
Turneul președintelui SUA în Ori-
entul Mijlociu a început la Ierusalim, 
în după-amiaza zilei de 13 iulie 2022, 
înaltul oaspete rămânând două zile în 
Israel (timp în care s-a deplasat și în 
Cisiordania și Ierusalimul de Est), și 
s-a încheiat vineri, la Jeddah (Arabia 
Saudită), unde prima realizare palpa-
bilă obținută a fost că saudiții au de-
cis, imediat după semnarea de către 
Joe Biden și premierul Yair Lapid a 
„Declarației Comune” de la Ierusalim, 
să permită aeronavelor israeliene de 
orice tip, aflate în zbor către destinații 
din Asia și Australia, să survoleze 
spațiul aerian al Arabiei Saudite.

Hotărârea conducerii saudite de a 
deschide cerul țării pentru aeronavele 
israeliene a fost facilitată și de decizia 
Ierusalimului de a permite Egiptului să 
retrocedeze Arabiei Saudite insulițele 
Tiran și Sanafir, din Marea Roșie, de 
o dimensiune redusă, dar care au o 
importanță strategică, controlând ac-
cesul în portul israelian Eilat. Tratatul 
de pace dintre Egipt și Israel preve-
dea că insulițele, aflate sub controlul 
Cairo-ului, să nu poată fi retrocedate 
Riadului fără acordul prealabil al Ieru-
salimului.

Declarația Comună de la Ierusalim 
privind Parteneriatul Strategic 

SUA - Israel
Momentul culminant al vizitei 

președintelui american în Israel a 
fost semnarea, pe 14 iulie 2022, a 
„Declarației de la Ierusalim privind 
Parteneriatul Strategic SUA - Israel”. 
Cu acest prilej, SUA au subliniat din 
nou angajarea permanentă pentru se-
curitatea Israelului, relația dintre cele 
două țări fiind întemeiată pe funda-
mentul solid al „unor valori comune, 
interese comune și pe o sinceră prie-
tenie”, printre valorile amintite numă-
rându-se democrația, statul de drept 
și „Tikkun Olam”, îmbunătățirea lumii. 

Ambii lideri au apreciat și activitatea 
premierului interimar Naftali Bennett, 
care a condus guvernul cel mai divers 
din istoria Israelului.

În textul Declarației a mai fost 
subliniat interesul permanent al SUA 
pentru securitatea Israelului și pen-
tru menținerea superiorității militare a 
acestuia și a capacității Israelului de 
a se apăra singur și prin propriile sale 
mijloace. SUA au subliniat că aceste 
promisiuni sunt bilaterale și sacro-
sancte și au o importanță primordială 
pentru securitatea națională a SUA.

Un punct esențial în Declarație (și 
care a stârnit imediat reacția furibun-
dă a Iranului) este cel prin care SUA 
promit să nu permită niciodată Iranu-
lui să dobândească arma nucleară „și 
că SUA este pregătită să folosească 
toate elementele forței sale naționale 
pentru a asigura acest rezultat”. În 
textul Declarației, SUA au mai afir-
mat că vor colabora cu alți parteneri 
pentru a lupta împotriva agresiunii și a 
acțiunilor destabilizatoare ale Iranului, 
direct sau prin interpușii acestuia, pre-
cum organizațiile teroriste Hezbollah, 
Hamas sau Jihadul Islamic Palestini-
an.

Israelul a apreciat hotărârea SUA 
pentru îndeplinirea obiectivelor pentru 
care au fost acordate 38 de mld. USD 
prevăzute în Memorandumul Bilateral 
de Înțelegere, precum și creșterea cu 
un miliard de dolari a acestui nivel în 
scopul suplimentării dotării cu rachete 
de apărare, după conflictul de 11 zile 
din mai 2021.

Cei doi semnatari au respins cam-
pania BDS (boicotare, deposedare și 
sancționare) a firmelor israeliene și 
s-au angajat să își folosească mijloa-
cele pentru combaterea antisemitis-
mului și a tentativelor de subminare 
a Israelului ca țară a poporului evreu.

Președintele Biden și premierul 
Lapid au mai înființat o structură de 
Dialog Strategic la Nivel Înalt în Do-
meniul Tehnologiei, coordonat de 

consilierii pe probleme de securitate 
din ambele țări, în domenii de maxim 
interes, precum combaterea pande-
miei de Covid, a schimbărilor climati-
ce, promovarea inteligenței artificiale 
și cuantice, stimularea cercurilor de 
inovare din SUA și Israel.

Întâlnire virtuală la nivel înalt  
în domeniul tehnologiei

În timpul vizitei la Ierusalim a fost 
organizată o reuniune online a lide-
rilor din Israel și SUA (Yair Lapid și 
Joe Biden), președintele Emiratelor 
Arabe Unite, Alteța Sa Regală Șeicul 
Mohamed Bin Zayed Al Nahyan și 
prim-ministrul indian Narendra Modi. 
Au fost discutate înființarea traseului 
pentru transportul produselor alimen-
tare UAE-India, proiectul de stocare a 
300 de megawați din energie solară și 
eoliană (în valoare de 300 mil. USD), 
infrastructură, medicină etc. Traseul 
pentru transportul alimentelor va costa 
două miliarde de dolari și va folosi teh-
nologie și mij loace tehnice israeliene.

Moment emoționant al vizitei 
președintelui Biden în Israel
Chiar în ziua sosirii sale la Ieru-

salim, președintele american a vizitat 
Centrul Memoriei Holocaustului, unde 
s-a întâlnit și cu două supraviețuitoare 
(Rena Quint și Giselle Cycowicz).

Joe Biden a reaprins flacăra eternă 
din Sala Comemorării, fiind însoțit de 
președintele Israelului Isaac Herzog, 
de premierul Yair Lapid, de ministrul 
apărării Benny Ganz (el însuși fiu al 
unor supraviețuitori ai Holocaustului), 
de secretarul de stat Anthony Blinken, 
de consilierul pe probleme de secu-
ritate Jake Sullivan, de președintele 
Consiliului Yad Vashem Rabinul Isra-
elului Meir Lau și de președintele Yad 
Vashem Dani Dayan.

Joe Biden 
le-a rugat pe 
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81 de ani de la Pogromul 
de la Iași

Omagiu memoriei 
victimelor și speranță 

pentru viitor
La 81 de ani de la Pogromul de la 

Iași, Primăria Municipiului Iași în co-
laborare cu Comunitatea Evreilor din 
Iași și cu Fundația pentru Promovarea 
Evreilor Români din Israel au organi-
zat o serie de acțiuni de comemorare 
a evenimentelor din 27-30 iunie 1941.

Marcarea acelor tragice zile de 
sfârșit de iunie 1941 a avut loc la 
Cimitirul Evreiesc din Iași și a debutat 
cu Marșul Vieții, aflat la a VIII-a ediție, 
inițiat în 2015 de rabinul Josef Was-
serman, președintele Fundației pen-
tru Promovarea Evreilor Români din 
Israel, în strânsă colaborare cu Mihai 
Chirica, primarul municipiului Iași.

Umăr lângă umăr, inimă lângă 
inimă, fluturând steagurile României 
și Statului Israel, participanții la eveni-
ment, evrei și creștini, adulți și copii, 
fredonând binecunoscutul refren He
venu Shalom Alechem, au străbătut 
drumul spre Cimitirul Evreiesc cu 
gândul la tragicele zile din iunie 1941 
și cu dorința ca odioasele crime să 
nu se repete niciodată, transformând 
marșul durerii și al neuitării într-un 
marș al vieții și al prieteniei.

La ceremonia comemorativă 
de la Cimitirul Evreiesc au partici-
pat reprezentanți ai autorităților lo-
cale și centrale, membri ai Corpului 
Diplomatic acreditați la București, 
supraviețuitori și urmași ai victime-
lor pogromului, membri ai conducerii 
FCER și ai Comunității Evreilor din 
Iași, reprezentanți ai clerului, elevi 
și numeroși locuitori ai Iașiului, care 
au dorit să aducă un pios omagiu 
memoriei celor peste 14.000 de evrei 

victime ale sângerosului masacru din 
acel sfârșit de iunie al anului 1941.

După intonarea de către Fanfara 
Garnizoanei Militare Iași a imnurilor 
Statului Israel și al României, au ur-
mat ceremonia de aprindere a șase 
lumânări în memoria celor șase mili-
oane de evrei uciși în Holocaust și de-
punerea de coroane de flori din partea 
Președinției, Guvernului, Ambasadei 
Israelului (de către E.S. ambasadorul 
David Saranga), Ambasadei Ger-
maniei (de către Anders Ahmed Lund-
gren-Bekov, șeful Departamentului 
Economic al Ambasadei), Ambasadei 
Republicii Moldova la București (de 
către E.S. ambasadorul Victor Chirilă), 
Federației Comunităților Evreiești din 
România, Institutului Național pentru 
Studierea Holocaustului din România 
„Elie Wiesel”, Comunității Evreilor din 
Iași, Fundației pentru Promovarea 
Evreilor Români din Israel, Garnizoa-
nei Iași, Instituției Prefectului - Județul 
Iași, Consili-
ului Județean 

SILVIAN SEGALALX. MARINESCU
(Continuare în pag. 3)(Continuare în pag. 2)

Vizita lui Joe Biden la Ierusalim,  
între certitudini, speranțe și îndoieli

Următoarea ediție 
a revistei Realitatea 

evreiască va apărea la 
data de 25 septembrie.

Isaac Herzog și Joe Biden

Yehoshua Aharonovitch și Rafael Shaffer
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Început de vară bogat în întâlniri
La începutul acestei veri, deputatul SILVIU VEXLER, președintele Federației Comunităților Evreiești din România 

(FCER), a avut o nouă serie de întrevederi cu personalități de peste hotare și a luat poziție în apărarea punctelor de 
vedere ale Federației Comunităților Evreiești din România.

Yad Vashem. Ceremonie pentru 
comemorarea victimelor  

Holocaustului din România
La Yad Vashem, la Centrul Național 

Israelian pentru Memoria Holocaus-
tului, a avut loc recent o reuniune de 
comemorare a victimelor Holocaustu-
lui din România, la care a luat parte 
președintele FCER, deputatul Silviu 
Vexler. Acesta a scris pe pagina sa 

de Facebook că „într-o lume în care 
cuvintele par că își pierd sensul, am 
văzut din nou și din nou cum simboluri 
ale Holocaustului au fost denaturate 
și utilizate politic. Am văzut nepăsarea 
și indiferența”.

Vorbitorul a atras atenția că asupra 
noastră apasă răspunderea tuturor 
victimelor Holocaustului, obligația de 
a apăra memoria lor și datoria de a-i 
sprijini pe supraviețuitorii Holocaustu-
lui. Trebuie să respectăm imperativul 
moral de a transmite mai departe nu 
doar cuvintele lor, durerea și tristețea, 
ci mai ales morala și lecția pentru un 
viitor al normalității.

Cu toate dificultățile care pot apă-
rea, Federația Comunităților Evreiești 
din România își va îndeplini mereu 
angajamentele asumate.

În continuare, președintele FCER 
a declarat că este impresionat „de în-
treaga activitate depusă de AMIR și 
de relația deosebită, de prietenie, sta-
bilită între noi” și a salutat „colabora-
rea impecabilă din ultimii ani cu HOR 
și în special cu HOR Be’er Sheva. 
Privesc cu recunoștință la ceea ce am 
reușit sa dezvoltăm împreună”.

În final, Silviu Vexler a subliniat că 
„realizarea la Rosh Pina a Muzeului 
dedicat evreilor originari din România 
este un proiect fundamental”, în care 
crede cu tărie și „pe care îl vom sprijini 
și în viitor.”

În România, evreii și musulmanii  
au relații de prietenie

Pe 8 iulie, la Templul Coral din 
București, președintele FCER și șeful 
Cultului Musulman din România, 
muftiul Muurat Iusuf, au primit vizita 
conducătorului mondial al Ordinului 
Bektași, Baba Mondi.

Cei prezenți au discutat atât despre 
istoria Ordinului, cât și despre tradiția 
evreiască și musulmană din România, 
despre proiectele desfășurate la nivel 
național de FCER, precum și despre 

importanța esențială a dialogului in-
terreligios.

„A fost un prilej deosebit pentru 
a pune în evidență legătura aparte, 
prietenia și respectul reciproc dintre 
Federația Comunităților Evreiești din 
România și Cultul Musulman, respec-
tiv colaborarea noastră cu Asociația 
Liga Albanezilor din România”, a scris 
Silviu Vexler pe pagina sa de Face-
book.

Pogromul de la Iași,  
un act criminal calculat

Deputatul Silviu Vexler, preșe-
dintele FCER, a subliniat că „Pogro-
mul de la Iași nu a fost o întâmplare 
sau un accident. Pogromul de la Iași a 
fost un act criminal calculat, organizat 
și direcționat de oameni, de instituții 
care au știut foarte clar ceea ce fac”.

Un fapt incontestabil și care a me-
ritat să fie evidențiat a fost că în zi-
lele Pogromului „umanitatea și-a pier-
dut glasul. Decența și normalitatea 
au fost înlocuite de teroare, foame, 
amenințări, umilințe, execuții publice. 
De crime”, a apreciat Silviu Vexler. 
Acesta s-a întrebat retoric, pe pagina 
sa de Facebook, dacă „poate exista o 
explicație pentru cruzimea nedisimu-
lată? Poate exista un răspuns pentru 
faptul că victimele nu au primit aju-
tor?”

Prezent la Iași la sfârșitul lunii iunie 
2022, la comemorarea tragicului eve-
niment, președintele FCER a scris, 
zguduit de revoltă: „Cuvintele nu pot 
reda ceea ce s-a întâmplat în timpul 
Pogromului de la Iași. Fotografiile, do-
cumentele, mărturiile, cuvintele spuse 
nu pot reconstitui cu adevărat ceea ce 
s-a întâmplat acolo. Este aproape im-
posibil să putem simți cum au reușit 
să scape câțiva oameni din fața furiei 
care îi țintea în permanență, în clipe 
când în aer plutea dorința de a ucide.

Fiecare dintre cele peste 13.000 
de victime ale Pogromului de la Iași 
avea un nume, o viață, un viitor, 
speranțe și dorințe. Năruirea acesto-
ra într-o clipă este o durere cruntă nu 
doar pentru Iași sau pentru comunita-
tea evreiască. Distrugerea lor este o 
rană deschisă a întregii societăți, care 
nu se va vindeca.”

Deputatul a arătat că azi „este foar-
te ușor să ne amăgim, să considerăm 
că totul a fost un vis urât. Este atât 
de simplu să ne gândim că altcineva 
este responsabil” și, în acest context, 
i-a amintit pe Radu Dinulescu și Ghe-
orghe Petrescu – șeful și adjunctul 
șefului Secției II a Marelui Stat Major 
– implicați direct în masacrarea evre-
ilor care erau deportați din Basarabia 
și Bucovina, în coordonarea și exe-
cutarea Pogromului de la Iași, în co-
ordonarea masacrului de la Odessa. 
Ambii foști ofițeri sunt azi reabilitați. 
„Ar trebui să ne gândim cum a fost 
posibil un astfel de gest și care sunt 
consecințele sale până în ziua de as-
tăzi”, a îndemnat Silviu Vexler care a 
atras din nou atenția, pe pagina sa de 
Facebook, că „a trecut atât de mult 
timp și totuși ura nu a dispărut. A că-
pătat noi forme. Antisemitismul mas-
cat în antisionism, rasismul ascuns în 
atacuri împotriva minorităților sunt în 
continuare prezente”.

În finalul postării sale, preșe dintele 
FCER a scris: „În timp ce vocea ulti-
milor supraviețuitori se stinge, simt că 
există ceva chiar mai periculos decât 
incidentele antisemite și tentativele de 
negare sau de trivializare a Holocaus-

tului: normalizarea violenței și accep-
tarea urii, indiferent de formele sale.

Trăim într-un moment în care 
violența vorbelor sau violența din 
spatele vorbelor se transformă foar-
te ușor în violența faptelor. Am văzut 
deja acest lucru. Sigur, la un nivel încă 
redus. Apatia, indiferența, ignorarea 
acestor situații nu fac decât să încu-
rajeze continuarea și înrăutățirea lor.

Viitorul este construit pe ima-
ginile trecutului, atât cele frumoa-
se, cât și cele care sunt dureroa-
se. Fiecare încercare trebuie du-
blată de asumare și dorința de a 
continua”.

O atestare a „dorinței de a 
continua” este și faptul că, re-
cent, Sinagoga din Cetate din 
Timișoara a revenit la viață, după 
aproape 40 de ani de la momen-
tul în care și-a închis porțile. Un 
moment simbolic, care a marcat 
renașterea vieții evreiești și voința 
de a continua împreună. O speranță 
transformată în realitate și încrederea 
a întregi generații care a dat rezultate.

Pentru Federația Comu nităților 
Evreiești din România, pentru fie-
care evreu din țara noastră, păstra-
rea și protejarea memoriei victimelor 
Pogromului de la Iași, a tuturor vic-
timelor Holocaustului este o dato-
rie sacră, așa cum este și sprijinirea 
supraviețuitorilor Holocaustului. Prin 
programele de asistență socială și me-
dicală, desfășurate la nivel național, 
Federația Comunităților Evreiești din 
România a făcut și continuă să 
facă eforturi semnificative pentru 
a asigura o viață decentă acestor 
oameni care au trecut prin cea 
mai neagră perioadă a istoriei.

„Sunt impresionat de întreaga 
activitate depusă de Comunitatea 
Evreilor din Iași pentru dezvolta-
rea vieții evreiești și promovarea 
tradițiilor iudaice, într-o lume care 
părea apusă. O deschidere per-
manentă către întreaga socie-
tate și toți cei care doresc să ne 
treacă pragul. Chiar și în acest 
moment atât de trist, privesc cu 
speranță, având o convingere de ne-
strămutat în viitorul vieții evreiești și în  
România.

Nu permiteți ca victimele Holocaus-
tului să fie uitate. Astăzi și în orice altă 
zi, fiecare dintre noi trebuie să fim vo-
cea lor. O voce puternică, o voce care 
să răzbată.

Zihronam Livraha! Fie memoria 
victimelor Pogromului de la Iași, a 
tuturor victimelor Holocaustului bine-
cuvântată!”, a spus Silviu Vexler în fi-
nalul intervenției sale pe pagina sa de 
Facebook.

Vizita lui Joe Biden la Ierusalim,  
între certitudini, speranțe și îndoieli

Rena Quint și 
Giselle (Gita) 

Cycowicz să rămână așezate și el a 
îngenuncheat în fața lor, pentru a le 
putea vorbi.

Comentând ansamblul vizitei ofi-
ciale făcute în Israel de președintele 
Joe Biden, premierul Yair Lapid a de-
clarat că turneul prezidențial „a avut și 
alte realizări, dar acestea vor putea fi 
discutate după mai mulți ani”.

La despărțirea de președintele 
Biden, Yair Lapid l-a rugat ca, în în-
tâlnirile sale cu liderii Arabiei Saudite, 
Qatarului, Kuweitului, Omanului și Ira-

kului să transmită că „mâna Israelului 
este întinsă în semn de pace. Sun-
tem  gata să împărtășim tehnologia 
și experiența noastră, suntem gata ca 
popoarele noastre să se întâlnească 
și să învețe unul despre celălalt, sun-
tem gata ca oamenii noștri de știință 
să colaboreze, iar cei de afaceri să 
coopereze. Cartea Psalmilor spune, 
la Capitolul 29: «Domnul va binecu-
vânta poporul Său cu pace.» Dacă 
suntem puternici, hotărâți, dacă lu-
mea înțelege că nu vom ezita să ne 
apărăm pe noi și valorile noastre – pa-
cea va veni”.

(Urmare din pag. 1)

Continuă dialogul dintre FCER  
și autoritățile germane

Într-o vizită de lucru efectuată în 
luna mai, în Germania, Silviu Vexler 
a avut o întrevedere, la Berlin, cu mi-
nistrul pentru relații federale, doamna 
Sarah Ryglewski MdB. S-a discutat, în 
principal, despre situația comunităților 
evreiești, extinderea și dezvoltarea 
relației speciale cu Germania, mode-
le de implementare a legislației, dar 
și despre prietenia dintre Federația 
Comunităților Evreiești din România 
și Forumul Democrat al Germanilor 
din România.

În mod special, Silviu Vexler a ex-
primat aprecierea și recunoștința pen-
tru sprijinul acordat supraviețuitorilor 
Holocaustului și dezvoltării vieții 
evreiești din România de către Guver-
nul Federal.

*
După vizita întreprinsă la FCER 

de E.S. dl Frank-Walter Steinmeier, 
președintele Germaniei, la Templul 
Coral din București, la sediul FCER a 
sosit președintele Consiliului Federal 
al Germaniei (Bundesrat), Bodo Ra-
melow.

A urmat, pe 23 iunie, la Berlin, între-
vederea dintre Silviu Vexler, preșe-
dintele FCER, cu generalul Eberhard 
Zorn, șeful Marelui Stat Major al Ar-
matei Germane (Bundes wehr), prilej 
cu care a avut loc „o discuție cu to-
tul deosebită despre memorie, curaj, 
trecut, prezent și viitor. I-am prezentat 
domnului general Zorn aspecte pri-
vind unele inițiative desfășurate de 
FCER și am stabilit detaliile unor pro-
iecte comune”, a scris Silviu Vexler pe 
pagina sa de Facebook.

ALEX. MARINESCU

Silviu Vexler și Eberhard Zorn

Sarah Ryglewski și Silviu Vexler



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 610-613 (1410-1413) – 1 Iulie - 31 August 2022  3

8 1  d e  a n I  d e  l a  P o g r o m u l  d e  l a  I a ș I
Iași și Primăriei 
Municipiului Iași.

La monumentul din fața gropilor 
comune, Rafael Shaffer, prim-rabin 
al FCER, și Yehoshua Aharonovitch, 
rabinul Comunității Evreilor din Iași, 
au oficiat un serviciu religios pentru 
odihna sufletelor celor uciși în pogrom 
și în Trenurile Morții.

Ceremonia comemorativă a con-
tinuat cu discursurile-omagiu ale dis-
tinșilor invitați.

Mesajul președintelui Klaus Ioha-
nnis a fost transmis de Constantin 
Ionescu, consilier de stat la Departa-
mentul Securității Naționale, directorul 
Oficiului Informații Integrate: „În urmă 
cu 81 de ani, la Iași, împotriva evrei-
lor din România a început una dintre 
cele mai violente persecuții, cu asasi-
nate în masă, organizate de regimul 
antonescian care a promovat ura și 
agresivitatea față de populația evre-
iască și a mutilat destinele a mii de fa-
milii. Gropile comune, Trenurile Morții,  
curtea chesturii sunt doar câteva din-
tre locurile care păstrează amintirea 
victimelor și unde atât de mulți evrei 
și-au dat ultima suflare. Ordinele 
iraționale și criminale ale autorităților 
române de atunci și complicitatea 
rușinoasă a multor civili care s-au 
întors împotriva semenilor lor trebuie 
amintite constant, pentru a menține 
vii aceste lecții în conștiința colecti-
vă. (…) Odată cu trecerea timpului, 
evenimentele, mai ales cele extrem 

de dureroase, tind să fie uitate. Să nu 
lăsăm ca acest lucru să se întâmple 
și în privința acestei perioade de isto-
rie marcate de un genocid! Doar prin 
asumarea onestă a trecutului și prin 
educarea tinerelor generații în spiritul 
adevărului și al dreptății putem dez-
volta o societate puternică, gata să 
acționeze și să se opună derapajelor 
și încercărilor de negare a Holocaus-
tului și de distorsionare a istoriei.

Astăzi avem nevoie mai mult ca ori-
când de vocile tuturor: supraviețuitori, 
istorici, cercetători și societate civilă, 
pentru a menține vie amintirea mili-
oanelor de oameni torturați și uciși 
în timpul Holocaustului, astfel încât, 
împreună, să consolidăm democrația, 
solidaritatea și toleranța în societatea 
noastră, o lume în care antisemitis-
mul, rasismul, ura sau xenofobia nu 
trebuie să își aibă locul. Manifestările 
violente, antisemite și xenofobe din 
spațiul public și din mediul online, prin 
omagierea și promovarea memoriei 
criminalilor de război, prin acte de dis-
criminare față de comunitatea evre-
iască și prin distorsionarea Holocaus-
tului sunt complet inadmisibile.

La un an de la adoptarea Strategi-
ei naționale pentru prevenirea și com-
baterea antisemitismului, xenofobiei, 
radicalizării și discursului instigator 
la ură, aferentă perioadei 2021-2023, 
s-au înregistrat primele rezultate ale 
implementării acesteia, ceea ce de-
monstrează, încă o dată, angajamen-
tul deplin în această direcție. Încura-
jez autoritățile centrale și locale să 
depună eforturi substanțiale pentru 

atingerea tuturor obiectivelor din stra-
tegie.

Fie ca amintirea victimelor să ră-
mână veșnic în inimile noastre!”, a 
transmis președintele Klaus Iohannis.

Alexandru Florian, director gene-
ral al Institutului Național pentru Stu-
dierea Holocaustului din România 
„Elie Wiesel”, a transmis un mesaj din 
partea prim-ministrului Nicolae Ciucă: 
„Comemorăm astăzi unul dintre cele 
mai tragice evenimente din istoria 
noastră. Acum 81 de ani, femei, copii 
și bătrâni au devenit victimele unei 
politici genocidare. Un stat puternic 
își asumă trecutul, iar memoria vic-
timelor trebuie amintită mereu, mai 
ales tinerei generații care trebuie să 
cunoască faptul că Holocaustul a fost 
o tragedie fără precedent în trecutul 
nostru.”

În continuare, E.S. David Sa ranga,  
ambasadorul Statului Israel la Bucu-
rești, a amintit: „În urmă cu 81 de 
ani, aici a avut loc cel mai mare ma-
sacru din istoria recentă a României. 
O ură imensă a cuprins Iașiul, un loc 
care până atunci însemnase «acasă» 
pentru evrei și creștini. Cei care au 
supraviețuit gloanțelor și bătăilor au 
fost urcați în Trenurile Morții, așa cum 
a fost Leizer Finkelștein care avea 
atunci doar 17 ani. Este datoria noas-
tră, a tuturor, de a combate atitudinile 
extremiste, de a nu accepta compro-
misuri. Adevărul, oricât de dureros, 
trebuie cunoscut, pentru ca istoria să 

nu se repete.”
La începutul 

in ter venției sale, 
E.S. Victor Chirilă, 
ambasadorul Re-
publicii Moldova la 
București, a amintit 
un citat din ope-
ra scriitorului Elie 
Wiesel, el însuși un 
supraviețuitor al Ho-
locaustului: „Fără 

memorie, nu ar exista nici civilizație, 
nici societate, nici viitor!”, după care a 
continuat: „Participând la Marșul Vieții 
și al Memoriei, contribuim la crearea 
unui viitor unde nu își au locul ura 
și intoleranța. Acesta este un mesaj 
transmis întregii societăți de pe ambe-
le maluri ale Prutului, tinerei generații 
care trebuie să construiască o lume 
mai bună, mai tolerantă, fără ură.”

A urmat la tribună Silvian Horn, 
directorul economic al FCER, care 
a transmis mesajul deputatului Sil-
viu Vexler, președintele Federației 
Comunităților Evreiești din România: 
„Cuvintele, fotografiile, documentele 
și mărturiile nu pot reconstitui ceea 
ce s-a întâmplat atunci. Fiecare din-
tre victime avea un nume, o viață, 
speranțe și dorințe, un viitor – care 
s-au năruit într-o clipă. Pogromul de 
la Iași nu a fost o întâmplare, a fost 
un act criminal, calculat, organizat 
de oameni și de instituții care știau 
ce fac. A trecut atât de mult timp, dar 
ura nu a dispărut, a căpătat noi for-
me. Violența cuvintelor se transformă 
foarte ușor în violența faptelor, iar ig-
norarea acestora nu face decât să se 
ajungă la o normalizare a violenței, 
la acceptarea urii. Pentru Federația 
Comunităților Evreiești din România, 
pentru fiecare evreu din țara noas-
tră, păstrarea și protejarea memoriei 
victimelor Holocaustului este o dato-
rie sacră, la fel cum este și sprijinirea 
supraviețuitorilor acelei perioade ne-
gre a istoriei.”

Rafael Shaffer, prim-rabin al 
FCER, a explicat că este o datorie de 

onoare să ne amintim de frații și de 
surorile noastre care au căzut victime 
urii, violenței și intoleranței: „Noi, frații 
victimelor de atunci, avem datoria să 
le cinstim memoria, să-i amintim în 
spațiul public, în fața generației tinere 
care trebuie să afle ce s-a întâmplat 
atunci, pentru ca acele fapte să nu se 
mai repete niciodată.”

În alocuțiunea sa, inginerul Lyonell 
Fliss, supraviețuitor al pogromului, 
a omagiat amintirea celor care și-au 
riscat viața ca să salveze viețile se-
menilor lor, cum a fost ofițerul român 
necunoscut care i-a salvat în ultima 
clipă pe el și pe părinții lui, din curtea 
chesturii.

Mesajul rabinului Josef Wasser-
man, din Israel, a fost transmis de 
prof. Moshe Gropper: „Niciodată nu 
vom putea permite să se uite cum 
evreii au fost uciși doar pentru că erau 
evrei, uitându-se că toți suntem copiii 
lui Dumnezeu. Acum suntem martori 
la o lume în continuă schimbare, iar 
unicul drum prin care putem proteja 
societatea și democrația este să res-
pectăm valorile umane și Cele Zece 
Porunci.”

În mesajul său, prefectul județului 
Iași, Bogdan Cojocaru, și-a exprimat 
speranța ca această comemorare să 
aibă loc în fiecare an, deoarece fap-
tele tragice petrecute acum 81 de ani 
trebuie cunoscute de cât mai mulți 
membri ai generației tinere.

Președinta Comunității Evreilor din 
Iași, Benjamina Ides Vladcovschi, a 
ținut un discurs emoționant în care, 
cu cuvinte tulburătoare, a reamintit 
atmosfera sumbră din zilele premer-
gătoare pogromului și din „duminica 
aceea”: „Totul a fost bine plănuit cu 
mult timp înainte. Gropile comune 
au fost săpate încă din 20 iunie, de 
tineri evrei aflați în tabăra de muncă 
obligatorie. Vineri seara, evreii s-au 
adunat la sinagogi în număr mai mare 
decât de obicei, să ceară ocrotirea lui 
Dumnezeu. Sâmbătă, niciun evreu nu 
s-a mai dus la sinagogă. Duminică, 
29 iunie, în zori, bărbații evrei au fost 
chemați la chestură. Totul a fost jefuit 
și distrus în urma lor, inclusiv sinago-
gile. Nu toți au ajuns la chestură, mulți 
au fost împușcați în curțile caselor 
sau pe străzi. Nu toate comisariatele 
au fost de acord cu ce s-a întâmplat, 
așa cum a fost Comisariatul 2 Nicoli-
na, unde comisarul-șef a salvat mulți 
evrei. Duminică la prânz, jandarmi, 
civili și militari germani au înconjurat 
chestura și, la comanda unui locote-
nent de jandarmi, au tras cu mitraliere 
și cu puști. Curtea chesturii s-a umplut 
de cadavre și de sânge. Nu trebuie 
să uităm niciodată ce s-a întâmplat 
atunci. Fie amintirea lor binecuvânta-
tă!”

Ultima intervenție din cadrul ce-
remoniei de comemorare a aparținut 
primarului municipiului Iași, Mihai  

Chirica: „Pogromul din Iași, de la 
sfârșitul lunii iunie 1941, este o lecție 
amară despre război, instigare și 
suferință îngrozitoare. Mii de ieșeni 
de origine evreiască au fost umiliți, 
jefuiți și uciși sub pretextul mincinos 
că deschiseseră focul asupra trupe-
lor române care se îndreptau spre 
frontul de răsărit. Pogromul a demon-
strat că e suficientă o scânteie pentru 
declanșarea unei colosale revărsări 
de ură. Au existat atunci ieșeni care 
au făcut mult rău, dar au existat și 
ieșeni care au făcut bine salvând de 
la moarte sigură familii de evrei. La 81 
de ani de la aceste evenimente tragi-
ce, consider că am regăsit, de multă 
vreme, înțelepciunea, puterea, dar și 
dorința de a reface punțile care au fost 
distruse atunci. Iașiul a redevenit un 
oraș european, civilizat, multicultural. 
Să păstrăm veșnic amintirea victime-
lor pogromului și să facem totul pentru 
ca viitorul să aparțină oamenilor buni!”

După încheierea ceremoniei de 
comemorare de la Cimitirul Evreiesc 
din Iași, a urmat pelerinajul la cimiti-
rele evreiești din Podu Iloaiei și Târgu 
Frumos.

În Cimitirul Evreiesc din Podu  
Iloaiei, în fața monumentului ridicat în 
memoria celor 1.200 de victime înhu-
mate în gropile comune de aici, s-au 
aprins lumânări, s-au rostit rugăciuni 
pentru odihna sufletelor celor uciși 
atunci și s-au depus coroane de flori. 
Au rostit alocuțiuni primarul orașului 
Podu Iloaiei, Ioan Alexa, subprefectul 
județului Iași, Marian Grigoraș, și se-
cretarul general al Comunității Evre-
ilor din Iași, Albert Lozneanu, care a 
amintit: „La 81 de ani distanță de la 
atrocitățile suferite de evreii din orașul 
nostru, atât în timpul Pogromului de 
la Iași, cât și în Trenurile Morții, avem 
datoria morală de a le cinsti memoria 
și de a le aduce un omagiu care să 
onoreze sacrificiul lor, pentru ca astfel 
de tragedii să nu se mai repete nicio-
dată.”

La Cimitirul Evreiesc din Târgu 
Frumos, unde, în gropile comune, 
sunt înhumate osemintele a 645 de 
victime din Trenul Morții, s-au aprins 
lumânări, s-au depus coroane și s-au 
rostit rugăciuni în memoria victimelor 
care au avut o unică vină: aceea de a 
se fi născut evrei.

Evenimentele de comemorare a 
pogromului au continuat la sediul Pri-
măriei Municipiului Iași, unde a avut 
loc lansarea proiectului cultural „Po-
gromul de la Iași. Memoria locurilor” 
(www.iasi1941.com), realizat, în cola-
borare, de Primăria Municipiului Iași și 
de Institutul Național pentru Studierea 
Holocaustului din România „Elie Wie-
sel”, o platformă digitală care propune 
un traseu al memoriei ce îndeamnă la 
descoperire și amintire, care ne ajută 
să conștientizăm că străzile pe care 
trecem zilnic, (Continuare în pag. 4)

(Urmare din pag. 1)
omagiu memoriei victimelor și speranță pentru viitor

Benjamina Ides Vladcovschi
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clădirile pe care, 
poate, de multe 

ori le privim cu indiferență poartă am-
prenta unor povești de viață, durerea 
unor tragedii născute din ură. La eve-
niment au participat primarul Mihai 
Chirica, ambasadorul Statului Isra-

el în România, E.S. David Saranga, 
președintele Institutului Național pen-
tru Studierea Holocaustului din Ro-
mânia „Elie Wiesel”, Alexandru Flori-
an, președinta Comunității Evreilor 
din Iași, Benjamina Ides Vladcovschi, 
reprezentanți ai unor instituții de cul-
tură și de educație, alte oficialități și 

personalități locale și naționale.
În alocuțiunea rostită cu acest 

prilej, doamna Benjamina Ides Vlad-
covschi a mulțumit pentru această 
inițiativă, un demers necesar pen-
tru memorie care, prin intermediul 
fotografiilor, al mărturiilor și al altor 

informații istorice, realizea-
ză o incursi une în trecutul 
Iașiului de la sfârșit de iunie 
1941, o perioadă cu multe 
pete întunecate, dar și cu 
câteva fapte luminoase care 
au sădit speranța în oameni 
și încrederea în viitor.

Ultimul eveniment al zi-
lei de 28 iunie a avut loc la 
Opera Națională Română 
din Iași, unde a avut loc con-
certul Neuitare susținut de 
Paula Seling și de orchestra 
Operei Naționale Române 

din Iași, iar trei personalități evreiești 
de seamă au primit titlul de Cetățean 
de Onoare al Municipiului Iași: dr. Syl-
via Hoișie, ing. Lyonell Fliss și David 
Saranga, ambasadorului Statului Isra-
el în România.

David Saranga i-a mulțumit pri-
marului, menționând că este „deose-

bit de onorat” să primească titlul de 
Cetățean de Onoare al Municipiului 
Iași, un loc unde recunoaște că se 
simte „ca acasă”, deși nu are origini 
românești. „Apreciem în mod deose-
bit eforturile pe care autoritățile din 
Iași le depun an de an pentru păstra-
rea memoriei Holocaustului și pentru 
promovarea valorilor toleranței și res-
pectului. Astăzi, Iașiul este un oraș 
prosper, în continuă dezvoltare, dar și 
un partener valoros pentru Statul Isra-
el, un oraș prieten, cu valori și viziuni 
comune. Suntem mândri de această 
prietenie frumoasă și solidă dintre 
țările noastre”, a spus David Saranga.

