karelitz, cunoscut sub nu-
mele de Chazon Ish. Când Haim avea 
șase ani, familia lui s-a mutat în Isra-
elul vremii, pe atunci aflat sub Mandat 
Britanic. Încă din adolescență, Haim 
a fost un student strălucit al ieșivot-
urilor (școli religioase evreiești), iar ca 
adult a reușit să elucideze învățături 
rabinice complicate, devenind o au-
toritate în materie de halaha (dreptul 
iudaic).

Puțini știu că în timpul Războiului 
de Independență din 1947-1949, Rav 
Haim, pe atunci student la Ieșiva Lom-
za, a servit în Forțele de Apărare ale 
Israelului, păzind un avanpost de lân-
gă Yafo, Tel Aviv. Rav Haim s-a căsă-
torit cu Batșeva Eliashiv, fiica rabinu-
lui Iosef Șolom Eliashiv din Ierusalim, 
și împreună au avut opt copii, precum 
și numeroși nepoți și strănepoți.

Deși nu deținea nicio funcție ofi-
cială, rabinul Haim Kanievsky a fost 
considerat liderul de facto, la nivel 
internațional, al tuturor „haredimilor 
lituanieni”, care urmează și astăzi 
școala de învățătură a Gaonului din 
Vilna, cunoscuți cândva și ca „mist-
nagdim”. El a fost însă apreciat ca 
expert al legii evreiești și de multe 
alte congregații, din Israel, SUA, Eu-
ropa și din întreaga lume. Se spune 
că Rav Haim studia Tora 17 ore pe 
zi. A scris numeroase cărți și articole 
privind legislația religioasă, decretând 
și anumite hotărâri. Rav Kanievsky 
a fost rabinul oficial al organizației 
non-profit Belev Echad, dedicată 
asistenței copiilor și adulților bolnavi 
și cu dizabilități. El a primit mii de vi-
zite în fiecare an de la evrei din toată 
lumea, care căutau sfaturi religioase. 
Aproximativ 750.000 de persoane au 
participat la înmormântarea lui, pe 20 
martie 2022, aceasta fiind una dintre 
cele mai mari ceremonii funerare din 
istoria Israelului modern.

Prim-rabinul FCER, Rafael Shaffer:
„Ne-am despărțit de unul dintre 

marii învățați ai Torei, Rabi Haim Ka-
nievsky. Purta o pălărie neagră, ro-

tundă, cam ponosită. Cam ponosită 
era și redingota lui. Deasupra cămășii 
purta un talit katan alb, mare, din pân-
ză de bumbac. Sunt multe opinii refe-
ritoare la dimensiunile unui talit katan. 
Cel pe care îl purta era în conformita-
te cu toate. Avea o barbă albă, lungă 
și stufoasă. Pe fața lui era așternut tot 
timpul un zâmbet larg și bun.

Locuia la bloc, într-un apartament 
modest de două camere. Una era ca-
mera de studiu, cu toți pereții acoperiți 
de cărți. A doua era anticamera. Am 
văzut anticamera ticsită înainte de 7 
dimineața și după 11 noaptea. Cei 
care nu aveau loc așteptau în stradă. 
Niciodată nu am auzit să se fi plâns 
vreun vecin de deranjul celor care 
așteptau. Erau toți mândri să-i fie ve-
cini.

Iarna și vara își începea rugăciu-
nea cu jumătate de oră înainte de ră-
săritul soarelui. În zilele de Șabat și de 
sărbătoare, cu un sfert de oră mai de-
vreme. Astfel, rugăciunea de Șmone 
Esre începea cu o precizie de 15 se-
cunde exact la momentul când răsă-
rea soarele. Este timpul cel mai po-
trivit pentru această rugăciune. Ruga 
sa era precisă, caldă, puternică și pro-
fundă, fără înflorituri. Când locuiam în 
Israel, la Bnei-Brak, și simțeam imbol-

dul, mă scu-
lam cu noap-
tea în cap și 
mă alăturam 
acestui mini-
an (cvorum 
de rugăciu-
ne de minimum 10 bărbați evrei).

Nu a deținut vreodată o poziție ofi-
cială. Nu a vorbit niciodată în public, 
nici măcar în fața unui grup restrâns. 
Străzile orașului Bnei-Brak, în care a 
locuit mai mult de șaizeci de ani, nu le 
cunoștea. În schimb, Talmudul Babi-
lonian, Talmudul de la Ierusalim, îm-
preună cu principalele lor comentarii 
le cunoștea ca în palmă. În fiecare an 
le relua de la început. În puținul timp 
care îi rămânea, scria cărți.

Nu era zi în care să nu fi primit zeci 
de oameni. Veneau la el învățați, cu 
întrebări cărora nu le găsiseră răs-
puns după săptămâni sau chiar luni 
de căutare, iar el le răspundea pe 
loc, din memorie. Veneau la el oa-
meni necăjiți, cu grijile personale sau 
obștești, pentru un sfat sau o binecu-
vântare. Le răspundea tuturor, cum-
pătat la vorbă, folosind cuvinte scurte, 
cu o față luminoasă și un zâmbet bun.

Fie-i memoria binecuvântată!”
DIANA MEDAN

Exploziile de radiații din spațiu pot perturba activitatea 
sateliților, a sistemelor de navigație, a comunicațiilor și a 
rețelelor de electricitate de pe Pământ. Prezicerea aces-
tora va contribui la diminuarea impactului lor. Cercetăto-
rii israelieni din domeniul spațial raportează că au folosit 
inteligența artificială (IA) pentru a prezice focare puterni-
ce de radiații cu până la 96 de ore înainte de a avea loc. 
Radiațiile dăunătoare de la aceste erupții – cunoscute și 
sub numele de furtuni solare – pot avea un impact sem-
nificativ asupra vieții noastre aici, pe Pământ. Ele produc 
perturbări în straturile atmosferice prin care trec semna-
lele de comunicație și GPS. Acest lucru duce la întreru-
perea activității prin satelit, a sistemelor de navigație, a 
comunicațiilor și a rețelelor electrice. De asemenea, explo-
ziile intense de radiații pot duce la defecțiuni periculoase și 
costisitoare ale navelor spațiale. Oamenii de știință au în-
cercat încă din anii 1930 să prezică furtunile solare cu sufi-
cient timp înainte, pentru a compensa daunele. Acum, noul 
domeniu meteorologic al cercetării meteorologice spațiale 
găsește noi modalități de a prognoza perturbațiile solare 

și geofizice din interacțiunile și influențele soarelui cu ale 
altor surse cosmice care înconjoară Pământul. Expertul în 
teledetecție Yuval Reuveni de la departamentul de fizică 
al Universității Ariel a lucrat alături de doctorandul în infor-
matică de la Universitatea Ariel, Vlad Landa, pentru a rea-
liza o nouă metodă de prognoză a furtunilor solare, numită 
Rețeaua Neuronală Convoluțională. După cum se descrie 
în lucrarea lor publicată în The Astrophysical Journal, ei au 
combinat studierea profundă a exploziilor de radiații ante-
rioare cu măsurătorile de raze X provenind de la sateliții 
geostaționari operaționali de mediu (GOES) aparținând 
Administrației Naționale pentru Oceane și Atmosfere din 
SUA. Modelul propus a obținut rezultate impresionante. 
Cercetătorii explică faptul că „extragerea unei prognoze 
precise și fiabile de erupție solară, luând în considerare 
mai multe intervale de ferestre de timp, este esențială 
pentru factorii de decizie, atunci când sunt luate măsuri 
de protecție în situații critice de misiune”. Proiectul lor a 
fost susținut de Agenția Spațială Israeliană și de Ministerul 
Științei și Tehnologiei.

Inteligența artificială poate prognoza 
furtunile solare dăunătoare
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Nu, nu e vorba de o greșită tran-
scriere a vechiului proverb românesc. 
Pentru că în subiectul pe care doresc 
să-l dezvolt pe scurt, aici, nu e loc de 
câștigător, ci toată lumea pierde.

Da, e vorba, din nou, de Fâșia 
Gaza, „vecina” de apus a Israelului, 
o sulă-n coastă, ar spune cei care se 
pricep să traducă faptele în vorbe. 
Subiectul? Două milioane de arabi 
care se autonumesc palestinieni, pe 
o suprafață de numai 360 kmp, adică 
vreo 6.000 de locuitori/kmp, doar ceva 
mai puțin decât în unul dintre cele mai 
aglomerate state ale lumii, Singapore 
(cam 8.000/kmp). Și cum nimic nu e 
stabil în lumea de azi, populația Fâșiei 
Gaza crește anual cam cu 2%, deci 
sunt șanse să concureze în curând 
cu micuțul stat asiatic. Apropo, e vor-
ba de unul dintre cele mai omogene 
grupuri etnice din lume, 97% fiind 
musulmani. Pe vremuri ea cuprindea 
cam 10% creștini, dar în ziua de azi 
aceștia sunt pe cale de dispariție.

Înainte de 1967, adică de Răz-
boiul de Șase Zile, Gaza era sub 
administrație egipteană, dar Egiptul 
n-a avut niciodată de gând s-o încor-
poreze de jure, ci s-a străduit (și a 
reușit!) s-o mențină în poziția de rudă 
îndepărtată, a cărei existență merită 
doar a fi acceptată și nimic mai mult.

Timp de 40 ani, Gaza s-a aflat sub 
control militar israelian. Nimic bun în 
această situație în care atacurile tero-
riste împotriva militarilor și coloniștilor 
(cam 7.000-8.000 la număr) se petre-
ceau cu o frecvență demnă de fapte 
mai bune. Bunăstarea evreilor din 
acele mici așezări pe pământul gazan 
a fost în toți acei ani un ghimpe în ochii 
„băștinașilor” care asistau pe zi ce tre-
ce la accentuarea diferențelor de nivel 
de viață între cele două comunități. În 
această situație deloc stabilă nici nu 
putea fi vorba de investiții de capital 
sau de proiecte comune care să fie 
îndreptate spre îmbunătățirea situației 
economice a populației locale. „Ei” 
atacau zi și noapte, „noi” ne apăram 
și nimic mai mult.

Nici acordurile semnate la Oslo 
n-au schimbat cu mult situația. Ba din 
contră, tendința autorităților palesti-
niene spre acceptarea stării de fapte 

a produs un fenomen de radicalizare 
a orientării politice în Gaza, indicând 
că, de fapt, situația se transformase 
într-un lost case, ceea ce l-a făcut 
pe defunctul premier israelian Ariel 
Șaron să părăsească Gaza și s-o lase 
în plata Domnului, sperând ca în felul 
acesta, acordând libertate Fâșiei, să 
ofere o soluție care să mulțumească 
pe toată lumea (mai puțin pe coloniștii 
evrei evacuați din propriile lor case și 
transferați în Israel proper).

Rezultatul? Catastrofal!
Alegerile din 2006 au adus la 

putere în Gaza o grupare teroristă, 
Hamas, hotărâtă să continue starea 
de beligeranță cu Israelul, având ca 
scop anihilarea statului evreu, scop 
declarat și consemnat în documen-
te oficiale, și 
cons iderând 
că Autoritatea 
Palestiniană, care conduce treburile 
în teritoriile de pe malul de est al Ior-
danului, duce o politică împăciuitoare, 
contrară intereselor palestiniene.

Ceea ce a urmat continuă până 
în ziua de azi. Procesul de înarmare 
a Hamasului ia proporții îngrijorătoa-
re. „Succesul” pe acest tărâm vine în 
dureros contrast cu situația populației 
gazane, aflate între ciocan și nico-
vală. Șomajul a atins 50% (în rândul 
populației feminine el a ajuns la 75%), 
economia gazană există, dar „lipsește 
cu desăvârșire”, cum spunea în urmă 
cu un secol Conu’ Iancu.

Fără cele 60-100 de imense cami-
oane care transportă zilnic din Israel 
bunuri de larg consum, alimente și 
materiale de construcție, Gaza s-ar 
transforma într-un imens lagăr de 
concentrare.

Hamasul se plânge de politica de 
izolare impusă de Israel, dar Egiptul, 
cu care Gaza are o graniță de 13 km, 
impune aceleași măsuri de izolare ca 
și statul evreu, pentru simplul motiv că 
teroriștii gazani ajută și susțin grupări 
antiguvernamentale din peninsula Si-
nai, adică, de fapt, se dovedesc a fi 
dușmani ai regimului de la Cairo.

Într-adevăr, granița cu Israelul re-
prezintă o uriașă plasă cu găuri mici, 
prin care însă trec zilnic mii de gazani 
care își câștigă pâinea lucrând pen-

tru dușmanul sionist, dar și zeci de 
pacienți care au nevoie de o îngrijire 
medicală pe care numai Israelul („ra-
sist”!) le-o poate oferi.

Și cum stăm cu autoritățile palesti-
niene din estul Iordanului, cu alte cu-
vinte frații de sânge ai populației din 
Gaza? Foarte simplu: absența orică-
rui contact și întreruperea transferului 
salariilor funcționarilor publici gazani, 
care de fapt sunt pe statul de plată al 
Autorității Palestiniene. Ba mai mult, 
Hamasul și-a construit o rețea în estul 
Iordanului, cu scopul de a folosi pri-
mul prilej și a se descotorosi de con-
ducerea palestiniană oficială.

Prin urmare, nimeni nu dorește să 
aibă de-a face cu Gaza, nici „frații” 
din teritorii, nici „verii” egipteni și 

nici sioniștii 
„colonialiști”.

Dar lucruri-
le nu stau pe loc, ele au o dinamică 
deloc pozitivă.

Hamasul, ca și alte organizații 
teroriste gazane, se înarmează pâ-
nă-n dinți. Zeci sau chiar sute de mii 
de rachete sunt depozitate pe întrea-
ga Fâșie. Din când în când teritoriul 
israelian e ținta lansării de rachete, 
armata israeliană ripostează mode-
rat, până când cuțitul ajunge la os și 
atunci (cam o dată la câțiva ani, ultima 
oară în anul 2021) reacția e mult mai 
puternică, Gaza e bombardată, case 
sunt distruse, victimele se numără cu 
sutele, pagubele aduse grupărilor te-
roriste sunt semnificative, apoi lucruri-
le se liniștesc, Qatarul dă bani, Egip-
tul face promisiuni, aprovizionarea din 
Israel e reluată și totul pare a reveni 
la normal.

Până data viitoare, care poate 
apărea oricând, pentru că praful de 
pușcă e presărat peste tot, iar chibri-
tul – încă neaprins – se află la înde-
mâna oricui. Nu e nevoie decât de o 
demonstrație sălbatică în Ierusalimul 
de Est, o provocare în teritoriile pa-
lestiniene care cere riposta armatei 
israeliene sau pur și simplu o toană a 

Când doi se ceartă, nimeni nu câștigă...

Însemnări de la fața locului

unei grupări teroriste care pe nepusă 
masă lansează câteva rachete spre 
teritoriul israelian.

Și atunci ne reîntoarcem la ceea 
ce era: bombardamente, închiderea 
ermetică a graniței, mii de muncitori 
gazani stau acasă, fermele și între-
prinderile israeliene din vecinătate nu 
au mână de lucru, pescarii gazani nu 
pot ieși în larg și așa mai departe.

Cum spuneam, nimeni nu câștigă 
din toată această poveste. Unii pierd  
foarte mult – și aici e vorba de populația 
Gazei. În „cuptor” se află zeci de pro-
iecte de proveniență străină, menite 
să ajute la ieșirea Gazei din impas, 
dar nimic nu poate fi întreprins, nimeni 
nu e dispus să investească într-un te-
ritoriu care, de fapt, stă pe un imens 
butoi cu praf de pușcă. Se vorbește, 
dar nimic mai mult.

Egiptul pierde, pentru că situația 
din peninsula Sinai, bântuită de gru-
pări teroriste sprijinite de Hamas, 
provoacă o stare de instabilitate pe-
riculoasă. Qatarul, singura țară arabă 
dispusă să ajute, transferă în Gaza 
anual sute de milioane de dolari, fără 
de care populația ar muri de foame.

În sfârșit, Israelul pierde pentru că, 
la tot ce se întâmplă la granița de nord 
(Siria, Libanul, Iranul și Hezbollah), se 
adaugă un pericol serios în sud, care 
cere eforturi militare, o prezență per-
manentă la graniță și complică proble-
ma mâinii de lucru pentru multe dintre 
activitățile economice din regiunea 
adiacentă Gazei.

Nu, semnatarul acestor rânduri nu 
posedă panaceul necesar rezolvă-
rii problemei și nu are nici măcar un 
dram de idee despre ce ar fi de făcut 
pentru a îmbunătăți situația descrisă 
pe scurt mai sus.

Se pare însă că el nu e singurul...
La noi se spune că totul se va re-

zolva în momentul apariției lui Mesia.
Ceea ce înseamnă că trebuie să 

avem răbdare, dar (o spune medicul) 
fără tutun!

Prof. dr. GABRIEL M. GURMAN
Omer, Israel

gurman@bgu.ac.il

Dicționar selectiv de civilizație 
iudaică: Ghetou

Termenul „ghetou”, desemnând în Europa medievală occidentală cartierul 
evreiesc închis și riguros separat de restul orașului, vine de la numele dat ce-
lui din Veneția, în 1516, înconjurat de ziduri și porți, situat în apropierea unei 
foste topitorii: getto sau ghetto, în italiană.

