
Președintele Federației Comuni
tăților Evreiești din România, deputatul 
Silviu Vexler, a fost primit de Papa Fran
cisc, miercuri, 19 octombrie, în Piața 
San Pietro din Vatican. Președintele 
FCER ia prezentat Suveranului Pontif 
demersul privind propunerea de acor
dare a titlului „Drept între Popoare” 
cardinalului Iuliu Hossu.

Silviu Vexler a fost însoțit la între
vederea cu Papa Francisc de epis
copii grecocatolici Claudiu Pop și 
Cristian Dumitru Crișan, scrie Vatican 
news. Cu acest prilej, Silviu Vexler a 
acordat un interviu pentru Radio Va
tican:

„Am avut deosebita onoare și plă
cere săi prezint Sanctității Sale, ală
turi de conducerea Bisericii Române 
Unită cu Roma, GrecoCatolică, pro
iectul pe care lam început împre
ună, de recunoaștere a celui care a 
fost cardinalul Iuliu Hossu ca «Drept 
între Popoare» pentru acțiunile 
desfășurate de domniasa în perioa
da Holocaustului și, mai ales, pentru 
toate încercările sale, nu doar de a se 
poziționa împotriva acțiunii naziștilor 
din acea perioadă, ci și pentru ajuto
rarea și salvarea unui număr de evrei 
care trăiau în Cluj. În amintirea sa și în 

amintirea gesturilor făcute, am dema
rat împreună această procedură, iar 
acum câteva clipe am avut onoarea 
și plăcerea săi prezentăm Sanctității 
Sale demersul, dar mai ales săi adre
săm rugămintea de a ne acorda bine
cuvântarea sa pentru a putea merge 

mai departe”, a declarat Silviu Vexler 
pentru Radio Vatican.

Președintele FCER a vorbit în con
tinuare despre meritele cardinalului 
Iuliu Hossu și despre motivele pentru 

Prim-rabinul Rafael Shaffer:  
„Examen de conștiință”

„Ce înseamnă 
să trăim în pace cu 
conștiința noastră? 
Toți anii ne amintim 
unde am greșit, ce 
păcate am făcut și 
o ducem întro ru
tină. Anul acesta 
am schimbat abor
darea. Când facem 
lucruri nepotrivite, 

rareori o facem din intenție greșită. 
Întro anumită situație din trecut am 
dobândit obiceiul. La vremea potrivită 
era minunat. Lucrurile sau schimbat, 
lumea din jurul nostru sa schimbat și 
noi continuăm săi dăm bătaie cu ve
chiul obicei. De Roș Hașana ar fi tim
pul potrivit să ne facem socoteala: noi 
zicem Capul Anului. Să lucrăm cu ca
pul: care din obiceiurile pe care leam  
învățat sunt bune și care nu. Cu cele 
bune să continuăm, pe cele care nu 
se mai potrivesc astăzi să le lăsăm 
deoparte și să ne facem obiceiuri noi, 
o rutină nouă timp de un an. După 
un an verificăm din nou. Lucrurile se 
schimbă. Acesta este un examen de 
conștiință. Examenul de conștiință ne 
scapă de rutină și atinge acolo unde, 
de obicei, greșim. Un om se va căi 
pentru o faptă care, de obicei, e rea. 

Pentru o faptă pe care o considerăm 
bună, omul nu se va căi și va merge 
tot înainte. Deci anul acesta să încer
căm să ne amintim de Dumnezeu sub 
această formă. Și Dumnezeu își va 
aminti și El de noi și ne va înscrie pe 
toți în Cartea Celor Vii pentru un an 
bun, cu sănătate, pace și prosperita
te. Șana Tova!”

Secretarul general al FCER,  
Eduard Kupferberg:  

„Cu cât ne vom asculta mai mult, 
cu atât va exista mai multă pace”

„Fiecare sărbă
toare se asociază 
unor tradiții sau unor 
porunci, mițvot. Ha
nuca e aprinderea 
Hanukiei, de Pesah 
mâncăm mața, de 
Roș Hașana, poate, 
cea mai importantă 
poruncă este să as
cultăm șofarul, cel 

care ne reamintește de existența lui 
Dumnezeu. Dar nu în general, fiindcă 
urmează cele zece zile de pocăință, 
în care trebuie să ne împăcăm cu noi 
înșine, cu semenii noștri și, în cele 
din urmă, cu Dumnezeu. Și, pen
tru a te putea împăca cu El, trebuie 
săL asculți. Și în ziua de astăzi prea 
puțini oameni mai știm, mai avem 

timp să ascultăm. De cele mai mul
te ori, chiar când cel din fața noastră 
ne vorbește, suntem tentați să ne ur
mărim propriul șir al gândurilor și mai 
puțin săl ascultăm. Cu cât ne vom 
asculta mai mult, cu cât vom asculta 
mai mult ceși dorește cel de lângă 
noi, ce visează sau ce îl deranjează 
pe cel de lângă noi, cu atât va exista 
mai multă pace între noi, pace între  
popoare.”

Președintele FCER,  
deputatul Silviu Vexler:  

Solidaritate, deschidere socială, 
optimism

„Roș Hașana 
este un moment al 
credinței, în care 
ne construim vii
torul prin an ali zarea 
gre șe lilor și împăr
tășirea spe ran
țelor”, a defi nit do
minanta sărbătorii 
președintele FCER, 
deputatul Silviu  
Vexler. „În anul care sa încheiat am 
putut vedea lumea din jurul nostru în 
momente cu adevărat cumplite, dar și 
în clipe de reușită deplină, de confir
mare și demnitate. În ciuda răului care 
există în jur, viața evreiască a renăs
cut. Evenimentele acestea, războiul 
aflat în desfășurare aproape de noi și 
suferința uriașă pe care a aduso, neau  
amin tit cât de importantă este normali
tatea și cât de multe eforturi sunt ne
cesare pentru a o păstra. Am fost și 
rămân adânc impresionat de uriașa 
putere a solidarității arătate de toate 

comunitățile evreiești din țara noastră. 
Sunt recunoscător fiecărui evreu din 
România, care, alături de întreaga so
cietate, a înțeles dificultățile perioadei 
prin care am trecut și a contribuit cu 
tot ce a putut. Sunt mândru că, îm
preună cu Jointul, am ajutat mai mult 
decât am crezut că este posibil, indi
ferent dacă cei care au beneficiat au 
fost evrei sau nu. Fără întrebări, fără 
discuții, mai mult decât oricare gest 
de umanitate, este o lecție pe care 
trebuie so păstrăm în minte și suflet.

Cu eforturi majore, cu foarte mul
tă muncă, FCER sa asigurat în 
permanență că niciun evreu, niciun 
membru al comunităților noastre nu 
este singur. Uneori a fost necesar să 
rescriem regulile, să ne schimbăm 
percepția, să ieșim din cadrul în care 
ne simțeam confortabil. Probabil că 
au fost momente în care am ales dru
mul care era mai greu. Cu toate aces
tea, simt că am reușit. Programele de 
asistență socială și medicală, care au 
început ca o acțiune instituțională de 
sprijin, neau apropiat și neau trans
format cu adevărat întro familie.

La 145 de ani distanță, am împlinit 
visul unei comunități, al speranțelor 
unor oameni pentru care România a 
însemnat totul, chiar și atunci când nu 
aveau aproape nimic. Pentru prima 
dată, România a recunoscut public și 
oficial un act istoric unic, atât în tim
pul Războiului de Independență, cât 
și în vremea Primului Război Mondial, 
anume că evreii au adus jertfa supre
mă, deși nu erau recunoscuți drept 
cetățeni.
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Roș Hașana 5783 la Templul Coral din București

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS

(Continuare în pag. 6)

„Templul Coral se bucură când e viață în el”, exprima prim-rabinul Rafael 
Shaffer ceea ce simțim fiecare de Roș Hașana urmând chemarea străveche: 
să fim unul lângă celălalt la început de an. Acum – anul 5783. În templul ani-
mat de oameni din toate generațiile, de la copii la bunici, erau prezenți lideri ai 
FCER și CEB, reprezentanți ai guvernului, ambasadori, prieteni ai comunității. 
A fost prima ieșire în public a noului ambasador al Israelului în țara noastră, 
E.S. Reuven Azar.

Președintele FCER Silviu Vexler sa întâlnit cu Papa Francisc

GEORGE GÎLEA
(Continuare în pag. 2)

„Misiunea mea este de a dezvol
ta în continuare relațiile foarte 
bune dintre România și Israel”

Interviu cu  
E.S. REUVEN AZAR,  

noul ambasador al Israelului
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Trecând în revistă câteva dintre evenimentele recente consemnate pe pa-
gina de Facebook a președintelui FCER, deputatul Silviu Vexler, am ales câte-
va dintre cele care nu se regăsesc și în alte pagini ale acestui număr al revistei 
REALITATEA EVREIASCĂ.

Zile bogate în evenimente la FCER

Cu ministrul Vasile Dîncu,  
în cadrul vizitei oficiale  

în Statul Israel
La mijlocul lunii septembrie, minis

trul apărării naționale, Vasile Dîncu, 
a efectuat o vizită oficială în Israel, 
din misiunea română făcând parte și 
deputatul Silviu Vexler, președintele 
FCER, care a subliniat că „a fost o 
onoare” să îl însoțească pe demnita
rul român.

În cadrul discuțiilor, Silviu Vexler a 
evidențiat atât „importanța fundamen
tală pe care FCER o acordă dezvol
tării relațiilor dintre România și Statul 
Israel și întreaga noastră deschidere 
pentru sprijinirea demersurilor în acest 
sens”, cât și „colaborarea deosebită, 
deschiderea arătată și susținerea fără 
rezerve acordată de domnul ministru 
Dîncu pentru realizarea ceremoniei 
dedicate marcării a 145 de ani de la 
numirea primului ofițer evreu în Arma
ta României, dar și eforturile depuse 
de FCER pentru a recupera și promo
va memoria eroilor evrei căzuți pentru 
apărarea României, un element unic 
din istoria țării noastre”.

Ministrul apărării naționale a men
ționat experiența relevantă a Israelului 
în ceea ce privește reziliența întregii 
societăți, având in vedere provocările 
tot mai complexe ce definesc mediul 
de securitate actual, arată Silviu Vexler  
care se referă în postarea sa și la 
faptul că „ambele delegații au expri
mat deschiderea pentru aprofundarea 
relațiilor de cooperare, fiind punctate 
potențialele proiecte de colaborare în
tre cele două state în domeniul apără
rii, care vizează domeniul dezvoltării 
de capabilități, dar și noile tehnologii”.

O veste mult așteptată
Înalta Curte de Casație și Justiție a 

respins cererea de reabilitare a coor
donatorului masacrului de la Odessa, 
generalul Nicolae E. Macici, con
damnat pentru asasinarea a 22.000

40.000 de evrei. Decizia este defini
tivă, arată președintele FCER, care 
mai amintește că „la momentul co
miterii masacrului, Nicolae E. Macici 
(18861950) era general de divizie, 
Comandantul Corpului 2 de Armată”, 
iar „implicarea sa în coordonarea ma
sacrului și responsabilitatea genera
lului Macici pentru asasinarea evreilor 
din Odessa a fost stabilită atât prin 
numeroase mărturii, cât și prin docu
mente de arhivă”.

Celor care au uitat sau nu au cu
noscut aceste fapte care fac parte din 
istoria națională a României din seco
lul al XXlea, Silviu Vexler le amintește, 
citândul pe dr. Ottmar Trașcă: „Rezul
tatul acestui ordin a fost un asasinat 
în masă ce a avut loc la 24 octombrie 
1941. Aproximativ 22.000 de evrei 
(după alte surse numărul acestora 
sa cifrat la 40.000 de evrei) au fost 
escortați de militari români aparținând 
batalionului nr. 10 mitraliori din divizia 
a 10a infanterie, conduși de locote
nentcolonelul Nicolae Deleanu și lo
cotenentcolonelul de jandarmi Mihail 
Niculescu (poreclit «Cocacălăul»), 
care îndeplinea funcția de pretor al 
orașului, în apropierea Odessei, la 
Dalnic, unde evreii au fost înghesuiți 
în 4 magazii. Aceste magazii au fost 
mai întâi mitraliate, iar ulterior incen
diate pe rând, cu excepția ultimei ma
gazii care a fost minată și aruncată în 
aer la aceeași oră la care explodase 
clădirea comandamentului militar, adi
că ora 17.45.”

FCER a găzduit în premieră  
Reuniunea Consiliului 
Minorităților Naționale

Discuțiile au vizat probleme de 
actualitate ale organizațiilor minori
tăților naționale, proiecte aflate în 
desfășurare și situația distinctă a fi
ecărei minorități, aspectele pozitive 
și dificultățile întâlnite, dar și soluțiile 
identificate, scrie Silviu Vexler pe pa
gina sa de Facebook.

„În mesajul prezentat, am subliniat 
colaborarea excelentă și sprijinul pri
mit din partea Departamentului pentru 
Relații Interetnice și am evidențiat, în 
mod special, faptul că reprezentanții 
tuturor minorităților naționale sunt 
mereu bineveniți la Federația Comu
nităților Evreiești din România – ca 
prieteni, parteneri și colegi”, a mai 
precizat președintele FCER. (A.M.)

Expoziția „Evreii lituanieni  
în spatele cortinei de fier”

Ambasada Republicii Lituania 
în parteneriat cu Federația Comu
nităților Evreiești din România au 
vernisat expoziția „Evreii lituanieni 
în spatele cortinei de fier”, în cadrul 
unui eveniment găzduit de Came
ra Deputaților. La eveniment au luat 
parte reprezentanți ai FCER: de
putatul Silviu Vexler, președintele 
FCER; Paul Schwartz, președintele 
Comunității Evreilor din București; 
primrabinul Rafael Shaffer. Au fost 
prezenți ambasadorul Statului Israel 
în România, Reuven Azar, alături de 
alți reprezentanți ai Corpului Diploma
tic și ai Ministerului Culturii.

Ambasadorul Republicii Lituania,  
Violeta Motulaite, șia exprimat recu
noștința față de FCER și de Parla
mentul României pentru sprijinul 
acordat prin găzduirea unei astfel de 
expoziții dedicate unei perioade mai 
puțin cunoscute din istoria evreilor li
tuanieni. Diplomatul a evocat viața și 
cultura evreilor lituanieni, dezvoltată 
dea lungul a peste cinci secole, și 
momentul de cotitură reprezentat de 
terminarea celui de Al Doilea Război 
Mondial. După 1944, a arătat Vio
leta Motulaite, evreii au fost nerăb
dători să recreeze o comunitate și 
săși arate moștenirea culturală, un 
demers eșuat ca urmare a interdicției 
autorităților sovietice. Muzeul Evre
iesc avea să fie redeschis abia în anul 
1989, când comunitatea evreiască 

șia redobândit libertatea deplină. În 
ultimele trei decenii, cultura evreiască 
a cunoscut un reviriment și a redeve
nit o parte integrantă a istoriei și pre
zentului Lituaniei.

Deputatul Silviu Vexler a apreciat 
organizarea acestei expoziții drept un 
act de recuperare a unui fragment de 
istorie, un segment comun atât în Ro
mânia, cât și în Lituania, având în ve
dere practicile regimului comunist din 
cele două țări. „Am considerat aceas
tă expoziţie ca un prim pas spre recu
perarea memoriei şi a sufletului unei 
comunităţi mult diminuate şi vom con

tinua să facem aceste demersuri pen
tru a prezerva, dar mai ales pentru a 
pune în valoare şi pentru a asigura re
cunoaşterea necesară pentru tot ceea 
ce au însemnat şi înseamnă aceste 
comunităţi în continuare. Aş sublinia, 
de asemenea, că neam dorit în mod 
cu totul special ca această expoziţie 
să aibă loc în centrul democraţiei din 
România – în Parlamentul Români
ei – tocmai ca un gest de apreciere 
şi respect pe care statul român din 
prezent îl face pentru memoria comu
nităţilor evreieşti din România şi din 
întreaga lume şi pentru a împărtăşi 
tuturor celorlalţi oameni bucuria de a 
revedea aceste momente, aceşti oa
meni, reuşitele lor şi, în acelaşi timp, 

sigur, suferinţa pe care au îndurato 
în timpul regimului comunist”, a spus 
președintele FCER, care a adăugat 
că însuși șefrabinul Moses Rosen a 
fost una dintre victimele Securității, 
convorbirile și corespondența sa fiind 
interceptate de fosta poliție politică. 
El a arătat că ambele țări au avut o 
serie de dificultăți în asumarea trecu
tului, un exemplu elocvent fiind cel al 
foștilor colaboratori ai regimului Anto
nescu, ai căror urmași au încercat re
abilitarea lor în virtutea unui fals merit 
de luptător anticomunist. Silviu Vexler 
a afirmat că speră ca viitoarea expo
ziţie despre viaţa evreiască din timpul 
regimului comunist din România să fie 
la fel de apreciată precum cea recent 
vernisată.

DAN DRUȚĂ

Marea Britanie 
se pregătește 

săși mute 
ambasada  

la Ierusalim
Liz Truss, noul premier al Marii Bri

tanii, ia confirmat premierului israeli
an Yair Lapid că se gândește să mute 
ambasada țării la Ierusalim, a relatat 
publicația britanică Jewish Chronicle.

Liz Truss sa întâlnit cu Yair Lapid 
la New York, cu prilejul Adunării Ge
nerale a ONU. Purtătorul de cuvânt al 
premierului britanic, care a transmis 
știrea, a arătat că Truss șia reafirmat 
angajamentul din campania electora
lă, de a schimba locația ambasadei. 
În cadrul întâlnirii, cei doi premieri au 
abordat imensele posibilități de a sti
mula cooperarea dintre Marea Britanie 
și Israel în ceea ce privește prioritățile 
strategice, inclusiv apărarea, securi
tatea cibernetică, tehnologia verde si 
comerțul. Yair Lapid șia manifestat 
satisfacția față de poziția premierului 
britanic și a subliniat întrun mesaj pe 
Twitter: „Vom continua să întărim par
teneriatul dintre cele două țări.” (E.G.)

Președintele FCER Silviu Vexler sa întâlnit cu Papa…
care a făcut propunerea de a fi recu
noscut ca „Drept între popoare”:

„Sunt și alți români care au fost recunoscuți, în trecut, ca 
«Drepți între Popoare», dar cazul episcopului Hossu este 
unul cu totul deosebit tocmai datorită faptului că era unul 
dintre liderii marcanți ai Bisericii GrecoCatolice din Româ
nia, fiind și un ierarh catolic. Gesturile și simbolistica acțiunii 
sale, ca și a episcopului Aron, care a fost recunoscut ca ata
re în urmă cu mai mulți ani, sunt două elemente cu totul de 
suflet, care transcend granițele credinței, ale unei religii ofi
ciale asumate sau granițele fizice, cum leam putea spune 
astăzi. Cred că acest demers, care se va finaliza pozitiv cu 
ajutorul lui Dumnezeu, trebuie și poate să fie, înainte de ori
ce altceva, un simbol, un simbol și pentru noi, astăzi, despre 
ceea ce poate face un om atunci când își asumă credința în 
Dumnezeu pentru ai proteja pe semenii săi, fără a lua în 
considerare riscurile la care se putea supune și riscurile pe 
care, așa cum știți, lea îndurat ulterior. Orice gest, oricât de 
mic, din acea perioadă a însemnat și putea însemna enorm 
pentru acei oameni a căror unică vină a fost că erau evrei în 
acele timpuri. Deci, separat de recunoașterea istorică, este 
și un simbol moral pe care dorim săl împărtășim societății 

actuale și tuturor celor din jurul nostru, dar și o recunoaștere 
binemeritată, chiar dacă mult întârziată, a sprijinului pe care 
Biserica Română Unită cu Roma la acordat evreilor care 
sufereau în perioada neagră și întunecată a Holocaustului.

Ca și în cazul proceselor de beatificare sau canonizare 
din cadrul Bisericii Catolice, nu există o durată standard 
de timp în care să fie acordat titlul «Drept între popoare». 
Poate să fie o procedură foarte scurtă sau una mai lun
gă. Având în vedere că este un demers comun, al Biseri
cii Române Unite cu Roma și al Federației Comunităților 
Evreiești din România, primul pas a fost îndeplinit astăzi. 
Am dorit să începem având binecuvântarea Papei Fran
cisc. Urmează, după acest moment, procedurile tehnice și 
juridice, scrisorile comune și demersurile de prezentare a 
tuturor mărturiilor, dovezilor și așa mai departe. Cu ajutorul 
lui Dumnezeu, sperăm ca acest demers să se finalizeze în 
cel mai scurt timp posibil, fiind un caz în care lucrurile sunt 
destul de clare din toate punctele de vedere”, a mai spus 
Silviu Vexler în interviul pentru Radio Vatican.

Cardinalul Emil Hossu a fost beatificat în anul 2019 pe 
Câmpia Libertății de la Blaj, în timpul vizitei Papei Francisc 
în România.

(Urmare din pag. 1)
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La 9 octombrie este marcată Ziua 
Națională de Comemorare a Victime
lor Holocaustului din România, dată 
simbolică privind începutul deportă
rii evreilor din România, acum 81 de 
ani. Această zi a fost instituită prin 
Hotărârea de Guvern din 2004, ca 
urmare a propunerii făcute de Comi

sia Internaţională pentru Studierea 
Holocaus tului în România, condusă 
de Elie Wiesel (19282016), laureat al 
Premiului Nobel pentru Pace în 1986. 
În luna octombrie 1941, peste 35.000 
de evrei din Dorohoi, Suceava, Câm
pulung Moldovenesc şi alte localităţi 
din vecinătate au fost deportați în 
Transnistria. Drept consecință a politi
cii Guvernului Antonescu, în perioada 
19411943, în lagărele și ghetourile 
din Transnistria șiau găsit sfârșitul în
tre 115.000 și 118.000 de evrei locali, 
cărora li se adaugă 105.000120.000 
de evrei din România. 

Institutul Naţional pentru Studie
rea Holocaustului din România „Elie 
Wiesel” a organizat vineri, 7 octom
brie, la Monumentul Memorial al Ho
locaustului din Capitală, o ceremonie 
comemorativă la care au luat parte 
reprezentanţi ai Administraţiei Pre
zidenţiale, Parlamentului României, 
Guvernului, Corpului Diplomatic, ai 
comunităţii rome, precum şi gru
puri de elevi din Capitală şi judeţe
le limitrofe. Federația Comunităților 
Evreiești din România a fost repre
zentată de președintele Silviu Vexler, 
membru al Camerei Deputaților, de 
vicepreședintele Ovidiu Bănescu, de 
secretarul general Eduard Kupfer
berg.

Alocuțiunile au fost precedate de 
două momente solemne – intonarea 
imnului de stat al României și ros
tirea rugăciunii Kadiș, în amintirea 
victimelor, de către primrabinul Ra
fael Shaffer și primcantorul Emanuel 
Pusztai.

Ministrul apărării naționale, Vasile 
Dîncu, a evocat în intervenția sa di
mensiunea tragediei Holocaustului, 
un episod al istoriei recente, care a 
dezvăluit orori fără precedent și de 
neînchipuit. „Sunt foarte mulți inte
lectuali care consideră că ar trebui să 
vorbim de o istorie de până la Holo
caust și de o istorie postHolocaust, 
pentru că întreaga conștiință a ome
nirii a fost zguduită în acel moment de 
lucruri care păreau și erau de neexpli
cat. (...) Durerea celor morți și a celor 
care au rămas în viață, marcați pentru 
totdeauna de suferințele îndurate, dar 
și de durerea generațiilor de astăzi 
face să fie necesare proiecte și pro
grame speciale, pentru a nu mai fi po
sibile asemenea crime. Această dure
re pe care o simțim în fiecare zi, ca 
oameni, se poate transforma colectiv 
întro zi a speranței, aceea că nicioda
tă omenirea nu va mai cunoaște ase
menea orori, iar copiii noștri vor trăi 
în viitor fără să mai aibă pe conștiință 
o asemenea dramă inexprimabilă”, a 
declarat oficialul.

Consilierul de stat Cătălina Galer a 
dat citire mesajului președintelui Ro

mâniei, Klaus Iohannis, care aduce 
un omagiu memoriei victimelor Holo
caustului și totodată subliniază nece
sitatea eforturilor de combatere a an
tisemitismului, extremismului. „Cu pri
lejul Zilei Naționale de Comemorare a 
Victimelor Holocaustului, aducem un 
pios omagiu memoriei victimelor une
ia dintre cele mai teribile perioade ale 
istoriei recente. Autoritățile regimului 
condus de mareșalul Ion Antonescu 
au condamnat la o moarte cumplită 
comunitățile evreiești din teritoriile 
aflate sub administrarea României. 
Prin așazisa operațiune de «curățare 
a terenului», sute de mii de vieți au 
fost nimicite, iar destinele evreilor 
români au fost schimbate pentru tot
deauna. (...) Educația despre Holo
caust nu se rezumă doar la relatarea 
evenimentelor desfășurate în timpul 
celui de Al Doilea Război Mondial, ci 
oferă tinerelor generații oportunitatea 
de a reflecta asupra valorilor care ne 
definesc societatea și pe care este 
fundamental să le apărăm, pentru 
a trăi cu demnitate și integritate”, a 
transmis președintele.

Deputatul Alexandru Muraru, con
silier al primministrului Nicolae Ciu
că, reprezentant special al Guver
nului României pentru promovarea 
politicilor memoriei şi combaterea 
antisemitismului şi a xenofobiei, a re
iterat semnificația istorică a zilei de 9 
octombrie și a transmis mesajul pre
mierului, în care sau arătat măsurile 
inițiate de Guvernul României privind 
strategia de combatere a extremismu
lui și antisemitismului. „Ziua Naţională 
de Comemorare a Victimelor Holo
caustului, 9 octombrie, rememorea
ză începutul deportărilor masive ale 
evreilor din Bucovina în Transnistria, 
teritoriul dintre Bug şi Nistru aflat în 
perioada Holocaustului sub adminis
traţie românească. Începând cu acea 
zi, peste 100.000 de evrei au fost îm
barcaţi în trenuri de marfă, purtaţi pe 
jos zeci de kilometri, hăituiţi, umiliţi, 
maltrataţi. De aceea, astăzi, căuta
rea adevărului, asumarea trecutului 
şi a responsabilităţilor, identificarea 
vinovaţilor, urmărirea consecinţelor şi 
onorarea victimelor, a supravieţuitori
lor şi a memoriei lor trebuie să fie o 
misiune fără încetare, un angajament 
pentru eternitate.”

Deputatul Silviu Vexler, preșe din
tele Federației Comunităților Evreiești 
din România, sa referit în intervenția 
sa la acțiunile concrete imperioase în 
contextul social și politic actual, pre
cum și la colaborarea cu instituțiile sta
tului și la perspectivele unui viitor do
minat de normalitate și echilibru. „Mai 
puține cuvinte și mult mai multe fapte 
concrete. Aproape în fiecare zi se stin
ge un supraviețuitor al Holocaus tului. 
Cum am putea merge mai departe 
fără să depășim recunoașterea teh
nică, formală a crimelor uriașe care 
sau întâmplat în timpul Holocaus
tului, dar mai ales fără să atingem 
asumarea completă a responsabilității 
la nivel de societate? A venit timpul să 
înțelegem că antisemitismul nu este 
«o problemă administrativă», așa cum 
au susținut unii demnitari, care poa
te fi rezolvată prin mesaje transmise 
în interiorul rețelelor de socializare. 
A venit timpul să înțelegem că lupta 
împotriva antisemitismului, împotriva 
negării și a trivializării Holocaustu
lui este în primul rând lupta pentru o 
societate normală, de care să ne pu
tem bucura cu toții. Pentru Federația 
Comunităților Evreiești din România, 
pentru fiecare evreu din țara noastră, 
dezvoltarea vieții evreiești, păstrarea 
și protejarea memoriei tuturor victime
lor Holocaustului este o datorie sacră, 

așa cum este și sprijinirea puținilor 
supraviețuitori ai Holocaustului care 
mai trăiesc astăzi”, a declarat liderul 
FCER.

Iulian Paraschiv, președintele 
Agen ției Naționale pentru Romi, a 
sub liniat necesitatea comemorării 
victimelor Holocaustului și efortul con
stant pentru menținerea unui climat 
democratic în cadrul societății noas
tre. „Holocaustul a reprezentat un 
cost uriaș în vieți omenești, milioane 
de destine curmate brutal de regimuri 
dictatoriale de pe continentul nostru, 
care au decis arbitrar și prin forță cine 
este demn să trăiască și cine nu, în 
baza unei absurde ideologii a purității 
rasiale. Acțiunile guvernului Anto
nescu din perioada celui de Al Doi
lea Război Mondial au vizat și romii 
sedentari și nomazi. Anul acesta se 
împlinesc 80 de ani de la deportarea 
a peste 25.000 de romi în Transnis
tria de către autorităţile române, ca 
urmare a politicii rasiale a regimului 
Antonescu, dintre care peste 11.000 
dintre ei şiau pierdut viaţa. 
Prezența noastră astăzi, aici, 
este și pentru a reflecta la 
ce am putea face, astfel în
cât să avem o societate mai 
pașnică, mai tolerantă și mai 
incluzivă: trebuie să facem vi
zibile poveștile victimelor.”

E.S. Reuven Azar, amba
sadorul Statului Israel în Ro
mânia, a rememorat destinul 
tragic al tuturor celor care  
șiau găsit sfârșitul în timpul Holocaus
tului și a atras atenția asupra perico
lului indiferenței față de provocările 
actuale – xenofobia și extremismul. 
„Suntem astăzi aici pentru a ne amin
ti de sutele de mii de evrei torturați, 
umiliți și uciși în timpul Holocaustului 
din România, pentru vina de a se fi 
născut evrei. Acum 81 de ani începea 
deportarea evreilor în Transnistria. 
Evreii sosiți în Transnistria în viață au 
fost concentrați în ghetouri și trimiși la 
muncă forțată. Dintre cei 150.000 de 
evrei deportați în Transnistria, 90.000 
au murit. O moarte dură, violentă. O 
moarte executată de Mișcarea Legi
onară, de regimul lui Ion Antonescu, 
dar și de oamenii de rând. (...) Sunt 
recunoscător Federației Comunităților 

Evreiești din România, președintelui 
și Guvernului României pentru pașii 
făcuți în păstrarea memoriei Holo
caustului. Apreciem legile adoptate 
de Parlamentul României, care con
solidează eforturile de asumare a 
responsabilității pentru trecut. Este de 
datoria noastră să nu rămânem nepă
sători în fața urii și a celor care încear
că să rescrie istoria. Să nu uităm. Fie 
amintirea victimelor binecuvântată!”, 
a spus ambasadorul Reuven Azar.

Depuneri de coroane  
în amintirea victimelor

În a doua parte a ceremoniei a avut 
loc depunerea unor coroane de flori 
din partea următorilor: Administrația 
Prezidențială – Cătălina Galer; Ca
mera Deputaților – Silviu Vexler; prim
ministrul României – deputatul Andrei 
Muraru și consiliera Dumitrița Solo
mon; Ministerul Apărării Naționale 
– ministrul Vasile Dîncu; Ministerul 
Afacerilor Externe – secretar de stat 

Luca Niculescu; Ministerul Afacerilor 
Interne – secretar de stat Romeo Si
mionescu; Agenția Națională pentru 
Romi – Iulian Paraschiv; Federația 
Comunităților Evreiești din România 
– vicepreședinte Ovidiu Bănescu, 
secretar general Eduard Kupferberg, 
primrabin Rafael Shaffer; Ambasada 
Republicii Federale Germania – E.S. 
Peer Gebauer; Ambasada Statului Is
rael – E.S. Reuven Azar; Ambasada 
Statelor Unite ale Americii – consilier 
Carolina Hidea; Ambasada Franței – 
primconsilier Philippe Wieber; Com
plexul Educațional LaudeReut – di
rector Tova Ben NunCherbis; Cole
giul Național Gheorghe Lazăr, Școala 
Generală nr. 1 Joița și Școala Gimna
zială Săbăreni.