În cadrul aceluiași eveniment, titlul 
de Cetățean de Onoare al Municipiu-
lui Iași i-a fost înmânat și lui Lyonell 
Fliss, unul dintre ultimii supraviețuitori 
ai Pogromului de la Iași, din 1941, 
care a spus: „Nu-mi vine a crede 
ochilor. Eu, copilul de 6 ani, care a 
mărșăluit pe străzile Iașiului alături de 
părinți, cu mâinile ridicate, mânați de 
o bestie nazistă, duși în locul masa-
crului, unde un înger păzitor, un ofițer 
român pe care nu l-am cunoscut până 
atunci, și-a riscat viața ca să ne scoa-
tă din calvarul măcelului, să ne rea-
ducă la viață. Toată viața mi-am pus 
această întrebare: de ce a făcut-o? 
Și-a riscat viața pentru niște oameni 
complet necunoscuți. Am întrebat mai 
mulți oameni înțelepți să îmi răspun-
dă. Toți mi-au spus că a fost un act 
ceresc. Atunci m-am liniștit și am ac-
ceptat această situație. Dacă nu ar fi 
fost el, nu aș fi fost azi în fața domnii-
lor voastre. Binele și Răul pot apărea 
împreună, într-un fel de unitate. Ce 
trebuie să ne dorim este să facem ca 
Binele să învingă”, a încheiat Lyonell 
Fliss care de mai mulți ani locuiește în 
Johannesburg (Africa de Sud).

Al treilea titlu de Cetățean de Onoa-
re al Municipiului Iași i-a fost conferit 
postmortem celei care este cunos-
cută ca „mama polidinului”, dr. Sylvia 
Hoișie. Distincția a fost primită de fiul 
acesteia, Andrei Corbea-Hoișie, care 
a spus: „Titlul pe care astăzi îl acordați 
mamei mele ar fi onorat-o fără doar și 
poate, deși s-ar fi sfiit să-l primească 
într-un cadru atât de festiv precum cel 
de astăzi. A fost întotdeauna atentă în 
a evita ostentația, a preferat să trăias-
că discret în apartamentul ei de bloc 
din Tătărași, înconjurată de apropiații 
care, cu timpul, au fost tot mai puțini. 
(...) Exclusă din școală din cauza le-
gilor rasiale, la 14 ani, deportată cu 
familia un an mai târziu în Transnis-
tria, unde a cunoscut mizeria, frigul 
și foamea, bolile și umilințele, a avut 
șansa să supraviețuiască. A revenit în 
România convinsă fiind că munca și 
învățătura o vor salva de coșmaruri. 
(...) A făcut parte din prima echipă se-
lectată pentru filiala înființată la Iași a 
Institutului Cantacuzino. Aici a lucrat 
în echipele de cercetare care au ela-
borat vaccinurile antirabic, antitetanic, 
antiholeric. După anul 1960 a urmat 
epopeea polidinului. A povestit des-
pre suferință cu discreție și decență, 
în același spirit al modestiei care a 
însoțit-o toată viața, acela de a nu 
vorbi despre tine însuți decât atunci 
când ești întrebat”, a încheiat fiul Syl-
viei Hoișie.

O dată în plus, orașul Iași a de-
monstrat că este un veritabil leagăn de 
cultură și civilizație, unde valorile de-
mocratice sunt cu adevărat păstrate.

Să nu ne uităm niciodată martirii și 
memoria lor să fie în veci binecuvân-
tată! Acesta este mesajul cu care s-au 
încheiat comemorările din 28 iunie 
2022, de la Iași, Podu Iloaiei și Târgu 
Frumos.

(Urmare din pag. 3)

memoria Holocaustului,  2022
În perioada 6-8 iulie, la Universita-

tea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină 
Veterinară din Capitală s-a desfășurat 
concursul „Memoria Holocaustului”, 
adresat elevilor de gimnaziu şi de li-
ceu. Competiţia a reunit participanţi 
din 38 de judeţe ale ţării şi din Bucu-
reşti. La festivitatea de premiere au 
luat parte ministrul educaţiei, Sorin 
Cîmpeanu, alături de dr. Alexandru 
Florian, director general al Institutului 
Naţional pentru Studierea Holocaus-
tului din România „Elie Wiesel”, şi 
de reprezentanţi ai Ambasadei SUA 
în România şi ai altor ambasade. 
Federația Comunităților Evreiești din 
România – Cultul Mozaic a fost repre-
zentată de secretarul-general Eduard 
Kupferberg.

Ministrul educației, Sorin Cîm-
peanu, a apreciat că „ediţia 2022 
are o semnificaţie aparte, întrucât în 
acest an a fost aprobată introducerea 
cursu lui „Istoria evreilor. Holocaustul” 
în trunchiul comun / planurile-cadru 
de învăţământ.

În intervenția sa, reprezentantul 
FCER le-a vorbit elevilor prezenți des-
pre personalitatea sublocotenentului 
Mauriciu Brociner (1854-1946), ser-
gentul care a luptat alături de Valter 
Mărăcineanu și care a înfipt drapelul 
României pe reduta Grivița, în timpul 
Războiului de Independență. De ase-
menea, Eduard Kupferberg a evocat 
numărul considerabil al evreilor care 
se înrolaseră ca voluntari în Războiul 
de Independență, deoarece serviciul 
militar le era interzis. Câteva decenii 
după aceea, copiii sau nepoții unora 
dintre acești eroi ai războaielor aveau 
să fie considerați dușmani, în urma 
adoptării unei legislații specifice unui 
stat totalitar. „Suntem compuși din 

memorii. Și memoria Holocaustului și 
memoria personală”, a afirmat secre-
tarul-general al FCER, mulțumindu-le  
elevilor participanți pentru intere-
sul acordat memoriei Holocaustului, 
aducând astfel un omagiu continuu 
generațiilor ucise, precum și celor 
„care nu au mai apucat să fie”.

Vizite la Templul Coral  
și la Muzeul de Istorie și Cultură 

a Evreilor din România
Printre activitățile organizate ca 

parte a acestui program, elevii au vi-
zitat Templul Coral din Capitală și Mu-
zeul de Istorie și Cultură a Evreilor din 
România.

Amfitrioni ai acestei întâlniri au fost 
deputatul Silviu Vexler, președintele 
FCER, secretarul-general Eduard 
Kupferberg și prim-rabinul Rafael 
Shaffer. Prezența supraviețuitorului 
Otto Fülöp a constituit un moment 
special, grație căruia elevii au avut 
prilejul de a cunoaște și a asculta o 
voce a memoriei Holocaustului.

Un cuvânt de bun-venit a fost ros-
tit de secretarul-general al FCER, 
Eduard Kupferberg, care a remarcat 
importanța unor astfel de demersuri 
educative, mulțumindu-le tuturor celor 
implicați în acest proiect.

Deputatul Silviu Vexler a creionat o 
schiță a istoricului acestui lăcaș de cult 
din inima Bucureștiului și totodată a 
vechiului Cartier Evreiesc al orașului. 
El a arătat că, imediat după momentul 
inaugurării sale, Templul Coral nu a 
fost ocolit de vicisitudinile generate de 
atmosfera tensionată din preajma ani-
lor 1866, atunci când discuțiile publice 
vizau emanciparea evreilor din Ro-
mânia și, implicit, acordarea de drep-
turi cetățenești. Vandalizarea acestei 
sinagogi de către manifestanții din 
acea perioadă și mai apoi din timpul 
Pogromului Legionar (ianuarie 1941) 
constituie episoade nefericite ale is-
toriei moderne, care nu ar trebui să 
se mai repete. Instrumentul pentru a 
combate astfel de momente, a arătat 
el, este chiar educația. „Citiți și puneți 
întrebări” – a fost îndemnul liderului 
FCER.

Prim-rabinul Rafael Shaffer le-a 
vorbit tinerilor vizitatori despre semni-
ficația sinagogii ca loc de adunare 
pentru evrei. În lipsa unor norme rigi-
de, arhitectura și forma spațiului unei 
sinagogi au de câștigat prin creativita-
tea arhitecților, iar Templul Coral din 
Capitală demonstrează din plin acest 
fapt prin estetica sa diversă și moder-
nă.

Vocea supraviețuitorului Otto Fülöp  
a dat glas unei memorii a sufe rinței 
colective. El și întreaga sa familie au 
fost deportați la Auschwitz ca urmare 
a anexării Transilvaniei de Nord-Vest 
de către Ungaria horthystă. Amintirile 
unui copil de 13 ani au fost împărtășite 
unor alți copii, atenți și receptivi la is-
toria personală a familiei sale. Ororile 
drumului, pierderea părinților, lupta 
pentru supraviețuire, speranța unui vi-
itor – toate aceste mărturisiri au con-
stituit o lecție de istorie unică. Îndem-
nul său a fost acela ca fiecare dintre 

ei să lupte pentru libertate, mereu, cu 
toată puterea.

În completarea celor ascultate, 
elevii și profesorii coordonatori au 
călcat pragul Muzeului de Istorie și 
Cultură a Evreilor din România. Direc-
toarea Carmen Hannah Iovițu alături 
de colegii curatori le-au prezentat re-
pere ale istoriei și continuității evreilor 
din spațiul românesc, unele dintre ele 
ilustrate de exponate ce se regăsesc 
în custodia instituției.

Organizat de Ministerul Educaţiei 
în colaborare cu Inspectoratul Şcolar 
al Municipiului Bucureşti, concursul 
„Memoria Holocaustului” are ca scop 
punerea în valoare a creativității ele-
vilor, având printre obiective prezen-
tarea şi înţelegerea problematicii Ho-
locaustului.

DAN DRUȚĂ

8 1  d e  a n I  d e  l a  P o g r o m u l  d e  l a  I a ș I
omagiu memoriei victimelor și speranță pentru viitor

David Saranga și Albert Lozneanu

Otto Fülöp

De la stânga la dreapta: 
Benjamina Ides Vladcovschi, 

Lyonell Fliss,  
Albert Lozneanu și  

Yehoshua Aharonovitch
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„În Europa secolului al XXI-lea 
ştim că problema evreiască a fost re-
zolvată. Acest lucru nu s-a întâmplat, 
din fericire, nici din cauza Soluţiei Fi-
nale, nici a alienării comuniste, nici a 
asimilării. A fost rezolvată pentru că 
în Europa postbelică evreul poate fi 
ceea ce îşi doreşte el să fie, fără a 
mai fi considerat nicăieri un cetăţean 
de rangul al doilea.

Cum se poate construi o identita-
te europeană în condiţiile unui moza-
ic de etnii şi culturi care coexistă, se 
întrepătrund şi se influenţează reci-
proc? Cum poate o minoritate etnică 
şi religioasă să-şi păstreze şi promo-
veze identitatea şi valorile culturale 
în cadrul acestei identităţi europene? 
Cum se poate găsi acea cale de mij-
loc care să îmbine multiculturalismul 
şi specificitatea proprie? Cum se 
poate defini, pe de altă parte, cultu-
ra evreiască europeană ca o sumă 
a particularităţilor fiecărei comunităţi 
evreieşti din fiecare ţară europeană? 
Cum putem să contribuim direct la re-
alizarea Europei Unite, atât în calitate 
de cetăţeni ai statelor membre, cât şi 
ca exponenţi ai unei culturi caracteri-
zate dintotdeauna ca transnaţională? 
Cum poate cultura evreiască să se 
constituie ca un exemplu de unitate 
în diversitate şi cum putem promova 
aceasta concomitent cu modelul ro-
mânesc de convieţuire etnică şi multi-
culturală, în contextul Timișoara – Ca-
pitală Europeană a Culturii?” Acestea 
sunt întrebări pe care le adresează 
secretarul general al FCER, Eduard 
Kupferberg. Iar răspunsul la toate 
aceste întrebări îl constituie Festivalul 
EuroIudaica 2023, continuare a Festi-
valului EuroIudaica 2007, care a avut 
loc între 24 și 27 iunie 2007, la Sibiu, 
an în care acest oraș a fost Capitală 
Culturală Europeană.

Secretarul general al FCER, Edu-
ard Kupferberg, președinta Comu-
nității Evreilor din Timișoara, Luciana 
Friedmann, și coordonatorul progra-
melor naționale ale JCC România, Ery 
Pervulescu, au avut o primă întâlnire 
cu primarul orașului Timișoara, Domi-
nic Fritz, pentru a discuta principalele 
coordonate ale EuroIudaica 2023.

Acest festival, pe care FCER 
intenționează să îl organizeze la 
Timișoara – Capitală Europeană a 
Culturii, în perioada 29 mai - 3 iunie 
2023, este conceput ca un festival in-
ternaţional al artelor, tradiţiilor şi cultu-
rii evreieşti. A fost aleasă această pe-
rioadă pentru a marca totodată Ziua 
Națională a Limbii și a Teatrului Idiș 
care este celebrată anual, din 2017, 
pe 30 mai.

„Prin integrarea a numeroase com-
ponente ale culturii şi artelor evreieşti, 
atât tradiţionale cât şi contemporane, 
se urmăreşte a se oferi publicului larg 
o imagine cât mai variată a lumii iudai-

ce. Totodată, se va asigura un dialog 
intercultural, subliniindu-se influenţele 
reciproce prezente între culturile eu-
ropene astăzi,  precum şi rolul evre-
ilor ca factor de propagare a acestor 
interdependenţe. Vectorul principal al 
acestui proiect este de a face publicul 
să descopere atât moştenirea cultu-
rală evreiască, drept componentă a 
diversităţii europene, cât şi tendinţe-

le sale actuale. 
Structura Festi-
valului conține 
o largă arie de 
manifestări: cul-
tură și arte (cărţi 
şi publicaţii, mu-
zică tradițională, 
clasică și con-
t e m p o r a n ă , 
dans, teatru, 
film), conferinţe 
şi mese rotun-
de, concursuri 
etc.”, spunea 
Eduard Kupfer-
berg.

„Tim işoara 
este, de peste 
cinci ani, sub 
semnul viitorului 

său statut de Capitală Europeană a 
Culturii. Amânat pentru 2023, din cau-
za pandemiei, acesta este cel mai am-
plu proiect cultural care a avut loc vre-
odată pe Bega. Pentru Comunitatea 
Evreilor din Timişoara este o bucurie, 
dar şi o mare responsabilitate să fie 
parte a organizării EuroIudaica 2023. 
Am avut un experiment local cu Fes-
tivalul „Shalom Ierusalim”, în 2019, şi 

sunt convinsă că cetăţenii Timişoarei 
sunt deschişi să cunoască muzica, 
teatrul, literatura, civilizaţia evreiască 
în general. Suntem încântaţi că aproa-
pe o săptămână ei vor descoperi un 
număr impresionant de programe, cu 
artişti de primă mână din ţară şi din 
străinătate. Sper să avem şansa să 
putem desfăşura acest program în 
condiţii de pace şi siguranţă sanitară, 
acestea fiind condiţii independente de 
noi, pentru a avea o adevărată sărbă-
toare a culturii evreieşti, a limbii idiş şi 
a contribuţiei iudaice la cultura româ-
nă şi, în particular, timişoreană. Sun-
tem mişcaţi de deschiderea şi sprijinul 
autorităţilor locale şi al instituţiilor de 
cultură pentru ca acest festival să fie 
parte a proiectului de ansamblu, con-
siderând că diversitatea etnică este 
un atu indiscutabil al Timișoarei”, afir-
ma dr. Luciana Friedmann.

„Festivalul EuroIudaica 2023 este 
un moment de mândrie pentru evreii 
din România. Ținând cont de faptul că 
unii dintre ei își amintesc perioadele în 
care erau nevoiți să își ascundă origi-
nile de teama antisemitismului, posibi-
litatea de a-ți celebra cultura în centrul 
unei capitale europene a culturii este 
de necrezut. Este totodată un prilej de 
a ne face cunoscuți populației majori-
tare, de a îndepărta prejudecățile care 
mai există și astăzi. Programul variat 
va demonstra dimensiunea și profun-
zimea culturii evreiești, de la arte vi-
zuale, la muzică, literatură și dans, de 
la obiecte religioase, la elemente de 
tradiție și istorie”, relata Ery Pervules-
cu după întâlnirea de lucru cu prima-
rul Timișoarei, Dominic Fritz.

„Au fost invitați şi sunt aşteptați ca 
participanţi la festival trupe de tea-
tru, realizatori de film, formaţii muzi-
cale, mari gânditori, artişti, scriitori şi 
edituri din întreaga lume evreiască. 
EuroIudaica 2023 va fi organizată în 
colaborare cu mai multe organizaţii 
din România și din străinătate. Acest 
festival va oferi o şansă dialogului in-
tercultural, marcând în mod evident 
influenţele reciproce ale culturilor 
europene, precum şi rolul poporului 
evreu în a crea legături strânse între 
naţiuni şi culturi. Interacţiunea prile-
juită de acest festival va oferi opor-
tunităţi reale de a explora şi aprecia 
culturi diferite, în direcţia cunoaşterii 
şi înţelegerii diversităţii unui spa-
ţiu multietnic şi multicultural”, a mai 
transmis pentru Realitatea evreiască 
secretarul general al FCER, Eduard 
Kupferberg, despre acest eveniment 
de amploare, care va fi organizat la 
începutul verii viitoare în cadrul pro-
gramului Timișoara – Capitală Euro-
peană a Culturii.

GEORGE GÎLEA

Pe când aveam abia douăzeci și cinci de ani – și e mai 
mult de un deceniu de atunci! – mi-am dat seama că nu 
mai e timp. Seniorii se apropiau de deznodământ și eu nu 
îi întâlnisem. Voiam să le cunosc poveștile, să îi știu pe 
supraviețuitori, pe toți supraviețuitorii secolului al XX-lea, 
evrei sau altminteri, voiam să învăț de la ei. Voiam să îi 
aflu pe cei care fuseseră în ghetouri, în lagăre de extermi-
nare, în Gulag, la Auschwitz.

Așa am ajuns să-i întâlnesc pe primii evrei din viața 
mea. Crescusem într-un orășel de provincie prin județul 
Prahova (județul nostru de munte, cum ar scrie Caragiale) 
unde, dacă o fi trăit vreodată vreun evreu, nu cred să-l 
fi întâlnit eu. Evreul era ceva abstract, mai 
mult o idee decât un om, un om adevărat, 
viu. Apoi i-am întâlnit pe acești oameni, mulți 
nu mai trăiesc astăzi, pentru că într-adevăr 
nu mai era timp.

Prima dată l-am căutat pe Otto Adler. Locuia într-o 
căsuță cu o curte umbroasă, undeva, prin sectorul 5 al 
Bucureștilor. De la Otto Adler mi-a rămas această idee: 
„Viața e frumoasă și surprinzătoare ca strălucirea auru-
lui de douăzeci și patru de carate.” Și această confesiu-
ne: „Nu plâng decât dacă e absolută nevoie.” Otto Adler 
supraviețuise Auschwitzului; de unde să mai aibă lacrimi 
pentru orice fleac?! Am învățat multe de la acest om. Mi-a 
povestit și cum ar fi vrut să moară: să se retragă în pădu-
re, să se așeze sub un copac și să aștepte; și moartea să 
vină și să-l ia în tăcere, ca pe un indian apaș. N-a mai trăit 
mulți ani după întâlnirea aceea, dar pentru mine va trăi 
pentru totdeauna și de aceea îi spun încă o dată numele, 
căci nimeni nu e uitat dacă numele său este încă rostit, 
nu-i așa? Lagărele de exterminare au existat ca să anu-
leze umanitatea. Nu au reușit. Otto Adler a rămas un om.

Apoi l-am întâlnit pe Liviu Beris și am crezut că e ne-
muritor. Supraviețuise Transnistriei și încă îmi e greu să 
cred că nu mai trăiește.

Apoi i-am întâlnit pe Leonard Zăicescu și pe Andrei 
Călărașu care fuseseră în Trenurile Morții ce plecaseră în 
acel îndepărtat iunie de la începutul anilor 1940 din Iași. 
Regizorul Andrei Călărașu ne-a părăsit acum opt ani. Ul-
tima dată când am auzit o veste despre domnul Zăicescu 
pășea spre nouăzeci și cinci de ani. Leonard Zăicescu 
este un artist, cartea sa de memorii – Cu trenul expres 
spre moarte – este tulburătoare și ar trebui să fie biblio-
grafie în școli.

Apoi i-am întâlnit pe Iancu 
Țucărman, care și el fusese într-unul 
dintre acele trenuri, pe Miriam Korber-
Bercovici, care supraviețuise Trans-
nistriei. Jurnalul de ghetou al acestei 
femei ar fi putut însemna, în lumea 
românească, cât Jurnalul Annei Frank. 
Nu s-a întâmplat așa, dar Jurnalul exis-
tă, va rămâne o mărturie, un document 
care va trece timpul. Poate vom deveni mai înțelepți, cine 
știe? Miriam Korber-Bercovici a supraviețuit și toată viața 
a vindecat copii bolnavi de cancer. Sper că încă e cu noi 

pe planeta albastră, ar trebui să aibă, dacă 
nu greșesc, nouăzeci și nouă de ani.

Le-am cunoscut pe doamnele Libe Ha-
vas-Burihovici și Medi Dinu, dar și pe Janos 

Gottlieb, distinsul și regretatul profesor universitar din Iași, 
ale cărui povești de la Auschwitz încă au puterea să-mi 
dea coșmaruri.

Pictorița Medi Dinu nu fusese nici la Auschwitz, nici în 
Transnistria, nici în Trenurile Morții de la Iași. Dar traver-
sase cu eleganță și frumusețe și înțelepciune tot secolul 
al XX-lea, îi cunoscuse pe avangardiști și pe Brunea-Fox 
care îmi era, încă de când intrasem în gazetărie, un fel de 
idol. Avea mult peste o sută de ani când am întâlnit-o. S-a 
săvârșit la 107 ani, acum șase ani.

Am învățat mult de la toți acești oameni și, pentru mine, 
pentru multă vreme, ei au fost evreul. Am mai admirat, 
de aproape sau de la distanță, oameni ca Radu Cosașu, 
Miriam Răducanu, Cornel Răducanu sau pe actrița Maia 
Morgenstern. Bineînțeles că am ajuns să iubesc evreii, 
cum altfel? Desigur că nu toți evreii erau ca aceștia pe 
care îi întâlnisem eu prin viață, firește că e greșit să judeci 
un întreg popor după câțiva reprezentanți – și în rău, dar 
și în bine.

Cu toate acestea, am continuat să îi judec pe evrei 
după acești oameni remarcabili pe care i-am întâlnit, chiar 
și cu riscul de a greși. Pentru că – și aici voiam să ajung, 
la vorba lui Panait Istrati, el însuși un admirator al evreilor 
– e nevoie de un singur om bun pentru ca Frumusețea să 
existe.

Avea dreptate prietenul acesta al visătorilor și al 
învinșilor, am întâlnit chiar mai mulți oameni buni pe pla-
neta Pământ, mult mai mulți, nu doar unul – și Frumusețea 
există și ea va fi și mâine aici.

Frumusețea există
Cum am ajuns să admir poporul evreu

TZMARMORET

ANDREI  
CRĂCIUN

Festivalul euroIudaica 2023 este deja în pregătire

De la stânga la drepta: Ery Pervulescu, Dominic 
Fritz, Luciana Friedmann și Eduard Kupferberg
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30 iunie 2022 a fost ziua fericită 
a nunții evreiești tradiționale dintre 
Silviu Vexler, președintele Federației 
Comunităților Evreiești din România 
(FCER), și Geni Brenda Vexler. După 
mulți ani în care nu s-au mai oficiat 
nunți la Templul Coral din București, 
evenimentul a atras o sală arhiplină 
și o atmosferă cu adevărat festivă, în-
cărcată de veselie.

Ceremonia religioasă a fost oficia-
tă de Marele Rabin Menachem Haco-
hen care îl cunoaște pe Silviu Vexler 
de când acesta avea numai 4 ani și 
care, de-a lungul vieții, i-a fost un ade-
vărat mentor: „Draga mea Geni, dra-
gul meu Silviu, sunt foarte emoționat 
să particip la nunta voastră. Este cea 
mai fericită zi din viața mea, alături 
de Silviu pe care îl iubesc ca pe co-
pilul meu. Silviu, ca membru al Par-
lamentului României și ca președinte 
al FCER, ai misiunea să continui viața 
evreiască în România și să strângi 
legăturile dintre poporul român și cel 
evreu!” – a declarat în introducere 
Marele Rabin.

Printre cei care le-au adresat miri-
lor un cuvânt de prietenie s-au numă-
rat Marcel Ciolacu, președintele Ca-
merei Deputaților, și Cătălin Predoiu, 
ministrul justiției.

Marcel Ciolacu a făcut un elogiu 
al prieteniei: „Silviu, să nu te iei după 
noi, cei mai în vârstă și mai cârcotași. 
Chiar este cea mai fericită zi din viața 
ta și a soției tale. Fiecare dintre noi 
avem vechii noștri prieteni – din copi-
lărie, din școală, din tinerețe. Nu întot-
deauna, în parcursul nostru, suntem 
împreună. De aceea fiecare dintre noi 
avem și multe cunoștințe. Sunt ferm 
convins că și dumneavoastră vi s-a 
întâmplat ca, la un timp foarte scurt 
de când ați cunoscut o persoană, să 
aveți sentimentul că o cunoașteți din-
totdeauna. Așa ni s-a întâmplat mie și 

lui Silviu; este evident că între noi este 
o prietenie profundă. Cred că așa se 
întâmplă și când întâlnești persoana 
cu care urmează să-ți trăiești viața; 
este un har pe care îl primești când te 
simți împlinit. Pe urmă apar minunile 
– copiii. La mine în viață, în 30 de ani 
de căsnicie, a apărut un fiu. Regret că 
am un singur copil. Silviu a rezolvat 

această pro-
blemă din pri-
ma. Ei sunt 
lumina ochilor 
noștri, suntem 
mândri de ei, 
ne povestim ce 
au mai făcut – 
cum face Silviu 
seara, când 
vorbim la tele-
fon și îmi spu-
ne ce au făcut 
fetele în ziua 
respectivă. Să 
știi, Silviu, cât 
suntem noi de 
bărbați, meritul 
este al mame-

lor copiilor noștri, iar rostul nostru este 
să avem grijă de ele. O să am o mare 
rugăminte la tine și la soția ta: nu uitați 
unul de altul, pentru că voi sunteți mo-
torul și exemplul copiilor voștri! Mazal 
Tov!”

Cătălin Predoiu a subliniat: „Vă 
mulțumesc pentru invitație. Sunt ono-
rat de prietenia cu Silviu și Geni. Sunt 
onorat de prietenia dumneavoastră și 
de faptul că mă aflu din nou aici, în sâ-
nul comunității evreiești. Sunt onorat 
că fac parte din această mare priete-
nie. Vă doresc multă fericire, casă de 
piatră, numai bucurii! Mazal Tov!”

Marele Rabin Menachem Hacohen 
a intonat o parte din rugăciunea Avinu 
Malkeinu (Tatăl nostru, regele nostru). 
El a continuat în ebraică ceremonia 
de căsătorie, cuvintele rostite fiind 
traduse în engleză de rabinul Naftali 
Deutsch, liderul Habad România, și în 
română de Ery Pervulescu, coordona-
torul programelor naționale JCC Ro-
mânia: „Doamne, Dumnezeul nostru 
și al strămoșilor noștri, al Cărui nume 
domnește peste Israel, poporul Tău! 
Tatăl nostru din ceruri, binecuvântea-
ză-i din înălțimi cu sfințenia Ta pe mirii 
Silviu Shimon și Hannah Geni Hava 
care în această zi își pecetluiesc legă-
mântul în fața Ta potrivit legii lui Moșe 
și a lui Israel! Trimite lumina și îndura-
rea Ta asupra lor și asupra casei pe 
care sunt pe cale să o construiască, 
drept parte a poporului lui Israel! Des-
fă asupra lor cortul păcii Tale! Ghidea-
ză-i, Doamne, pentru ca dragostea 
lor să fie mereu reînnoită așa cum 
Tu, Doamne, reînnoiești lumea me-
reu! Fie ca gândurile lui Silviu și ale 
lui Geni să se bucure mereu și inimile 
lor să jubileze! Deschide-le, Doamne, 
ochii pentru a vedea frumusețea și 
sfințenia vieții! Fie inimile lor un loc al 
păcii și al iubirii veșnice! Și fiecare să 

fie o sursă de 
binecuvântare 
pentru toți!”

Așezați sub 
hupa (balda-
chin), mirele și 
mireasa au fost 
invitați să bea 
din cupa de vin 
sfințit. Mirele i-a 
oferit miresei 
un inel, rostind 
cuvintele: „Iată, 
cu acest inel 
îmi ești consa-
crată mie, prin 
legile lui Moise 
și ale poporului 

lui Israel!” Mirele i-a înmânat mire-
sei Ketuba (contractul de căsătorie) 
semnată de cei doi martori, prim-ra-
binul Rafael Shaffer și rabinul Naftali  
Deutsch. Rafael Shaffer a redat, pe 
scurt, conținutul acestui „minunat și 
feminist act”: „Suntem martori cum 
mirele a spus miresei: «Te voi onora, 
te voi cinsti și voi avea grijă de toate 

nevoile tale în tot timpul vieții mele!» 
Aceasta este obligația pe care și-a  
luat-o mirele față de mireasă.” Muzica 
și dansul au însoțit aceste momente 
vesele. Binecuvântările au fost rosti-
te de Rafael Shaffer și de Israel Sa-
bag, directorul JDC România. Corul 
Templului Coral, condus de Robert  
Levenssohn-Olteanu, a întregit so-
lemnitatea și bucuria zilei prin cântece 
în ebraică.

La final, Silviu Vexler a luat cuvân-
tul: „Am avut șansa ca, de-a lungul 
anilor, Dumnezeu să-mi scoată în cale 
oameni în adevăratul sens al cuvântu-
lui, care mi-au arătat cum trebuie să 
merg pe drumul pe care urma să-l 
aleg. Poate omul care a avut cea mai 
mare influență asupra mea a fost Ma-
rele Rabin Menachem Hacohen, ală-
turi de care am crescut. Îl cunosc de 
când aveam 4 ani. În acele vremuri, 
de fiecare dată când ne întâlneam în 
micul oraș din care mă trag, dumnea-
lui insista să mă țină pe drumul către 
o familie și către comunitate. Și tot din 
partea domniei-sale am primit cel mai 

important sfat pentru începutul unei 
căsătorii și, așa cum am înțeles mulți 
ani mai târziu, și pentru cel al unei 
vieți profesionale reușite. Mi-a spus: 
«Te vei căsători într-o zi. Și în prima ta 
zi de bărbat căsătorit soția ta va găti o 
ciorbă. Îți place ciorba?» «Da.» «Dar 
ciorba pe care ți-o va pregăti soția ta 
va fi oribilă, cea mai proastă ciorbă 
din această lume. Tu ce faci? Ai doar 
două variante: îi spui că e oribilă sau 
îi spui că îți place.» «Bineînțeles, o 
să-i spun că-mi place, 
altfel vor exista niște 
consecințe.» «Mare 
greșeală! O să-i spui 
că a fost o ciorbă oribi-
lă, cea mai proastă pe 
care ai mâncat-o. Mai 
bine să fie soția ta o zi 
supărată pe tine decât 
să mănânci o ciorbă ori-
bilă în restul vieții tale!» 
Mi-au trebuit ceva ani ca 
să pricep tâlcul poveștii. 
Am încercat să mă ghi-
dez după acest principiu 
care nu este chiar cel 
mai confortabil nici cu 
soția, nici în viața profe-
sională. În mod evident, 
puteți substitui ciorba cu 
orice doriți.

După mulți ani, am 
reușit să ne împlinim fa-
milia, pe traseu am de-
venit și tatăl a două fetițe 
minunate, care s-au 
născut când îmi lansam 
campania pentru Par-
lament. Au trecut patru 
ani de la cununia civilă, 
aproape doi ani de când 
s-au născut fetele, iar eu 
am lipsit de acasă în 90% 
din timp. Tot greul a fost 
pe Geni și pe câțiva pri-

eteni care au ținut funcțională această 
casă la care am căutat mereu să mă 
întorc cât mai repede. Lor le datorez 
în bună măsură ceea ce am reușit să 
fac, indiferent că e vorba de prietenii 
din comunitate, pe care îi vedeți aici, 
sau de prietenii și de oamenii dragi din 
afara ei, alături de care mi-am petre-
cut în bună parte ultimii ani, zi de zi, și 
pe care îi vedeți în primele rânduri. Le 
mulțumesc din suflet că au fost acolo 
atunci când a trebuit.

Pentru mine, această comunitate 
a fost și rămâne familia mea – acum, 
ce-i drept, familia lărgită. Am crescut 
în sânul ei, am crezut și continui să 
cred în viitorul ei. Și poate dovada cea 
mai bună este tocmai această căsăto-
rie care are loc la Templul Coral, care 
trăiește azi un nou moment vesel, după 
20 de ani. Acest moment nu ar fi putut 
avea loc fără Marele Rabin Manachem 
Hacohen. Îi mulțumesc din suflet. Le 
mulțumesc domnilor rabini Shaffer, 
Deutsch, Aharonovitch, Shraya  
Kav, domnului președinte Felix Kop-
pelmann care, alături de predecesorul 

meu, domnul 
doctor Aurel 
Vainer, ne-a 
lansat pe acest 
drum al familiei 
care trebuie să 
fie fundamentul 
vieții noastre. 
Vă mulțumesc 
tuturor celor 
care ați răspuns 
invitației noas-
tre!”

Geni Brenda 
Vexler a adău-
gat: „Sunt ex-
trem de fericită 
și emoționată. 

Pot să spun că este cea mai frumoa-
să zi din viața mea, pe lângă ziua în 
care le-am născut pe fetițele noastre. 
Nu pot decât să-i mulțumesc Marelui 
Rabin Manachem Hacohen că este 
alături de noi în această zi. Simt că 
familia noastră este și mai fericită de 
acum încolo. Vreau să-i mulțumesc 
soțului meu că mă susține și este ală-
turi de mine în fiecare zi, este minu-
nat. Mulțumesc!”

CLAUDIA BOSOI

Căsătorie la Templul Coral: dovada că viața evreiască are prezent și viitor



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 610-613 (1410-1413) – 1 Iulie - 31 August 2022  7

I U D A I C A

9 av:  de la doliu la speranță

o nouă Tora la București

M-am întrebat adeseori care este 
sensul doliului în ziua de 9 Av (Tișa 
beAv). Dacă evenimentele istorice le-
gate de această zi le cunoșteam încă 
din copilărie, sensul doliului și al pos-
tului din această zi mi-a trezit întrebări 
la vârsta maturității.

Este 9 Av o simplă dată istorică? 
Răspunsul la această întrebare este 
că, deși reprezintă o dată istorică im-
portantă, este și o zi a autoanalizei 
morale individuale. Ca dată istorică, 
este o zi în care s-au petrecut eveni-
mente tragice, care au marcat istoria 
poporului evreu, iar unele dintre ele 
au influențat întreaga istorie a ome-
nirii, chiar dacă inițial omenirea nu a 
fost conștientă de acest lucru. Ca zi a 
autoanalizei morale individuale, este 
o ocazie pentru fiecare de a se între-
ba asupra propriilor greșeli.

De 9 Av au avut loc evenimen-
te tragice legate de istoria poporului 
evreu: distrugerea Primului Templu de 
la Ierusalim și cucerirea orașului și a 
regatului iudeu sudic de către regele 
Babilonului, Nebukadnețar (Nabuco-
donosor), în anul 586 înaintea erei 
creștine, urmată de exilul babilonian; 
distrugerea celui de Al Doilea Templu 
de la Ierusalim, cucerirea Ierusalimu-
lui de către împăratul roman Titus Fla-
vius Vespasianus ca urmare a „răz-
boiului iudeilor” și începutul diasporei 
evreiești occidentale forțate, în anul 
70 al erei creștine; suferințe grele în 
timpul cruciadelor; data-limită a pă-
răsirii Spaniei de către evrei în urma 
edictului de expulzare promulgat de 
regii catolici Ferdinand de Aragon 
și Isabela de Castilla, în anul 1492; 
suferințe grele în perioada Holocaus-
tului.

Nu vreau să intru prea adânc în 
această temă: unele evenimente sunt 
aproximative, cu diferență de circa o 
zi, însă au fost atribuite zilei de 9 Av. 
Ea a devenit cea mai tristă zi a calen-
darului ebraic, evenimentele tragice 
concentrate în ea rămânând în me-
moria colectivă.

O povestire hasidică, folclorică, 
preluată ulterior de ideologi ai mișcării 
sioniste, vorbește despre campania 
împăratului Napoleon în Polonia și 
Rusia. Împăratul ar fi ajuns în seara de 
ajun de 9 Av într-un târgușor evreiesc. 
Dar în târgușor nu era nimeni, era lu-
mină numai în sinagogă și de acolo 
se auzeau vaiete. Împăratul l-a trimis 
pe unul dintre sfetnici să vadă ce s-a 
întâmplat. Sfetnicul s-a întors și i-a 
spus că oamenii aceștia plâng distru-
gerea Templului lor. Napoleon a între-
bat unde este acest Templu, când s-a 
întâmplat faptul și cine l-a comis, cu 
gândul de a-i ajuta. Atunci când sfetni-
cul i-a spus că este vorba de Templul 
de la Ierusalim, distrus cu circa 1750 
de ani în urmă, Napoleon ar fi spus că 
poporul israelit merită să existe și va 
exista tot timpul cât va păstra această 
memorie istorică. Să ne amintim că, 
după distrugerea Templului de la Ie-
rusalim, evreii ar fi venit în locul unde 
fusese Templul și unul dintre învățați 
ar fi spus o binecuvântare specială, 
optimistă: „Binecuvântat fii Tu, Doam-
ne, care Ți-ai revărsat mânia asupra 
pietrei și asupra lemnului, dar poporul 
lui Israel trăiește!”