Însă realitatea ghetoului era prezentă din urmă cu câteva secole, când 
simptomele degradării tratamentului acordat evreilor, expresie a antisemi-
tismului teologic, devin din ce în ce mai vizibile: calomniile de omor ritual, 
profanarea cuminecăturii, otrăvirea fântânilor. Era un moment în care Occi-
dentul era străbătut de crize politice și economice, bântuit de foamete și epi-
demii și, pentru a redirecționa nemulțumirile populației spre piste convenabile 
menținerii lor la putere, autoritățile apelează la vinovatul de serviciu, dat pradă 
revoltelor populare: evreul. Cartierul evreiesc, liber până atunci, este înlocuit 
cu ghetoul. Segregația interzicea accesul evreilor în societatea civilă. Odată 
înfăptuită, aceasta consolidează formarea unei comunități relativ autonome 
din punct de vedere religios, social și cultural, cu sisteme de autogestiune 
perfecționate. Se configurează o entitate înzestrată cu propriile ei structuri, 
în conformitate cu halaha. Tribunalul rabinic este forum juridic necontestat în 
domeniul religios, cu atribuții în dreptul matrimonial și în litigiile între evrei. Se 
creează o societate ierarhizată, cu notabilii ei, care o conduc printr-un fel de 
ordonanțe fără caracter oficial privind economia, educația, cheltuielile. Res-
ponsabilii fiscali ridică impozitul destinat suveranului sau seniorului guvernând 
orașul respectiv. Existența ghetoului în Vest se perpetuează până în perioada 
emancipării evreilor.

De menționat că în România nu a existat ghetou. În Capitală au existat car-
tiere evreiești. Șteitl-ul, specific vieții evreiești din estul Europei, era formula 
existențială răspândită mai cu seamă în Moldova. 

Ghetourile înființate de naziști în anii Holocaustului, preambul al „soluției 
finale”, nu au nicio legătură cu predecesoarele lor medievale, marcând un 
statut de inferioritate pentru evrei. Ele erau o etapă spre deportarea în lagă-
rele morții. Primul a fost înființat la Lodz, în 1940. I-a urmat curând cel de la 
Varșovia, însumând o jumătate de milion de evrei. Ultimele ghetouri au fost 
organizate în 1944, în Transilvania de Nord, vremelnic anexată de Ungaria 
fascistă. Au funcționat câteva săptămâni, după care au urmat deportările de 
la care comemorăm acum 78 de ani.

IULIA DELEANU

Vizită la Castelul Regal
de opt clădiri, 
Casa Ceaiului fi-

ind cea mai mare dintre ele. Majesta-
tea Sa împreună cu primarul comunei 
au dezvelit o placă inaugurală pen-
tru a evidenția finalizarea lucrărilor 
de restaurare a construcției. Invitații 
s-au bucurat de momente deosebite 
alături de Familia Regală, au vizitat 
Domeniul Regal și au participat la un 
concert de muzică clasică și 
contemporană, susținut de 
Cvartetul Arădean.

În comunitatea arădeană 
există o tradiție a respectu-
lui față de Familia Regală, 
arătată prin „Manifestarea 
omagială dedicată memo-
riei Reginei-Mamă Elena”, 
din anul 2007, eveniment la 
care au participat ca invitați 
Majestatea Sa Regele Mi-
hai I al României însoțit de 
Regina Ana, reprezentanți 
ai cultelor, ai instituțiilor pu-
blice și diverse personalități. 
Evenimentul de atunci a 
subliniat acţiunile și riscurile ce şi le-a 
asumat Regina-Mamă Elena în peri-
oada Holocaustului, în scopul salvării 
vieţii evreilor aflaţi în pericol.

Pentru Raoul Vizental, orice de-
plasare în județ înseamnă și o ocazie 

bună pentru a vedea situația reală a 
cimitirelor evreiești. „Cu ocazia re-
deschiderii pentru public a Domeniu-
lui Regal Săvârşin, am dorit să vizi-
tez şi cimitirul evreiesc. Chiar dacă 
de multe ori încerc o colaborare cu 
primarii locali pentru întreţinerea ci-
mitirelor, de data aceasta nu a fost 
nevoie. Trebuie să mulţumesc famili-
ei care se ocupă de întreţinerea cimi-

tirului. Iarba nu era proaspăt tăiată, 
dar cimitirul este curat şi bine între-
ţinut. De asemenea, m-am bucurat 
de disponibilitatea domnului Ioan Vo-
dicean pentru o viitoare colaborare”, 
spunea președintele comunității.

(Urmare din pag. 8)
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Conform istoricului Serhii Plokhi, în cartea 
intitulată Porțile Europei. O istorie a Ucrainei 
(Editura TREI), „...cele mai mari pogromuri în 
Ucraina au început în primăvara anului 1918, 
ultimul an al războiului. Agresorii au fost în 
primul rând bolșevicii, care prezentau asaltul 
lor asupra evreilor drept atac împotriva bur-
gheziei... În toamnă au sosit și albii, trupele 
lui Denikin, care au organizat propriile lor po-
gromuri. Cel mai mare pogrom organizat de 
el a avut loc într-o localitate la sud de Kiev. 
Au murit aproape 1000 de oameni nevinovați. 
Per total, albii au fost vinovați pentru aproxi-
mativ 20% dintre pogromuri, roșii pentru 10%, 
iar trupele lui Petliura, pentru 40%. Acesta 
din urmă a comis cele mai multe pogromuri 
în timpul războiului. Singurii soldați care n-au 
avut legătură cu pogromul au fost 
ucrainenii din Galiția.”

Așadar nenorocirea peste 
Nistru era mare, fapt pentru care 
numărul refugiaților care căutau 
salvare în România creștea din zi 
în zi. La un moment dat, Basarabia a avut pe 
teritoriul ei peste 30.000 de refugiați. În aceas-
tă situație, Țirelsohn, șef-rabinul comunităților 
evreiești din Basarabia, a cerut prim-ministru-
lui, generalul Alexandru Averescu, evacuarea 
în Vechiul Regat a evreilor refugiați din Ucrai-
na. După cum se arată într-un document al 
Uniunii Evreilor Pământeni, guvernul i-a primit 
cu toată bunăvoința pe acești refugiați, făcân-
du-le toate înlesnirile. Dar, având în vedere 
că numărul refugiaților creștea peste toate 
previziunile, fapt ce necesita, pe de o parte, 
importante măsuri de pază pentru siguranța 
statului, iar pe de altă parte, importante sume 
pentru întreținerea și evacuarea lor, guvernul 
a făcut apel la UEP. Dr. Filderman, în calitate 
de vicepreședinte, a fost rugat să ia asupra-și 
răspunderea că refugiații nu vor face în țară 
propagandă bolșevică. Ei vor fi ajutați să plece 
mai departe. Iar în timpul șederii lor temporare 
aici, nu vor cădea în sarcina carității publice.

Dr. Filderman, invitat la minister, ia act de 
aceste cereri și arată că statutele UEP nu 
permit ca Uniunea să se ocupe de astfel de 
probleme. Ea are drept scop să militeze pen-
tru obținerea și apărarea drepturilor evreilor 
cetățeni români. Dar guvernul avea nevoie 
de o garanție că printre acești oameni bătuți 
de soartă nu se strecoară agenți bolșevici. 
Dacă se întâmplă așa ceva, vor fi internați 
toți în lagăre speciale și vor fi ținuți sub un 
regim de control sever. Față de această 
amenințare, care punea în pericol viața atâ-
tor coreligionari, UEP a fost silită să accep-
te cererea guvernului și să se pună garant 
pentru toți refugiații evacuați în vechiul regat. 
Înființându-se un birou special, s-au eliberat 
tuturor autorizații provizorii de ședere în țară, 
sub garanția UEP. Pentru înlesnirea activității, 
UEP, care nu se ocupa de acțiuni filantropi-
ce, a recomandat ca Uniunea Comunităților 
Evreiești din vechiul regat să se ocupe de 
problemele gospodărești. Prin decizia minis-
terială nr. 57666 din 11 septembrie 1921, UEP 
și Uniunea Comunităților Evreiești din vechiul 
regat sunt recunoscute ca organizații oficiale 
pentru ajutorarea refugiaților ucraineni. UEP 
a fost responsabilă din punct de vedere po-
litic pentru situația fiecărui refugiat a cărui 
loialitate era obligată să o garanteze. Pentru 
îndeplinirea numeroaselor formalități au avut 
loc ședințe cu participarea Ministerului de 
Război, prin Marele Stat Major, a Ministerului 
de Interne, a UEP, a Uniunii Comunităților și a 
Comitetului de ajutor din Basarabia.

Începe o istorie care se întinde pe câțiva 
ani, pe parcursul cărora se organizează viața 
evreilor refugiați, precum și emigrarea lor în 
alte țări.

Tot atâtea evenimente, dovezi ale unei  
înalte solidarități din partea evreilor români și 
a unor organizații interne și internaționale cu 
victimele pogromurilor din Ucraina, vor fi pre-
zentate în numerele viitoare ale revistei Rea-
litatea evreiască.

LYA BENJAMIN

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

Pogromuri din 
Ucraina, 1918-1919

„Anul acesta, Ziua Limbii și Teatrului Idiș, ajunsă la a cincea ediție, o vom face la Sinagoga Mare 
– spune președintele comunității rădăuțene, ing. Igo Koffler. După doi ani de restricții cauzate 
de pandemie, va fi sărbătoare cu public: membrii comunității, elevi și profesori de la școlile din 
Rădăuți, oficialități locale. Sper că va veni și un invitat special, cofondatorul formației Roșu 

și Negru, Bondi Stenzler, israelian originar din Rădăuți. Este omul care a obținut fonduri pentru 
identificarea a peste 6.000 de pietre funerare din cimitirul evreiesc al orașului, salvând circa 80% 
din investigațiile vizitatorilor rădăuțeni, majoritatea stabiliți în Israel, reveniți în oraș dornici să se 

reculeagă la mormintele celor dragi.”

„Am devenit mai responsabil  
și mai aplecat asupra nevoilor fiecăruia”

Interviu cu dr. ing. IGO KOFFLER, președintele C.E. Rădăuți

– Știu că Sinagoga Mare din 
Rădăuți s-a păstrat mai bine 
decât multe altele.

– A fost ajutată. Cel puțin, 
din 1991, de când am fost ales 
prima dată președinte. S-au 
înlocuit învelitoarea de tablă, 
inclusiv jgheaburile și bur la-
nele. S-au reamenajat interi-
orul sălii mari și scara interi-
oară care duce la etaj. Au fost 
recondiționate ușile, înlocu-

ită pardoseala de la parter. În 2008 a fost renovată 
fațada. Dar vibrațiile produse de traficul intens – si-
nagoga e în apropierea unuia dintre nodurile princi-
pale de circulație – au afectat-o. Acum are nevoie de 
reabilitare. Pentru acest proiect, primarul Bogdan An-
drei Loghin a făcut demersuri la Comisia Națională de 
Investiții, Ministerul Culturii, Secretariatul de Stat pen-
tru Culte. Primarul vrea să creeze în fața sinagogii un 
spațiu verde, cu mobilier urban. E în joc soarta unuia 
dintre monumentele istorice ale orașului, aflat într-o 
zonă de mare interes turistic. A și fost comandată ex-
pertiza tehnică. FCER e cofinanțator.

– De când datează edificiul?
– Din 1883. Rădăuțiul făcea parte din fostul impe-

riu austro-ungar. Într-o vizită făcută în orașul nostru 
de împăratul Franz Joseph, o delegație a comunității 
evreiești locale i-a solicitat acestuia sprijin pentru 
înființarea sinagogii. Împăratul Franz Joseph a donat 
terenul. Sinagoga a fost proiectată de doi arhitecți evrei 
austrieci: o împletire de stiluri, maur și doric, după mo-
delul unei sinagogi vieneze care avea să fie distrusă 
în Primul Război Mondial. Sinagoga rădăuțeană a de-
venit astfel unicat, fapt care îi sporește valoarea. Am 
solicitat UNESCO să fie inclusă în patrimoniul cultural 
european, alături de Cimitirul evreiesc din Siret, cel 
mai vechi din Europa de Est, aflat în custodia noas-
tră. La intrarea în sinagogă, în stânga, avem un punct 
muzeistic despre istoria evreilor rădăuțeni; în dreapta, 
fostă sală de rugăciuni, am inaugurat în 2019, la prima 
ediție a Zilei Limbii și Teatrului Idiș, un al doilea punct 
muzeistic, despre istoricul sinagogii. Ambele – cu spri-
jinul FCER. Alături de celebrarea sărbătorilor, sinago-
ga este și un reper cultural pentru rădăuțeni: evrei și 
neevrei s-au putut bucura de concerte de muzică cla-
sică, piese de teatru, lansări de carte, conferințe. Spe-
răm să reluăm organizarea unor astfel de evenimente 
întrerupte de pandemie.

– Ce pot afla despre istoria comunității cei care vi-
zitează micromuzeul?

– Am să mă rezum la câteva momente de referință. 
În jurul anului 1850 eram o comunitate de circa 2.000 
de membri, veniți din Galiția și din imperiul țarist. În 

perioada interbelică activau organizații sioniste care 
stimulau aliya, ajutau nevoiașii, organizau competiții 
sportive, serate dansante, concerte. La recensămân-
tul din 1938, la Rădăuți trăiau aproape 7.000 de evrei, 
reprezentând un sfert din populația orașului: 22.000 
de oameni de diverse etnii, pe lângă românii etnici. 
Funcționau șapte sinagogi și 21 de școli evreiești. În-
cepând din 1941, după ce fosta URSS a fost invadată 
de Germania nazistă, majoritatea evreilor rădăuțeni, 
cu excepția a circa 100 de persoane cu ocupații 
esențiale – medici, asistenți medicali etc. –, au fost 
deportați în Transnistria. Puținii care s-au întors din la-
găre au emigrat, în anii imediat următori, 1946-1950, 
în Israel. Unii, în SUA, în Canada. Organizațiile sionis-
te postbelice au fost repede desființate, dar emigrările 
au continuat. În jurul anilor 1980 eram 250 de evrei la 
Rădăuți. S-a plecat și după 1990. Puțini câți am ră-
mas, majoritatea de vârstă medie spre vârsta a treia, 
acționăm pentru menținerea vieții comunitare, pentru 
valorificarea moștenirii iudaice și prezervarea memo-
riei Holocaustului.

– Concret?
– Avem grijă de cele două sinagogi și patru cimitire 

din Rădăuți și Siret. Am reparat împrejmuirile cimitire-
lor, facem periodic lucrări de ecologizare și curățenie 
cu sprijinul autorităților locale. Am cumpărat spațiu 
pentru înființarea unui sediu comunitar modern. Am 
editat o monografie, scrisă de prof. Daniel Hrenciuc, 
despre istoria evreilor rădăuțeni. Avem parteneriate 
cu școlile din oraș, prin care organizăm vizite ale ele-
vilor la sinagogă, întâlniri cu cei interesați, oferindu-le 
posibilitatea să se familiarizeze cu istoria comunității, 
a Holocaustului. Recent, am comemorat Ziua Ho-
locaustului și a Eroismului la Școala Generală nr. 5 
„Bogdan Vodă”. Prof. Daniel Hrenciuc, subsemnatul, 
reprezentanți ai organizațiilor de minorități, clerici de 
diferite confesiuni au conferențiat la temă.

– De la izbucnirea războiului din Ucraina, prin 
vama de la Siret a trecut o bună parte dintre refugiați. 
În ce măsură comunitatea dumneavoastră s-a impli-
cat în ajutorarea lor?

– Situația de la vamă este complexă. Implicarea 
a venit din partea Joint-ului care, în parteneriat cu 
FCER, a organizat un cort lângă vamă, unde sunt 
oferite ajutoare umanitare – hrană, apă, produse de 
igienă – tuturor refugiaților, evrei și neevrei. Pentru 
refugiații evrei a fost creată logistica necesară plecării 
lor în Israel.

– Ce au însemnat pentru dumneavoastră cei peste 
30 de ani de când conduceți comunitatea?

– Am devenit mai responsabil și mai aplecat asu-
pra nevoilor fiecăruia dintre cei care mă solicită.

– Vă mulțumesc.
IULIA DELEANU

De la profesor la jurnalist
Mulți dintre evreii arădeni de odinioară au ales să 

lucreze în domenii prin care puteau contribui la dezvol-
tarea literaturii și a culturii orașului de pe Mureș. Nu-
mele lor au avut rezonanță puternică în acele vremuri, 
iar prin munca lor au adus plusvaloare României. Is-
toria evreimii arădene, apărută la Editura Minimum, în 

1996, îi amintește pe 
Carol Balla, editorul-
șef de la ziarul 
Jövö (Viitor), Joan 
Aszodi, Ladislau 
Földes, Géza Pilisi, 
membru al clubului 
PEN Internațional al 
jurnaliștilor, Gheor-
ghe Bérczy, Eugen 
Multas, Nicolae 
Zeiner, Anton Lisz, 

Oszkar Szomory (deportat în Transnistria între 1942-
1944); Pavel Salgo, Francisc Solymos, Carol Noti, 
Alexandru Messer, Rezes Gheorghe, Tiberiu Molnar 
și Ludovic Pinter.