În contextul Zilei Naţionale de Co
me morare a Victimelor Holocaustului, 
premierul Nicolae Ciucă a avut o în
tâlnire la Palatul Victoria cu Octavian 
Fülöp, supravieţuitor al lagărului de la 
AuschwitzBirkenau.

Potrivit comunicatului Guvernului 
României, Octavian Fülöp a reme
morat, în cadrul întâlnirii, ororile pe 
care lea trăit în timpul Holocaustului, 
evocând, cu emoţie şi durere, mo
mentul despărţirii de familia sa, pe 
care a pierduto la Auschwitz, dar şi 
universul infernal de acolo, dominat 
de foame, suferinţă, moarte şi tortură, 
în care sa luptat în fiecare clipă să 

supravieţuiască, având credinţa că va 
trăi, întrun final, momentul eliberării.

Premierul României a fost profund 
emoţionat de maniera demnă şi ono
rabilă în care domnul Octavian Fülöp 
a împărtăşit evenimente tragice din 
experienţa personală şi a salutat efor
turile acestuia de a păstra şi transmite 
mai departe aceste mărturii, un ele
ment esenţial pentru demersurile de 
prezervare a memoriei Holocaustului.

„Octavian Fülöp a mulţumit premi
erului pentru întâlnire şi a precizat că 
este pentru prima dată când un prim
ministru al României îl invită la Palatul 
Victoria pentru ai asculta povestea 
cutremurătoare. A apreciat, de ase
menea, şi eforturile pe care Guvernul 
României le realizează în direcţia pro
movării memoriei Holocaustului şi a 
combaterii antisemitismului, subliniind 
cât de importantă este datoria de a nu 
uita”, se arată în finalul comunicatului 
instituției guvernamentale.

Pagină realizată de  
DAN DRUȚĂ

Primministrul Nicolae Ciucă  
a avut o întâlnire cu Octavian Fülöp, 

supraviețuitor al Holocaustului

Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România

Rafael Shaffer, Ovidiu Bănescu și 
Eduard Kupferberg (de la stg. la dr.)

Silviu Vexler

Octavian Fülöp și Nicolae Ciucă
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– Domnule ambasador, de ce ați 
ales România? Ce știați despre țara 
noastră înainte de a fi fost numit am-
basador?

– Nu am rădăcini românești, fami
lia mea provenind din mai multe zone 
din Orientul Mijlociu: Turcia, Siria, 
Ierusalim. Dar am fost interesat de 
România din mai multe motive, unul 
dintre acestea fiind acela că Româ
nia este o mare prietenă a Israelului, 
Israelul este un mare prieten al Ro
mâniei și avem un potențial imens pe 
carel putem  dezvolta în continuare. 
Îmi place să lucrez pentru țara mea 
și cred că aici mai putem face multe 
lucruri. Simt o pasiune pentru aceas
tă misiune, de aceea am decis să vin 
în România. Recunosc: până la veni
rea mea nu știam prea multe despre 
România, dar în procesul de a alege 
țara în care urma să fiu numit amba
sador, mam documentat și am des
coperit trăsături comune între români 
și israelieni. De pildă, istoria a fost 
împotriva noastră în multe privințe, 
atât poporul român, cât și evreii sau 
confruntat cu invazii străine; la noi, 
asirienii, babilonienii, grecii, romanii, 
arabii. Cu toate acestea, am reușit să 
ne păstrăm identitatea și legătura cu 
trecutul. Aceeași situație este valabilă 
și pentru România. Deși multe forțe 
au încercat să vă cucerească țara, 
ați reușit să vă păstrați identitatea și 
acest lucru este foarte important. Fap
tul că ambele popoare șiau menținut 
identitatea dea lungul secolelor este 
esențial, ca și faptul că, în pofida unor 
presiuni, nu șiau schimbat religia.

„Relațiile cu Federația  
și cu comunitatea evreiască  

sunt importante pentru mine”
– Ați menționat că relațiile dintre 

România și Israel sunt excelente. În ce 
domenii intenționați să le dezvoltați? 
În acest context, cum priviți relațiile cu 
comunitățile evreiești?

– De când am venit aici, am vizi
tat mai multe comunități și Federația, 
iar cu domnul președinte Silviu Vexler 
mam întâlnit în această perioadă 
de atâtea ori, încât am încetat să le 
mai număr. Este de la sine înțeles că 
relațiile cu Federația și cu comunita
tea evreiască sunt importante pentru 
mine și pentru Statul Israel și putem 
să le calificăm ca fiind relații cu totul 
speciale. Și aici vreau să adaug rolul 
evreilor români care au imigrat în Isra
el, au contribuit la edificarea Statului 
Israel, au menținut relațiile cu Româ
nia, inclusiv cea de a doua generație: 
descendenții primilor imigranți fie vin 
în România să viziteze locurile de 
unde proveneau părinții lor, fie se simt 
legați din punct de vedere cultural și 
astfel ei întăresc legăturile dintre Isra
el și România. Este un element impor
tant. De aceea acord o atenție deose
bită acestor relații.

Pe de altă parte, Israelul are de 
multă vreme relații de afaceri cu Ro
mânia: primele domenii în care sau 
implicat israelienii au fost sectorul 
imobiliar și agricultura, dar în pre
zent domeniile sunt mai extinse. As
tăzi, societățile israeliene reprezintă 
investitorii principali în energia re

generabilă din România, în energiile 
solară și eoliană, cel mai mare sistem 
care se bazează pe energia solară 
aparținând unei companii israeliene. 
De asemenea, suntem implicați în 
hightech, în sectorul de inovații, do
menii care se extind și în România. 
În ceea ce privește partea română, 
există posibilitatea de a spori expor
turile românești de produse alimenta
re. Importăm mari cantități din aceste 
produse, dar vrem să le extindem mai 
ales în domeniul produselor de carne 
procesată și vom încerca să deschi
dem piețele israeliene pentru importul 
de produse românești de carne. Exis
tă apoi domeniul medical, numeroase 
cooperări între universitățile din Israel 
și România, între spitale. Se orga
nizează conferințe internaționale la 
care participă Tehnionul și Institutul 
Politehnic din București care realizea
ză o mulțime de activități comune. Și, 
ținând cont de contextul geopolitic ac
tual, este nevoie să dezvoltăm relația 
noastră în domeniul securității. Am 
avut și până acum o cooperare foarte 
bună, dar vrem să creștem nivelul ei, 
să încheiem contracte de o mai mare 
anvergură, dar și să avem capacități 
de coproducție și cooperare tehnolo
gică în domenii în care noi am progre
sat, ca de pildă apărarea antirachetă 
sau războiul electronic.

– Care este situația în turism?
– Turismul a cunoscut o adevăra

tă evoluție. Foarte mulți israelieni vin 
în România. De altfel, în luna august 
israelienii au fost turiștii străini cei 
mai numeroși de aici. Înainte, numă
rul lor era mai mic, veneau mai ales 
familii în vacanță, în concediu, ei fac 
așa numitul tur clasic, de obicei opt 
zile în care sunt incluse Bucureștiul, 
Sinaia, Brașovul, Sighișoara, Sibiul, 
Transfăgărășanul, în mare, aceste lo
curi, fac diferite excursii; singurul ob
stacol pentru a mări fluxul este numă
rul mic de zboruri, care ar trebui ex
tins. Acum sunt zilnic cinci, dar înainte 
de pandemie erau mai multe și vrem 
să revenim la acea situație. Sperăm 
că vom putea implica mai multe com
panii, iar prețul biletelor va fi mai mic, 
deoarece acum biletele sunt foarte 
scumpe. Vrem săi încurajăm și pe ro
mâni să viziteze Israelul. Majoritatea 
turiștilor români care vin în Israel sunt 
pelerini, oameni credincioși. Israelul 
este țara în care sunt respectate toate 
religiile, de aceea vom încuraja per
soanele de toate credințele, în special 
pe români, să viziteze locurile carei 
interesează. Recent am stat de vorbă 
cu Î.P.S. Patriarhul Daniel și am discu
tat cu el acest aspect. Vom colabora 
cu Basilica, cu alte instituții, să vedem 
cum să aducem mai mulți turiști din 
România în Israel. În ceea ce privește 
vizitarea de către israelieni a locurilor 
în care se află moșteniri iudaice, mulți 
turiști fac acest lucru în particular, se 
duc în locurile lor de baștină, dar ar 
trebui să le facem organizat, să încer
căm să aducem mai mulți israelieni 
de origină română, dar și israelieni 
interesați de moștenirea evreiască. 
Sinagogile pe care leam văzut sunt 
minunate, nu numai în București, ci și 
în celelalte orașe, dar astfel de tururi 
necesită investiții. Avem în vedere și 
acest aspect. Adevărul este că princi

palul stimulent și sursă în diversifica
rea rutelor este turistul însuși, disponi
bilitatea lui de a cheltui.

„Ne bazăm pe sprijinul României 
în lupta cu antisemitismul,  

atât la nivel local, cât și  
la nivel internațional”

– Cum vedeți educația privind Ho-
locaustul raportat la România și ce 
părere aveți despre intensificarea an-
tisemitismului în perioade de criză?

– În ultimii ani, în România sau 
schimbat multe în sens pozitiv. Sau 
votat legi de includere a educației 
despre Holocaust în învățământul 
obligatoriu, ceea ce este un lucru 
foarte important. Am participat recent 
la o ceremonie, împreună cu premie
rul român, pentru finanțarea Muzeu
lui Național de Istorie a Evreilor și al 
Holocaustului din România. Acesta va 
juca un rol central în educația tinerei 
generații cu privire la Holocaust, în 
cunoașterea moștenirii evreiești. Sun
tem încurajați de faptul că România a 
adoptat recomandările IHRA privind 
definiția antisemitismului și că guver
nul român consideră antisionismul 
drept o manifestare a antisemitismu
lui. Ne bazăm pe sprijinul României în 
lupta cu antisemitismul, atât la nivel 
local, cât și la nivel internațional. Din 
păcate, este adevărat că în perioade 
de criză crește antisemitismul, mai 
ales online. Este foarte greu de elimi
nat, dar facem eforturi și încercăm să 
ajungem la o înțelegere cu guverne
le țărilor respective și cu companiile 
internaționale care dețin platformele, 
pentru ca manifestările cu conținut 
antisemit să fie eliminate. România 
face eforturi de combatere a antise
mitismului atât în țară, cât și în străi
nătate și în acest domeniu suntem în 
legătură permanentă atât cu FCER, 
cât și cu emisari ai guvernului român 
care se ocupă de această problemă, 
de pildă deputatul Alexandru Muraru 
cu care avem relații excelente.

„Există un consens între partidele 
politice din Knesset cu privire la 
natura amenințărilor iraniene”
– Peste aproximativ două săptă-

mâni vor avea loc alegeri parlamenta-
re în Israel. Nu vă voi întreba despre 
posibilele rezultate, dar, indiferent de 
compoziția viitorului guvern, cum vor 
fi abordate cele mai importante pro-
bleme ale politicii israeliene: pericolul 
iranian și relațiile cu partea palestini-
ană?

– Paradoxal, există un consens în
tre diferitele partide politice din Knesset 
cu privire la natura amenințărilor ira
niene la adresa securității israeliene. 
Ele își dau seama că în ultimele dece
nii iranienii încearcă să submineze se
curitatea israeliană, de fapt existența 
Statului Israel, prin multiple acțiuni, 
cum ar fi sprijinirea unor grupări te
roriste, exportul de rachete, dar mai 
ales prin eforturile de a fabrica bom
ba nucleară. Israelul este conștient 
că trebuie să se opună, diferitele gu
verne israeliene au luptat cu succes 
pentru a preveni ca Iranul să devină 
o putere nucleară și cred că acest 
demers va continua. Poate că există 
diferențe în tactică, dar cel mai im
portant este că suntem conștienți de 
această amenințare și că investim o 
mare cantitate de resurse săi facem 

față. Nimeni, în afară de Israel, nu 
investește 6,5% din PIB în apărare. În 
ceea ce privește existența a două sta
te – Israel și Palestina – menționată 
recent de premierul Yair Lapid, el nu 
este primul lider care a vorbit despre 
această problemă. Uneori în dezbate
rea subiectului apar abordări diferite, 
dar, de fapt, există un numitor comun 
în conștiința publicului israelian și a 
partidelor care au ajuns la un consens 
și anume: că nu poți controla viața 
cotidiană a palestinienilor din Cisior
dania și că trebuie să le oferim pales
tinienilor posibilitatea de a se ocupa 
de viața lor cotidiană, dar numai dacă 
nu amenință securitatea Statului Isra
el. Dacă acest lucru se va întâmpla și 
criza și sciziunea în conducerea pa
lestiniană se vor soluționa, atunci vor 
exista șanse de negociere și soluții 
palpabile. La ora actuală, în politica 
israeliană problema palestiniană este 
marginală din motive raționale, deoa
rece nu există funcționalitate de cea
laltă parte și Israelul trebuie să aibă 
grijă de amenințările cauzate de acest 
context. Noi am dori ca situația să se 
rezolve și să știm că palestinienii vor 
putea avea grijă de propriile proble
me.

„Țările arabe consideră Israelul  
un aliat, nu un inamic”

– Recent, Casa Albă a anunțat că 
ar putea reevalua relațiile cu Arabia 
Saudită. Credeți că această poziție ar 
putea avea un impact în Orientul Mij-
lociu?

– Este vorba în primul rând de pro
blema energetică, foarte importantă, 
ținând cont de creșterea prețurilor, de 
războiul din Ucraina și de solicitarea 
Rusiei de a reduce producția de pe
trol. Problema trebuie rezolvată între 
Arabia Saudită și SUA, dar ceea ce 
este interesant din punctul de vedere 
al Israelului este că în anii 1970 pe
trolul era o armă pentru a influența 
conflictul israelianoarab. Numai că 
acum nu mai este cazul, deoarece 
la ora actuală țările arabe consideră 
Israelul nu un inamic, ci un aliat, exis
tând un dușman comun, amenințarea 
iraniană. Țările arabe, inclusiv Ara
bia Saudită, apreciază că relația cu 
Israelul reprezintă o oportunitate nu 
numai în domeniul securității, ci și în 
cel al economiei. Extindem coopera
rea economică cu statele semnatare 
ale Acordurilor Abraham. Eu sper că 
în viitor se vor alătura și alte țări, de
oarece își dau seama că avem inte
rese comune: stabilitate, prosperitate, 
combaterea extremismului. Sperăm 
că până la urmă neînțelegerile dintre 
Arabia Saudită și SUA se vor rezolva 
și vom putea reveni la relații normale.

– Vă mulțumim pentru interviu.

Au consemnat
EVA GALAMBOS
GEORGE GÎLEA

„Misiunea mea este de a dezvolta în continuare 
relațiile foarte bune dintre România și Israel”

Interviu cu E.S. REUVEN AZAR, noul ambasador al Israelului
Din luna septembrie, Statul Israel are un nou ambasador în România, E.S. 

Reuven Azar. În numărul precedent, revista noastră i-a prezentat pe scurt ca-
riera. Ne-au interesat planurile sale și domnia-sa a avut amabilitatea să dez-
văluie – pentru prima dată în presa română – care sunt intențiile sale în viitorii 
patru ani pe care îi va petrece în România.
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care înțelesul trebuie dedus în funcție 
de contextul în care Filon o utilizează. 
Luând din nou în considerare textul 
biblic, Logos apare și ca o instanță 
a înțelepciunii divine (hokhmah), o 
înțelepciune imanentă, dar care trans
cende simplul areal al mundaneității și 
care poate fi pusă în opoziție cu acele 
momente în care personajele biblice 
acționează din impuls, fără temperare.

Importante sunt și acele ocurențe 
în care Logosul este prezentat de Fi
lon ca un termen intermediar. Rapor
tânduse la spiritualitatea iudaică, Fi
lon decriptează caracterul omnipotent 
al divinității întro manieră mai curând 
tipică filozofiei eleniste, împrumutând 
de la aceasta conceptul de putere (du-
namis). Manifestarea puterilor divine în 
lume se face prin intermediul Logosu-
lui ca principiu activ. Logosul înglobea
ză, așadar, întregul arsenal de puteri 
ale lui Dumnezeu, iar acțiunile divine 
(de la actul vorbirii la cel al creației) 

sunt mediate de acest Logos. O altă 
semnificație a Logosului ca interme
diar trimite mai curând la filozofia pla
tonică pe care Filon sa străduit să o 
împace cu spiritualitatea iudaică. Pre
luând motivul Demiurgului din dialogul 
Timaios, Filon considera că între divi
nitatea absolut transcendentă a lumii 
iudaice și lumea vizibilă, materială și 
temporală trebuie să existe o instanță 
mediană, căci altfel prăpastia ontologi
că între cele două niveluri de existență 
ar fi de nesurmontat. Logosul devine 
astfel pragul dintre imperfecțiunea lu
mii materiale și perfecțiunea Ideii sau 
Formei ori, în limbaj biblic, perfecțiunea 
lui Dumnezeu. Această accepțiune a 
Logosului ca intermediar trimite și la 
noțiunea de emanație ce va prinde 
contur două secole mai târziu datori
tă ideilor lui Plotin, dar și la o formu
lă pe care o va prelua (întro manieră 
sensibil diferită) inclusiv spațiul creștin 
– Logos ca fiul lui Dumnezeu, „primul 

Înainte să fie Radu Cosașu, a fost Oscar Rohrlich. Un 
copil evreu dintro familie micburgheză, copilărind pe 
Popa Nan, din care bineînțeles că a făcut cel mai frumos 
loc din lume, cum fac toți copiii care ajung scriitori cu stra
da copilăriei. Faptul că Radu Cosașu este cu noi și încă 
scrie săptămânal la o gazetă (a sporturilor) mi se pare una 
dintre puținele vești bune dintrun timp în care fiecare zi ne 
aduce o veste proastă.

Radu Cosașu e un om inteligent, care a mai fost și 
binecuvântat, fiind ocolit de bolile secolului al XXIlea: 
egoismul feroce și jocurile de imagine. Inteligent, așadar 
ținânduse departe de lumina oricărui reflector, citind zi
are și cărți, scriind, vorbind la telefon cu 
prietenii, șuetând, privind meciuri de fotbal 
și de tenis, ascultând concerte de muzică 
clasică și știrile la televiziunile de la Paris, Radu Cosașu 
supraviețuiește. Niciodată, nici măcar o singură dată, nu 
lam auzit pe Radu Cosașu făcând caz de evreitatea pri
mită de la naștere. Cred că în oglinda lui Radu Cosașu 
se vede așa: națiunea căreia îi aparține este națiunea 
bucureșteană, iar religia – caragialismul. Și deși nu a făcut 
niciodată caz de moștenirea sa culturală, ea totuși există. 
Radu Cosașu are, chiar și dacă nu vrea, ceva rabinic în al
cătuirea sa. Rabinică este înțelepciunea sa de a înțelege 
totul pe de o parte și pe de altă parte. Evreiesc este și hu
morul său extraordinar. Radu Cosașu are o ironie delicată 
și o autoironie grozavă. Radu Cosașu este, cum se zice 
pe românește, deștept. Dar nu deștept ca un personaj de 
al lui Nenea Iancu, căci îi lipsește cu totul abilitatea de a 
se strecura, de a trage foloase necuvenite, de a ieși în 
față pe scurtătură. Radu Cosașu nu este deștept în înțeles 
balcanic. Este deștept în sensul clasic și corect. 

Merg și mai departe, nu mă feresc să o scriu, fiindcă 
este adevărat. Iată: dacă avea dreptate Scott Fitzgerald 
al său, și eu cred că avea, și proba inteligenței unui om 
stă în capacitatea de a putea opera cu două idei contrare 
fără săși scrântească mintea, atunci Radu Cosașu, nuve
list antimaniheist, este cel mai deștept om pe care lam 

întâlnit vreodată. Fiind înțelept, Radu 
Cosașu știe că totul se întâmplă în teri
toriile întinse între totodată și deocam
dată. Cultul pentru cărți, ca al vechilor 
și bunilor sefarzi, știința supraviețuirii, 
mormintele bunicii și mamei și mătușilor 
sale din Tel Aviv – toate acestea îl leagă 
pe Radu Cosașu de lumea evreiască. 
Pe de altă parte, Radu Cosașu este un om care prețuiește 
mai mult libertatea, decât rădăcinile. Cărțile și articolele 
sale sunt grozave pledoarii pentru libertate (fără să fie mai 
puțin pledoarii și pentru solidaritate).

De când șia depășit tinerețea, Radu 
Cosașu a făcut din sine, din filmele de cine
ma, din meciurile de fotbal, din cărți și din 

toate știrile lumii o literatură care a fost mereu cu jumătate 
de secol înainte. Dar dincolo de cărțile și articolele sale, 
care au răspândit frumosul în micul nostru univers, Radu 
Cosașu a rămas de la început și până la 92 de ani (și tot 
așa va rămâne și mai departe) un om cinstit. 

Nu are nevoie Radu Cosașu nici de aplauze, nici de me
dalii, nici de gale, nici de trofee. Această realitate cunoscu
tă și recunoscută – că Radu Cosașu este un om cinstit – mi 
se pare mai importantă decât orice altceva, fie și decât un 
Nobel pentru Literatură. Sau mai văzut laureați. Oameni 
cinstiți, însă, mult, mult mai rar. Radu Cosașu a ajuns la 92 
de ani și a traversat secolul, cu toate ale sale, cu o curiozi
tate și o poftă de a înțelege care sunt și astăzi, în era celor 
care „știu” totul fără niciun efort, exemplare.

Deși nu vrea să dea exemplu nimănui, Radu Cosașu 
dă: chiar și din greșelile sale a știut să facă literatură, adi
că emoție, magie, frumusețe și lecție. Radu Cosașu a iubit 
mult caii, hipodromurile, filmul de cinema Casablanca, ia 
iubit mult pe Jacques Brel, pe Isaac Babel și pe Malraux și 
pe Cehov și cred că, măcar o dată, acum, la 92 de ani, ar 
fi bine să afle că și noi, cititorii săi, am învățat să îi iubim 
și, mai departe, să îl iubim și pe Radu Cosașu. Mai ales 
că avem și de ce.

Radu Cosașu, la 92 de ani
Pe 29 octombrie, nuvelistul bucureștean Radu Cosașu împlinește 92 de ani. Să ne bucurăm, pe 

cât ne îngăduie vremurile, dar să ne bucurăm mai ales că avem și de ce.

TZMARMORET

ANDREI  
CRĂCIUN

Ben Bernanke – laureat al  
Premiului Nobel pentru Economie

Premiul Nobel pentru Economie lea fost acordat lui 
Ben Bernanke, Douglas Diamond şi Philip 
Dybvig, din partea Institutului Karolinska din 
Stockholm, „pentru cercetări asupra crizelor 
financiare şi a băncilor”. Cercetările celor trei 
au îmbunătăţit semnificativ înţelegerea rolului 
băncilor în economie, în special în timpul crize
lor financiare. „Perspectivele laureaților neau 
îmbunătățit capacitatea de a evita atât crizele 
grave, cât și salvările costisitoare”, a declarat 
Tore Ellingsen, președintele Comitetului pentru 
Premiul în Științe Economice. Cercetările lor 
au căpătat o mare importanță în lumea reală în 
toamna anului 2008, în timpul celei mai recente 
crize financiare globale.

Întro carte de memorii din 2015, Ben Bernanke, fos
tul președinte al Federal Reserve, șia descris 
copilăria referinduse la el însuși ca la un out
sider evreu care a crescut în Carolina de Sud. 
El a povestit cum, de mai multe ori, colegii de 
școală primară lau întrebat „destul de ino
cent” dacă avea coarne. Deși foarte discret în 
privința convingerilor personale, inclusiv cele 
religioase, este de notorietate că acesta frec
venta sinagoga Ohav Shalom din Dillon, es
tul Carolinei de Sud, iar cunoștințele de limbă 
ebraică și lea însușit de la bunicul său matern, 
care era hazan și profesor de limba ebraică. 
Poziția sa curentă este de profesor la Institutul 
Brookings din Washington DC.    DAN DRUȚĂ

Filon din Alexandria – un filozof  
al diasporei (ep. al IIlea)

FIlOzOFIE IuDaICă
născut”. Logosul reprezintă, așadar, o 
matrice, un arhetip care derivă din divi
nitate și care acționează ca liant între 
domeniul inefabil al lui Dumnezeu și 
planul creației.

Nu în ultimul rând, Logosul consti
tuie și un termen de comparație pentru 
rolul marelui preot. Această dimensiune 
simbolică a Logosului trebuie înțeleasă 
sub forma unui ghid spiritual și moral, 
așa cum Logosul ca înțelepciune a lui 
Dumnezeu acționează în lume dând 
naștere actelor de bunătate și dreptate 
divină, tot astfel marele preot trebuia 
să se poarte în comunitatea iudaică, 
precum un mediator, un prototip de 
justețe și echilibru.

Ajunși la finalul acestui scurt expo
zeu despre filozofia lui Filon, putem 
afirma fără tăgadă faptul că filozoful 
alexandrin a reprezentat secole la 
rând un reper al spiritualității și gân
dirii iudaice la care sau raportat atât 
figuri importante ale filozofiei greco
romane, cât și teologi creștini. Tocmai 
acest caracter eteroclit îi conferă în 
continuare lui Filon un statut aparte în 
istoria filozofiei iudaice.

CRISTIAN VECHIU

În acest al doilea episod dedi
cat gândirii filozofice a lui Filon din 
Alexandria vom discuta despre un 
concept exponențial, și anume cel 
de Logos. Mai întâi trebuie precizat 
faptul că în scrierile lui Filon concep
tul de Logos are un caracter fluid, cu 
semnificații multiple. O explicație pen
tru acest lucru ar putea fi aceea că 
Filon împrumută noțiunea de Logos 
din aparatul conceptual al filozofiei 
grecoromane, din platonism și stoi
cism, încercând să o adapteze și să 
o integreze în orizontul textului biblic 
și al tradiției iudaice. Astfel, pentru Fi
lon, grecescul Logos este echivalent 
cu termenul ebraic davar, cu actele de 
vorbire ale divinității din textul biblic. 
Manifestarea vocii divine, fie sub for
mă imperativă, fie declamativă ori dia
log, reprezintă o instanță a Logosului.

Însă în cele ce urmează vom vedea 
că această noțiune de Logos este îm
brăcată întro mantie plurisemantică, în 

Erev Sucot 5783 
la Sinagoga 

Mare din 
București

Seara de 9 octombrie a marcat 
ajunul sărbătorii de Sucot, zisă a Ta
bernaculelor sau a Corturilor, din anul 
iudaic 5783. Ea se celebrează timp 
de o săptămână. La Sinagoga Mare 
din București, ritualul de Erev Sucot a 
debutat cu aprinderea lumânărilor, ur
mată de rugăciunile de Minha, Drașa 
și Maariv, oficiate de primrabinul Ra
fael Shaffer și de primcantorul Ema
nuel Pusztai.

Adresânduse credincioșilor, prim
rabinul Shaffer a arătat ce ne învață, 
de fapt, sărbătoarea de Sucot: „Sun
tem la patru zile de la Iom Kipur și 
neam debarasat de povara păca
telor. Sucotul ne învață ce să facem 
mai departe. Ne învață că nu avem 
nevoie de vile și palate. O colibă este 
suficientă pentru a fi fericiți. Puținul de 
care avem nevoie îl putem obține fără 
a înșela pe nimeni. Puținul de care 
avem nevoie îl putem obține lucrând 
șase zile pe săptămână. Iudaismul 
nu este istorie; iudaismul suntem noi. 
Dumnezeu este tot timpul cu noi. A 
fost cu noi 40 de ani în deșert, zi de 
zi. Nea apărat mereu, ne apără și ne 
va apăra întotdeauna. Legătura cu El 
este zilnică. Prin urmare, cele două 
lucruri pe care trebuie să le reținem 
sunt: să nu ne dorim mai mult decât 
avem întradevăr nevoie și să păs
trăm zilnic legătura cu Dumnezeu.”

În Suca amenajată în curtea Si
nagogii Mari sa rostit Kiduș, bine
cuvântarea asupra vinului, și a fost 
servită o masă bogată tuturor celor 
prezenți. Pregătirile pentru această 
seară au fost făcute de conducerea 
și de echipa de lucru ale Federației 
Comunităților Evreiești din România, 
Jointului și Comunității Evreilor din 
București. Președintele FCER, de
putatul Silviu Vexler, lea urat tuturor: 
„Hag Sucot Sameah!” Bucuria sărbă
torii a fost întregită de Corul Templu
lui Coral și de soprana Carla Mușat 
care au încântat audiența cu o suită 
de melodii în ebraică și din reperto
riul muzicii clasice. De asemenea, 
atmos fera a fost animată de cântece
le și dansurile inițiate de Cristian Ezri 
și Emanuel Pusztai și continuate de 
o parte din public, mai ales de copii.

CLAUDIA BOSOI
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După zeci de 
ani în care a fost 

închisă, Sinagoga timișoreană din Ce
tate și, împreună cu ea, Comunitatea 
Evreilor din Timișoara au renăscut. 
Nu am uitat că o sinagogă este, înain
te de orice, locul care păstrează sufle
tul și amintirea comunității evreiești pe 
care o deservește. Visurile pot deveni 
realitate și pot aduce speranță, dar 
ele au nevoie de oameni și de dorință 
pentru a fi împlinite.

Sunt doar câteva exemple din 
tot ce a însemnat activitatea și viața 
FCER din ultimul an. Știu însă că pu
tem mult mai mult. Trăim întro lume 
în care totul este rapid sau trece  
rapid. Trebuie să învățăm să ne  
bucurăm de fie care clipă, de fieca
re trăire. Viața nu este ușoară. Da, 
greșim, dar avem posibilitatea de a 
corecta. Suntem liberi și avem pute
rea de a alege. Îmi doresc ca anul pe 
care îl începem în această seară să 
ne aducă, înainte de orice altceva, 
normalitate. O șansă ca toate cuvinte
le săși recapete sensul. Să înțelegem 
cât de important este să privim în jur, 
la cei de lângă noi. Să întindem o 
mână de ajutor, atunci când ea este 
necesară. Sau poate să spunem doar 
mulțumesc. De cele mai multe ori 
nu este nevoie de mai mult pentru a 
schimba lumea.

Vreau ca împreună să redesco
perim și să dezvoltăm tot ceea ce 
înseamnă viața și cultura evreiască. 
Să o putem împărtăși cu cei care do
resc să o cunoască. Astăzi, pentru 
toți evreii din România, comunitățile 
evreiești sunt acasă. Pentru întreaga 
societate ușa noastră este permanent 
deschisă. Se vorbește adeseori des
pre destinul comun al tuturor evrei
lor, despre responsabilitatea pe care 
o avem unul pentru celălalt. Aceste 
legături nu trebuie să slăbească nici
odată, ele trebuie întărite mereu prin 
speranță, curaj, încredere și credință. 
Sunt convins că putem depăși ori
ce obstacol privind spre viitorul deo
sebit și frumos al vieții evreiești, pe 
care vom continua săl construim. Nu 
renunțați niciodată. Vă mulțumesc 
pentru tot binele pe care lați făcut. Vă 
doresc un an al bucuriei, al libertății, 
al speranțelor îndeplinite, al păcii și 
omeniei.

«Permitețimi să rămân un opti
mist. Permitețimi să rămân un visător 
al poporului meu!» (Shimon Peres)

Șana Tova uMetuka!”