De ce s-au petrecut toate nenoro-
cirile în ziua de 9 Av? O explicație tal-
mudică povestește că, în această zi, 
evreii au cârtit împotriva lui Dumne-
zeu în Sinai, din lipsă de mâncare și 

apă. Fapt menționat în pericopa Hukat 
din cartea Bamidbar / Numerii 21, 5. 
Aceasta însemna că Israel pierduse 
încrederea în Dumnezeu și în Moșe 
(Moise), profetul Lui și conducăto-
rul poporului. A urmat pedeapsa, dar 
nu atunci: la ruga lui Moșe, ea a fost 
amânată. Altă explicație se bazează 
pe o legendă midrașică ce vorbește 
despre Kamța și Bar-Kamța, doi evrei 
din Ierusalim, și despre confuzia făcu-
tă de alt evreu din Ierusalim, care îl in-
vitase la nunta fiicei stăpânului său pe 
dușmanul lui în locul prietenului lui, în 
ziua de 9 Av. Tatăl miresei l-a dat afa-
ră rușinându-l, deși omul respectiv își 
ceruse iertare și se oferise să plăteas-
că el toate cheltuielile de nuntă, ca să 
evite rușinea. Ocazie pentru cei doi 
de a se împăca, însă ratată, conflictul 
agravându-se. Ura gratuită, nemotiva-
tă, s-a dovedit a fi mai puternică decât 
omenia, respectul și logica. Rabini din 
Talmud au afirmat că această întâm-
plare este cauza tragediei și a alegerii 
acestei zile pentru tragediile care au 
urmat. Deci, explicația morală, care 
cere respect față de Dumnezeu, ca și 
față de oameni.

Aici apare elementul autoanalizei: 
ce trebuie să facem pentru evitarea 
nenorocirilor. Ea se adaugă eveni-
mentelor istorice. Perioada de doliu, 
care începe la 17 Tamuz, devine mai 
pronunțată după 1 Av, când are loc 
interdicția consumului de vin și de car-
ne, până la 9 Av, urmând șederea la 
pământ în seara de ajun și în ziua de 9 
Av, care arată evoluția doliului. Obice-
iurile sunt inverse celor ale îndoliaților 
individuali, deci de la minimum la 
maximum și nu de la maximum la 
minimum. În ziua de 9 Av postim nu 

numai în amintirea distrugerii Tem-
plului, ci și cu scopul corijării morale  
individuale.

Mișcarea modernizantă evreias-
că nu a preluat unele tradiții legate 
de ziua de 9 Av, nici ideea mesiani-
că, după care Mașiah (Mesia) s-ar fi 
născut la 9 Av, la Ierusalim: ei vedeau 
orașul în care locuiau ca fiind Ierusa-
lim, sinagoga locală transformată în 
„templu modern” ca fiind  Templul de la 
Ierusalim. O anecdotă care circula în 
România interbelică povestea despre 
o evreică bătrână, dintr-un târgușor 
din Moldova, care suferea de dureri 
de cap. Bătrâna nu știa decât limba 
idiș. Nepoata ei, o tânără modernă din 
București, a adus-o în Capitală pentru 
a fi consultată de renumitul profesor 
universitar, neurologul Gheor ghe Ma-
rinescu. În cabinetul medical, nepoata 
făcea oficiul de traducătoare. Când 
profesorul a întrebat-o ce o doare și 
de când, bătrâna a răspuns în idiș că 
o doare capul din ziua de 9 Av (Tișe-
beAv). Nepoata, care nu prea era cu-
noscătoare în iudaism, a tradus me-
canic, în mod inexact, fără explicații, 
că bunica spune că o doare capul din 
ziua în care a căzut Templul din Ieru-
salim. La care profesorul Gheorghe 
Marinescu i-a răspuns bătrânei: „Ei, 
bunicuță, dacă de la căderea Templu-
lui din Ierusalim te doare capul, poți 
să trăiești așa încă 2000 de ani...” Me-
morie istorică, suferință contempora-
nă și... neînțelegere. 

Mișcarea națională evreiască nu a 
preluat nici ea postul din această zi în 
forma morală și politică. Renașterea 
națională, construcția Ereț-Israelului 
modern, nu includea amintirea dis-
trugerii Templului. Într-un rând, în anii 
1930, o tabără sionistă de tineret a 
pornit la drum chiar de 9 Av. După în-
temeierea Statului Israel, a apărut o 
glumă după care locul în care plânge 
toată lumea nu ar fi Zidul de Apus (nu-
mit și Zidul Plângerii) din Templul de 
la Ierusalim, ci... biroul fiscului israe-
lian. Cineva spunea că nu crede că 
trebuie să postească pentru amintirea 
unui Templu distrus cu aproape 2000 
de ani în urmă, ceea ce contează fi-
ind prezentul. Situația s-a schimbat 
în mod treptat, atunci când memoria 
istorică evreiască și tradiția iudaică 
au revenit la locul lor, în special după 
Războiul de Șase Zile care a dus la 
eliberarea și reunificarea Ierusalimu-
lui.

În mod paralel, iudaismul religios a 
păstrat memoria Templului de la Ieru-
salim în cadrul zilei de 9 Av, totdeau-
na. Îmi amintesc într-o sinagogă, cu 
mulți ani în urmă, în tabăra FCER de 
la Borsec, condusă de rabinul Naftule 
Halpert din Satu Mare, că în ziua de 
9 Av perdeaua dulapului de Tora era 
răsturnată. Perdeaua era brodată cu 
un leu, simbolul tribului Iehuda. Apoi 
perdeaua a revenit la locul ei. Era par-
că simbolul căderii Templului, al Leului 
lui Iehuda, în ziua de 9 Av și speranța 
revenirii lui la glorie, credință, morală 
și adevăr.

Tișa beAv. 9 Av. Să păstrăm 
aceas tă zi, cu semnificațiile și cu 
amin  tirile ei istorice, în inimile noastre. 
Adaug că păstrarea memoriei istorice 
este importantă prin ea însăși. Dacă 
gene rațiile viitoare vor uita de trage-
diile istorice de la 9 Av, este riscul să 
uite și tragedia istorică a Holocaustu-
lui. Memoria unui genocid și a altuia. 
Ideea corijării morale, care va duce 
la venirea lui Mașiah și la reclădirea 
Templului de la Ierusalim de către 
Dumnezeu.

LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI

Tora, Cartea, Legea, Învățătura 
primită de la Dumnezeu de poporul 
evreu, adunat la Muntele Sinai, avân-

du-l pe Moșe Rabeinu drept mijlocitor, 
este ceea ce a însoțit neamul evre-
iesc în timpul îndelungatei și încerca-
tei sale existențe. Tora este cea care 
a unit evreii din toată lumea, la pro-
priu. Indiferent unde au ajuns evreii, 
Tora lor a rămas aceeași, fiind scrisă 
pe același vechi papirus de către un 
scrib specializat, cu migală și atenție 
să nu schimbe nici măcar o literă – tot 
așa de mii de ani, la evreii așkenazi și 
sefarzi deopotrivă, în Israel și în afara 
sa, din România sau Bulgaria până 
în Maroc, Irak sau India, din Ungaria 
până în SUA, din Anglia până în Ru-
sia. Practic, pe tot globul unde au fost 
evrei. Și ieri, ca și astăzi – la fel...

Așadar, aducerea unui nou sul 
de Sefer Tora la Sinagoga Chabad 
din București, pe data de 23 iunie, 
s-a transformat într-un eveniment 
îndrăgit de toți – comunitatea evrei-
lor români, israelienii aflați în Româ-
nia, evreii din Ucraina și din alte țări, 
prezenți în Capitală.

Evenimentul a debutat cu o pro-
cesiune pe străzile din fața sinago-
gii. Sulul de Tora a fost plasat sub 

un baldachin. Acesta amintește de 
hupa – baldachinul tradițional de la 
nunțile evreiești, așadar de legătu-
ra mistică dintre Dumnezeu și po-
porul evreu, care se consfințește 
prin Tora, prin Lege și îndeplinirea 
mițvot-urilor, a poruncilor divine și, 
în sens mai larg, a faptelor bune. 
Slujbele specifice și hakafot-urile, 
înconjurarea bimei, a mesei de 
rugăciune cu Tora, au continuat 
în incinta sinagogii, fiind condu-
se de organizatorii evenimentului, 
rabinul Naftali Deutsch, director 

Chabad România, și rabinul Itzchak 
Raskin, de la Chabad București.

La ceremonie au participat invitați 
din țară și din străinătate, printre care 
E.S. David Saranga, ambasadorul 
Israelului la București, Amir Sagron, 
viceambasador, prim-rabinul Rafael 
Shaffer al FCER, ing. Paul Schwartz, 
președintele Comunității Evreilor din 
București, rabinul Mendy Chitrik din 
Turcia, rabinul Iossi Halperin de la 
Chabad Varna, Bulgaria, rabinul 
Dov Ber Orgad de la Chabad Cluj-
Napoca, alături de familiile donato-
rilor. A urmat un concert de muzică 
tradițională evreiască, susținut de 
cântăreții israelieni Ishai Lapidot și 
Nati Levin, acompaniați de Davidi 
Nachshon.

Evenimentul a continuat la Ho-
telul Sheraton din București, cu 
sprijinul managerului Daniel Ben 
Yehuda. Aici a avut loc o altă ce-
remonie impresionantă: premierea 
unui grup de adolescenți, fete și 

băieți, care au ajuns la frumoasa vâr-
stă de Bat și Bar Mitzva, 12 ani pentru 
fete, 13 ani pentru băieți. Momentul, 
prezentat de Risha Deutch, direc-
toarea Green School Chabad, a fost 
unul cu adevărat special, iar tinerii 
le-au oferit flori mamelor emoționate. 
Acești adolescenți au participat, anul 
acesta, la un curs special în care au 
învățat semnificațiile zilei de Bat și Bar 
Mitzva, momentul consacrării religi-
oase, când tânăra sau tânărul evreu 
devine matur în fața Legii, acceptând 
să respecte comandamentele Torei. 
În plus, ei au vizitat Muzeul de Isto-
rie și Cultură a Evreilor din România, 
precum și Templul Coral, unde s-au 
întâlnit cu prim-rabinul Rafael Shaffer 
al FCER, care a răspuns întrebărilor 
lor despre diverse aspecte ale vieții 
religioase evreiești.

Seara s-a încheiat cu un cuvânt 
de învățătură rostit de rabinul Naf-
tali Deutch al Chabad, care a subli-
niat importanța coeziunii comunitare 
a tuturor evreilor, uniți de dragostea 
pentru Tora, indiferent unde s-ar afla.

DIANA MEDAN

Paul Schwartz și Mendy Chitrik
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„Și au spus înțelepții noștri: Șabatul cân tă-
rește cât toate mițvoturile la un loc. Cel ce păs-
trează Șabatul după Lege este ca și cum ar în-
făptui toate prescripțiile Torei.”

Comunitatea Evreilor din Satu Mare, cu spri-
jinul JDC și JCC, a primit Șabatul într-o atmo-
sferă de adevărată sărbătoare. Am avut ocazia 
ca musafirii noștri dragi, directorul general JDC 
România, Israel Sharli Sabag, și coordonato-
rul programelor naționale JCC România, Ery 
Pervulescu, să ne fie alături, de această dată 
participând fizic la eveniment. JDC, JCC Româ-
nia, alături de Federația Comunităților Evreiești 
din România sunt sprijinul nostru fără de care 
activitățile noastre nu ar fi posibile.

În ajun de Șabat ne gândim la faptele noastre, 
ne pregătim pentru căință, pentru a putea corec-
ta tot ce am stricat în cele șase zile de muncă. 
Șabatul adună toate zilele săptămânii, precum 
ajunul de Roș Hodeș adună toate zilele lunii. Pri-
mirea Șabatului la sinagogă este ceva special, iar cei ce au 
decis să participe cu tot sufletul au avut parte de o atmosfe-
ră deosebită. Fiecare reuniune face să ne apropie tot mai 

mult și să ne dorim să fim împreună la toate evenimentele. 
Doar așa vom putea să ne păstrăm identitatea.

ADRIAN BEȘA,
președintele CE Satu Mare

matineu literar

În luna iulie, Comunitatea Evreilor 
din Brașov a avut încântarea să parti-
cipe la cele două seri de Oneg Șabat, 
la care a fost prezent și rabinul Zvika 
Kfir. Reuniunile au prilejuit întâlnirea 
unui număr semnificativ de persoa-
ne, motiv pentru care recent renovatul 
res taurant cașer al comunității a de-
venit de fiecare dată aproape neîncă-
pător. Voia bună a domnit cu fiecare 
nouă regăsire, iar cântecele de Șabat 
și râsetele copiilor s-au revărsat în at-
mosfera plină de bucurie.

În plus, animați de dorința alătură-
rii la familia poporului evreu, doi mem-
bri ai comunității angajați pe calea 
convertirii au îndeplinit o cerință im-
portantă a legii iudaice: etapa circum-
ciziei. Asumată cu toate implicațiile în 
termeni de drepturi și responsabilități, 
procedura a fost efectuată halahic la 
București, de Gelber Shlomo, mohel 
sosit special în acest scop din Israel.

Lumea evreiască contemporană 
este profund îmbogățită de prezența 
convertiților sau a celor pe cale să se 
convertească la iudaism. Sunt bărbați 
și femei care provin dintr-un caleido-
scop de medii, care doresc să se ală-
ture în mod asumat poporului evreu. 
Deși diferite, poveștile fiecăruia sunt 
lungi călătorii personale, care includ 
probabil o cercetare profundă a sufle-
tului, luptă nerostită și îndoială amară. 
Dincolo de toate aceste încercări răz-
bate însă o uriașă credință și convin-
gere. Fiecare dintre ei dorește să se 
integreze natural în comunitate. Poate 
fi femeia care stă lângă tine în sina-
gogă, profesorul de ebraică al fiului 
tău sau familia de la parterul blocului 
vecin. Gerei țedek, „convertiții drepți”, 
sunt o parte integrantă a mishpachah 
(familiei) evreiești și ne bucurăm că se 
regăsesc alături de noi.

De asemenea, comunitatea noas-
tră este în această perioadă gazda 
multor grupuri mari de turiști din afara 

țării, care descoperă cu bucurie Sina-
goga Beit Israel. Doar în luna iunie, 
peste 500 de persoane au vizitat sina-
goga noastră. (E.E.)

o lumină în noapte
ComunitAti
Brașov Iași

Împreună, în număr tot mai mare

Se spune că ori de câte ori 
împărtășești cuiva care nu merită 
cunoștințele pe care Atotputernicul ți 
le-a revelat ție, ți se scurtează zilele. 
Cu toate acestea, secretele cerului 
sunt studiate cu intenția de a-L regăsi 
pe Creator prin înțelegerea cuvântului 
Său, fiecare după capacitatea pro-
priului intelect. Acest lucru necesită 
dezvoltarea unei atitudini umile față 
de cunoaștere, punând mereu sub 
semnul întrebării informațiile pe care 
le deținem și respingând gândirea ab-
solutistă. Altfel spus, a aduce cea mai 
plăpândă lumină într-o mare de întu-
neric poate fi un demers benefic. Sau 
„Bogatul dăruiește săracilor” – altfel 
spus, dalet îi oferă lui ghimel.

O astfel de lumină o răspândește 
una dintre cele mai profunde rugă-
ciuni: K’riat shema al hamita. Este 
rostită înainte de culcare și include Ri
bono shel Olam (o declarație prin care 
iertăm greșelile celor care ne-au făcut 
rău), primul paragraf din Shema, bine-
cuvântarea HaMapil – preluată din bi-
necuvântarea lui Iacob pentru Mena-
she și Efraim, din Vayechi –, precum 
și Ana Bechoah. Totodată, înainte de 
a adormi, este necesară revizuirea 
comportamentului personal, reflec-
tând la greșelile comise în timpul zilei, 
precum și stabilirea obiectivului de a 
nu mai repeta aceste greșeli (Mișna 
Berura 239:9). Rugăciunea aceasta 
are o puternică valență protectoare, 
deoarece pe durata nopții sufletul 
se pregătește de o călătorie înaltă și 
nu poate fi îngreunat de impuritatea 
trupului. La rândul său, rămas în lu-

mea materială, trupul nu poate îndura 
puritatea sufletului care va merge la 
Creator pentru a da socoteală pentru 
ziua respectivă. Împovărat de vină și 
remușcări, este posibil ca sufletul să 
nu dorească să se întoarcă în univer-
sul mundan. Tocmai de aceea, aceas-
tă rugăciune este aproape o promisiu-
ne că revenirea în această lume este 
necesară și așteptată.

Totodată, K’riat shema al hamita 
este o rugăciune care face aluzie la 
„scoaterea sabiei” – armă înțeleasă 
ca parte a armurii lui Dumnezeu. Sa-
bia aceasta are un mâner, o lamă, 
două tăișuri și o teacă, toate regăsite 
în numele divin YHVH. Mânerul este 
yud; lama este vav; iar cele două 
tăișuri ale sabiei sunt cele două lite-
re hei. Teaca în care este pusă sabia 
este Adonay, așa cum o sabie intră în 
teaca ei, YHVH este inclus în Adonay. 
Astfel, aducem puterea de a face mi-
racole în această lume fizică.

K’riat shema al hamita curăță  
tikkun-ul (tot ceea ce ai de îndreptat în 
această lume). Dacă există obstacole 
în această lume fizică, YHVH nu se 
poate regăsi în ea.

Puritatea sufletului dictează care 
vor fi nivelurile care pot fi accesate pe 
scara secretelor cerului și vor fi dez-
văluite în timpul unei vieți. Un suflet 
cu un nivel redus de cunoaștere poate 
totuși, prin studiu, cu sârguință și răb-
dare, să acceadă la un nivel superior. 
Scopul este desăvârșirea sufleteas-
că, la cel mai înalt nivel de împlinire 
spirituală.

E. ELIEZER

În ziua de 5 iunie 2022, romanul 
Adăpost pentru dragoste a fost lansat 
la Iaşi, în prezenţa autoarei Madeleine  
Davidsohn.

Evenimentul cultural – organizat 
de Clubul Yachad din cadrul Comuni-
tăţii Evreilor din Iaşi şi Editura 24:ORE 
din Iaşi, care a publicat romanul în 
anul 2020 – s-a bucurat de prezenţa 
a numeroşi membri ai comunităţii ie-
şene şi prieteni ai lor.

Moderatoarea manifestării, ing. 
Martha Eşanu, consilier cultural, a 
pre zentat-o pe scriitoarea Madeleine  
Davidsohn, originară din Dorohoi, 
absolventă a Facultăţii de Medicină 
Dentară din cadrul Universităţii de 
Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” din 
Iaşi, în anul 1968. Împreună cu fami-
lia, în anul 1973 a plecat în Israel, s-a 
stabilit la Haifa unde, timp de 40 de 
ani, a profesat ca medic stomatolog la 
policlinica oraşului.

Adăpost pentru dragoste este un 
roman scris cu multă dăruire, în zilele 
pandemiei, un roman captivant, pro-
vocator şi pasionant.

Autoarea, respectând îndemnul 
marelui Pablo Picasso, şi-a aprins în-
tregul curcubeu de culori al sufletului 
ei sensibil şi l-a oferit cu multă genero-
zitate eroinei principale înzestrând-o  
cu multă delicateţe, dar şi cu prag-
matismul atât de necesar profesi-
unii de avocat, practicate cu mult 
succes. Paginile romanului redau 
poveşti de viaţă captivante, poveşti 
care adesea sugerează că viaţa bate  
filmul.

În prefaţa „Plasa de poveşti”, cri-
ticul literar Ioan Holban spune că au-
toarea a apelat la un procedeu stilistic 
de veche tradiţie în proza universală, 
şi anume la „povestirea în povesti-
re”, procedeu care prin „alternarea 
planurilor şi a unghiurilor de vedere” 
creează cursivitatea unei acţiuni care 
pasionează cititorul, captivându-l pe 
deplin.

Dintre cele 14 volume publicate 
până acum de dr. Madeleine David-
sohn, Adăpost pentru dragoste este 
al 7-lea roman, celelalte fiind volume 
de versuri (2) sau de proză scurtă (5).

Scriitorul Adi Cristi, directorul Edi-
turii 24:ORE, unde s-au editat 2 din-
tre cele 14 volume de până acum ale 
Madeleinei Davidsohn, a arătat că 
autoarea „a construit o lume de cuvin-
te prin care a spus mereu ce simte. 
Scriitorul Alexandru Mirodan a fost cel 
care a debutat-o în cunoscuta revistă 

Minimum, intuind succesul scrierilor 
ei”. În anul 1999, Mada a început să 
publice în cunoscute reviste literare, 
precum Contemporanul, Ideea euro
peană, Plai străbun, Plumb, Convor
biri literare, Observatorul cultural. În 
acelaşi an, autoarea a fost distinsă cu 
Premiul pentru Literatură, acordat de 
prestigioasa Fundaţie Ianculovici din 
Haifa.

Despre romanul Adăpost pentru 
dragoste, scriitorul Mihai Batog-Bu-
jeniţă spunea: „Romanul mă fascina 
şi termenul a devora, deşi perfect 
incompatibil, stilistic vorbind, cu un 
act de cultură, părea cel mai adecvat 
situaţiei. Poveştile din acest roman 
sunt captivante, iar experienţa de 
scriitoare a doamnei Davidsohn dă 
aici adevărate recitaluri de virtuozi-
tate. Nu voi spune nimic despre felul 
în care această minunată aventură a 
unor oameni se termină în roman, fi-
indcă aş da dovadă de egoism. Las 
plăcuta descoperire la îndemâna citi-
torului, iar dacă la sfârşit va simţi pe 
obraz căldura unei lacrimi, să ştie că 
aceasta este cea mai bună cale de a 
mulţumi autoarei pentru povestea fără 
egal de frumoasă, pe care marele ei 
talent i-a oferit-o.”

Aproape toate personajele întâl-
nite în paginile romanului au rădăcini 
româneşti, autoarea marcând condiţia 
imigrantului şi discrepanţele între via-
ţa personajelor în România şi apoi în 
Israel. Deşi plecată din România de 
aproape jumătate de secol, prozatoa-
rea ne dăruieşte un roman scris într-o 
admirabilă limbă română, dovedin - 
du-ne, dacă mai era nevoie, că aceas-
ta este limba în care s-a născut, este 
„patria ei”.

Madeleine Davidsohn spunea  
într-un interviu acordat lui Alex Acio-
băniţei, realizatorul emisiunii „Evreii 
azi” de la Radio România Iaşi, că scrie 
din adolescenţă: „În Dorohoiul meu 
micuţ şi atrăgător, scrisul era lumea 
mea, un modus vivendi pentru mine... 
Literatura mi-a fost un adăpost, un loc 
de redresare. Întotdeauna m-am uitat 
în sus, iar în zilele pandemiei compu-
terul mi-a fost şi el un adăpost, la fel şi 
foaia de hârtie.”

Romanul Adăpost pentru dragoste 
a fost lansat şi la Societatea Medicilor 
şi Naturaliştilor din Iaşi, unde autoarei 
i s-a decernat o Diplomă de Excelen-
ţă.

MARTHA EȘANU

Kabalat șabat, alături de JdC și JCCSatu mare
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Sarea amară de la etajul 500
Károly Sándor s-a născut la Arad, pe 27 martie 

1894 și este fratele mai mic al scriitorului arădean 
Károly József despre care am povestit în numărul 
din mai al revistei noastre. Așa cum am menționat 
atunci, familia era foarte săracă. Tatăl lor, Klein La-
jos, era zilier, iar mama, Zeiner Júlia, se ocupa de 
cei cinci copii. Mózer István amintește de parcursul 
școlar foarte scurt al lui Károly Sándor, spunând 
că nu a terminat decât două clase de gimnaziu, 
iar la îndemnul tatălui său, el încearcă meseria de 
comerciant, apoi pe cea de mecanic, ajungând 
în final ucenic tipograf. 
Cel de la care a învățat 
meseria a fost Stauber 
Józef, un mult stimat 
membru al Comunității 
Evreilor din Arad. Din 
Romániai magyar iro
dalmi lexikon (Lexiconul 
de literatură maghiară 
din România) aflăm că, 
până la izbucnirea Pri-
mului Război Mondial, 
a lucrat ca zețar, adi-
că era muncitorul care 
așeza manual literele 
pentru a putea fi tipări-
te. În acest fel a lucrat atât la Arad, cât și la Oradea 
și Budapesta.

De la ucenic de tipograf, Sándor ajunge să pu-
blice în Aradi Közlöny, ziar pe care Mózer l-a numit 
„cel mai reprezentativ ziar al orașului”. Astfel, Sán-
dor devine al doilea membru al familiei care se în-
dreaptă spre o carieră literară, călcând pe urmele 
lui József. Ambii frați au avut o carieră jurnalistică 
demnă de toată lauda, însă cariera de scriitor a lui 
Károly Sándor a fost mai vastă și diversificată. În 
prefața cărții Sare amară, apărută în limba maghia-
ră la Editura Facla în anul 1975, Mózer István îl 
descrie pe Károly Sándor ca pe unul dintre cei mai 
mari iubitori ai Aradului. El povestește cum autorul 
cărții ar fi avut de nenumărate ori posibilitatea de a 
pleca din orășelul de pe Mureș spre niște perspec-

tive mai largi și mai avantajoase, însă a ales să 
rămână pe meleagurile natale. Descrierea plastică 
a lui Mózer atinge caracterul visător al sufletului 
colegului său de breaslă. El evocă inspirația adusă 
de străzile și clădirile Aradului în opera lui Károly 
Sándor, despre care spune că a fost un ziarist plin 
de idei, iar „cei mai în vârstă îl pomenesc și azi, își 
amintesc de un articol sau altul cu răsunet”.

Poate cea mai cunoscută carte a lui Károly Sán-
dor este un roman cu tentă științifico-fantastică. 
Etajul 500 a apărut în limba maghiară, la Irodalmi 

Könyvkiadó (Editura de 
carte literară) în Bucu-
rești, în anul 1969, și 
la Pan theon Irodalmi 
Intézet Rt (Institutul Li-
terar Panteon Rt) din 
Budapesta, editură care 
îi tipărește și cartea Tü
zes trón (Tronul de foc). 
Etajul 500 a fost tradus 
în limba română de 
Teodor Sugár, apărând 
și la Editura Kriterion 
în anul 1982, și spu-
ne povestea construirii 
unui zgârie-nori la care 

participă cei mai buni specialiști din toată lumea, 
fiind o declarație de pace și cooperare între popo-
are. Amintim că primii zgârie-nori au fost construiți 
în perioada 1884-1945, începând cu clădirile din 
America și continuând cu Turnul Eiffel (care are 
aproximativ înălțimea unei clădiri de 81 de etaje). 
În accepțiunea actuală, termenul „zgârie-nori” se 
referă la construcții mai mari de 100 de etaje, adică 
de peste 316 metri. Astăzi, cea mai mare clădire 
de pe Terra este Burj Khalifa din Dubai, Emiratele 
Arabe Unite. Ea are peste 829 de metri, ceea ce 
ar însemna cam 168 de etaje. Viziunea lui Károly 
Sándor de 500 de etaje ar însemna peste 1580 de 
metri înălțime, ceea ce, deocamdată, rămâne în 
domeniul ficțiunii științifice.

MARGARETA SZEGŐ

ComunitAti

experiență interculturală  
la sinagogile arădene

Arad

În data de 20 iunie, Sinagoga Neologă din Arad 
și-a deschis porțile pentru o întrevedere cu totul 
deosebită. „Mă bucur că doamna Anssifati Halidi a 
venit astăzi la noi și că pe zi ce trece există un tot 
mai mare interes pentru cele două sinagogi. Noi 
deschidem porțile pentru oricine vrea să le vizite-
ze. Pe lângă asta, am primit ghizi care au prezentat 
virtual sinagogile și pentru turiștii online”, declară 
ec. Raoul Vizental, președintele Comunității Evrei-
lor din Arad.

Anssifati Halidi a ajuns în orașul de pe Mureș 
datorită unui proiect Erasmus+, organizat de 
Asociația Oudjerebou din Mayotte în parteneriat 
cu asociația EIVA din Arad. Dumneaei a participat 

la un stagiu de practică profesională pe durata a 
două săptămâni, alături de alte șase persoane din 
Mayotte. Împreună cu ceilalți stagiari, ea a fost 
găzduită de asociația arădeană EIVA și a avut 
parte de diverse schimburi de experiență culturale, 
vizitând muzee, participând la vernisaje, con-
certe și nu în ultimul rând ajungând să cunoască 
Aradul printr-un tur organizat de dr. Maria Alexan-
dra Pantea, cercetător istoric, și de dr. Sebastian 
Bunghez, profesor de istorie. Ei au luat legătura 

cu Margareta Szegő, manager de proiect la Co-
munitatea Evreilor din Arad, pentru a integra și 
partea de cultură iudaică în demersul lor. Cu girul 
președintelui Raoul Vizental, Anssifati Halidi și 
ghizii săi au ajuns în Sinagoga Neologă, unde Mar-
gareta Szegő le-a prezentat diversele elemente 
de religie, cultură și tradiție, apoi i-a plimbat prin 
Arad, prezentându-le orașul din punct de vedere 
evreiesc. Astfel, au ajuns să cunoască și sinagoga 
ortodoxă, școala evreiască, Teatrul Hirschl și multe 
altele.

„Anssifati are o experiență în sectorul cultural, 
după ani de activitate în diferite instituții din acest 
domeniu, a demarat o activitate antreprenorială 
care oferă servicii culturale turiștilor care vizitează 
Mayotte, dar și localnicilor. Mayotte este departa-
ment francez din 2011, iar populația este majoritar 
musulmană”, spune Cristian Babuțău, președintele 
EIVA. Asociația EIVA desfășoară activități cu 
organizații din regiunea Oceanului Indian încă din 
2015, în special proiecte de schimb intercultural și 
proiecte care urmăresc promovarea mobilității în 
educație.

„Mă bucur foarte mult că pot să fiu astăzi aici. 
Sinagogile sunt foarte frumoase și merită văzute. 
Schimbul acesta cultural mi-a prins foarte bine, de-
oarece și eu mă ocup de astfel de lucruri în Mayot-
te. Eu sunt musulmană și îmi place să învăț despre 
alte culturi. Sper să reușiți să renovați sinagogile și 
să faceți multe proiecte aici”, spune Anssifati Ha-
lidi. Ea a povestit cum locul de unde vine, insula 
Mayotte, este cel mai îndepărtat teritoriu francez 
și, prin extrapolare, cea mai îndepărtată parte a 
Uniunii Europene. De asemenea, a prezentat is-
toria insulei și cum, printr-un demers democratic, a 
rămas pământ francez. Anssifati a mai descris pro-
gramele interculturale de care s-a ocupat și ceea 
ce face ea în prezent.

SORANA SZEGŐ
Foto: MARGARETA SZEGŐ

Drumul lui 
david Iosef z.l. către  

sine însuși
Tot ce a făptuit David Iosef z.l. – membru în Comi-

tetul Director al FCER (2019-2020), aproape un sfert 
de veac președinte al comunității botoșănene, una 
dintre cele mai vechi și mai importante din țară – a 
fost în spiritul cunoscutei parabole, intrată în folclorul 
evreiesc, ilustrând 
datoria de a fi 
noi înșine. „Când 
voi ajunge în fața 
Judecății Cerești – 
spunea înțeleptul 
rabi Zusie – și 
când voi fi întrebat 
de ce n-am fost la 
fel ca Moșe, voi 
răspunde că nici 
pe departe n-am 
putut cuteza să mă 
compar cu un ase-
menea erou. Voi 
putea să justific și 
faptul că n-am fost 
la fel cu David, Hil-
lel, Ieșaiahu, rabi Akiva... Atunci însă când voi fi în-
trebat: «Zusie, de ce n-ai fost Zusie?», atunci nu voi 
putea găsi niciun răspuns.” David Iosef a luptat până 
la capătul vieții să-l poată oferi.

Când oameni din conducerea Federației la acea 
vreme, Nilu Aronovici și Alexandru Elias, i-au propus 
să candideze la președinția comunității, David Iosef a 
șovăit. Venea după 45 de ani petrecuți în lumea spor-
tului: director al unui club profesionist de performanță, 
arbitru de baschet divizia A și internațional. Sigur, pri-
mise educație evreiască în familie, fusese elevul rabi-
nului Moscovici – comunitatea se remarcă și azi prin 
păstrarea nealterată a idișkeit-ului –, dar se cuvenea 
oare să-și ia asupră-și această mare răspundere? 
„Ce crezi c-ar trebui să răspund?”, și-a întrebat soția, 
cel mai de încredere prieten. „Că primești.” Și-a de-
pus candidatura. Șase luni a fost președinte interimar, 
apoi a fost ales președinte titular.

Știa că pentru a-și pune în aplicare programul 
are nevoie de o echipă sudată. Printre cei care l-au 
susținut în demersurile sale s-au aflat: ing. Gustav și 
prof. Beatrisa Finkel – pentru viața religioasă și cul-
turală; Mariana Goldenberg și Daniel Emanuel Hodi-
nescu – pentru asistență socială și medicală.

A înființat Centrul Cultural Intercomunitar, cu spriji-
nul FCER, al Joint-ului, al Municipalității, al B’nai B’rith 
România; o casă a etniilor, unde au fost organizate 
simpozioane, expoziții, vizionări de film. Au participat 
membri ai organizațiilor de minorități naționale, filiale 
locale: armeni, romi, ruși lipoveni. Un accent special 
a fost pus pe conferințe despre istoria Holocaustului, 
prin parteneriate încheiate cu conducerile unor școli 
din oraș, unde publicul a fost format, preponderent, 
din elevi însoțiți de profesori. Dar, pe parcursul timpu-
lui, Centrul a fost și gazda unor ediții Keshet, parte din 
programul național de educație iudaică. David Iosef 
a modernizat sediul comunitar, a rezolvat încălzirea 
în sezonul rece a Sinagogii Mici, unde iernile are loc 
serviciul divin, reușind astfel ca sinagoga să fie per-
manent în funcțiune. Hoihe Șil – una dintre mândriile 
arhitectonice moldave, cu Aron Kodeș de mare preț – 
depășea forța economică a comunității spre asigura-
rea încălzirii. S-a îngrijit de menținerea în bună stare a 
celor două cimitire din oraș – unul, închis, monument 
istoric, celălalt, în funcțiune. Ne-a fost ghid, când  
le-am vizitat într-una dintre Hanuchiade. Ne-a întâm-
pinat paznicul lor de mulți ani, român etnic, vorbin-
du-ne cu suflet despre munca lui. Șeful delegației de 
atunci, președintele Vainer z.l., l-a propus pentru o 
medalie de merit: „Devotament în activitatea comu-
nitară a evreilor din România”. Dar nu mai puțin griju-
liu a fost David Iosef și față de cele cinci cimitire din 
împrejurimi – Bucecea, Sulița, Frumușica, Ștefănești, 
Săveni – și de încă trei, închise, aflate în custodie: îm-
prejmuite, având montate camere de supraveghere.

După pierderea soției, și-a găsit alinare și echi-
libru în muncă. Drumul la comunitate l-a făcut până 
când suferințele fizice l-au împiedicat să mai meargă, 
conștient că, atât timp cât lumina lumânării arde, tre-
buie să veghem asupra ei.

IULIA DELEANU

Botoșani
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În data de 7 iunie, Dragoș Alexan-
dru Aciobăniței, de la Radio Româ-
nia Iași, s-a deplasat la Comunita-
tea Evreilor din Suceava, în vederea 
realizării unui reportaj despre viața 
comunității evreiești din Suceava. 
Astfel că președintele Comunității 
Evreilor din Suceava, Sorin Golda, și 
domnul Ștefan Ungureanu, membru 
al comunității, au punctat câteva as-
pecte în legătură cu viața și activita-
tea acestei comunități. Redăm mai jos 
câteva dintre informațiile împărtășite 
pentru acest reportaj.

Pe la anul 1600 sunt amintite pri-
mele comunități evreiești și prime-
le pietre funerare la Suceava, aici 
existând cinci cimitire evreiești. Unul 
dintre ambasadorii Israelului, care a 
vizitat Sinagoga Gah, a spus că pic-
turile ei, modul în care sunt făcute 
registrele de pictură cu cele 12 triburi 
ale lui Avraham, cu zodiacul, se mai 
regăsesc în Europa doar la Vatican.

Până la Al Doilea Război Mondial, 
Suceava a avut 12 sinagogi, pentru 
ca mai apoi să se ajungă, în prezent, 
la existența unei singure sinagogi, și 
anume Gah.

Comunitatea evreiască a lăsat 
urme adânci, amprente uriașe în cul-
tura, economia și în alte segmente 
ale societății românești. La începu-

tul secolului al XX-lea, comunitatea 
evreiască, în urma recensământului, 
reprezenta cam 30% din populația 
Sucevei, fiind numeric cea mai puter-
nică minoritate. Azi, oficial, comunita-
tea evreilor din Suceava mai are 70 
de membri. Nu demult, în cadrul sina-
gogii Gah a avut loc o importantă săr-
bătoare religioasă, numită Bar Mițva, 

ceremonie prin care se celebrează 
majoratul religios al tânărului care a 
împlinit 13 ani.