Familia Stauber împreună cu Heinrich Salgo s-au 
ocupat de administrarea tipografiei, iar din Magyar 
Könyvszemle, broșura Muzeului Național Maghiar, 
biblioteca Széchényi, apărută în anul 1907, aflăm că 
Stauber József este redactorul-șef care tipărește și di-
fuzează publicația Aradi Közlöny. În lunga sa existență 
(1885-1940), ziarul creează o comunitate de jurnaliști 
de religii și etnii diferite, câțiva dintre ei menționați și 
în Romániai-magyar irodalmi lexikon (Lexiconul lite-
rar român-maghiar). Lista jurnaliștilor și a scriitorilor 
arădeni de origine evreiască este una cuprinzătoare, 
ei publi când la mai multe 
cotidiene, precum Jövö și 
Uj Kelet. Însă Aradi Közlöny, (Continuare în pag. 17)

MARGARETA SZEGŐ
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„Specificul național” 
și „alogenii” la  
G. Călinescu (I)

Faimoasa Istorie a literaturii române de la 
origini până în prezent, publicată de G. Că-
linescu în 1941 și devenită piesa de bază a 
canonului nostru literar, are un capitol final 
intitulat „Specificul național”, acoperind trei 
pagini și jumătate, ceea ce e destul de puțin 
pentru o analiză serioasă a subiectului. Este 
un subiect atât de complex, cu o problema-
tică desfășurată în atâtea direcții și înspre 
atâtea domenii (istoriografie, sociologie, psi-
hologie, antropologie, istoria mentalităților...), 
încât e improbabil ca un istoric literar, fie el și 
genialoid, să „rezolve” în trei pagini și jumă-
tate ce s-au străduit să analizeze numeroși 
specialiști din diferite discipline. Chiar înspre 
finalul capitolului și al Istoriei... care îl conține, 
înainte de ultimul alineat, Călinescu se referă 
explicit la evrei, după ce o făcuse deja vorbind 
despre Ronetti Roman — evreii sunt singu-
ra minoritate „abordată” de istoricul literar, în 
acest capitol din care lipsesc referințele la alte 
minorități: maghiară, germană... Mi s-a părut 
curioasă încă de la prima lectură această fo-
calizare a lui Călinescu pe scriitorii evrei de 
limbă română, într-un context istoric, de rea-
litate imediată, în care evreii erau exterminați 
de Hitler și de aliații lui în toată Europa. Dar 
oare când a încheiat Călinescu acest capitol 
final al Istoriei... lui, în care îi reliefează cu un 
paragraf dedicat numai pe minoritarii evrei? 
Știm data dintr-o scrisoare trimisă de Căli-
nescu editorului său, Al. Rosetti, pe 24 februa-
rie 1941 (citează din ea Al. Piru, în prefața la 
ediția a II-a a Istoriei... călinesciene): „Urmea-
ză un scurt capitol final, Specificul național, 
pe care îl vei primi diseară sau cel mai târziu 
mâine dimineață.”

Puțin context. La data la care Călinescu 
pagina elucubrațiile din capitolul său „Spe-
cificul național”, în februarie 1941, Hitler în-
cepuse Al Doilea Război Mondial (în 1939), 
era de mult la putere în Germania (din 1933), 
fusese la noi rebeliunea legionară (în ianuarie 
1941), Ion Antonescu era Conducătorul Ro-
mâniei (din septembrie 1940). De mai mulți 
ani, decidenții din România acelor vremuri vi-
raseră către o politică de extremă dreapta, iar 
Goga – căruia Călinescu îi închină o adevăra-
tă odă tocmai în capitolul „Specificul național” 
– fusese premier (1937-1938) și obținuse prin-
tr-un decret odios retragerea cetățeniei româ-
ne unui număr de peste 200.000 de evrei. E 
greu de susținut că G. Călinescu nu cunoștea 
toate aceste lucruri și fapte, că nu știa cine e 
la putere în Germania din 1933 și ce politică 
face, că nu știa de începutul celui de Al Doi-
lea Război Mondial, de rebeliunea legionară, 
de decretul lui Goga cel elogiat de el acum, 
în februarie 1941. E de-a dreptul fantezist să 
ni-l închipuim pe Călinescu atât de rupt de 
realitate, încât capitolul lui despre „Specifi-
cul național”, în care folosește de atâtea ori 
termenul „alogen”, ca și atributul de român 
„pur”, să ne apară ca fiind exclusiv expresia 
gratuită a unui critic artist, plutind în înalte sfe-
re ale literaturii. Călinescu, da, e de multe ori 
în Istoria... lui artist, dar nu și aici, în acest 
capitol, în care accentuează o întristătoare 
viziune naționalistă și rasială asupra întregii 
literaturi române. Până să ajungă la scriitorii 
evrei, judecați în bloc (!), în penultimul aline-
at al Istoriei..., marele critic și istoric literar va 
susține pe un ton peremptoriu teze de-a drep-
tul aberante despre românii „puri”, contrazise 
de însăși istoria românilor. Să vedem o primă 
afirmație halucinantă a lui Călinescu despre 
românii „de rasă”, opuși de el „alogenilor”: „...
poporul român e de o masivitate vădită și în 
majoritatea zdrobitoare creatorii în limbă ro-
mână sunt românii de rasă.”

Această enormitate „critică” va fi urmată 
(din păcate pentru Călinescu, pentru Istoria... 
lui și pentru canonul nostru literar, constituit 
pe baza ei) de multe altele.

DANIEL CRISTEA-ENACHE

profil de scriitorBun de citit – Semnal Hasefer
Continuăm rubrica noastră, semnalându-le cititorilor lucrările nou apărute la Editura Hasefer.

„În spatele liniilor inamice: povestea adevărată 
a unui spion evreu francez în Germania nazistă”, 

de Marthe Cohn și Wendy Holden, 
traducere de Anastasia Scutaru, 
redactor Andreea-Maria Olaru, pre-
zintă povestea adevărată a vieții lui 
Marthe Hoffnung-Cohn (n. 1920). 
Când Hitler vine la putere, familia ei 
– care locuia în apropierea graniței 
dintre Franța și Germania – își ajută 
coreligionarii evrei să treacă în Zona 
Liberă din Franța. Sora mai mică 
a Marthei, Stéphanie, este aresta-

tă și deportată la Auschwitz, tragedie care marchea-
ză pentru totdeauna restul familiei. Folosindu-se de 
cunoașterea perfectă a limbii germane și de aspec-
tul său arian, Marthe se alătură serviciului secret de 
informații al armatei franceze, furnizându-i informații 
de preț despre mișcările trupelor naziste. La vârsta de 
80 de ani, ea primește La Médaille Militaire, cea mai 
înaltă distincție militară a Franței, pentru lupta sa con-
tra nazismului.

„Scriitori și artiști / mo-
derni și avangardiști / evrei și 
români”, de Emil Nicolae (pse-
udonimul literar al lui Emanuel 
Nadler), redactor Ileana Buculei, 
este un volum de studii și eseuri 
dedicate unor nume mari, cunos-
cute și mai puțin cunoscute de 
publicul cititor. Scriitori și artiști ca 
Jules Pascin, A.L. Zissu, Eugen 

Relgis, Tristan Tzara, B. Fundoianu, Sașa Pană, D. 
Trost, Arturo Schwarz, Victor Brauner (într-o secțiune 
specială, intitulată „Brau neriana”), Franz Kafka, Virgil 
Gheorghiu, Virgil Teodorescu ș.a. sunt analizați cu 
rafinamentul și condeiul jurnalistului cultivat. Grafica 
volumului câștigă în expresivitate prin ilustrațiile care 
întregesc textul.

„Mistici mesianici”, de Moshe Idel, traducere de 
Alina Cârâc, redactor Ileana Buculei, este o lucrare 

academică a cărei temă centra-
lă este mesianismul cabalistic și 
care își are originea într-o serie 
de articole ale autorului despre 
abordările teozofic-teurgice și 
magice ale actelor mântuitoa-
re din Cabala, precum și într-un 
capitol din teza sa de doctorat 
(1976) cu privire la mesianismul 
lui Abraham Abulafia. Multe din-
tre eseurile cuprinse în carte se 
constituie într-un dialog critic și 
constructiv cu studiile lui Gershom Scholem, conside-
rat cel mai important cercetător al mesianismului evre-
iesc (dintre lucrările căruia reamintim traducerea din 
2020, la Hasefer, a volumului de prelegeri universitare 
„Curente majore ale misticii iudaice”). Scopul publi-
cării cărții lui Moshe Idel îl constituie contribuția la o 
înțelegere sofisticată și policromatică a Cabalei.

„Trei sfaturi pentru viață, 
un sfat pentru dragoste”, de 
Harry Bar-Shalom, în traducerea 
din ebraică a autorului și în re-
dactarea Ilenei Buculei, este un 
roman a cărui acțiune se petrece 
în preajma atacului terorist din no-
iembrie 2015, la Teatrul Bataclan 
din Paris. La o emisiune de radio 
din acea perioadă, experții în con-
traterorism ai Angliei, ai Franței 
și ai Germaniei îi sfătuiseră pe 
cetățeni cum să se comporte în momentele de pericol 
extrem. Aproape toate personajele centrale (Jean, Gi-
zel, Ionathan) vor acționa după aceste tipare – fuga, 
mimarea morții sau căutarea unei ascunzători. Sfatul 
pentru dragoste îl vor descoperi cititorii acestui roman.

Pentru mai multe detalii vă invităm să consultați 
site-ul nostru, www.hasefer.ro, iar pentru comenzi ne 
puteți contacta pe e-mail (difuzare@hasefer.ro).

CLAUDIA BOSOI

Premieră de film: Ciné-vérité
În data de 14 aprilie 2022, la Muzeul Național al 

Țăranului Român a avut loc premiera filmului Ciné-
vérité, după scenariul lui Radu F. Alexandru, în regia 
lui Bogdan Dreyer. Actorii din rolurile prin-
cipale sunt Bogdan Dumitrache, Lavinia 
Șandru, István Téglás, Camelia Pintilie și 
Adrian Păduraru. Realizat cu sprijinul Cen-
trului Național al Cinematografiei, filmul a 
fost produs de Filmex Film și coprodus de 
Studioul de Creație Cinematografică al Mi-
nisterului Culturii.

Moderatorul evenimentului a fost acto-
rul Adrian Păduraru, „decanul de vârstă din 
distribuție”, care a prezentat întreaga echipă 
a filmului: „Cu mulți dintre membrii echipei 
lucrez de ani de zile, mai mult decât atât, cu 
câțiva dintre părinții membrilor echipei am lucrat în alte 
filme. Încep cu scenaristul filmului, un om pe care îl 
cunosc dinainte de a-l întâlni, am jucat în piesele dom-
niei-sale, este dramaturg, scriitor, om politic, realizator 
de emisiuni de radio și televiziune: Radu F. Alexandru. 
Cu producătorul filmului, Titi Popescu, situația e în fe-
lul următor: ne despart cam 35 de ani de momentul pri-
mului film împreună, iar de câțiva ani încoace ne apro-
pie o prietenie solidă. Despre regizorul Bogdan Dreyer 
vreau să spun că, în numeroasele sale participări la 
con cursuri internaționale, a obținut mai mult de zece 

premii. Este un debut în ceea ce privește colabora-
rea noastră despre care sper să nu rămână singulară. 
Directorul de imagine a filmului este Marian Stanciu. 

Aplauze și pentru toți cei care nu apar pe 
afiș, căci datorită lor se poate face un film!”

Emoționat, Radu F. Alexandru a spus: 
„Mulțumesc și sper din toată inima să nu vă 
pară rău că suntem astă seară aici, împre-
ună.”

Titi Popovici a întărit: „Sunt foarte onorat 
să putem participa împreună la prima vizio-
nare a acestui film.”

Lavinia Șandru a precizat: „Filmările 
au fost făcute înainte de pandemie și de 
declanșarea invaziei din Ucraina, deci totul 
arată altfel. Există o persoană care a fost 

alături de noi pe tot parcursul filmărilor și care a stat 
toată viața în spatele camerelor, Marin Vladimir, direc-
torul Studioului de Creație Cinematografică. Vă rog 
să-l aplaudați!”

Filmul reflectă relațiile dintre cupluri și relațiile de 
putere, vorbind fără patetism despre prietenie și tră-
dare, filantropie și oportunism, vicierea stilului de film 
documentar „ciné-vérité” prin lăsarea la vedere numai 
a „feliilor de viață” voite de protagoniști și, poate, chiar 
și de public.

C. BOSOI

De la profesor la jurnalist
de altfel o pepinieră de jurnaliști, 
a fost locul unde s-a format unul 

dintre cei mai cunoscuți autori ai acelor vremuri.
Károly József, căci despre el este vorba, s-a năs-

cut la Arad, pe 28 august în anul 1886, într-o familie 
evreiască foarte săracă, cu cinci copii, în care mama, 
Zeiner Júlia, era casnică, iar tatăl, Klein Lajos, muncea 
cu ziua în diverse locuri. Din Romániai-magyar irodal-
mi lexikon, apărut la Editura Kriterion în 1991, aflăm 
că scriitorul a absolvit școala la profilul real în 1904 
și se pregătea să devină profesor. Dar pașii vieții l-au 
dus înspre jurnalism. A debutat la Aradi Közlöny unde 
a profesat ca editor timp de patru ani. A mai lucrat în 
redacțiile unor ziare din Oradea și Budapesta.

Romániai-magyar irodalmi lexikon spune că „s-a 
retras din jurnalism în anii 1920 și a trăit din vânza-

rea propriilor cărți. Scrierile sale amestecă gânduri 
conservatoare și progresiste”. Însă lexiconul ma - 
ghiar-evreiesc, apărut la Budapesta în 1929, declară 
că „actualmente trăiește la Berlin unde este cola-
borator al mai multor ziare germane”. Aceeași sursă 
amintește de cariera de traducător din limba germană 
a lui Károly József și spune că a avut mare succes 
în domeniu. Cert este că în anul 1927 apare cartea A 
nagy fordulat (Marea întorsătură) la Editura Corvin I. 
Lányi Könyvnyomdai Műintézete, iar în anul 1934, ro-
manul satiric A halott (Decedatul), publicat de autor la 
tipografia Reiner. Urmează A pénz embere (Omul ba-
nului), publicat la tipografia Lovrov & Co., Magyar mini-
atürök (elbeszélések – convorbiri), Napoleon házasit, o 
piesă de teatru în trei acte, jucată pe scena arădeană.

Károly József a decedat la Arad, în anul 1960. 

(Urmare din pag. 16)
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O delegație a Sharaka, o orga-
nizație arabă care dorește apropierea 
dintre Israel și lumea arabă în urma 
Acordurilor Abraham, a participat la 
Marșul Vieții de la Auschwitz, care a 
avut loc la 28 aprilie, de Iom Hașoah, 
Ziua de Comemorare a Victimelor Ho-
locaustului. Tinerii arabi au străbătut, 
cu ceilalți participanți ai Marșului, cei 
3,2 km dintre Auschwitz și Birkenau, 
itinerarul deportaților din lagărele 
morții.

Sharaka a fost creată în decem-
brie 2020, la câteva luni de la sem-
narea Acordurilor Abraham dintre 
Israel, Emiratele Arabe Unite și Ba-
hrain. Grupul dorește să stabilească 

mai multe relații personale, ceea ce 
lipsește în cazul Egiptului și Iordani-
ei care au semnat acorduri de pace 
cu Israelul, dar ale căror populații au 
o atitudine ostilă sau indiferentă față 
de statul evreu. Activitatea Sharaka 
nu se limitează la statele din Golf, la 
ea participă persoane din Siria, Liban, 
Arabia Saudită, Maroc, Turcia și Ieru-
salimul de Est. Sunt scriitori, militanți, 
influenceri din social media și oameni 
politici care pot să-și împărtășească 
experiența din Polonia unei audiențe 
care dorește să-i asculte.

O delegație a Sharaka a vizitat 
Statul Israel, inclusiv Memorialul Yad 
Vashem. Această vizită i-a deter-

minat pe mulți membri, care anteri-
or nu cunoșteau ce s-a întâmplat în 
Holocaust, să vină la Auschwitz și 
să participe la Marșul Vieții. „A fost o 
experiență foarte grea, dar trebuia să 
vedem pentru a ne asigura că nicio-
dată nu se va mai repeta și pentru a-i 
învăța pe cei din comunitatea noastră 
să vadă adevărata poveste, nu cea pe 
care ne-o oferă media, deoarece ea 
ne spune minciuni. Este o întâmpla-
re cu totul diferită, mie mi s-a spus tot 
timpul că Holocaustul nu a existat”, a 
declarat Aysha Jalal care lucrează la 
Comisia Națională pentru Educație, 
Știință și Cultură din Bahrain, filială a 
UNESCO.

Scriitoarea și militanta pentru pace 
Fatema Al Harbi, director al Sharaka 
pentru problemele din Golf, a fost în-
cântată după semnarea Acordurilor 
Abraham și așteaptă realizarea unor 
relații mai apropiate dintre Israel și 
statele din Golf. A fost în Israel și, la 
rândul ei, a vizitat Memorialul Yad Va-
shem. „Când m-am dus cu delegația 
din Bahrain în Israel, oamenii mi-au 
pus întrebări și erau curioși să afle mai 
multe, așa că m-am decis să particip 
și la Marș, să cunosc ce s-a întâmplat 
și să încerc să educ oamenii să afle 
mai multe despre Holocaust. Este ne-

cesar, deoarece în regiunea arabă cei 
mai mulți neagă Holocaustul și susțin 
că nu s-a întâmplat. Nici nu vor să 
vorbească despre subiect, de aceea 
este important să aibă pe cineva din-
tre ei care să vorbească deschis des-
pre Holocaust”, a spus Al Harbi. După 
prima ei vizită a început să posteze 
date despre Israel, cu rezultate ames-
tecate, dar a observat că mulți oameni 
erau interesați și au început să pună 
întrebări, așa că a continuat și a con-
statat schimbări pozitive.