Ministrul justiției, Cătălin Predoiu:  
„Momentul în care trebuie  

să ne dorim pace și blândețe  
între oameni”

„Știu că este 
un moment impor
tant pentru dvs., 
care marchează 
simbolic începutul 
poporului evreu și 
este un moment 
în care Dumnezeu 
analizează soarta 
fiecărui om atât în 
prezent, cât și în 

viitor”, a sintetizat ministrul justiției, 
Cătălin Predoiu. „Știu că în prima zi 
dintre cele sfinte care urmează, fi
ecare evreu, ascultând șofarul, se 
pregătește pentru ziua de Iom Kipur. 
Își evaluează anul care sa încheiat și 
își stabilește obiectivele pentru noul 
an, plecând de la ceea ce a învățat în
tre timp. Dacămi permiteți să vorbim 
despre obiective, ridicând eleganta 
mănușă pe care prietenul meu Silviu 
mia aruncato, voi spune că, pentru 

mine, unul dintre obiective este acela 
de a contribui, cu ceea ce pot și cu 
ceea ce legea îmi permite să pot, la 
o foarte bună înțelegere între comu
nitatea dvs. și poporul român, între 
oameni, în general. Dacă ar fi să ne 
dorim pentru Anul Nou ceva, în ceea 
ce mă privește cred că e momentul în 
care fiecare trebuie să ne dorim pace 
și blândețe între oameni, liniște și cât 
mai multe momente de fericire.”

E.S. Reuven Azar, 
ambasador al Israelului în România:  

„Comunitatea evreilor din  
România este una dintre cele  

mai mărețe din Europa”
„Sunt foar

te onorat și 
emoționat să fiu 
azi în Templul Co
ral din București. 
C o m u n i t a t e a 
evreilor români 
este una dintre 
cele mai mărețe 
comunități din 
Europa nu numai 
prin provocările, 

prin realizările din decursul timpului, 
ci și pentru că a supraviețuit tuturor 
încercărilor”, a apreciat noul amba
sador al Israelului la București, E.S. 
Reuven Azar. „Mă aflu astăzi întruna 
dintre cele mai frumoase sinagogi din 
Europa, restaurată cu mari eforturi. Și 
sunt, de asemenea, emoționat pentru 
că, în decursul timpului, au fost aici 
mulți lideri din Israel, ca Golda Meir, 
Shimon Peres și mulți alții.

Când spunem Șana Tova, nu în
seamnă numai un an bun. În ebraică 
fiecare cuvânt are o rădăcină. Cuvân
tul șana are două sensuri. Primul sens 
este repetare – un an se termină, un 
altul începe și așa în fiecare an. Al 
doilea sens este schimbare. În fiecare 
an avem o șansă de a ne reînnoi și 
de a ne schimba, de a ne perfecționa 
în beneficiul celor pe care îi iubim și 
pentru întreaga lume. Așadar, avem o 
oportunitate. Și sunt emoționat și re
cunoscător că Dumnezeu nea oferit 
această șansă. Și sper că, împreu
nă, vom reuși să realizăm o lume mai 
bună, o lume fără războaie, în care 
să ne sprijinim unii pe ceilalți. Și în 
această comunitate să ne sprijinim 
unii pe alții.”

Victor Opaschi, fost secretar  
de stat pentru culte:  

„Iudaismul reprezintă  
una dintre dimensiunile  

culturii mele”
„În cei 40 de ani de relații institu

ționale cu Federația Comunităților 
Evreiești din România, cu unele în
treruperi în anii ’80, pentru prima dată 
vorbesc la amvonul Templului Coral al 
comunității dvs. ca simplu cetățean”, 
sa adresat adunării fostul secretar 
de stat pentru culte, Victor Opaschi, 
invitat de președintele FCER să vor
bească în cea mai importantă cali
tate, aceea „de prieten de suflet” al 
comunităților evreiești din România. 
Și, mai ales, pentru că, dacă Tem
plul Coral arată așa, domniasa „a 
avut o importantă contribuție”. Victor 
Opaschi a făcut o scurtă trecere în re
vistă a acestei îndelungate perioade.

„Orice sărbătoare religioasă este, 
cum spunea înainte președintele 
FCER, deputatul Silviu Vexler, un 
timp al credinței și al recunoștinței. 

Și aș vrea astăzi, 
aici, sămi ex
prim recunoștința 
pentru rolul pe 
care prezența 
comunității evre
iești și relația mea 
cu aceasta în dife
rite ipostaze lau 
jucat în viața mea, 
pentru că iuda
ismul, cum am mai spuso de multe 
ori, reprezintă una dintre dimensiunile 
culturii mele, ale istoriei mele perso
nale. Îmi exprim speranța că prezența 
comunității evreiești va continua să 
aibă același rol în societatea româ
nească.”

*
Aprinderea lumânărilor, rugăciu

nile psalmodiate de primcantorul 
Emanuel Pusztai, Corul Templului 
Coral, condus de Robert Levensohn, 
au dat contur tremurului sufletelor 
și speranțelor, îngemănate în urări. 
Participanții au primit la plecare da
rurisimbol, menite să le aducă un an 
bun: mere și miere.

la Sederul de Roș Hașana,  
toate mesele au fost ocupate
După doi ani de pandemie, Sina

goga Mare, unde sa organizat Sede
rul de Roș Hașana, a fost plină, toate 
mesele, elegant aranjate, au fost ocu
pate, iar cei care nu au avut inspirația 
să se înscrie dinainte, cu greu șiau 
mai găsit câte un loc. Încă înaintea 
începerii ceremoniilor, pe masă sau 
găsit cele necesare pentru ilustrarea 
rugăciunilor: vinul, mărul și mierea, 
fructele, platoul cu capul de pește și 
hala. Printre invitați iam putut zări pe 
actrița Maia Morgenstern, pe marele 
prieten al comunității noastre, Victor 
Opaschi, fost secretar de stat pentru 
culte, alături de primrabinul Rafael 

Shaffer și soția sa, conducerea FCER 
și CEB. Au mai participat Călin Coșar, 
președintele Camerei de Comerț și 
Industrie RomâniaIsrael, regizorul 
Alexandru Hausvater, cunoscutul psi
holog Keren Rosner, mulți alți mem
bri ai comunității evreiești și numeroși 
cetățeni israelieni. De această dată, 
președintele Federației, deputatul Sil
viu Vexler, a venit cu întreaga familie, 
aducânduși pentru prima dată cele 
două fetițe, vioaie și zburdalnice, la 
Seder.

Eduard Kupferberg, secretarul ge
neral al FCER și directorul Cancela
riei Rabinice, a condus ceremoniile 
împreună cu primcantorul Emanuel 
Pusztai. Eduard Kupferberg ia sa
lutat pe enoriașii veniți la Seder și a 
subliniat că Sederul de Roș Hașana 
se deosebește de cel de Pesah deoa
rece... e mult mai scurt. Ținând cont 
de rânduiala prescrisă, el a explicat 
semnificația mărului și a mierii, a fie
cărui fruct aflat pe platou, precum și 
a capului de pește care simbolizea
ză Anul Nou – capul anului. Binecu
vântările și rugăciunile au fost rostite 
de primcantorul Emanuel Pusztai. 
În timpul desfășurării mesei, corul 
Templului Coral, dirijor Robert Le
vensohn, căruia i sa alăturat și soția, 
cântăreața Carla Mușat Levensohn, a 
prezentat un mic program de cântece.

Un meniu deosebit de bogat, ser
vit rapid și elegant, a satisfăcut gustul 
fiecăruia, astfel că oaspeții au plecat 
mulțumiți și bine dispuși, considerând 
că au pășit în Anul Nou cu dreptul. La 
reușita acestei mese de Seder Roș 
Hașana a contribuit o echipă întrea
gă: Eduard Kupferberg, Silvian Horn, 
vicepreședintele CEB, Andreea Varo
din, protocol, Robert Hodorog, iar din 
partea administrației, dl Gheorghiță. 
Colectivul de la bucătărie, în frunte cu 
Ilona Mudava, a câștigat aprecierea 
oaspeților.

Roș Hașana 5783 la Templul Coral din București
(Urmare din pag. 1)

Mesajul de Roș Hașana  
al președintelui României,  

Klaus Iohannis
În prima zi de Roș Hașana, Anul Nou 5783, la Templul Coral din București 

sa desfășurat ceremonialul religios oficiat de primrabinul Rafael Shaffer și 
de primcantorul Emanuel Pusztai. Sa suflat din șofar, gest explicat de prim
rabinul Shaffer astfel: „Fiecare dintre noi construiește ziduri în jurul inimii lui și 
nu primește bunătatea lui Dumnezeu. Suflăm din șofar pentru ca fiecare dintre 
noi să dărâme zidurile din jurul inimii lui!”

Cu această ocazie, dr. Sergiu Nistor, consilier prezidențial în cadrul Depar
tamentului Cultură, Culte și Minorități Naționale, al Administrației Prezidențiale, 
a transmis mesajul președintelui României, E.S. Klaus Werner Iohannis:

„Cu prilejul Anului Nou evreiesc, Roș Hașana 5783, adresez felicitări con
ducerii și membrilor Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul 
Mozaic (FCERCM), împreună cu cele mai calde urări de sănătate, prosperita
te și comuniune spirituală. Potrivit tradițiilor milenare evreiești, sărbătoarea de 
Roș Hașana este încununată de bucuria începutului, de reînnoirea spiritului și 
a întregii creații. Din nefericire, în acest an sărbătoarea Anului Nou evreiesc 
se desfășoară sub umbra războiului declanșat de Federația Rusă împotriva 
Ucrainei. Un conflict militar care a provocat o imensă suferință, pierderi de vieți 
omenești și distrugeri materiale care îi copleșesc pe semenii noștri din Ucrai
na. Crizele generate de pandemia de Covid19 și consecințele economice și 
umanitare dramatice pe care lea produs războiul din Ucraina au lăsat urme 
adânci în sufletul nostru. Și totuși, în pofida tuturor încercărilor, am devenit 
mai empatici și mai implicați, iar FCERCM a fost în toată această perioadă, 
prin acțiune concretă, un exemplu de solidaritate, compasiune și angajament.

Sunt încrezător că, dacă acționăm cu înțelepciune și hotărâre, vom reclădi 
ceea ce sa distrus și vom restabili echilibrul vieții noastre afectate de violență 
și de ură. Să avem speranța că Anul Nou evreiesc va marca și începutul unui 
viitor al prosperității clădite pe pace, înțelegere și toleranță! Să participăm fie
care, prin gesturi concrete, la apărarea valorilor umaniste și democratice, care 
sunt reperele României europene! Îmi exprim, totodată, prețuirea profundă 
pentru implicarea tuturor membrilor FCERCM în efortul comun de a depăși cri
zele multiple cu care ne confruntăm. Împreună cu celelalte minorități naționale 
din România, comunitatea evreiască este un partener serios de dialog și de 
acțiune pentru binele comun, care contribuie la buna noastră conviețuire întro 
lume frământată. Fie ca sărbătoarea de Roș Hașana să vă aducă bucurie în 
familie și în întreaga dumneavoastră comunitate! Șana Tova!”

CLAUDIA BOSOI
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Dicționar selectiv 
de civilizație 

iudaică: 
Judecători

După moartea lui Ioșua, sub 
conducerea căruia poporul a intrat 
în Țara Făgăduinței, evreii au fost 
nevoiți să răspundă atacurilor din 
partea statelor vecine. Liderii săi 
erau judecători cu funcții militare, 
până când ultimul, Samuel, instau
rează monarhia.

A fost o perioadă tulbure în istoria 
evreilor. Există un scenariu care se 
repetă în fiecare episod: recădere 
în idolatrie, mânia și pedeapsa lui 
Dumnezeu, respectiv invadarea țării, 
căință și iertare prin judecători trimiși 
de El săi izbăvească de dușmani. 
Unii dintre judecători se remarcă 
prin înzestrări ieșite din comun.

Judecătoarea Debora are darul 
profeției. Când Barac, conducător 
de oști, pornește cu armata să apere 
țara de oștirea regelui Iabin, în frun
te cu generalul Sisera, o roagă săl 
însoțească. Debora acceptă, dar îi 
prorocește că „Domnul va da pe Si
sera în mâinile unei femei”. Oștenii 
lui Sisera sunt înfrânți, Sisera fuge 
și se adăpostește în cortul Iaelei, 
nevasta lui Heber Chenitul. Frânt de 
oboseală adoarme. Iael îl omoară 
bătând un țăruș în tâmpla lui. Când 
Barac ajunge în fața cortului, Iael îi 
spune: „«Vino șiți voi arăta omul pe 
carel cauți.» El a intrat și iată că Si
sera stătea întins, mort, cu țărușul 
bătut în tâmplă” (Judecători 4, 922).

Forța credinței este atinsă la cote 
dramatice în cazul lui Iefta. Când 
amoniții pornesc război împotriva 
evreilor, Iefta face jurământ Domnu
lui: „Dacă vei da în mâinile mele pe 
fiii lui Amon, oricine va ieși pe porțile 
casei mele înaintea mea (...) va fi în
chinat Domnului șiI voi aduce arde
re de tot.” Iefta se întoarce victorios 
acasă. Prima carei iese în întâmpi
nare este fiica lui, unicul său copil. 
Iefta își rupe hainele: „Ah! fiica mea, 
am făcut juruință Domnului și no pot 
întoarce” (Judecători 11, 3036).

Adâncimea căinței este întruchi
pată de Samson. El este înzestrat cu 
puteri miraculoase prin anunț divin. 
„Briciul nu va trece peste capul lui, 
pentru că acest copil va fi închinat 
lui Dumnezeu din pântecele mamei 
lui; și el va începe să izbăvească 
pe Israel din mâna filistenilor” (Ju
decători 13, 5). Samson repurtează 
victorii covârșitoare. Până când pa
siunea pentru Dalila, filisteană tri
misă de capii filistenilor săi smulgă 
secretul forței neobișnuite, îi tulbură 
luciditatea. Prins, e adus în lanțuri 
la o orgie. Se roagă din rărunchi lui 
Dumnezeu săi dea putere numai de 
data aceasta. Stâlpii de care e legat 
se prăbușesc peste dușmani. Moare 
odată cu ei.

Acestea sunt episoade stimulati
ve pentru arta europeană, de la Ba
roc la Romantism.

IULIA DELEANU

Iom Kipur 5783 la Templul Coral din Capitală

Oaspeți în Suca
Ce reprezintă Suca, respectiv co

liba sau cortul pe care fiecare evreu 
șil construiește în cadrul sărbătorii 
de Sucot, sărbătoarea colibelor sau 
a corturilor ori a cuștilor? Ea simboli
zează egalitatea și devotamentul față 
de Dumnezeu și de poporul evreu. 
După cuvinte și rugi din tot sufletul, 
pronunțate de Roș Hașana și de Iom 
Kipur, urmează Sucot și Simhat Tora, 
cu aspecte practice însoțite de rugi, 
dar și de bucurie. Poruncile practice 
referitoare la sărbătoarea de Sucot 
sunt evidente. Timp de șapte zile, 
evreii au obligația de a locui în coli
be special construite, de ași părăsi 
locuințele lor, fie sărace, fie bogate. 
Este atât ideea egalității sociale, cât 
și ideea reunirii dintre om și natură, a 
dragostei omului atât față de natură, 
cât și față de Învățătură, care, de ase
menea, sunt reunite. În colibă este la 
fel pentru toți, la ușor și la greu. Bo
gatul și săracul sunt egali unul cu ce
lălalt în fața lui Dumnezeu. Ambii se 
bucură la fel și suferă la fel. Compara
tiv cu celelalte două sărbători în care 
avea loc pelerinajul la Templul din 
Ierusalim – Pesah, sărbătoarea eli
berării naționale, și Șavuot, sărbă
toarea eliberării spirituale –, Sucot 
este sărbătoarea eliberării sociale.

Se spune că, în prima seară, fi
ecare Suca este vizitată de șapte 
oaspeți, strămoșii și conducătorii 
de altădată ai neamului lui Israel: 
Avraham, Ițhak, Iakov, Iosef, Moșe, 
David, Șlomo. Această legendă a 
influențat omiletica, retorica și scri
erile comentatoare ale Torei dea 
lungul generațiilor.

Observăm deci că Sucot este și 
o perioadă de învățare a trecutului, 
de identificare cu trecutul, cu istoria. 
Cu toată istoria, nu numai cu o parte a 
ei. Istoria, cu toate aspectele ei, con
venabile sau neconvenabile, trebuie 
să neo asumăm. Istoria, sine ira et 
studio, obiectivă, este o parte din noi. 
Istorie, nu apologetică. Sucot include 
deci o cale de stabilire a unui contact 
între trecut și viitor, între istorie și viața 
noastră, ca și o cale a speranțelor în 
generațiile viitoare.

Personal mam gândit la toate 
aceste aspecte și miam spus: ce ar fi 
dacă în Sucot ale evreilor din Româ
nia și ale celor originari din România, 
în afara oaspeților tradiționali din Tora 
și din Cărțile Profeților, ar veni oaspeți 
simbolici din trecutul evreimii româ
ne? De șapte ori câte șapte, conform 
tradiției, din toate categoriile poporului.

De pildă, să ne gândim la prima 

tură de șapte oaspeți. Cu toții învățați 
în Tora, din întregul perimetru româ
nesc, din generațiile care nu mai sunt. 
Rabini care au făcut onoare obștii lor 
și au rămas în istoria iudaismului ca 
mari ai Torei. Alegerea este grea, de
oarece perimetrul românesc a excelat 
în asemenea oameni. Neam gândit 
la M.L. Malbim din București (deși a 
fost expulzat din cauza neînțelegerii 
evreiești), la rabinii cazuiști Haim Mor
dechai Roller din TârguNeamț, Iehu
da Leib Tzirelson din Chișinău, Beza
lel Zeev Șafran („RaBaZ”) din Bacău, 
Arye Leib Rosen („Eitan Aryeh”) din 
Fălticeni și Moinești, Zvi Herș Gutt
man din București, Meșulam Rath din 
Suceava și Cernăuți. Cea de a doua 
tură include de asemenea rabini de 
vază, precum rabinul sefard Eliezer 
Pappo din București și Silistra, David 
Sperber din Brașov, Nathan Neta Ha
nover din Iași (cabalist, autor al unei 
cărți de rugăciune, cronicar al tra
gediei evreilor din Ucraina în timpul 
pogromurilor din anul 1648, inițiator 
al construirii Sinagogii Mari din Iași, 

circa 1670), Avraham Iehoșua Heșel 
(„Apter Ruv”) din Iași, Haim Thirer din 
Cernăuți, Iechezkel Paneth din Alba 
Iulia, Moșe Haim Lau din Suceava 
(tatăl rabinului Israel Meir Lau). A tre
ia tură ar putea fi formată din admori 
hasidici. În fruntea lor sar putea afla 
renumitul Rabi Israel Baal Șem Tov, 
întemeietorul hasidismului, despre 
care se presupune că sar fi născut 
în nordul Moldovei. Urmează admorul 
Israel Friedman din Sadagura, cunos
cut ca admorul din Rujin. Putem adău
ga câte un mare admor, întemeietor al 
câte unei dinastii hasidice: Menachem 
Nachum Friedman din Ștefănești, 
Ițhak Friedman din Buhuși, Ioel Tei
telboim din Satu Mare, Iekutiel Iehuda 
Halberstam din Cluj, Menachem Men
del Hager din Vijnița. Cea de a patra 
tură va include cei trei foști șefrabini, 

precum și rabini din Româna, deveniți 
șefrabini în alte țări, ca și rabini „mo
derni”: Jacob Isac Niemirower, Ale
xandru Iehuda Șafran, Moses Rosen, 
Moses Gaster, Bekhor Haim Enrique 
Bejerano, Simon HandlerHevesi, 
Aharon Chorin. Am putea adăuga încă 
o tură de rabini „moderni”, unii dintre 
ei cercetători în domeniul studiilor iu
daice și profesori universitari, cea de 
a cincea: Jacob Margulies din Galați, 
Meir Moritz Beck din București, Elazar 
Gruenhut din Timișoara, Meir Thenen 
din Brăila, Meir Avraham Halevy din 
București, Moșe WeinbergerCarmilly 
din Cluj, Solomon Zalman Schechter, 
născut la Focșani. Cea de a șasea 
tură ar putea include lideri comunitari 
și politici evrei, precum și lideri sioniști 
de origine română: Iehuda Iuliu Ba
rasch, Wilhelm Filderman, Avram Leib 
Zissu, Ana Pauker (de ce nu?), Karpel 
Lippe, Samuel Pineles, rabinul Iehu
daLeib FischmanMaimon (primul 
ministru al cultelor din Statul Israel). 
Și, bineînțeles, am mai putea adăuga 
și alte ture, nu de șapte ori câte șapte, 
ci de șaptezeci de ori câte șaptezeci, 
ba chiar și mult mai mult. Tot așa am 

putea adăuga ture numeroase de 
scriitori, oameni de artă, oameni 
de știință. Dar nu facem acest lu
cru din lipsă de spațiu. Ne cerem 
iertare față de toți. Poate că vor 
veni oricum. Dar adăugăm cea de 
a șaptea tură. Ea cuprinde șapte 
victime ale Holocaus tului dintre 
evreii din România. Nu dăm nume, 
deoarece suferința tuturor este 
aceeași. Menționăm doar, ca mar
tiri necunoscuți, unul din pogromul 
de la Dorohoi, unul din pogromul 
de la București, unul din pogromul 
de la Iași, unul din Transnistria, 
unul din Ardealul de Nord, unul de 

pe vasul Struma și unul de pe vasul 
Mefkure. Poate că vor veni cu toții, nu 
numai unul. Și adăugăm o a opta tură, 
suplimentară, care să includă oameni 
de omenie din vremuri de neomenie, 
unii dintre ei „Drepți între Popoare”, 
buni și adevărați creștini, prieteni ai 
poporului evreu, oameni de suflet. Îi 
menționăm numai pe ReginaMamă 
Elena, pe avocatul Traian Popovici, 
primarul orașului Cernăuți, pe scriito
rul și teologul ortodox ecumenist Gala 
Galaction.

Nu știu dacă spiritele invitaților 
noștri vor veni în Suca sau nu. Oricum, 
noi îi așteptăm. Probabil că ne vor bi
necuvânta din lumea drepților, unde 
se află ei și toți ceilalți pe care nu iam 
putut menționa. Dar noi trebuie să ne 
amintim de ei, să ne cunoaștem pro
pria noastră istorie, pentru a ne putea 

cunoaște pe noi înșine. Până atunci, 
urări de Hag Sucot Sameah tuturor, 
fie că au construit Suca, fie că nu. Și, 
pentru a ne bucura și mai mult, să in
vităm în Suca prieteni atât evrei, cât 
și creștini. Sărbătoarea săi bucure pe 
toți, ca și pe noi.

LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI

Iom Kipur, Ziua căinței și dorinței de iertare, rezumă tot 
ceea ce are specific mozaismul: perpetuă frământare, ju
decare de sine fără menajamente.

„Există o iertare mult mai grea – spunea primrabinul 
Rafael Shaffer în fața celor prezenți la Templul Coral de 
Erev Iom Kipur 5783. Să știm să ne iertăm pe noi înșine. 
Cine dintre noi nuși amintește de lucruri pe care lea făcut 
și nu trebuiau făcute? Și zice: cum am putut să fac așa o 
faptă? Să ne facem însă socoteala că, la acea dată, nu 
aveam înțelepciunea pe care am adunato între timp. Să 
ne străduim, desigur, să nu repetăm (...). Dacă vom reuși 
să ne iertăm pe noi înșine și pe ceilalți, și Dumnezeu ne 
va ierta. Să fim cu toții înscriși și pecetluiți pentru un an 
bun, cu sănătate, cu împliniri, cu bucurii, cu tot ceea ce ne 
dorim.”

De Iom Kipur ne ridicăm dincolo de nevoile veșmântului 
de lut, încercând să ajungem sufletește la altarul din Tem
plul de la Ierusalim. Pentru asta „trebuie să avem pute
rea și capacitatea de a înțelege unde am greșit, ce am 
greșit, cum am greșit – evidenția președintele FCER, de
putatul Silviu Vexler. Să recunoaștem, nu doar să atingem, 
nu doar să trecem mai departe printro prezență formală, 

ce am greșit, cum am greșit. Este, poate, cel mai impor
tant pentru a cere iertare celor din jur și pentru a pregăti 
acest moment în fața noastră, dar și în fața lui Dumnezeu.” 
Condamnând nepăsarea și accentuând asupra modului 
în care să facem binele pe carel putem face, vorbitorul a 
urat „fiecăruia dintre noi, comunității evreilor, în ansamblu, 
să fie înscrisă și pece tluită în Cartea Vieții, să fie un an al 
normalității, în care oamenii să fie oameni”.

Aprinderea lumânărilor a precedat Kol Nidrei, rugăciu
ne care a menținut evreitatea dea lungul mileniilor, oficiată 
de primcantorul Emanuel Pusztai, cu dramatismul, gravi
tatea, unicitatea amplificate de Corul Templului Coral, diri
jat de Robert Levensohn.

De Iom Kipur, mai mult decât de Șmini Ațeret, Pesah, 
Șavuot, cei care spun Izkor pentru cei dragi, rămași să tră
iască doar în sufletele lor, o fac la sinagogă. A fi împreu
nă în Casa Domnului creează un sentiment de unitate, dă 
măsura încercării de apropiere neconvențională de ceilalți. 
Este ceea ce a prins în cuvinte primrabinul Rafael Shaffer 
înainte de Izkor. Golul lăsat de cei care nu mai sunt nul 
putem umple cu nimeni și nimic. Ce ne rămâne: să facem 
bine, să căutăm oamenii. (I.D.)
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La Sighetu Marmației, orașul în 
care la 30 septembrie 1928 sa năs
cut laureatul Premiului Nobel pentru 
Pace, Elie Wiesel, a avut loc redes
chiderea Casei sale Memoriale, parte 
din Muzeul Maramureșan. CasaMu
zeu, inaugurată la 22 iulie 2002, a 
trecut în ultimul an și jumătate printro 
serie de lucrări de reabilitare, resta
urare și reamenajare expozițională. 
Redeschiderea oficială sa desfășurat 
întrun cadru mai extins, pe parcursul 

unei săptămâni de evenimente, de
numită generic Zilele Culturii Iudaice, 
eveniment organizat în cadrul „Jcultu
re”, un proiect finanțat de programul 
operațional transfrontalier ENI 2014
2020.

Zilele Culturii Iudaice de la Sighet 
au debutat luni, 26 septembrie, cu 
un atelier de istorie orală, pentru ca 
fiecare dintre serile următoare să fie 
marcată de: film (Six Million and one 
și Min Oro); teatru (întro locație ine
dită, gara CFR, o readaptare a piesei 
despre Janka Festinger, Scrisorile 
mamei); muzică (joi seara a avut loc 
un concert în care publicul a desco
perit muzica evreiască tradițională din 
Maramureș, pe lângă piese clasice 
din repertoriul muzicii idiș).

Vineri, 30 septembrie, ziua în 
care Elie Wiesel ar fi împlinit 94 de 
ani, a debutat printro dezbatere des
pre importanța moștenirii culturale 
evreiești și personalitatea lui Elie Wie
sel, la Primăria Sighetu Marmației, 
în prezența consilierului prezidențial 
Cătălina Galer și a altor oficiali, cer
cetători, colegi și parteneri. După 
momentul comemorativ de la Monu

mentul Holocaustului, oficiali, membri 
ai comunității evreilor, muzeografi și 
cercetători au vizitat noua expoziție 
de la Casa Wiesel.

Noul concept expozițional cuprin
de, întro primă fază, o dramatizare 
a ultimelor zile ale familiei Wiesel la 
Sighet, înainte de a fi deportați la Au
schwitz, și elemente întâlnite în me
moriile lui Elie Wiesel: piese de mo
bilier, atmosfera Șabatului, obloanele 
trase, știrile legate de război la radi
oul familiei, spațiul destinat studiului, 
șalul de rugăciune, valiza și cărțile re
ligioase. Expoziția continuă cu o tre
cere spre un spațiu rece, provocator 
cromatic, care rezumă evenimentele 
celui de Al Doilea Război Mondial, 
ghetoizarea, deportarea și perioada 
lagărelor, prin reflecțiile lui Elie Wie
sel legate de subiect, pentru ca mai 
apoi să aflăm mai multe despre viața 
evreilor sigheteni de după război și 
parcursul lui Elie Wiesel de la Sighet 
la New York.

Unul dintre momentele intime ale 
întâlnirii a fost mesajul pe care Elisha 
Wiesel, fiul lui Elie Wiesel, la transmis 
sighetenilor cu această ocazie, alături 
de regretul de a nu putea participa:

„Ne aflăm acum în timpul Zilelor 
Pocăinței, zilele dintre Anul Nou evre
iesc (Roș Hașana), care sa încheiat 
marți seara, și Ziua Judecății (Iom 
Kipur), care începe marțea viitoare 
seara.

Mai întâi, Roș Hașana. Vă puteți 
imagina fața de masă albă, de săr
bătoare, de pe masa familiei Wiesel, 
bunica mea aprinzând lumânările, 
bunicul meu făcând Kiduș (binecu
vântarea asupra vinului)? Puteți auzi 
cântecele din jurul mesei, schimbul de 
cuvinte de învățătură, puteți înțelege 
limba ebraică așa cum era vorbită cu 
aproape două mii de ani în urmă, când 
am fost exilați din Țara lui Israel?

Evreii din Sighet au găsit aici un 
cămin. Apoi, Iom Kipur. Îl puteți ve
dea pe bunicul meu, îmbrăcat în kitel 
(giulgiu) alb în care a crezut că, întro 
zi, va fi îngropat în mod corespunză
tor? Îl puteți vedea binecuvântânduși 

copiii, pe tatăl meu și pe cele trei su
rori ale sale, dintre care una a pierit 
în Împărăția Nopții la vârsta de nouă 
ani? Îi puteți vedea mergând la si

nagogă în jos, pe strada Șerpilor, să 
postească și să se roage ca judecata 
divină să fie bună?

Tatăl meu mia spus: bătrânele 
obișnuiau să plângă cu voce tare de 
la balcon în timpul slujbei de Iom Ki
pur, când se citea versetul: «Nu ne 
izgoniți la bătrânețe!»

Oameni buni din Sighet, voi astăzi 
alegeți să faceți ceva dificil. Sunteți 
înconjurați de fantome. Nu le puteți 
vedea, deși tatăl meu putea să o facă. 
Dar alegeți să vă amintiți de ele. Aces

te fantome au fost predate naziștilor. 
Ați putea să vă întoarceți privirea, dar 
nu o faceți.

Copiii din România se vor întreba: 
au existat cu adevărat evrei aici, oda
tă? Ce sa întâmplat în timpul Holo
caustului?

Acest muzeu va oferi răspunsuri la 
astfel de întrebări și va conduce la noi 
întrebări. Pe scena mondială, cum ar 
trebui să tratăm tirani precum Putin, 
Assad și Erdogan? Mai aproape de 
casă, cum vom face față celor care 
urăsc și care caută să șteargă me
moria evreiască sau să nege dreptul 
Israelului de a exista ori să atace pe 
cineva din cauza culorii pielii sau a 
credinței ori a identității sale?

Trăim întro perioadă în care cu 
toții suntem încercați. Cum suntem 
obligați să acționăm?

În acest nou an iudaic, 5783, fie 
ca noi toți să fim vrednici de mila lui 
Dumnezeu!”

ALINA MĂRINCEAN,
muzeograf al  

Casei Memoriale Elie Wiesel

Casa Memorială Elie Wiesel șia redeschis porțile

Portrete ale unor evrei băimăreni, 
lucrări ale unor artiști evrei care au 
făcut parte din școala băimăreană 
de pictură, precum și obiecte ce au 
aparținut unor evrei băimăreni au 
figurat întro expoziție unică, verni
sată la 25 septembrie a.c. la Muzeul 
Județean de Artă „Centrul Artistic Baia 
Mare”.