Având în vedere situația tulbure 
actuală, mondială și regională, evre-
ii, ca întotdeauna, au venit în ajutorul 
celor aflați în nevoie, cum au putut și 
cu ce s-a putut, prin reprezentanți ai 
comunității, care au contribuit umani-
tar, în speță, pentru refugiații ucraineni. 
Prin urmare, s-a realizat un cort în care 
se gătește și se distribuie ajutoare.

De remarcat activitatea membrilor 
comunității Ștefan Ungureanu și Iosi 
Dey. Toate comunitățile evreiești din 
țară au făcut câte ceva pentru seme-
nii lor aflați la strâmtoare. Evreii au 
fost și sunt foarte săritori, însă trecutul 
zbuciumat nu trebuie uitat niciodată. 
De aceea, în toate gările Bucovinei de 
Sud există plăci comemorative care 
sunt o piedică în calea uitării a ceea 
ce a fost în anul 1941, anul deportări-
lor din Transnistria.

Printre altele, la Siret va fi un mo-
nument deosebit de comemorare a 
Holocaustului și acolo se va contribui 
cu documentele existente. În Sinago-
ga Gah se aduc tineri, copii pentru a li 
se explica cine sunt evreii și ce rol au 
avut și au în societatea românească.

Evreii din această zonă au dat 
multe personalități remarcabile în 
diverse domenii de activitate. Unul 
dintre cei mai cunoscuți este Norman 
Manea, o personalitate recunoscută 
atât pe plan intern, în România, cât și 
în străinătate. El este unul dintre cei 
care și-au petrecut clipe de copilărie 
în lagărele din Transnistria și asta ră-
mâne în suflet o pagină deschisă.

La cortul de la Siret au fost 
personalități precum: ministrul de ex-
terne al Israelului, Yair Lapid; amba-
sadorul Israelului în România, E.S. 

David Saranga; directorul Departa-
mentului Cultură, Istorie, Artă și Media 
al FCER, Robert Schorr, el fiind de loc 
din Suceava.

Există certitudinea că această co-
munitate nu o să dispară, ci va conti-
nua să existe. Aici, în prezent se reali-
zează evenimente, vizite, întruniri, în-
tâlniri, dezbateri cu rol formativ, având 
ca temă Holocaustul, Festivalul Limbii 
și Teatrului Idiș la Suceava.

SORIN GOLDA,
președintele CE Suceava

Trecutul, prezentul și viitorul comunității

rețetă evreiască premiată și oaspeți în comunitate

ComunitAti
Suceava

În perioada 2-5 iunie 2022, 
la Suceava a avut loc Festivalul 
internațional Video Art pentru tine-
ret. În cadrul evenimentului, echipe 
de tineri, elevi și studenți din țară și 
din străinătate au prezentat scurt-
metraje cu diferite teme impuse. 
Anul acesta a fost o ediție cu o 
temă inedită: „Gastronomia buco-
vineană”. Printre comunitățile etni-
ce invitate s-a aflat și Comunitatea 
Evreilor din Suceava.

Echipa care a tras la sorți „Gas-
tronomia bucovineană” în cadrul 
evreiesc a fost alcătuită din doi 
elevi și o profesoară de la Colegiul 

Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova. Doamna 
Dey Laura, membra comunității care a fost delegată să ne 
reprezinte, a preparat un meniu specific.

Din 37 de lucrări prezentate de echipele din toată țara, 
au fost premiate 5, printre care și echipa care a prezentat 
preparatul specific evreiesc, cu mențiune.

La Sinagoga Gah am primit vizita a doi profesori univer-
sitari din Israel. S-a făcut o scurtă prezentare a Sinagogii 
Gah, aceasta fiind una dintre cele mai vechi clădiri răma-
se în picioare, la ora actuală. Ea a fost construită în anul 
1870, printr-o societate de binefacere, „Gmilut Hasadim”. 
Din punct de vedere arhitectural, construcția se încadrea-
ză în stilul neoclasic. Piatra de temelie a sinagogii a fost 
pusă de un rabin din Cernăuți, Reb Haim Thirer, care a fost 
numit Chaim Czernowitzer.

S-a mai vorbit despre numărul evreilor din comuni-
tate, în prezent, precum și despre alte activități care se 
desfășoară pe parcursul anului.

Și în această lună a continuat sprijinul acordat de CE 
Suceava cortului de ajutor umanitar din Siret, destinat 
refugiaților ucraineni.

(S.G.)

Ziua Victor Brauner – 2022

În memoria 
evreilor deportați 

din Hida, Sălaj
Comunitatea Evreilor din Zalău, 

împreună cu Liceul Tehnologic „Liviu 
Rebreanu” din Hida, Sălaj, cu Cole-
giul Național „Titu Maiorescu” din Aiud 
și cu Compania „Procédé Zèbre” din 
Vichy, Franța, au organizat, în fața 
unui public numeros, la 10 iulie a.c., 
în Parcul Central al comunei Hida, o 
reprezentație a spectacolului Dicta
torii. Spectacolul face parte dintr-un 
proiect amplu, dezvoltat de compania 
franceză Procédé Zèbre.

Tema centrală a celei de a treia 
ediții a performance-ului companiei 
Procédé Zèbre este Libertatea. Este 

vorba despre libertate la modul gene-
ral: libertatea de a cânta, libertatea de 
a apăra viața și tinerețea sufletească. 
Este vorba de a găsi în opera de cor 
o soluție colectivă la dependența pe 
care ne-o oferă negustorii de „vise” 
individuale, bazate pe posesie. Sen-
timentele pasionale intempestive fac 
loc unui spațiu rece, pe care doar ti-
neretul are capacitatea și responsabi-
litatea de a-l transforma într-un viitor 
sau în lipsa acestuia! Să trezim amin-
tiri și să fim reactivi! Principala funcție 
a memoriei este de a învăța din exem-
plele trecutului.

Compania Procédé Zèbre conduce 
proiectul WiM Laboratories Juvenis II 
în șase țări europene, fiind susținută 
de programul Erasmus+ al Uniunii Eu-
ropene. Sute de tineri, precum cele trei 
grupuri de români din Hida, Cluj și Aiud, 
culeg mărturii, explorează memoria te-
ritoriului lor și pun în scenă ilustrarea 
dramatică a învățăturilor culese.

Comunitatea Evreilor Zalău a 
devenit partener cu cei enumerați 
mai sus pentru județul Sălaj. În ca-
drul evenimentului am evocat istoria 
comunității evreiești din Hida, această 
comunitate fiind a doua ca mărime de 
pe aria județului Sălaj. Doar 10% din-
tre cei deportați din această localitate 
au scăpat cu viață. Spectacolul din 10 
iulie a fost și un omagiu adus celor 
360 de evrei din comuna Hida, uciși 
în timpul Holocaustului.

Comemorarea evreilor din co-
muna Hida, uciși în lagărele morții 
Auschwitz-Birkenau, a continuat cu 
reprezentația din 13 iulie, de la Muze-
ul de Artă din Cluj, susținută de Wim 
Laboratories Juvenis II.

CRISTINA HAS

Zalău

Piatra neamț
Dacă trebuia să existe o bornă 

care să marcheze sfârșitul pandemi-
ei, fie și numai în spațiul cultural lo-
cal, aceasta a fost amplasată în mu-
zeul Sinagogii-Catedrală „Baal Shem 
Tov” din Piatra Neamț, în data de 15 
iunie 2022. Adică acolo unde ZIUA 
VICTOR BRAUNER s-a consacrat 
ca eveniment anual dedicat marelui 
artist, în orașul său natal de sub mun-
tele Pietricica.

Chiar în condițiile date (nu foarte 
generoase sub aspect economic), 
așa-zisul nucleu dur al publicului care 
ne-a acompaniat la cele șapte ediții 
anterioare (aproximativ 100 de per-
soane: profesori, elevi, intelectuali, 

artiști, iubitori de artă – între care și 
membri ai Comunității Evreilor din 
Piatra Neamț) a ținut să fie prezent 
la omagierea artistului. Programul 
divers, dar concentrat la doar două 
ore de astă dată (fără simpozioane, 
invitați din țară și străinătate etc.), a 
reușit să mențină la o cotă superioară 
interesul participanților.

Urmărind și atragerea tinerilor că-
tre asemenea manifestări culturale, 
am deschis reuniunea cu o scurtă 
intervenție a elevului Theodor Petrea 
(de la Liceul de Arte „Victor Brauner”) 
care și-a intitulat expozeul „V. Brau-
ner, concetățeanul nostru”. Concret, 
a fost vorba despre un rezumat al 

eseului său „Victor Brauner – o 
incursiune în opera ezoterică 
avangardistă”, care a obținut re-
cent marele premiu în cadrul con-
cursului „Spune povestea locului 
tău”, organizat de Universitatea 
„Babeș-Bolyai” din Cluj (eseu re-
alizat sub coordonarea prof. dr. 
Luminița Moscalu).

Apoi am vernisat expoziția 
personală a talentatului pictor 
Ciprian Istrate (membru al Uniu-
nii Artiștilor Plastici din România 
– Filiala Neamț), care a inclus o 

suită de portrete / personaje din lu-
mea evreiască, tratate într-o mani-
eră originală, cu inserturi simbolice 
tradiționale. (Fac precizarea că, în 
acest an, nu am organizat o expoziție 
colectivă a filialei respective, ca de 
obicei, pentru că asta ar fi presupus și 
acordarea Pre-
miilor V. Brau-
ner, însă ne-a 
lipsit finanțarea. 
Dar merită o 
mențiune spe-
cială implicarea 
entuziastă a 
altor plasticieni 
din care a re-
zultat, de pildă, 
afișul unicat – v. 
foto –, o operă 
în sine realizată 
de Petru Diaconu.)

Momentul literar al evenimentu-
lui a fost conceput, normal, în stil… 
avangardist. Adică, fără medierea 
criticilor, autorii invitați și-au prezentat 
singuri cărțile apărute în 2022, citind 
și câteva fragmente din ele: Adrian 

(Continuare în pag. 20)

EMIL NICOLAE-NADLER
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Ziua Eroilor  
în Cimitirul evreiesc

82 de ani de la  
Pogromul din dorohoi

În România, Holocaustul a început la 1 iulie 1940, cu Pogromul din Dorohoi. 
Documente din Arhivele Statului, filialele Botoșani, Suceava, Iași, atestă asa-
sinarea a 52 de evrei, necunoscându-se numărul celor uciși în oraș. Comemo-
răm 82 de ani de atunci.

Într-un pasaj referitor la pogrom, din interviul recent acordat RE, președintele 
CE Dorohoi, dr. Ioji Sacagiu, cita un fragment din Jurnalul lui Filderman, semni-
ficativ pentru antisemitismul de stat din acei ani și pentru caracterul elaborat al 
pogromului: „În timp ce violența antisemită a fost o chestiune de rutină în viața 
României moderne, la 1 iulie 1940, la Dorohoi, o localitate aproape de graniță, 
a fost un adevărat masacru meticulos pregătit.” Pregătirile au început la 30 iu-
nie, când militari din Regimentul 3 Grăniceri și din Regimentul 8 Artilerie anunță 
populația română să pună semne pe case, ca să le ferească și să-i ferească de 
„răzbunarea” contra evreilor. La izbucnirea pogromului au concurat frustrările 
armatei române silite să se retragă din Bucovina de Nord, ținutul Herța, Ba-
sarabia, în urma Pactului Ribbentrop-Molotov din 1939, cu ultimatum în 1940, 
și calomniile manipulatoare antisemite, vehiculate de extrema dreaptă, despre 
evrei care ar agresa soldați români în retragere.

Deși în autorizația de înmormântare eliberată de primăria orașului se 
recunoștea că soldatul Iancu Solomon a „murit la datorie pentru țară”, 
apărându-și din proprie inițiativă superiorul, căpitan Ioan Boroș, ambii uciși 
într-o altercație cu sovieticii, în timpul serviciului religios din cimitirul evreiesc 
se aud împușcături. Se creează panică. La ieșire, soldații evrei, conduși de 
plutonierul TR Emil Bercovici, veniți să dea onorul camaradului coreligionar, 
sunt dezarmați, somați să-și scoată uniformele, împușcați. Civilii se refugiază în 
capelă. Sunt siliți să iasă, uciși. Case evreiești din oraș sunt jefuite, proprietarii 
împușcați.

La Dorohoi, opinează unii istorici, „s-au perfecționat metode aplicate vara 
următoare în Pogromul din Iași”.

IULIA DELEANU

dorohoi

ComunitAti

Târgoviște

ad mea VeeSrIm!
Preşedinţi de comunităţi născuţi în lunile august și septembrie

n Președintele CE Deva, LIVIU 
LĂCĂTUȘU, și-a 
dovedit, de când 
conduce comuni-
tatea, înzestrările 
de bun organiza-
tor: a restaurat si-
nagoga, a știut să 
atragă oamenii să 
participe la viața 
comunitară – sărbători evreiești, eve-
nimente culturale, comemorative –, 
să cultive bune relații cu autoritățile 
locale, cu reprezentanții organizațiilor 
de minorități naționale și ai cultelor. 
Are parteneriate cu conduceri ale 
unor școli pentru studierea istoriei 
Holocaustului. Are grijă de cimitire, 
de memorialele victimelor Holocaus-
tului.
n Președintele CE Fălticeni, 

ROBERT STEIN-
METZ, se remar-
că prin dăruirea 
față de cei vârst-
nici, suferinzi, sin-
guri, având nevoie 
de ajutor. Mai ales 
în perioada pan-
demiei de corona-

virus, zona fiind una dintre cele mai 
afectate din țară, a făcut tot ce i-a 
stat în putință pentru a-i sprijini. Este 
conștient de răspunderea ce-i revine 
pentru restaurarea Sinagogii Mari din 
oraș, bijuterie arhitectonică unde au 
slujit personalități ale vieții religioase 
din țară, căutând să stârnească pe 
net interesul originarilor stabiliți în Is-
rael și în lume.
n Președintele CE Rădăuți, IGO 

KOFLER, are grijă 
de oameni și res-
pect pentru istorie. 
La prima ediție a Zi-
lei Limbii și Teatru-
lui Idiș, când știa că 
Rădăuțiul va găzdui 
o serie de eveni-
mente culturale, 
cu șansa de a crea un și mai mare 
aflux de turiști în zonă, a inaugurat 
în incinta sinagogii un al doilea punct 
muzeistic, despre istoricul aceste-
ia, alături de primul, despre istoria 
evreilor rădăuțeni. A făcut demer-
suri la UNESCO pentru ca Cimitirul 
evreiesc din Siret, aflat în custodia 
comunității sale, să aparțină patrimo-
niului cultural european.

n Președintele CE Târgu Mureș, 
VASILE DUB, 
are importante re-
alizări comunitare: 
Muzeul de Isto-
rie a Evreilor din 
Târgu Mureș, mo-
numentul dedicat 
memoriei victime-
lor Holocaustului 
pe locul în care a funcționat gheto-
ul în 1944, placa memorială de pe 
fațada clădirii în care a existat Școala 
evreiască. Este preocupat să asigu-
re asistaților o existență demnă, mai 
ales puținilor supraviețuitori ai Ho-
locaustului, din comunitatea sa. Are 
înzestrări de grafician, caricaturist, 
literat. Una dintre expoziții a fost găz-
duită, nu demult, de JCC București.
n Președintele CE Bârlad, HAIM 

RABINOVICI, a 
modernizat sediul 
comunitar, are gri-
jă de trei cimitire 
evreiești din oraș, 
dintre care cel 
mai vechi, din se-
colul al XVIII-lea, 
este monument 

istoric, dar și de cimitire arondate în 
localități vecine unde nu mai trăiesc 
evrei. A înaintat de mult timp la DAPI 
documentația pentru restaurarea Si-
nagogii Mari, singura rămasă din ze-
cile de sinagogi demolate în perioada 
totalitarismului. Edificiul, adăpostind 
picturi murale de mare valoare, e 
amenințat de igrasie, dacă nu se in-
tervine la timp.
n Președintele CE Cluj, ROBERT 

S C H w A R T Z , 
conduce una din-
tre cele mai im-
portante și mai 
active comunități 
transilvane, cu o 
efervescență a 
evenimentelor cul-
turale. Remarcabi-
le – corul și formația Klezmer, JCC, 
filiala locală, demne de un trecut cu 
nume de referință în cele mai diverse 
domenii. A știut să capaciteze inte-
resul tuturor segmentelor de vârstă 
pentru viața comunitară, să promo-
veze bune relații interetnice, inter-
confesionale. Organizează anual 
simpozioane de civilizație și cultură 
evreiască clujeană și românească.

un traseu al memorieiIași
În cadrul evenimentelor organizate 

pentru a comemora Pogromul de la 
Iași s-a înscris și inițiativa Institutului 
„Elie Wiesel” de creare a platformei 
digitale „Pogromul de la Iași. Memo-
ria locurilor”. Proiectul, propus de Ro-
xana Popa de la Departamentul de 
Proiecte al Institutului, avea în vedere 
marcarea locurilor legate direct de po-
grom și s-a realizat în colaborare cu 
Primăria Municipiului Iași. Încă în anii 
anteriori, câteva locuri cunoscute din 

istoria Pogromului de la Iași au fost 
semnalate cu plăci memoriale: gara 
din Iași, Chestura Poliției, Piața Marti-
rilor la Râpa Galbenă. Acum, această 
hartă a fost extinsă și cuprinde 21 de 
locații. Unele arată casele de unde au 
fost luați evreii, altele, martiriul lor, iar 
a treia categorie se referă la locuri-
le unde au fost salvați evrei de către 
creștini identificați mai târziu și care 
au primit titlul de „Drepți între Popoa-
re”, ne-a explicat Alexandru Florian, 

directorul general al Institutului „Elie 
Wiesel”. Plăcile redau pe scurt ce s-a 
întâmplat acolo. Harta locurilor poate 
fi accesată pe site-ul www.iasi1941.
com. 

Prezentarea proiectului a avut loc 
la Primăria din Iași, la 28 iunie, cu par-
ticiparea primarului Mihai Chirica, a 
lui Alexandru Florian din partea Insti-
tutului „Elie Wiesel”, a ambasadorului 
Statului Israel în România, E.S. David 
Saranga, a președintei Comunității 
Evreilor din Iași, Benjamina Ides 
Vladcovschi, a reprezentanților unor 
instituții de cultură și de educație, a 
altor oficialități, a unor elevi și profe-
sori de istorie, „Memoria locurilor” fi-
ind considerat un proiect educativ.

Tot pentru a marca zilele de come-
morare a Pogromului de la Iași, la 30 
iunie, la Casa Muzeelor, în prezența 
a numeroși tineri și profesori de is-
torie, a fost lansat volumul memorial 
Cu trenul expres spre moarte (Editu-
ra Polirom în colaborare cu Institutul 
„Elie Wiesel”), de Leonard Zăicescu, 

unul dintre ultimii supraviețuitori ai Po-
gromului și ai Trenurilor Morții. Este 
o reeditare a cărții din 2007, la care 
s-au adăugat capitole noi, publicate în 
decursul timpului în revista Realitatea 
evreiască.

Lansarea a fost moderată de ziaris-
ta Violeta Cincu. Despre semnificația 
și necesitatea reeditării au vorbit Ale-
xandru Florian, criticul literar și soci-
ologul Mihai Dinu Gheorghiu, iar pe 
Zoom a intervenit și autorul care are 
acum 95 de ani. În prefața volumului, 
Alexandru Florian a arătat că Leonard 
Zăicescu a tăcut 50 de ani înainte de 
a reda în scris suferințele prin care a 
trecut. De ce a decis să facă acest de-
mers? Pe de o parte și-a dat seama 
că tăcerea le va condamna pe victi-
me. Dar poate că motivul principal îl 
deslușim în dedicația adresată fiicei și 
nepoatei autorului: „În speranța că vor 
trăi într-o lume mai dreaptă și mai fru-
moasă, fără a se mai teme de urmă-
rile identității lor etnice și religioase.” 
(E.G.)

Eroul evreu Herman Kornhauser 
z.l., înhumat în Cimitirul Evreiesc din 
Târgoviște, este omagiat anual prin 
depuneri de coroane și jerbe de flori.

În iarna anilor 1916-1917, în timpul 
Primului Război Mondial, lângă casa 
lui Herman Kornhauser din Târgoviște 
nemții au organizat un lagăr de pri-
zonieri. Iarna a fost 
cumplit de geroasă 
și soldații erau su-
mar echipați. Impre-
sionat de suferința 
acestora, Kornhau-
ser i-a ajutat cu 
alimente și îmbră-
căminte. Nu s-a re-
zumat la propriile 
resurse, ci i-a mobi-
lizat pe târgovișteni 
să doneze pentru ei. Se presupune că 
a și ajutat prizonieri să evadeze. Prins 
de nemți, judecat și condamnat la 
moarte prin spânzurare, Kornhauser 
a fost executat pe 17 martie 1917, în 
piața orașului. Avea 36 de ani și soția 
sa era însărcinată. S-a născut un co-
pil care nu și-a cunoscut tatăl.

Și în 2022 ceremonialul come-
morativ a fost emoționant. S-au into-
nat, la trompetă, imnul de stat al Ro-
mâniei și imnul de stat al Israelului. 
Reprezentanții la vârf ai Prefecturii, 
Consiliului județean Dâmbovița, Pri-
măriei Târgoviște au ținut alocuțiuni și 
au depus coroane de flori. De aseme-
nea, au fost depuse coroane din partea 

Ambasadei Statului Israel în România, 
Comunității Evreilor din București, 
Asociației Centrale de Prietenie și Co-
laborare Culturală cu Israelul.

Emoționant a fost mesajul trans-
mis de Rafael Shaffer, prim-rabin al 
FCER, prin care ne-a amintit faptul că 
omul este opera lui Dumnezeu, creat 

după chipul și ase-
mănarea Domnului. 
De aceea trebuie „în 
fiecare om să cău-
tăm acea strălucire 
sacră prin care se 
răsfrâng chipul și 
asemănarea Crea-
torului. Dacă așa ne 
vom privi semenii, 
în timp durerea lor 
va deveni durerea 

noastră, bucuria lor va deveni bucu-
ria noastră. (...) Herman Kornhauser 
a simțit durerea lor ca și cum ar fi fost 
durerea sa. El și-a riscat viața pentru 
a potoli foamea semenilor săi. Fapta 
sa a fost un act de curaj pentru care a 
plătit cu viața. Izvorul ei a fost omenia. 
O pildă pentru noi toți.”

Nu știu cât l-au apreciat contempo-
ranii pentru cutezanța sa, cât îl admiră 
posteritatea, dar Regele Ferdinand i-a 
apreciat sacrificiul și l-a decorat, post
mortem, cu Virtutea Militară cl. a II a.

Serviciul religios, într-un climat 
solemn, a fost oficiat de Menahem 
Boaz, din București.

ILEANA GHENCIULESCU
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• Cu ocazia sărbătorii de Lag ba-
Omer, JCC Iași, director Albert Lo-
zneanu, împreună cu Comunitatea 
Evreilor din Iași, președintă Benja-
mina Ides Vladcovschi, și cu centrul 
Activitate de cult Yachad al CE Iași, 
coordonat de ing. Martha Eșanu, au 
organizat o excursie în Delta Moldo-
vei, la care au participat 30 de membri 
ai Comunității. A fost o amintire de ne-
uitat pentru toți participanții care s-au 

bucurat să petreacă o zi în natură,  
într-un adevărat paradis sălbatic, o 
arie naturală protejată cu lacuri natu-
rale, pajiști și liziere în care și-au găsit 

adăpost numeroase specii de anima-
le, pești și păsări.

• Sinagoga Merarilor a fost gazda 
primitoare a unui oaspete de seamă, 
un prieten de suflet al comunității noas-
tre, inginerul Lyonell Fliss, originar din 
Iași, unul dintre puținii supraviețuitori 
ai Pogromului din 1941. Lyonell Fliss 
a părăsit România în anul 1969, stabi-
lindu-se inițial în Israel, apoi în Repu-
blica Africa de Sud, la Johannesburg. 

Supraviețuitor al actelor de cruzime 
din zilele Pogromului de la Iași, aces-
ta a relatat despre dramele, greutățile 
și umilințele prin care a trecut în iu-
nie 1941. Rememorarea acelor zile 
tragice a produs o deosebită emoţie,  
oferind participanților, printre care 
s-au numărat și elevi ai Școlii gimna-
ziale „Ionel Teodoreanu” din Iași, un 
prilej de aducere aminte a unor eve-
nimente tragice din istoria orașului 
nostru, iar reprezentanților tinerei 
generații, o lecție de educație civică.

• Cu prilejul Zilei Eroilor, la Cimi-
tirul Evreiesc din Iași, în prezența 
reprezentanților autorităților publice 
locale, s-a oficiat o slujbă religioasă și 
s-au depus coroane pentru comemo-
rarea eroilor evrei care au făcut sacri-
ficiul suprem pentru patrie.

După încheierea slujbei religioa-
se de comemorare a eroilor evrei, 
am primit vizita unor copii deosebiți 
de la Școala Paradis din Iași, însoțiți 
de învățătorii lor. Cu frunțile plecate, 
copiii au depus flori și coroane ale 
recunoștinței la Monumentul Eroilor 
Evrei Căzuți în Primul Război Mon-
dial, făcându-ne să simțim cu toții că 
eroii continuă să trăiască printre noi și 
în noi.

SILVIAN SEGAL

Mesiba le’Yeladim, cel mai mare 
eveniment pentru cei mici, dar și pen-
tru părinți și bunici, s-a desfășurat 
la Centrul Comunitar Evreiesc din 

București în dimineața 
zilei de duminică, 19 iu-
nie 2022. Cei mici au 
întâmpinat dificultăți în 
a alege activitatea pre-
ferată dintre activitățile 
desfășurate: numele în 
limba ebraică, atelier 
de arts & crafts pe teme 
evreiești, dansuri israeli-
ene, jocuri și concursuri 
sportive, concursuri pe 
marginea sărbătorilor 
evreiești, pictură pe față, 

clovni ori standurile cu dulciuri. Îndru-
mătoarea celor mici în această zi spe-
cială a fost Coral Zytcer.

ADRIAN GUERON

Pereţii Centrului de Zi al JCC Ti-
mişoara sunt tapetaţi cu imaginile 
programelor de odinioară. Privind cu 
nostalgie la mulţi dintre cei care nu 
mai sunt printre noi, nu putem să nu 
remarcăm cât de amplă era plaja de 

programe înainte de pandemie. De 
la conferinţe la ieşiri cu vaporaşul, de 
la excursii la întâlniri cu invitaţi de ex-
cepţie, imaginile de pe pereţi ne aduc 
aminte, în cazul în care cumva am fi 
uitat, cât de importante sunt aceste 
evenimente pentru cei singuri şi une-
ori izolaţi în casele lor.

Recent însă, pentru a ne aduce 
aminte mai bine, a fost organizată de 
JCC Timişoara o excursie la Castelul 
de la Săvârşin. Nefiind departe, în ju-
deţul Arad vecin, a reprezentat o des-
tinaţie perfectă pentru că nimeni nu îi 
văzuse până acum frumuseţea. Plini 
de bucurie, participanţii, care în zilele 
de club sunt pasionaţi de rummy sau 
de scrabble, şi-au luat rucsacurile în 

spate şi au plecat cu o veselie pe care 
nici la cei mici nu am văzut-o. Vizita 
ghidată, magazinul cu suveniruri, dar 
şi masa savurată împreună au repre-
zentat, într-o zi toridă, o gură de aer 
proaspăt. Ştiu sigur că despre excursia  
de la Săvârşin participanţii centrului 
vor vorbi mult timp de aici înainte. Ea 
a reprezentat amintirea vie a unor vre-
muri de normalitate, într-un fel şi de 
prosperitate, nespus de importante 
pentru toate generaţiile.

LUCIANA FRIEDMANN

Amintiri frumoase... amintiri triste
JCC IAȘI

JCC BUCUREȘTI

JCC TIMIȘOARA

Copiii în centrul atenției la JCC București

Centrul de zi în excursie la Săvârşin

Din nou în tabere
După o nedorită pauză care s-a întins mai mult decât ne-am fi așteptat, tabe-

rele de vară evreiești revin în 2022! Iată mai jos datele fiecărei tabere în parte, 
în speranța că ne vom revedea cu toții vara aceasta!

• Tabăra Internațională Szarvas, 6-18 ani, 7-16 august 2022, Szarvas, Un-
garia

• Mahane Mishpahot, tabără pentru familii 
cu copii, 16-21 august 2022, Cristian, Brașov

• Kaytanat Galil, 12-18 ani, 23-28 august 
2022, Cristian, Brașov

• Kaytanat Negev, 6-12 ani, 30 august - 4 
septembrie 2022, Cristian, Brașov

• Mahane Hermon, 35-65 ani, 9-14 august 
2022, Cristian, Brașov

• Golan Camp, 18-35 ani, 28-31 iulie 2022, 
Cristian, Brașov

Detalii despre tabere, contribuții de partici-
pare și înscriere online: www.tabere.jcc.ro sau 
la 021-320.26.08.

Taberele evreiești de vară sunt organizate 
de Federația Comunităților Evreiești din Româ-
nia - CM, cu sprijinul the American Jewish Joint 
Distribution Committee.

(A.G.)

Oneg Șabat cu surprize...
Chiar dacă nu săptămânal, aşa 

cum se întâmpla înaintea pandemi-
ei, celebrarea frecventă a Kabalat şi 
Oneg Șabat a revenit. Recent, timi-
şorenii au avut un prilej special de în-
tâlnire, în compania domnilor Eduard 
Kupferberg şi Ery Pervulescu, aflaţi la 
Timişoara pentru a discuta cu autori-
tăţi şi cu reprezentanţi ai instituţiilor de 
cultură despre Festivalul EuroIudaica, 
pe care FCER şi CET îl pregătesc 
pentru 2023, anul în care Timişoara 
va fi Capitală Culturală Europeană.

Seara – cu rugăciunea ţinută în Si-
nagoga din Cetate, cu masa de Oneg 
Șabat de la Restaurantul Ritual – s-a 
încheiat cu un concert de pian ad-
hoc. Cum momentele neregizate sunt 
cele mai plăcute, faptul că muzicia-
nul evreu din Franţa, Jean-François  
Zygel, a interpretat câteva melodii 
improvizate pline de sensibilitate, a 
fost o adevărată delectare pentru cei 
câţiva rămaşi în sală. Artistul, un ma-
estru al acestui gen al improvizaţiei, 
în ziua următoare a încântat publicul 
timişorean prin ilustrarea muzicală a 

nouă scurtmetraje de umor din timpul 
filmului mut, la Filarmonica Banatul. 
Seara aceasta specială a încheiat Zi-
lele Filmului de Umor Francez, unul 
dintre multele programe de succes or-
ganizate de acest important partener 
cultural. (L.F.)

mazel Tov, alexandrina și robert!
Colectivul redacției Realitatea evreiască îi felicită pe Alexandrina Chelu și 

pe Robert Schorr care, la început de iulie, și-au unit destinele în fața priete-
nilor și a familiei.

Fie ca în noua familie pe care ați format-o să aveți parte de bucurie, să-
nătate și împlinire!

Casă de piatră și Mazel Tov!

Jean-François Zygel
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ultimul dintre copiii lui Korczak
În 2021 s-a stins din viață pictorul și graficianul israelian Yitzhak Belfer, ulti-

mul copil din orfelinatul varșovian de pe strada Krochmalna nr. 92, din anii pre-
mergători celui de Al Doilea Război Mondial, condus de dr. Yanusz Korczak, 
doctor evreu polonez, autor de cărți pentru și despre copii. Yitzhak nu era, 
de fapt, orfan. Provenea dintr-o familie trăind sub limita sărăciei. Mama lui i-l 
încredințează. „În spatele acestei uși vei găsi 
un băiat mai mare ca tine care-ți va fi mentor 
și te va învăța regulile casei”, îi spune Korczak. 
„Noi n-am simțit că e orfelinat, ci casa noastră”, 
povestește Yitzhak. Cum arăta o zi din viața 
acestor copii? La ora 6 trezirea, dușul, micul de-
jun servit de cei mari celor mai mici, pentru ca 
la ora 8 să ajungă la școală. Stepha Wilczinska, 
ajutorul lui Korczak și managerul orfelinatului, 
împărțea fiecăruia câte două sandvișuri: prân-
zul. Seara, când Korczak se întorcea de la spitalul evreiesc particular unde 
lucra, stătea de vorbă, se juca cu ei. Încerca să le descopere personalitatea. 
Față de copii se purta cu aceeași demnitate și considerație ca față de adulți. 
„Nu e suficient să vindeci fizic un copil, trebuie și emoțional”, era primul alineat 
din statutul său medical și pedagogic. Dădea copiilor o educație evreiască.

Înzestrările artistice ale băiatului sunt încurajate. Stepha îi procură acuare-
le, pensule, uleiuri, șevalet. Micul Yitzhak e în culmea bucuriei. Stepha era în 
corespondență cu Feiga Lifschitz, educatoare într-un kibuț, plecată din Polo-
nia în 1930. În 1934, copiii și conducătorii orfelinatului vin să vadă cum arată 
viața în ișuvuri. Trăiesc acolo câțiva ani. Korczak e convins de însemnătatea 
sionismului și decide să facă aliya împreună cu întreg orfelinatul, drept care 
se reîntorc toți în Polonia pentru acte. În 1939 izbucnește războiul. Polonia e 
ocupată de naziști.

Vine ordin ca orfelinatul să fie mutat în ghetou. Steaua galbenă e obligato-
rie. Pentru că refuză să accepte ocupația nazistă, Korczak e arestat și trimis la 
închisoare. „Când s-a întors, își amintește naratorul, nu mai era același om.” 
Yitzhak reușește să evadeze din ghetou. Ajunge în fosta Uniune Sovietică.

La 5 august 1942, în a doua lună a valului de deportări din ghetou spre 
lagărele morții, cei 200 de copii din orfelinat sunt trimiși la Treblinka. Korczak 
îi urmează. Toți sunt uciși.

Yitzhak se întoarce acasă, la orfelinat, în 1946, și află sfârșitul tragic al 
colegilor lui și al celui pe care l-a considerat părinte toată viața.

IULIA DELEANU

m e m o r i i l e  m a r t h e i  C o h n

Corectură în localizarea unei fotografii

Marthe Cohn, Wendy Holden, „În spatele liniilor inamice. Povestea adevă
rată a unui spion evreu francez în Germania nazistă”, București, Hasefer, 2022.

Marthe Cohn (fostă Hoffnung, adi-
că „speranță”, în limba germană) s-a 
născut în 1920, într-o familie evreias-
că religioasă, la Metz, oraș francez in-
trat în componența Imperiului German 
între 1871 și sfârșitul Primului Război 
Mondial. Este încă în viață, anul aces-
ta a împlinit 102 ani. Deși evreică fran-
ceză, limba ei maternă este germana. 
Își descrie viața în contextul anilor 
premergători celui de Al Doilea Răz-
boi Mondial, când hitlerismul era de 
acum la putere în Germania, în timpul 
celui de Al Doilea Război Mondial și în 
primii ani de după război.

Accentul cade pe prezentarea des-
tinului ei, a familiei, a evreimii, în gene-
ral, în perioada în care Franța era ocu-
pată de naziști. Nordul, sub ocupație 
germană, și sudul, așa-zisa zonă libe-
ră, guvernată de regimul pronazistu-
lui Philippe Pétain. Pe 14 iunie 1940, 
trupele naziste ocupau Parisul. Svas-
tica flutura pe Turnul Eiffel. „Franța, 
ca națiune, a intrat într-o stare de șoc 
și noi odată cu ea”, scrie Marthe. În 
ambele zone ale Franței, Holocaustul, 
cu consecințele lui tragice, se impune 
ca politică de stat. Evenimentele pe 

care le trăiește influențează formarea 
ei ca om, alegerea misiunii în viață. 
„Eram soră medicală cu diplomă însă 
la un moment dat această meserie 
nu mă mai atrăgea. Singurul meu 
gând era să mă alătur Rezistenței și 
să fac tot ce pot ca să-i subminez pe 
nemți. Însă nu m-au primit. Nu primim 
evrei!... era 
răspunsul.”

După eli-
berarea Pa-
risului, cu o 
i n  t e r v e n ț i e 
spe cială, este 
înrolată în re-
gimentul de 
infanterie 151, 
o fostă unitate 
a Rezistenței 
franceze, sub 
comanda ero-
ului parizian 
Pierre Georges, cunoscut drept co-
lonelul Fabien. La ordinul generalului 
De Gaulle, unitatea a fost integrată în 
armata franceză, iar ea era unul din-
tre cei mai noi recruți. În noiembrie 
1944, când Aachen a devenit primul 
oraș german căzut în mâinile aliaților, 
Marthe, cu toată unitatea, a por-
nit spre frontul alsacian. Aflându-se  
că vorbește fluent limba germană, 
este întrebată dacă ar fi dispusă să 
facă muncă de informare. Răspunde 
prompt afirmativ.