„Este o realizare istorică aducerea 
aici a acestui grup curajos de influ-
enceri din Orientul Mijlociu, pentru a 
învăța și a fi martori ai istoriei Holo-
caustului pe care o vor împărtăși în 
țările și societățile lor”, a afirmat Amit 
Deri, cofondator și director general al 
Sharaka. „Prin astfel de acțiuni putem 
edifica o pace caldă și înțelegere.”

Tot acum, pentru prima dată în 
istoria de 30 de ani a Marșului, la 
acest eveniment a fost prezentă o 
delegație guvernamentală oficială din 
partea Emiratelor Arabe Unite. Oficial, 
delegația nu este legată de Sharaka, 
dar prezența la același eveniment a 
celor două delegații reflectă realitatea 
politică schimbătoare din Orientul Mij-
lociu, a relatat The Times of Israel.

Pagină realizată de EVA GALAMBOS

În fiecare an, în preajma Zilei de 
Comemorare a Victimelor Holocaus-
tului și a Eroismului, se publică în 
Israel un raport anual despre situația 
antisemitismului din întreaga lume. 
Raportul, realizat de 11 cercetători 
de la Centrul pentru Studiul Evreimii 
Contemporane de la Universitatea Tel 
Aviv, a fost prezentat recent publicului.

Ultimul document nu aduce vești 
prea bune, au apreciat autorii, de-
oarece, cu mici excepții, 
în țările cu cele mai mari 
comunități evreiești din 
Diaspora s-a înregistrat 
o creștere abruptă a nu-
mărului de incidente anti-
semite, în comparație cu 
2020 și cu 2019. Explicația 
poate fi o întărire în unele 
țări a dreptei radicale po-
puliste și a stângii radicale 
antisioniste. Îngrijorările de pe urma 
pandemiei de Covid 19 și dificultățile 
economice care au urmat au stimu-
lat exprimarea urii și a prejudecăților, 
evreii fiind acuzați de producerea pan-
demiei și de faptul că ar fi profitat de 
pe urma ei. De asemenea, și conflictul 
din Gaza din mai 2021 și confruntările 
din orașele arabe din Israel au moti-
vat intensificarea antisemitismului. 
Paginile de socializare au popularizat 
teoriile conspiraționiste în cadrul căro-
ra antisemitismul se află pe primul loc.

Deși combaterea antisemitismului 
dispune astăzi de fonduri consistente, 
se organizează mai multe conferințe, 
seminare, workshopuri și se elaborea-
ză mai multe legi decât înainte, iar li-
deri ai unor țări își asumă sarcina de a 
combate fenomenul, nu se obțin rezul-
tatele așteptate. Autorii raportului re-
cunosc că, în pofida tuturor eforturilor, 
fondurilor, angajamentelor, această 
luptă a eșuat, iar incidentele, inclusiv 
cele cu caracter violent, au escaladat.

Raportul a constatat că, de pildă: în 
Marea Britanie numărul atacurilor an-
tisemite aproape că s-a dublat, de la 

97 la 173; în Franța numărul a crescut 
cu o treime; iar în Germania a ajuns la 
cel mai înalt nivel din ultimii ani, anu-
me la 3.028 în 2021, în comparație cu 
2.351 în 2020. Și în Canada a avut loc 
o adevărată explozie a incidentelor. 
Singurele țări în care s-a înregistrat o 
descreștere modestă sunt Italia și Ar-
gentina. Nu s-a putut analiza situația 
în două țări cu o numeroasă populație 
evreiască: Rusia și Brazilia. Cifrele 

oferite de guverne par falsificate, ara-
tă raportul.

Autorii consideră că accentua-
rea tendinței se datorează în parte și 
unei raportări mai bune a incidentelor 
în mai multe țări. Pe de altă parte, 
există și abordări subiective. Une-
le organizații ale drepturilor omului 
susțin în analizele lor că manifestări-
le rasiste nu se referă la evrei, ci nu-
mai la afro-americani, afro-europeni, 
migranți, romi, lucrători străini, mem-
bri ai grupărilor LGBTQ.

Un fenomen observat în cadrul 
pandemiei a fost folosirea de către 
demonstranții antivaccin a Holocaus-
tului ca termen de comparație. Pro-
fesor Dina Porat, unul dintre autorii 
raportului, a arătat că aceasta a în-
semnat trivializarea Holocaustului și 
a reprezentat o „denaturare comple-
tă a conținutului crimelor naziste și 
a lecțiilor pe care omenirea ar trebui 
să le învețe în urma acestor crime”. 
Aceste comparații, a adăugat Porat, 
nu trebuie considerate nevinovate, 
deoarece adesea sugerează antise-
mitism.

Raportul anual al Universității  
Tel Aviv despre antisemitismul 

global în 2021

Două organizații musulmane au participat la Marșul Vieții de la Auschwitz

Digital Service Act  
va reglementa conținutul 

platformelor de social media
Uniunea Europeană este la un pas 

de a finaliza legea denumită Digital 
Service Act care, odată aprobată, va 
reprezenta o piatră de hotar în regle-
mentarea conținutului marilor plat-
forme de social media ca Facebook, 
Twitter și altele, oferind și utilizatorilor 
o mai mare securitate. Parlamentul 
European a aprobat poziția pe baza 
căreia se va negocia cu statele mem-
bre și cu Comisia Europeană care 
lucrează la detaliile finale, înainte de 
a se transforma în lege. Marile com-
panii de tehnologie au dus campanii 
îndelungate și dure pentru a atenua 
prevederile legislației, dar nu cu mare 
succes.

Astăzi, serviciile digitale joacă un 
rol important în viețile oamenilor, ele 
cuprinzând paginile web, social me-
dia, cărțile electronice, depozitarea 
știrilor în cloud, muzică și streamin-
guri video. Puțin controlate din lipsă 
de legislație, ele au putut adăposti 
și transmite știri false, material cu 
conținut violent, propagandă și ata-
curi rasiste, xenofobe, antisemite, în-
demnuri către terorism sau anarhie. 
Constatându-se caracterul lor nociv 
într-o piață nereglementată, societa-
tea civilă a încercat în diferite țări să 
introducă măsuri de limitare a acestui 
fenomen, dar demersul a fost de mul-
te ori tergiversat sub pretextul că în-
calcă principiul libertății de exprimare.

În decembrie 2020, Comisia Euro-
peană a propus un nou cadru legisla-
tiv care să poată interzice răspândirea 
știrilor false, a discursului care incită 
la ură, atacurile cibernetice prin limi-
tarea competiției și a dominației pieței 
de către câteva entități. Principiul de 
bază este: ceea ce se consideră ile-
gal în lumea reală să fie ilegal și în 
cea virtuală. Odată adoptată, legea va 
crea o lume online mai sigură. Ea va 
permite utilizatorilor să decidă ce vor 
să vadă online și va obliga platforme-
le să șteargă conținutul ilegal și nociv, 
mai ales discursul care incită la ură, 
dezinformarea sau reclama pentru 

produsele contrafăcute. Platformele 
urmează să fie sancționate dacă nu 
se conformează legislației.

Noua lege va afecta atât mari-
le platforme, cât și milioane de uti-
lizatori, printre care magazinele de 
aplicații Twitter, Facebook, platfor-
mele muzicale și video – You Tube și 
Spotify – platformele online de călăto-
rii, ca Airbrib. O atenție sporită se va 
acorda platformelor online cu peste 
45 de milioane de utilizatori lunar. Uti-
lizatorii vor putea semnala platformei 
conținutul ilegal al unor materiale, iar 
aceasta va fi obligată să-i informeze 
despre măsurile luate.

Elon Musk, avertizat de Uniunea 
Europeană

Twitter va trebui „să se adapteze 
complet reglementărilor europene”, 
indiferent de intențiile lui Elon Musk 
cu privire la libertatea cuvântului, a 
declarat Thierry Breton, comisarul UE 
pentru piața internă. El a afirmat că 
rețeaua americană de socializare, în 
curs de achiziționare de către Musk, 
va trebui să respecte Digital Service 
Act, elaborat de Uniunea Europeană, 
care vizează reglementarea puterii 
marilor companii implicate. „Hărțuirea 
online, vânzarea produselor contrafă-
cute, pornografia infantilă sau îndem-
nurile la acte teroriste... Twitter va tre-
bui să se adapteze la reglementările 
noastre europene, care nu există în 
SUA”, a declarat Breton pentru AFP. 
„Orice companie care operează în 
Europa trebuie să respecte reglemen-
tările noastre, indiferent de acționarii 
săi. Domnul Musk știe foarte bine 
acest lucru”, a precizat comisarul eu-
ropean.

Elon Musk a promis că va acorda 
mai multă libertate de exprimare pe 
Twitter și a stârnit dezbateri dure des-
pre viitorul platformei, existând îngri-
jorarea că ea poate deveni mai toxică. 
El a recunoscut totuși că există limite 
impuse de legislație.
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Laude-Reut, au interpretat la vioară 
cântecul idiș Oyfn pripetchick.

De asemenea, a fost vernisa-
tă o expoziție de pictură și fotogra-
fie, realizată de elevi ai Complexului 
Educațional Laude-Reut, de la ciclu-
rile primar, gimnazial și liceal, coordo-
nată de prof. Marius Frățilă și Sergiu 
Iczkovits.

Otto Fülöp – amintirile unui 
supraviețuitor

Otto Fülöp a vorbit în fața elevi-
lor și a invitaților despre 
experiența sa din perioa-
da Holocaustului. Născut 
în anul 1930, în localitatea 
Miercurea Nirajului, din 
județul Mureș, el și întrea-
ga sa familie aveau să fie 
deportați la Auschwitz ca 
urmare a anexării Tran-
silvaniei de Nord-Vest de 
către Ungaria horthystă. 
„În luna mai 1944 am fost 
ghetoizați. Tot în luna mai 
1944 am ajuns la Aus-
chwitz. Pe data 4 mai 1945 
am fost eliberat de armata 
americană. Eram un copil 

de 13 ani și jumătate, eram de o vâr-
stă apropiată de voi, copiii de liceu. La 
sfârșitul lunii aprilie 1944 am fost dus 
cu părinții în ghetoul din Târgu Mureș. 
La 25 mai suntem îmbarcați în vagoa-
ne. 75-80 de persoane într-un vagon. 

Drumul a durat patru zile. La 29 mai, 
în zorii zilei, am sosit la Auschwitz-
Birkenau. Momentul era groaznic”, 
își amintește supraviețuitorul, despre 
care spune că au fost ul-
timele clipe când familia a 
fost împreună. Otto Fülöp a 
îndemnat tinerele generații 
prezente în sală să fie vigi-
lente și să aprecieze liberta-
tea ca pe o valoare supre-
mă a umanității.

...to Revival
Un alt moment comemo-

rativ s-a referit la victimele 
din rândul soldaților israeli-
eni, evocate cu prilejul zilei 
de Iom Hazikaron. În acest 
sens, elevii Complexului Educațional 
Laude-Reut au prezentat un moment 
dedicat sergentului Șimi Knoll, ori-
ginar din România. De asemenea, 
grupul muzical al aceluiași liceu, aflat 
în coordonarea prof. Zamir Solomon, 
a interpretat cântecul Lăsați-ne să 
creștem în pace, urmat de un recital 
de poezie. Nu în ultimul rând, trupa de 
dans, coordonată de profesoara Mi-
oara Stoian, a prezentat un moment 
intitulat „Ghimpii... e tot ce mi-a ră-
mas”, de Aviv Gefen și Idan Raichel.

Tova Ben-Nun Cherbis, președinta 
Complexului Educațional Laude-Reut,  
a mulțumit directoarei Teatrului Evre-
iesc de Stat, Maia Morgenstern, și 

De la Holocaust la renaștere – 2022 întregii echipe care a făcut posibil 
un astfel de eveniment ce reflectă „o 
istorie pe care suntem obligați să o 
cunoaștem”. De asemenea, un gând 
de recunoștință a fost transmis lui Otto 
Fülöp, pentru efortul de a fi fost pre-

zent și pentru implicarea în educarea 
tinerelor generații. „Domnule Fülöp, 
vă rog mult de tot să ne promiteți 
că anul viitor ne întâlnim aici încă o 
dată.” Eforturile elevilor, coordonato-
rilor, profesorilor au fost evidențiate 
de vorbitoare, mulțumindu-le pentru 
implicare și pentru reușita unui astfel 
de eveniment, aproape de un moment 
aniversar: 74 de ani de la înființarea 
Statului Israel.

Ceremonia s-a încheiat cu un mo-
ment solemn, în care au fost intonate 
imnurile de stat al României și al Sta-
tului Israel.

DAN DRUȚĂ

Marele Rabin Menachem Haco-
hen, în curând nonagenar, a marcat 
o epocă în istoria postdecembristă a 
rabinatului din România. A fost – cum 
a primit titulatura în 1997, din partea 
președintelui de atunci al FCER, acad. 
Nicolae Cajal z.l. – îndrumător spiritu-
al al comunităților evreiești din țară. 
Îndrumător nu înseamnă mijlocitor în-
tre om și Divinitate, ci sfătuitor în cău-
tarea propriului drum în viață; un mod 
lucid de a crede în Dumnezeu, a dia-
loga cu El omenește, exigent și autoe-
xigent, cu înțelegere, fără prejudecăți 
și închistări. Menachem Hacohen be-
neficia de experiența omului politic: 
consilier al lui Ben Gurion, deputat în 
Knesset între anii 1974-1988, când 
s-a făcut remarcat în comisiile parla-
mentare de interne, securitate, cultură 
și educație, externe, finanțe, imigrație 
și absorbția emigranților.

Deși, după moartea Șef-Rabinului 
Rosen, conducerea laică a Federației 
s-a separat de cea spirituală, Marele 
Rabin Hacohen era o punte de legă-
tură. O sesiza, în scrisoarea de reco-
mandare, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române (BOR), Prea Fericitul Daniel, 
trimisă la 18 noiembrie 2019 forurilor în 
drept, pentru a primi titlul de Cetățean 
de Onoare al României: „Ca Mitropo-
lit al Moldovei și Bucovinei am avut 
multe ocazii de a-l întâlni pe Marele 
Rabin Menachem Hacohen (...) În tot 
acest răstimp am remarcat calitățile 
sale deosebite, preocuparea de a le 
cultiva neîncetat cu înțelepciune, dra-
goste și responsabilitate în relațiile cu 
celelalte culte religioase din Româ-
nia, în general, și cu BOR, în special. 
Am admirat modul armonios în care 
Marele Rabin a îmbinat credința pro-
fundă cu o cultură academică vastă, 
evlavia rugăciunii cu înțelepciunea 
de a construi relații cu oameni diferiți, 
fidelitatea față de tradiția religioasă 
cu preocuparea pentru problemele 
actuale. În acest sens, simpozioane-
le internaționale iudeo-creștine orga-

nizate în țara noastră, cu implicarea 
directă a Marelui Rabin Menachem 
Hacohen, au fost evenimente semni-
ficative și expresii ale responsabilității 
comune pe care o avem în contextul 
lumii contemporane.”

Modul în care a știut să promoveze 
imaginea României în lume a fost nu-
mitor comun în expunerea de motive 
din toate recomandările: a Patriarhu-
lui Daniel, a secretarului de stat pen-

tru Culte, Victor Opaschi, a deputatu-
lui minorității evreiești în Parlamentul 
României, Silviu Vexler, în prezent 
președinte al FCER, reluat de la tribu-
na Parlamentului, când propunerea a 
fost adoptată în unanimitate.

Era o punte de legătură și din per-
spectiva raporturilor FCER cu mari 
organizații internaționale evreiești. Ca 
lider al Joint-ului și al Claims Confe-
rence, Marele Rabin Hacohen a ajutat 
mult comunitățile evreiești din Româ-
nia, a continuat s-o facă și după înce-
tarea mandatului în obștea noastră, în 
2011, și continuă și acum.

După 1990, relațiile FCER cu Am-
basada Israelului, devenite deschise, 
au căpătat o altă consistență, o altă 
frecvență. Statul român, aflat în plin 
proces de democratizare, dădea un 
nou impuls legăturilor neîntrerupte 
vreodată ale României cu Israelul. 
Nici chiar după Războiul de Șase Zile 
din 1967, când statele-satelit din blo-
cul ex-sovietic le rupseseră. Marele 
Rabin Menachem Hacohen era rabin 
militar și îl însoțea pe Șef-Rabinul de 
atunci al Israelului, Shlomo Goren, 

împreună cu trupele de parașutiști 
care au redobândit partea veche a 
Ierusalimului și Zidul de Apus. Erau 
primii care se rugau la Kotel. Lacrimi-
le erau mai puternice decât vorbele, 
rememora la Templul Coral de Ziua 
Ierusalimului. 1967 a fost și anul de-
butului său editorial, după experiența 
jurnalistică, fiindcă era și editor al re-
vistei Mahanaim a Rabinatului militar. 
Cartea se chema „Pietrele vorbesc. 
Istorie și folclor în zonele eliberate de 
IDF”.