Expoziția „Vecinii mei, evreii” a 
reunit 14 lucrări de pictură și gra
fică aflate în patrimoniul Muzeului 
Județean de Artă, 25 de fotografii care 
provin din colecția Muzeului Memori
al al Holocaustului din Washington, 
Statele Unite ale Americii, respectiv 
obiecte ce au aparținut unor evrei 
băimăreni. Cele 25 de fotografiipor
tret, reprezentând evrei băimăreni, 
întreprinzători, au fost realizate de 
un fotograf băimărean necunoscut și 
donate, în anii 1970, Muzeului Memo
rial al Holocaustului din Washington. 
Tablourile și lucrările de grafică sunt 
semnate de personalități artistice 
marcante ale perioadei interbelice, 
precum Ziffer Sándor, Jándi David, 
Klein József, Mund Hugo, Tia Peltz, 
Vasile Kazar și Lazăr Zin. „Comunita
tea evreilor din municipiul Baia Mare 
șia pus amprenta asupra destinului 
acestui oraș; însă, după deportare, 
aceasta a trecut în uitare. Tocmai de 
aceea, Asociația Maramureș Heritage  
are ca scop scoaterea la lumină a 
importanței acestei comunități. Tre
buie să ne cunoaștem trecutul, ca să 

putem construi viitorul”, mărturisea 
Robert Cotos, președintele Asociației.

Expoziția „Vecinii mei, evreii” face 
parte dintrun proiect implementat 
de Asociația Maramureș Heritage 
cu sprijinul Ambasadei Franței din 
România și al Institutului Cultural 
Francez și în parteneriat cu: Muze
ul Județean de Artă „Centrul Artis
tic Baia Mare”, Fundația Tarbut din 
Sighetu Marmației, Inspectoratul 
Școlar Județean Maramureș și Ga
leria Várvédő. Proiectul a fost inclus 
în programul Ziua Europeană a Cul

turii Iudaice, organizat de The Euro
pean Association for the Preservation 
and Promotion of Jewish Culture and 
Heritage (AEPJ). Pe viitor, Asociația 
Maramureș Heritage dorește să or
ganizeze, în municipiul Baia Mare, 
un festival evreiesc, axat pe muzica, 
cultura și gastronomia specifice evrei
lor. Mai mult, în plan se află și dotarea 
unei case tradiționale evreiești, în in
cinta Muzeului Satului din Baia Mare, 
scrie Maria Stoica întrun articol apă
rut în Graiul Maramureșului. (E.G.)

Concert klezmer
La 18 septembrie a.c., pu

blicul băimărean a avut oca
zia să audă pentru prima dată 
după 1945 muzică klezmer în 
Baia Mare. Formația invitată de 
Asociația Maramureș Heritage, 
organizatorii acestui eveniment, 
a fost binecunoscuta Hakeshet 
Klezmer Band din Oradea, cu 
multe succese în țară și în stră
inătate.

Programul artistic a început 
la ora 16 și, în ciuda vremii neprietenoase, băimărenii au venit în număr mare 
în sala de spectacole a Colegiului de Artă din oraș. Timp de 90 de minute, pu
blicul băimărean a fost purtat în lumea muzicii klezmer, iar la final artiștii au fost 
răsplătiți cu aplauze.

Un eveniment reușit, care cu siguranță se va repeta, a declarat Robert  
Cotos, președintele Asociației Maramureș Heritage. (R.C.)

ComunitAti

Baia Mare

„Vecinii mei, evreii”

Expoziție de pictură 
Dominic Teleki

Râmnicu Vâlcea

Numele fraților Raul și Dominic 
Teleki au mai apărut în paginile re
vistei noastre. Sunt doi 
tineri entuziaști, membri 
ai comunității evreiești, 
care au participat ca 
voluntari la primirea 
refugiaților ucraineni. 
Atunci neau împărtășit 
emoțiile lor legate de 
soarta celor care au fost 
nevoiți săși părăseas
că țara. Acum, Dominic, 
unul dintre frați, apare 
întro altă ipostază. El 
este arhitect și pictor, iar 
în septembrie, la Râm
nicu Vâlcea, la Muzeul 
de Artă „Casa Simian” 
sa vernisat  noua lui 
expoziție, intitulată „In 
flexiuni”

Creațiile lui au fost apreciate de 
pictorul și muzeograful Gheorghe 
Dican, președintele filialei Vâlcea a 
Uniunii Artiștilor Plastici, și de Dan 
Felix Paraschiv, vicepreședintele Or
dinului Arhitecților din România, ambii 
simțind o apropiere spirituală cu auto
rul creațiilor expuse.

Răspunzând unei întrebări puse 
de revista noastră, Dominic Teleki șia 

prezentat pe scurt vizi
unea artistică: „Rădăci
nile căutărilor mele ar
tistice, în timpul și după 
facultate, au fost în mo
dernism. La un moment 
dat am alunecat, cumva 
natural, după tot felul de 
exerciții compoziționale 
moderniste, înspre im
presionismul abstract... 
Cred că nu putem să fu
gim de contextul politic 
și economic în care tră
im. Nu putem să igno
răm războiul care se 
desfășoară lângă noi. 
Expoziția reflectează la 
teme precum distruge

rea întregului, ruptura, discontinuita
tea etc. Am încercat, compozițional 
și coloristic, să introduc contraste 
puternice, care să sublinieze aceste 
lucruri.”

Îl felicităm pe artist și așteptăm o 
expoziție la București.

EVA GALAMBOS

Sighetu Marmației
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ComunitAti
Iași Evenimente culturale de prestigiu
În dupăamiaza zilei de 29 sep

tembrie 2022 a avut loc la Iaşi lansa
rea volumului bilingv românofrancez, 
intitulat 80 de ani de la Pogromul de 
la Iaşi şi Holocaustul (Şoahul) din Ro-
mânia, apărut la Editura Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Avân
dui coordonatori pe prof. univ. dr. Ca
rol Iancu şi pe prof. univ. dr. Alexandru 
Florin Platon, volumul cuprinde lu
crările prezentate de 24 de autori din 
Israel, Franţa, Germania şi România 
în cadrul Colocviului Internaţional „80 
de ani de la Holocaustul (Şoahul) din 
România” ce a avut loc la Iaşi, în zilele 
de 30 iunie și 1 iulie 2021.

Moderatorul evenimentului găzduit 
de librăria „Orest Tafrali” a Universită
ţii „Alexandru Ioan Cuza” a fost dom
nul Adrian Acatrinei, reprezentantul 
editurii.

Profesorul Carol Iancu a menţio
nat că volumul lansat acum este al 
zecelea volum apărut în Colecţia Isto
rica a editurii, colecţie coordonată de 
prof. univ. dr. Alexandru Florin Platon, 
secţiunea Dagesh (Accent) pe care 
o coordonează. Vorbitorul a apreciat 
în mod deosebit calitatea ştiinţifică şi 
diversitatea comunicărilor publicate în 
volum şi a reiterat propunerea făcută 
la colocviul din 2021, aceea de iniţiere 
şi abordare pe viitor a unui nou proiect 
de cercetare, cu tema „Memorie şi re
cunoştinţă”.

Conf. univ. dr. Felicia Waldman, de 
la Universitatea din Bucureşti, a adus 
mulţumiri editurii pentru publicarea 
volumului. În comunicarea „Pogromul 
de la Iaşi în literatură şi film”, vorbi
toarea a arătat că despre Pogromul 
de la Iaşi, din 1941, istoricii au scris 
mai mult în ultimii 30 de ani. Până în 
prezent există doar două romane şi 
un singur film artistic despre acest su
biect, dar sunt multe volume de me
morii, de lucrări ştiinţifice şi numeroa
se articole, interviuri etc. Curajul de a 
broda semificţiune pe această temă 
lau avut doar trei autori despre care 
vorbeşte Felicia Waldman în lucrarea 

publicată acum.
În comunicarea „In

scripţii ale memoriei Po
gromului de la Iaşi”, ing. 
Gigi Cernes din Israel a 
vorbit despre lipsa de in
formaţie publică minima
lă despre viaţa evreiască 
din anii 19401944 pentru 
generaţia născută după 
război, consecinţă a politi
cii regimului comunist din 
România. El a arătat și că 

tăcerea supravieţuitorilor este expli
cată de dorinţa de a uita trecutul cu 
dureroasele sale traume.

Lector univ. dr. Francisca Solo
mon, de la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi, a evidenţiat im
portanţa acestui volum care, prin te
matica abordată, se încadrează în 
„cultura memoriei” şi deschide noi 
perspective istorice şi literare.

În volum este inclusă şi comunica
rea „Jurnalul Evei Heyman”, semnată 
de Martha Eşanu. Jurnalul micuţei Eva 
Heyman, supranumită Anna Frank 
a Transilvaniei de Nord, a apărut în 
anul 1991, sub titlul „Am trăit atât de 
puţin – Micul meu jurnal”, la Editura 
Alex din Bucureşti, în traducerea lui 
Oliver Lustig. Născută la Oradea în 

Roș Hașana  
cu bucurie 

împărtășită
Dorința de a fi alături de semeni, 

de a citi în cor rugăciuni, de a fi în 
sinagogă și de a se îmbrățișa unii 
pe alții a făcut posibilă atmosfera 
potrivită de Roș Hașana și în zilele 
lui 2022.

În Comunitatea Evreilor din Bră
ila, sărbătoarea Noului An evreiesc 
sa derulat, ca de fiecare dată, res
pectânduse cu strictețe regulile 
străvechi. În impresionantul Templu 
Coral (impozantă construcție în stil 
neogotic din Brăila, str. Petru Maior 
nr. 13, fostă Ulița Ovreiască, singu
rul lăcaș de cult evreiesc rămas în 
orașul care, în primele decenii din 
veacul al XXlea, avea o cincime din 
populație de origine evreiască ce 
se ruga în mai bine de 10 lăcașuri 
de cult mozaic), a aprins lumânări
le vibrând de emoție doamna Seri
na Eugelmann, una dintre decanele 
de vârstă din comunitatea noastră. 
Strălucea în ochii săi bucuria clipei, 
radia în jur emoția și către ceilalți 
participanți la momentele sărbătorii.

Chiar dacă la Templu nu mai vine 
oficiantul de cult (Suchar Goldstein 
sa stins din viață anul trecut; avea 
72 de ani), tradiția sa păstrat prin 
grija președintei Comunității Evreilor 
brăileni, doamna Nadia Ustinescu. 
Toate detaliile privind Roș Hașana 
au fost menționate, după ritualurile 
moștenite de la străbuni: simbolul 
sărbătorii – șofarul, tradițiile, zilele de 
pocăință culminând cu Iom Kipur. Au 
fost rostite toate binecuvântările și – 
cum puteau lipsi?! – a fost savurată 
hala înmuiată în miere, sau mâncat 
felii de măr cu miere și sâmburi de 
rodie, așa cum spune tradiția. Și tot 
în conformitate cu tradiția, oamenii 
nu sau despărțit până nu șiau pri
mit darurile dulci.

Bineînțeles că, acasă, membrii 
adulți ai comunității au grijă să ex
plice membrilor mai tineri din familii 
– așa cum stă scris în Tora – istoria 
evreilor, filă cu filă. Și după cum sau 
derulat în cei 5783 de ani de până 
acum momentele sărbătorii de Roș 
Hașana, așa se vor derula mereu, 
câtă vreme va exista cineva care își 
asumă evreitatea.

Și poate că aceia care nu au 
ajuns, din motive întemeiate, la si
nagogă în primele zile ale perioadei 
sărbătorești din Noul An evreiesc, 
vor veni să se bucure de Sucot, să 
se roage împreună în cortul bogăției 
pământului și al belșugului, pregătit 
să fie folosit de comunitatea brăilea
nă în dupăamiaza de duminică, 9 
octombrie 2022.

ARMANDA FILIPINE

Brăila

februarie 1931, Eva a fost deportată 
la Auschwitz unde a fost gazată în 
mai 1944, la doar 13 ani. Îşi dorea să 
supravieţuiască cumplitelor suferinţe 
îndurate şi să devină fotoreporter. 

Prof. univ. dr. Alexandru Florin Pla
ton, unul dintre coordonatorii volumu
lui, a reiterat dimensiunea memorială 
a lucrărilor publicate, deoarece nu tre
buie uitat ce sa întâmplat, dar şi di
mensiunea istorică, anume explicația: 
cum a fost posibil ceea ce sa întâm
plat atunci, când Iaşiul, paşnicul ştetl 
moldovenesc de odinioară, a fost 
transformat întrun oraş al terorii şi al 
urii, un „oraş al măcelului”.

În cadrul aceluiaşi eveniment a fost 
lansat şi ghidul metodologic pentru pro
fesori, intitulat Comemorarea victime-
lor Pogromului de la Iaşi, 28-30 iunie 
1941. Apărut în 2022 la Editura „Spiru 
Haret” din Iaşi, sub egida Inspectora
tului Şcolar Judeţean Iaşi, ghidul a fost 
coordonat de prof. Luciana Antoci, in
spector şcolar general, şi de prof. dr. 
Eliza Ilie, inspector şcolar pentru isto
rie şi ştiinţe socioumane, consultanţi 
ştiinţifici fiind prof. univ. dr. Alexandru 
Florin Platon şi prof. univ. dr. Carol Ian
cu. Coordonatoarele ghidului au arătat 
că mesajul acestuia este valorificarea 
memoriei şi înţelegerea consecinţelor 
violenţei colective care a degenerat în 
sângeroase crime.

Manifestarea sa bucurat de pre
zenţa deputatului Alexandru Muraru, 
consilier al primministrului, reprezen
tant special al Guvernului României 
pentru promovarea politicilor memo
riei, combaterea antisemitismului şi 
xenofobiei, care a apreciat în mod de
osebit cele două noi apariţii editoriale 
şi a arătat că Iaşiul este un model de 
bună practică comemorativă. Totoda
tă, el a transmis un mesaj de încuraja
re a educaţiei pentru egalitate şi spirit 
civic, de conştientizare de către tână
ra generaţie a efectelor ireversibile şi 
devastatoare ale violenţei în masă şi 
ale politicii de intoleranţă şi xenofobie. 

Șabat cu oaspeți de seamă
În seara zilei de 30 septembrie, 

la intrarea în Șabat, toţi cei prezenţi 
în Sinagoga Merarilor din Iaşi au tră
it momente de înaltă spiritualitate la 
serviciul religios de cinstire a reginei 
Șabat, oficiat de rabinul Yehoshua 
Aharonovitch, rabinul pentru Iaşi şi 
întreaga Moldovă, şi de jr. Albert Loz
neanu, oficiant de cult. Invitaţi de 
onoare au fost profesorul Carol Iancu 
şi ing. Gigi Cernes, reprezentant AMIR 
Israel. La masa tradiţională de Oneg 
Șabat, desfăşurată la restaurantul 
ritual al comunităţii ieşene, celor doi 
oaspeţi din străinătate li sa alăturat şi 
prof. univ. dr. Alexandru Florin Platon.

Înainte de începerea mesei, pre
şedinta comunităţii ieşene, doamna 
Benjamina Ides Vladcovschi, a înmâ
nat profesorului Carol Iancu o Diplo-
mă de Excelenţă pentru întreaga ac
tivitate de cercetare a istoriei evreilor 
şi a istoriei comunităţilor evreieşti de 
pe plaiurile natale moldoveneşti. Mie, 
în calitate de consilier cultural al co
munităţii, mia revenit plăcuta misiune 
de a înmâna colegului ing. Gigi Cer
nes, responsabil pentru evreii israe
lieni originari din Iaşi în AMIR Israel, 
diploma şi titlul de Membru de Onoare 
al Comunităţii Evreilor din Iaşi, pentru 
cunoaşterea istoriei, tradiţiilor şi cul
turii evreilor de pe meleagurile natale 
ieşene şi promovarea lor în lume.

Profesorul Carol Iancu a mulţumit 
pentru primirea făcută şi pentru Di-

ploma de Excelenţă acordată, care îl 
onorează în mod deosebit, şi a trans
mis, cu ocazia noului an 5783, cele 
mai bune urări întregii comunităţi ie
şene.

Deosebit de emoţionat de onoarea 
ce i sa făcut, aceea de a redeveni, în 
anul 75 al existenţei sale, membru de 
onoare al comunităţii în care sa năs
cut, a învăţat şi a fost Bar Mițva, ing. 
Gigi Cernes a mulţumit pentru titlul 
primit şi a depănat amintiri despre lo
curi şi oameni din Iaşiul de odinioară.

MARTHA EȘANU

De ce să nu uitămTârgoviște
Comemorarea victimelor Holo

caus tului din România sa desfășurat 
în județul Dâmbovița pe parcursul în
tregii săptămâni premergătoare zilei 
de 9 octombrie.

În toate școlile din județ, profesorii 
de istorie au prezentat elevilor eve
nimentele celui de Al Doilea Război 
Mondial, care au zguduit lumea anilor 
19391945. Războiul nu distruge doar 
vieți omenești și bunuri materiale, ci 
el îndeamnă la ură, distruge respec
tul de sine și de celălalt. Este necesar 
să se cultive în elevi capacitatea de a 
distinge valorile de nonvalori. Să aibă 
discernământ și vigilență.

În cadrul centrului de zi al vârstni
cilor „Suflet pentru oameni” am pro
pus participanților săși amintească 
evenimente trăite sau aflate de la 
familie despre politica discriminatorie 
din timpul celui de Al Doilea Război 
Mondial. Mulți dintre vorbitori șiau 
amintit de ajutorarea evreilor din zonă 
în procurarea alimentelor, aceștia ne
putând ieși din casă decât după ora 
10.00, când mărfurile erau deja epui
zate. „De la noi nu au fost trimiși evrei 
nici în Transnistria, nici în lagărele de 
la Auschwitz” (spunea doamna I.R., 
de 92 de ani).

Săptămâna sa încheiat vineri 7 
octombrie, la Biblioteca județeană din 
Târgoviște, unde au participat elevi 
la simpozionul „De ce să nu uităm?” 
Dacă toate războaiele au urmărit cu
ceriri de teritorii, acesta a fost aberant 
și prin obiectivul fasciștilor de a dis

truge fizic evrei și romi, care au suferit 
enorm din simplul motiv că sau năs
cut întrun anumit popor. Am invitat 
participanții să viziteze Muzeul Holo
caustului din Bucureşti, unde vor ve
dea mărturii ale unor atrocități inima
ginabile, dar și o ordonanță prin care 
era reglementată distribuirea alimen
telor pe criterii etnice, de exemplu: 
zahăr – 500 gr. pentru români, 300 
gr. pentru țigani (romi), 200 gr. pentru 
evrei. Inuman! Foamea o putem oare 
diferenția după limba maternă sau 
după culoarea pielii? Adulții, profesori 
și invitați, au fost plăcut impresionați 
de cunoştinţele temeinice ale elevilor 
participanți, care au vorbit citând din 
cărți și filme, protestând, în acelaşi 
timp, împotriva discriminării etnice.

Prin grija conducerii Bibliotecii a 
fost organizat un stand de cărți te
matice, puse la dispoziția cititorilor, 
și a rulat filmul Lista lui Schindler, 
subliniinduse meritul celor care sau 
implicat, în acele vremuri, pentru sal
varea unor evrei sau pentru ușurarea 
suferințelor acestora. Pentru acești 
oameni, Statul Israel, prin intermediul 
Institutului Yad Vashem, acordă titlul 
„Drept între Popoare”.

Vă invităm să ne cunoașteți pe noi 
și preocupările noastre, să cultivăm 
împreună pacifismul în rândul tineri
lor, pentru ca orori precum Holocaus
tul să nu se mai repete niciodată, sub 
nicio formă, niciunde!

ILEANA GHENCIULESCU
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Cu ocazia sărbătorii de Roș 
Hașana, împreună cu membrii Comu
nității Evreilor din Satu Mare, ne
am dorit să ne evaluăm 
greșelile și să ne căim, 
cu credință, pentru toa
te evenimentele rele din 
viața noastră. Îndemnul 
nostru a fost să ne îm
păcăm cu toți cei cu care 
neam certat și să facem 
planuri prin care putem să 
îmbunătățim viața în anul 
care vine. Să promovăm 
pacea și liniștea și să de
venim oameni mai buni.

Anul 5782 a fost pentru noi, ca 
și pentru mulți alții dintre membrii 
comunităților evreiești din România, 
un an cu multe realizări și provocări 
pe care, datorită determinării, leam 
depășit. Din păcate, anul 5782 a fost 
marcat de un război pe care oamenii 
buni nu îl doresc și ambițiile politice 
trebuie să cedeze în fața păcii. Noi, 
evreii, am suferit cumplit în urma celui 
de Al Doilea Război Mondial și de ace
ea dorim ca aceste conflicte și ambiții 
să înceteze, pentru că știm ce repercu
siuni pot avea astfel de încrâncenări.

Pentru anul 5783 ne dorim să ne 
vedem sănătoși, cât mai mulți și mai 
des la sinagogă. Este locul unde 

învățăm să fim și să devenim oameni 
mai buni. Doar astfel vom putea să 
împărtășim din bucurii și să ne fim de 
ajutor unii altora atunci când avem ne
cazuri și nevoi.

FCER face eforturi ca viața mem
brilor să decurgă decent și optimist, 
întro lume marcată de puternice 
incertitudini. Pentru aceste eforturi 
îi mulțumim în numele membrilor 
comunității noastre. Cu ocazia nou
lui an, vă dorim un an bun și dul
ce și să fiți înscriși în Cartea Vieții!  
Șana Tova!

Sărbătorile de toamnă

Alături de Colegiul Național 
„Doamna Stanca”, Școala Gimnazia
lă nr. 1 Carei și Liceul Tehnologic „Ion 
I.C. Brătianu”, CE Satu Mare a come
morat victimele Holocaustului la 9 oc
tombrie. Cadrele didactice împreună 
cu elevii au organizat, de asemenea, 
activități dedicate comemorării, luni, 
10 octombrie 2022.

În Sinagoga Mare din Satu Mare 
a avut loc o întâlnire între elevi și dl 
Blei Arno, supraviețuitor al Holocaus
tului. Mărturiile dânsului au impresio
nat copiii și întreaga audiență până la 
lacrimi.

Doamna inspector de istorie 
Dana Govor a prezentat activitățile 
desfășurate la nivel de județ în vede
rea comemorării victimelor Holocaus
tului în clasele a VIIa (dirigintă, profe
soara Dana Mihai) și, respectiv, clasa 
a IXa A (dirigintă, profesoara Gabrie
la Silaghi). Elevii au intonat imnul Sta
tului Israel, Hatikva, iar eleva Daniela 
Pop a prezentat originea acestui imn.

Concomitent sau desfășurat 
acti vități de comemorare la monu
mentul dedicat evreilor deportați la 
Auschwitz, aflat în fața Sinagogii din 
Carei. Doamna Elisabeta Weiberger 
a prezentat mărturii ale familiei supra
viețuitoare.

La Biblioteca „Dr. Vasile Lucaciu” a 
Colegiului Național „Doamna Stanca” 
a fost prezentată o expoziție de carte 
dedicată istoriei evreilor și Holocaus
tului, organizată de bibliotecardocu
mentarist Simona Săvianu.

ADRIAN BEȘA,
președintele CE Satu Mare

Iom Kipur

Satu Mare

Așa cum spunea Rambam, „Esența zilei de 
Iom Kipur aduce iertarea”. Noi nu trebuie să 
rămânem nepăsători și pasivi. Spiritul zilei de 
Iom Kipur a fost păstrat în Comunitatea Evre
ilor din Satu Mare printro „convocare sfântă”, 
așa cum de mulți ani nu am mai avut parte.

Sinagoga Mare din Satu Mare a fost gazda 
unui grup de 10 hazani din Israel, aduși speci
al de domnul Leonard Farkas, evreu maghiar 

ai cărui părinți sau născut în localitatea Vetis, județul Satu Mare.
Ritualurile din vechime, ca la orice sărbătoare iudaică, au fost păstrate. În 

plus, de Iom Kipur am avut o relație specială cu Dumnezeu și cu semenii noștri, 
neam reparat relațiile prin post, rugăciune și promisiunea de a nu mai repeta 
greșelile.

Gmar Hatima Tova! Sfârșit cu pecetluire bună în Cartea Vieții!

Intrarea în noul anTimișoara
Aproape 200 de persoane au um

plut frumoasa Sinagogă din Cetate 
cu ocazia intrării în anul 5783. Roș 
Hașana a reprezentat prima mare 
sărbătoare oficiată în acest lăcaş care 
combină armonios evenimentele reli
gioase şi culturale. Evenimentul a fost 
deschis de preşedinta comunităţii, dr. 
Luciana Friedmann, care a subliniat 
importanţa simbolică a organizării 
unui asemenea mare eveniment în 
această sinagogă care ani dea rândul 
a reprezentat sensul speranţei acestei 
comunităţi. Prezenţa numeroasă a 
personalităţilor urbei şi a membrilor 
comunităţii a consfinţit respectul dat 
acestui spaţiu, dar şi comunităţii.

Prefectul judeţului Timiş, Mihai Ri
tivoiu, a vorbit cu acest prilej despre 
marea contribuţie evreiască la patri
moniul culturii universale, precum și 
la cel al oraşului de pe Bega.

Mesajul episcopului romanoca
tolic Iosif Csaba Pal sa concentrat 
pe relaţia specială dintre cultele mo
noteiste, pe relaţia existentă între iu
daism şi creştinism.

Prieten special al comunităţii evrei
lor, deputatul Ovidiu Ganţ a onorat 
asistenţa cu un mesaj de an nou, în 
care a cuprins şi câteva dintre proiec
tele comune realizate cu cel care 
nu îi este doar coleg, ci şi un foarte 
apropiat prieten, preşedintele FCER, 
deputatul Silviu Vexler. De altfel, prin 
intermediul directorului de programe 
Ery Pervulescu, preşedintele Silviu 

Vexler a transmis un mesaj special 
comunităţii noastre. Chiar în cuprinsul 
său a fost evocată această sinagogă 
şi efortul de a o face din nou utiliza
bilă, un simbol al renaşterii comunităţii 
evreiești timișorene.

Mitropolitul Banatului şia dorit, în 
pofida a ceea ce reprezintă, să fie ulti
mul dintre vorbitori. Organizatorii iau 
respectat opţiunea şi au înţeleso. ÎPS 
Ioan Selejan a considerat că era o 
bună ocazie de a sublinia importanţa 
acelui moment de început al timpurilor 
pentru toate religiile monoteiste. El a 
vorbit despre simboluri şi semnificaţii, 
despre tradiții şi despre ritualuri, înţe
legând şi interpretând prin ochii unui 
teolog ce are o cunoaştere compre
hensivă asupra religiilor şi a istoriei 
acestora.

Alături de oficianţii timişoreni, Er
vin Weinberger şi Tiberiu Hornung, 
sa aflat şi a oficiat cantorul Asher 
Pusztai. Vocea şi dăruirea sa au 
stârnit admiraţie din partea partici
panţilor, atât la Roș Hașana, cât şi la 
sărbătorile ce au urmat, Iom Kipur şi  
Sucot.

Admirabil a fost efortul câtorva 
corişti timişoreni, conduşi de dirijorul 
Alexandru Fisher, de al însoţi pe Ery 
Pervulescu la celebrarea Roș Hașana 
din comunităţile Lugoj, Reşiţa şi Ca
ransebeş. Melodiile evreieşti tradiţio
nale au adus o rază de speranţă şi o  
reală bucurie participanţilor la eveni
mentele din aceste oraşe. (L.F.)

ComunitAti
Noaptea Sinagogilor DeschiseTecuci

Răspunzând cu mare plăcere 
invitației conducerii FCER de a parti
cipa, pe data de 15 octombrie 2022, 
la programul intitulat Noaptea Sina
gogilor Deschise, la Tecuci a fost or
ganizată o activitate complexă, care 
să cinstească cu adevărat acest sen
sibil moment. Astfel, am dorit ca prin 
această acțiune să reușim o îmbinare 
cât mai plăcută între istorie, cultură, 

educație și muzică. Deschizând eve
nimentul la care au participat nume
roase persoane, președintele Iancu 
Aizic a vorbit despre importanța aces
tui eveniment atât pe plan local, cât 
și pe cel național, după care la rugat 
pe managerul Muzeului de Istorie  
„Teodor Cincu” din Tecuci, Daniel Do
jan, să completeze, cu alte informații, 
însemnătatea acestei acțiuni. Daniel 

Dojan a vorbit de strânsa legătură 
și colaborare dintre muzeu și comu
nitate, amintind de acțiunea realiza
tă cu prilejul Zilei de Comemorare 
a Victimelor Holocaus tului, acțiune 
desfășurată de cele două unități pe 
parcursul a două zile, cu elevi invitați 
de la colegiile „Calistrat Hogaș” și 
„Spiru Haret” și cu depunerea de co
roane pentru cei căzuți la datorie și 
aflați în Cimitirul evreiesc din Tecuci. 
Managerul muzeului șia arătat des
chiderea și pentru viitoare colaborări, 
benefice ambelor părți.

A luat apoi cuvântul profeso
rul Virgil Pavel, un alt apropiat al 
comunității tecucene, proaspăt de
semnat Cetățean de Onoare al Mu
nicipiului Tecuci, care, deși este pro
fesor de matematică, a scos până 
acum de sub tipar șase cărți despre 
personalități tecucene și despre acti
vitatea dumnealui timp de 40 de ani la 
o singură unitate școlară, Liceul nr. 1, 
fost de fete, acum Colegiul Național 
„Spiru Haret”, unde a îndeplinit funcția 
de profesor, director adjunct și, o pe
rioadă, director. Deși trecut de vârstă 
de 80 de ani, continuă să scrie și în 
curând îi va apărea o nouă lucrare. 
Eu personal am fost elev al acestui 
profesor, lucru ce la făcut să spună 
cu această ocazie: „Eu nu știu câtă 
matematică a învățat Iancu Aizic de 
la mine, dar eu, din punct de vedere 
literar, am avut foarte multe de învățat 
de la dânsul.”

După aceasta, participanții la eve
niment au vizitat micuțul, dar cochetul 
muzeu amplasat la intrarea în sinago
gă și care cuprinde obiecte și docu
mente din viața din trecut a comunității 
tecucene, obiecte care se apropie ca 
vârstă de o sută de ani.

A fost apoi rândul muzicii, pentru 
că de la eveniment nu putea lipsi so
lista de muzică ușoară Alesia Roza
lina Munteanu, deținătoare a peste 

o sută de premii și trofee obținute în 
concursurile la care a participat. Ale
sia este nepoata președintelui Iancu 
Aizic și membră activă a comunității, 
ea participând, când este liberă, la ac
tivitatea comunitară și ca voluntar.

A urmat adunarea la „un pahar de 
vorbă”, o apă și câteva prăjiturele, 
și totul sa încheiat cu multă bucurie 
și voie bună și cu întrebarea unora: 
„Când să mai venim?”

În final, doresc să aduc și pe 
această cale sincere mulțumiri per
soanei care, ca de obicei, nea asigu
rat asistența tehnică prin sonorizare 
și video, domnului Aurel Pisaroglu, 
membru simpatizant al comunității – 
îmi place să zic acest lucru – având 
cotizația plătită la zi. Dânsul ne spri
jină activitatea comunitară răspun
zând și de siteul comunității; având 
cunoștințe juridice, ne ajută și în 
activitatea arhivistă, lucru remarcat 
de toate organele de control trecu
te prin comunitatea noastră. În plus, 
atunci când a fost nevoie, a ajutat prin 
cunoștințele sale și comunitățile prie
tene din Târgu Mureș și Bacău, pentru 
rezolvarea unor probleme. Mulțumiri 
încă o dată! Le mulțumesc și tuturor 
participanților la acest eveniment pe 
care eu îndrăznesc să îl numesc unul 
de suflet!