Activitatea de spion o începe în 
1945, la 20 ianuarie. I s-a cerut să-și 
facă propria poveste despre cine este 
și de ce se află pe teritoriul german. 
Și-a creat o nouă identitate. A devenit 
Marta Ulrich, o nemțoaică din Metz, 
soră medicală care își caută logodni-
cul. Îi urăște pe aliați pentru că i-au 
omorât părinții într-un bombardament.

Cu toate riscurile, și-a desfășurat 
activitatea cu mult succes. „Am avut 
13 tentative de a traversa linia inami-
că, scrie Marthe, majoritatea pe timp 
de noapte, mereu prin zăpadă, una 
mai îndrăzneață decât alta. Uneori 
misiunile mele au eșuat din cauza 
schimbării rapide a liniei frontului. Ade-

Aceasta este una dintre cele mai cunos-
cut fotografii din timpul Pogromului de la Iași. 
Matatias Carp a fost primul care a publicat-o,  
afirmând că imaginile au fost surprinse pe 
str. Unirii, în dreptul Cinematografului Sidoli. 
Radu Ioanid a apreciat că fotografia a fost 
făcută pe str. Cuza Vodă. Recent, un pasio-
nat de fotografie, Cosmin Sandu, și regizorul 
Romulus Balazs, în filmul său Amintiri din 
Iași (2016), au demonstrat că imaginea era, 
de fapt, de pe str. Victor Place, o stradă dis-
părută între timp, care făcea legătura dintre 
Piața Unirii și str. I.C. Brătianu.

Astăzi putem spune cu certitudine, pe 
baza unor elemente comparative din alte 
fotografii, că imaginea a fost surprinsă în 
dreptul Sidoli, cum a afirmat inițial Carp. Fo-
tograful se găsea cu fața spre Piața Unirii. 
Probabil, imaginea este din 30 iunie, când 
viața Iașiului începea să revină la normal. 
Cadavrele erau ale evreilor care au încercat 
să evadeze sărind gardul din fundul curții 
Chesturii, în după-amiaza zilei de 29 iunie, 
și au fost surprinși și omorâți în zona Sidoli, 
episod despre care există numeroase mărtu-
rii. Alte câteva fotografii din timpul pogromu-
lui surprind aceeași scenă, din alte unghiuri.

ADRIAN CIOFLÂNCĂ

din activităţile de cercetare ale

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

seori nemții fugiseră din satul unde 
reușisem să ajung, alteori am fost ne-
voită să abandonez misiunea pentru 
a nu fi descoperită.” Totuși a pătruns 
în Germania de unde a transmis mul-
te informații importante privind poziția 
și mișcările trupelor naziste. Dovadă, 
decorațiile și ordinele de zi în care a 
fost citată. În special au fost apreciate 
informațiile care au facilitat succesul 
ultimelor operațiuni ale armatei fran-
ceze în Pădurea Neagră, zonă monta-
nă în sud-vestul Germaniei. Nu a uitat 
niciodată că mulți membri ai familiei 
au fost uciși în Holocaust.

După război a fost trimisă în misi-
une, ca soră medicală, în Indochina. 
În 1948 s-a întors în Franța. În 1958 
s-a căsătorit cu maiorul Loyd Cohn 
și a plecat în America. Memoriile le-a 
scris la vârsta de 80 de ani. Pe coper-
tă apare și Wendy Holden, o autoare 
engleză care a ajutat-o în definitiva-
rea textului. Cartea este de mare in-
teres istoric, nu doar pentru Franța, 
ci și pentru Europa, în general, pen-
tru istoria evreilor, nu doar ca victime 
ale Holocaustului, ci și ca militanți ai 
Rezistenței.

LyA BENjAMIN
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Pagină realizată de  
DAN DRUŢĂ

Start-up-ul Watergen din Israel 
produce apă din aer pentru refugiații 
sirieni. Prima unitate, instalată luna 
trecută, furnizează apă potabilă 
proaspătă pentru circa 500 de per-
soane strămutate, iar o a doua unitate 
va fi instalată în curând.

Compania israeliană Watergen 
a furnizat unul dintre generatoarele 
sale de apă din aer unei unități me-
dicale din orașul sirian Raqqa, într-un 
parteneriat de colaborare cu Alianța 
Multiconfesională pentru Refugiații 
Sirieni (MFA), o organizație umanitară 
formată din susținători religioși și laici. 
menită să furnizeze ajutor refugiaților 
sirieni. Războiul civil în curs din Siria 
a provocat aproximativ patru milioane 
de sirieni strămutați în regiunea de 
nord a țării, unde nu au acces la apă 
potabilă, electricitate, asistență me-
dicală și educație. Potrivit raportului 
Consiliului de Securitate al ONU, „oa-
menii din regiunile de nord și nord-est 
ale Siriei rămân în imposibilitatea de a 
accesa în mod sigur rezerve suficien-
te de apă potabilă, din motive atât de 

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA
Start-up israelian produce apă 

pentru refugiații sirieni

mediu, cât și cauzate de om”. Raqqa, 
un fost bastion al ISIS, a suferit daune 
grave ale infrastructurii din cauza răz-
boiului civil din Siria.

Watergen, cu sediul în Petah Tik-
va, realizează generatoare de apă at-
mosferică, ce produc apă potabilă cu-
rată, care au ca sursă umiditatea din 
aer, fără a fi nevoie să se conecteze 
la o sursă de apă. Generatoarele fo-
losesc o conexiune standard la elec-

tricitate sau panouri solare și pot pro-
duce până la 6.000 de litri de apă po-
tabilă pe zi. Generatorul din Siria este 
alimentat de energia solară și a fost 
primul dintre alte câteva instalate în 
unitatea medicală din Raqqa. Potrivit 
directorului executiv din cadrul MAE 
israelian, Shafi Martini, „prima unitate, 
instalată luna trecută, a furnizat apă 
potabilă proaspătă pentru 500 de per-
soane strămutate. Un al doilea gene-
rator Watergen va fi instalat în curând 
într-o altă unitate medicală din zonă, 
iar MAE intenționează să înființeze 
unități suplimentare în spitale și școli 
din nordul Siriei.” În pofida faptului că 
Israelul nu are legături diplomatice cu 
Siria, președintele și CEO-ul Water-
gen, Michael Mirilashvili, a declarat: 
„De-a lungul istoriei, conflictele s-au 
centrat adesea în jurul controlului sur-
selor de apă. Astăzi facem opusul: 
construim pacea și un viitor comun în 
jurul unei tehnologii israeliene inova-
toare.”

Compania israeliană OmnySense 
transformă termometrul obișnuit într-un 
dispozitiv de monitorizare a sănătății de 
la distanță. El este capabil de a măsura 
în mod fiabil nu numai temperatura cor-
pului, ci și frecvența respiratorie, pulsul, 
EKG și nivelul oxigenului din sânge. 
„Toată lumea știe să folosească un ter-
mometru, spune CEO Ian Solomon, re-
prezentantul companiei. Există tot felul 
de soluții de urmărire a sănătății pentru 
piețele de nișă, precum diabeticii, dar 
noi o facem pentru nevoi generale. Oa-
menii în vârstă au dificultăți în utilizarea 
dispozitivelor medicale tehnologice. De 
aceea, așa cum au fost modernizate 
alte produse din casă, noi am realizat 
un sistem integrat, ca un upgrade la 
termometru.”

Proiectat de Tamooz Product De-
sign, din localitatea Kfar Saba, dis-
pozitivul patentat OmnySense încor-
porează un microfon care captează 
sunetele respiratorii, un pulsoximetru 
și electrozi pentru electrocardiograf 
(EKG). Printr-o aplicație gratuită, da-
tele respiratorii și rezultatele EKG 
sunt trimise în cloud pentru analize 
ulterioare. „Un algoritm analizează și 
prezintă grafic datele cardiace de la 
EKG și face același lucru pentru orice 

zgomot și respirație îngreunată, de-
tectată de microfon, spune Ian Solo-
mon. Pacienților la domiciliu li se poa-
te urmări continuu starea de sănătate. 
Dacă aceștia doresc să aibă o ședință 
de telemedicină, atunci toate datele, 
evoluțiile și analizele sunt disponibile 
medicului de la distanță, înainte de 
apel. Medicul poate vedea cu ușurință 
dacă starea de sănătate a persoanei 
se îmbunătățește sau se înrăutățește 
în timp. „Dispozitivul fizic diferențiază 
OmnySense de alte tehnologii de te-
lemedicină israeliene contactless. Dr. 
Doron Menachemi, director al Institu-
tului Brunner pentru Cercetare Car-
diovasculară de la Centrul Medical 
Wolfson din Holon, conduce un studiu 
clinic al dispozitivului până la sfârșitul 
anului 2022. Testul compară sunete-
le respiratorii detectate de dispoziti-
vul OmnySense cu aceleași sunete 
detectate cu un stetoscop standard 
din 10 locații de pe pieptul și spatele 
participanților. „Dacă reușește, aces-
ta va constitui un pas major pentru a 
permite analiza la distanță a stării res-
piratorii a pacienților la domiciliu, în 
cazul în care pacientul folosește doar 
un dispozitiv simplu în formă de ter-
mometru”, a precizat dr. Menachemi.

Smarttermometrul israelian

Proteză de ureche, realizată  
la o imprimantă 3d

Chirurgii plasticieni de la Centrul Medical Galileea au atașat o ureche prote-
tică, realizată cu ajutorul unei imprimante 3D, unui copil născut cu microtie, un 
defect de dezvoltare care oprește dezvoltarea urechii copilului în uter. O com-
panie din afara spitalului a imprimat proteza sintetică cu o imprimantă 3D și a 
adaptat-o pentru a se potrivi copilului. Personalul de la departamentul de chi-
rurgie plastică de la Centrul Medical Galileea din Nahariya l-a atașat apoi și l-a 
acoperit cu piele. Reconstrucția unei urechi folosind cartilaj și proteze nu este 
neobișnuită, dar imprimarea 3D a acestui cartilaj a fost o descoperire. Întreaga 
procedură a durat trei ore, iar copilul a fost externat din spital câteva zile mai 
târziu. Din păcate, urechea nu este funcțională, deoarece microtia provoacă blo-
carea canalului urechii, o complicație care nu poate fi reparată prin intervenție 
chirurgicală. Chiar și așa, proteza sintetică „reduce durerea și complicațiile care 
ar putea fi cauzate în zona din care este extras cartilajul”, a declarat dr. Amin 
Abu-Jabal, care a condus echipa de chirurgie. Această proteză oferă „o precizie 
maximă și estetică la cel mai înalt nivel”. În timp ce microtia afectează bebelușii 
înainte de a se naște, intervenția chirurgicală corectivă nu poate fi efectuată 
până la vârsta de șase ani, moment în care urechea atinge aproximativ 85% din 
dimensiunea sa completă. Microtia nu este de obicei ereditară și, în cele mai 
multe cazuri, ea afectează doar o ureche. Aproximativ unul din 6.000 până la 
8.000 de copii se naște cu această afecțiune, iar cauza nu este cunoscută. Ei 
pot avea doar o ureche mică sau deloc. Cercetătorii de la Institutul Technion din 
Haifa și de la Centrul Medical Sheba au dezvoltat anterior o modalitate de a im-
prima în 3D „schela” necesară pentru reconstrucția urechii. Această dezvoltare 
nu a fost legată de reconstrucția protezei utilizate în Nahariya.

Tot ceea ce 
nu știam încă 
despre vasele 

de sânge
Originile familiei noastre tind să 

ne modeleze viitorul în multe feluri. 
Un studiu al Institutului de Știință 
Weizmann din Rehovot, Israel, publi-
cat în revista Nature, a constatat că 
același lucru este valabil și în privința 
vaselor de sânge. „Am descoperit că 
vasele de sânge trebuie să provină 
din sursa potrivită pentru a funcționa 
corect – parcă își amintesc de unde 
provin”, susține prof. Karina Yaniv, 
coordonatoarea echipei de cerceta-
re. Vasele de sânge care alimentea-
ză diferite organe variază semnifica-
tiv de la unul la altul. De exemplu, 
deoarece rinichii sunt responsabili 
de filtrare, pereții vaselor lor de sân-
ge au găuri mici care permit trecerea 
eficientă a substanțelor. În creier, 
aceiași pereți sunt aproape ermetici, 
asigurând un blocaj protector cunos-
cut sub numele de barieră hemato-
encefalică. Pereții vaselor de sân-
ge din plămâni sunt potriviți pentru 
o altă sarcină, aceea de a facilita 
schimbul gazos. În ciuda importanței 
vitale a sistemului vascular, modul 
în care apar astfel de diferențe între 
diferitele vase de sânge este încă 
puțin înțeles. Până acum se știa că 
aceste vase provin din două surse: 
vasele de sânge existente sau ce-
lulele progenitoare care se matu-
rizează și se diferențiază pentru a 
forma pereții vaselor. În noul studiu, 
dr. Rudra N. Das, care activează în 
laboratorul prof. Yaniv din Depar-
tamentul de Imunologie și Biologie 
Regenerativă, a descoperit că vase-
le de sânge se pot dezvolta dintr-o 
sursă necunoscută anterior: vasele 
limfatice. Acest al treilea fel a fost 
dezvăluit la peștele-zebră ale cărui 
celule au fost etichetate cu markeri 
fluorescenți nou stabiliți, care permit 
această identificare. „Se știa că va-
sele de sânge pot da naștere la vase 
limfatice, dar am arătat pentru prima 
dată că procesul invers poate avea 
loc și în cursul dezvoltării și creșterii 
normale”, spune dr. Das. Urmărind 
creșterea aripioarelor pe corpul unui 
pui de pește-zebră, Das a remarcat 
faptul că, înainte de a se forma oa-
sele, primele structuri care au apă-
rut în cazul unei înotătoare au fost 
vasele limfatice. Unele dintre aceste 
vase și-au pierdut apoi trăsăturile 
caracteristice, transformându-se în 
vase de sânge. Deoarece peștele-
zebră, spre deosebire de mamifere, 
prezintă o capacitate remarcabilă de 
a-și regenera majoritatea organelor, 
Das și colegii săi au început să ex-
ploreze modul în care o înotătoare 
s-ar regenera în urma unei răni. Ei 
au remarcat că întregul proces pe 
care l-au observat în timpul dezvol-
tării înotătoarelor s-a repetat în tim-
pul regenerării sale, și anume: mai 
întâi au crescut vasele limfatice și 
abia mai târziu s-au transformat în 
vase de sânge. Descoperirile studiu-
lui sunt probabil relevante și pentru 
alte vertebrate decât peștele-zebră, 
inclusiv pentru oameni. „În studiile 
anterioare, orice am descoperit în 
materie de pești s-a dovedit, de obi-
cei, a se aplica și la mamifere”, arată 
prof. Yaniv.

o fermă veche 
de 2.100  

de ani, scoasă  
la suprafață

O echipă de arheologi de la Au-
toritatea Israeliană pentru Antichități 
(AIA) a descoperit ruinele unei ferme 
agricole din regiunea Galileea din Is-
rael. Arheologul Amani Abu-Hamid și 
colegii săi au identificat ferma antică 
pe cuprinsul sitului arheologic Hor-
bat Assad, la est de Marea Galileei. 
Ei au descoperit și zeci de articole de 
îmbrăcăminte, vase mari de depozita-
re din ceramică și unelte agricole de 
fier, inclusiv diverse țesături și coase. 
Monedele antice recuperate datează 
ferma din a doua jumătate a secolu-
lui al II-lea î.e.a. (perioada elenisti-
că hașmoneană). „Am avut norocul 
să descoperim o capsulă a timpului, 
înghețată în timp, în care descoperi-
rile au rămas acolo unde le-au lăsat 
ocupanții locului și se pare că au ple-
cat în grabă, aflați în fața unui pericol 
iminent, eventual amenințarea unui 
atac militar, spunea dr. Abu-Hamid. 
„Știm din surse istorice că, în această 
perioadă, Regatul Hașmonean al Iu-
deei s-a extins în Galileea și este po-
sibil ca ferma să fi fost abandonată în 
urma acestor evenimente.” Însă pen-
tru a determina identitatea locuitorilor 
sitului sunt necesare mai multe cerce-
tări. Echipa a descoperit și fundații de 
clădiri, vase de ceramică și alte arte-
facte care datează din secolele X-IX 
î.e.a. (Epoca fierului). „Această des-
coperire interesantă și semnificativă 
a ieșit la lumină în urma săpăturilor 
efectuate înainte de implementarea 
proiectului de apă Mekorot”, spunea 
directorul general al Autorității Israe-
liene pentru Antichități, Eli Eskozido. 
„IAA și Mekorot cooperează pentru a 
păstra ferma la locul propriu-zis sau 
în imediata apropiere”, mai arăta ofi-
cialul.
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N-am idee cam ce se știe în România despre viața 
politică de aici, din Israel, așa cum nu știu în ce măsură 
cetățeanul israelian, chiar cel de origină română, e la 
curent cu ultimele știri politice venite din țara unde s-a 
născut.

Cert e că singurul aspect pozitiv al catastrofalei in-
vazii rusești în Ucraina e faptul că goana, setea, foa-
mea după știri și senzația cum că pericolul e global și 
de aceea situația poate afecta pe oricine oriunde, toate 
acestea augmentează dorința de a acumula mai multe 
date din și despre locuri odinioară date uitării sau chiar 
neștiute vreodată.

Ceea ce aș dori să aduc la cunoștința celor care vor 
citi aceste rânduri e faptul că, în ciuda a ceea ce se 
întâmplă nu foarte departe de noi (dar foarte aproape 
de România), evenimentele europene nu afectează mai 
deloc mersul treburilor politice în Israel.

Da, viața de toate zilele se scumpește, da, israelienii 
religioși au trebuit să înghită știrea după care prim-mi-
nistrul nostru a zburat spre Ucraina în plină Sâmbătă, 
da, am primit câteva mii de refugiați ucraineni și tot 
atâția olim hadașim, da, ne-am bucurat foarte mult (deși 
prematur) de izgonirea echipelor rusești din Euroliga de 
baschet (în final, Macabi Tel Aviv a rămas în urmă) – 
dar, în rest, totul decurge aici ca și cum „acolo” nimic 
nu se întâmplă.

Și, pe undeva, această realitate e ușor de înțeles. 
Noi, aici, avem problemele noastre, în primul rând Ira-
nul cu sateliții săi în diverse țări vecine cu Israelul. Noi 
mai trebuie să luăm în considerare existența unui pro-
centaj semnificativ de arabi (21%) în populația țării; și 
această minoritate importantă își cere drepturile, deși, 
entre nous, arabii israelieni nu 
se bat pentru a împărți cu evreii 
și obligațiile (cum ar fi serviciul 
militar).

Dar elementul principal care menține poporul de aici 
în alertă permanentă e șubrezenia platformei pe care 
se află guvernul actual, acum aflat în preajma demisiei 
și a deciziei datei unor noi alegeri.

Deci urmează o recapitulare pentru cine e mai puțin 
informat și o scuză pentru cei care cunosc prea bine 
aceste amănunte.

Timp de un an de zile, am avut un guvern de coaliție, 
care a cuprins nu mai puțin de 8 partide, reprezentând 
întregul evantai politic: dreapta, centrul, stânga, plus un 
partid arab, inițial 61 de voturi din 120.

Totul a început cu un fel de malformație necunos-
cută până atunci: prim-ministrul era șeful unui partid de 
numai șase membri ai parlamentului! E ca și cum ai fi 
șeful comitetului unui bloc de zeci de etaje și aparta-
mente, unele foarte mari, dar tu locuiești într-o garso-
nieră de 18 mp!

„Copilul” acesta s-a născut șchiop, adică încă de la 
primii pași s-a văzut că el nu se poate transforma într-un 
alergător de cursă lungă. Dar, șontâc-șontâc, cu potic-
neli la tot pasul, el a reușit să adopte în parlament un 
buget pe doi ani, după ce, timp de 36 de luni, Israelul nu 
a știut câți bani îi stau la dispoziție pentru a-și asigura un 
trai normal. Ultimul val de COVID a fost tratat cu multă 
inteligență și numărul de victime economice a fost mi-
nim, în ciuda faptului că, de data aceasta, nu s-au arun-
cat bani „din avion” pentru fiecare cetățean care avea 
sau nu avea nevoie de sprijin guvernamental, și nici nu 
s-au închis locuri de muncă, nici magazine sau școli.

Deficitul bugetar a ajuns (n-o să credeți!) la zero, iar 
șomajul, în jur de 4%.

Suntem prieteni cu mai toți vecinii, apropiați sau mai 
depărtați, cu excepția celor care pur și simplu nu accep-
tă existența unui stat evreu în preajma lor.

Aș mai putea continua șirul succeselor guvernului 
actual, dar îmi e frică de reacția cititorului după ce va 
parcurge a doua parte a acestor însemnări. Pentru că 
guvernul acesta s-a clătinat în ultimul timp ca un individ 
care a ingurgitat cantități însemnate de băuturi alcooli-
ce și nu-și mai găsește drumul spre casă.

N-am idee dacă expresia „orice bastard devine rege” 
aparține limbii ebraice sau a fost preluată dintr-un alt 
idiom. Ceea ce știu însă este că, din cauza minusculei 
majorități de care s-a bucurat guvernul în parlament, fie-
care „ales” a realizat că, de fapt, el/ea deținea în propri-
ile mâini soarta conducerii și, ca urmare, a venit timpul 
de a pretinde avantaje (personale sau nu, asta nu are 
niciun fel de importanță) și de a amenința cu părăsirea 
corabiei care fără el/ea are mari șanse să se scufunde.

În viața de toate zilele, asta se numește, pur și sim-
plu, șantaj. Dar în lumea publică, termenii sunt cu totul 
alții: propuneri constructive, amendamente, împotriviri 
față de elemente incluse în programul (semnat de toți!) 
al coaliției etc.

Nu mai puțin de 6 membri ai coaliției guvernamen-
tale au părăsit-o sau au amenințat să o facă foarte cu-
rând. Iar amănuntul cel mai interesant (deloc picant, dar 
ușor de explicat!) e că cei 6 reprezintă partidele extre-
me: dreapta și stânga.

Rezultatul e de la sine cunoscut. El se definește prin-
tr-un singur cuvânt: împotmolire. Proiecte de legi au fost 
abandonate, regulamente ce trebuiau reînnoite au fost 
puse la dosar, practic nimeni nu s-a mai putut ocupa de 
cerințele unor sectoare cărora le-a ajuns cuțitul la os.

Iată câteva exemple: profesorii de liceu cer salarii 
mai mari, șoferii de autobuze cer condiții de lucru op-

time, personalul medical cere 
luarea de măsuri de eradicare 
a violenței în spitale și policli-

nici. Dar nimic nu se poate face și singurul lucru care 
înflorește e vorbirea, vorbirea inutilă, pălăvrăgeala, la 
radio, la televiziune, în rețelele sociale și în presă.

Alternativa? E deja aici! Noi alegeri. Adică o reîn-
toarcere la situația ce caracterizează ultimii ani, cu ale-
geri la fiecare câteva luni, pentru simplul motiv că se 
pare că niciun partid (sau grup de partide) nu va putea 
forma o coaliție cât de cât viabilă.

Am o vagă senzație că s-ar putea ca o prezentare 
atât de succintă să producă mai mult confuzie, decât 
elucidare, dar n-am încotro, pentru că altminteri aș fi 
nevoit să cad în plasa israelianului care își întreabă pri-
etenul cum o duce, iar răspunsul e: „Ai două ore ca să-ți 
povestesc?”

Voi încheia cu o notă de optimism: israelianul de 
rând își vede de ale lui! Se merge la școală, se merge 
la lucru, se merge la teatru și la cinema, se organizează 
întâlniri prietenești, se pleacă în concediu în străinătate. 
Și se citește și se înregistrează tot ce apare pe telefonul 
celular, aproximativ o dată la fiecare 90 de secunde.

Rezolvarea, o să râdeți, e de fapt cu totul nedorită, 
aș zice tragică. Închipuiți-vă că mâine Israelul e atacat 
de unii dintre cei pe care-i aminteam mai sus. Oare ci-
neva mai are vreun dubiu că toată țara și tot poporul se 
vor uni în jurul actualului guvern, minoritar și demisionat 
așa cum e, care va avea urgenta sarcină de a pune pe 
labe inamicul?!

Deci mergem înainte, trăim de pe o zi pe alta, ne 
bucurăm de ce ni se oferă și sperăm în ceva mai bun. 
Că ce altceva mai poate face cetățeanul care (după 
spusele regretatului Mircea Crișan) are atâtea pe capul 
său de locuitor?

Prof. dr. GABRIEL M. GURMAN
Omer, Israel

gurman@bgu.ac.il

Însemnări de la fața locului

Problema refugiaților ucraineni a devenit 
un capitol de istorie în viața evreilor români 
după Primul Război Mondial, în special în 
anii deceniului trei. În presa evreiască a tim-
pului, un loc central îl ocupă relatările despre 
suferințele îndurate de evreii ucraineni în țara 
lor, situația celor refugiați în România, che-
mările la ajutorarea lor, problemele ivite în 
relațiile cu autoritățile. Nici antisemiții nu fac 
abstracție de această prezență neașteptată. 
Exagerează numărul lor, dar, mai presus de 
orice, fără nicio dovadă, văd în ei agenți ai 
bolșevismului.

Cu toate greutățile, spre cinstea organi-
zațiilor evreiești din țară și de peste hotare, 
ele fac față onorabil tuturor dificultăților și 
nu precupețesc niciun efort pentru a veni 
în ajutorul acestor nenorociți ai soartei. Iată 
câteva documente relevante în acest sens. 
Comitetul Central pentru Ajutorarea Evreilor 
Devastați din Ucraina, de sub președinția 
dr. Filderman, pentru sensibili-
zarea evreilor români și a evre-
ilor, în general, lansează un 
apel emoționant în care descrie 
situația dramatică a coreligiona-
rilor din Ucraina, ajunși în Ro-
mânia, și cheamă la acțiuni de solidaritate: 
„Fugind de bandele teroriste care le-au dis-
trus avutul, mai mult de 25.000 de evrei s-au 
refugiat din Ucraina în Basarabia pentru a-și 
salva viața. Ei sunt răspândiți prin orașele și 
satele basarabene, unde s-au constituit co-
mitete de ajutorare. Pentru salvarea lor s-au 
adunat câteva milioane de lei. Dar un strigăt 
de alarmă ne-a fost transmis: mijloacele lor 
sunt sleite, o catastrofă iminentă ne amenință. 
S-a început prin a se distribui zilnic un ceai și 
o mâncare; apoi s-a dat ceai doar femeilor; 
apoi numai copiilor; iar acum nu mai avem 
nici pentru copii, nici ceai, nici mâncare.” În 
această situație, organizația menționată face 
apel la oamenii buni și îi cheamă să își facă 
datoria: „Căci nu este om acela care nu este 
zguduit de atâta sfâșietoare durere. Oameni 
buni – se spune în încheiere –, dați cu toții, 
nu așteptați să fiți solicitați, cei ce mor de foa-
me n-au vreme să vă aștepte. Duceți-vă cu 
toții la adresele mai jos arătate, unde se află 
depuse chitanțiere și vărsați obolul vostru.”

Un alt apel lansat tot la începutul anului 
1921 a fost cel din partea Uniunii Femeilor 
Israelite din București. Uniunea apelează 
în mod special la membrele ei și le cere să 
trimită ofrande fie în bani, fie în natură la 
Federația Sionistă.

Un eveniment memorabil a avut loc în 
Templul Coral: un recviem în organizarea 
aceluiași comitet de sub președinția docto-
rului Filderman. A asistat un public nume-
ros. După oficierea serviciului divin, a luat 
cuvântul dr. M. Beck care, într-o predică 
emoționantă, face apel la generozitatea evre-
iască și roagă să se vină în ajutorul victimelor 
refugiate din Ucraina. Rabinul Zirelsohn din 
Chișinău descrie prigoanele și masacrele la 
care sunt supuși evreii în Ucraina: „Cum s-au 
îngropat de vii zeci, sute și mii de evrei, cum 
au fost arse sinagogile cu sulurile Legii, cum 
au fost omorâți bărbați, femei și copii. Dintr-o 
astfel de gheenă au fugit sărmanii din Ucrai-
na. Unde să mergem, ce să facem, când se 
va sfârși prigoana aceasta?” Și termină ru-
gându-i pe evreii de aici să facă jertfe aju-
tându-i cu de toate pe acești nenorociți. La 
sfârșit a luat cuvântul inginerul Temkin, trimis 
de Comitetul Central de Ajutorare din Paris. 
Acesta amintește că evreii sunt prigoniți de 
peste două mii de ani: „Nu demult ați suferit 
și dumneavoastră, cei din România, în spe-
cial din punct de vedere politic. Acum stați în 
căldură. Gândiți-vă și faceți-vă datoria. Am 
fost acolo, am văzut cu ochii mei toate gro-
zăviile.” La sfârșitul manifestării s-au făcut 
donații. S-au strâns 766.500 de lei. Sutele 
de liste nominale cu sumele donate s-au pu-
blicat, în general, în Curierul Israelit din anii 
1921-1923.

LyA BENjAMIN

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

Pentru refugiații 
ucraineni

a m ă n u n t e  d e l o c  p i c a n t e

andrei oișteanu, premiat de uniunea Scriitorilor
În data de 30 mai 2022 au fost acordate Premiile Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2021. Din juriu 

au făcut parte Dan Cristea (președinte), Gabriel Coșoveanu, Andrea Hedeș, Ioan Holban, Angelo Mitchievici, Va-
sile Spiridon și Răzvan Voncu (membri). Laureatul Premiului Special al Uniunii Scriitorilor a fost Andrei Oișteanu, 
pentru lucrarea Moravuri și năravuri. Eseuri de istorie a mentalităților, publicată la Editura Polirom.

Cartea a fost lansată la Bookfest, în prezența autorului, alături de scriitorul Mircea Cărtărescu și de modera-
torul Adrian Șerban, director editorial la Polirom. Mircea Cărtărescu a declarat la acel moment: „Andrei Oișteanu 
este un savant, un erudit, un om care știe foarte multe despre istorie, despre mentalități, despre trecutul Euro-
pei și nu numai al ei. Dincolo de toate aceste însușiri care ar putea duce la cărți terne, este și un om care știe 
să scrie fermecător, care cumulează o mulțime de fapte interesante și le expune într-o formă interesantă. Mie  
mi-au folosit foarte mult toate cărțile lui Andrei Oișteanu – în lucrul meu cotidian, în documentația pentru cărțile 
pe care le scriu. Fiecare carte a lui este o extraordinară sursă de cunoaștere; Andrei Oișteanu extrage toată 
această cunoaștere dintr-o facultate pe care eu o admir cel mai mult la el: curiozitatea. Și din această carte am 
învățat foarte multe și voi folosi foarte multe în romanul meu. Este o carte din care orice scriitor și-ar dori să-și 
extragă o parte din sevă. Îi mulțumesc lui Andrei pentru toate contribuțiile lui la cultura română și mai ales pentru 
faptul că suntem prieteni de 40 de ani.” Andrei Oișteanu a afirmat: „Este o carte care, deși este eterogenă în 
corpul ei, dat fiind că se ocupă de o mulțime de teme, este omogenă în spiritul ei, pentru că se ocupă de modul 
în care mentalitățile ne ajută sau ne joacă feste de-a lungul mileniilor.” El a adresat mulțumiri lui Mircea Cărtă-
rescu, „un cititor ideal” al cărților lui, Editurii Polirom, cu care are „o colaborare excepțională”, Terezei Culianu, 
redactorul tuturor cărților sale, fiicei Amana, „căreia îi este dedicată această carte”.      CLAUDIA BOSOI
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Profesorul de istorie Gabriel Stan, de la Colegiul Eco-
nomic „Ion Ghica” din Bacău, a participat la programul de 
schimb profesional „International Visitor Leadership Pro-
gram” (IVLP), administrat de Biroul pentru Relații Cultu-
rale și Educaționale al Departamentului de Stat al SUA, 
informează ziarul Deșteptarea. Tema programului a fost 
„Combaterea denaturării și a negării Holocaustului: con-
struirea unui cadru de acțiune articulată”, în organizarea 
Ambasadei SUA la București.

Profesorul Gabriel Stan a fost selectat în acest pro-
gram datorită calității sale de membru al Grupului de lucru 
pentru elaborarea programei școlare la disciplina obliga-
torie „Istoria Evreilor. Holocaustul” (învățământul liceal 
și profesional), în cadrul Centrului Național de Politici și 
Evaluare în Educație. Printre activitățile la care a parti-
cipat profesorul băcăuan se numără vizite la instituții gu-
vernamentale și academice pentru consultări și schimb 
de experiență pe tema programului, pentru documentare 
cu privire la bunele practici în domeniu, pentru discuții cu 
reprezentanții unor organizații federale, locale, academi-
ce, nonguvernamentale.

Dezbaterile au vizat teme de interes comun, precum: 
educația despre Holocaust, procesul de formare a profe-
sorilor de istorie care vor preda disciplina „Istoria Evreilor. 
Holocaustul”, metode de colaborare între instituții în anii 
următori. Au fost aduse în discuție maniera în care mediul 

administrativ, educațional și politic din 
România răspunde misiunii de a comba-
te antisemitismul, xenofobia, discursul  
instigator la ură, precum și evoluțiile în-
registrate în acest sens de România în 
ultimii ani.

În acest context, Gabriel Stan a de-
clarat: „Sistemul educațional din Româ-
nia se află în fața unei inedite provocări: 
introducerea prin lege, începând cu 
anul școlar 2023-2024, a programei de 
studiu al «Istoriei Evreilor. Holocaustul», care urmărește 
dobândirea de cunoștințe și perspective noi despre isto-
ria, cultura și tradițiile comunităților evreiești din Româ-
nia, despre modul în care această minoritate națională a 
contribuit la evoluția și modernizarea societății românești 
de-a lungul timpului, dar mai ales înțelegerea istoriei Ho-
locaustului din România. Această materie va fi studiată 
în învățământul liceal și profesional, în regim de o oră pe 
săptămână. Oportunitatea de a participa la acest program 
internațional mi-a oferit o perspectivă mai complexă asu-
pra percepției Holocaustului, dar și a altor fenomene ge-
nocidale în lumea contemporană, o atenție deosebită fiind 
acordată educației. Totodată, am beneficiat de un valoros 
schimb de experiență și de bune practici.”

CLAUDIA BOSOI

– Conduceți o comunitate a cărei 
istorie a făcut obiectul unei teze de 
doctorat, cea a Laurei Cristina Geala, 
devenită apoi carte, apărută la Hase
fer în 2008. Care-i sunt devenirile?

– Evreii ploieșteni așkenazi au 
venit din Galiția, Rusia, Ucraina; se-
farzii, din Imperiul Otoman. Formau 
o singură comunitate, cu un singur 
cimitir, dar cu sinagogi diferite. Cele 
mai vechi pietre tombale datează de 
la finele secolului al XVII-lea. La în-
ceputul secolului al XVIII-lea, evreii 
locuiau la marginea orașului, pe dru-
mul Buzăului, azi strada Poștei. Pri-
ma sinagogă așkenază, Beit Iaacov, 
este construită în 1780. În aceeași 
perioadă sefarzii își ridică propriul 
lăcaș de cult, distrus de legionari în 
1940. O altă sinagogă sefardă, clădi-
tă după război, în 1946, avea să fie 
demolată în 1986. În 1818 este cum-
părat un teren pentru cimitir, în str. 
Vlad Țepeș, rămas funcțional până 
în 1890, în prezent – monument is-
toric. Terenul celui în funcțiune azi, 
pe str. Aprodul Purice, a fost cum-
părat ulterior. Aici există o parcelă a 
ostașilor evrei eroi din Primul Război 
Mondial. În 1897 se înființează Soci-
etatea Sacra. Prima școală de băieți 
„Luca Moise”, fondată în 1870, a 
fost incendiată de legionari în 1940. 
În 1896 este înființată prima școală 
de fete „Ana și Baruch Kahane”, în 
prezent ea fiind parte a Liceului „Al.I. 
Cuza”. În 1926, Maria și Mendel Pre-
dinger sponsorizează construirea 
unei grădinițe care ființează și acum. 
Comunitatea avea mikva, cantină 
pentru școlari, brutărie. În anii inter-

belici activau organizații de bineface-
re, îndrumare profesională, societăți 
de cultură iudaică. La scurtă vreme 
după proclamarea statului național 
legionar, în 1940, au loc violențe an-
tisemite, făptuite de legionari. Unii 
evrei sunt prinși și torturați, printre ei 
și rabinul Menahem Șafran. Este ucis 
rabinul David Friedman și alți zece 
coreligionari, acuzați că ar fi partici-
pat la întruniri comuniste. După ce, 
la 22 iunie 1941, armata lui Hitler, la 
care participă și cea a lui Antonescu, 
atacă fosta URSS, Ploieștiul e de-
clarat zonă strategică. Evreii sunt 
îndepărtați din oraș. După război, va-
lurile de aliya au dus la o diminuare 
drastică a populației evreiești. Dacă 
în 1930 evreii reprezentau 4,83% din 
populația Ploieștiului, în jurul anului 
2000 eram o comunitate de doar 124 
de membri.

– În 2001 participam la centenarul 
Sinagogii Beth Israel, după câte știu, 
singura care a supraviețuit intemperii
lor sociale și naturale. Cum se prezin
tă situația ei actuală?