Cercetarea Holocaustului în Ro-
mânia era o altă dimensiune a preocu-
părilor sale. A făcut parte din Comisia 
Internațională pentru Studierea Holo-
caustului din România, ale cărei reco-
mandări, constituite în Raportul Final, 
au dus la recunoașterea Holocaustu-
lui de către statul român în 2004. Un 
an mai târziu, când se înființa Insti-
tutul Național pentru Studierea Holo-
caustului din România „Elie Wiesel”, 
a fost ales membru în Colegiul de 
Onoare. Tot în anii săi de îndrumător 
spiritual s-a consfințit marcarea Iom 
Hazikaron și Iom Haațmaut în obștea 
noastră. „Eram într-un moșav, de Iom 
Hazikaron, își amintea. Cineva care-și 
pierduse fiul într-unul dintre războaie-
le de apărare a Israelului m-a invitat 
să dau Lehaim cu el. Am crezut că-și 
pierduse mințile. «Vreau să dăm Le-
haim – a spus – fiindcă fiul meu a mu-
rit luptând pentru țara lui, el nu a fost 
asasinat în camerele de gazare»”.

Nu s-a temut și nu se teme decât de 
inactivitate. A spus-o când a fost săr-
bătorit la 85 de ani, în Israel, printr-o  
expoziție despre viața și opera sa. Se 
mai teme de ceva: de extremisme, 
mărturisea într-un interviu acordat 
RE, pe când era îndrumătorul nostru 
cultural: „Fiindcă orice extremisme, 
de orice fel, fac viața negativă. Nu te 
ruga să fii apărat de dușmani, roagă-
te ca oamenii să nu fie, ei între ei, 
dușmani.”

IULIA DELEANU

Marele Rabin Menachem Hacohen la 90 de ani
„Roagă-te ca oamenii să nu fie, ei între ei, dușmani”

Complexul Educațional Laude- 
Reut din Capitală a organizat pe 4 mai 
un eveniment comemorativ, găzduit 
de Teatrul Evreiesc de Stat, intitulat 
From Holocaust to Revival – De la 
Holocaust la renaștere, 2022. Victi-
mele Holocaustului, soldații israelieni 
căzuți la datorie și totodată Ziua Israe-
lului, ca simbol al renașterii, reprezintă 
principalele momente evocate în ca-
drul acestui program susținut de elevii 
instituției de învățământ, coordonați 
de regizoarea Liat Farris Twaina și de 
profesoara Andreea Alter.

Printre numeroșii participanți la 
ceremonie, s-au aflat: Excelența Sa, 
ambasadorul Statului Israel în Ro-
mânia, David Saranga; șeful-adjunct 
de misiune, Amir Sagron; Tova Ben-
Nun Cherbis, președinta Complexului 
Educațional Laude-Reut; membri ai 
colectivului Laude-Reut, reprezentanți 
ai presei și alții.

From Holocaust...
Un cuvânt de bun-venit a fost 

adresat de Maia Morgenstern, ma-
nagerul Teatrului Evreiesc de Stat, 
instituție partener în cadrul acestui 
proiect educațional. Ea a mulțumit 
tuturor celor prezenți și deopotrivă 
celor care au făcut posibil acest eve-
niment educațional. „Teatrul Evreiesc 
de Stat este onorat să se alăture, în 
calitate de partener al Complexului 
Educațional Laude-Reut în realizarea 
și găzduirea acestui eveniment edu-
cativ adresat tuturor. Trecutul este o 
lecție și niciodată nu ești prea matur 
sau prea crud pentru a învăța aceas-
tă lecție. Porțile Teatrului Evreiesc de 
Stat se deschid astăzi, atât pentru 
prezent, rememorând trecutul, cât și 
pentru viitor. Un demers cât se poa-
te de sincer, autentic și, nu în ultimul 
rând, atât de binevenit astăzi mai mult 
ca oricând. Vă invit, așadar, la neuita-
re, la cunoaștere, la dialog. Shalom! 
Pace!”

Un moment de reculegere a pre-
cedat rostirea rugăciunii de Izkor, de 
către ambasadorul Statului Israel în 
România, David Saranga.

Momente artistice și muzicale  
în amintirea victimelor  

Holocaustului
Actorii Teatrului Evreiesc de Stat, 

Maia Morgentern și Lorena Luchi-
an au interpretat cântecele Es brent, 
după versurile poetului idiș Mordechai 
Gebirtig, precum și imnul partizanilor 
evrei, Zug nit keyn mul sau Partizaner 
lid. De asemenea, actorul Mircea Dra-
goman a recitat un emoționant poem 
intitulat L-am cătat pe tata, semnat 
de Israel Hadari, ambele momente 
fiind acompaniate de TES Orchestra: 
Bogdan Lifșin, Mihai Pintenaru, Ro-
dica Gancea, Ferras Sarmini, Sergiu 
Marin și Mihai Murariu. Dan Schor și 
fiul său, Robert Schor, elev al Liceului 
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La Ierusalim

Ceremonii emoționante de Iom Hașoah
Pe 27 aprilie seara, în Piața Ghe-

toului din Varșovia din fața Memori-
alului Yad Vashem au început cere-
moniile de Iom Hașoah (Ziua Amintirii 
Holocaustului și a Eroismului), dedi-
cate memoriei victimelor Holocaustu-
lui și eroilor căzuți în cadrul rezistenței 
evreiești. Este o zi de doliu care cu-
prinde ceremonii religioase, dar și 
evocarea unor povestiri și amintiri ale 
supraviețuitorilor.

Ca în fiecare an, comemorarea a 
început cu o ceremonie de evocare a 
memoriei celor șase milioane de evrei, 
victime ale lagărelor morții din Euro-
pa. Au participat personalități politice 
israeliene, reprezentanți ai societății 
civile, supraviețuitori ai Holocaustu-
lui, diplomați, demnitari străini, printre 
care președinta Bundestagului, Bär-
bel Bas. În fiecare an, aceste come-
morări sunt dedicate unor evenimente 
legate de Holocaust. În acest an ele 
au purtat denumirea „Transporturi că-
tre dispariție: deportarea evreilor în 
perioada Holocaustului”.

Rabinul Israel Meir Lau, preșe-
dintele Consiliului Yad Vashem, el 
însuși supraviețuitor al Holocaustu-
lui, a aprins Torța Memorială. Por-
nind de la o fotografie reprezentând 

împușcarea unei mame cu doi copii 
într-o pădure din Ucraina, președintele 
Isaac Herzog a vorbit despre datoria 
statului evreu față de supraviețuitorii 
Holocaustului. Statul Israel promite 
că părinții și copiii care trăiesc aici nu 
vor fi niciodată uciși. Răspunderea 
evreilor în istorie este să-și aminteas-
că, iar cea a societății, să preia și să 
transmită mai departe memoria Ho-
locaustului, a subliniat președintele 
Israelului. „Dragi supraviețuitori ai 
Holocaustului, memoria voastră este 
și memoria noastră, iar sarcina de a 

o păstra ne revine nouă tuturor. Noi 
avem răspunderea să predăm lecții 
despre memoria Holocaustului și să 
o dăm mai departe, din generație în 
generație.” „Să ne amintim ce s-a în-
tâmplat cu poporul nostru, să demon-
străm că nu numai istoria, ci și viito-

rul nostru comun ne vor uni, că vom 
lupta împotriva dușmanilor noștri, a 
antisemitismului care se răspândește 
în lume, inclusiv în paginile de social 
media. Aportul supraviețuitorilor este 
inspirație și încurajare pentru noi”, a 
mai afirmat Herzog.

În cuvântul său, premierul Naftali 
Bennett a subliniat în primul rând uni-
citatea Holocaustului, respingând toa-
te încercările actuale de a compara o 
serie de evenimente cu Holocaustul. 
„Nici cele mai grele războaie de as-
tăzi nu echivalează cu Holocaustul și 
nu pot fi comparate cu Holocaustul”, a 
spus acesta. Abordând problema an-
tisemitismului, el a arătat că ura față 
de evrei nu are o logică specifică și 
că orice ar face evreii este motiv de 
antisemitism. Cea mai bună armă 
împotriva antisemitismului este să ne 
bazăm pe propriile forțe și să constru-
im un stat puternic, a afirmat Bennett. 
„Statul Israel este puternic. Clădim 
punți către prieteni noi și vechi și ne 
aprofundăm alianțele. Dar trebuie să 
ne amintim de un adevăr fundamen-
tal. Vom fi în stare să existăm în țara 
noastră dacă ne aprofundăm rădăci-
nile pe pământul nostru.”

Bennett a evocat și Revolta Ghe-
toului din Varșovia și a constatat cu 
sufletul îndurerat că, deși erau clipe 
tragice, luptătorii din ghetou au fost 
împărțiți în două tabere – dreapta și 
stânga – care nu au colaborat. Noi, 
a subliniat el, nu trebuie să permitem 
manifestarea unor lupte între facțiuni.

În momentele care au urmat, șase 
supraviețuitori ai Holocaustului – câte 
unul din Ungaria, Lituania, Austria și 
Olanda și doi din Polonia – au aprins 
șase torțe în memoria celor șase mi-
lioane de evrei uciși în Holocaust. 
Participanții au putut vedea și înregis-
trări despre viața și suferințele lor în 
perioada Holocaustului.

În numele supraviețuitorilor, dr. 
Moshe Meron a mulțumit Statului Is-
rael că aceștia au avut posibilitatea să 
înceapă o nouă viață și să-și refacă 
familiile în statul evreu.

În încheierea ceremoniilor, David 
Lau, șef-rabinul așkenaz al Israelului, 
a recitat psalmii corespunzând eveni-
mentelor, Yitzhak Yosef (cunoscut ca 
rabinul din Rishon), șef-rabinul sefard 
al Israelului, a spus Kadiș-ul, iar Beni 
Harel, supraviețuitor al Holocaustului, 
a recitat rugăciunea El Male Raha-
mim. La sfârșit s-a intonat Hatikva, 
imnul de stat al Israelului.

Comemorările au continuat a doua 
zi, pe 28 aprilie, când, la ora 10, s-a 
păstrat pe tot teritoriul țării un mo-
ment de reculegere pentru victime și 
a încetat orice fel de activitate, prac-
tic toată țara a încremenit. Au urmat 
apoi, la monumentul Holocaustului de 
la Yad Vashem, depuneri de coroa-

ne de către președintele Isaac Her-
zog, premierul Naftali Bennett și alte 
personalități israeliene.

Prezentă pentru prima dată la Iom 
Hașoah, Bärbel Bas, președinta Bun-
destagului, a participat la o ceremonie 
comemorativă germano-israeliană, 
condusă de Mickey Levy, președintele 
Knessetului. În cartea de onoare a 
Yad Vashem, Bas a scris: „Nu avem 
voie să uităm. Germanii au șters de 
pe suprafața pământului șase milioa-
ne de vieți. Mă gândesc la cei morți cu 

o tristețe profundă și cu rușine... de-
oarece germanii, strămoșii noștri, au 
planificat anihilarea lor cu sânge rece 
și au pus-o în aplicare în mod brutal.” 
Ea a mulțumit Yad Vashem pentru că 
a conferit victimelor Holocaustului „o 
față și un nume”.

B’nai B’rith International  
a personalizat sute de victime  

ale Holocaustului
În cadrul unei ceremonii online orga-

nizate împreună cu Yad Vashem, B’nai 
B’rith International a adus un omagiu 
victimelor din diferite țări, ucise de că-
tre naziști și de colaboratorii lor. Astfel, 
cinci membri ai B’nai B’rith, unii dintre 
ei cu funcții de răspundere în diferite 
organizații, printre care și doi tineri, „au 
dat un nume” evreilor executați, fie prin 
împușcare (Holocaustul prin gloanțe), 
fie în lagăre de exterminare, cei mai 
mulți la Auschwitz. Majoritatea numelor 
citite au aparținut unor copii.

EVA GALAMBOS

Ziua 
Ierusalimului – 
un timp pentru  

a crede  
în noi înșine  
ca națiune

care la acea 
vreme era minis-
trul informațiilor 

pentru Agenția Evreiască, gu ver nul 
din re zis tență, înaintea înființării sta-
tului. „Igal, care sunt șansele ca noi 
să câștigăm într-o luptă împotriva a 
cinci armate arabe?”, a întrebat Ben 
Gurion. „Nu mai mult de 50%”, a răs-
puns Alon. La care Ben Gurion a re-
marcat: „Când, în ultimii două mii de 
ani, a avut poporul evreu șanse atât 
de bune să-și reia pământul?” Este 
adevărat că, retrospectiv, rezultatul 
războiului ar fi putut să fie diferit, dar 
adevăratul leadership înseamnă să 
știi când să-ți asumi riscul și când să 
nu faci asta. Sunt sigur că faptul că 
evreii se aflau atunci la trei ani după 
Holocaust a jucat un rol important în 
această decizie.

Ulterior, în preajma evenimentelor 
legate de Iom Ierușalaim, am avut din 
nou o situație de viață și de moarte. 
Așa cum, în 1948, cinci armate ara-
be au amenințat că ne vor împin-
ge în mare, la fel s-a întâmplat și în 
1967. Rezultatul războiului și viteza 
desfășurării evenimentelor, inclusiv 
recucerirea Ierusalimului și a Muntelui 
Templului, au adus un nou sentiment 
de speranță și relevanță istorică pen-
tru legătura noastră cu Țara Israelu-
lui. Pentru prima dată de la începutul 
Statului Israel, a existat atunci o aliya 
semnificativă din țările privilegiate, 
din care evreii nu fugeau de niciun fel 
de persecuție, ci doar doreau să facă 
parte din acest nou rol al evreilor în 
istorie. În aer se simțea că eram în 
sfârșit pe drumul cel bun și că Raiul 
ne zâmbește înapoi. Acesta nu a fost 
un sentiment naiv, ci dezideratul unui 
popor care credea în dreptatea cau-
zei sale și era dispus să-și pună viața 
în pericol pentru a-și atinge scopul. 
Forța credinței noastre în noi înșine 
ca națiune nu este cu nimic mai puțin 
miraculoasă decât rezultatul războiu-
lui. Aceasta este o lecție și pentru as-
tăzi. Iom Ierușalaim Sameah!

– Vă mulțumesc.

(Urmare din pag. 7)

„Amintiri de pe Frontul de Est” și „Babi Yar. Context”,  
la One World Romania

criminalilor de 
război, relatările 

despre masacre, provenite din mărtu-
rii ale militarilor din corpul de cavale-
rie, ale supraviețuitorilor și ale marto-
rilor. Arhivele trebuie și ele combinate, 
chestionate; uneori poți să obții un re-
zultat mai bun prin recurs la montaj.”

„Babi Yar. Context” a fost realizat 
de regizorul ucrainean Sergei Loz-
nitsa în 2021, la 80 de ani de la unul 
dintre cele mai mari masacre naziste 
comise pe teritoriu sovietic, proiec-
tul cinematografic fiind comandat de 

Memorialul Holocaustului de la Babi 
Yar, din al cărui comitet face parte și 
Adrian Cioflâncă și ai cărui membri 
ucraineni s-au înrolat pentru a lupta în 
războiul din patria lor. În film este citat 
scriitorul Vassili Grossman, cu idei-
forță din lucrarea „Ucraina fără evrei”.

În discuția de după vizionare, 
politologul Sorin Ioniță, aflat în dialog 
cu Adrian Cioflâncă, a încadrat filmul 
în categoriile „docu-dramă” și „ficțiune 
sonoră”, remarcând vastitatea ma-
terialului vizual valorificat artistic de 
Sergei Loznitsa care a preluat imagini 

realizate de propagandă, 
dar a descoperit și mate-
riale needitate. Vorbitorul 
a apreciat varianta filmu-
lui sonor ca fiind „plauzi-
bilă, în acord cu istoria, 
o subliniere a unui mesaj 
corect”. În schimb, inter-
locutorul său și-a susținut 
opinia că „sunetul este 
un adaos de efect, dar 
care ficționalizează fil-
mul. Are efect asupra 
simțurilor noastre, ne 

manipulează. Este o exploatare 
emoțională uneori fățișă, alteori mai  
subtilă”.

Numărul de morți de la Babi Yar 
este subiectul unei dispute majore 
în Ucraina de astăzi. Adrian Cioflân-
că a sintetizat că estimările duc la 
30.000 de suflete, dar cifrele nu o 
să fie niciodată cunoscute cu exac-
titate; principala categorie a victime-
lor au fost evrei, urmați de alte etnii. 
Adevărul istoric nu este congruent 
cu discursul universalizării victimelor, 
promovat de Stalin: „Obsesia lui era 
să universalizeze suferința populației 
civile. Acest tip de discurs s-a păstrat 
pe monumente. Se punea presiune 
pe organizațiile evreiești, acuzate 
de naționalism și separatism, să nu 
vorbească exclusiv despre evrei”. 
Este unul dintre motivele pentru care, 
în anii ’50, sovieticii au acoperit cu 
deșeuri industriale groapa de la Babi 
Yar. Alt motiv este acela că „sovieticii 
nu aveau instrumentele conceptuale 
pentru a înțelege fascismul, așa că in-
sistau pe suferința clasei muncitoare”, 
a mai arătat vorbitorul.

(Urmare din pag. 4)

Israel Meir Lau
Yitzhak Yosef
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– Primul mandat la conducerea 
ICR Tel Aviv se împarte în două pe-
rioade, aproximativ egale, înainte și 
după pandemie. Cum a decurs acti-
vitatea ICR Tel Aviv în primii doi ani 
și cât de mult v-a influențat pandemia 
activitatea?

– Fără falsă modestie, pot afirma 
că reprezentanţa ICR Tel Aviv a avut 
o perioadă fastă până la izbucnirea 
pandemiei. În anul 2019, Institutul 
Cultural de la Tel Aviv a aniversat 15 
ani de existenţă, reprezentanţa mar-
când acest moment prin organizarea 
unor evenimente de amploare. Pri-
mul dintre aceste evenimente a avut 
loc la începutul anului 2019: gala de 
operă „Europa muzicală” de la YMCA 
Ierusalim, dedicată şi preluării, de că-
tre România, a preşedinţiei rotative a 
Consiliului UE.