IANCU AIZIC,
președintele CE Tecuci

Comemorarea Victimelor Holocaustului din România
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Deschiderea Anului Nou
În luna septembrie, membrii CE Suceava au 

celebrat Roș Hașana la Sinagoga Gah. Conform 
calendarului evreiesc, anul care a început și a fost 
anunțat cu sunet de șofar, de oficiantul religios Da
niel Blumenfeld, este 5783. Sărbătoarea de Roș 
Hașana celebrează crearea lumii și marchează în
ceputul a zece zile de penitenţă, care se încheie cu 
Iom Kipur sau Marea Iertare. Aceste două sărbători 
sunt considerate „zile sfinte” în religia iudaică. Pen
tru ambele sărbători este definitoriu suflatul în șofar, 
sunetul fiind un apel la ieșire din letargia spirituală, 

la căință și la „reînnoirea contractului” făcut de evrei 
cu Dumnezeu, când lea încredințat Cartea Sfântă.

Și în luna septembrie au continuat vizitele la si
nagogă, unde sa primit vizita unui grup de volun
tari împreună cu doi profesori universitari din Israel, 
care au fost impresionați de picturile din sinagogă 
și de expoziția de documente afișată pe holul de 
la intrarea în lăcașul de cult. La această vizită sa 
făcut o scurtă prezentare despre Sinagoga Gah, 
una dintre cele mai vechi clădiri rămase în picioare, 
la ora actuală. Ea a fost construită în anul 1870, 
prin societatea de binefacere Gmilut Hasadim. În 
continuare, a fost prezentată istoria evreilor din Su
ceava, începând din secolul al XVlea, cu primele 
atestări documentare bazate pe documente din 
Arhivele Statului. În final sa vorbit despre numărul 

evreilor din comunitate în prezent, precum și despre 
activități care se desfășoară pe parcursul anului.

De asemenea, am mai primit și vizita a două 
grupuri de evrei ultrareligioși din Israel.

SORIN GOLDA,
președintele CE Suceava

Toamnă plină de activități

Suceava
ComunitAti

n Președintele CE Focșani, MIRCEA ROND, 
conduce o comunitate mică, 
dar cu activitate bogată. Fap
tul demonstrează că, atunci 
când există voință și deter
minare, experiență, o echipă 
sudată, creativitate, se pot 
face lucruri demne de laudă. 
Sărbătorile evreiești sunt ce
lebrate cum se cuvine. Există 
grijă pentru obștile arondate. 
Comunitatea se află în bune 
relații cu autoritățile locale, 
există înțelegere interetnică și interconfesională, 
colaborare cu școlile unde se predă istoria Holo
caus tului. Meritorie este și editarea revistei Menora.
n Președintele CE Oradea, FELIx  

KOPPELMANN, sa făcut remarcat de multă vre
me în viața FCER, fiindcă nu 
e lucru ușor să conduci una 
dintre cele mai puternice 
comunități din țară și, cu aju
torul unor oameni capabili, 
pe care a știut să șii apro
pie, să te afirmi pe toate pla
nurile: viață religioasă, cultu
rală, programe naționale de 
educație iudaică, grijă față de 
asistați, față de patrimoniul 
sacru. O comunitate care sa 
remarcat prin performanțe în 

acțiunile JCC, organizări de spectacole, participări 
la festivaluri interetnice, comemorări.
n Președintele CE Reșița, IVAN SCHNABEL, 

reușește să mențină viața 
evreiască în comunitatea 
sa la parametrii normalității, 
prin acțiuni socioculturale 
cu semnificativă participare 
a membrilor comunității și a 
simpatizanților, a autorităților 
locale, a reprezentanților 
cultelor, ai organizațiilor de 
minorități naționale. Rea
lizează, prin participări la 
programele naționale de 
educație iudaică, o rea
lă coeziune între toate segmentele de vârstă. 
Dovedește multă atenție față de problemele de 
asistență socială și medicală.
n Președintele CE Satu Mare, ADRIAN 

BEȘA, constant colaborator 
al revistei noastre, are darul 
de a atrage oamenii în jurul 
comunității, folosind fiecare 
prilej – sărbători evreiești, 
celebrări ale aniversaților 
lunii, comemorări de Ziua 
Internațională de Comemo
rare a Victimelor Holocaus
tului, ca și de Ziua Națională 
de Comemorare a Victimelor 
Holocaustului în România 
etc. – ca săi aducă laolaltă. 

Are grijă de cimitirele evreiești aflate în locuri unde 
nu mai trăiesc evrei, luptânduse cu dificultățile 
cauzate de aceste situații.
n Președintele CE Sighetu Marmației, DAVID 

LIEBERMAN, a izbutit întrun scurt timp să revi
talizeze comunitatea, astăzi 
mică, dar cu o istorie ante
belică bogată. O comunitate 
greu încercată de Holocaust, 
prezentă în toată opera lui 
Elie Wiesel, fiu al orașului. 
Menține în bună stare patri
moniul sacru iudaic. Face tot 
posibilul să rezolve solicită rile 
pe teme de asistență medico
socială ale membrilor comu
nității. Veghează asupra ci
mitirelor evreiești din localități 
fără evrei. Are bune relații cu autoritățile locale.

AD MEA VEESRIM!   
Preşedinţi de comunităţi  
nãscuþi în luna noiembrie

Memoria 
Holocaustului

Colegiul Național „Roman Vodă”, în parteneriat 
cu ISJ Neamț și cu alte licee din Roman, a organi
zat simpozionul „Memoria Holocaustului. Educația 
pentru toleranță”. Profesorii de istorie coordonatori 
ai acțiunii au fost Mariana Cristea, Mihaela Tanovici, 
Cătălin Păiuș și Oana Cozma. În calitate de invitat, 
prof. Iancu Vexler, președintele Comunității Evrei
lor din Roman, a rostit un cuvânt introductiv având 
ca temă „Evreii romașcani în timpul Holocaustu
lui”. Intervențiile video și audio au fost realizate de 
elevi de la liceele „Roman Mușat” și „Miron Costin”, 
membri ai Clubului „Dacii liberi”.

Sala de festivități „Garabet Ibrăileanu” a fost 
plină până la refuz. Am putut constata astfel in
teresul și atenția cu care elevii de la toate liceele 
romașcane iau urmărit pe profesorii și colegii lor 
vorbind despre Holocaust, adevărate lecții vii de is
torie cu mare răsunet.

IANCU VExLER,
președintele CE Roman

Noaptea Sinagogilor Deschise,  
în Templul Israelit

Pe 15 octombrie, între orele 1821, a fost deschis 
pentru vizitare Templul Israelit. Numeroși tulceni, fa
milii cu copii, elevi, au trecut pragul acestui lăcaș de 
cult și au rămas impresionați de arhitectura templu
lui, reparat complet în perioada 20102014, și de 
exponatele, fotografiile și documentele din Muzeul 
Istoriei Evreilor din Tulcea, pe care îl găzduiește.

Au fost vizionate câteva înregistrări video: 
secvențe din concertul de muzică clasică și israe
liană, susținut de elevi de la Liceul de Arte „George 
Georgescu” din Tulcea, cu ocazia Zilelor Europene 
ale Culturii Iudaice, din septembrie 2018; Expoziția 
de Temple și Sinagogi, organizată de FCER la Pa
triarhia Română, pe un panou fiind prezentat și 
Templul din Tulcea.

Președintele comunității a răspuns la întrebările 
vizitatorilor și a lansat celor prezenți invitația de a 
participa și la celelalte evenimente pe care le va or
ganiza comunitatea.

Mulțumim tuturor vizitatorilor pentru această în
tâlnire deosebit de plăcută.

Victimele Holocaustului nu sunt uitate
În ziua de 9 octombrie 2022, în incinta Templului 

Israelit din Tulcea a fost organizată Ziua Națională 
de Comemorare a Victimelor Holocaustului din 
România. Au participat: prefectul județului Tulcea, 
domnul Munteanu Alexandru; preotul prof. Ion Nico
lae Sorin; membri ai Comunității Evreilor din Tulcea, 
invitați, profesori și prieteni.

Președintele Comunității Evreilor din Tulcea a 
prezentat sem ni ficația acestei comemorări și a rostit 
numele unor evrei din Tulcea, în prezent decedați, 
care au fost 
deportați în Trans
nistria și au prestat 
muncă obligatorie 
în perioada 1940
1944. Domnul pre
fect a prezentat o 
alocuțiune despre 
perioada în care 
evreii au avut de 

suferit și despre faptul că, în prezent, conviețuirea 
este foarte bună între populația românească și ce
lelalte etnii din Tulcea. Preotul Ion Nicolae Sorin a 
citit mesajul transmis de PS Visarion, episcopul Tul
cei, în care se arăta: „Cu prilejul Zilei Naționale de 
Comemorare a Victimelor Holocaustului din Româ
nia, ne unim în rugăciune și comuniune cu membrii 
Comunității Evreilor din Tulcea și aducem un pios 
omagiu memoriei victimelor acestei tragedii petre
cute în perioada celui de Al Doilea Război Mondial.”

Prieten regăsit
Am aflat, de curând, 

despre realizările artis
tice ale doamnei Rely 
Schwartzberg care a fost 
membră a Comunității 
Evreilor din Tulcea și a 
emigrat în Israel. Este o 
bucurie pentru membrii 
comunității să prezinte 
câteva dintre realizările 
acestei artiste multidisci
plinare.

Rely Schwartzberg a 
început să scrie poezii 

din anul 2003, poezii care au fost publicate în revis
ta Tribuna Krayot. Ea a primit din partea Asociației 
Scriitorilor de Limba Română diploma „Cartea anu
lui – proză de debut”, pentru romanul Dragoste cu 
trandafiri albi. În 2019, lui Rely Schwartzberg ia 
apărut volumul bilingv românoenglez La răsărit 
de soare, iar un an mai târziu, volumul bilingv ro
mânofrancez Poemele iubirii care a primit Premiul 
„Ilarie Voronca” acordat de Centrul Cultural Israeli
anoRomân din Tel Aviv, de revista Maximum și de 
Editura Teșu. Doamna Rely Schwartzberg a scris 
și proză pentru copii și adolescenți: O vacanță de 
pomină (Editura NapocaStar, 2017), Îndrăgostiți în 
examene (Editura NapocaStar, 2019), romanul de 
dragoste Pe aripile destinului (Editura NapocaStar, 
2021). A mai publicat poezii și desene în antologii.

În numele membrilor Comunității Evreilor din Tul
cea, doresc să transmit doamnei Rely Schwartzberg 
sănătate, bucurii și realizarea proiectelor culturale.

SOLOMON FAIMBLAT,
președintele CE Tulcea

Tulcea

Roman
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Este titlul proiectului pe care elevii 
Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” 
din Focșani lau propus Comunității 
Evreilor, reprezentată de domnul 

Mircea Rond. Scopul acestui proiect 
este dezvoltarea interesului elevilor 
pentru studiul istoriei și creșterea ro
lului acesteia în educarea și pregăti
rea elevilor pentru a fi cetățeni activi 
și responsabili întro societate demo
cratică, bazată pe toleranță și respect 
față de celălalt. Inițiatorii șiau propus 
comemorarea victimelor Holocaustu
lui și participarea la alte evenimente 
desfășurate în cadrul sinagogii din 
Focșani. Printre obiective sau nu
mărat dezvoltarea capacității grupului 
țintă de ași asuma și promova valori 
precum: democrația, toleranța etni
că, nonviolența, diversitatea, pacea, 
solidaritatea, cooperarea și respectul 
reciproc.

La activitatea desfășurată în data 
de 7 octombrie 2022, a participat un 
grup de elevi de la clasa a XIa A. 
Aceștia au fost primiți cu multă os
pitalitate la sinagoga din Focșani 
de președintele Comunității Evrei
lor, domnul Mircea Rond, și de soția 
acestuia, doamna Harieta Rond.

Comemorare la CN Pedagogic 
„Spiru Haret”

În cadrul proiectului de parteneriat 
interliceal, la nivelul județului, privind 
educația interculturală, cu tema „Mi

noritatea evreilor din Focșani: istorie, 
cultură, cunoaștere reciprocă” – pro
iect coordonat de: prof. ElenaCorina 
Agache de la Colegiul Național Peda
gogic „Spiru Haret” din Focșani; insp. 
școlar, prof. Mocanu Cătălin de la 
Școala Gimnazială „Anghel Saligny” 
din Focșani; prof. Nelu Taman de la 
Liceul teoretic „Duiliu Zamfirescu” 
din Odobești; doamna Harieta Rond, 
domnul Mircea Rond, președintele 
CE Focșani, și bibliotecara Gina 
Matei, CN Pedagogic „Spiru Haret” 
din Focșani – elevii liceelor mai sus 
menționate au amenajat joi, 6 octom
brie 2022, la sinagoga din Focșani, 
o expoziție cu planșe realizate de ei, 
având ca obiectiv Comemorarea Vic
timelor Holocaustului din România.

În urma expoziției, lucrările elevilor 
au fost prezentate, pe 8 octombrie, 

comunităților evreilor din Râmnicu 
Sărat (la sinagoga din Râmnicu Să
rat) și Buzău de domnul Mircea Rond, 
președintele Comunității Evreilor din 
Focșani.

Sinagoga „avram Șehter”  
din Râmnicu Sărat

Prof. dr. FeliciaElena Boşcodeală, 
împreună cu elevii și colegii profesori 
de istorie, Coman Constantin și Vio
rel Gheorghe de la Colegiul Național 
Pedagogic „Spiru Haret” Buzău, și 
cu sprijinul dlui Ștefan Torcărescu, 
directorul Casei Corpului Didactic 
Buzău, au vizitat Sinagoga „Avram 
Șehter” din Râmnicu Sărat. Gazde au 
fost dl Mircea Rond și dl Laurențiu Se
legian, conservator bunuri culturale și 
monumente istorice. Vizita face parte 
din activitățile Proiectului TOLI – Holo-
caust lessons about peace, friendship 
and love, activități ce au drept scop 

cunoașterea și promovarea diversității 
culturale regionale, combaterea ma
nifestărilor de antisemitism și xenofo
bie. Elevii au aflat mai multe informații 
despre cultura, tradițiile și sărbătorile 
comunității evreiești. Mulțumim gaz
delor noastre pentru amabilitatea și 
ospitalitatea cu care neau înconjurat.

MIRCEA ROND,
președintele CE Focșani

Intrarea în Noul An 5783 sa orga
nizat, la Bacău, la Hotelul Dumbrava. 
A fost o participare de 105 persoane, 
chiar peste aşteptări în aceste vre
muri din ce în ce mai tulburi, enoriaşi 
şi prieteni ai comunităţii noastre. Am 
salutat prezenţa în rândurile noastre 
a prietenilor comunităţii: dl primar al 

municipiului Bacău, Lucian Stanciu 
Viziteu, cu soţia, care nea adresat 
câteva cuvinte frumoase; dl consilier 
judeţean Ilie Bârzu, cu soţia; dl Dănuţ 
Voicu, preşedintele Asociaţiei Cultul 
Eroilor Bacău; jurnaliştii Petru Done 
şi Dorin Dodiţă; reprezentanţi ai mino
rităţilor romă şi germană; musafiri de 
la CE Roman, CE Piatra Neamţ, din 
Israel. Am mulţumit gazdelor, familia 
Dan Aizic, pentru ospitalitate, sprijin şi 
răbdarea avută cu noi. Dl Dănuţ Voi

cu a înmânat Comunităţii o frumoasă 
plachetă aniversară, la împlinirea a 
30 de ani de la reînfiinţarea Asociaţiei 
Cultul Eroilor Bacău.

Aprinderea lumânărilor de Iom 
Tov, cu binecuvântările cuvenite, a 
fost făcută de cursanţii Talmud Tora, 
Alexandra şi David Gotesman şi Emy 
Leibu. Dr. Marcel Weisselberg a ţinut 
un frumos Kiduș. Corul Shalom, dirijat 
de Mariana Herman, a interpretat cu 
mult suflet cele mai frumoase melodii 
evreieşti din repertoriu, încheind cu 
Hava Naghila şi o horă în care sau 
prins majoritatea celor prezenţi. Am 
reamintit participanților semnificaţia 
denumirilor Roș Hașana, Iom Hadin, 
Iom Hazikaron şi Iom Terua, şofarul 
fiind elementul definitoriu pentru Roș 
Hașana.

Sa servit un tradiţional meniu 
evreiesc. De pe mese nu au lipsit felii
le de măr, pâinea şi mierea de albine. 
Vinul și coniacul cașer au contribuit la 
realizarea unei seri deosebit de apre
ciate de toţi cei prezenţi. Atât prima zi, 
cât și a doua de Roș Hașana, leam 
petrecut la Sinagoga Rosen, la Șaha
rit și Musaf de Roș Hașana folosind 
Mahzorurile editate de Cancelaria Ra
binică, şi cu lecturile cores punzătoare 
din cele două Suluri de Tora. Şofarul a 

fost cu noi şi a sunat mai puternic ca 
niciodată!

Vizita unui prieten
În una dintre cele 10 zile de că

inţă, Aseret Iemei Teșuva sau Iamim 
Noraim (între Roș Hașana şi Iom Ki
pur), comunitatea noastră a avut de
osebita bucurie de al primi pe rabi
nul Iaşilor şi al Moldovei, Yehoshua 
Aharonovitch. Sosirea domnului rabin 
la Bacău se transformă întotdeauna 
întro adevărată sărbătoare.

La Sinagoga Rosen am organizat, 
adhoc, o întâlnire a domnului rabin 
cu câţiva dintre enoriaşii noştri, care 
au răspuns cu entuziasm la chemarea 
noastră. Ca de obicei şi cu acelaşi ta
lent şi aplomb, domnul rabin a expli
cat, cu ajutorul pildelor, însemnătatea 
acestor 10 zile de căinţă, perioadă 
care se va încheia, la Iom Kipur, cu 
primirea unui bilet fericit de la Divinita
te, cu o înscriere şi o pecetluire bună 
în Cartea Vieţii. Toţi cei prezenţi şiau 
manifestat bucuria pentru acest mo
ment şi dorinţa unor întâlniri cât mai 
dese cu rabinul Iaşilor şi al Moldovei, 
Yehoshua Aharonovitch.

HAINRICH BRIF,
președintele CE Bacău

Manifestări comemorative

Roș Hașana 5783

Holocaustul – o dramă  
ce nu trebuie să se mai repete

ComunitAti
Arad Focșani

Bacău

În perioada de început a lunii oc
tombrie a avut loc o serie de eveni
mente de aducere aminte. Alături de 
comunitatea academică a Universității 
de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Co
munitatea Evreilor din Arad a reme
morat viața și opera academicianului 
Nicolae Cajal și a depus flori, pietre 
și coroane la bustul acestuia, situat 
în fața Sinagogii Ortodoxe. La eveni
ment au luat cuvântul prof. univ. dr. 
Marius Grec, director al Centrului de 
Studii Iudaice „Academician Nicolae 
Cajal” din cadrul UVVG, prorectorul 
prof. univ. dr. Petru Aurel Dărău și ec. 
Raoul Vizental, președintele CE Arad.

O altă manifestare organizată 
de UVVG cu aportul CE Arad a fost 
Comemorarea Victimelor Holocaus
tului din România, ocazie cu care a 
fost lansat și cel mai recent număr 
din revista Studia Iudaica Aradensis, 
publicată de Centrul de Studii Iudaice 
din Arad. Comemorarea Șoahului a 
început cu prezentarea unei filmări 
din lagărul de exterminare Auschwitz. 
Prof. univ. dr. Marius Grec a dat 

definiția de lucru a antisemitismului, 
subliniind faptul că doar atunci știm 
ce să combatem când avem o noțiune 
clară. A urmat discursul conf. univ. 
dr. Cristian Bențe, prorector UVVG, 
care a punctat evenimentele petre
cute în țara noastră, apoi cel al Mar
garetei Szegő, manager de proiect 
al CE Arad. Dumneaei ia îndemnat 
pe participanți să vorbească despre 
cele petrecute și să combată xenofo
bia, astfel încât să evităm repetarea 
istoriei. Un aport deosebit a fost cel 

al cercetătorului drd. Emanuel Grec, 
de la Universitatea Heidelberg. Mani
festarea a fost presărată cu cântece 
din cultura iudaică, interpretate de 
corul Clopoțeii de Argint, dirijor Florina 
Gabor, corepetitor Anna Leka, și de 
corul Armonia, dirijor Monica Tebuie, 
corepetitor Alex Pop, de la Colegiul 
de Arte „Sabin Drăgoi” din Arad. De 
altfel, colegiul amintit a semnat un 
parteneriat cu Inspectoratul Școlar 
Județean și cu Comunitatea Evreilor 
din Arad pentru evenimente legate 
de istoria evreilor, unul dintre ele fiind 
Comemorarea Victimelor Holocaustu
lui din luna octombrie.

În tot acest timp, Sinagoga Neologă 
a găzduit un eveniment asemănător, 
organizat de președintele CE Arad, 
Raoul Vizental, și de Marcel Mihoc, la 
care au participat două clase de elevi 
ai Colegiului Național „Vasile Goldiș”, 
îndrumați de profesorii Alexandru 
Leucuția și Livia Nadiș. Președintele 
comunității lea prezentat elevilor as
pecte din istoria evreilor, a vorbit des
pre Holocaust în general și a subliniat 

evenimentele petrecute în România, 
prezentând legile antisemite și po
gromurile. Evreii din Arad au ținut să 
își amintească de momentele dure
roase ale celui de Al Doilea Război 
Mondial și în 9 octombrie, înainte de 
serviciul divin de Sucot, comemorările 
întinzânduse și după această dată, 
când pragul Sinagogii Neologe a fost 
trecut de elevii Colegiului Național 
„Elena Ghiba Birta”, îndrumați de pro
fesorul de istorie Adrian Bucur.

SORANA SZEGŐ
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Lazăr Șăineanu – istoric al evreilor din România
Diversitatea domeniilor de acti

vitate era specifică celei de a doua 
generații de intelectuali evrei din Ro
mânia, din care face parte și Lazăr 
Șăineanu. Ne propunem să aruncăm 
o privire asupra realizărilor acestui 
mare literat evreu din domeniul cerce
tării istoriei, chiar dacă activitatea sa 
coincide în mare parte cu cea a fraților 
Elias, Moses și Wilhelm Schwarzfeld, 
cu care era prieten și alături de care a 
trăit aceeași realitate istorică, până la 
momentul abandonării religiei iudaice 
și al autoexilării sale la Paris. Acolo el 
a devenit Lazare Sainéan, filolog al 
limbii franceze.

În România, afilierea la iudaism și 
integrarea în societate a străinilor de 
rit mozaic constituiau o contradicție, 
de aceea cazul lui Șăineanu este 
reprezentativ pentru intelectualul 
evreu din a doua generație. Deși era 
influențat de principiile Haskalei – 
care milita pentru câștigarea dreptu
rilor cetățenești în societățilegazdă 
europene și pentru păstrarea unei 
identități naționale, prevenind în acest 
sens pericolul asimilării –, Șăineanu 
merge până la asimilarea extremă, 
totală. De fapt, el începuse deja să se 
îndepărteze de apartenența sa evre
iască odată cu schimbarea oficială a 
numelui său, în 1883.

Întregul periplu al luptei pentru 
cetățenia română, pe care nu o va 
obține niciodată, este descris de 
Șăineanu întrun memoriu autobio
grafic intitulat O carieră filologică. Is-
toricul unei împământeniri. Acolo el 
arată cum ia fost respinsă cetățenia 
de trei ori, pe motiv că nu era un bun 
patriot, imputânduise unele afirmații 
pe care le făcuse întrunul dintre stu
diile sale, conform căruia evreii au fost 
primii locuitori ai spațiului românesc. 
Șăineanu sa convertit la creștinismul 
ortodox, la 28 noiembrie 1899, în Bi
serica mănăstirii Sinaia, nașul său fi
ind politicianul Take Ionescu, care ia 
promis o catedră universitară. Așadar, 
convertirea sa a fost o formalitate, o 
încercare de ași dovedi identitatea 
culturală românească, una strict in
dividuală, dat fiind că soția și fiica lui  
șiau menținut religia iudaică.

Lazăr Șain, devenit mai târziu 
Lazăr Șăineanu, sa născut întro 
familie de evrei cu situație modestă, 
la Ploiești, în 1859. Tatăl său era de 
meserie zugrav, meserie pentru care 
făcuse ucenicia la Viena, și a lucrat 
la pictura Bisericii „Sf. Spiridon” din 
București. Despre mama lui știm că 
era o fire evlavioasă, care a murit des
tul de tânără. Șăineanu a continuat 
tradiția bunicului său, Hayim Labber, 
care era un talmudist de valoare, și a 
ales calea dezvoltării intelectuale.

A primit o dublă educație, atât 
tradițională, de acasă, cât și mo
dernă, din instituțiile de învățământ 
românești. A urmat studiile primare 
la Ploiești, începând acolo și studiile 
secundare pe care le finalizează în 
Capitală, la liceul „Matei Basarab”. La 
Facultatea de Medicină, unde a fost 
student numai doi ani, a fost coleg cu 
Moses Schwarzfeld. Pe cei doi, alături 
de Moses Gaster, prieten dinainte cu 
Moses Schwarzfeld, îi vor lega o mare 
prietenie și o afinitate intelectuală, 
până în momentul în care Șăineanu 
va decide să părăsească religia iudai
că în favoarea creștinismului.

Simțind că are vocație filologică, 
Șăineanu a urmat, din 1881, Faculta
tea de Litere, unde a fost elevul și dis
cipolul lui Bogdan Petriceicu Hasdeu 
și, o scurtă perioadă, asistentul său 
de catedră. Hasdeu ia publicat, încă 
de pe băncile universității, primul său 
studiu, Elementele turcești în limba 

română (1885), în Revista pentru Is-
torie, Filologie și Arheologie, editată 
de Grigore Tocilescu, temă de care a 
rămas atașat, astfel încât în 1900 va 
publica lucrarea sa monumentală în 
trei volume, Influența orientală asupra 
Limbii și Culturii române.

În domeniul istoriei, activitatea lui 
Șăineanu se rezumă la publicarea 
a trei mari lucrări originale apărute 
în Anuarul pentru israeliți, la un stu
diu din ziarul Fraternitatea despre 
„Inscripțiile mormântale israelite și în 
special cele din România” și la o ac
tivitate valoroasă în cadrul Societății 
Istorice „Iuliu Barasch”.

În Anuarul pentru israeliți, Șăi
neanu a scos primele sale biografii și 
studii istorice, alternândule cu cele 
literare și cu traduceri, fiind cunoscut 
în acest sens pentru traducerea lucră
rii lui Barasch, Emanciparea israelită 
în România, care a fost folosită chiar 
de A.D. Xenopol în marea sa lucrare 
Istoria Românilor în Dacia Traiană. 
Biografiile sale cele mai importante 
sunt acelea în care schițează figu
ra marelui istoric al evreilor Heinrich 
Graetz, în care popularizează toto
dată știința iudaismului, precum și pe 
cea a lui Moses Mendelssohn, marele 
reformator al evreilor din Germania, 
autori ale căror opere iau satisfăcut 
curiozitatea intelectuală în direcția iu
daismului.

Lucrarea Moisi Mendelssohn. 
Viața și activitatea sa. Studiu biografic 
a apărut în 1880, Șăineanu crezând 
că era oportun să reîmprospăteze în 
memoria colectivă figura părintelui ilu
minismului evreiesc și meritele aces
tuia în deschiderea societății evreiești 
către cultura modernă. Asumânduși 
gândirea mendelssohniană, el adu
ce critici jargonului evreogerman, fi
ind de părere că limba tradițională a 
evreilor trebuie înlocuită cu limba țării. 
Mai târziu, el va reveni asupra aces
tei poziții față de limba idiș, făcând și 
o observație în acest sens: că idișul 
își are originea în limba germană 
medievală, și nu în cea contempora
nă. Atenția lui Șăineanu este atrasă 
în mod special de lucrarea Ierusalim 
sau despre puterea religioasă și iuda-
ism, publicată în 1783, care, potrivit 
lui, reflectă profesiunea de credință 
a lui Moses Mendelssohn în ceea ce 
privește sensul și semnificația iudais
mului.

Interesantă este și comparația pe 
care o face Șăineanu între Moses 
Mendelssohn și Ion Heliade Rădules
cu, în încercarea de a demonstra că 
există afinități istorice comune între 
români și evrei: „Heliade – ca și Mo
ses Mendelssohn – a luptat din răs
puteri a reda poporului său o limbă și, 

împreună cu limba, el a căutat a re
învia întrînsul conștiința naționalității 
și demnității sale, atât de mult timp 
înăbușită de dușmanii neamului ro
mânesc.” În afară de informații des
pre viața și opera filosofului iluminist, 
lucrarea conține reflecțiile personale 
ale lui Șăineanu asupra evenimen
telor recente din țară, în perioada în 
care se încerca rezolvarea parțială a 
„problemei evreiești”, prin acordarea 
cetățeniei individuale anumitor cate
gorii de evrei, exemplar fiind următo
rul paragraf: „Astăzi (...), când o eră 
nouă se inaugurează pentru evreii 
din România, ei se vor strădui, ca în
totdeauna, ași îndeplini cu sfințenie 
datoriile lor față cu noua poziție ce li 
sa creat. Ei nu vor putea onora mai 
bine memoria lui Mendelssohn, decât 
punând în aplicare principala tendință 
a marelui bărbat, pe care o rezumă 
deviza acestei cărți: «Adoptați limba 
și aspirațiile poporului în mijlocul că
ruia trăiți!» Dând o mână frățească 
concetățenilor creștini, evreii vor pu
tea contribui pentru binele și prospe
ritatea României; căci numai lucrând 
cu puteri unite, această țară va putea 
păși necontenit pe calea progresului. 
Da, numai o activitate comună, fără 
deosebire de cult, va putea face ca 
scumpa noastră patrie să realizeze 
idealul românismului: ca România să 
devie un far de cultură pentru Orient, 
precum ea a fost dea lungul unui șir 
de veacuri un bulevard al civilizației 
pentru Occident!”

Un alt studiu istoric al lui Șăineanu 
este „Calomnia luării sângelui”, apă
rut în Anuarul pentru israeliți din 1882. 
Studiul își propunea să combată 
„monstruoasa acuzare” de omor ritu
al și aducea un element de noutate în 
abordarea acestei teme, prin analiza 
literaturii religioase care perpetua și 
exploata inculparea evreilor pentru 
acest delict: „Groaza ne cuprinde 
când ne gândim la miile de victime 
care, din pricina acestei înfiorătoare 
superstiții, au căzut jertfă fanatismului 
popular și unei justiții barbare! De sute 

de ori combătută și spulberată, o ve
dem mereu ieșind la iveală și ea pare 
a desfide chiar în luminile secolului în 
care trăim.” Întradevăr, acuzația de 
luare de sânge în scopuri ritualice va 
tensiona relațiile dintre evrei și români 
până la sfârșitul secolului al XIXlea.

Șăineanu arată că infanticidul ritu
al era o invenție a evreilor convertiți, 
care izbucnea în preajma Paștilor 
creștine. Datând încă din secolul al 
XIIlea, acuzația de omor ritual era 
paradigma cel mai des întâlnită pen
tru declanșarea violențelor; de obicei, 
urmarea acestor încăierări erau furtu
rile și distrugerea bunurilor evreiești, 
dar și vărsarea de sânge.