– Din fericire, este în bună stare, 
lucru pe care ne străduim să-l păs-
trăm. În 2003 a fost renovat interio-
rul și în 2007, exteriorul, prin donația 
lui Mitchel Leon, originar din Ploiești, 
stabilit în SUA. Celelalte sinagogi din 
localitățile arondate comunității noas-
tre au fost renovate și reinaugurate. 
Mă refer la sinagogile din Târgoviște 
și Câmpina. Prima a fost dată în co-
modat Universității Valahia, care s-a 
ocupat de renovare. În incinta sa au 
loc concerte de muzică clasică. La 
sinagoga din Câmpina, restaurată de 

Federație cu bani de la guvern prin 
Secretariatul de Stat pentru Culte, se 
află un punct muzeistic despre istoria 
evreilor din acest oraș. Sinagoga este 
folosită și ca sală de concerte. Singu-
ra sinagogă ce și-a păstrat atribuțiile 
de Beit HaMikdaș este Beth Israel din 
Ploiești.

– Supranumit „capitala aurului ne
gru”, Ploieștiul și-a dezvoltat o activi
tate economică axată preponderent 
pe prelucrarea petrolului. A existat și 
aportul evreilor ploieșteni?

– Merită amintit aportul lui Lazăr 
Edeleanu, doctor în chimie, inventa-
tor, în 1908, al unei metode de rafi-
nare a petrolului cu bioxid de sulf, 
metodă ce-i poartă numele, aplica-
tă în premieră mondială la Rafinăria 
Vega, condusă de el. Obține breve-
te pentru încă 212 invenții. Interesul 
unor industriași evrei pentru acest do-
meniu e mai vechi. În 1865, Manase 
Haimsohn deschide a doua fabrică de 
gaz din oraș, urmat de Lazarovici în 
1870, cu Rafinăria de petrol, ulei mi-
neral și derivate „Luceafărul”, apoi, în 
1901, de Max I. Shapira cu „Astra” și 
Societatea petrolieră Buștenari. Mai 
aproape de zilele noastre se remar-
că, în cercetări pe probleme conexe, 
Jean Michel Herdan, doctor în chimie, 
director între anii 1990-1995 la Institu-
tul de Cercetări ICERP.

– Cum reușiți să atrageți oamenii 
spre comunitate?

– Ei înșiși doresc să fie apropiați 
de comunitate. Se bucură să partici-
pe la tot ceea ce organizăm, fapt care 
menține unitatea unei comunități. 
Conștiința că ne aflăm pe aceeași lun-
gime de undă mă stimulează în orice 
proiect.

– Ce au însemnat cei doi ani de 
pandemie sub raportul asistenței so
ciale și medicale?

– Cu sprijinul DASM am putut 
aproviziona asistații cu tot ce aveau 
nevoie. Au primit, de asemenea, și 
medicamentele necesare.

– Cum colaborați cu conducerile 

„Educație iudaică am primit din copilărie. Sinagoga mi-a fost 
mereu aproape, mai ales de sărbători – mărturisește președinta 
comunității ploieștene, ing. Adela Herdan. Dar abia atunci când 
părinții nu mai trăiau, când soțul s-a sfârșit prematur, când eu 

aveam doi copii de crescut și nu mi-era deloc ușor, am înțeles cât 
de mult mă ajută comunitatea să-mi mențin echilibrul sufletesc. Fos
tul președinte al comunității, Gilu Iuftaru, pe care-l consider mentor, și 
predecesorul său, ulterior director al DASM, Nilu Aronovici, au fost cei 

care m-au impulsionat să mă implic în viața comunitară.”

„ C u  d e t e r m i n a r e  ș i  p r a g m a t i s m ,  
s p e r ă m  s ă  n e  a t i n g e m  o b i e c t i v e l e ”

Interviu cu dr. ing. ADELA HERDAN, președinta C.E. Ploiești

Prof. gabriel Stan: „Sistemul educațional  
din românia se află în fața unei inedite provocări”

de școli din oraș, în care se predă is
toria Holocaustului?

– Suntem adesea invitați în școli să 
vorbim copiilor despre această temă. 
Însoțiți de profesori, elevii ne vizitează 
la sinagogă, pun întrebări legate de 
ceea ce au învățat în orele de clasă.

– În ce relații vă aflați cu autoritățile 
locale?

– Primăria și SGU (Serviciul de 
Gospodărire Urbană) ne-au ajutat la 
ridicarea unor mațeivot căzute și la 
îndepărtarea vegetației în cimitir. Anul 
acesta au contribuit financiar și mem-
brii comunității.

– Obiective?
– Întreținerea patrimoniului comu-

nitar și grija pentru cei în suferință. 
Lucruri nu întotdeauna ușor de reali-
zat, din motive pecuniare și de sănă-
tate. Plus situații imprevizibile, cum a 
fost pandemia. Dar cu determinare și 
pragmatism, sperăm să le atingem.

IULIA DELEANU

78 de ani de la 
scufundarea  

vasului mefkure
Un episod al Holocaustului din Ro-

mânia este tragedia celor 320 de pa-
sageri evrei din România, dintre care 
120 de copii salvați din Transnistria, 
îmbarcați în portul Constanța, la 3 au-
gust 1944, pe vasul Mefkure, în drum 
spre Ereț Israel. Vasul făcea parte, 
alături de navele Morina și Bulbul, 
dintr-un convoi cu aceeași destinație. 
La bord erau 5-6 ofițeri polonezi, 
agenți britanici camuflați ca emigranți 
evrei, care voiau să ajungă în Grecia, 
la Armata Liberă Poloneză. După ce 
a ieșit din apele teritoriale, convoiul 
s-a îndreptat spre Constantinopol. În 
noaptea de 4 spre 5 august, Mefkure 
este torpilat de un submarin și scufun-
dat. Să fi aparținut flotei germane sau 
sovietice? Șase membri ai echipajului 
scapă cu viață în singura barcă de 
salvare disponibilă. Dintre pasageri, 
doar cinci supraviețuiesc, salvați de 
marinarii de pe Bulbul. Vasul ajunge 
la Istanbul, debarcarea e permisă, 
drumul continuă.

La 78 de ani distanță, tragedia e și 
azi neelucidată. O investigație-proiect 
cinematografic aparține regizorului is-
raelian, originar din România, Ranu A. 
Rodan, care descoperă pe cineva im-
plicat în acțiune din partea Sohnutu-
lui, Itzkak Ben Efraim, poreclit Menu. 
Organizarea era mixtă: englezii voiau 
să ajute evadarea din România, Iu-
goslavia, Ungaria a unor agenți bri-
tanici căzuți prizonieri. Sohnutul, să 
aducă evrei în Ereț. Menu e selectat 
în grupul pentru România. Dar – avea 
să afle ulterior – a existat un Ordin al 
Statului Major al Marinei Române ca 
ofițerii polonezi depistați să nu ajun-
gă la destinație. Persistă întrebarea: 
submarinul era german sau sovietic? 
În apropiere de port era un spital ger-
man de campanie, conex spionajului 
german. Stalin nu agrea Armata Libe-
ră Poloneză.

Memoriale la București și Ashdot 
cinstesc memoria victimelor de pe 

Mefkure.    
   IULIA DELEANU
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Continuăm rubrica noastră semnalându-le cititori-
lor o lucrare nou apărută la Editura Hasefer.

Ce este sionismul?, autor Denis Charbit, tra-
ducător David Aron, redactor Andreea-Maria Olaru, 
este o lucrare istorică, menită să explice fenomenul 
sionist pornind de la cinci dimensiuni fundamen-
tale, dezvoltate în capitole separate: sionismul ca 
proiect teritorial, național, politic, cultural și umani-
tar. Cele cinci dimensiuni se traduc prin următoarea 
conjuncție: „reaproprierea lui Ereț Israel (pământul lui 
Israel); formarea unei națiuni evreiești; crearea unui 
stat independent; renașterea limbii și culturii ebrai-

ce; vocația de a-i reuni pe evreii 
împrăștiați în întreaga lume, în spe-
cial pe cei aflați în dificultate” (pp. 
16-17).

Denis Charbit (n. 1959, Alge-
ria) este profesor de științe politi-
ce la Universitatea Deschisă din 
Ra’anana, Israel.

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

„Specificul național” 
și „alogenii” la  

g. Călinescu (III)
Românii „de rasă”, „puri”, sunt puși explicit 

și implicit peste tot, în capitolul final din Istoria 
literaturii române de la origini până în prezent a 
lui G. Călinescu, în opoziție cu „alogenii” și cu 
„grupurile alogene”. În viziunea istoricului literar, 
proiectată la scara întregii literaturi române, în 
chiar modelarea, dintr-o anumită perspectivă, a 
materialului literar din secole și secole de scris 
literar în limba română, „alogenii” nu pot exprima 
„datul primordial” (care trebuie căutat la „românii 
din centru”) și ei nu pot ilustra specificul nostru 
național, spre deosebire de „românii de rasă”.

Românii „puri” și, respectiv, „alogenii” ar 
fi, ca să fac o ironie tristă pornind de la tezele 
aberante ale unui mare critic și istoric literar, ca 
uleiul cu apa: nu se amestecă, în spațiul atât de 
cuprinzător al limbii de expresie și al literaturii 
naționale. Românii „de rasă” rămân „de rasă”, 
„alogenii” rămân „alogeni”. Aceștia din urmă se 
fac vinovați, în opinia lui Călinescu, de un pro-
test „violent” împotriva „afirmării specificului”; iar 
în direcția cealaltă, „din cauza marelui concurs 
de grupuri alogene, poporul nostru a căpătat o 
silă de străin și de venetic, pe care nu și-o aco-
peră”.

Prin ultima afirmație apodictică, Călinescu 
își „exportă” viziunea lui naționalistă și etnicis-
tă din capitolul final al Istoriei... sale, punând-o  
pe umerii... poporului român. „Silă de străin” 
la poporul român? De unde a scos Călinescu 
această afirmație? Cum o documentează, 
cum o demonstrează? Nu altfel decât printr-o 
prestidigitație critică în care i se atribuie popo-
rului român primitiva teză naționalistă a lui Căli-
nescu însuși: „El (poporul român, n.m., D.C-.E.) 
are o vie aspirație eugenică de puritate a rasei.”

Când însă ajunge să exemplifice prin 
Caragiale, ca și cum ar fi sesizat carențele 
„demonstrației” sale, Călinescu se va contrazice 
singur, susținând o teză opusă. Ar exista o spe-
cificitate „totală” și una „parțială”, iar un „alogen” 
precum Caragiale ne poate îmbogăți sufletul (!). 
Dar și acum argumentația critică rămâne pre-
cară, întrucât Caragiale nu ca trac, cum spune 
Călinescu, ne reprezintă în specificul național, 
ci ca scriitor excepțional de limbă română, ca 
autor inconturnabil de literatură română. Ca să 
percepem și mai ușor absurditatea tracomană, 
în logica lui Călinescu, un român „din centru”, 
„pur” ar fi total specific pentru noi ca dac, așa 
cum Caragiale, din sud, e specific parțial ca trac.

Bref, Eminescu și Creangă sunt „români puri 
fără discuție”, în timp ce Caragiale e un „alo-
gen”. Parol!

Evreilor li se dedică un alineat întreg, pen-
ultimul din capitol și din Istorie. Ei rămân, scrie 
Călinescu, „un factor dinafara cercului rasial”. 
Urmează câteva propoziții notabile: „O minte 
dreaptă, care nu confundă problemele politice 
cu lumea ideală a creației, nu poate să nu re-
cunoască contribuția lor”; „în literatură ei sunt 
totdeauna informați, colportori de lucrurile cele 
mai noi, anticlasiciști, moderniști, agitați de pro-
bleme”; „ei compensează inerția tradiției și o fac 
să se revizuiască”.

De parcă i s-ar fi făcut teamă pentru aces-
te aprecieri pozitive, Călinescu va „observa” în 
continuare „tipicele iritante cusururi” ale evrei-
lor: dezinteres pentru creația ca scop (?), nega-
rea criticii (!) și, atenție, „umanitarismul împins 
până la negarea drepturilor și notelor noastre 
naționale”. Iarăși împărțirea fără rest între noi, 
românii, și ei, alogenii...

Și ceea ce Călinescu dăduse cu o mână scri-
itorilor și criticilor evrei – le ia acum cu amândo-
uă. Dat fiind contextul violent antisemit în care a 
apărut Istoria literaturii române de la origini până 
în prezent (ultimul capitol a fost încheiat în fe-
bruarie 1941, după pogromul de la București din 
ianuarie, și în plin Holocaust european), fraza 
finală din alineatul dedicat de Călinescu evreilor 
este absolut îngrozitoare: „Prin această lipsă de 
tact, la noi ca și oriunde, evreii atrag asupră-le, 
periodic, toate fulgerele.”

DANIEL CRISTEA-ENACHE

Profil de scriitorProiecția filmului Ieșirea trenurilor din gară  
la Cinemateca din Tel aviv

Bun de citit . Semnal Hasefer

În data de 1 iulie 2022, Institutul Cultural Român 
de la Tel Aviv, în colaborare cu Ambasada României 
în Statul Israel și cu Organizația Israelienilor Originari 
din România (AMIR), a organizat o proiecție specia-
lă, la Cinemateca din Tel Aviv, a filmului documentar 
Ieșirea trenurilor din gară (2020), în 
regia și după scenariul lui Radu Jude 
și Adrian Cioflâncă. Potrivit unui comu-
nicat de presă emis de ICR Tel Aviv, 
evenimentul a marcat cei 81 de ani 
care s-au scurs de la Pogromul de la 
Iași (28-30 iunie 1941). Ulterior, filmul 
a rulat și la Cinemateca din Ierusalim și 
la Colegiul Tehnologic din Beer Șeva.

Ambasadorul României în Statul 
Israel, E.S. Radu Ioanid, a subliniat 
importanța documentelor de arhivă fo-
losite în film: „Episodul Pogromului din 
Iași este unul dintre cele mai documen-
tate masacre din istoria Holocaustului 
și a celui de Al Doilea Război Mondial, 
în ceea ce privește arhiva istorică exis-
tentă în prezent.” Ambasadorul a amintit inițiativa In-
stitutului Național pentru Studierea Holocaustului din 
România „Elie Wiesel” de a construi Muzeul Național 
de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România.

Directorul ICR Tel Aviv, Martin Salamon, a men-
ționat că proiectul se înscrie în strategia de diplomație 
publică pe anul 2022 și este o oportunitate de a pro-
mova și a sprijini în continuare cercetarea istorică și 
socială în acest domeniu, scopul fiind de a păstra 
memoria și mărturia istorică a supraviețuitorilor Holo-
caustului din România.

Eyal Fabian, reprezentant AMIR, a accentuat ro-
lul instituțiilor statului român – Ambasada României 
și ICR Tel Aviv – în educarea noilor generații și în 
informarea publicului larg cu privire la existența Ho-
locaustului și la efectele acestuia asupra societății 

contemporane.
Premiera mondială a filmului a 

avut loc în 2021, la Festivalul Inter-
național de Film de la Berlin. Ieșirea 
trenurilor din gară este un film de mon-
taj, compus din fotografii de arhivă și 
documente despre Pogromul de la 
Iași. Dacă prima parte a filmului este 
alcătuită din fotografii ale victimelor, 
însoțite de declarații și mărturii despre 
soarta lor, partea a doua prezintă fo-
tografii realizate în timpul Pogromului, 
unele dintre ele inedite.

După lansarea filmului în cinema-
tografele românești, în iunie 2021, 
Adrian Cioflâncă declara (sursa: www.
news.ro): „Am vrut să facem un altfel 

de film despre Pogromul de la Iași, pentru că mai 
sunt documentare, de televiziune și independen-
te. Am pornit de la ideea de a spune povestea de 
jos, de a ne feri de o macro-narațiune. Din 600 de 
portrete, am găsit detalii biografice în cazul a 200 și 
toți cei 200 au fost incluși în film. Nu am făcut vreo 
altă selecție, am socotit că nu ar fi moral să facem o 
selecție suplimentară după ce oamenii ăștia au fost 
oricum «selectați» în 1941.”

CLAUDIA BOSOI

În data de 14 iunie 2022, la Muzeul de Artă din 
Cluj a avut loc lansarea cărții lui Andrei Schwartz, 
Aristocratul Roșu, apărută la Editura Hasefer. Eve-
nimentul a fost organizat de Andrea Ghiță (redactor 
fondator al revistei Baabel, alături de Eva Galambos) 
și s-a desfășurat în prezența autorului. Cartea a fost 
prezentată de scriitorul Adrian Grănescu, de Andrea 
Ghiță și de Doina Gecse-Borgovan, redactor de ra-
dio și autoare la Baabel.

Andrei Schwartz a declarat pentru Realitatea 
evreiască:

„Lansarea cărții a fost un eveniment deosebit 
pentru mine. În primul rând pentru că a avut loc la 
Cluj, orașul meu natal, în clădirea Muzeului de Artă, 
în Palatul Bánffy, construit în stil baroc, una dintre 
cele mai frumoase construcții de acest fel din Tran-
silvania. Nu a fost oaspete din România sau din alte 
țări căruia să nu i-o arăt cu mândrie. În sălile acestui 
muzeu, mulțumită dirigintelui meu, Laurențiu Buda, 
am făcut primii pași în înțelegerea artei plastice.

Numărul participanților a fost peste așteptări, 
pentru care un merit deosebit îl are doamna Andrea 

Ghiță care a organizat această lansare. Am fost 
emoționat să văd în public prieteni și colegi din co-
pilărie, din școală, din facultate și de la spitalul din 
Cluj, la care am lucrat. Scriitorul Adrian Grănescu a 
făcut o prezentare foarte frumoasă a cărții, iar doam-
na Doina Gecse-Borgovan, cu vocea ei caldă, a citit 
câteva secvențe din paginile cărții. Și nu în ultimul 
rând, a fost prima mea lansare de carte!

În profesia mea de medic am cunoscut mulți oa-
meni, în cele mai diverse ipostaze. Adevărul e că nu 
m-am mulțumit să-i tratez, am dorit să-i cunosc, pe 
cât se putea, și să vorbesc cu ei nu numai despre 
problemele lor medicale. Acest hobby de a sta de 
vorbă cu diverși semeni de-ai mei mi-a rămas și as-
tăzi, majoritatea scrierilor mele având ca temă întâm-
plări reale despre oameni de toate zilele.

Genul literar în care scriu este proza foarte scur-
tă, schițe de un minut le numesc eu, atât timp le ia ci-
titorilor să le parcurgă. În această colecție de poves-
tiri am prezentat oameni simpli, cu bucuriile, nevoile 
și evenimentele nefericite din viața lor. Fiind un opti-
mist incorigibil, am încercat să văd partea luminoasă 
a vieții. N-am să uit niciodată vorbele unuia dintre 
personajele scrierilor mele, un boschetar: «În fiecare 
noapte, înainte de a adormi, îmi spun: poate mâine 
va fi o zi mai bună decât cea de azi!» Le mulțumesc 
și pe această cale tuturor celor care au venit la lan-
sarea cărții mele.”

Aristocratul Roșu este a doua carte a lui Andrei 
Schwartz, după Lecturi obligatorii, publicată în 2020 
la Editura Hasefer, în aceeași formulă literară a 
schițelor de un minut, ușor de citit, dar profunde și 
memorabile prin temele alese și prin personajele pe 
care autorul le conturează cu mână sigură.

C. BOSOI

aristocratul roșu, al lui andrei Schwartz,  
lansat cu succes la Cluj

Martin Salamon și Radu Ioanid
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Pagină realizată de  
EVA GALAMBOS

Recenta vizită efectuată de Ursula von der Leyen, 
președinta Comisiei Europene, în Israel a fost văzută de 
analiști ca un mijloc de diversificare a resurselor de apro-
vizionare cu gaze a Europei, în condițiile în care Israelul 
dispune de astfel de resurse și este dispus să ajute apro-
vizionarea cu energie a Europei, afectată de războiul cu 
Ucraina. „Europa și Israelul sunt prieteni și aliați, deoarece 
istoria Europei este istoria poporului evreu”, a declarat Ur-
sula von der Leyen la Universitatea Ben Gurion din Negev, 
cu prilejul acordării titlului de Doctor honoris causa. Ea a 
precizat că în centrul agendei Comisiei Europene se află 
combaterea antisemitismului și prezervarea vieții evreiești 
în Europa. Von der Leyen a menționat, de asemenea, 
șantajul exercitat de Rusia asupra Europei, cu ajutorul ga-
zului metan, și necesitatea ca țările în cauză să găsească 
mijloacele de a se elibera de dependența față de Rusia. 
Von der Leyen a ridicat problema și la conferința comună 
de presă cu premierul Bennett și a subliniat dorința UE de 
a intensifica cooperarea energetică cu Israelul. Într-o întâl-
nire particulară cu premierul, s-a discutat un proiect vizând 
exportul de gaz israelian în Europa prin Egipt.

În ceea ce privește apropierea Israelului de UE și 
schimbarea politicii acesteia față de Israel, opiniile sunt 

diferite. Astfel, Yonatan Dubi, profesor de chimie la Univer-
sitatea Ben Gurion și fondatorul Forumului Israelian pen-
tru un Mediu Rațional, apreciază că demersul va duce la 
îmbunătățirea relațiilor dintre UE și Israel și va asigura o 
mai mare stabilitate în regiune. La rândul său, Elai Retting, 
profesor la Departamentul de Studii Politice de la Univer-
sitatea Bar-Ilan din Ramat Gan, recunoaște existența unei 
legături directe între vizita lui von der Leyen în Israel și 
eforturile europene de a găsit noi surse de aprovizionare, 
dar aceasta nu va însemna că UE își va schimba politica 
față de Israel. „Vizita nu reflectă în mod necesar viitorul 
relațiilor politice dintre cei doi. Vor exista în continuare pre-
siuni și donații imense către organizațiile palestiniene”, a 
declarat Retting. Declarațiile sunt susținute de promisiunile 
făcute de Ursula von der Leyen care, după Israel, a vizi-
tat Ramallah și a promis eliberarea unor fonduri ale UE, 
reținute din cauza propagandei antiisraeliene a Autorității 
Palestiniene în școli.

Dar chiar în cadrul organismelor europene există o 
opoziție crescândă împotriva eliberării acestor fonduri, ma-
nifestată atât de Oliver Varhelyi, comisar european însăr-
cinat cu Orientul Mijlociu, cât și de numeroși deputați din 
Parlamentul European.

lideri evrei 
africani au 

lansat „apelul  
de la rabat”

În luna iunie a.c., la Rabat, lideri 
evrei din Africa au decis să coopereze 
pentru a salva moștenirea evreiască 
din țările lor. Inițiativa a fost sprijinită 
și de mai multe organizații evreiești 
internaționale. În cadrul celei de a 
doua conferințe Africa Evreiască, a 
fost lansat „Apelul de la Rabat” în care 
se cere recunoașterea de către guver-
ne, societatea civilă și persoane indi-
viduale a istoriei îndelungate a vieții 
evreiești din Africa și se subliniază 
necesitatea păstrării și a accesibilității 
la locurile istorice evreiești.

„Îmi pare bine să anunț din Rabat, 
Capitala Culturii Africane din 2022, că 
a fost lansat un apel adresat Africii și lu-
mii întregi pentru păstrarea moștenirii 
evreiești africane”, a declarat El Mehdi 
Boudra, fondatorul și președintele 
Asociației Mimouna, o organizație ne-
guvernamentală marocană care, îm-
preună cu Federația Americană Se-
fardă (FAS), a organizat conferința ce 
s-a desfășurat între 13 și 15 iunie a.c., 
având temă „Trecut, prezent și viitor”. 
Apelul a fost semnat de Malcolm  
Hoenlein, vicepreședintele Conferinței 
Președinților Organizațiilor Evreiești 
Majore din SUA, și de reprezentanți 
ai organizațiilor evreiești din Capul 
Verde, Tunis, Maroc, Africa de Sud, 
Egipt, Etiopia, FAS și ai organizației 
Mimouna.

„Recunoaștem importanța moște-
nirii evreiești din țara noastră, Capul 
Verde, la toate nivelurile și sper cu 
adevărat că această conferință o va 
scoate la lumină și va promova uni-
tatea, solidaritatea și colaborarea în 
lume”, a spus reprezentantul acestui 
stat.

La conferință au participat 51 de 
oficialități guvernamentale, antrepre-
nori, oameni de știință, diplomați, ra-
bini și lideri comunitari din 22 de țări.

Malcolm Hoenlein – care, cu 
acest prilej, a primit premiul „Moise, 
Distincția Leadershipului African Evre-
iesc” – a declarat: „Africa este fronti-
era viitorului. Pentru a avea succes, 
trebuie să fie puternic înrădăcinată în 
trecut, în istoria și realitatea sa. Evreii 
se uită la trecut nu pentru a se pierde 
în istorie, ci pentru a-și însuși lecțiile 
ei. Trebuie să ne amintim, să studiem 
și să sprijinim comunitățile vechi, tre-
buie să salutăm, să recunoaștem și 
să organizăm comunitățile noi.”

Prima ediție a conferinței Africa 
Evreiască a avut loc în 2019, la New 
York.

Premierul naftali Bennett: în anul care a trecut, 
guvernul a avut rezultate foarte bune

În luna martie, la Sharm el-Sheikh 
(Egipt) a avut loc o reuniune secretă 
a șefilor militari din SUA, Israel, Egipt, 
Iordania, Arabia Saudită, Qatar, Emi-
ratele Arabe Unite și Bahrain. Nicio-
dată până acum aceste state nu au 
stat împreună la masa negocierilor 
pentru a discuta despre o amenințare 
comună. Această reuniune, despre 
care opinia publică a aflat la sfârșitul 
lunii iunie, a fost convocată de SUA 
și scopul ei a fost de a realiza o co-
ordonare care să se opună capacității 
crescânde de rachete și drone ale Ira-
nului.

Din partea SUA a participat gene-
ralul Frank McKenzie, în acea peri-
oadă șeful comandamentului central 
american. Israelul, Arabia Saudită, 
Qatarul, Egiptul și Iordania și-au trimis 
cei mai buni ofițeri, în condițiile în care 
aceste țări începuseră discuții vizând 
o eventuală cooperare militară. Emi-
ratele Arabe Unite și Bahrain au trimis 

observatori. Amenințarea comună, 
dar și îmbunătățirea relațiilor politice 
dintre Israel și o serie de țări arabe, 
pe baza Acordurilor Abraham, precum 
și decizia SUA de a extinde zona de 
acoperire a comandamentului cen-
tral prin includerea Israelului, au făcut 
posibil acest demers. Un alt factor 
aflat la originea extinderii cooperării 
militare, a relatat presa israeliană, a 
fost dorința statelor arabe de a avea 
acces la tehnologia și la armele apă-
rării aeriene israeliene în condițiile în 
care SUA își reorientează prioritățile 
militare către lupta împotriva Chinei și 
a Rusiei, a comentat site-ul evreiesc 
JForum din Paris. Totuși, constată 
publicația, discuțiile dintre țările din 
Orientul Mijlociu privind cooperarea în 
domeniul apărării aeriene sunt abia la 
început și sunt delicate pe plan diplo-
matic.

Chiar dacă desfășurarea și mul-
te detalii despre această reuniune 

au fost făcute publice, participanții 
au negat demersul. Astfel, colonelul 
Joe Buccino, purtătorul de cuvânt al 
Comandamentului central, nu a recu-
noscut desfășurarea ei la Sharm el-
Sheikh, a declarat că comandamentul 
se preocupă de extinderea cooperării 
regionale și pentru a dezvolta o arhi-
tectură integrată de apărare aeriană 
și antirachetă „pentru a proteja forțele 
noastre și partenerii noștri regionali”, 
menționând că Iranul este principalul 
factor destabilizator în Orientul Mijlo-
ciu.

Dintre toate statele participante, 
numai EAU, fără să se refere la con-
vorbiri, au abordat problema cooperă-
rii militare, precizând că Emiratele nu 
fac parte din nicio alianță militară.

Se pare că, la Sharm el-Sheikh, 
țările au ajuns la un acord de principiu 
privind procedurile de notificare rapi-
dă în cazul unor amenințări aeriene, 
fără ca, deocamdată, procedura să fie 

reuniune militară secretă – Sua, Israel, țări arabe – 
pentru contracararea amenințării iraniene

obligatorie, acest aspect urmând să se 
reglementeze pe cale politică. Potrivit 
experților, o bună parte dintre elemen-
tele de bază ale unui eventual sistem 
regional de apărare aeriană există 
deja. Arabia Saudită a achiziționat 22 
de baterii antirachetă, EAU dispun de 
un sistem antirachetă THAAD, Israe-
lul dispune de sistemul Iron Dome și, 
potrivit generalului McKenzie, ele tre-
buie doar armonizate.

embargoul asupra gazului rusesc apropie  
uniunea europeană de Israel

La ultima ședință a cabinetu-
lui israelian, înainte de dizolvarea 
Knessetului, care anunța organizarea 
de alegeri anticipate, premierul Naf-
tali Bennett a făcut un scurt bilanț al 
activității guvernului în decursul anului 

în care a condus țara, un bilanț pozi-
tiv, obținut în pofida diversității ideolo-
gice a partidelor aflate în guvern. „A 
fost un guvern excelent, care se baza 
pe o coaliție complicată. Dar, am aici 
în fața mea, un grup de oameni care 
a știut să evite dezacordurile ideologi-
ce, să le depășească și să munceas-
că pentru Statul Israel”, a subliniat 
Bennett.

În bilanțul prezentat, el nu a 
menționat două dintre cele mai impor-
tante realizări: elaborarea și votarea 
bugetului pe ultimii doi ani; investirea 
de fonduri substanțiale pentru dezvol-
tarea zonelor unde trăiește populația 

arabă din Israel și 
unde au fost luate 
măsuri pentru reduce-
rea criminalității. În 
schimb, a vorbit despre 
atenuarea tensiunilor 
în relațiile cu palesti-
nienii din Gaza, prin 
măsuri de securitate 
suplimentare. „Pentru 
prima dată în ultimii 15 
ani, locuitorii din zo-
nele limitrofe cu Fâșia 
Gaza s-au bucurat de 
măsuri de securitate 
de excepție și au putut 

să adune recolta într-un climat pașnic, 
iar guvernul nu a mai trebuit să plă-
tească compensații pentru recoltele 
incendiate de Hamas. Am reușit să 
punem în aplicare proiecte ca reabi-
litarea orașului Tiberias, cele care fa-
cilitează traficul și elimină blocajele, 
am oferit asistență financiară pentru 
achiziționarea de locuințe veteranilor 
care au luptat în războaiele din Liban, 

am mobilizat firmele israeliene high-
tech în vederea realizării de inovații 
în domeniul climei și am încercat să 
facem progrese în domeniul scutirii 
de vize a israelienilor care călătoresc 
în SUA. De asemenea, împreună am 
creat mii de locuri de muncă, ceea ce 
a dus la reducerea șomajului. Împre-
ună am oferit un an de liniște copii-
lor din Așkelon, Sderot și Netivot, la 
granița cu Gaza. Sub conducerea 
ministrului finanțelor, am reușit împre-
ună să scoatem Israelul din colapsul 
economic și să-l repunem pe direcția 
creșterii. Împreună, am reușit să re-
ducem la zero deficitul astronomic”, a 
arătat el.

Naftali Bennett a mulțumit nominal 
tuturor miniștrilor pentru activitatea 
lor. „Colegi miniștri, mulțumesc foarte 
mult pentru colaborare și pentru anul 
plin de succese pe care l-am încheiat 
în favoarea cetățenilor Israelului.”

Între timp, Naftali Bennett i-a pre-
dat mandatul lui Yair Lapid care va 
ocupa funcția de prim-ministru interi-
mar până la 1 noiembrie 2022, când 
sunt programate alegeri legislative în 
Israel.

Naftali Bennett
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Expoziția „Pionierii”, recent verni-
sată pe Stadionul Hidegkuti Nándor 
din Budapesta, spune poveștile de 
viață ale sportivilor evrei maghiari, 
pionieri în relațiile dintre Ungaria și 
Israel. Expoziția prezintă fotografii ale 
foștilor sportivi, însoțite de scurte bio-
grafii în engleză, maghiară și ebraică.

Într-un articol din Jerusalem Post 
se arată că sportul a fost întotdeau-
na un instrument de mobilitate so-
cială, sportivii fiind judecați doar în 
funcție de performanțele lor. Curato-
rul expoziției, Adi Rubinstein, declara: 
„Nicio altă zonă de-a lungul istoriei nu 
a permis o astfel de egalitate și posi-
bilitatea de a cuceri lumea prin tere-
nul de fotbal, prin bazinul de înot sau 
prin sala de scrimă. Este prima dată 
când această conexiune a fost văzută 
prin ochii celor care au fost acolo și 

care au schimbat fața sportului ma-
ghiar și a celui israelian.”

Printre vedetele expoziției se nu-
mără sportivii Agnes Keleti, Béla Gutt-
mann, Ralph Klein și Alfréd Hajós.

Agnes Keleti (născută Klein), una 
dintre cele mai mari gimnaste în viață, 
s-a născut în 1921, la Budapesta. În 

timpul Holocaustului, s-a 
ascuns folosind documente 
falsificate și a continuat să 
se antreneze în secret. La 
sfârșitul celui de Al Doilea 
Război Mondial, a câștigat 
titlul de campioană mondi-
ală și a devenit campioa-
nă olimpică obținând zece 
medalii, dintre care cinci de 
aur. A făcut aliya în 1957, 
timp de 34 de ani fiind in-
structor la Institutul Sportiv 
Wingate din Netanya.

Fotbalistul Béla Gutt-
mann (1899-1981) a fost deportat 
într-un lagăr nazist de muncă forțată 
și a supraviețuit Holocaustului. Până 
atunci jucase pentru cluburile MTK, 
Hakoah Viena ș.a. După război a fost 
antrenor la echipele A.C. Milan, São 
Paulo FC, FC Porto, Benfica, C.A. 
Peñarol, Maccabi București.

Ralph Klein (1931-2008), jucător 
profesionist și antrenor de baschet, 
era cunoscut în Israel drept „Domnul 
Baschet”. S-a născut la Berlin, într-o 
familie de evrei maghiari care s-au în-

tors la Budapesta înainte de a izbucni 
Al Doilea Război Mondial. Tatăl lui a 
fost ucis la Auschwitz. Ralph și restul 
familiei au supraviețuit datorită diplo-
matului Raoul Wallenberg. Ralph a 
jucat pentru echipa de baschet Mac-
cabi Tel Aviv, iar mai târziu a antrenat 
diferite echipe din Israel și din întrea-
ga lume.

Alfréd Hajós (Arnold Guttmann, 
1878-1955), poreclit „Delfinul ungur”, 
a fost primul campion la înot al Jocuri-
lor Olimpice moderne, cu două meda-
lii de aur obținute la Jocurile Olimpice 
de la Atena, din 1896. Sportiv versa-
til, în 1898 el a ocupat prima poziție 
a podiumului la probele de sprint, 
alergare cu garduri și aruncarea dis-
cului, iar după 1900 avea să se afir-
me și ca fotbalist. A avut un frate mai 
mic, Henrik, care a câștigat medalia 
de aur la înot la Jocurile Intercalate 
de la Atena, din 1906. Performanțele 
excepționale la înot ale celor doi frați 
provin dintr-o mare suferință: tatăl lor 
s-a înecat în Dunăre când ei erau co-
pii.

Expoziția „Pionierii” este rezultatul 
unei colaborări între Ministerul Aface-
rilor Externe al Ungariei și cel al Isra-
elului, Ministerul Sportului din Unga-
ria și Federația Maghiară de Fotbal. 
Mai târziu, expoziția va fi prezentată 
și în alte locuri din Ungaria și din în-
treaga lume.

CLAUDIA BOSOI

În urmă cu aproximativ 10 ani, 
prezența teatrelor israeliene pe sce-
nele românești nu era o noutate. 
Ne-am putut întâlni cu viziunea regi-
zorală modernă a Teatrului Cameri 
sau cu abordarea clasică, caracte-
ristică Habimei, considerată teatrul 
național al Israelului. Subiectele ale-
se erau strâns legate de trecutul și 
prezentul vieții israeliene. Holocaus-
tul și consecințele acestuia asupra 
supraviețuitorilor sau conflictul israeli-
ano-palestinian, de multe ori cu efecte 
perverse, figurau în repertoriul aces-
tor formațiuni, nemaivorbind de rein-
terpretarea unor texte clasice, cum 
a fost neuitatul Hamlet, prezentat de 
Cameri.

În ultimii ani, singurul teatru isra-
elian care ne-a vizitat a fost Teatrul 
Karov al regretatului Nico Nitai, pre-
zent aproape an de an la Festivalul 
Sebastian de la Brăila, cu fragmente 
din piesele scriitorului.