A urmat „Festivalul filmului româ-
nesc în Israel”, organizat, în aprilie 
2019, la cinematecile din Tel Aviv, 
Ierusalim, Haifa, Herzliya, Holon, 
Sderot şi Roș Pina. Succesul răsună-
tor al festivalului românesc de la Zi-
chron Ya’akov, iniţiat în toamna anului 
2018, ne-a îndreptăţit să ne lansăm, 
la a doua ediţie din octombrie 2019, 
într-un proiect ambiţios, de extindere 
a festivalului „Strada românească” 
de la Zichron Ya’akov, numărul de 
participanţi crescând de la 14.000 în 
2018, la peste 20.000. Anul aniversar 
„15 ani de ICR în Israel” a culminat cu 
Gala de operă românească, realizată 
chiar de Ziua Naţională a României, 
în sala de peste 700 de locuri, arhi-
plină, a Teatron Yerushalaim, gală al 
cărei program a fost alcătuit dintr-un 
repertoriu exclusiv românesc.

Anul 2020 l-am început în aceeaşi 
notă, în primele două luni având loc 
câteva evenimente importante, dedi-
cate unor date din calendarul diplo-
maţiei culturale româneşti: Ziua Cul-
turii Naţionale (15 ianuarie) am sărbă-
torit-o împreună cu trei dintre cei mai 
reprezentativi actori israelieni de ori-
gine română, adevărate legende ale 
teatrului israelian contemporan: Lya 

Koenig, Nicu Nitai (din păcate, de-
cedat între timp) şi Tricy Abramovici. 
De Ziua Internaţională a Comemorării 
Victimelor Holocaustului am organizat 
un inedit duplex istorico-literar la Tel 
Aviv şi Naharya, cu istoricul Adrian 
Cioflâncă şi cu scriitorul Cătălin Mi-
huleac, ambii abordând tematica Ho-
locaustului evreilor din România, dar 
din unghiuri, domenii de preocupare 
diferite.

Începând cu data de 15 martie 
2020, după o inițială stare de șoc ca-
uzată de implementarea restricțiilor 
pandemice, am reuşit să ne adaptăm 
rapid la noua situație. Ne-am străduit 
să transferăm multe dintre programe-
le tradiţionale ale ICR Tel Aviv pe di-
verse platforme virtuale.

– Care sunt proiectele majore ale 
ICR Tel Aviv din ultimii patru ani?

– Am amintit deja despre Festiva-
lul „Strada românească” de la Zichron 
Ya’akov, care a devenit, în câțiva ani, 
„nava amiral” a calendarului nostru de 
diplomație publică. Un alt mare pro-
iect recurent este Festivalul Filmului 
Românesc din Israel, care a avut un 
mare succes la public la prima ediție 
din 2019, cele șapte cinemateci par-
ticipante având mereu sălile pline la 
proiecțiile de filme românești. În 2020 
și 2021 am fost nevoiți să recurgem 
la soluția alternativă de a organiza 
acest mare festival de film doar onli-
ne. Anul acesta am reușit să revenim 
la normal: cinematecile sunt pline de 
public israelian. (Ediția 2022 a Fes-
tivalului Filmului Românesc în Israel 
se desfășoară tocmai în aceste zile, 
în perioada 9-21 mai 2022 – n.red.) 
În fine, avem intenția de a reveni și în 
marile săli de spectacole ale Israelu-
lui cu concerte de muzică simfonică și 
gale de operă românească, așa cum 
a fost cazul Teatrului din Ierusalim îna-
inte de pandemie, ocazia fiind oferită 
acum de programul Timișoara – Capi-
tala Culturală a Europei 2023. Intenția 
noastră este aceea de a colabora cu 
o instituție de cultură timișoreană și 
cu una israeliană, în vederea organi-

zării unui program care să promove-
ze Timișoara și în rândurile publicului 
israelian consumator de cultură (prin-
tre ei, desigur, și acei israelieni care 
sunt ei înșiși originari din Timișoara 
sau legați în vreun fel de acest frumos 
oraș din România).

– Care sunt perspectivele următo-
rilor patru ani la ICR Tel Aviv? Către 
ce domenii vă îndreptați mai cu sea-
mă atenția?

– În anii care vin, intenționăm să 
păstrăm – respectiv, să reînnodăm 
– tradiția organizării unor evenimen-
te de impact, a căror inițiativă să ne 
aparțină și care să confere vizibilitate 
sporită acțiunilor culturale românești. 
Din acest an și pentru anii care ur-
mează, Festivalul „Strada româ-
nească” de la Zichron Ya’akov va fi 
extins, după intențiile noastre, și la 
cealaltă localitate israeliană fondată 
de emigranți din România: Roș Pina. 
Continuăm, desigur, să organizăm 
deja tradiționala Săptămână a Fil-
mului Românesc în Israel, dar și pro-
iectele destinate continuării și lărgirii 
parteneriatelor cu instituțiile de cultură 
și de învățământ din România și din 
Israel, precum și asigurării participării 
românești la cele mai reprezentative 
festivaluri internaționale din Israel. 
Vom facilita schimburile culturale, ar-
tistice și diplomatice cu reprezentanți 
ai celorlalte țări participante, vom 
putea contribui la punerea bazelor 
unor noi colaborări artistice la nivel 
internațional.

Aș menționa, în acest context, încă 
ceva: dorim să ne implicăm mai mult 
în componenta de conștientizare soci-
ală a activității rețelei EUNIC, din care 
face parte și Institutul Cultural Român. 
De aceea, pe lângă proiectele cultu-
ral-artistice organizate în comun în 
cadrul clusterului EUNIC din Tel Aviv – 
a cărui președinție am și deținut-o, de 
altfel, pe parcursul primului meu man-
dat –, am pus accent pe participarea 
noastră în proiecte sociale, cum este 
și Ecoweek Israel, care – după cum și 
denumirea o sugerează – este centrat 

pe protecția mediului.
– Ce ne puteți spune, după acest 

prim mandat, despre cum sunt perce-
pute România și, în particular, cultura 
română în societatea israeliană?

– Aș spune, în primul rând, că există 
aici, în Israel, un mare potențial, insu-
ficient exploatat. Acest potențial neex-
ploatat este dat în primul rând de ma-
rea masă a israelienilor care au origini 
românești, vorbind aici în primul rând 
despre generațiile a doua, a treia și 
chiar și a patra. Deși în covârșitoarea 
lor majoritate ei nu mai vorbesc limba 
română, au nu doar legături sufletești, 
ci chiar și administrative cu România, 
mulți dintre ei (re)dobândind cetățenia 
română, în ultimii ani. Acești israelieni 
se pot constitui în vectori de influență 
asupra întregii societăți israeliene, 
trebuie doar să știm cum să îi punem 
în mișcare, cum să îi „folosim” în inte-
resul României, al diplomației publice 
românești.

Aș mai menționa și importanța 
promovării României ca destinație tu-
ristică pentru israelieni, având și noi, 
ICR-ul, în acest domeniu un rol, pe 
lângă alte instituții abilitate ale sta-
tului român. În acest sens, vreau să 
amintesc două proiecte concrete care 
au țintit promovarea patrimoniului cul-
tural și turistic al României în spațiul 
israelian, în cadrul programului de 
mobilități pe care îl derulăm. Unul 
dintre acestea a fost sprijinirea de-
plasării unor realizatori de televiziune 
israelieni în zona Văii Prahovei, prilej 
cu care una dintre marile televiziuni 
comerciale din Israel a realizat un re-
portaj despre România, transmis în 
segmentul orar de maximă audiență, 
în cadrul emisiunii „Focus România”. 
Un alt proiect similar a fost sprijinirea 
deplasării unui fotoreporter israelian 
în România, fiind realizate fotorepor-
taje publicate în revista Globes din 
Israel și pe diverse platforme online 
israeliene cu profil turistic.

– De peste șapte decenii, Euro-
pa nu a cunoscut un război de am-
ploarea celui care se desfășoară la 
granița României. Cum vedeți rolul 
diplomației culturale în acest context?

– Diplomația culturală face parte 
din instrumentarul de tip „soft power” 
al unei țări, al unui stat, pentru a se 
impune pe plan internațional. Verbul 
„a se impune” ascunde aici o dorință 
de a convinge – fără a constrânge – 
alte popoare că ceea ce reprezentăm 
noi din punct de vedere social, cultu-
ral, economic și chiar politic este un 
model dezirabil, de admirat și even-
tual de urmat. America a cucerit ma-
pamondul nu prin puterea armelor, 
ci prin modul dezirabil de viață ame-
rican, prin Hollywood, prin muzica 
jazz, pop și rap, dar și prin hambur-
ger și prin Coca-Cola. Noi nu avem 
multe branduri culturale puternice, 
dar de exemplu noul val al cinema-
tografiei românești începe să devină 
un asemenea brand de țară. Reve-
nind la război și la cultură: seducția 
este întotdeauna mai eficientă decât 
coerciția, iar inimile se cuceresc prin 
puterea artei, nu a armelor.

– Vă mulțumesc.
GEORGE GÎLEA

Conform unei tradiții din ultimii ani, cu ocazia Iom 
Hașoah și Iom Hazikaron, la Centrul Comunitar și la Sina-
goga Evreilor Originari din România în Israel „Beit Yaakov 
Yosef – Rabin Zvi Gutman”, din Tel Aviv, au venit numeroşi 
ofițeri și membri din forțele Poliției Israelului din districtul 
Tel Aviv, care au participat la tradiționala ceremonie de co-
memorare.

Polițiștii s-au adunat la intrarea în sinagogă pentru a 
aduce un omagiu victimelor Holocaustului, în general, 
și victimelor Holocaustului din spaţiul românesc, în par-
ticular. Odată cu sunetul sirenei naționale, la ora 10.00, 
ei s-au aliniat, pentru salutul oficial, în dreptul panourilor 
comemorative de pe pereții sinagogii, care amintesc, prin 
prezenţa lor perenă, de crimele și de deportările care au 
dus la exterminarea a jumătate din populaţia evreiască a 
României în anii celui de Al Doilea Război Mondial. Rabi-
nul comunității românești din Israel, Elhanan Gutman, a 
oficiat ceremonia emoţionantă de aprindere a lumânărilor 

memoriale și de intonare a rugăciunii memoriale El Male 
Rahamim.

La eveniment au participat, printre alții: prof. Danny 
Koren, președintele Asociației Evreilor Orignari din Basa-
rabia; domnul Itzhak Pincu, președintele Asociației Evre-
ilor Originari din România din Rishon Le Zion; precum şi 
reprezentantul Poliției, de asemenea un originar din Ro-
mânia, Roni Vermut.

Compozitorul lt. colonel (rez.) adv. Shlomo Yosefzon 
a realizat o prezentare video a evenimentelor tragice. Is-
toria vremurilor de restriște a fost evocată în prezentările 
susținute de președintele Centrului Comunitar, adv. Zvi 
Manor, inspectorul de poliţie Iosef Peretz şi inspectorul de 
poliţie Lori Samara.

Comunitatea Originarilor din România a primit un ca-
dou de apreciere de la Poliția israeliană: o carte despre 
capturarea tiranului Adolf Eichmann, Operațiunea Aerului.

DIANA MEDAN

„Inimile se cuceresc prin puterea artei, nu a armelor”
Interviu cu Martin Salamon, directorul ICR Tel Aviv

Ziua Holocaustului la Comunitatea Evreilor 
Originari din România în Israel
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Seder pe tot globul și nu numai
Seder organizat  

de președintele Israelului

Președintele Israelului, Isaac Her-
zog, și doamna Michal Herzog, împre-
ună cu cei trei fii ai lor, au organizat 
la reședința prezidențială un Seder la 
care au invitat soldați singuri și o fa-
milie de imigranți evrei din Ucraina, 
care au reușit să se refugieze. Militarii 
invitați provin din Costa Rica, respectiv 
din Argentina, unde au rămas familiile 
lor, iar familia ucraineană, mama și cei 
doi băieți, a trebuit să-l părăsească pe 
tată care nu a putut pleca din Ucraina.

Într-un mesaj transmis evreilor care 
sărbătoresc Pesahul, președintele 
a vorbit despre dorința de libertate 
multi milenară a evreilor, despre gri-
ja și responsabilitatea Statului Israel 
pentru toți evreii din Diaspora, inclusiv 
pentru cei din Ucraina, necesitatea de 
a strânge legăturile între Diaspora și 
Statul Israel. Președintele i-a asigurat 
pe evrei că Israelul este gata oricând 
să-i primească cu brațele deschise, 
când vor dori să vină.

„Sederul Poporului” la Casa Albă
Pentru al doilea an, administrația 

Biden a ținut un Seder virtual la Casa 
Albă. Denumit „Sederul Poporului”, 
acesta a fost transmis pe pagina de 
You Tube a Casei Albe.

Ceremoniile au fost conduse 
de Chanan Weissman, consilier la 

Casa Albă, participanții fiind rabini, 
oficialități, lideri și artiști evrei. Pentru 
prima dată a fost de față și Deborah 
Lipstadt, viitorul trimis special al SUA 
pentru monitorizarea și combaterea 
antisemitismului.

Doug Emhoff, soțul Kamalei Har-
ris, vicepreședinta SUA, a vorbit des-
pre semnificația Pesahului în familia 
lui și a generațiilor de strămoși, săr-
bătoare care a reprezentat întotdeau-
na o sursă de speranță pentru redo-
bândirea țării promise, atunci când 
îndurau prejudecățile, persecuțiile și 
pogromurile.

La Sederul virtual au participat și 
pre ședintele Biden și soția sa, pre șe-
dintele menționând că, pentru prima 
dată în ultimii ani, familia și prietenii sunt 
din nou împreună la masa de Seder.

Mulți dintre vorbitori, printre care 
președintele Biden și Emhoff, au 
abordat și tragedia din Ucraina și spe-
ranța oferită poporului ucrainean de 
evenimentele marcate de Pesah – eli-
berarea.

Peste 1000 de persoane la  
Sederul din Emiratele Arabe Unite

Întâlnirile au avut loc în Dubai și 
Abu Dhabi, pentru a celebra Sederul 
de Pesah, cel mai mare desfășurat 
vreodată în Emiratele Arabe Unite. 
„Comunitatea noastră continuă să 
crească și să prospere aici, la care se 
adaugă fluxul reînnoit de israelieni și 
evrei din toată lumea”, a declarat Levi 

Duchman, rabinul Emiratelor. „Primi-
rea călduroasă a comunității noas-
tre de către conducerea locală este 
un testament real de coexistență și 
toleranță. Ne pare bine că putem ce-
lebra în același timp împreună Pesa-
hul și Festivalul Libertății”, a spus el.

Sederul – la care au participat am-
basadori, oficialități guvernamentale 
și membri ai comunității – a fost ținut 
în mai multe limbi: ebraică, engleză, 
franceză și rusă. Șef-rabinii din Isra-
el au transmis mesaje de felicitare lui 
Duchman și comunității evreiești din 
Emirate.

Seder... în spațiu
Astronautul israelian Eytan Stibbe 

a organizat primul Seder în spațiu. El 
a consumat azimă pregătită artizanal 
și a prezentat celor trei colegi de la 
Stația Spațială Internațională valo-
rile Pesahului, legate de libertate și 
supraviețuire, citind părți din Hagada. 
Fost pilot pe avioane de luptă, la ora 
actuală om de afaceri, devenit al doi-
lea astronaut israelian, Eytan Stibbe 
face parte din misiunea Rakia. Stibbe 

Lag BaOmer, a 33-a zi a Numărătorii Omerului, marca-
tă în 2022 la data de 19 mai, este o zi festivă în calendarul 
evreiesc. Se sărbătorește prin ieșiri în aer liber, focuri de 
tabără, parade și alte evenimente vesele. Este o zi pre-
ferată pentru a organiza o nuntă, mai ales de către evreii 
așkenazi.

Talmudul relatează că, în săptămânile dintre sărbătorile 
evreiești Pesah și Șavuot, o ciumă a făcut ravagii printre 
discipolii marelui înțelept Rabbi Akiva, „pentru că nu au 
acționat respectuos unul față de celălalt”. Se consideră că 
24.000 de studenți la ieșiva au murit atunci. Conform celor 
mai multe opinii, păcatul acestora a fost faptul că nu se 
respectau unii pe alții și fiecare încerca să-și facă o „Toră a 
lui”, adică propria lege.

Prin urmare, aceste săptămâni sunt respectate ca o 
perioadă de doliu, în care diverse activități vesele sunt in-
terzise: nu se ascultă muzică, nu se îmbracă haine noi și 
nu se fac nunți. În a 33-a zi, de Lag BaOmer, decesele 
provocate de respectiva pandemie au încetat. Astfel, Lag 
BaOmer este o sărbătoare ce subliniază importanța iubirii 
și a respectării semenilor.