În România, tulburările din Săp
tămâna Mare aveau loc la intervale 
mai mari de timp, însă urmările lor 
au fost nefaste, notează Șăineanu. 
El atribuie clerului român populariza
rea acestei calomnii, prin traducerea 
diverselor scrieri antievreiești din li
teratura străină, dar și prin crearea 
unei literaturi antiiudaice românești. 
Prima scriere a fost publicată la Iași 
în 1771, cu titlul Alcătuirea aurită a 
lui Samuil Ravvi Jidovul mustrătoare 
rătăcirii jidovești, urmată de Înfrunta-
rea jidovilor și Praștia. Șăineanu redă 
o cronologie a incidentelor provocate 
de calomnia de sânge împotriva evre
ilor români. Prima mențiune a unei 
astfel de acuzații datează de la 1717, 
în timpul domnitorului Mihai Racoviță, 
iar evenimentul este descris pe scurt 
în Letopisețul Țării Moldovei al croni
carului Ion Neculce. Ultima acuzație 
de omor ritual împotriva evreilor din 
România, consemnată în studiul lui 
Șăineanu, a avut loc la Călărași, în 
1881, iscând un mare scandal, ali
mentat și de presa din Capitală, care 
relata cazul sub titluri ca „Ovrei sugă
tori de sânge”.

MARIA MĂDĂLINA IRIMIA

Din activităţile de cercetare ale

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

Lansarecolocviu: „80 de ani de la 
Pogromul din Iași și Holocaustul 

(Șoahul) din România”
Lansarea de la București a volumului colectiv în română și franceză 80 de 

ani de la Pogromul din Iași și Holocaustul (Șoahul) din România, coordonat 
de Carol Iancu și Alexandru Florin Platon, apărut în colecția Historica Dagesh, 
la Editura Universității „Al. I. Cuza” din Iași, sa transformat întrun colocviu 
despre nevoia de conștientizare a existenței Holocaustului din România în 
societatea românească, în contextul ascensiunii extremei drepte în Europa, 
inclusiv în România. Gazda întrunirii a fost CSIER.

Deschiderea a pornit de la recomandarea cărții, făcută de președintele 
FCER, deputatul Silviu Vexler, care a prezentat câteva considerații semantice 
asupra verbelor „a recunoaște” și „a asuma”. „În 2004 România a recunoscut 
întrun final existența Holocaustului în România. Nu am găsit nicăieri cuvântul 
și-a asumat ceea ce sa întâmplat atunci. De acolo văd că se trag problemele 
din ziua de astăzi, nu doar ale antisemitismului și Holocaustului, ci și cele ale 
rasismului și xenofobiei, în general. (...) Am început să fiu din ce în ce mai 
puțin încântat de comemorările standard, pentru că văd, din păcate, din ce în 
ce mai puțin partea de suflet a omului. Mam întrebat care este continuarea 
acestui discurs comemorativ, dacă am mers acasă și nu sa schimbat nimic.” 
Spre exemplificare, vorbitorul sa referit la lipsa de reacție din partea colegilor 
din Parlament, a presei, după cuvântarea în care sa opus cu documente pro
ceselor de reabilitare individuală și revizuire a sentinței date în 1945 genera
lului Nicolae Macici, „tehnic, cel mai mare criminal de război al României, care 
a coordonat personal, de la fața locului, execuția a 40.000 de evrei în 48 de 
ore la Odessa”. În cele din urmă, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins 
ambele procese. „E adevărat, lucrurile bune trebuie scoase în evidență, dar nu 
ca o formă de a șterge lucrurile mai puțin bune.”

Abordarea metodologică a volumului a fost făcută din necesitatea de a 
ieși din sfera punctualcomemorativă, în spiritul celor sesizate de președintele 
FCER. „Datorită domnieisale, România e singura țară, azi, în Europa, în care 
studiul istoriei evreilor și al Șoahului va deveni din 2023 materie obligatorie în 
școli”, a spus profesorul Carol Iancu.

„Este o carte care combină faptul istoric cu ele
mente noi sau reevaluate, dar în care există și o 

IULIA DELEANU
(Continuare în pag. 21)
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O nouă ediție a programului Noap
tea Sinagogilor a fost organizată în 
seara zilei de sâmbătă, 15 octombrie, 
de Federația Comunităților Evreiești 
din România și Comunitatea Evreilor 
din București, în colaborare cu Joint 
România.

Ery Pervulescu, directorul pro
gramelor naționale JCC, a adresat 
un cuvânt de bun
venit numeroșilor 
participanți reuniți cu 
acest prilej la Tem
plul Coral din Ca
pitală, la o distanță 
de 11 ani de când a 
luat naștere proiec
tul. De asemenea, 
ec. Silvian Horn, 
v i c e p r e ș e d i n t e l e 
Comu nității Evreilor 
din București, a rostit 
un mesaj de întâm
pinare, în calitate de 
amfitrion, salutând, în numele CEB, 
acest demers al cunoașterii și al dia
logului intercultural.

Gabaiul Templului Coral, Gilbert 
Șaim, a creionat pentru vizitatori cele 
mai recente repere istorice ale acestui 
lăcaș de cult: construit în fosta maha
la a Stelei, între anii 1864 și 1866, el 
a fost proiectat de doi arhitecți austri
eci care au avut ca sursă de inspirație 
Leopoldstädter Tempel, cea mai mare 
sinagogă din Viena, distrusă în anul 
1938, în timpul Nopții de Cristal.

Primrabinul Rafael Shaffer sa 
referit la multiplele funcții ale sinago
gii, ca loc de adunare și de învățare 
a Torei. Totodată, a răspuns celor mai 
frecvente întrebări cu privire la religia 
iudaică și calendarul evreiesc și a ară
tat că rolul unui rabin este acela de 
îndrumător, atât în viața de zi cu zi, 
cât și în ceea ce privește chestiuni 

de viață, în general. 
„Când mă apropii de 
Templul Coral, simt 
povara răspunderii”, 
afirma rabinul Shaffer 
în cadrul unui scurt 
documentar având ca 
subiect vechiul lăcaș 
de cult din inima 
Bucureștilor. Ritualul 
cantorial sinagogal a 
fost ilustrat prin inter
mediul unei secvențe 
muzicale susținute de 
primcantorul Emanu

el Pusztai și de Corul Templului Coral 
dirijat de Robert Olteanu Levensohn.

Deputatul Silviu Vexler, preșe din
tele Federației Comu nităților Evre iești 
din România, sa arătat încântat de 
interesul publicului pentru acest eve
niment. „Noaptea Sinagogilor Des
chise, noaptea inimilor deschise”, a 
remarcat domniasa vorbind despre 
importanța apropierii umane, cu atât 
mai necesară în aceste zile martore ale 
unei adânci 
fragmentări.  

Emoția, pocăința și bucuria sunt 
sentimentele care unesc evreii de 
pretutindeni în timpul sărbătorilor de 
Roș Hașana și Iom Kipur, zile în care 
ne înfățișăm în fața Judecății Divine, 
cu toate faptele noastre bune și rele 
din cursul anului care a trecut și ne ru
găm bunului Dumnezeu să fie iertător 
cu greșelile săvârșite și să ne înscrie 
în Cartea Vieții.

Sinagoga Mare a fost neîncăpă
toare pentru cei care, cu multă emo
ţie și pioșenie, au dorit să participe 
la serviciile religioase oficiate de ra
binul Yehoshua Aharonovitch și de 
Albert Lozneanu şi să asculte sune
tul pătrunzător al șofarului care ne 
reamintește tuturor că trebuie să ne 
curăţăm de păcatele noastre și să ne 
împăcăm cu frații și surorile noastre.

Președinta Comunității Evreilor din 
Iași, Benjamina Ides Vladcovschi, a 
vorbit despre semnificaţia acestor im
portante sărbători, specificând faptul 
că, în timpul celor zece zile ale căinței, 
Dumnezeu reînnoieşte relaţiile cu oa
menii şi stabileşte desfăşurarea vieţii 
fiecăruia dintre noi pentru întreg anul, 
și a urat tuturor Șana Tova uMetuka 
și Gmar Hatima Tova, iar Albert Loz
neanu, directorul JCC Iași, a arătat că 
această perioadă este o oportunitate  
pentru  fiecare dintre noi de ași face un 
examen de conștiință în lumina celor 
mai înalte valori iudaice, cu speranța 
că Dumnezeu va accepta rugăciunile 
și căințele exprimate, și a urat tuturor 
un An Nou dulce, cât mai bun și să fie 
înscriși cu toții în Cartea Vieții.

După ceremoniile religioase, par
ticipanții au fost invitați la restaurantul 
ritual al comunităţii, unde au fost ser
vite mâncăruri specifice, din care nu 
au lipsit vinul tradițional, deliciosul ho-
neikleikeh şi merele cu miere.

Cu prilejul evenimentului național 
„Noaptea Sinagogilor Deschise”, Si
nagoga Mare din Iași șia deschis din 
nou porțile pentru toți cei interesați să 
afle mai multe informații despre cultu
ra, religia și tradițiile noastre.

În cel mai vechi edificiu de cult mo
zaic de pe teritoriul României, spațiu 
sacru, în care rugile atâtor generații 
sau ridicat către Dumnezeu, aproa
pe 200 de vizitatori au putut admira 
frumusețea arhitecturii sinagogii, au 
putut vedea obiecte de cult specifice 
sărbătorilor evreiești și afla diferite as
pecte socioculturale și religioase ale 
prezenței evreilor pe aceste melea
guri; sa oficiat ceremonia de Havda
lah și sau pus numeroase întrebări 
întro atmosferă caldă și prietenoasă.

JCC Iași și Comunitatea Evrei
lor din Iași au continuat tradiția pro
iectelor culturale și de promovare a 
multiculturalității, prin care se dorește 
aducerea în atenția opiniei publi
ce a istoriei minorității evreiești din 
Iași, a valențelor multiculturale ale 
istoriei Iașiului, cât și a importanței 
cunoașterii istoriei zbuciumate prin 
care a trecut evreimea română. Ast
fel, cu prilejul Zilei Naționale de Co
memorare a Victimelor Holocaustului 
din România, un grup de elevi ai Co
legiului Național „Costache Negruzzi” 
din Iași, coordonați de prof. dr. Elvira 
Rotundu și de prof. dr. Franck Gerd, 
au vizitat Sinagoga Mare unde au fost 

întâmpinați de directorul JCC Iași, Al
bert Lozneanu, care a făcut un scurt 
istoric al Sinagogii Mari și al tradițiilor 
evreiești, și de ing. Burăh Bercu care 
a vorbit despre viața evreilor din Iași 
în perioada interbelică și despre Po
gromul din iunie 1941. La finalul în
tâlnirii, elevii și profesorii lor au aprins 
lumânări la Monumentul Victimelor 
Pogromului din fața Sinagogii Mari.

SILVIAN SEGAL

Ziua Națională de Comemorare a 
Victimelor Holocaustului din România, 
9 octombrie, dedicată amintirii evreilor 
și romilor români deportați în Transnis
tria, a fost marcată la JCC București, 
în spațiul Blue Lagoon. Delia Marc, 
coordonator de programe culturale, 
a propus publicului o întâlnire (prin
tro înregistrare video) cu dr. Miriam 
KorberBercovici, supraviețuitoare a 
deportării în lagărul Djurin, și cu dr. 
Anca Tudorancea, cercetător la Cen
trul pentru Studiul Istoriei Evreilor din 
România „Wilhelm Filderman”.

Dr. Anca Tudorancea a subli
niat semnificația zilei de 9 octom
brie, ca „asumare a trecutului și a 
responsabilității față de Holocaust în 
context românesc”, dar și ca „dato
rie morală față de supraviețuitori”. În 
ceea ce o privește, cel mai mult au 
influențato întâlnirile cu Liviu Beris 
(z.l.) care a avut ideea foarte impor
tantă de a merge în școli (împreună cu 
Oliver Lustig z.l.) pentru a le vorbi des
pre Holocaust elevilor și profesorilor: 
„Aceasta a avut un impact imens asu
pra lor. Au fost și incidente, dar lucru
rile nu se schimbă peste noapte. Prin 
perseverență, astăzi ele arată mult 
mai bine decât atunci. Este esențială 
continua perfecționare a profesorilor, 
din care nu toți sunt filosemiți, întrucât 
ei formează mii de copii.”

Delia Marc a vizitato recent pe dr. 
Bercovici acasă la domniasa, cu oca
zia împlinirii vârstei de 99 de ani. Ia 
admirat memoria „spectaculoasă și 
prodigioasă”: „Parcă ar avea în minte 
un dulap vast, cu sute de sertărașe cu 
informații despre mulții membri ai fa
miliei, organizarea caselor familiei, cu 
camerele lor, mobilierul, îmbrăcămin
tea, bucătăriile, alimentele, felurile de 
bucate, cutumele și sărbătorile religi
oase. O memorie vastă, în care încap 
fără înghesuială și istoria și organi

zarea orașelor precum Câmpulungul 
natal, Botoșaniul, relațiile umane in
teretnice, dar și încordarea politică și 
europeană, guvernul GogaCuza etc.”

Au discutat îndelung pe marginea 
amintirilor din Jurnal de ghetou: ori
ginalul, scris cu un creion chimic pe 
un caiet primit la 18 ani de la un bun 
prieten, se află la Washington; în Ro
mânia, jurnalul a fost publicat în două 
ediții (Kriterion, 1995; Curtea Veche, 
2017). Dr. Bercovici a prezentat și un 
album de fotografii de familie, remar
când că mai mult de jumătate dintre 
membrii ei au pierit în Transnistria. 
Fusese „o fată veselă, normală, căre
ia îi plăcea să danseze”. Fața hidoasă 
a lagărului – „păduchi, râie, boli, foa
me” – ia adus o „depresie cumplită”, 
care a urmărito mult timp: „Acolo am 
murit câte puțin. Mai bine muream la 
Auschwitz dintrodată.” Nici acum nu 
poate reveni la Câmpulung, orașul 
natal din care a fost alungată; preferă 
săl păstreze în amintire pe cel „din vi
sele și din gândurile” sale.

Primrabinul Rafael Shaffer și prim
cantorul Emanuel Pusztai au aprins o 
lumânare în memoria celor care șiau 
pierdut viața în Holocaust și au rostit 
„El Male Rahamim”.

De asemenea, a fost difuzat primul 
episod, intitulat „Transnistria”, din se
rialul documentar „Amintiri din infern”, 
realizat de TVR Internațional în cola
borare cu BucPress TV Cernăuți. Prin 
vocea supraviețuitorilor Erika Feiler, 
Zeev Schwartz, Silvia Marcu, Benno 
Friedel, Iosef Klein, Vigda Erna Kert
zer (fiica unei supraviețuitoare) și Ar
nold Helman, au fost evocate aminti
rea și mărturiile puținilor evrei bucovi
neni scăpați cu viață din deportarea în 
Transnistria, începută la 9 octombrie 
1941.

CLAUDIA BOSOI

După ce anul trecut, prin proiectul 
„Sunetul Sinagogilor”, Asociaţia Pan
tograf a reuşit să facă să răsune mu
zica de calitate în marile sinagogi din 
Timiş, Arad şi Caraş Severin, în acest 
an şiau dedicat timp construirii unui 
site care prezintă opt sinagogi din 
aceeaşi regiune. Pe lângă acestea, 
cu ajutorul celor trei consultanţi com
petenţi, Smaranda Vultur, Getta Neu
mann şi Gabriel Szekely, cititorii pot 
descoperi mărturii scrise şi video ale 
seniorilor acestor comunităţi, interviuri 
cu liderii comunităţilor şi descrieri ale 
lăcaşurilor de cult. Siteul reprezintă 
un material documentar de excepţie 
pentru oricine doreşte să cunoas
că acest spaţiu religios, de aproape 
sau de departe. Sebastian Puraci a 
scanat 3D toate aceste obiective, iar 
cel care accesează siteul www.po
vestilesinagogilor.com va putea face 
o plimbare virtuală în toate aceste 
sinagogi. Dincolo de faptul că este o 
metodă de cercetare excelentă pentru 
elevi, studenţi şi turişti, acest site re
prezintă, cu siguranţă, un instrument 
mult râvnit pentru cei care trăiesc pe 
alte meridiane și poartă în suflet nos
talgia oraşelor natale.

La lansarea siteului, eveniment 
care a avut loc la Sinagoga Cetate din 
Timişoara, a fost organizată o dezba
tere moderată de Ovidiu Miron, liderul 
asociaţiei, şi de Otilia Ghiţescu, cea 
care a realizat majoritatea interviurilor 
video ale proiectului. Au participat Lu

ciana Friedmann, preşedinta comuni
tăţii timişorene, gazdă a evenimentu
lui, preşedintele Comunităţii Evreilor 
din Lugoj, ing. Ivan Bloch, preşedinte
le Comunităţii Evreilor din Arad, Raoul 
Vizental, preşedintele Obştii din Ca
ransebeş, Florian Damian Schwartz.

Discuţia cu doamna prof. dr. Sma
randa Vultur, realizatoarea volumelor 
Memorie salvată şi a mai multor pro
iecte de istorie orală, a mers pe urme
le interviurilor cu numeroși membri ai 
comunităţilor din regiune, dintre care 
cei mai mulţi nu mai sunt printre noi. 
Mărturiile rămase si păstrate acum şi 
în format digital reprezintă adevărate 
nestemate peste timp ale unui mod 
de viaţă care a dispărut, ale unor vre
muri, când paşnice, când tragice, pe 
care persoanele evocate au avut forţa 
să le depăşească. (L.F.)

O toamnă ieșeană bogată în evenimente
JCC IAȘI

JCC BUCUREȘTI

JCC TIMIȘOARA

ziua Națională de Comemorare  
a Victimelor Holocaustului din România

asociaţia Pantograf, al doilea proiect evreiesc
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În principiu, nu e bine să fii minoritar. De când am 
început să gândesc independent, adică sămi formez 
propriile mele păreri despre tot ce se întâmplă în jur, 
am considerat că fiecare individ ar trebui să trăiască 
în țara în care e majoritar din punct de vedere etnic. 
Dar, în același timp, eram convins că acest deziderat 
e de fapt unul teoretic, ideal, și că în mai toate țările 
mapamondului există grupuri minoritare.

Bineînțeles, abordând acest subiect de fapt nu fac 
decât să vorbesc de funie în casa spânzuratului, pen
tru că cine cunoaște mai bine decât noi, evreii, „po
vestea” minoritarului și cine sa lovit mai mult și mai 
tragic decât noi, evreii, de ceea ce lumea numește 
„diaspora”?

Dar iată că există și minuni și, de aproape 75 de 
ani, Israelul, țara evreilor, e pe harta globului, dar este 
o țară în care trăiește o minoritate de cam 21% arabi 
(18% musulmani; restul, druzi, cerchezi, creștini).

Ideea de a pune pe hârtie câteva însemnări lega
te de viața cetățeanului arab în Israel sa încropit în 
mintea mea după ce, recent, sau publicat date sta
tistice în legătură cu această minoritate, raportate la 
anul 2021. Iatăle pe scurt. Nu voi încerca să le com
par cu nimic, nici cu cele reflectând situația evreilor 
în Israel, nici cu cifrele aparținând lumii arabe. După 
părerea mea, datele de mai jos spun mai totul, iar 
cititorului nui rămâne decât să caute pe la dr. Google 
cifre similare pentru alte părți ale lumii și să le compa
re cu cele prezentate aici.

E vorba de aproximativ 2 milioane de arabi israe
lieni, un număr care crește cu 2% în fiecare an. Cam 
90% posedă propriile lor locuințe/case. Aproape două 
treimi au acces la un calculator 
și 81% au acces direct la inter
net. 83% dintre familiile arabe 
posedă un autoturism, 84% dintre bărbații arabi au 
un loc de muncă. Cheltuielile lunare pe familie arabă 
ajung la 2.700 de euro. Mortalitatea infantilă e 5,3%. 
În sfârșit, 14 arabi sunt membri ai Knessetului, parla
mentul israelian.

Se povestește, și nam idee cât de veridică e 
povestea, cum că la întâlnirea dintre Hrușciov și 
Kennedy, la Viena, președintele american sa plâns 
liderului sovietic în legătură cu situația grea a evreilor 
în țara comunismului atotbiruitor. Riposta lui Hrușciov 
a fost imediată: în URSS sunt atâția medici evrei, și 
atâția ingineri evrei, și atâția profesori evrei etc. Apoi, 
cu mândrie în glas, la provocat pe președintele Sta
telor Unite să ofere cifre comparative, la care răspun
sul a fost: nam idee, noi pur și simplu nu numărăm!

Sar putea spune același lucru în legătură cu da
tele de mai sus – și pe undeva această critică e jus
tificată. Dacă totul e în ordine, dacă arabul israelian 
își are un loc stabil și pozitiv în societatea israeliană, 
pentru ce e nevoie de statistică? În plus, se mai spu
ne că statistica poate dovedi orice dorești, și că, în 
ochii statisticianului, o femeie însărcinată în luna a 
noua e egală cu trei femei însărcinate în luna a treia.

Și totuși e nevoie. E nevoie, și asta din cauza per
manentei campanii de denigrare a ceea ce se întâm
plă în Israel în legătură cu populația arabă. Oare cum 
poți împiedica colportarea de știri false? Oare cum te 
poți opune campaniei internaționale de delegitimare 
a statului evreu, o campanie care proferează minciu
na potrivit căreia Israelul nu dă drepturi egale oricărui 
cetățean?

Cum îl poți convinge pe cel care uită că în Israel 
cetățenii arabi sunt egali în drepturi cu cei evrei, dar 
nu și egali în obligații? Pentru că tinerii arabi, băieți 
și fete, sunt scutiți de stagiu militar, pe motiv că ei nu 
vor putea lupta împotriva propriilor frați din țările ara

be aflate în stare de război cu Israelul, ceea ce face 
ca un număr infim de arabi să servească în armata 
israeliană (cu excepția druzilor și a unei bune părți 
din populația beduină).

Apropo, în Primul Război Mondial evreii sau aflat, 
ca soldați, de ambele părți ale conflictului și nimeni în 
Europa nu a îndrăznit să ridice acest argument pen
tru a se opune recrutării. Și de când unui arab nu i 
se permite să ucidă un alt arab?! Dar aici, în Israel, 
lucrurile nu sunt simple.

În primul rând, li se oferă tinerilor arabi (băieți 
și fete) posibilitatea serviciului național, un serviciu 
civil, fără niciun aspect militar, în care individul sau 
individa poate ajuta în spitale, case de bătrâni și în 
alte instituții publice. Mai mult, acest ajutor poate fi 
acordat (la cerere) doar în așezările arabe. Cu alte 
cuvinte, e vorba de o activitate obștească în folosul 
propriei comunități. Din păcate, un procent infim de ti
neri arabi israelieni se încadrează anual în acest pro
iect. Consecința? Un tânăr evreu devine student cam 
la vârsta de 2225 de ani (exact ca propriii mei fii), iar 
primul său salariu îl va primi în apropierea aniversării 
a 30 ani de existență terestră. Dar omologul său arab 
va fi primit la studii superioare la vârsta de 18 ani și 
va începe să trăiască pe propriile picioare cam pe la 
2324 de ani.

Nu, situația nu e nici pe departe roz. Nu e de
loc plăcut să trăiești întro țară în care aparții unei 
minorități. Oricum ar fi, ești și rămâi diferit de alții, de 
majoritate. Nu e plăcut deloc să trăiești ca minoritar 
întro țară atacată din prima zi a existenței sale de 
„frații” tăi de peste graniță. Și faptul că arabi israelieni 

sunt autorii unor acte teroris
te împotriva populației civile 
nuți face traiul mai ușor și 

mai plăcut.
Repet: noi, evreii, am fost timp de 2000 de ani 

„campionii” vieții de minoritar și am simțit totul pe 
pielea noastră. Dar iată ce înseamnă: vive la petite 
différence!

Noi nu neam putut bucura de 21 de state evreiești 
de pe tot mapamondul, așa cum sar putea bucura 
vecinii mei arabi israelieni, cu cele 21 de state arabe 
în care se vorbește limba lor, în care religia e aceeași 
cu a lor, la fel și mentalitatea și felul de viață.

Și iată surpriza! Niciun arab israelian nu încearcă 
să capete cetățenie egipteană sau siriană ori iorda
niană (apropo, 70% din populația Iordaniei e formată 
din palestinieni!).

Povestea de mai sus are și o parte comică, dacă 
poate fi numită așa. La câtva timp după instaurarea 
Autorității Palestiniene în teritoriile de la est de fluviul 
Iordan și în Fâșia Gaza (anii ’90 ai secolului trecut), 
un foarte cunoscut politician israelian (bineînțeles, 
evreu) a propus mutarea graniței de est a Israelu
lui prosper puțin spre vest, în așa fel încât câteva 
așezări arabe să treacă de la statutul de israeliene la 
cel de palestiniene. Adică un fel de transfer, dar nu de 
populație, ci de teritoriu. Adică reunirea acelor săteni 
arabi cu frații lor palestinieni.

Din păcate, încă nu sa inventat un aparat care 
să măsoare nivelul furiei unui individ. Pentru că dacă 
ar fi existat, „furiometrul” acesta ar fi arătat cifre ma
ximale! Opoziția cetățenilor arabi israelieni la aceas
tă propunere a întrecut orice măsură. Nu, nu mă voi 
lăsa ispitit și nu voi prezenta aici părerea mea despre 
acest refuz. Las cititorului acest mic exercițiu intelec
tual, fiind sigur că se va bucura de rezultat.

Prof. dr. GABRIEL M. GURMAN
Omer, Israel

gurman@bgu.ac.il

Însemnări de la fața locului

Găzduirea în România a refugiaților evrei din 
Ucraina a fost temporară. „Până în anul 1925 
am reușit să evacuăm aproape toți refugiații”, 
scrie Filderman în Memorii.... „Împreună Ar
gentina, Canada, SUA, Franța și Brazilia au 
primit 45.000 de refugiați. Dar realizarea aces
tei plecări nu a fost ușoară. În afara țării se 
desfășura un proces neîntrerupt de bătut la uși, 
de rugăminți pentru acordarea de vize, pen
tru obținerea de pașapoarte Nansen (eliberate 
apatrizilor de Liga Națiunilor), legalizarea aces
tora. Întotdeauna erau discuții interminabile. De 
nenumărate ori lucrurile trebuiau luate de la ca
păt, deoarece ceea ce se hotăra întro zi era 
apoi retractat, modificat sau interpretat diferit 
de funcționarii în cauză. Ba nu existau vapoare 
transatlantice, ba vizele expiraseră. Erau 6 ani 
întregi de nesfârșit coșmar”, conchide Filder
man. În continuare, el citează din ziarul Universul 
despre „permanentele deformări și 
minciuni ale antisemiților înveterați 
care pretindeau că sunt sute de mii 
de refugiați; că noi suntem atât de 
puternici, atât de influenți, încât am 
pus la cale, împreună cu bolșevicii, 
invazia evreiască a Basarabiei.”

În legătură cu greutățile ivite cu ocazia ple
cării evreilor ucraineni, UER adresează memorii 
autorităților române. Astfel, la data de 15 octom
brie 1923, Filderman semnează un memoriu că
tre I. Gh. Duca, pe atunci ministru de externe, 
în care cere aprobare pentru amânarea plecării 
evreilor în America, plecare stabilită pentru luna 
noiembrie 1923. „Americanii au anunțat că tre
buie să amâne primirea până la data de întâi iu
nie 1924. Așadar aceștia vor putea pleca abia în 
cursul lunii iunie 1924 pentru a ajunge în Ame
rica când se redeschid granițele. Iar Canada a 
anunțat că nu poate primi decât 400 de refugiați 
pe lună pentru a da astfel timp pentru așezarea 
noilor veniți.” Având în vedere că este un caz de 
forță majoră, că numărul celor rămași este des
tul de redus, că există totuși siguranța deplină 
pentru plecarea lor, date fiind vizele existente, 
Filderman îl roagă pe ministrul I. Gh. Duca să 
aprobe prelungirea termenului de plecare până 
la finele anului 1924. În anul 1925 conducătorul 
UER arăta că, după statistica oficială, mai sunt 
doar 3.500 de refugiați evrei ucraineni. Pen
tru întreținerea și evacuarea celor plecați sau 
cheltuit peste 60 de milioane de lei. „Așadar noi, 
evreii, putem spune că neam îndeplinit o dato
rie și umană și patriotică.”

La 12 octombrie 1923, Filderman a primit 
următoarea scrisoare în limba idiș redactată la 
Chișinău:

„Președintelui Uniunii Evreilor Români. 
Din partea Comitetului Central de Ajutorare a 
Refugiaților Evrei Ucraineni:

Comitetul Central de Ajutorare, reprezen
tând 65 de Comunități Israelite din Ucraina, 
aflânduse astăzi pe punctul de a pune capăt 
problemei refugiaților, consideră că este de da
toria sa săși exprime față de dumneavoastră 
profunda gratitudine, în numele tuturor acestor 
nenorociți pentru care ați stat de veghe de la 
începutul anului 1920 cu devotament și cu iubi
re, participând la suferințele lor, adâncile noas
tre mulțumiri. Credem mai cu seamă a sublinia 
că mulțumită activității dumneavoastră plină de 
succes în chestia refugiaților, numele dumnea
voastră va fi înscris cu litere de aur în istoria 
evreilor ca unul din cei mai buni fii ai poporului 
evreu.” Semnează președintele Aron Mazur.

Dar activitatea pentru protecția refugiaților 
nu sa terminat. După ce marea masă a evreilor 
ucraineni a părăsit țara, au mai rămas totuși câ
teva mii de refugiați. „În sprijinul acestora UER a 
continuat să lucreze pentru a li se asigura un re
fugiu liniștit. Opera UER în favoarea refugiaților 
evrei ucraineni a fost în același timp și o operă 
patriotică”, se conchide în raportul de activitate 
al organizației, prezentat la Congresul din 1929. 
În general, solidaritatea internațională a intrat în 
tradiția evreimii române.

LYA BENJAMIN

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

Recunoștință  
din partea  

evreilor ucraineni

Minoritar în Israel, la bine și la rău

Cartea – ca simbol și deopotrivă instrument al 
cunoașterii – a fost evocată de președintele FCER, 
recomandând în special tinerilor să citească, să 
caute răspunsuri la întrebările lor. Silviu Vexler  
șia exprimat speranța în existența unor viitoare ast
fel de întâlniri menite întrebărilor, poate și răspunsu
rilor, dar cu certitudine dedicate apropierii între oa
meni, întrun lăcaș de cult cu porțile deschise pentru 
oameni.

Muzeul de Istorie şi Cultură a Evreilor din Româ
nia „Dr. Nicolae Cajal”, din incinta Templului Unirea 
Sfântă, șia deschis și el porțile vizitatorilor. Aceștia 
au avut ocazia să afle detalii despre istoria evreilor 
din România, despre sărbătorile și tradițiile evreiești, 
beneficiind și de un tur ghidat al lăcașului de cult, ofe
rit de Carmen Hannah Iovițu, directoarea Muzeului. 
Iubitorii de artă au putut admira lucrări aflate în Pina
coteca FCER, între care se regăsesc picturi semnate 

de Nicolae Tonitza, Marcel Iancu, Tia Peltz ș.a.
Sinagoga Mare din strada Vasile Adamache a ofe

rit celor prezenți ocazia de a participa la un moment 
artistic susținut de Teatrul Evreiesc de Stat din Capi
tală. Adrian Gueron, directorul JCC București, și Ery 
Pervulescu au mulțumit partenerilor de la TES pen
tru implicarea în acest proiect. Muzică și umor evre
iesc, toate întrun spectacol – Stand-Up Lechaim! – 
susținut de actori ai Teatrului Evreiesc de Stat (Maia 
Morgenstern, Mihai Ciucă, Dorina Păunescu, Andrei 
Miercure, Lorena Luchian și Mirela Nicolau) cu parti
ciparea TES Orchestra. Prezentarea sinagogii monu
ment istoric a fost realizată de Mihail Gălățeanu care 
a răspuns tuturor întrebărilor celor care iau călcat 
pragul.

În cadrul sinagogii Ieșua Tova au avut loc întâlniri 
cu reprezentanți ai Chabad România, tururi de pre
zentare a sinagogii și a tradițiilor evreiești de toamnă.