De curând, datorită unui protocol 
de colaborare cu Teatrul Național I.L. 
Caragiale, Habima a venit din nou la 
București, cu piesa Familia unui neam 
a regretatei scriitoare Nava Semel, 
cunoscută în România prin cărțile 
sale, traduse și lansate la București, 
inclusiv la Editura Hasefer. Poate nu 
întâmplător a fost aleasă această au-
toare, deoarece Nava Semel are ori-
gini românești: tatăl ei, Yitzak Artzi, 
personalitate politică importantă din 
Israel, s-a născut la Siret și a activat 
în organizații sioniste din România, 

până la emigrare.
Familia unui neam abor-

dează o tematică frecvent 
întâlnită în literatura și în dra-
maturgia autorilor evrei: tra-
uma Holocaustului, resimțită 
de supraviețuitori, modali-
tatea în care încearcă ei să 
o depășească, cu gândul la 
viața pe care au pierdut-o  
sau pe care încearcă să 
o refacă. Generația vârst-
nică din piesă nu vrea să 

conștientizeze că este o încercare in-
utilă, o mare parte din familie a pierit 
în lagăre, degeaba o așteaptă. Piesa 
pornește de la o realitate israeliană 
din perioada începutului statului, o 
emisiune radio de căutare a rude-
lor pierdute, așteptată zilnic de mii 
de supraviețuitori care au emigrat în 

Israel. Eroii piesei, Anuța Boim și fa-
milia ei, originari din Basarabia, ală-
turi de vecinii lor, Rebecca și Sarika, 
supraviețuitoare din Rhodos, Grecia, 
ascultă zilnic emisiunea. Anuța își ca-
ută soțul care o părăsise încă înainte 

de război și plecase în America. Ea, 
împreună cu fiul și cu un nepot, au 
fost deportați, dar au reușit să scape. 
Cealaltă familie, compusă din mamă 
și fiică, a supraviețuit la Auschwitz, 
dar tatăl și doi frați au murit acolo. 
Este un adevăr pe care mama nu vrea 
să-l recunoască și se pregătește să 
dea anunțul la radioul cumpărat toc-
mai pentru a putea asculta emisiunea. 
Generația tânără din ambele familii 
dorește, spre nemulțumirea părinților, 
să se integreze în noua viață din Is-
rael, dar bătrânii au încă nostalgia 
trecutului. Momentele pline de dra-
matism ale piesei sunt tocmai cele în 
care ei se trezesc la realitate și-și aleg 
viața din Israel.

Sub bagheta regizoarei Aya 
Kaplan, actorii – Tatiana Kanalis Olier, 
Ruby Porat Shoval, Shalom Shmue-
lov, Nir Zelichovsky, Matan Shavit, 
Hagar Tishman, Hila Shalev, Yuval 
Shlomovitch și Amit Dvora – au reușit 
să interpreteze cu măiestrie rolurile și 
să transmită publicului fiorul dramatic 
al piesei.

E.S. David Saranga, ambasadorul 
Statului Israel la București, a vorbit 
despre eforturile pe care el și amba-
sada le-au depus pentru a readuce 
Teatrul Habima în România, amba-
sadorul afirmând că a fost un lucru la 
care a visat de multă vreme. Prezența 
Teatrului Habima a fost salutată și de 
Mircea Rusu, directorul TNB, care a 
adăugat că va urma și un turneu al 
Teatrului Național în Israel. La rândul 
său, Noah Semel, directorul Teatrului 
Habima, și-a exprimat bucuria că a 
putut juca în fața publicului românesc.

Organizarea acestui turneu s-a 
putut realiza cu sprijinul ambasado-
rului David Saranga, al Ambasadei 
Israelului, al Complexului Educațional 
Laude-Reut, al Departamentului Cul-
tural al Municipiului Tel Aviv - Yaffo și 
al unor sponsori.

EVA GALAMBOS

Ecouri ale 
muzicii sefarde 

din maroc
Cândva, orașul Tanger a repre-

zentat un centru al culturii sefarde, 
iar muzica este o componentă impor-
tantă a acestei moșteniri. Comunita-
tea evreiască din oraș numără astăzi 
doar câteva zeci de membri, dar ea 
lasă în urmă un bogat fond cultural 
istoric transmis prin viu grai, de la o 
generație la alta, pe care unii cerce-
tători sau iubitori de cultură se strădu-
iesc să-l păstreze, înainte ca acesta 
să dispară.

Aceste fragmente de istorie, scri-
să sau cântată, spun povești din vre-
muri demult trecute, chiar înainte ca 
populația evreiască din Maroc, ce 
odinioară depășea 250.000 de per-
soane, să se diminueze până la cele 
câteva sute rămase după mai multe 
valuri de aliya. Cântecele, cunoscute 
sub numele de „romanțe”, alcătuiesc 
o moștenire din perioada Reconquis-
ta. Pe măsură ce Reconquista se 

apropia de sfârșit, în anul 1492, evreii 
care refuzau să se convertească la 
creștinism erau expulzați. Mulți dintre 
ei au ajuns în Maroc, aducând cu ei o 
spiritualitate puternic afectată de lim-
ba și cultura spaniolă.

Oro Anahory-Librowicz, o expertă 
de origine marocană în muzică iudeo-
spaniolă, care a donat 400 de înregis-
trări Bibliotecii Naționale a Israelului, 
a afirmat pentru The New York Times 
că melodiile nu au fost inițial sefarde, 
ci au fost învățate de la spanioli și 
perpetuate în cultura sefardă. „Este o 
modalitate de a păstra ceva, spunea 
ea. Transmiterea naturală nu este 
posibilă într-o comunitate care este 
dispersată în întreaga lume. A devenit 
un simbol al identității. Femeile s-au 
recunoscut în această moștenire his-
panică ce le-a permis să păstreze o 
dimensiune a identității lor iudeo-his-
panice.”

Vanessa Paloma Elbaz, o specia-
listă americană în muzica iudeo-spa-
niolă, de la Universitatea Cambridge, 
și-a petrecut ultimii 15 ani colectând 
și arhivând vocile evreilor din Maroc. 
Până în prezent, ea a inventariat pes-
te 2.000 de piese (majoritatea înregis-
trări, câteva fotografii și videoclipuri), 
o parte fiind disponibile online. Dr. Pa-
loma Elbaz are rădăcini familiale care 
datează de cinci generații în Maroc.

Yaëlle Azagury, în vârstă de 51 
de ani, locuiește acum în Stamford, 
Connecticut, dar legătura ei cu Ma-
rocul rămâne puternică. Muzica este 
puntea ce o leagă de copilăria ei din 
Tanger. Într-un interviu, ea spunea că 
obișnuia să le cânte copiilor săi cân-
tece de leagăn pe care și le amintea 
de la mama ei, dar nu crede că cei 
trei copii ai săi, născuți în America, 
vor perpetua acest tezaur. „Este o 
moștenire minunată, spunea ea. Cân-
tecele trebuie auzite. Aceste balade 
sunt adesea profund emoționante și 
fac parte din moștenirea lumii. Simt că 
sunt ultima verigă a unei istorii care se 
termină cu mine.”

DAN DRUȚĂ

o expoziție de la Budapesta îi comemorează  
pe sportivii evrei maghiari

Teatrul Habima, din nou la București
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Însemnări la moartea lui geo șerban (1930-2022)

În 15 iulie 2022 s-au împlinit 100 de ani de la nașterea 
fizicianului evreu american Leon Max Lederman, laureat al 
Premiului Nobel pentru fizică în 1988, împreună cu Melvin 
Schwartz și cu Jack Steinberger, pentru cercetările asupra 
neutrinilor. Una dintre lucrările lui faimoase este Particula 
Dumnezeu: dacă Universul este răspunsul, care este între
barea?, publicată în 1993, cu referire la bosonul Higgs a că-
rui existență avea să fie stabilită experimental abia în 2013 
și care este considerat singura particulă care poate explica 

originea Universului.
Leon Lederman s-a născut la New York, părinții lui emigrând în America din 

Ucraina. A absolvit City College din New York în 1943, după care s-a înrolat în 
armata americană. După război, în 1946, s-a înscris la Universitatea Columbia 
de unde și-a obținut doctoratul în fizică în 1951. A fost reținut în personalul aca-
demic al instituției, în 1958 devenind profesor titular al acesteia.

Doi ani mai târziu a ajuns bursier al Fundației Ford, calitate care i-a permis 
să-și extindă cunoașterea științifică printr-un stagiu la Organizația Europeană 
pentru Cercetare Nucleară (CERN) de la Geneva. Printre realizările lui se nu-
mără descoperirea neutrinului muon, în 1962, și a quarcului inferior, în 1977, 
care i-au stabilit reputația unuia dintre cei mai buni fizicieni ai particulelor. În 
1979 și-a luat un concediu prelungit de la Universitatea Columbia, pentru a de-
veni directorul Fermilab, un centru de cercetare din Batavia, Illinois, specializat 
în fizica particulelor elementare.

La un an de când i-a fost decernat Premiul Nobel, a demisionat atât de la 
Universitatea Columbia, cât și de la Fermilab. Pentru scurtă vreme a predat la 
Universitatea din Chicago, apoi s-a transferat la Institutul Tehnologic din Illi-
nois. Lucru rar pentru un profesor laureat al Premiului Nobel, Leon Lederman 
și-a asumat sarcina de a le preda fizica unor studenți la alte specializări decât 
a lui, la Universitatea din Chicago. În acest sens, a făcut parte din consiliul 
Buletinului Oamenilor de Știință Atomiști, o publicație academică non-tehnică, 
axată pe consecințele uneori negative ale accelerării progresului tehnologic. De 
asemenea, a fost unul dintre principalii susținători ai mișcării „Fizica în primul 
rând”, prin care se încerca rearanjarea programei privind științele studiate în 
licee, astfel încât fizica să preceadă chimia și biologia. În 2008 a fost filmat pe o 
stradă americană răspunzând la întrebările trecătorilor despre originea Univer-
sului. Din aceeași dorință de a ieși din turnul de fildeș al savantului, în 2010 a 
participat la programul „Prânzul cu un Laureat”, în cadrul Festivalului de Științe 
și Inginerie din SUA, în care elevi de gimnaziu și de liceu purtau o discuție 
informală cu un om de știință laureat al Premiului Nobel, în persoana lui Leon  
Lederman.

În ultimii ani de viață a suferit de demență. Medalia Nobel a fost vândută la 
licitație în 2015, pentru a face față cheltuielilor de spitalizare. A murit din cauza 
complicațiilor acestei boli în 3 octombrie 2018, la Rexburg, Idaho. (C.B.)

Când a venit în redacție, adus de Dorel Dorian, 
redactorul-șef de atunci al Realității evreiești, să editeze 
Caietele culturale ce urmau să apară sub egida revistei, 
Geo Șerban încă nu dăduse ceea ce el numea „saga Se-
bastian”: cărțile îngrijite și editate de el, cu observații cri-
tice fine și riguroase, focalizate asupra publicisticii scriito-
rului foarte mediatizat în epoca postdecembristă. Era încă 
la începuturi colaborarea sa la Observator cultural, unde 
o bună parte dintre texte – puncte de pornire pentru studii 
literare – au fost dedicate avangardei românești, ilustrate 
de valori evreo-române de primă mărime. Aces-
te ultime decenii ale vieții lui, primele din seco-
lul al XXI-lea, au fost foarte prolifice pentru cel 
care, acum, a spus bun rămas lumii. O lume de 
prea multe ori distrusă și totuși cu inepuizabilă 
forță de regenerare, cutremurele și reclădirea 
punându-și amprenta asupra omului și creatoru-
lui Geo Șerban. Căci, prin regândirea în viziune 
proprie a operei interpretate, chiar dacă subsu-
mate celui ce a scris-o, istoricul și criticul literar 
tot creator este.

Era în pragul adolescenței când a fost martor la Po-
gromul din vara lui 1941 la Iași, orașul natal. Va rămâne 
cu o sensibilitate aparte la tot ce este legat de pogrom. 
Nu întâmplător, una dintre primele recenzii apărute în 
Observator cultural, nr. 80, 2001, avea să fie despre me-
moriile lui Adrian Radu Cernea despre „duminica aceea”. 
Rezonanțe după 60 de ani. Dar în toamna anului 1941, 
tânărul intră la Liceul militar din Curtea de Argeș, unde 
își descoperă vocația literară. Înainte cu un an de termi-
narea școlii, în 1947, îi apare semnătura la revista Glasul 
armatei. Debutul literar, girat de Miron Radu Paraschives-
cu, îl va face în același an la Revista literară. Era imediat 
după război, trăia prefacerile sociale provocate de instau-
rarea unui regim totalitar de inspirație stalinistă. Să-i fi fost 
cărțile necesarul refugiu? Politicul năvălea peste existența 
fiecăruia, forțându-l să și-o construiască-reconstruiască. 
Geo Șerban își „urma steaua”, pentru că voia să trăiască 
în consens cu realitatea lui interioară. Replica lui. Intră la 
Facultatea de Litere – atunci, de Filologie – a Universității 
din București. Colaborează la Națiunea, Contemporanul, 
Viața românească. Editează cărți ale lui Russo, Kogăl-
niceanu, Odobescu, Vianu, Călinescu. Din 1964 numele 

său este legat de Secolul 20, revistă de literatură univer-
sală, în format de carte. Exigența și autoexigența caracte-
ristice, accentuate de dominanta preocupărilor de editor, 
determină ca anul apariției primului volum de studii literare 
proprii, Exegeze, să fie 1968, urmată la mare distanță în 
timp (1980) de Ispita istoriei.

Deși a construit în mai bine de zece ani Caiete culturale 
consistente, oricând repere forte pentru cercetători, de la 
Mircea Săucan la Benjamin Fundoianu, Geo Șerban și-a 
consolidat intrarea în posteritate prin ceea ce a prefigurat 

chiar atunci când a lucrat la Caietul Sebastian 
sub vremi, puțină vreme după apariția Jurnalu
lui: „În colecția Rampei, multe texte așteaptă să 
fie dezgropate nu numai ca piese la «dosarul» 
scriitorului, ci în vederea înțelegerii osmozelor și 
departajărilor hotărâtoare pentru destinul său.” 
Când a proiectat și pus în operă edificiul, editorul 
a simțit toate meandrele relațiilor lui Sebastian 
cu mentorul „generației ’27“, Nae Ionescu: valul 
socio-cultural european marcat de spulberarea 
valorilor umaniste, criză începută odată cu iz-

bucnirea Primului Război Mondial şi adâncită după înche-
ierea sa. Concomitent cu ascensiunea legionarismului în 
România, cu venirea la putere a lui Hitler în Germania, 
fenomenul cultural autohton s-a preschimbat în fenomen 
politic-naţionalist, marcat de agresivitatea ortodoxismului 
creştin a unora, de exaltarea preistoriei sau a permanen-
ţelor în afara istoriei a altora. „Generaţia ’27” a fost spartă 
în trei direcţii învrăjbite politic: extrema dreaptă cu aderen-
ţă masivă; extrema stângă firavă; democratism răzleţ. Se-
bastian începea să sufere pentru că înregistra primele re-
acţii de respingere ale societăţii româneşti considerate „a 
lui”. Profesorul Nae Ionescu îi scrisese prefaţa antisemită 
la De două mii de ani. Prietenul Mircea Eliade, dintr-odată, 
nu-i mai era prieten... Anul 1934 era simptomatic. În ace-
laşi an apăreau Calea Văcăreşti de Isaac Peltz, Ghetto 
veac XX de Ury Benador, De două mii de ani, prima proză 
substanţială a lui Sebastian. Să fi fost apărare prin cultură 
în faţa barbariei gata să izbucnească în Europa?

Punând la dispoziția generațiilor viitoare o integrală 
Sebastian, Geo Șerban a luminat unghere care duc spre 
sertarul afund al operei, posibilă ripostă pe care nu i-a 
adresat-o lui Nae Ionescu.             IULIA DELEANU

100 de ani de la nașterea 
fizicianului leon lederman

In memoriam  radu lupu,  
la ateneul român

Anul aces-
ta, de Ziua 
Muzicii, la 
Ateneul Ro-

mân, Radu Lupu z.l. s-a întors acasă. 
Ceea ce au retrăit colegi de generație 
și prieteni – Cristian Mandeal, Dan 
Grigore, gazdă fiind Marin Cazacu, di-
rectorul Filarmonicii „George Enescu” 
– s-a preschimbat în viață la puterea 
a doua. Tinerii pianiști Daniel Cazacu, 
laureat al Concursului Internațional 
„Arthur Rubinstein” din Israel, și Ro-
bert Creimerman au ilustrat muzical 
aforismul: „Și alergătorii vieții își pre-
dau torțele!” Daniel Cazacu l-a recon-
firmat cântând una dintre lucrările pre-
ferate ale lui Radu Lupu: Kreisleriana, 
de Robert Schumann.

„Pe când aveam 14-15 ani, Radu 
și cu mine eram colegi la Liceul „An-
drei Șaguna” din Brașov, s-a confesat 
Cristian Mandeal. Ne-am împrietenit. 
Am petrecut mult timp împreună. La 
scurt timp, el a plecat să studieze 
pianul cu o bursă la Moscova. Ve-
nea în vacanța mare să învețe, pen-
tru că școala trebuia s-o termine în 
România. Își dădea examenele în 
toamnă. Aducea cu el o valiză cu dis-
curi. Mi le-a dăruit. Diminețile învăța,  
după-amie zile, la mine acasă, inter-
pretam partituri de Haydn, Beetho-
ven, Mozart, Schubert, cumpărate de 
mine la anticariat. Apoi mergeam să 
ne plimbăm și fluieram. După premiul 
câștigat la Leeds, în Anglia, a plecat 
din țară. Vorbeam la telefon: scurt și 
foarte codat. Prietenia noastră a fost 
providențială, fiindcă el m-a îndrumat 
spre Constantin Bugeanu, dascălul 
meu de dirijat. Cântase cu Orches-
tra Cinematografiei, condusă de el. 
Datorită lui am beneficiat de o bursă 
la Berlin. Ne-am întâlnit la Hanovra. 

Eram tentat să rămân în străinătate. 
Radu m-a convins să n-o fac: «Vrei 
să trăiești mai bine, rămâi. Vrei să 
faci dirijorat, aici nu vei putea decât 
să predai lecții particulare.» Lui îi da-
torez primul meu concert în Occident, 
în 1988. După 1990 Radu a revenit în 
țară. Am cântat împreună Mozart. A 
urmat o lungă perioadă de turnee cu 
Filarmonica. Ne-am revăzut. În 2018, 
urma să cânte la Paris cu Orchestra 
Română de Tineret. Concertul a avut 
loc, dar fără el...”

„Amintirile din adolescență, tine-
rețe, sunt un teren paradisiac – le-a 
caracterizat Dan Grigore. L-am în-
tâlnit pe Radu la Castelul Peleș, pe 
la 15 ani. Ne-am împrietenit. Eram 
amândoi foarte ludici. Organizam 
concursuri de solfegiat pe teme ce-
lebre. Fluieram sau ne acompaniam 
vocal. Radu studia la Moscova, eu, la 
Leningrad. Când aveam drum, îl vizi-
tam. După ce a căzut Ceaușescu, una 
dintre primele invitații făcute de mine 
a fost pentru Radu Lupu. Am cântat 
împreună Fantezia în fa minor pentru 
pian la patru mâini de Schubert, sub 
bagheta lui Cristian Mandeal. A fost 
un moment de grație. O voi cânta și 
acum, alături de tânărul pianist Robert 
Creimerman.”

„Eram într-un turneu în Spania – a 
revenit pe scenă Marin Cazacu. L-am 
întâlnit pe Radu Lupu. «Știi Vocaliza 
pentru violoncel și pian de Rahmani-
nov?», m-a întrebat. Întrebare sub be-
neficiu retoric. Am cântat-o împreună. 
O voi face și acum cu Dan Grigore.”

Fluidul muzică-public a creat o sta-
re binecuvântată de bucurie mai pre-
sus de mâhnire.

IULIA DELEANU

Ziua  
Victor Brauner

Alui Gheorghe 
(Dicțiuni etice, 

ficțiuni estetice, eseuri și dialoguri, 
Ed. Junimea, Iași), Adrian G. Romila 
(contribuțiile sale la antologiile Cartea 
orașelor, Ed. Humanitas, București, și 
Kiwi 2022 – Granițe, Ed. Polirom, Iași), 
Giuseppe Masavo (Prizonier într-o li
vadă cu meri, poeme, Ed. Limes, Cluj), 
Emil Nicolae (Emanuel spune, poeme 
și confesiuni, Ed. Junimea, Iași și Scri
itori și artiști / moderni și avangardiști 
/ evrei și români, studii și eseuri, Ed. 
Hasefer, București). Toți sunt membri 
ai Uniunii Scriitorilor din România, iar 
volumele lor s-au bucurat de o bună 
receptare în media culturală.

Surpriza și, totodată, elemen-
tul care a înviorat acustic atmosfera 
pe tot parcursul manifestării a fost 
prezența Grupului vocal-instrumental 
DA’AT („cunoaștere”, ebr.), format din 
Vili Isciuc, Denis Rudichi și Haim Mis-
loschi (primii doi fiind și membri ai CE 
Piatra Neamț). Compozițiile originale 
(cu texte în ivrit și română), prelucrări-
le klezmer și hiturile (ex. Hava Nagila) 
au primit aplauze binemeritate.

ZIUA VICTOR BRAUNER din acest 
an, pe de o parte, s-a dorit a fi un sem-
nal că proiectul Comunității Evreilor 
din Piatra Neamț va continua, iar pe 
de altă parte, a fost un preambul al 
ediției din 2023, când se vor aniver-
sa 120 de ani de la nașterea artistu-
lui și când, sperăm, evenimentul va 
reveni la dimensiunea / complexitatea 
care l-a consacrat în plan național și 
internațional.

(Urmare din pag. 10)
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andrée geulen, „drept 
între popoare” din Belgia, 

a murit la 100 de ani 
Recunoscută de Yad Vashem în 1989 ca „Drept între 

Popoare”, Andrée Geulen, membră a rezistenței belgiene, 
a salvat sute de copii evrei de la deportare. Cea mai grea 
parte a activității ei, povestea în memoriile sale, publicate 

în The Washington 
Post, nu a fost să se 
ascundă de naziști, 
ci să despartă copi-
ii de părinții lor, mai 
ales când asta s-a 
întâmplat în cazul 
unui bebeluș de 
cinci zile. „A fost 
deosebit de du-

reros, deoarece nu puteam să-i spun mamei unde-l vom 
duce – își amintea ea. De multe ori dădeam de blocaje ale 
militarilor germani, după ce vizitam familii de evrei. Atunci 
împingeam căruciorul în care era un bebeluș și țineam de 
mână doi copilași, iar ei nu se încumetau să controleze o 
mamă cu trei copii.”

Geulen era profesoară la o școală de fete; la un mo-
ment dat și-a dat seama că elevele evreice au dispărut și 
a aflat că au fost deportate. De aceea ea s-a alăturat Co-
mitetului pentru Apărarea Evreilor și, împreună cu alte 11 
femei, a salvat 3.000 de copii evrei. La școala în care preda 
a încercat să ascundă copiii evrei, dar cineva i-a denunțat 
și 12 copii au fost deportați și omorâți, împreună cu direc-
toarea școlii și cu soțul ei. Andrée Geulen a fost ultima 
supraviețuitoare a grupului.

După război, Geulen, care avea un dosar secret cu fa-
miliile la care fuseseră plasați copiii evrei, a ajutat la reuni-
rea lor cu părinții, dacă aceștia supraviețuiseră. Tot ea le-a 
fost alături și le-a oferit sprijin moral copiilor ai căror părinți 
nu s-au mai întors și a ținut în continuare legătura cu ei.

Andrée Geulen s-a căsătorit cu un supraviețuitor al Ho-
locaustului, ai cărui părinți muriseră în deportare.

O personalitate uitată de istorie

100 de ani de la asasinarea lui Walther rathenau
La 24 iunie 1922, naționaliști ger-

mani antisemiți de extremă dreaptă 
l-au asasinat pe Walther Rathenau, 
singurul ministru de externe evreu din 

istoria Germaniei. Era unul dintre sim-
bolurile tinerei Republici de la Weimar 
care se formase după ce Germania 
fusese învinsă în Primul Război Mon-
dial și i se impusese o sumă enormă 
de plată ca despăgubiri de război; de 
asemenea, era izolată diplomatic și 
economic.

Numit ministru de externe, Walther 
Rathenau, un industriaș evreu cu gân-
dire liberală, un intelectual cu calități 
excepționale, a fost cel care a reușit 
să scoată Germania din această izo-
lare prin semnarea Tratatului de la 
Rapallo cu abia formatul stat sovietic 
care se afla, și el, izolat. Prin tratatul 
de la Rapallo, Germania recunoștea 
guvernul sovietic ca singurul guvern 
legal și stabilea relații diplomatice cu 
acesta. În acest fel, atât Germania, 
cât și Uniunea Sovietică reintrau în 
circuitul diplomatic și politic european. 
Tratatul a fost recunoscut de Liga 
Națiunilor, iar Rathenau a fost consi-
derat unul dintre cei mai capabili oa-
meni politici ai Europei.

Deși personalitate internațională, 
Rathenau nu s-a bucurat de mare 
popularitate în atmosfera rigidă din 
Germania de dinainte de război și a 
celei de după încheierea războiului, 
când în țară se manifestau puternice 
mișcări de extremă stângă și extre-

mă dreaptă. Rathenau era conside-
rat de extremiștii de dreapta simbo-
lul bogătașului evreu care conspiră 
împotriva țării. Ei afirmau că era unul 
dintre cei 30 de „înțelepți ai Sionului”.

Născut într-o familie foarte bogată, 
Walther Rathenau era fiul creatorului 
trustului de electricitate AEG. Era un 
evreu cu multe calități, dar care nu 
putea să avanseze în cariera politi-
că în Germania imperială de dinainte 
de 1914. Deși ca evreu nu i s-a recu-
noscut calitatea de ofițer de rezervă, 
a sprijinit prin alte mijloace efortul de 
război al țării. Când a fost numit minis-
tru de externe, a refuzat să-și declare 
apartenența religioasă, afirmând că 
„această chestiune nu este conformă 
Constituției”. În 1917 publică lucrarea 
Despre lucruri care o să vină, ajunsă 
bestseller, în care cere reforme socia-
le și unificarea Europei.

Moartea lui violentă l-a transformat 
într-o icoană a liberalismului. Scriito-

rul austriac Stefan Zweig l-a însoțit 
cu o zi înainte de atentat pe drumul 
dintre casă și minister, unde a doua 
zi a fost împușcat, și a relatat că 
Rathenau presimțea ce-l așteaptă. Își 
dădea seama că, evreu fiind, a stâr-
nit multe dușmănii. După atentat, în 
Germania au avut loc demonstrații de 
simpatie și ciocniri serioase cu dreap-
ta naționalistă. Meritele lui au fost re-
cunoscute atât de republicanii, cât și 
de monarhiștii din Germania. Trupul 
i-a fost depus la Reichstag și a avut 
parte de funeralii naționale. Dacă în 
tinerețe se pronunțase pentru asimila-
rea evreilor, mai târziu a cerut ca sta-
tul german să recunoască multiplele 
calități ale evreilor și să le folosească. 
În conacul lui de vară, care a deve-
nit casă memorială, se găseau atât 
Șulhan Aruh, cât și un volum de cân-
tece religioase luterane, demonstrând 
spiritul lui conciliant.

EVA GALAMBOS

la londra a fost dezvelită prima placă memorială  
de alamă pentru o victimă a Holocaustului

regina elisabeta 
a II-a și evreii

Recentul jubileu de platină al Re-
ginei Elisabeta a II-a a fost un eve-
niment marcat pretutindeni în lume. 
Când regina a împlinit 90 de ani, în 
2016, șef-rabinul Marii Britanii, lord 
Jonathan Sacks z.l., observa că „res-
pectul arătat de Majestatea Sa pentru 
toate religiile lumii i-a îmbogățit viața”.

În familia regală britanică există 
tradiția circumciziei instituită de Re-
gele George I. Mulți ani mai târziu, 
Prințesa Alice, stră-strănepoata Re-
ginei Victoria, a angajat moheli evrei 
pentru circumcizia fiilor ei, conside-
rând că arborele genealogic al familiei 
urcă de la biblicul Rege David. Regi-
na Elisabeta a II-a l-a angajat pentru 
circumcizia Prințului Charles pe re-
numitul mohel rabin Jacob Snowman 
și a fost impresionată de înzestrările, 
experiența și cultura sa.

Niciun reprezentant al familiei re-
gale britanice nu a vizitat oficial Isra-
elul, până în 2018, când nepotul Re-
ginei, Prințul William, a făcut-o. S-a 
rugat la Zidul de Apus. În 2020, fiul ei, 
Prințul Charles, a reprezentat Marea 
Britanie la Forumul Mondial al Holo-
caustului de la Ierusalim. Mai fusese 
în Israel în vizite private.

Sunt cunoscute receptivitatea și 
grija Reginei față de supraviețuitorii 
Holocaustului, tradiție de familie. 
Mama soțului ei, Prințul Consort Phi-
lip, Prințesa Alice de Battenberg, că-
sătorită cu Prințul Andrew al Greciei, 
a salvat evrei în timpul ocupației na-
ziste la Atena. Când a izbucnit Al Doi-
lea Război Mondial, Prințul Philip s-a 
înscris voluntar în Forțele Navale bri-
tanice. La conferirea, din partea Yad 
Vashem, a titlului de Drept între Po-
poare pentru mama sa, Prințul Philip 
a declarat: „Holocaustul a fost cel mai 
terifiant eveniment din istoria evreilor 
și va rămâne ca atare în memoria tu-
turor generațiilor, evrei și neevrei. (...) 
Cred că mama mea n-a considerat 
acțiunea ei ceva special, ci o reacție 
umană firească.”

În ianuarie 2005, la a 60-a come-
morare a Zilei Internaționale a Holo-
caustului, Regina Elisabeta a II-a s-a 
întâlnit cu un grup de supraviețuitori 
ai Holocaustului la Palatul St. James 
din Londra, acordând atenție fiecăruia 
dintre oaspeți, depășind cu mult tim-
pul fixat de protocol. În ianuarie 2022, 
Prințul Charles a comandat pentru 
Casa Regală o serie de portrete de 
supraviețuitori ai Holocaustului. „Deși, 
din nefericire, numărul lor este în inevi-
tabil declin, a declarat, sper ca aceas-
tă colecție specială să acționeze ca 
un viitor ghid de lumină.” Portretele se 
află la Palatul Buckingham, reședința 
oficială a Reginei Elisabeta a II-a.

IULIA DELEANU

Publicația BBC News informează că un cub de beton 
de tip Stolperstein, cu latura de 10 centimetri, pe fața că-
ruia este fixată o placă de alamă cu numele unei victime 
a masacrelor naziste, a fost inaugurat și la 
Londra, fiind primul de acest fel din Marea Bri-
tanie. Placa memorială face referire la tânăra 
Ada von Dantzig, arestată în Franța în 1943, 
internată la Drancy, apoi deportată și ucisă la 
Auschwitz împreună cu familia sa, în data de 
14 februarie a aceluiași an.

Plăcuța a fost amplasată în Golden Square 
din Westminster, unde a lucrat Ada. Evreică de 
origine olandeză, ea venise la Londra pentru 
a învăța meșteșugul conservării și al restau-
rării picturilor în atelierul eminentului Helmut Ruhemann. 
Aflând că familia îi este în pericol, ea se întoarce în Olan-

da pentru a fugi împreună, dar planul de evadare eșuează 
și, cu excepția unui frate, cu toții sunt arestați și, în final, 
deportați la Auschwitz.

Gunter Demnig, artistul care a conceput 
proiectul acestor Stolpersteine în urmă cu 25 
de ani, a amplasat deja peste 100.000 de plăci 
de alamă în 26 de țări, având în minte dictonul 
evreiesc „O persoană este uitată doar atunci 
când numele ei este uitat”. Dr. Toby Simp-
son, de la Biblioteca vieneză a Holocaustului 
(WHL), a afirmat: „Majoritatea oamenilor nu 
sunt conștienți de cât de aproape de casa lor 
a fost Holocaustul. Pietrele sunt importante 
pentru că personalizează această istorie și o 

atașează unor locuri specifice.”
CLAUDIA BOSOI

S-a stins din viață,  
la 102 ani, Józef 

Walaszczyk, „drept între 
Popoare” polonez

În timpul ocupației de către ger-
mani a Poloniei, Józef Walaszczyk, 
membru al rezistenței poloneze, a 
salvat o evreică de care se îndră-
gostise, dar și alte zeci de evrei. El 
a aflat că Irena Front este evreică în 
momentul în care Gestapoul a venit 
în control la hotelul unde stăteau 
amândoi. Józef a ajutat-o să se as-
cundă, distrăgând atenția celor de la 
Gestapo. Mai târziu a făcut rost de 
acte false pentru Irena, chiar căsă-
torindu-se fictiv cu ea. Totuși, puțin după aceea, Irena Front 
și alți 20 de evrei au fost arestați. Walaszczyk și-a dat seama 
că, dacă-i mituiește pe nemți, vor da drumul evreilor, astfel că 
a făcut rost de un kilogram de aur și le-a salvat viața.

La fel ca Schindler, Walaszczyk, ca administrator într-o 
fabrică ce producea făină din cartofi, a angajat 30 de evrei și 
a reușit să-i țină în viață, mituind un oficial german. Cei mai 
mulți dintre aceștia au supraviețuit. În total, Walaszczyk a sal-
vat 53 de evrei. El a făcut parte și din rezistența poloneză. 
Potrivit lui, existau mulți salvatori, dar și mulți trădători, unii 
dintre prietenii săi fiind omorâți din cauza acestora, de aceea 
este cazul să se prezinte adevărul istoric.

Walaszczyk a fost prins când ducea un colet pentru 
rezistența poloneză și dus în fața unui pluton de execuție, dar 
comandantul a decis să fie trimis la Auschwitz. Până la urmă 
a scăpat cu viață datorită intervenției unui ofițer german, o 
relație a mamei lui, care aprecia munca sa de la fabrică. Wa-
laszczyk a participat și la revolta din 1944, din Varșovia.

După război, el s-a despărțit de Irena Front, însă aceasta 
a făcut demersurile ca, în 2002, să i se acorde din partea Yad 
Vashem distincția de „Drept între Popoare”.

Grupaj realizat de EVA GALAMBOS
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o evreică, 
președinta 

adunării naționale 
a Franței

Yael Braun-
Pivet, de 51 de 
ani, ai cărei bu-
nici s-au refugi-
at din Europa 
de Est în fața 
pericolului na-
zist, a fost alea-
să președinta 
Adunării Na țio-
nale a Franței 
(Came ra Depu-
taților). Avocată evreică și mamă a 
cinci copii, ea este prima femeie care 
deține acest post și devine a patra 
persoană politică în ierarhia de con-
ducere a statului, după președinte, 
premier și președintele Senatului.

Yael Braun-Pivet s-a alăturat 
coaliției lui Emmanuel Macron în 2016 
și a fost aleasă deputat în 2017, fiind 
membră a grupului parlamentar Prie-
tenia Franța-Israel și președinta Co-
misiei Juridice a Adunării Naționale. A 
fost scurt timp și ministru al teritoriilor 
de dincolo de mări.

Pivet este o mare susținătoare a 
drepturilor femeilor și a condamnat dur 
decizia Curții Supreme a Statelor Uni-
te care a interzis avortul. Ea a afirmat 
că trebuie să se manifeste vigilență, 
deoarece unele drepturi câștigate pot 
fi anihilate. „Nimic nu trebuie luat ca 
ceva garantat definitiv. Istoria este 
compusă din mari progrese, dar se 
află întotdeauna sub amenințarea 
schimbărilor. Acest drept a fost cucerit 
prin mari eforturi și era inalienabil. Ca 
femeie ce trăiește în ziua de astăzi, 
convingerea mea este că trebuie să 
fim vigilenți ca să rămână așa pentru 
eternitate.” (E.G.)

Scrisoare olografă rară a lui einstein  
la galeria Kedem auction House – Ierusalim

Față de agresivitatea teritorială a lui Hitler, puterile lumii libere  
trebuie să acționeze prompt! – Albert Einstein, 1936

o expoziție de artă din germania elimină o lucrare  
cu caracter antisemit

documente din arhiva Vaticanului 
vor fi disponibile online în curând

Papa Francisc a cerut publicarea în mediul online a 170 de volume din 
arhiva Vaticanului, documente ce privesc demersuri ale Papei Pius al XII-lea 
cu privire la solicitările unor cetățeni evrei din perioada Holocaustului. Fondul 
arhivistic se referă la 2.700 de dosare ce includ cereri de ajutor primite de Vati-
can din partea unor familii evreiești, mulți dintre membrii acestora fiind anterior 
convertiți la religia catolică. Dosarele au fost păstrate în arhivele Secretaria-
tului de Stat și conțin solicitarea intervenției Suveranului Pontif pentru a evita 
deportările naziste, pentru a obține eliberarea din lagărele de concentrare, 
pentru a ajuta la găsirea unor membri ai familiei.

Potrivit Washington Post, inițiativa postării online a dosarelor vine pe fondul 
reluării unor dezbateri privind moștenirea Papei Pius al XII-lea (1938-1959), 
apărute după deschiderea pentru cercetători, în anul 2020, a arhivelor sale, 
între care dosarele „evreilor” reprezintă doar o parte.

Poziția oficială a Vaticanului a respins, în general, criticile unor organizații 
evreiești conform cărora capul Bisericii Catolice a rămas tăcut în fața Holocaus-
tului, afirmând că a folosit diplomația pentru a salva vieți. O carte a lui David 
Kertzer, intitulată The Pope at War: The Secret History of Pius XII, Mussolini, 
and Hitler, bazată pe unele surse documentare recent declasificate, publicată 
în anul 2022, sugerează că Vaticanul a acordat un interes sporit în salvarea 
evreilor convertiți la catolicism, precum și a descendenților catolicilor. Istoricul 
Kertzer afirmă că Pius al XII-lea a ezitat să intervină în numele evreilor sau să 
facă denunțuri publice ale atrocităților naziste comise împotriva lor, pentru a 
evita antagonizarea în raport cu politicile celor doi lideri fasciști, Adolf Hitler și 
Benito Mussolini.