Anul acesta, în familia Habad România, Lag BaOmer 
este cu adevărat o dată specială. Este chiar ziua nunții lui 
Menahem Mendel sau „Mendi”, cum este cunoscut în co-
munitate, băiatul cel mare al rabinului Naftali și al Rishei 
Deutsch, directorii Habad România. Aleasa inimii lui este 
Haia Mușka Cunin, fiica rabinului Haim Nochum și a Tovei 
Cunin, din Los Angeles, SUA.                DIANA MEDAN

Tradiția mai puțin știută a nunților de Lag BaOmer:  
zi specială pentru Habad România

Între Pesah și Șavuot, în a 33-a zi 
a Omerului, de 18 Iyar, celebrăm Lag 
BaOmer, meditație despre dârzenie, 
demnitate, rezistență prin forța spiritu-
lui. La nivel narativ, sărbătoarea mar-
chează un respiro în desfășurarea ce-
lei de a treia revolte a evreilor împo-
triva imperiului roman (132-135 e.a), 
condusă de Bar Kohba: singura zi în 
care nu a murit niciunul dintre luptă-
tori. Prima revoltă a fost înăbușită 
de Titus, fiul împăratului Vespasian, 
aproximativ în 70 e.a, când e distrus 
al doilea Templu și evreii sunt duși în 
exil. Dar iudaismul a fost salvat de 
Școala din Iavne, propunere făcută de 
Iohanan ben Zakai, unul dintre liderii 
spirituali ai timpului, și acceptată de 
Vespasian. I se părea fără însemnă-
tate. Cât de importantă era, avea să 
se vădească în timp. Multe imperii au 
pierit de atunci încoace, învățătura iu-
daică, nu.

A doua revoltă are loc în timpul 
unei campanii a împăratului Traian îm-
potriva parților, în 113 e.a., întreruptă 
pentru a-i face față. Un război de uzu-
ră, pe durata a trei ani. Inegalitatea de 

Lag BaOmer – lecție despre rezistență armată  
și libertate spirituală

Comemorare la Varșovia

79 de ani  
de la Revolta 
din Ghetoul 

Varșoviei
La data 19 aprilie 1943, prizo-

nierii evrei din Ghetoul Varșoviei 
declanșează o formă de rezistență 
armată, ca urmare a intenției auto-
rităților germane de a evacua întreaga 
populație evreiască pentru a fi depor-
tată spre lagărele de exterminare de la 
Treblinka sau Majdanek. Deși înfrân-
tă, răscoala a reprezentat un simbol al 
rezistenței și al luptei pentru viață.

Ghetoul Varșoviei, unul dintre 
cele 400 care au existat în perioa-
da Holocaustului, constituia o zonă 
de demarcație care separa restul 
populației Varșoviei de cetățenii evrei. 
În capitala Poloniei, el a fost constituit 
la 16 noiembrie 1940, pe o suprafață 
de doar 4 km pătrați și concentra 
inițial un număr de peste 280.000 de 
persoane, reprezentând mai mult de 
50% din populația totală a orașului. 
Pe 19 aprilie 1943, în ajunul sărbătorii 
de Pesah, 750 de prizonieri înarmați 
au opus rezistență intenției de depor-
tare a unui număr important de prizo-
nieri către lagărele de exterminare. 
Drept represalii, autoritățile germa-
ne au desfășurat 2.000 de luptători 
Waffen-SS și numeroase trupe mili-
tare care au incendiat ghetoul clădire 
cu clădire, pentru a înăbuși răscoala. 
La 28 aprilie, revolta fusese în mare 
parte înfrântă de trupele armate ger-
mane. Ca urmare a luptelor și a ripos-
tei trupelor germane, peste 13.000 de 
evrei au fost uciși în ghetou în timpul 
revoltei, iar restul de 50.000 rămași 
în viață au fost capturați aproape toți 
și transportați în lagărele morții de la 
Majdanek și Treblinka.

„Ceea ce am trăit nu poate fi des-
cris în cuvinte: am forțat de două ori 
germanii să fugă din ghetou. În orice 
caz, visul vieții mele s-a împlinit: ghe-
toul se apăra”, spunea Mordechai Ani-
elewicz, unul dintre liderii prizonierilor 
evrei.

Toţi supravieţuitorii care n-au re-
uşit să evadeze au fost deportaţi și 
uciși în diferite lagăre. În plus, pe data 
de 16 mai 1943, naziştii au aruncat în 
aer sinagoga din Varşovia, pentru a 
marca simbolic înfrângerea revoltei.

DAN DRUȚĂ

Pe 19 aprilie, la Varșovia a fost marcată a 79-a aniversa-
re a răscoalei ghetoului împotriva ocupației naziste. Sirenele 
din Varșovia au sunat, dând semnalul pentru începerea ce-
remoniilor care s-au desfășurat la monumentul Eroilor Ghe-
toului din Varșovia. Au fost de față președintele Poloniei, An-
drzej Duda, reprezentanți ai guvernului și ai municipalității. 
Șef-rabinul Poloniei, Michael Schudrich, a recitat Kadiș-ul în 
memoria celor care s-au sacrificat pentru libertate.

Într-o postare pe Facebook, premierul Mateusz Ma-
rowiecki a declarat că eroii răscoalei Ghetoului de la 

Varșovia „ne-au demonstrat că lupta pentru o cauză dreap-
tă, și anume libertatea și drepturile fundamentale ale omu-
lui, nu este niciodată pierdută și fără speranță”.

Mulți dintre participanții la ceremonie aveau narcise 
galbene în onoarea decedaților, o tradiție care a fost înce-
pută de Marek Edelman (z.l.), unul dintre liderii răscoalei. 
Acest simbol evocă „Steaua evreiască” pe care evreii erau 
obligați să o poarte. Narcisele din hârtie au fost distribuite 
trecătorilor de voluntari, în stațiile de metrou și în alte zone 
ale Varșoviei. (E.G.)

forțe e prea mare pentru reușită. Dar 
fisurile provocate cauzează imperiului 
începutul sfârșitului.

Încercarea succesorului lui Traian,  
Hadrianus, de a romaniza Iudeea 
naște o a treia revoltă ce izbucnește 
în 132 e.a., când romanii sunt prinși 
în ofensiva asupra britanicilor, coman-
dată de generalul Severus. Hadrianus 
îl cheamă pe Severus în zona reinfla-
mată. Măcel de doi ani. Pier 24.000 
de oșteni evrei. Dezastrul e codificat 
în Talmud prin folosirea unui termen 
medical: „epidemie”. Există și opinii 

care resping metafora, considerând 
reală criza sanitară.

Chiar dacă revolta avea să fie 
înăbușită după moartea lui Bar 
Kohba, în 135 e.a., și creierul ei, Rabi 
Akiva, ucis în torturi, alt discipol al 
său, Rabi Șimeon Bar Iohai, care se 
salvează ascunzându-se într-o grotă 
din Țfat, deschide învățăturii o nouă 
direcție prin Zohar. Se crede că Bar 
Iohai ar fi încetat din viață tot pe 18 
Iyar. Cabaliștii au transformat come-
morarea în elogiere a operei. 

IULIA DELEANU

a consumat azimă, a rostit kidușul și 
a avut chiar și gefilte fisch, pește um-
plut.

Cele trebuincioase serii de Seder 
au fost dăruite de rabinul Zvi Konikov 
din Florida, cutia de Pesah incluzând 
azimă shmurah și patru cutii cu suc 
de struguri pe care astronauții urmau 
să-l consume cu paiul din cauza lip-
sei gravitației. În timpul misiunii Rakia 
de zece zile, prima călătorie privată la 
Stația Spațială, Stibbe a condus peste 
30 de experiențe științifice și tehnolo-
gice pentru un număr de universități și 
firme start-up din Israel.

Grupaj realizat de  
EVA GALAMBOS
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A plecat recent, la fel de discret 
şi în tăcere cum a trăit, o doamnă 
specială a evreimii din România. 
Anette Vainer z.l. a fost sprijinul, 
apărătoarea, susţinătoarea, toia-
gul şi iubirea plină de can-
doare a lui Aurel Vainer z.l. 
Nu întâmplător l-a urmat atât 
de repede de la plecarea sa. 
Au venit mereu împreună la 
programele comunitare şi se 
completau în mod ideal.

A fost însă şi un om cu 
o forţă morală specială, un 
inginer de succes, care a 
lucrat conştiincios întreaga 
viaţă. În calitate de vicepre-
şedinte al B’nai B’rith Româ-
nia, a realizat programe de inte-
res, cu numeroşi participanţi.

Îmi aduc aminte de doamna 
Anette Vainer în special în calitate 
de gazdă. O gazdă mereu primi-
toare, ca o mamă care avea grijă 
de noi ca de copiii ei. Gătea exce-
lent și mereu avea pregătit ceva 
special pentru oaspeți.

Am apelat adesea la dânsa în 
chestiuni delicate, când am avut 

nevoie de un sfat sau de 
o abordare mai aparte cu 
dl Vainer. Mereu a știut 
să mă îndrume cu mare 
diplomație.

Avea mare grijă şi de 
cei mici şi de cei mai în 
vârstă. Niciodată nu am 
văzut-o să se apropie de 
un copil fără să îi ofere 
un dar. Niciodată nu am 
văzut-o să se apropie de 
un vârstnic fără să îi ofere 
o mângâiere. Îmi persistă 
şi astăzi în minte felul în 

care s-a apropiat şi a îmbrăţişat 
fiecare om singur de la Casa de 
bătrâni din Arad, pe care odinioa-
ră am vizitat-o împreună.

Amintirea ei ne este o pavăză 
şi ne învaţă cum să ne purtăm cu 
semenii noştri! Azi, la puţin timp 
de la plecarea acestui cuplu care 
mi-a fost ca o familie de peste 15 
ani, nu pot decât să spun o rugă-
ciune la mormântul lor şi să sper 
că realizările lor extraordinare nu 
vor fi uitate!

ISRAEL SHARLI SABAG,
director JDC România

FILE DE CALENDAR6
Evrei născuți în luna iunie

Ruth Westheimer (Karola Ruth Sie-
gel, „Dr. Ruth”) – psihoterapeută, născută 
la Wiesenfeld, Germania, 4 iunie 1928, 
emigrată în Palestina, stabilită la New 
York, 1956.

Dennis Gabor (Gunszberg Dénes) 
– fizician, născut la Budapesta, 5 iunie 
1900, stabilit la Londra,1933. Premiul No-
bel pentru fizică, 1971. Decedat la Lon-
dra, 1979.

Saul Bellow (Solomon Bellows) – 
scriitor, născut la Lachine, Canada, 10 iu-
nie 1915. Premiul Nobel pentru literatură, 
1976. Decedat la Brookline, Massachu-
setts, SUA, 2005.

Victor Brauner – pictor și sculptor, 
născut la Piatra Neamț, 15 iunie 1903, 
stabilit în Franța, 1938. Expoziții în 
Franța, România, SUA, Italia. Decedat la 
Paris, 1966.

Iosef Solomon Delmedigo (Yashar) 
– medic, matematician, filosof, născut la 
Kandia, Creta, 16 iunie 1591. A locuit la 
Istanbul, Veneția, Amsterdam. Decedat la 
Praga, 1655.

Erich (Wolf) Segal – scriitor, născut la 
New York, 16 iunie 1937. Printre romane: 
Poveste de dragoste. Decedat la Londra, 
2010.

Miklos Nyiszli – medic, născut la 
Șimleu Silvaniei, 17 iunie 1901. Deportat 
la Auschwitz, 1944, folosit ca autopsier; 
memorii. Decedat la Oradea, 1956.

Samson Raphael Hirsch (RaShaR) – 
rabin, născut la Hamburg, 20 iunie 1808. 
Fondator al iudaismului ortodox modern. 
Decedat la Frankfurt am Main, 1888.

Jacques (Jakob) Offenbach – com-
pozitor, născut la Köln, 20 iunie 1819, 
stabilit la Paris, 1835. Circa 100 de ope-
rete și opera Povestirile lui Hoffmann. 
Decedat la Paris, 1880.

Aurel Baranga (Leibovici) – scriitor, 
născut la București, 20 iunie 1913. Poe-
me avangardiste, însemnări despre Ho-
locaust, comedii. Decedat la București, 
1979.

Zelda (Schneersohn-Mishkovsky) – 
poetă, născută la Stupsk, Polonia, 20 iu-
nie 1914, emigrată în Palestina. Premiul 
Bialik pentru literatură, 1978. Decedată la 
Ierusalim, 1984.

Rehavam Zeevi (Gandhi) – general, 
om politic și istoric israelian, născut la 
Ierusalim, 20 iunie 1924. Asasinat de un 
terorist, când era ministru al turismului, 
Ierusalim, 2001.

Ilan Ramon – pilot și astronaut, năs-
cut la Ramat Gan, 20 iunie 1954. Primul 
cosmonaut israelian, decedat laolaltă cu 
toți membrii echipajului la prăbușirea na-
vetei Columbia, 2003.

Konrad Bercovici – scriitor, născut la 
Galați, 22 iunie 1882, stabilit în SUA. Po-
vestiri care prezintă mediul româno-evre-
iesc. Decedat la New York, 1961.

Geza Vermes – cercetător al istoriei 
iudaismului și creștinismului antic, născut 
la Budapesta, 22 iunie 1924, emigrat în 
Anglia. Decedat la Oxford, 2013.

Evrei decedați în luna iunie
Franz Kafka – scriitor, născut la Pra-

ga,1883. Lumea descrisă de el este biza-
ră, lipsită de logică, un coșmar. Decedat 
la Klosterneuburg, Austria, 3 iunie 1924.

Samuil Yakovlevici Marshak – scri-
itor, născut la Voronej, 1887. Eseuri de 
iudaism, poezii și povestiri pentru copii. 
Ordinul Lenin, 1939. Decedat la Mosco-
va, 3 iunie 1964.

Gyorgy Lukacs (Bernat Gyorgy 
Lowinger von Szegedin) – filosof, născut 
la Budapesta, 1885. Întemeietorul mar-
xismului oponent dictaturii. Decedat la 
Budapesta, 3 iunie 1971.

Yosef Govrin (Gurvitz) – diplomat, 
născut la Cernăuți, 1930, din 1947 în Pa-
lestina. Ambasador al Israelului în Româ-

nia, 1985-1989. Decedat la Ierusalim, 4 
iunie 2021.

Jules Pascin (Julius Mordecai 
Paskin) – pictor, născut la Vidin, 1885, 
mutat cu familia la București, 1892, stabi-
lit la Paris, 1905. Sinucis la Paris, 5 iunie 
1930.

Aby Har Even (Abba Hartstein) – sa-
vant aerospațial, născut în România, din 
1950 în Israel. Premiul pentru Apărarea 
Israelului, 1977. Decedat în Israel, 6 iunie 
2021.

Martin Schechter – matematician, 
născut la Philadelphia, 1930. Specialist în 
ecuații diferențiale și analiză funcțională. 
Decedat la Ierusalim, 7 iunie 2021.

Michael Alan Drosnin – scriitor, năs-
cut la New York, 1946. Analist al Bibliei 
Ebraice, căutând sensul ascuns din textul 
Torei. Decedat la New York, 9 iunie 2020.

Robert Fogel – economist, născut la 
New York, 1922. Premiul Nobel pentru 
economie, 1993, pentru cercetări în is-
toria economică. Decedat la Oak Lawn, 
Illinois, 11 iunie 2011.

Velvel Pasternak – compozitor, mu-
zicolog, editor muzical, născut la Toron-
to, 1933. Compoziții și editări de muzică 
evreiască. Decedat la New York, 11 iunie 
2019.

James I. Cohn – compozitor, născut 
la Newark, N.J., 1928. Compoziții de mu-
zică orchestrală, corală, de cameră. De-
cedat la New York, 12 iunie 2021.

Martin Buber – filosof, născut la Vie-
na, 1878, emigrat în Palestina, 1938. 
Scrieri asupra hasidismului și misticii 
iudaice. Decedat la Ierusalim, 13 iunie 
1965.

Moise Safra – om de afaceri și filan-
trop, născut la Aleppo, 1934, stabilit la 
Sao Paulo, 1952. Cofondator al Băncii 
Safra. Decedat la Sao Paulo, 15 iunie 
2014.

Marc (Leopold Benjamin) Bloch – 
istoric, născut la Lyon, 1886. Lider în 
Rezistența Franceză, asasinat de Ges-
tapo în arest lângă Lyon, 16 iunie 1944.

Tamar Bornstein-Lazar – scriitoare, 
născută la Ein Ganim, Israel, 1927. Cărți 
pentru copii; creatoare a personajelor Ko-
fiko și Chipopo. Decedată la Ein Ganim, 
16 iunie 2020.

Mordecai Ardon (Max Bronstein) – 
pictor, născut la Tychow, Galiția, 1896, 
emigrat în Palestina, 1933. Decedat la 
Ierusalim, 18 iunie 1992.

Darius Milhaud – compozitor, năs-
cut la Aix-en-Provence, 1892. Compoziții 
influențate de jazz și polifonie. Decedat la 
Geneva, 22 iunie 1974.

Ilya Mihailovici Frank – fizician, năs-
cut la St. Petersburg, 1908. Premiul No-
bel pentru fizică, 1958, pentru explicarea 
radiațiilor. Decedat la Moscova, 22 iunie 
1990.

Jonas Salk – medic virusolog, năs-
cut la New York, 1914. Descoperitor al 
vaccinului antipoliomielitic. Decedat la La 
Jolla, California, 23 iunie 1995.

Walther Rathenau – om politic, năs-
cut la Berlin, 1867. Ministru de externe 
al Germaniei, 1922, a inițiat tratatul de la 
Rapallo cu Rusia sovietică. Asasinat la 
Berlin, 24 iunie 1922.

Noemi Shemer (Sapir) – cântăreață, 
compozitoare și textieră, „doamna cânte-
cului israelian”, născută la Kvutzat Kine-
ret, 1930. Decedată la Tel Aviv, 26 iunie 
2004.

Yitzhak Shamir (Yezernitsky) – om 
politic, născut la Rujany, Belarus, 1915, 
imigrat în Palestina, 1935. Prim-ministru 
al Israelului, 1983-1984, 1986-1992. De-
cedat la Tel Aviv, 30 iunie 2012.