(Urmare din pag. 14) Noaptea Sinagogilor 2022
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– Avem circa 80 de cimitire în 
județ, în custodia noastră – ne spu
ne ing. Iosif Valter, referinduse la 
pro ble ma conservării patrimoniului 
sacru. Mereu se mai descoperă încă 
un cimitir. Administratorul comunității, 
Eliezer Sângeorzan, le vizitează peri
odic, întocmește rapoarte. Rapoarte
le nu rezolvă situația. Plătim cam 70 
de oameni în fiecare an să aibă grijă 
de ele ca observatori. Ar fi nevoie de 
foarte mulți bani pentru menținerea 
lor în bună stare. De unde? Federația 
nu are bani. Primăria nea mai ajutat, 
dar cu sume simbolice. Un exemplu: 
ce înseamnă 15.000 lei la nevoile 
noastre?! Cu ajutorul unor sponsori
zări, venite înainte de pandemie, din 
partea unor organizații evreiești din 
SUA, via Ungaria, banii au ajuns di

rect la firme – au fost renovate câteva 
cimitire. Originarii din Bistrița și împre
jurimi nu se grăbesc să facă donații. 
Constrângerile financiare merg până 
acolo încât nu avem bani să reparăm 
acoperișul singurei sinagogi rămase 
în picioare în Bistrița, după demolările 
din anii lui Ceaușescu, când au dispă
rut sinagogile din Năsăud, Sângeorz
Băi, Beclean și câte altele.

– E vorba de sinagoga dată în co-
modat?

– Da, dar noi, proprietarii, suntem 
obligați să suportăm aceste cheltuieli. 
Sinagoga a fost construită în 1856, în 
stil arhitectural eclectic. În 2007, prin
trun contract de comodat pe 20 de 
ani, semnat între FCER, președintele 
de atunci al comunității noastre și 
președintele Societății de Concerte 

Președintele comunității bistrițene, ing. Iosif Valter, are de lup-
tat cu uriașe dificultăți.

1. Numărul de membri ai comunității e din ce în ce mai mic: 
majoritatea plecați pe drumul fără întoarcere Auschwitz-Birke-

nau; supraviețuitorii, puțini câți s-au întors, sunt la vârste foarte 
înaintate; cei sub 60 de ani, plecați în căutarea unui trai mai bun.

2. Simte cercul lipsurilor financiare strângându-se din ce în ce mai mult.

„ Provocări actuale, motivații istorice, imperative perene”
Interviu cu ing. IOSIF VALTER, președintele C.E. Bistrița

uniunea femeilor 
israelite”, societate 
al cărei obiectiv prin
cipal este sprijinirea 
fetelor cu venituri 
familiale modeste 
să învețe în școli. 
În 1891 vizitează 
orașul împăratul 
Aus t ro Ungar ie i , 
Franz Iosef. Din par
tea comunității evreiești este salutat 
de notabilități: av. Isac Blumenfeld, 
industriașul Nathan Brecher, negus
torul Emanuel Halberg. După Ma
rea Unire, în 1920, se înființează la 
Bistrița „Biroul Central Ortodox Israelit 
din Transilvania” care activa pentru 
integrarea comunităților evreiești din 
Ardeal în România. Numărul evreilor 
din județ, stabiliți în zona rurală, anu
me 3.743, era mai mare decât cel din 
zona urbană, 2.596, se arată în recen
sământul din 1930, ceea ce infirmă 
sloganul inapetenței evreilor pentru 
agricultură. Ceea ce nu înseamnă că, 
și în județul nostru, evreii nu au avut 
un rol semnificativ în industrie. Din 34 
de întreprinderi, 12 erau deținute de 
proprietari evrei, se arată întro statis
tică din 1938.

– Când se instituie prigoana antie-
vreiască la nivel statal?

– Începe în 1939, când se întoc
mesc liste cu evrei. Dar Holocaustul 
evreilor din Transilvania de Nord se 
dezlănțuie în 1944. Prin DecretulLe
ge 1240/1944, din 5 aprilie 1944, este 
pusă în aplicare obligativitatea tuturor 
evreilor de a purta steaua galbenă, iar 
prin DecretulLege 1610/1944, din 21 
aprilie același an, sunt reglementate 
unele chestiuni legate de proprietățile 
evreilor, toate magazinele evreiești fi
ind confiscate. La 3 mai 1944 încep 
ghetoizările. Femeile sunt internate 
pe terenul fostei ferme „Stamboli”, 
la 3 kilometri depărtare de Bistrița. 
Bărbații, pe locul actualei Stațiuni de 
Cercetare și Producție Pomicolă. În 
total, 7.000 de evrei. Aproape 2.500 
proveneau chiar din Bistrița. Ceilalți 
au fost aduși din districtele Bistriței 
de Jos și Bistriței de Sus, Năsăud și 
Rodna. „Cazarea” a fost în barăci, 
adăposturi pentru porci. Cine nu avea 
loc, dormea sub cerul liber. Resursele 
de apă și hrană erau precare. Lipseau 
condiții elementare de igienă, me
dicamente. Prizonierii erau torturați. 
Perchezițiile erau făcute de detectivi, 
jandarmi și nyilașiști din Bistrița. 300 
de evrei mor înainte de a ajunge la 
Auschwitz. Sunt azvârliți întro groapă 
comună. La 31 mai 1944 începe de
portarea la Auschwitz. Vagoanele sunt 
închise cu lacăte și ferecate cu sârmă 
ghimpată, păzite până la Kosice de 
armata ungară, unde paza este pre
luată de Gestapo până la Auschwitz. 
Deportarea sa încheiat pe 4 iunie 
1944. Un recensământ din 1945 arăta 
că aproximativ 100 de evrei din județ 
se întorseseră din lagăr. În memoria 
victimelor Holocaustului au fost ridica
te trei monumente: în fața sinagogii; 
pe Dealul Dumitra, unde a fost locul 
de adunare spre ghetouri; și „Memori
alul Vieții”, pe care sunt înscrise 1.700 
de nume ale celor uciși, inaugurat de 
președintele Fredi Deac z.l.

– Cum ați organizat anul acesta 
Ziua Națională de Comemorare a Vic-
timelor Holocaustului din România?

– Am depus coroane de flori la cele 
trei monumente. A fost păstrat un mo
ment de reculegere. Antisemitismul 
nu este o amenințare doar la adresa 
evreilor, leam spus celor de față, ci 
a întregii societăți. Cine nu învață din 
istorie riscă să o repete. „Aminteșteți  
și nu uita!” Fie ca această porun
că biblică să ne însoțească per 
manent.

IULIA DELEANU

Bistrița, sinagoga a fost refăcută prin 
programul „Cultura 2000”, finanțat de 
Comisia Europeană și cu fonduri de 
la Ambasada SUA, diferite fundații 
europene, dar și cu mijloace loca
le: Consiliul județean, Consiliul local 
Bistrița, Ministerul Culturii și Cultelor. 
La parter sunt organizate spectacole 
de muzică și teatru. Sala are o capa
citate de 300 de locuri și 200 de locuri 
în picioare. Balconul a devenit spațiu 
pentru expoziții de pictură, sculptură, 
fotografie.

– Aveți o casă de rugăciuni pentru 
serviciile religioase?

– Nu separat. În incinta sinagogii 
am păstrat o cameră unde avem Aron 
Kodeș, avem Sul de Tora. Acolo ne 
adunăm de sărbători, cum am făcut și 
anul acesta.

– Când a ajuns comunitatea dvs. 
la o poziție importantă în zonă?

– După 1880, când, din totalul de 
8.000 de locuitori bistrițeni, populația 
evreiască reprezenta 4,8%. Faptul 
sa datorat afluxului de evrei fugiți din 
Imperiul țarist în urma persecuțiilor. 
În 1887 este fondată la Bistrița „Re

Cu prilejul sărbătorilor de toamnă, 
între 20 septembrie și 13 octombrie 
2022, primrabinul Rafael Shaffer 
a susținut o serie de patru prele
geri online, ca parte a programului 
educațional Midreșet Iavne, oferit 
de Cancelaria Rabinică în cadrul 
activităților de Talmud Tora. Sărbăto
rile au fost prezentate prin învățături, 
extrase din rugăciune, traduceri, com
pletate de exemplificări sonore ale 
primcantorului Emanuel Pusztai.

Prima prelegere a fost dedicată 
sărbătorii de Roș Hașana, numită 
și Iom Teruah. „Teruah” este sunetul 
întrerupt care iese din șofar și care 
poate avea trei sensuri: chiot de bu

curie, geamăt sau alarmă. „Este un 
zgomot care zguduie și care este în
cadrat între două sunete liniștitoare. 
Șofarul este făcut dintrun corn de 
berbec. El ne aduce aminte de ber
becul care a fost sacrificat de pa
triarhul Avraham în locul fiului său, 
Ițhac. Ne aduce aminte de cel mai 
important eveniment din viața noas
tră, ca popor, dar și al umanității: 
primirea Torei, când Dumnezeu Sa 
dezvăluit pe Muntele Sinai și nea 
dat învățătura care a fost preluată de 
multe dintre popoarele lumii. Înain
te de a ne da Tora, sa auzit suflatul 
din șofar. Șofarul se va auzi din nou 
pentru eliberarea noastră – întâi de 
toate, de răul care se află înăuntrul 
fiecăruia dintre noi și care este, de 
fapt, cea mai mare înrobire. În fiecare 
an, când auzim șofarul, pare că pu
terea răului din noi scade. Se spune, 

tot ca o personificare, că răul din noi 
se sperie când își aude ultimul ceas. 
Chiar găsim o paralelă cu o altă for
mă – toaca. Ea se folosește și ca 
avertisment și ca adunare și are ca
pacitatea de al ucide pe Ucigăl toa
ca. E aceeași idee, îmbrăcată în alte 
cuvinte. Instrumentul e diferit, dar 
ideea am vrut să o explic”, a subliniat  
conferențiarul.

A doua prelegere a fost despre Iom 
Kipur, „cea mai importantă zi a anului”, 
zi de post. Primrabinul Shaffer a ex
plicat obiceiul de Kaparot, din ajunul 
sărbătorii. O găină pentru persoanele 
de sex feminin, un cocoș pentru cele 
de sex masculin erau rotite deasupra 
capului și se spunea: „Această găină, 
acest cocoș să fie tăiați, iar noi, în locul 
lor, să mergem spre viață bună și spre 
pace!” În zilele noastre nu mai avem 
șohet (sacrificator ritual). În locul gă
inii sau cocoșului, același lucru se 
poate face cu o sumă de bani, pentru 
a păși spre o nouă viață. Este o zi de 
post negru, 25 de ore (de când începe 
rugăciunea) fără mâncare, băutură, 
pantofi de piele, alifii pe corp, relații 
conjugale: „Deși are aceste restricții, 
Iom Kipur nu este cu niciun chip o zi 
tristă. Nu putem să facem nimic din 
cele amintite pentru că suntem ase
menea îngerilor. De aceea este obice
iul să ne îmbrăcăm în alb și să stăm 
în picioare, asemenea lor. Plânsul de 
Iom Kipur nu e de jale, este emoția 
omului care se regăsește prin teșuva 
(căință, literal «întoarcere»). Cei care 
au medicamente de luat, să nu le ne
glijeze, iar de Iom Kipur să mănânce 
și să bea în porții mici”, a atras atenția 
conferențiarul.

A treia prelegere din programul 
Midreșet Iavne a fost despre cum tre
buie folosit buchetul de Arba Minim 
(cele patru feluri de plante) de Sucot. 
O prelegere inedită prin exemplifica
re: două filme scurte făcute cu plasti
citate, finețe, aptitudini pedagogice de 
primcantorul Emanuel Pusztai, care 
sau bucurat de succes – au arătato 
comentariile – despre cum se obține 

securizarea buchetului format din lu-
lav, hadasa, arava și etrog, și felul în 
care trebuie scuturat în timpul sărbă
torii. Ideea a pornit de la observațiile 
primrabinului Shaffer din timpul vizi
telor în comunități, pentru ca buchetul 

de Arba Minim să fie utilizat corect. 
Conferențiarul a oferit semnificațiile 
sărbătorii: a colibelor (Sucot) și a adu
cerii recoltei în hambare.

Ultima prelegere a ciclului a fost 
o incursiune despre celebrările de 
Hoșana Raba, Șmini Ațeret, Simhat 
Tora în antichitate, exiluri, Israelul 
actual. În primele șase zile de Sucot 
înconjurăm bima cu șase aravot, în 
ziua a șaptea, cu șapte aravot, ros
tinduse Hoșana Raba – Izbăveștene 
Cel Mare –, obicei instituit de profeți. 
Hoșana Raba este ziua de primire 
a pecetluirii de Iom Kipur. După ce 
Templul din Ierusalim a fost distrus, 
jertfelnicul a fost înlocuit de bima, iar 
jertfele, de poeme psalmice. De Șmini 
Ațeret ieșim din Sucot. Intrăm în si
nagogă și amintim rugăciunea pentru 
ploaie. Ruga începe după două săp
tămâni; răgazul dat pelerinilor antici 
să ajungă acasă. În prima zi de Șmini 
Ațeret spunem Izkor, în cea de a doua 
încheiem lectura Torei și, imediat, o 
reîncepem. Cele șapte circuite cu Si
frei Tora în sinagogă, cântece, dans, 
chemarea tuturor la Tora, binecuvân
tarea copiilor sub talit ilustrează ver
setul „Tora e puterea și lumina noas
tră”.

CLAUDIA BOSOI
IULIA DELEANU

Midreșet Iavne – prelegerile  
despre sărbătorile de toamnă

Rafael Shaffer

Emanuel Pusztai
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Un personaj evreu 
întrun roman 
românesc (I)

Despre Pădurea spânzuraților, roma
nul lui Rebreanu, sau scris mii de pagini 
de exegeză critică, lucru firesc, dat fiind că 
e vorba despre una dintre cele mai impor
tante opere din istoria romanului românesc. 
Sunt și aproximații ori inadecvări în aceas
tă receptare bogată, una dintre cele mai 
curioase fiind cea a lui G. Călinescu, chiar 
în monumentala lui Istorie..., unde discută 
expeditiv o astfel de capodoperă epică, în 
schimb analizează pe spații largi și pe înde
lete romanul Gorila, pentru a conchide că e 
nereușit.

Un personaj din Pădurea spânzuraților, 
complet ignorat în Istoria... lui Călinescu, dar 
care a fost remarcat și valorizat de Ovid S. 
Crohmălniceanu în Literatura română între 
cele două războaie mondiale, este evreu, 
se numește Gross, e locotenent și are, pe 
frontul Primului Război Mondial fiind, idei 
revoluționare.

Că Gross e un personaj evreu întrun 
mare roman românesc nu este deloc sur
prinzător, având în vedere faptul că Pădu-
rea spânzuraților urmărește îndeaproape 
naționalitățile și etnicitățile cuprinse în Impe
riul AustroUngar, în războiul în urma căruia 
Imperiul avea să se destrame. Bologa este 
român, Gross e evreu, Klapka e ceh, la fel 
Svoboda, dezertorul spânzurat la începutul 
romanului, Varga e maghiar, doctorul Meyer 
e german, Cervenco e rutean. Unul dintre 
personaje chiar reliefează această multietni
citate și ține o tiradă despre ea, la o discuție 
de controversă aproape violentă între ofițerii 
de pe front. Dândui replica tocmai lui Gross, 
pe care îl numește „anarhistul nostru”, Varga 
face un tur de orizont, ca un fel de inventar 
pentru a justifica ce se întâmplă în război: 
„Stați!... Dațimi voie!... Anarhistul nostru 
vrea o internațională... Așai, camarade?... Ei 
bine, uite internaționala! adăogă cu mândrie, 
ridicând glasul și arătând împrejur cu mâna 
pe toți cei de față. Uite!... Tu ești ovreu, dom
nul căpitan e ceh, doctorul de colea e ger
man, Cervenco e rutean, Bologa e român, eu 
sunt ungur... Așai? (...) sunt sigur că dincolo, 
în sala cea mare sau în tindă, vom găsi și 
polonezi, și sârbi, și italieni, în sfârșit, toa
te neamurile, nui așa?... Și cu toții luptăm 
umăr la umăr pentru un ideal comun contra 
dușmanului comun! Iată internaționala ade
vărată, tovarășe! sfârși Varga așezânduse 
triumfător.” Replica lui Gross este promptă: 
„Internaționala crimei! zise Gross grav”; și, 
aș adăuga, memorabilă, oferindune posibili
tatea de a compara cele două poziții.

Departe de a fi un personaj episodic (cum 
nici Varga nu este), Gross va reapărea în ca
dru în diferite momente ale intrigii romanu
lui: dacă am numărat bine, sunt șaisprezece 
ocurențe ale personajului respectiv, întrun 
roman cu multe personaje masculine, princi
pale și secundare – acest număr mare fiind 
iarăși justificat de însuși conflictul din Pădu-
rea spânzuraților și de locurile unde se pe
trece acțiunea: pe front sau aproape de linia 
acestuia. În acest război mondial au luptat 
bărbați, mulți bărbați, și cum în Imperiul Aus
troUngar au fost mobilizați supuși de diferi
te etnii, însuși realismul romanului rebrenian 
pretindea o asemenea „aglomerare” cazonă 
și masculină.

Prin urmare, faptul că, dintre atâtea per
sonaje masculine de diferite etnii, câte trec 
prin paginile romanului, Rebreanu a ales un 
evreu, pe Gross, pentru al scoate în relief 
și al opune unuia milităros și pus pe omorât 
dușmani, ca Varga – acest fapt neobservat 
în Istoria... lui Călinescu, dar observat în a lui 
Crohmălniceanu („Ca un ecou direct al stări
lor de spirit noi, apărute pe front, Rebreanu 
aduce cuvintele locotenentului Gross”, scria 
acesta din urmă), este unul semnificativ.

DANIEL CRISTEA-ENACHE

Profil de scriitor

Biti Caragiale, sărbătorită la ICR Tel Aviv

Succes răsunător al artistului israelian Guy Mintus

Conferință la ICR Tel Aviv, dedicată Zilei de 
Comemorare a Victimelor Holocaustului în România

Ziua de Comemorare a Victimelor Holocaustului în 
România, marcată de ICR Tel Aviv, prima acțiune din
trun șir de evenimente la temă, în colaborare cu Am
basada României în Israel, AMIR, organizații ale origi
narilor din Basarabia și Bucovina, 
stabiliți în Israel, sa concretizat 
prin conferința susținută de prof. 
dr. Svetlana Suveică. Relevant 
pentru abordarea subiectului „Ho
locaustul în Bucovina, Basarabia 
și Transnistria” a fost subtitlul 
prelegerii: „Caracteristici genera
le și particulare.” Referinduse la 
specificul zonal, conferențiara a 
accentuat faptul că Basarabia și 
Bucovina au fost considerate de 
„autoritățile de la București și Mos
cova drept regiuni de importanță 
redusă”. În Transnistria însă, tra
tată ca „regiune strategică, cu 
o administrație militară, lucrurile au stat altfel”. Evreii 
deportați acolo din zonele amintite au trebuit să facă 
față unor condiții de supraviețuire extrem de dificile: 
boli, foamete, frig, însoțite de jafuri și violențe fizice. 
Supraviețuire pusă sub semnul întrebării, fiindcă moar
tea de tifos exantematic, din lipsă de medicamente, și 
moartea prin împușcare intraseră în cotidian.

Originară din Republica Moldova, în prezent prof. 

univ. dr. la Universitatea din Göttingen, șefă a catedrei 
de Istorie modernă a Europei de Est, dr. Svetlana Su
veică a avut acces la documente redactate în română, 
rusă, germană și engleză, ceea ce ia permis să facă, 

în prima parte a expozeului, o 
analiză substanțială a elementelor 
comune Basarabiei și Bucovinei 
înainte și în timpul Holocaustului.

În partea a doua, unde reflec
torul a fost pus pe situația din 
Transnistria, accentul a căzut pe 
„mecanismele și strategiile de 
adaptare și supraviețuire”, în care 
corupția endemică și „abuzurile de 
putere ale autorităților locale/regi
onale” au jucat un rol important. 
Funcționau „rețele interregionale 
de funcționari, militari, interme
diari” creând „o cooperare între 
autoritățile centrale și periferie”.

Concluzia conferinței a fost nevoia de continuare 
a cercetărilor privind aceste aspecte ale Holocaustu
lui în Europa de Est, pentru o mai bună „înțelegere a 
specificităților locale”.

La eveniment au fost prezenți ambasadorul Româ
niei în Israel, E.S. Radu Ioanid, și ambasadorul Repu
blicii Moldova în Israel, dr. Alexandr Roitman.

IULIA DELEANU

În sala Ateneului Român, în cadrul Sharp Festi
val, desfășurat înaintea începerii stagiunii Filarmo
nicii „George Enescu”, au avut loc patru concerte de 
excepție, unul dintre ele în genul classic jazzfusion. 
Artistul invitat pentru acest concert a fost pianistul Guy 
Mintus din Israel, iar evenimentul a fost organizat în co
laborare cu Asociația ciobArt, 
protagonistul întregului festi
val fiind tânărul pianist Daniel 
Ciobanu.

În ce măsură publicul 
bucu reștean este amator al 
genului jazzfusion sa văzut 
pe 30 septembrie, când artis
tul israelian a apărut în fața 
unei săli arhipline, cu un pu
blic eterogen, atât tineri, cât 
și din generații medii și mai în 
vârstă. Jazzfusion este un gen muzical care îmbină 
elemente din jazz cu elemente din alte genuri muzicale 
– rock, funk, hiphop sau muzică electronică. În cazul 
concertului lui Guy Mintus a fost o prelucrare a unor 
piese din muzica israeliană și din muzica populară ro

mânească. Întrun dialog permanent cu publicul, Min
tus a explicat originea fiecărei melodii interpretate cu un 
entuziasm debordant la pian. Fiind vorba de cunoscute 
melodii populare românești, unele interpretate chiar de 
Maria Tănase, el a invitat să i se alăture cinci artiști ro
mâni: cântărețele de jazz Irina Sârbu și Corina Sîrghi, 

dansatoarea Andreea Vălean, 
instrumentistul tradițional An
drei Maxim și percuționistul 
Bogdan Ciobanu.

Timp de o oră și jumătate, 
publicul șia putut da seama 
de valoarea genului jazzfu
sion prin prezentarea sub 
altă formă și linie melodică a 
unor cântece cunoscute. Fi
ind antrenați să acompanie
ze unele melodii, cei prezenți 

au conștientizat că, de fapt, au făcut parte din concert 
împreună cu protagonistul Guy Mintus și cu invitații 
săi. Ropote de aplauze și urale au răsplătit creația și 
performanța artiștilor.

EVA GALAMBOS

ICR Tel Aviv a sărbătorito recent – moderator Mar
ton Salamon, directorul institutului – pe cea mai longe
vivă jurnalistă de limbă română din Israel, la 102 ani, 
prezentă în media românească și în cea israeliană de 
limbă română de trei sferturi de veac: Biti Caragiale. 
Caragiale nu e pseudonim. A fost căsătorită cu o rudă 
a nemuritorului. Soră cu Haralamb Zincă, a cunoscut 
bine mediul cultural românesc. Tradiția continuă: fiul, 

Vlad, e arhitect, nepotul de frate, Andrei Zincă, e regi
zor. Amândoi iau urat să fie la fel de activă mulți ani de 
acum încolo.

În 1989 Biti locuia pe Calea Victoriei, vizavi de Pala
tul Regal. În acele zile și nopți, flăcările au cuprins o ari
pă a Palatului, sau extins în împrejurimi, iau ars casa. 
Cu toate astea, continua să vină zi de zi la redacția 
unde lucra din 1986: Revista Cultului Mozaic (RCM).

Biti Caragiale sa hotărât să plece în Israel. Prea 
energică să se mărginească la viața de pensionar, a 
colaborat la Adevărul, la Viața noastră, precum și la 
Ultima oră condusă de Jean Steiger și Izu Schechter. 
Când publicația a fost preluată de Doina Meiseles, sa 
chemat Jurnalul săptămânii.

„Am apreciat, dea lungul anilor în care am avut 
ocazia să colaborăm, devotamentul ei față de meserie, 
seriozitatea cu care trata orice subiect”, spunea Doina 
Meiseles. Biti aparține „jurnalismului narativ, situat între 
presa de informare și scriitura literară”, remarca prof. 
univ. dr. Marian Petcu de la Universitatea din București. 
„Textele ei au emoție, au culoare, au viață. (...) Nu se 
ocupă de opere de ficțiune, ci de evenimente autenti
ce, cărora le asociază valoare adăugată de explicare și 
valoare adăugată de comentariu”, mai spunea Marian 
Petcu.

Când a început să activeze în presa de limbă ro
mână din Israel, traseu schițat de conf. dr. Ruth Oren 
de la Universitatea din Haifa, Biti Caragiale avea o 
experiență îndelungată. Înainte de RCM, fusese redac
tor la Editura Tineretului, lucrase în presa pentru copii 
și tineret. Fondase, cu Horia Aramă și Petre Ghelmez, 
revista Cutezătorii. Inspirată de activitatea Cercului 
Cultural din Ierusalim, a înființat, cu Madeleine David
sohn și Francisca Stoleru, Centrul Cultural din Haifa, 
din conducerea căruia face și azi parte. Evocări în 
această ipostază au fost făcute de Costel Safirman și 
Madeleine Davidsohn.

Biti a fost binecuvântată cu adaptabilitate, echilibru 
lăuntric, artă de a trăi. Secretul longevității?

IULIA DELEANU

Marton Salamon și Svetlana Suveică
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– Cum resimțiți participarea și 
reușita la acest concurs?

– Când am sosit la București, nu 
numai că nu mă așteptam să câștig, 
dar mi se părea că prestigioasa 
competiție mă depășește și naș meri
ta grija minunatei echipe de organiza
tori. Mă simțeam teribil de nepregătită 
și spuneam prietenilor mei că nar tre
bui săși facă prea mari speranțe în ce 
mă privește. Cred că aceste momente 
de îndoială de sine sunt frecvente în 
viața fiecărui artist, mai ales a celor 
tineri, și încerci un sentiment surprin
zător, ai o mare motivație când munca 
ție validată. A fost o mare onoare să 
mă aflu pe lista laureaților.

– Cum vă gândiți azi la orașul natal 
și la oamenii lui?

– Mi se strânge inima când mă 
gândesc la cei care au pierdut pe 
cineva drag, cum privesc părinții ca 
peo minune dacă copiii lor se întorc 
de pe front, ce înseamnă să vezi un 

crater în locul unde a fost casa ta. 
Războiul este cel mai mare rău pe 
care oamenii șil pot face unii altora. 
Nu există cuvinte pentru a exprima 
ceea ce trăiește în aceste zile poporul 
ucrainean.

– Ce înseamnă Israelul pentru 
dumneavoastră?

– Am ajuns în Israel când aveam 
19 ani. Visam de câțiva ani la asta. 
Cultura Orientului Mijlociu este diferi
tă de cea slavă, dar mam îndrăgostit 
total de ea. Mam îndrăgostit de zgo
motul, căldura toridă, lipsa distanțării 
dintre oameni dânduți sentimentul că 
aparții unei mari familii. Sunt extrem 
de recunoscătoare pentru calda primi
re făcută de țara pe care acum o nu
mesc acasă. Nu maș fi descurcat nici 
afectiv, nici financiar dacă nar fi fost 
ajutorul prietenilor și profesorilor mei, 
al multor oameni întâlniți întâmplător, 
care nici nu mă cunoșteau. Cei patru 
ani la Școala de Muzică „Buchmann

Mehta” din Tel Aviv rămân 
printre cei mai fericiți din 
viața mea și nu scap niciun 
prilej so revăd.

– Aveți preferințe muzi-
cale?

– Când întâlnești prima 
oară pe cineva sar putea 
să nu comunici imediat: să 
nuți placă tipul de umor, 
modul de a se îmbrăca,  
pizza favorită. Dar pe mă
sură ce relațiile se adân
cesc, toate lucrurile mărun
te, superficiale se topesc. 
Acum sunteți prieteni. 
Același lucru mi întâmplă 
cu preferințele muzicale. 
Deși sunt unele stiluri în 
care mă simt mai „acasă”, 
procesul de asimilare al ori
cărei piese ar fi irealizabil 
dacă, prin aprofundare, nu sar crea 
conexiuni emoționale. Și sfârșesc prin 
a iubi ceea ce cânt, chiar dacă a fost 
circumspecție la început.

– De ce muzica modernă și con-
temporană are audiență mai restrân-
să?

– Cred că audiența variază în 
funcție de cultura muzicală. De pildă, 
în Germania, compozițiile contempo
rane sunt bine primite. Am fost ade
sea încurajată să includ în repertoriu 
piese încă necunoscute. E greu săți 
imaginezi că o orchestră simfonică  
șiar alcătui programul pentru un se
zon fără muzică de Ravel, Bartok, 
Rahmaninov, Șostakovici, Prokofiev...

– Ce rol joacă certitudinile, îndoie-
lile?

– Nu există altă cale de auto
depășire decât îndoiala. Totodată, 
când pășești pe scenă ai nevoie să 
crezi că ai ceva important de împăr
tășit publicului. Să găsești echilibrul 
între cele două stări de spirit este, în 
opinia mea, una dintre cheile reușitei.

– Care este statutul solistului tânăr 
azi?

– Dificultățile de a răzbate sunt 
atât de mari, încât a face o carieră 
sustenabilă înseamnă a acumula cât 
mai multe premii. Competiții de cel 
mai înalt nivel, cum este Concursul 
„Enescu”, oferă tinerilor artiști opor
tunitatea împlinirii. Sper ca acest 
nou statut al meu să mă ajute să 
împărtășesc cât mai multor oameni, 
din cât mai multe locuri din lume, mu
zica pe care o iubesc.

Pagină realizată de  
IULIA DELEANU

„Sper ca laurii  Concursului «Enescu» să mă ajute  
să împăr tășesc cât mai mult muzica pe care o iubesc”

Interviu cu ALEXANDRA SEGAL, câștigătoarea Concursului „Enescu” 2022, secțiunea pian

Moștenirea lui Iancu Țucărman la Centenar
Pandemia a smuls dintre noi pe 

cineva cu mari șanse – tinerețe a 
spiritului și a sufletului, artă de a trăi, 
bucurie de a fi activ – să împlinească 
urarea evreiască tradițională, până la 
120 de ani: Iancu Țucărman z.l. Puțini 
au traversat secolul cu înțelepciunea, 
curajul, optimismul lui. În anii prigoa
nei, dat afară din școală, a înființat 
– împreună cu alți tineri ieșeni în 
aceeași situație, viitorii importanți mu
zicieni Mendi Rodan și Anatol Vieru, 
pe atunci Mendi Rosenberg și Dolfi 
Grimberg – un trio cameral. De Mendi 
avea săl lege o prietenie pe viață. A 
și conferențiat despre el la una dintre 
seratele noastre culturale.

În vara lui 1941, când Iașiul a de
venit scena celui mai teribil masacru 
din istoria Holocaustului din România, 
Iancu Țucărman a fost în Trenul Morții; 
unul dintre puținii supraviețuitori. Nici 
în perioada totalitarismului na fost 
prea răsfățat, eufemistic spus, din 
cauza „originii nesănătoase”. Tatăl lui 
avea un magazin de muzică și auto
turisme, cu nume deloc agreat la vre
mea aceea: Magazinul anglo-ameri-
can. Din copilăria trăită printre plăci, 
gramofoane, motociclete, autoturisme 
au venit cele două pasiuni: muzica și 
automobilismul. Deși profesia lui era 
de inginer agronom. Iubea natura. 
Când a adormit în Trenul Morții, a avut 
un vis premonitoriu: se făcea că era 
întro livadă, alături – un lan de grâu 
cu maci. În 1945 a intrat la Agronomie 
să nu piardă anul; era singura faculta
te unde nu se dădea examen. După 
absolvire putea rămâne în Ministerul 
Agriculturii. A refuzat.