Ministrul de externe al Vaticanului, Paul Gallagher, a precizat că digitaliza-
rea dosarelor „evreilor” îi va ajuta atât pe cercetători, cât și pe descendenții 
celor care au solicitat ajutorul Vaticanului, să „găsească urme ale celor dragi 
din orice parte a lumii”. Gallagher a citat un caz găsit în aceste dosare: un 
cetățean evreu, Werner Barasch, care a fost botezat catolic în anul 1938 și 
care a cerut ajutorul Vaticanului în anul 1942 pentru a fi eliberat dintr-un lagăr 
de concentrare din Spania. Potrivit arhivelor, cererea lui a fost înaintată am-
basadei Vaticanului din Madrid. Cercetările online ulterioare, inclusiv în cadrul 
arhivei Muzeului Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, au 
descoperit că Barasch a supraviețuit într-adevăr și a putut să se alăture ma-
mei sale în Statele Unite, în 1945.              DAN DRUȚĂ

O scrisoare olografă rară din 1936, 
semnată de Albert Einstein, recent 
descoperită, este gata de licitație la 
Galeriile Kedem din Ierusalim. În scri-
soarea adresată jurnalistei daneze 
Karen Stampe Bendix este semnalată 
iminenta amenințare din partea Ger-
maniei naziste a declanșării unui răz-
boi conex escaladării extremismului 
politic, expeditorul său considerând 
că răul trebuie curmat cât mai timpu-
riu.

În pofida convingerilor sale ferm 
pacifiste, Albert Einstein susține că, în 
circumstanțele actuale – ale momen-
tului în care își declara opiniile –, nu 
există altă cale în afara confruntării cu 
Germania nazistă; că, în asemenea 
situație, puterile lumii libere trebuie să 
acționeze prompt, în loc să dea do-

vada unei atitudini conciliante. „Cea 
mai regretabilă este slăbiciunea ma-
nifestată de Anglia care nu înțelege cu 
adevărat gravitatea faptului că războ-
iul stă să înceapă și, cu siguranță, nu-l 
poate preveni. Ar fi fost cel mai bine 
ca liderii democrațiilor lumii să fi in-
tervenit acum trei ani. Există boli care 
nu pot fi depășite decât prin bisturiu. 
Nu neg că detest bisturiul.” Einstein  
face și unele afirmații infirmate de 
insațiabila dorință a lui Hitler de aca-
parare a lumii, legate de țara natală 
a jurnalistei, Danemarca, ce „nu este 
amenințată de iminentele turbulențe”. 
Deși semnase un pact de neagresiu-
ne cu Germania, Danemarca avea să 
fie atacată și ocupată în 1940. Unele 
observații sunt de natură economică. 
„Într-adevăr, Danemarca trece prin-

tr-o situație economică dificilă, dar, 
chiar dacă nu e o consolare, nicăieri 
în lume nu e mai bine.” Einstein se 
referă și la șomajul masiv din SUA, 
generator de tulburări politice „atât de 
familiare nouă, celor din Europa”.

„Cu toate că Einstein s-a conside-
rat un pasionat pacifist, opunându-se 
cu fiecare fibră a ființei sale conflictu-
lui armat sub orice formă”, a spus Me-
ron Eren, CEO-ul Galeriilor Kedem, 
cofondator al instituției, „militarismul 
nazist și ambițiile teritoriale agresive 
ale lui Hitler l-au convins că ideologia 
nazistă reprezintă o primejdie clară și 
prezentă atât pentru evreii europeni, 
cât și pentru civilizația europeană și 
de aceea trebuie oprit cu toate costu-
rile. Mai bine mai devreme decât mai 
târziu”. (I.D.)

O expoziție de artă din orașul ger-
man Kessel a eliminat complet o lu-
crare condamnată pentru imagini și 
stereotipuri antisemite, iar primarul 
orașului care a găzduit evenimentul 
spune că prezentarea bannerului de 
către artiștii indonezieni a provocat 
„daune imense orașului”, potrivit The 
Guardian.

Așa-zisa operă de artă, aparținând 
grupului artistic indonezian Taring 
Padi, expusă anterior cu prilejul altor 
expoziții, reprezintă un banner întins 
care include imagini cu soldați israe-
lieni în echipamente de luptă, având 
capete de porc, unul dintre ei fiind 
etichetat ca membru al Mossadului, 
având o stea a lui David pe cagulă. 
În spatele soldaților poate fi obser-
vat ceea ce revista germană de artă  

Monopol a descris drept o „ca-
ricatură a unui evreu” purtând 
zăvoare, un trabuc, dinți asemă-
nători unui vampir și o pălărie ce 
poartă însemnele organizației pa-
ramilitare naziste SS.

Exponatul a fost criticat atât 
de Consiliul Central al Evreilor din 
Germania, cât și de miniștrii cultu-
rii din statul Hesse și din guvernul 
federal al statului, ambii prove-

nind din Partidul Verzilor. „Înlăturarea 
acestei picturi murale, care conține 
elemente în mod clar antisemite, este 
întârziată. Simpla acoperire a sa și 
declarația colectivului de artiști Taring 
Padi pe această temă au fost absolut 
inacceptabile, a declarat ministrul fe-
deral al culturii, Claudia Roth, care a 
adăugat că va fi inițiată o investigație 
asupra deciziilor care au dus la expu-
nerea acestei lucrări.

Grupul Taring Padi, din Yogyakar-
ta, Indonezia, a arătat că bannerul 
din 2002 face parte dintr-o campanie 
împotriva militarismului și a violenței 
dictaturii Suharto, iar reprezentările 
militare descriu birocrați corupți și ge-
nerali violenți. „Ne pare rău că detalii-
le acestui banner sunt înțelese greșit, 

în afara scopului lor inițial. Ne cerem 
scuze pentru rănile cauzate în acest 
context”, se arată în comunicatul gru-
pului artistic indonezian.

Primarul orașului Kassel, Christi-
an Geselle, a anunțat că el nu va fi 
doar acoperit, ci va fi îndepărtat în 
întregime. „Ne simțim rușinați, a spus 
edilul într-o conferință de presă. Au 
fost cauzate pagube imense. (...) S-a 
întâmplat ceva ce nu ar fi trebuit să 
se întâmple niciodată.” De asemenea, 
curatorii expoziției de artă și-au cerut 
scuze pentru că au inclus o lucrare 
cu elemente antisemite, care a stârnit 
proteste încă de la deschiderea eve-
nimentului.

DAN DEMETRIAD

extremismul în Franța,  
o amenințare fără precedent

Yonathan Arfi, președintele nou 
ales al Crif – Consiliul Reprezentativ 
al Instituțiilor Evreiești din Franța –, a 
atras atenția că rezultatele recentelor 
alegeri legislative trebuie să reprezin-
te o preocupare pentru comunități. 
„Atât Reuniunea Națională, cu 89 de 
deputați (extrema dreaptă a lui Ma-
rine Le Pen), cât și deputații Franței 
Nesupuse (extrema stângă a lui 
Jean-Luc Mélenchon) sunt pentru 
noi o amenințare politică fără prece-
dent. Niciodată nu am avut de-a face 
cu blocuri extremiste cu o atât de nu-
meroasă reprezentare în Adunarea 
Națională”, a declarat el.

După alegerea sa, Arfi a subli-
niat că este conștient de marile res-
ponsabilități ale președintelui Crif 
într-o perioadă politică tulbure, orga-
nizația cuprinzând 70 de asociații 
evreiești din Franța. Principalele lui 
sarcini, a arătat acesta, vor fi comba-
terea antisemitismului și încercarea 
de a convinge societatea franceză 

că ceea ce îi amenință pe evreii din 
Franța amenință întreaga societa-
te. Datele adunate de Crif indică o 
creștere cu 74% a incidentelor antise-
mite în 2021, iar un studiu realizat la 
cererea Comitetului Evreiesc Ameri-
can, în ianuarie 2022, a arătat că 73% 
dintre evreii și 64% dintre neevreii 
chestionați recunosc existența unei 
creșteri rapide a sentimentului antise-
mit în Franța. Printre măsurile de con-
tracarare propuse de Arfi se numără 
interzicerea organizațiilor musulmane 
asociate cu Frăția Musulmană și spri-
jinirea militanților care iau atitudine 
împotriva celor ce propagă ura împo-
triva evreilor și a Israelului pe paginile 
de socializare. Arfi a criticat dur și ul-
timul scandal antisemit, o pictură mu-
rală din Avignon, reprezentându-l pe 
Emmanuel Macron drept o marionetă 
manipulată de Jacques Attali, eco-
nomist evreu, consilier al mai multor 
președinți ai Franței.

EVA GALAMBOS
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FILE DE CALENDAR6
Evrei născuți în lunile  

august-septembrie
Shimon Peres (Szymon Perski) – om po-

litic, născut la Vishnyeva, 2 august 1923, imi-
grat în Palestina, 1932. Președinte al Israe-
lului, 2007-2014. Premiul Nobel pentru pace, 
1994. Decedat la Ramat Gan, 28 septembrie 
2016, înmormântat la Ierusalim.

Sașa Pană (Alexandru Binder) – scriitor, 
născut la București, 8 august 1902. Printre 
scrieri: Născut în ’02. Decedat la București, 
22 august 1981.

Heimann Hariton Tiktin – filolog, năs-
cut la Breslau, 9 august 1850, stabilit la Iași, 
1868, convertit la ortodoxie. Membru al Aca-
demiei Române, 1919. Decedat la Berlin, 
1936.

David Bergelson – scriitor idiș, născut 
la Ohrimovo, Ucraina, 12 august 1884. Ares-
tat, 1949, împușcat în închisoarea Lubianka, 
Moscova, 12 august 1952.

Gabriel Jonas Ferdinand Lippmann – 
fizician, născut la Bonnevoie, Luxembourg, 
16 august 1845. Premiul Nobel pentru fizică, 
1908. Decedat pe vasul France, 1921.

Menachem Beghin (Mieczyslaw Biegun) 
– om politic, născut la Brest-Litovsk, 16 au-
gust 1913, imigrat în Palestina, 1942. Prim-
ministru al Israelului, 21.06.1977-10.10.1983. 
Premiul Nobel pentru pace, 1978. Decedat la 
Tel Aviv, înmormântat la Ierusalim, 1992.

Reuven Feuerstein – psiholog, născut la 
Botoșani, 21 august 1921, imigrat în Pales-
tina, 1945. Premiul Israel, 1992. Decedat la 
Ierusalim, 2014.

Samuel David Luzzatto (ShaDaL) – poet, 
filolog, comentator al Bibliei, născut la Trieste, 
22 august 1800. Decedat la Padua, 1865.

Zigu Ornea (Orenstein) – istoric literar, 
născut la Frumușica, 27 august 1930. Printre 
lucrări: Anii 30: extrema dreaptă românească. 
Decedat la București, 2001.

Baruch Nachshon – pictor, ilustrator, ac-
tivist politic, născut la Haifa, 30 august 1939. 
Titlul Outstanding Israel Artist, 1989. Decedat 
la Kiryat Arba, 13 septembrie 2021.

Moses Mendelssohn (Moshe ben Me-
nachem / RaMBaMaN) – filosof, născut la 
Dessau, 6 septembrie 1729, întemeietor al 
iudaismului modern. Printre scrieri: Ierusalim; 
traducerea Bibliei ebraice în germană. Dece-
dat la Berlin, 1786.

Franz werfel – scriitor, născut la Pra-
ga, 10 septembrie 1890, exilat 1938. Printre 
romane: Cele patruzeci de zile de pe Musa 
Dagh. Decedat la Los Angeles, 26 august 
1945.

julian Tuwim – poet, născut la Lodz, 13 
septembrie 1894. Premiul Academiei Polone, 
1935. Refugiat în SUA, revenit în Polonia, de-
cedat la Zakopane, 1953.

Aaron jean-Marie Lustiger – filosof, 
născut la Paris, 17 septembrie 1926, conver-
tit la catolicism. Arhiepiscopul Parisului, 1981-
2005, membru al Academiei Franceze, 1995. 
Decedat la Paris, 5 august 2007.

jorge Fernando Branco de Sampaio – 
om politic, născut la Lisabona, 18 septembrie 
1939, evreu sefard după mamă. Președintele 
Portugaliei, 1996-2006. Decedat la Lisabona, 
10 septembrie 2021.

Leonard Norman Cohen – cântăreț, mu-
zician, poet, născut la Westmound, Québec, 
21 septembrie 1934. Muzică lirică, inclusiv 
melodii evreiești. Decedat la Los Angeles, 
2016.

Uri Zvi Grinberg – poet ebraic, născut 
la Bilyi Kamen, Galiția, 22 septembrie 1896, 
imigrat în Palestina, 1923. Opere complete: 
1991. Decedat la Ramat Gan, 1981.

Ovadia yosef (Abdullah Youssef) – rabin, 
născut la Bagdad, 24 septembrie 1920, imi-
grat în Palestina, 1924. Șef-rabin sefard al 
Israelului, 1973-1983. Decedat la Ierusalim, 
2013.

Immanuel wallerstein – sociolog, 
născut la New York, 28 septembrie 1930. 
Președintele Asociației Internaționale de So-
ciologie, 1994-1998. Decedat la Branford, 
Conn., 31 august 2019.

Elie (Eliezer) wiesel – scriitor și filosof, 
născut la Sighet, 30 septembrie 1928. A scris 
57 de cărți despre Holocaust. Premiul Nobel 
pentru pace, 1986. Decedat la New York, 2016.

Evrei decedați în lunile  
august-septembrie

Vladimir Zeev jabotinsky (Altale-
na) – lider sionist, scriitor, orator, născut la 
Odessa, 1880. Fondator al Alianței Sioniștilor 
Revizioniști. Decedat la New York, 4 august 
1940, reînhumat la Ierusalim, 1964.

Leon Franck Litwack – istoric, născut la 
Santa Barbara, 1929. Premiul Pulitzer pentru 
istorie; National Book Award pentru non-fic-
tion. Decedat la Berkeley, 5 august 2021.

Adin Even-Israel Steinsaltz – rabin, năs-
cut la Ierusalim, 1937. Comentator și editor al 
Talmudului în limba ebraică modernă. Dece-
dat la Ierusalim, 7 august 2020.

Edith Stein (Teresa Benedicta) – filosof, 
născută la Breslau, 1891, convertită la cato-
licism, călugăriță. Deportată și ucisă la Aus-
chwitz, 9 august 1942, canonizată 1988.

Naftaly Tishby – informatician, născut la 
Ierusalim, 1952, fiul profesorului Isaiah Tish-
by. Premiul Landau pentru informatică. Dece-
dat la Ierusalim, 9 august 2021.

Vladimir Mendelssohn – compozitor și 
interpret, născut la București, 1949. Director 
artistic al Kuhno Chamber Music Festival, 
Finlanda. Decedat la Haga, 13 august 2021.

Igor Davidovici Oistrah – violonist, năs-
cut la Odessa, 1931. Asteroidul 42516 poartă 
numele lui și al tatălui lui, David Oistrah. De-
cedat la Moscova, 14 august 2021.

Selman waksman – microbiolog, năs-
cut la Nova Pryluka, Ucraina, 1888, imigrat 
în SUA, 1910. Descoperitorul streptomicinei. 
Premiul Nobel pentru medicină, 1952. Dece-
dat la Woods Hole, Mass., 16 august 1973.

Iosif Sava (Segal) – muzicolog, născut la 
Iași, 1933. Premiul Academiei Române. Prin-
tre scrieri: Variațiuni pe o temă de Chagall. 
Decedat la București, 18 august 1998.

joel Teitelbaum (Ioiliș Teitelboim) – ra-
bin, născut la Sighet, 1887, stabilit la New-
York, 1946. Fondator al hasidismului de Satu 
Mare. Decedat la New York, 19 august 1979.

Leon Trotsky (Lev Davidovici Bronste-
in) – om politic sovietic, născut la Yanovka, 
Ucraina, 1879, exilat în 1929. Asasinat la 
Coyoacan, Mexic, 21 august 1940.

Mario Davidovsky – compozitor, născut 
la Buenos Aires, 1934. Compoziții electroa-
custice. Premiul Pulitzer pentru muzică. De-
cedat la New York, 23 august 2019.

Arrigo Levi – scriitor și jurnalist, născut 
la Modena, 1926, în exil în Argentina 1938-
1946. Director al ziarului La Stampa. Decedat 
la Roma, 24 august 2020.

Arnold Spielberg – inginer, născut la 
Cincinnati, 1917. Printre inventatorii compu-
terelor din seria G-200. Decedat la Los Ange-
les, 25 august 2020. Tatăl regizorului Steven 
Spielberg.

Melvin Schwartz – fizician, născut la New 
York, 1932. Specialist în fizica particulelor. 
Premiul Nobel pentru fizică, 1988. Decedat la 
Twin Falls, Idaho, 28 august 2006.

Ilya Grigorievici Ehrenburg – scriitor, năs-
cut la Kiev, 1891. Printre scrieri: Dezghețul; 
Cartea neagră. Decedat la Moscova, 31 au-
gust 1967.

Viktor Frankl – psihiatru, născut la Leo-
poldstadt, Austria, 1905. Întemeietorul logote-
rapiei. Decedat la Viena, 2 septembrie 1997.

Edward Teller – fizician, născut la Buda-
pesta, 1908, emigrat în SUA, 1935. Părintele 
bombei cu hidrogen, apoi pacifist. Decedat la 
Stanford, 9 septembrie 2003.

Silviu Brucan (Saul Bruckner) – analist 
politic, născut la București, 1916. Ambasador 
al României în SUA și la ONU, 1955-1962. 
Decedat la București, 14 septembrie 2006.

Simon wiesenthal – supraviețuitor al Ho-
locaustului, vânător de naziști, scriitor, născut 
la Buczacz, 1908. Decedat la Viena, 20 sep-
tembrie 2005, înmormântat la Herzliya.

Elaine Feinstein (Cooklin) – scriitoare, 
născută la Bootle, 1930. Poezii, romane, 
unele pe teme iudaice. Premiul Arts Council, 
2004. Decedată la Londra, 23 septembrie 
2019.

Mordicai Gerstein – scriitor și ilustrator, 
născut la Los Angeles, 1935. Premiul Național 
Jewish Book, 2006. Decedat la Westhamp-
ton, Mass., 24 septembrie 2019.

LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI
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Y  D E C E S E  Y  C O M E M O R Ă R I  Y
Conducerea Federației Comunităților Evreiești din România 

anunță cu tristețe încetarea din viață a celui care a fost DAVID  
IOSEF, președintele Comunității Evreilor din Botoșani.

A știut să reprezinte cu demnitate una dintre cele mai vechi și 
prestigioase comunități evreiești din țară și a acordat în permanență 
o mare atenție păstrării tradițiilor și sărbătorilor religioase evreiești.

Definit de identitatea iudaică și de întreaga activitate profesiona-
lă, domnul David Iosef și-a dedicat viața membrilor comunității, fiind 
preocupat de soarta și ajutorarea celor nevoiași. Deschis, eficient și 
mereu optimist, a condus activitatea comunității în beneficiul tuturor, 
realizând activități impresionante la Centrul Cultural Intercomunitar 
din Botoșani.

David Iosef va fi însoțit în lumea celor drepți de afecțiunea și re-
gretele tuturor celor care l-au cunoscut, ale familiei și prietenilor! Să 
îi fie amintirea binecuvântată!

În numele Comitetului Director,
președintele Federației Comunităților Evreiești din România,

deputat SILVIU VEXLER

Condoleanțe familiei lui  
geo șerban din partea re

La 9 iulie 2022 s-a stins din viață istoricul și criticul literar, ese-
istul, editorul, jurnalistul cultural GEO ȘERBAN. Este o pierdere 
însemnată pentru cultura română. Lasă un loc gol în cercul afectiv 
al celor care l-au cunoscut, prețuit și îndrăgit.

În timpul studenției la Facultatea de Filologie a Universității din 
București și-a făcut debutul publicistic. De atunci până la sfârșitul 
vieții, timp de peste 70 de ani, a avut o prestație remarcabilă în pa-
ginile unor publicații literare prestigioase și o laborioasă activitate 
editorială. Cărțile sale rămân repere pentru generațiile viitoare de 
cercetători ai scrisului românesc.

După 1990 ne-a devenit coleg la Realitatea evreiască. Suntem 
alături de familia îndoliată din țară și din Israel. Îi vom păstra amin-
tirea în suflete. Dumnezeu să-l odihnească!

COLEGII DE REDACȚIE

Înhumați în cimitirele CEB: SEIDMAN ELENA (Cimitirul Giurgiu-
lui), TEODORESCU SIMONA (Cimitirul Giurgiului), GUTTMANN 
RUTH (Cimitirul Sefard), BLUMENFELD MATy-ROL (Cimitirul Se-
fard), IANCOVEANU ISAC (Cimitirul Sefard).

Cu adâncă durere 
în suflet vă anunțăm 
trista pierdere a ma-
mei, bunicii noastre, 
RUTH GUTTMANN.

Vei rămâne în me-
moria noastră pentru 
toată dragostea, spriji-
nul, căldura sufleteas-
că cu care ne-ai încon-
jurat! Nu te vom uita 
niciodată!

STELA & BIAN-
CA, ARIE, NADAV, 
LIOR, STEPHANIE,  
CELSEY

Reamintim celor care au cunoscut-o  
și prețuit-o pe ADA ULUBEANU că ea 
ne-a părăsit pentru totdeauna pe data 
de 5 august (15 Av) 1996.

Nu o vom uita. Z.L.
Dr. MIRIAM BERCOVICI și familia 

ULUBEANU

Au trecut doi ani de când a plecat 
dintre noi OMUL deosebit care a fost  
IOSEPH (DODO) COTNĂREANU, lă-
sând un gol imens în sufletele noastre. 
Îi vom păstra mereu vie amintirea sa lu-
minoasă.

Fiul, nora, nepotul, nepoatele şi prie-
tenii apropiaţi

noi date despre crimele  
în masă ale naziștilor

La aproape opt decenii de la finalul celui de Al Doilea Război 
Mondial, cercetătorii din Polonia au descoperit noi dovezi ale cri-
melor comise de naziști, arătând din nou că amploarea acestora nu 
ne este pe deplin cunoscută nici acum.

Aproximativ 17,5 tone de cenuşă umană au fost descoperite şi 
dezgropate în apropierea unui fost lagăr de concentrare nazist din 
Polonia, a anunţat Institutul Polonez al Memoriei Naţionale (IPN), 
care investighează crime naziste şi comuniste, relatează AFP, ci-
tată de Agerpres. Rămăşiţele au fost dezgropate la Ilowo Osada, 
în pădurea Bialucki, lângă locul fostului lagăr de concentrare Dzi-
aldowo (Soldau în germană, la 150 km nord de Varşovia), construit 
în timpul ocupării Poloniei de către Germania nazistă în timpul celui 
de Al Doilea Război Mondial.

De la invadarea Poloniei în septembrie 1939, lagărul Soldau a 
servit drept loc de tranzit, internare şi exterminare a opozanţilor po-
litici, a membrilor elitelor poloneze şi a evreilor. Descoperirea aces-
tui loc „ne permite să afirmăm că aici au murit cel puţin 8.000 de 
oameni”, a spus Tomasz Jankowski, procuror la IPN. Acest număr 
este estimat prin greutatea rămăşiţelor, două kilograme de cenuşă 
corespunzând aproximativ unui corp uman.

În 1944, prizonierii evrei au fost însărcinaţi să exhumeze ca-
davrele şi să le dea foc pentru a şterge urmele crimelor de război 
naziste. „Am prelevat probe din cenuşă, care vor fi apoi studiate în 
laborator”, a declarat pentru AFP Andrzej Ossowski, cercetător în 
genetică la Universitatea de Medicină din Pomerania. „În special 
vom efectua analize ADN, care vor face posibil să aflăm mai multe 
despre identitatea victimelor”, după modelul studiilor deja efectuate 
asupra fostelor lagăre naziste de la Sobibor sau Treblinka, a adău-
gat acesta, potrivit AFP.    GEORGE GÎLEA
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xandru Andy, Sergiu Brandea, Mirel 
Brateș, Roni Căciularu, Rodica Grin-
dea, Solo Har, Bianca Marcovici, G. 
Mosari, Ada Shaulov-Enghelberg sau 
Hedi Simon, la scriitori care ilustrează 
mai ales viața literară israeliană. Nu 
lipsesc gazetarii (Teșu Solomovici, din 
fericire, nu cu biografia mareșalului 
Ion Antonescu...), oamenii de știință 
(acad. Jean Jacques Askenasy), au-
torii de cărți cu conținut spiritual (Sha-
ul Leizer). Repertoriul critic adunat în 
acest capitol reprezintă o sursă de 
informare fără egal pentru cercetăto-
rul interesat de literatura română din 
afara granițelor țării.

Următoarele capitole deschid 
mai larg ferestrele receptării: către 
prezențele românești pe piața literară 
din Israel, către evenimentele cultura-
le româno-israeliene (prin interviurile 
incitante pe care scriitoarea le-a rea-
lizat cu actori, muzicieni, savanți etc.) 

Am consem-
nat, în volumul 
meu Scriitori evrei 
în cultura română 
(Hasefer, 2020), ca 
și în paginile revis-
tei Realitatea evre
iască, prodigioasa 
activitate de croni-
car teatral a Mag-
dalenei Brătescu, 
activitate care aco-
peră atât scenele 
din Israel, cât și pe 

cele din România. Prozatoarea, spu-
neam atunci, este și un critic dramatic 
de vocație, cu gust și cu devotament 
pentru „scândura scenei”.

Un volum masiv, recent apărut sub 
egida Asociației Scriitorilor Israelieni 
de Limbă Română (ASILR), scoate 
în relief un alt versant al creației scrii-
toarei: cel de cronicar al noilor apariții 

literare și publicistice. Intitulată, sem-
nificativ, Victorii, culegerea realizează 
un bogat tur de orizont al deceniilor în 
care Magdalena Brătescu, cu aceeași 
devoțiune și competență, a comentat 
aparițiile scriitorilor de limbă română 
din Israel, pe cele ale scriitorilor din 
România prezenți în viața literară din 
Israel, ca și, în general, activitatea cul-
turală desfășurată, peste Mediterana, 
între cele două țări legate de un destin 
comun.

Cartea conține cinci capitole. Pri-
mul, cel mai amplu, cuprinde un nu-
măr impresionant de recenzii la cărțile 
scriitorilor de limbă română din Israel, 
alcătuind o hartă credibilă a scrisului 
românesc din Țara Sfântă, în momen-
tul de față. Un simplu inventar parțial 
al numelor prezente ne dă măsura 
amplitudinii obiectivului critic al Mag-
dalenei Brătescu: de la nume cunos-
cute și cititorilor din România, ca Ale-

Cronicarul scrisului românesc din Israel
Realitatea 

cărţii

Iarna vrajbei noastre
Evident, nu vreau să vă rețin pentru a vă povesti 

nici despre piesa „Richard al III-lea”, a lui William 
Shakespeare, nici despre romanul lui John Stein-
beck, al cărui titlu este inspirat din piesa shakes-
peariană deja amintită.

Dar cred că merită să vorbim mai serios despre 
iarna lui 2022-2023, care se anunță a fi una a vrajbei 
în țările Uniunii Europene, atât între națiunile aces-
teia, cât și între cele din urmă și guvernele care le 
conduc. Privirea războiului din Ucraina preponderent 
sub aspectul dotării celor două armate, al numărului 
de echipamente moderne de fabricație americană, 
britanică, germană sau canadiană care au fost dona-
te Kievului este importantă, fără îndoială, dar în nici 
un caz suficientă. Pentru cei jumătate de milion de 
cetățeni ai Uniunii, cel puțin la fel de importante sunt 
și vor fi efectele asupra existenței lor cotidiene ale 
acestei confruntări, declanșată de invadarea, ilegală 
și fără nici o provocare, de către Rusia a Ucrainei.

Probabil că o mare parte a europenilor nu știu 
ce sunt lansatoarele HIMARS sau Javelin, dar știu 
foarte bine ce este benzina, motorina, cât costa litrul 
sau galonul cu șase sau douăsprezece luni în urmă 
și cu cât s-au scumpit acum, ce înseamnă inflația și 
șomajul și ce amenințări aduce raționalizarea ener-
giei termice și electrice în timpul iernii. Sunt pericole 
reale, prezentate din ce în ce mai frecvent de presă și 
care creează o stare de anxietate în rândul populației 
statelor europene, precum și o poftă insațiabilă de 
vorbă și discuții între politicieni, dar puține măsuri 
concrete au fost adoptate până acum pentru a putea 
înlocui gazele rusești cu unele din alte surse.

Discrepanța dintre viziunea politicienilor și cea a 
populației răzbate și din dialogul avut de Joe Biden cu 
un ziarist american, care l-a întrebat pe președintele 
SUA cât vor trebui să mai suporte șoferii din întrea-
ga lume efectele războiului din Ucraina și a primit 
laconicul răspuns „Atât cât va mai fi nevoie”! Aici, 
de fapt, este izvorul potențialei vrajbe dintre popor și 
conducători, argumentele reale ale liderilor, de ge-
nul creșterii prețurilor la petrol și gaz din cauza răz-
boiului, a costului transporturilor maritime și terestre, 
neputând să-i convingă pe cetățeni, dar exacerbând 
teama de inflație, frig, întuneric și sărăcie. Ce poate 
reconcilia aceste puncte divergente, care se adaugă 
unei atmosfere deja încărcate, care l-a făcut pe Ma-
cron să piardă majoritatea în Parlamentul francez, 
în favoarea extremei drepte și a celei de stânga, 
după tulburările generate de protestele vestelor gal-
bene? Efectul scontat nu-l pot avea decât contracte 
comerciale ferme, semnate, în care livrările de gaze 
rusești să fie înlocuite cu cele de la alți furnizori, iar 
oamenii să se simtă din nou în siguranță.

În loc de astfel de contracte, astăzi germanii 
sunt preveniți că industria țării lor, bazată de decenii 

pe gazele rusești ieftine, va cunoaște o înjumătățire 
a ritmului de creștere și o scumpire de două-trei 
ori a prețurilor la gaze și petrol, ceea ce va crea 
probleme în special în lunile de iarnă. Deja, inflația 
a crescut în Germania cu 8% față de anul trecut, 
iar prețul energiei la consumator este mai mare cu 
38%, cel al alimentelor fiind cu 11% mai costisitor 
în cea mai dinamică economie europeană!

Agenția de rating Fitch apreciază că statele 
membre UE ar putea avea nevoie de mai mult de 
trei ani pentru a compensa o închidere totală a ro-
binetului de gaz rusesc. Trei ani pe care nu îi avem!

Pe 6 iulie 2022, Ursula von der Leyen le-a cerut 
statelor europene să se pregătească pentru „întreru-
perea completă a furnizării de gaze din Rusia”, dar 
până la începutul toamnei, țările europene mai au 
încă o nucă tare de spart, și anume umplerea până la 
75-80% a depozitelor de gaz pentru iarnă. Dar dacă 
rușii nu mai livrează gaze în Europa, depozitele nu vor 
putea fi umplute decât până la circa 60%! Asta ne-ar 
obliga la consumul direct din livrări negociate pe loc 
(piața spot), ceea ce ar fi o nouă sursă de creștere a 
prețurilor! Singurul furnizor care și-a suplimentat până 
acum livrările a fost SUA, dar creșterea ponderii gaze-
lor americane în consumul Europei de la 6% în 2021 
la 15% în mai 2022 nu poate compensa diminuarea 
ponderii gazelor rusești de la 40% la 24%!

În România, am avut un exemplu firav despre cum 
reacționează populația în astfel de situații, atunci când 
o serie de șoferi au decis să blocheze stațiile de ali-
mentare cu benzină și motorină pentru a determina ief-
tinirea carburantului. Argumente, perfect reale, ca de 
pildă creșterea cotațiilor mondiale la țiței cu 64% într-un  
an, creșterea cu 600% a costului asigurărilor pentru 
navele care traversează Marea Neagră, sau scumpi-
rea cu 30% a costurilor de rafinare nu au avut nici o 
„priză” la protestatari, după cum nu a avut nici ieftinirea 
prețului la pompă cu 50 de bani pentru un litru! 

Am dat doar câteva exemple care ilustrează 
faptul că numai semnarea unor contracte care să 
permită menținerea prețului pentru consumatori 
poate asigura că, la iarnă, UE nu va fi învrăjbită de 
raționalizările de carburanți și produse energetice. 
Altfel, fără a trage un glonț, Putin are toate șansele 
să izbutească să creeze niște probleme grave în 
Europa, întorcând împotriva acesteia o parte din-
tre efectele sancțiunilor economice luate pe bună 
dreptate de UE și SUA împotriva Rusiei. 

Se cuvine să mai adăugăm și că blocarea de că-
tre Rusia a exporturilor ucrainene de cereale poa-
te crea o penurie globală de grâne, care are toate 
șansele să genereze alte serioase tulburări sociale, 
de această dată în Africa. Putem vedea astfel efec-
tele a două arme cu care Rusia amenință lumea, 
respectiv energia și cerealele!   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 
scrisZweig, pagini 

regăsite
În noiembrie 

2021, Biblioteca 
din Tel Aviv a intrat 

în posesia a 25 de epistole ale lui 
Stefan Zweig. Donatoare – o vene-
rabilă doamnă, Hannah Jakobson, 
nora celui căruia îi fuseseră trimi-
se misivele. Un destinatar care nu 
era vreo persoană celebră, ci un 
tânăr german. Se numea Hans Ro-
senzweig și i s-a adresat prima dată maestrului în 
1921, însoțindu-și admirația de confesiunea proprii-
lor frământări adolescentine. (Corespondența a du-
rat nouă ani. După 1933, Rosenzweig a făcut aliya 
și, sub alt nume, a devenit jurnalist, semnând în zia-
re importante, precum Haaretz. În 1950 s-a sinucis 
(tristă coincidență cu sfârșitul autorului lui Amok!).

Interesant, schimbul de scrisori dezvăluie un 
Zweig nu doar binevoitor, ci și dispus la sfaturi 
părintești. Și, de asemenea, un om neliniștit de cli-
matul social-politic din Germania și din Europa Cen-
trală și bântuit de prevestiri sumbre sau profetice.

Și, mai recent, în Franța a apărut o reeditare 
a prozei lui Zweig (ce include și inedite). Prilej de 
comentarii în actualitate despre Jucătorul de șah, 
Scrisoarea unei necunoscute ori despre testamen-
tarul Lumea de ieri.

Noile evenimente legate de Zweig au readus în 
atenție și viața celui care ne-a lăsat o întinsă galerie 
de portrete și biografii (Fouchet, Magellan, Hölderlin, 
Nietzsche, Stendhal ș.a.), precum și piese de teatru, 
care își așteaptă noi lecturi scenice. Scriitorul vienez 
de origine evreiască s-a manifestat ca un înflăcă-
rat umanist și cosmopolit. Nu iubea monarhia și ura 
naționalismul. Milita activ pentru pacifism. Proscris 
și pus la index de regimul nazist, Stefan Zweig a 
luat, în 1934, drumul exilului prin Elveția, Marea Bri-
tanie, ajungând în cele din urmă în Brazilia. S-a sta-
bilit în Petrapolis, cândva cetate imperială, situată în 
munții din Rio. Trăia în ambianța liniștită a unei fru-
moase reședințe coloniale. Spre deosebire de mulți 
alți confrați care luaseră drumul străinătății, nu sufe-
rea de lipsuri materiale. Dar nu s-a putut adapta și 
nici nu a putut ignora veștile neliniștitoare... Ruperea 
de civilizația europeană, prăbușirea valorilor în care 
crezuse, ca și imposibilitatea de a spera într-o lume 
mai bună l-au aruncat într-o neagră depresie și l-au 
făcut, în 1942, să-și pună capăt zilelor, recurgând la 
o supradoză de Valenal. A impresionat puternic și 
faptul că mult mai tânăra sa soție l-a urmat imediat, 
sub semnul aceleiași decizii tragice. Cei doi au fost 
găsiți, unul lângă altul, ținându-se de mână.

NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru

și către activitatea ASILR. Cartea se 
încheie fericit cu un util dosar al re-
ceptării critice, în România și în Israel, 
a volumelor Magdalenei Brătescu.

Avem în Victorii nu doar un reper 
bibliografic indispensabil, ci și un ghid 
de încredere în mica, dar comple-
xa viață literară în limba română din 
Țara Sfântă. Un ghid în care regăsim 
poeți, prozatori, memorialiști, eseiști, 
gazetari etc., care împreună scriu un 
capitol aparte în literatura română de 
azi. Activitatea acestor creatori și oa-
meni de cultură este comentată de 
Magdalena Brătescu cu talent critic, 
cu gust și cu un strop (binevenit) de 
înțelegere pentru condiția aparte a 
celui care, departe de România, con-
tinuă să scrie în românește.

RĂZVAN VONCU
*Magdalena Brătescu – Victorii, ASILR, 

2022.