Mitchell Feigenbaum – fizician și 
matematician, născut la Philadelphia, 
1944. Studii în teoria haosului. Premiul 
Heinemann, 2008. Decedat la New York, 
30 iunie 2019.

LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI

6

Y  D E C E S E  Y  C O M E M O R Ă R I  Y

În amintirea unui om cu totul 
special, Anette Vainer z.l.

Înhumați în cimitirele Comunității Evreilor din București: GEORGES-
CU NADIA (Cimitirul Filantropia), ȘEINBERG VICTOR (Cimitirul Giur-
giului).

Cu adâncă durere, cu nesfârșit regret, Sandra Segal se alătură 
familiei îndurerate pentru a deplânge dispariția minunatului om și 
conducător care a fost ing. TIBERIU ROTH.

Rămas bun, Tibi Roth
Vestea dispariției lui Tiberiu Roth, personalitate binecunoscută a 

evreimii române, a fost un șoc pentru apropiații lui. Deși aflasem că era 
bolnav, că a trecut prin mai multe operații, speram că acest caracter 
optimist, viguros psihic, și, credeam eu, și fizic, va trece peste episodul 
dificil și va reapărea Tibi pe care-l știam: glumeț și în permanență cu 
zâmbetul pe buze.

În cei aproape 20 de ani de când l-am cunoscut și de când mi-a oferit 
prietenia, toate întâlnirile cu el într-un fel m-au îmbogățit, am aflat frân-
turi din viața lui, din gândirea și intențiile sale. Poate cea mai frumoasă 
trăsătură de caracter era empatia față de ceilalți, față de colegii, cola-
boratorii lui, față de toți membrii comunității din Brașov, pe care i-a păs-
torit decenii de-a rândul. Personal, mă bucuram de fiecare dată când 
îl vedeam. N-am să uit prima mea deplasare la Brașov, când abia ne 
cunoscuserăm. Împreună cu draga lui soție, Vera, a făcut totul ca să mă 
simt bine, m-a primit ca pe un membru de familie – și această atmosferă 
s-a menținut de fiecare dată când ajungeam la Brașov.

Tibi a fost un entuziast, un inovator, în paralel cu respectul față de va-
lorile trecutului. Voia și a și reușit să dinamizeze comunitatea brașoveană, 
Federația, mișcarea sionistă pe care a readus-o la viață în România. 
Acorda importanță visului către mai bine al evreimii. În sine, așteptarea 
venirii lui Mesia, spunea el, este pentru noi un stimulent către perfecțiune.

A fost un inginer foarte bun, a fost printre primii curajoși care, după 
1989, s-a lansat, și cu succes, în sectorul privat. Apoi, când a decis că a 
venit timpul să se ocupe și de viața personală, a început să călătorească 
în lume, iar experiența de pe urma acestor vizite a împărtășit-o mai întâi 
în revista Baabel, apoi în volumele cărții Evreu fără frontiere. Pentru toa-
te câte a făcut o viață întreagă, Brașovul i-a  conferit în urmă cu câțiva 
ani titlul de cetățean de onoare.

Plecarea lui dintre noi  este o mare pierdere. Din viața evreiască din 
România va lipsi unul dintre acei membri care și-au pus amprenta pe 
dezvoltarea ei. Drum lin printre stele, Tibi, și-ți promitem că nu te vom 
uita! (E.G.)
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luminează cerul / 
mai tare ca soa-
rele / inima e me-
tronomul tristeții 
/ mângâiate de 
amintirea iubi-
tei / și la fiecare 
pas te simți / mai 
ușor cu o bucată 
de viață // verde 
proaspăt / «verde crud» / respirația 
nu se simte / respirația e în plămânii 
alergătorului // ce frumos crește iarba 
/ deasupra morților” (Jogging la Aus-
chwitz). Emoția sau gândul genuin, 
necăutat, sunt slujite de o artă fină a 
versificației, care nici nu face exces 
de cuvinte, nici nu împodobește ceva 
care trebuie să rămână limpid și au-
tentic: „De ce foșnește rabinul cartea 
/ mai tare ca de obicei / – pentru că 
e Sabat și e liber / la studiu intens // 
de ce poartă rabinul ochelari / cu len-
tile foarte groase / – pentru că studiul 
i-a obosit / ochii // de ce pare rabinul 

Nu este pentru 
prima dată când 
scriu, în acest colț 
de pagină, despre 
poezia lui Emil Ni-
colae (pseudonimul 
literar al lui Ema-
nuel Nadler), și pe 
bună dreptate. Cri-
tic și istoric de artă, 
specialist în avan-
gardă și în opera lui 
Victor Brauner, dar 
și lider comunitar al 

evreilor din Piatra Neamț, Emil Nico-
lae este totodată unul dintre valoroșii 
reprezentanți ai „ramurii moldave” a 
optzecismului poetic. Afirmat mai târ-
ziu (din cauză că este o personalitate 
discretă), el a crescut temeinic, de la o 
carte la alta, configurându-și treptat un 
profil aparte, în cadrul generației sale.

Volumul recent apărut, intitulat 
Emanuel spune, este unul de maturi-
tate, în care s-au cristalizat căutările 

și încercările ultimelor două decenii. 
Înclin chiar să cred – și nu neapărat 
din cauza titlului – că are și un anu-
mit caracter programatic, vădit în „în-
chiderile” pe care poetul le furnizează 
unor direcții deschise în culegerile an-
terioare.

Îmi place la poezia lui Emil Nico-
lae – am mai spus-o – faptul că e ne-
prefăcută. Să nu fiu înțeles greșit: de 
la Charles Baudelaire încoace, arta 
modernă are inevitabil o cotă de „arti-
ficialitate”, ea fiind produsul intelectu-
lui și al conștiinței artistice, nu doar al 
inspirației. Însă mulți, prea mulți poeți 
contemporani își confecționează arti-
ficial nu textul poeziei, ci însuși senti-
mentul primordial de la care aceasta 
pornește și în absența căruia scrisul 
este o simplă dexteritate. Emil Nico-
lae nu face parte din această cate-
gorie: reflexivitatea și emoția sa sunt 
genuine, iar poetul nu scrie decât 
atunci când e imperios necesar să 
se împărtășească lumii: „întunericul 

Vocea poetului
Realitatea 

cărţii

Politică și minciuni
Nu, nu e nici o greșeală, pentru că în zilele 

noastre nu mai e vorba de „Politică și delicatețe”, 
ca în timpul lui Caragiale ci, pe față, de politică 
și minciuni, deși politicienii au rămas tot „oameni 
cilibii” și „când e vorba de delicatețe (a se citi inte-
rese – n.a.), nu se mai încape politică”.

De pildă, Vladimir Putin s-a jurat săptămâni la 
rând că nu are de gând să atace Ucraina, deși 
avea masați la frontieră peste 90.000 de ostași 
și tehnica de luptă necesară ca noua Armată 
Roșie să își poată duce la bun sfârșit misiunea 
încredințată de liderii de la Kremlin. Și, după „cili-
biul” nostru, armata sa nici măcar nu a atacat, ci a 
pornit o nobilă operațiune militară specială de „de-
nazificare” a Ucrainei. Toată lumea s-a minunat 
atunci cum poți să denazifici o țară condusă de un 
președinte cu origini evreiești și cu victime ale Ho-
locaustului în propria sa familie. Răspunsul avea 
să vină cu aproape trei luni întârziere, din gura 
șefului diplomației ruse. Dar, să nu anticipăm.

Când țările civilizate s-au dumirit că „opera-
țiunea specială” nu era nimic altceva decât un pa-
ravan pentru crime și violuri împotriva populației 
civile, Adunarea Generală a ONU a votat cu 141 
de voturi pentru, 35 de abțineri și 5 împotrivă o 
rezoluție care condamna invazia rusească în 
Ucraina. Poate nu ar fi lipsit de interes să amin-
tim că statele care și-au dat votul alături de cel 
al Rusiei au fost Coreea de Nord, Siria, Eritreea 
și Belarus. Un fel de prietenii Rusiei și restul lu-
mii! Și asta după ce o rezoluție de condamnare 
a „operațiunii speciale” în Consiliul de Securitate 
fusese blocată de un veto al Rusiei.

Așa, chipurile fără nici o legătură cu votul de 
la ONU, dar din coincidență, la puțin timp după 
acesta, Putin și-a amintit că Rusiei trebuie să i se 
transfere „imediat” proprietatea asupra Bisericii 
Alexandr Nevsky din Ierusalim (și nu după delibe-
rarea justiției israeliene), iar ambasadorului Isra-
elului la Moscova, Alexander Ben Zvi, i s-a cerut 
(aparent fără nici o legătură cu situația Bisericii de 
la Ierusalim) de către ministerul de externe al Ru-
siei să explice declarațiile recente ale ministrului 
de externe al Israelului, Yair Lapid, după votul de 
la ONU, privind suspendarea Rusiei din Consiliul 
pentru drepturile omului. De asemenea, după vo-
tul Israelului și reproșurile lui Putin că Israelul nu 
ar fi trebuit să voteze în favoarea rezoluției, dar-
mite să susțină suspendarea Rusiei din Consiliul 
pentru drepturile omului, au început o serie de 
telefoane între Kremlin și liderii din Gaza, Rusia 
manifestând înțelegere pentru cauza palestinia-

nă și cerând Israelului să respecte libertatea de 
credință și status quo-ul de la moscheea Al-Aqsa. 
Cum ziceam, oameni cilibii, politicienii. În toate 
timpurile și în toate țările!

Cum s-a gândit Rusia să „denazifice” o țară 
condusă de un președinte cu descendență evre-
iască și cu rude care au fost victime ale Holocaus-
tului a explicat, în sfârșit, Serghei Lavrov, minis-
trul rus de externe, iar explicația a reușit să înfurie 
Israelul și țările din Uniunea Europeană.

Lavrov a pretins că „și Hitler a avut sânge evre-
iesc” și a mai afirmat că „unii dintre cei mai răi anti-
semiţi sunt evrei”, așa că susținerea neonaziștilor 
din Ucraina de către Israel nu mai poate surprin-
de pe nimeni! Minciunile lui Lavrov, considerate 
„inacceptabile și scandaloase” de către Israel, au 
determinat guvernul de la Ierusalim să ceară ca 
Moscova să își prezinte scuzele, ceea ce Putin ar 
fi și făcut, în cadrul unei convorbiri telefonice cu 
Naftali Bennett, pe data de 5 mai, conform unui 
comunicat al Biroului de Presă al Executivului 
israelian. Aici se impune o altă întrebare și care 
ne aduce înapoi la titlul articolului; dar, înainte, să 
semnalăm o foarte importantă declarație a lui La-
pid. Acesta a spus că Israelul se apără în Siria, 
dar Israelul nu are numai interese, precum asigu-
rarea colaborării cu Rusia în Siria, ci și „valori”. 
Iar una dintre cele mai importante este apărarea 
memoriei Holocaustului și a victimelor acestuia.

Reținând această importantă precizare făcută 
de Lapid privind supremația pentru Israel a valo-
rilor față de interese, să ne întoarcem la scuze-
le prezentate de Putin și care, aparent, rezolvă 
situația critică momentană între cele două țări, 
și să ne întrebăm cât se poate crede în această 
retractare a cuvintelor ministrului rus de externe. 
Fără să mai reluăm lunga listă de minciuni servite 
de Moscova de când a început „operațiunea mili-
tară specială”, nu se poate să nu ne amintim de 
reportajul TV în care Putin îi ordona (a folosit chiar 
acest cuvânt) ministrului apărării Serghei Șoigu să 
nu mai atace combinatul Azovstal, ci să instaure-
ze o blocadă „prin care să nu treacă nici musca”. 
Iar de a doua zi, rușii și-au întărit asalturile asu-
pra combinatului, înregistrându-se morți și răniți 
de ambele părți, dar permițându-le totuși civililor 
să se refugieze din subteranele combinatului. Și 
atunci, cum să iei în serios scuzele exprimate de 
Putin în convorbirea telefonică cu Naftali Bennett?

Nu se poate, sunt doar o altă manifestare de 
politică oprită de un lider cilibiu de dragul delica-
teselor!            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 
scrisShakespeare la 

„vărul Sorescu“
La Craiova, pe sce-

na Teatrului Național 
„Marin Sorescu” s-a 

desfășurat a XIII-a ediție a Festivalu-
lui Internațional de Teatru consacrat 
geniului și misterului Shakespeare. În-
tre 19 și 29 mai au putut fi urmărite în 
Cetatea Băniei în jur de 100 de eveni-
mente: mari spectacole pe viu, nu onli-
ne, recitaluri, lansări de carte ș.a.

Spre meritul lor, cu acest prilej gazdele au creat Ri-
chard al III-lea în regia lui László Bocsárdi, cu Sorin 
Leoveanu în rolul titular, și Oedip Rege în regia lui De-
clan Donnellan. De pe afiș nu a lipsit nici emoționantul 
Recitându-l pe Shakespeare, one-man show-ul direc-
torului Festivalului, Emil Boroghină.

Pe afiș, multe spectacole românești și străine – 
Pericle, Romeo și Julieta, Visul unei nopți de vară, A 
douăsprezecea noapte. Interesant, câteva montări 
s-au concentrat fie pe Nebunii, fie pe Doamnele, fie 
pe Fantomele planetei Shakespeare. Cei mai așteptați 
oaspeți au fost, desigur, Oskaras Korsunovas, Robert 
Lepage și Silviu Purcărete care au onorat Craiova, nu o 
dată, cu prezența și opera lor (asemenea lui Lev Dodin, 
Robert Wilson sau Thomas Ostermeier).

Mă voi opri la marea necunoscută The Tiger Lillies 
perform Hamlet care, din 2020 până acum, a călătorit 
pe patru continente.

Artiștii de la Theater Republica din Copenhaga, 
coordonați de Martin Tulinius, trăiesc sub drapelul unei 
teatralități exacerbate, frenetice și șocante. Într-o decla-
rată trenă postbrechtiană (dar vizibil tributari curentului 
punk), ei explorează un amplu registru postmodern, 
neobaroc, grotesc și macabru. Pornind de la Hamlet, 
dând frâu liber imaginației dezlănțuite, ei ne transmit 
viziunea lor despre trădare și crimă, despre dragoste 
și moarte, despre „lumea [lor și a noastră, care] și-a 
ieșit [din nou] din țâțâni”. O fac printr-o lectură tributară 
lui Freud, obsedată de violență și manipulare și atrasă 
de umorul negru. O fac îmbinând trăiri paroxistice și 
burlești cu (mai rare, dar memorabile) momente suave 
și melancolice, tăceri cu stridențe și cacofonii, gesturi 
frenetice și energice cu mișcări au ralenti. O fac mi-
xând cu debordantă fantezie Teatrul cu Circul și Caba-
retul, Dansul cu Muzica (nu mai puțin de 19 cântece!). 
În montarea lor, actorii se transformă în clovni burlești 
și acrobați aflați în echilibru fragil, în marionete ce par 
a zbura (trase pe sfori din înaltul cerului). Și totul se 
transformă într-o uluitoare dinamică de proiecții și într-o  
baie de lumini albe și colorate.

NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru

mai bătrân / decât este în realitate / – 
pentru că trebuie să-i învețe cineva / 
pe copiii lui să facă dragoste” (Sabat). 
Fie că este vorba de un sentiment sau 
de o reflecție, miezul poemului lui Emil 
Nicolae e mereu proaspăt și mustos.

Aș mai semnala, tot în ideea că ne 
aflăm în fața unui volum „de bilanț”, nu 
de pluton, faptul că Emanuel spune se 
încheie cu o confesiune-eseu a auto-
rului, purtând același titlu ca volumul. 
În ea, autorul evocă, foarte sugestiv, 
„straturile” de gânditori al căror nume, 
Emanuel, îl poartă, de la Immanuel Ro-
mano, Emanuel Swedenborg și până 
la Emanuel Levinas: o splendidă meta-
foră a poetului modern, care este pro-
dusul unor lecturi formative succesive 
și, totodată, o verigă în „lanțul de aur” 
al culturii. Încheierea potrivită pentru 
un volum de vârf al lui Emil Nicolae.

RĂZVAN VONCU
*Emil Nicolae – Emanuel spune; Editura 

Junimea, Iași, 2022.



 Federația Comunităților Evreiești din România și-a dedicat 
întreaga existență membrilor comunităților evreiești, indiferent de 
provocările și problemele întâmpinate.
 Activitatea de asistență socială și medicală este o prioritate 
fundamentală a conducerii Federației. Vă asigurăm că analizăm și 
lucrăm constant la felul în care venim în întâmpinarea nevoilor 
dumneavoastră, la modalitățile prin care putem îmbunătăți calitatea 
vieții și a sprijinului oferit în această perioadă complicată.
 Grija față de semeni, una dintre valorile majore ale Iudaismului, 
convingerea de nestrămutat în viitorul comunităților evreiești sunt 
motivațiile fundamentale pentru serviciile pe care Federația 
Comunităților Evreiești din România le oferă prin Departamentul de 
Asistență Socială și Medicală.
 Cu toate dificultățile care există sau care pot apărea în viitor, 
Federația Comunităților Evreiești din România a fost, este și va rămâne 
mereu alături de dumneavoastră, un sprijin constant în fața oricăror 
încercări pe care le vom depăși împreună.

TOȚI EVREII SUNT RESPONSABILI
UNUL PENTRU CELĂLALT!