După pensionare a devenit vo
luntar JCC. Nu exista eveniment co

munitar de anvergură fără ca Iancu 
Țucărman să nu fie prezent. A fost 
realizator al emisiunii Ora de muzi-
că clasică la Radio Shalom – JCC 
București. Era descoperitor de talen
te muzicale, printre ele: Andrei Ioniță, 
laureat al Premiului „Ceaikovski”, 
Ștefan Aprodu, laureat anul acesta al 
Concursului „Enescu”, ambii bursieri 
ai Asociației Iancu Țucărman și Maria 
Popa, partenera lui de viață.

Ștefan Aprodu – proaspăt câș
tigător al locului doi al Concursului 
Internațional „George Enescu”, sec
țiu nea vioară – a acordat pentru Re-
alitatea evreiască un scurt interviu, 
prezentat mai jos:

„Drumul viorii e plin de spini, dar 
există și momente magice”

– Pe omul minunat, cu suflet mă
rinimos, care a fost Iancu Țucărman 
(mărturisea muzicianul la început de 
drum, Ștefan Aprodu) lam întâlnit 
la recitalurile din cadrul seratelor de 
marți seară de la Sala Mică a Atene
ului Român, una dintre primele mele 
șanse în carieră. Mia oferit prilejul 
câtorva prestații la JCC și nu numai. 
Am cântat de mai multe ori la Școala 
Lauder. Eram foarte bucuroși să cân
tăm, fiindcă știam, eu și colegii mei de 
la Orchestra de Tineret „Dinu Lipatti”, 
că mergem săl sărbătorim.

– A fost un mod de a vă apropia de 
comunitatea noastră?

– Doi oameni din comunitatea 
dumneavoastră îmi vor rămâne me
reu în suflet: Iancu Țucărman și Mar
tin Sternin, amândoi supraviețuitori ai 
Holocaustului. Acești oameni iubitori 
mau făcut să mă simt aproape, să 

încerc o senzație plăcută de „acasă”. 
Cu orchestra „Lipatti“ am concertat, în 
onoarea domnului Țucărman, la Cen
trul Comunitar Evreiesc din București. 
Am reușit astfel săi continuăm 
dorința de a promova tineri muzicieni 
talentați.

– Ați păstrat legătura cu Asociația?
– După ce Iancu Țucărman nea 

părăsit, doamna Maria Popa a consi
derat că pot fi demn să mă aflu printre 
cei care au grijă de Asociație. Această 
încredere este cu atât mai onorantă 
cu cât Asociația promovează viața 
culturală, muzicală a tinerilor ca mine.

– Cum a fost drumul dumneavoas-
tră până la laurii Concursului „Enescu” 
din acest an?

– Fără susținerea părinților și fără 
ajutorul enorm al profesoarei mele 
Magdalena Ursu nu aș fi reușit să 
ating nici în trecere cu piciorul vreo 
scenă, nici măcar să cânt întro primă 

audiție. Tot cu ajutorul ei am reușit să 
creez o orchestră în vremea pande
miei. Drumul viorii este unul dintre 
cele mai pline de spini, cu frustrări 
uneori, cu griji poate, cu neputință al
teori, chiar suferință. Dar există unele 
momente care sunt atât de minuna
te, sunt surprinzătoare, sunt magice. 
Să nu credeți că, odată ce iei o ho
tărâre, totul devine ușor. Abia atunci 
începe greul, încep îndoielile. Am 
fost elev la Colegiul Național de Arte 
„Dinu Lipatti” și concomitent la „Don
dolo Russo” Private Musikschule, cu 
unul dintre cei mai buni profesori de 
compoziție, Dasele Vadar Sevaida. 
Acum sunt student în anul I la vioară 
și masterand în anul I la compoziție.

– Ce conexiuni există între inter-
pretare și compoziție?

– La aproape 14 ani am câștigat 
un trofeu la un concurs internațional 
de compoziție. Cu banii primiți am 
reușit sămi cumpăr o tabletă. Co
chetam cu gândul so folosesc ca să 
compun. Primul meu opus a fost Vals 
trist – Suită în trei părți. Echilibrul so
listcompozitor constă în a cunoaște, 
compozitor fiind, ce are solistul de fă
cut. Muzica actuală e elitistă. În ce mă 
privește, vreau să aduc noutate rapor
tândumă la tipare clasice.

– Cum ați ales să cântați la Gală 
Concertul nr. 77 de Brahms?

– Doamna profesoară Ursu a avut 
ideea. Ma ascultat însă și, după o tă
cere apăsătoare, mia spus: „Ai răb
dare!” Criticii îl consideră „un concert 
nu pentru vioară, ci împotriva viorii”. 
Am vrut să dovedesc contrariul.

Premiul I la secțiunea pian a Concursului Internațional „George Enescu” 
din acest an a revenit reprezentantei Israelului, Alexandra Segal. Ea sa năs
cut la Kiev, în 1995, întro familie de muzicieni. A început să studieze pianul de 
la vârsta de șase ani. A obținut laurii multor concursuri din Ucraina, Letonia, 
Israel, Italia, SUA. A concertat în Europa și America. În prezent este studentă 
la Universitatea de Muzică și Artele Spectacolului din Graz, Germania, clasa 
profesoarei Milana Chernyavska.

Cei care au ascultato la Gala Laureaților, interpretând Concertul nr. 3 
în Do major pentru pian și orchestră de Prokofiev, cu Orchestra Filarmonicii 
„George Enescu”, sub bagheta lui Kensho Watanabe, iau apreciat viziunea 
proprie asupra unei partituri de mare dificultate și rafinament. „Miam dorit 
din adolescență să cânt Concertul nr. 3 de Prokofiev, sa confesat ea. Pentru 
mine, a devenit un simbol al bucuriei pure de a fi pe scenă, de a face muzică, 
concursul fiind doar fundalul. Prietenii din sală miau spus după concert că bu
curia de al interpreta mi se citea pe chip. Un vis împlinit în fața sălii arhipline 
a Ateneului Român.”
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an, este căminul nostru. Suntem aici 
să rămânem pentru totdeauna. Și lan
sez un apel tuturor statelor musulma

ne, de la Arabia Saudită la Indonezia, 
să recunoască acest lucru și să vină 
să stea de vorbă cu noi care dorim 
pacea.”

EVA GALAMBOS

Cu prilejul sărbătorii de Roș 
Hașana, președintele Joe Biden ia 
invitat la o recepție pe colaboratorii 
lui evrei de la Casa Albă. Cu aceas
tă ocazie el șia adus aminte și a 
povestit cum, în copilărie, deși este 
catolic practicant, se ducea adesea 

la sinagoga Congregației Beth Sha
lom din Wilmington. „Aici miam făcut 
educația”, a spus președintele care a 
numit sinagoga „un cămin” și lea spus 

rabinilor invitați că dea lungul anilor a 
avut la sinagogă „conversații profunde 
despre credință și scopuri în viață”. El 
știa că sinagoga „era în permanență 
prezentă pentru familia lui în vremuri 
mai bune și mai puțin bune”.

Referinduse la manifestările anti
semite din SUA, Biden a subliniat 
că eșecul de a combate antise
mitismul sau atacurile împotriva 
instituțiilor democratice ar putea 
submina viitorul țării. „Nu putem 
rămâne tăcuți, tăcerea înseamnă 
complicitate”, la citat acesta pe 
tatăl lui, care nu era evreu, dar 
folosea mereu această sintag
mă. După aceste cuvinte, Biden 
la prezentat invitaților pe violo
nistul Itzhak Perlman care a cân
tat pentru cei prezenți o variantă 

emoționantă a melodiei Avinu Malke-
inu.

La recepție au participat mai mulți 
membri evrei ai cabinetului Biden și 

La Londra a fost inaugurat un centru 
pentru studierea antisemitismului

Recepție la Casa Albă de Roș Hașana

Germania va aloca încă 1,2 miliarde de 
dolari pentru supraviețuitorii Holocaustului

Guvernul german a aprobat noi compensații pentru servicii de îngrijire la do
miciliu și asistență socială oferite supraviețuitorilor Holocaustului din întreaga 
lume. Valoarea acestora va fi de 1,2 miliarde de dolari, a anunțat Greg Schneider, 
vicepreședintele executiv al Claims Conference, la o ceremonie organizată la Mu
zeul Evreiesc din Berlin, cu prilejul celei de a 70a aniversări a semnării „Acordu
rilor de la Luxemburg – Acordul de Reparații între Israel și RF Germania”. Acest 
acord a făcut posibilă plata unor compensații pentru supraviețuitorii Holocaustului, 
persecutați de regimul nazist în timpul celui de Al Doilea Război Mondial.

Acordul din acest an extinde numărul supraviețuitorilor Holocaustului din în
treaga lume, care se califică pentru asistență socială, la 143.000. Acesta mai 
stabilește un fond de urgență de 12 milioane de dolari pentru aproximativ 8.500 
de supraviețuitori ai Holocaustului, care sau refugiat din Ucraina după ce Rusia 
a invadat această țară.

De asemenea, a fost semnat pentru prima dată un acord pentru finanțarea 
educației despre Holocaust – 100 de milioane de dolari pentru perioada 20222024.

La invitația ministrului de finanțe german, Christian Lindner, la ceremonia de 
aniversare au participat: cancelarul Olaf Scholz; ministrul israelian pentru ega
litate socială, Meirav Cohen; reprezentanți ai Claims Conference și mai multe 
sute de alte persoane.

„Acordurile de la Luxemburg” au fost semnate la 10 septembrie 1952 de 
Israel, RFG și Claims Conference care a negociat în favoarea supraviețuitorilor 
Holocaustului. (M.P.)

Regele Charles 
al IIIlea și evreii

În împrejurări adecvate, lam pu
tut vedea pe Regele Charles al IIIlea 
purtând o kipa personalizată, din ca
tifea albastră, cu însemnele Prințului 
de Wales, calitate deținută până la 
sfârșitul vieții Reginei Elisabeta a IIa. 
Una dintre ocazii a fost în 2013, când 
rabinul Ephraim Mervis a fost instalat 
șefrabin al Marii Britanii.

Cu prilejul participării sale la fune
raliile lui Shimon Peres, în 2016, la 
Ierusalim, Regele Charles al IIIlea a 
fost în pelerinaj la mormântul bunicii 
sale, Principesa Alice a Greciei, în
mormântată, la dorința ei, pe Muntele 
Măslinilor din Ierusalim. Pentru cura
jul de a fi salvat vieți evreiești în peri
oada Holocaustului, Yad Vashem ia 
acordat acesteia titlul de „Drept între 
Popoare“. Nepoată a Reginei Victoria 
a Marii Britanii, Principesa Alice se 
căsătorește în 1885 cu Prințul Andrew 
al Greciei și se mută la Atena. Fiul ei, 
Philip, tatăl Regelui Charles, luptă îm
potriva armatei lui Hitler în timpul celui 
de Al Doilea Război Mondial, în cadrul 
Forțelor Aeriene Britanice, distingân
duse pe front. În anii Holocaustului, 
bunica lui a invitat o familie prietenă 
de evrei să locuiască în apartamentul 
ei, aflat în apropierea cartierului gene
ral al Gestapoului din Atena.

În 2020, când a luat parte la Foru
mul Mondial al Holocaustului de la Ie
rusalim, la comemorarea a 75 de ani 
de la eliberarea Auschwitzului, Regele 
Charles sa întâlnit cu supraviețuitori 
ai Holocaustului, lea ascultat poveș
tile. „Era foarte empatic”, declara 
una dintre supraviețuitoare, Martha  
Weiss, după întâlnire.

Regele Charles al IIIlea a fost pri
eten cu rabinul lord Jonathan Sacks 
z.l., fost șefrabin al Marii Britanii, de 
carel lega dorința comună de a lucra 
pentru vindecarea lumii, Tikun Olam. 
„A fost pentru mine un ghid de încre
dere, un dascăl inspirat, un prieten 
adevărat și statornic”, declara el la fu
neraliile rabinului Sacks.

Anul trecut, Regele Charles a in
clus în Colecția Regală Oficială de Ta
blouri a Palatului Buckingham câteva 
noi lucrări reprezentând șapte portre
te de supraviețuitori ai Holocaustului. 
Vernisajul a făcut parte din proiectul 
de educare în spirit umanist a viitoa
relor generații, pentru ca ororile Holo
caustului să nu fie uitate. „Portretele 
sunt un memorial viu al celor șase 
milioane de victime ale căror chipuri 
nu vor fi niciodată pictate”, a scris 
Regele Charles în introducerea la  
Catalog.

IULIA DELEANU

Proiect  
al președintelui 

Biden pentru 
contracararea 

urii
La conferința „Ne unim împotriva 

urii”, prima reuniune la nivel înalt orga
nizată de Casa Albă vizând combaterea 
violenței motivate de ură, președintele 
Joe Biden a declarat că Administrația 
elaborează un pachet istoric de noi 
acțiuni, care va fi pus în aplicare de gu
vernul federal împreună cu lideri din so
cietatea civilă ai unor organizații de cult, 
filantropice și ai cercurilor de afaceri.

Anunțul președintelui american a 
fost făcut în condițiile creșterii masi
ve a antisemitismului în Statele Unite, 
Liga Antidefăimare înregistrând cel 
mai mare număr de incidente antise
mite în 2021, din 1979 de când a înce
put să realizeze statistici. Acest feno
men a fost sesizat și de președintele 
Biden care a subliniat că sărbătorile 
evreiești din acest an se desfășoară 
întrun climat de creștere a antisemi
tismului. El a arătat că amenințările 
alimentate de ură nu reprezintă o no
utate pentru societatea americană și 
că există manifestări de violență îm
potriva comunităților religioase și ale 
minorităților. Alături de măsurile le
gislative ale statelor care acționează 
deja, vizând combaterea delictelor de 
ură, Biden a cerut o abordare la nivel 
guvernamental în cadrul căreia Casa 
Albă va folosi „toate resursele federa
le disponibile” pentru contracararea 
violenței.

O altă inițiativă aparținând fostelor 
oficialități ale Casei Albe este menită 
să stimuleze dialogul și un grup de 
persoane implicate în activitate filan
tropică a strâns un miliard de dolari 
pentru ceea ce au denumit construirea 
de punți. Casa Albă a scos în evidență 
activitatea rabinilor David Saperstein 
și Rachel Schmelkin care au reușit să 
apropie comunitățile, considerândui 
exemple de urmat. (E.G.)

Luna trecută, în capitala britanică 
a fost inaugurat Centrul Londonez 
pentru Studierea Antisemitismului 
Contemporan (LCSCA). Misiunea 
acestui centru academic, au arătat 
fondatorii, este de a răspunde provo
cărilor lansate de bazele intelectuale 
ale antisemitismului, promovate în 
viața publică, și de a înfrunta mediul 
ostil pentru evrei în universități. Ei 
consideră că vechea generație care 
a abordat problemele antisemitismu
lui și ale Holocaustului este pe cale 
de dispariție și nu există înlocuitori. 
De aceea „trebuie să protejăm și să 
susținem ceea ce a mai rămas din 
cercetările legate de antisemitism și 
Holocaust și să construim, pe această 
fundație, o nouă comunitate de cerce
tare, studii academice și predare”, se 
arată în declarația fondatorilor.

Prezentarea scopului și progra
mului LCSCA a avut loc în cadrul 
unei conferințe în care sau dezbătut 
numeroasele probleme legate de an
tisemitism, care țintesc comunitatea 
evreiască din Marea Britanie. Potrivit 
șefrabinului Ephraim Mirvis, niciun 
fel de discurs care se referă la anti
semitism nu va avea efectul scontat, 
dacă nu este susținut de date și cifre 
sigure, publicate de instituții de presti
giu. „Acest lucru este cel mai evident 
în campusurile universitare unde sun

tem obligați să ne angajăm în bătălia 
împotriva antisemitismului pe tărâmul 
ideilor. De aceea salut cu mare en
tuziasm înființarea Centrului Londo
nez pentru Studierea Antisemitismu
lui Contemporan șii urez succes în 
această activitate importantă pentru 
viitorul nostru”, a subliniat șefrabinul 
Marii Britanii. (E.G.)

În cuvântarea rostită la sesiunea 
Adunării Generale a ONU, premierul 
israelian Yair Lapid a vorbit despre 
dorința Israelului de a avea relații 
bune și de a trăi în pace cu vecinii, 
întrun Orient Mijlociu lipsit de con
flicte. El a amintit exemplul Israelului 
ca stat democratic, cu o dezvoltare 
economică și tehnologică susținută, 
progresele din ultimii ani în relațiile cu 
țările arabe, o consecință a Acorduri
lor Abraham. În același timp a atras 
atenția asupra pericolului iranian care 
nu este o amenințare numai pentru Is
rael, ci și pentru alte state din regiune.

În problema palestiniană, Lapid 
a reafirmat ideea creării a două sta
te – palestinian și israelian – care 
să coexiste în pace. Este și astăzi 

dorința marii majorități a israelienilor, 
dar pentru aceasta trebuie să se în
deplinească anumite condiții, a spus 
el. „Un acord cu palestinienii, bazat pe 
două state pentru două popoare este 
un lucru bun pentru securitatea isra
eliană, pentru economia Israelului și 
pentru viitorul copiilor noștri. Pacea nu 
este un compromis. Este cea mai cu
rajoasă decizie pe care o putem lua. 
În ceea ce ne privește, există o singu
ră condiție: ca viitorul stat palestinian 
să fie unul pașnic. Să nu devină o altă 
bază de terorism care să amenințe 
bunăstarea și existența Statului Israel, 
pentru că vom avea capacitatea de a 
proteja securitatea tuturor cetățenilor 
din Israel în toate timpurile.” „Orientul 
Mijlociu, a subliniat premierul israeli

Yair Lapid sa pronunțat pentru  
soluția celor două state

membri evrei democrați ai Camerei 
Reprezentanților și ai Senatului. Au 
fost de față vicepreședinta Kamala 
Harris și soțul ei, Doug Emhoff, aces
ta din urmă împărtășind celor prezenți 
amintiri despre sărbătorirea Roș 
Hașana în apartamentul din Brooklyn 
al bunicilor săi. (E.G.)
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Numeroși oameni de afaceri ro
mâni și israelieni au dat curs invitației 
lansate de Camera de Comerț și In
dustrie RomâniaIsrael (CCIRI) pentru 

marcarea a 32 de ani de la înființarea 
acestei organizații și pentru a participa 
la Gala Networking de Toamnă, la care 
principalii oaspeți au fost E.S. Reuven  
Azar, noul ambasador al Sta tului Isra
el în România, viceambasa dorul Amir 
Sagron, Avigail ShtamlerPaz, șefa 
Misiunii Economice și Co merciale a 
Israelului, și ministrul român al econo
miei, dr. Florin Spătaru.

În cuvântul său, Călin Coșar, 
președintele CCIRI, a salutat prezența 
oaspeților, a subliniat momentul ani
versar al instituției și la felicitat pe 
primul președinte al acesteia, Jose 
Iacobescu, prezent la eveniment, care 
a înființat Camera în 1990, fiind prima 
cameră bilaterală creată după 1989. 
Președintele CCIRI a mulțumit tuturor 
celor care au venit la acest eveniment 
unde au avut posibilitatea să se cu

noască, să schimbe impresii, să lanse
ze afaceri noi sau să le îmbunătățească 
pe cele vechi. El a mulțumit și sponso
rilor care au făcut posibilă organizarea 
acestei gale și ia invitat pe oamenii de 
afaceri prezenți, care nu sunt membri 
ai Camerei, să cunoască activitatea 
acesteia și să vină la evenimentele or
ganizate de CCIRI.

E.S Reuven Azar a mulțumit pen
tru invitație și a subliniat că aici are 
posibilitatea să întâlnească oameni 
de afaceri și să stabilească relații cu 
ei. El a felicitat echipa condusă de 
președintele Coșar pentru activita
tea extraordinară în consolidarea le
găturilor dintre Israel și România. În 
acest context, ambasadorul Israelului 
dorește să sprijine aceste inițiative, 
deoarece, deși abia a venit, el șia 
dat seama de marile posibilități care 
există în România în multiple domenii 
ca high tech, investiții, energie, agri
cultură. „Sunt multe lucruri pe care le 
putem vinde, multe pe care le putem 
cumpăra și multe pe care leam pu
tea face în comun”, a precizat E.S. 
Reuven Azar, lansând o provocare în 
această direcție.

La rândul ei, Avigail ShtamlerPaz, 
șefa Misiunii Economice și Comercia
le a Israelului, a vorbit despre necesi
tatea de a promova în continuare coo
perarea bilaterală și de a se întâlni cu 
cât mai mulți oameni de afaceri.

EVA GALAMBOS

32 de ani de la înființarea  
Camerei de Comerț și Industrie 

RomâniaIsrael

Din nou alegeri legislative în Israel
La 1 noiembrie a.c., în Israel se vor desfășura alegeri legislative. Este pen

tru a cincea oară în ultimii trei ani și jumătate când israelienii sunt chemați la 
urne, în speranța că rezultatele scrutinului vor permite formarea unui guvern 
stabil care să se bazeze pe o majoritate parlamentară. Parlamentul israelian, 
Knessetul, are 120 de locuri și este necesar ca cel puțin 61 de deputați să 
sprijine noul guvern. Cum sistemul electoral israelian fixează un prag elec
toral destul de scăzut – 3,25% –, din cele aproximativ 3035 de partide care 
depun liste de candidați, doar aproximativ 12 partide sau alianțe politice ajung 
să obțină locuri în parlament. Această situație obligă formațiunea politică ce 
dispune de cele mai multe voturi să formeze un guvern de coaliție, în cadrul 
căruia de multe ori există interese divergente care pot determina dizolvarea lui. 
Ultimul guvern de centrustânga a fost format din opt partide care reușiseră să 
adune 61 de susținători, dar această majoritate precară nu sa putut menține, 
mai mulți parlamentari schimbânduși tabăra sau renunțând să susțină legi 
propuse de cabinet.

Este posibil ca actualul guvern să fie înlocuit de unul de dreapta care se 
va forma sub egida Likud și va cuprinde mai multe partide religioase. Acest 
nou cabinet ar urma să fie condus din nou de Benjamin Netanyahu. Dar son
dajele, deși indică un succes al Likudului, nu dau ca o certitudine găsirea a 61 
de deputați care să susțină noul guvern, cifrele variază între 5962. Iar dacă 
guvernul de centrustânga a putut obține majoritatea cu ajutorul voturilor unor 
deputați arabi, una dintre formațiunile arabe, Ra’am, fiind prezentă la guverna
re, la actualele alegeri partidele arabe nu vor mai susține guvernul Netanyahu. 
Rezultatele depind și de negocierile de ultimă oră, de compromisurile făcute 
de viitorul premier și de rata de participare a alegătorilor. În condițiile menținerii 
actualului sistem electoral, cu greu se va putea ajunge la o majoritate solidă, 
care să garanteze menținerea unui guvern pentru următorii patru ani.

MAGDALENA PORUMBARU

Festivalul Alfabetul Conviețuirii, la a IXa ediție

Între 30 septembrie și 2 octom
brie 2022, la Ploiești, sa desfășurat 
ediția a IXa a Festivalului Alfabetul 
Conviețuirii, un proiect inițiat de Uni
unea Elenă din România, organizat în 
parteneriat cu Filarmonica „Paul Con
stantinescu” din Ploiești, Primăria mu
nicipiului Ploiești, Consiliul Județean 
Prahova și Departamentul pentru 
Relații Interetnice. La eveniment au 
fost prezenți dr. Sergiu Nistor, consilier 
prezidențial în cadrul Departamentului 
Cultură, Culte și Minorități Naționale, 
al Administrației Prezidențiale, și dr. 
Irina CajalMarin, subsecretar de stat 
la Ministerul Culturii. Minoritățile parti
cipante au fost: evreiască, armeană, 
bulgară, germană, croată, turcă, itali
ană, macedoneană, a rușilor lipoveni, 
poloneză, ruteană, slovacă, cehă, tă
tară și sârbă.

Federația Comunităților Evreiești 
din România (FCER) a fost repre
zentată de ec. Silvian Horn, vicepre
ședintele Comunității Evreilor din 
București, însoțit de președinta Co
mu nității Evreilor din Ploiești, ing. 
Adela Herdan. În discursul său din 
deschiderea evenimentului, ec. Silvi
an Horn a punctat:

„Este o mare onoare și plăcere 
pentru noi să fim din nou invitați la 
acest frumos festival. Din păcate, 
domnul președinte Silviu Vexler nu a 
putut fi prezent și nea delegat să ve

nim pe mine și pe doamna președintă 
Adela Herdan. Domnul președinte 
Silviu Vexler este foarte implicat în 
tot ceea ce face, iar FCER nu a lip
sit niciodată de la acest festival, nici 
la București, nici aici, la Ploiești; noi 
am participat la fiecare 
ediție cu formațiile 
noastre.

De ce este 
i m p o r t a n t 
acest festival? 
De ce sunt im
portante Fes
tivalul Strada 
Armenească sau 
alte festivaluri, fie ele 
organizate de FCER, fie de celelalte 
uniuni sau organizații ale minorităților 
naționale? Sunt importante pen
tru că suntem împreună. Noi, toa
te minoritățile din România, suntem 
împreună ca să ne cunoaștem. Mulți 
dintre noi suntem prieteni de ani 
buni. Dacă suntem uniți, cum suntem 
de obicei noi, minoritățile naționale, 
atunci poate că și antisemitismul din 
România o să dispară și nu o să mai 
avem parte de acest flagel! În această 
seară, pe scena din Ploiești va urca 
formația Haverim care participă din 
partea FCER și a CE Ploiești. În ebrai
că, haverim înseamnă «prieteni». Așa 
am numit formația noastră de dan
suri israeliene. Sperăm să vă placă. 

Pe această cale, țin să le mulțumesc 
domnului deputat Zisopol și organi
zatorilor care au modificat programul 
astfel încât să ne putem respecta in
trarea în Șabat. Vă mulțumim mult de 
tot! În încheiere, doamna președintă 
Adela Herdan și cu mine vă invităm 
să vizitați Sinagoga din Ploiești, care 
este foarte frumoasă și porțile ei sunt 
deschise pentru toată lumea. Vă 
mulțumim pentru acest frumos festi
val, vă dorim mult succes tuturor și ne 
bucurăm să fim din nou împreună!”

Cele trei zile ale festivalului au 

ilustrat din plin aceste cuvinte. Eve
nimentul a atras un public numeros, 
fiind o demonstrație de apropiere și 
cunoaștere a celuilalt, de unitate, pri
etenie și respect reciproc.

CLAUDIA BOSOI

Bucharest Jewish Film Festival, 
ediție aniversară

Între 15 și 20 noiembrie a.c. se va 
desfășura a XIIa ediție a Bucharest 
Jewish Film Festival (BJFF), Festiva
lul Filmului Evreiesc București. „Este 
o ediție aniversară, nea relatat Dan 
Schlanger, președintele BJFF, deoa
rece eu am preluat brandul în urmă 
cu cinci ani. De altfel, acest brand 
există în vreo 70 de țări, a fost adus și 
în România, dar de cinci ani se orga
nizează sub egida mea. Festivalul are 
doi președinți de onoare: E.S. Reuven 
Azar, ambasadorul Statului Israel, și 
deputatul Silviu Vexler, președintele 
Federației Comunităților Evreiești din 
România. Mie mi se pare firesc ca, la 
acest festival, aceste două instituții să 
fie parteneri principali. Atât Ambasada, 
cât și Federația șiau manifestat des
chiderea față de proiect și sau arătat 
dornice săl sprijine. Intenția noastră, 
a organizatorilor, este să atragem cât 
mai mulți amatori de filme bune, să 
avem un public numeros. Vreau să 
subliniez că acest festival nu se adre
sează numai evreilor, tot așa cum un 
festival de film francez la București nu 
se adresează doar francezilor care lo
cuiesc aici, ci tuturor. Din păcate, oa
menii sunt uneori înguști în gândire, 
au prejudecăți. Intenția mea cu acest 
festival și cu multe alte acțiuni în care 
sunt implicat este să combat, să dă
râm aceste prejudecăți.”

În același timp cu BJFF, a ară
tat președintele festivalului, se vor 
desfășura Zilele Culturii Sefarde, or
ganizate de conf. univ. Felicia Wald
man care promovează de multă vreme 
această acțiune și este o onoare pentru 
mine să mă alătur inițiativelor ei. Cele 

două evenimente se vor desfășura 
în paralel, cu excepția deschiderii lor. 
Zilele Culturii Sefarde se vor deschi
de pe 15 noiembrie, la Institutul Cer
vantes, iar BJFF, pe 16 noiembrie la 
Muzeul Țăranului Român. Festivalul 
este sprijinit de numeroși parteneri 
instituționali, dar și particulari. Astfel, 
printre ei menționăm: Ambasada Sta
tului Israel, FCER, Departamentul pen
tru Relații Interetnice, principalul spon
sor al evenimentului, Centrul Național 
al Cinematografiei, ARCUB, respectiv  
Primăria București, Opera Română, In
stitutul Goethe, Camera de Comerț și 
Industrie RomâniaIsrael, JCC care ne 
va pune la dispoziție mai multe spații.

În afara filmelor, vor fi mai multe 
evenimente muzicale: o seară de mu
zică evreiască la Operă, un concert 
de muzică evreiască la JCC, unde 
se va organiza și un concert de jazz. 
La deschiderea festivalului se va pre
zenta un film documentar american 
despre realizarea filmului Scripcarul 
pe acoperiș cu Topol. În program fi
gurează și șase filme documentare 
israeliene, dar și românești, de exem
plu pelicula Amintiri de pe Frontul de 
Est, a regizorului Radu Jude și a is
toricului Adrian Cioflâncă, directorul  
CSIER. De altfel, Adrian Cioflâncă 
este invitat să comenteze filmul Acto-
rul și sălbaticii, aflat și el în programul 
festivalului. Cei care doresc să parti
cipe, pot accesa siteul festivalului, 
bjff.ro, care va publica programul și 
locurile de desfășurare. În afara ce
remoniilor de deschidere și de Operă, 
unde se participă pe bază de invitație, 
intrarea este liberă. (E.G.)

Sergiu Nistor, Silvian Horn și 
Dragoș Zisopol (de la stg. la dr.)

Călin Coșar și Reuven 
Azar (de la stg. la dr.)
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În data de 6 octombrie 2022, Mu
zeul Național de Istorie a României 
(MNRI) a găzduit vernisajul expoziției 
„Casa Regală și problema emancipă
rii evreilor din România (18661923)”, 
un proiect realizat de Federația 

Comunităților Evreiești din România, 
Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor 
din România „Wilhelm Filderman”, în 
parteneriat cu Centrul de Studii Ebra
ice al Universității din București și cu 
MNIR, cu sprijinul financiar al Minis
terului Culturii. Inițiatorii proiectului au 
fost Silviu Vexler, președintele FCER
CM, și predecesorul său, dr. Aurel 
Vainer (z.l.). Din echipa proiectului au 
făcut parte dr. Irina WeinerSpirescu 
(coordonare, cercetare și texte, 
grafică și tehnoredactare), conf. 
dr. Felicia Waldman, dr. Anca 
Tudorancea, Andreea Balaban, 
Oana Ilie (cercetare și texte), dr. 
Lya Benjamin, prof. dr. Liviu Rot
man, Adrian Cioflâncă, dr. Maria 
Mădălina Irimia (consultanță 
științifică) și George Weiner (tra
ducere și corectură).

Directorul instituțieigazdă, 
dr. Ernest OberländerTârno
veanu, a afirmat că MNIR este 
„un loc care își onorează sta
tutul de muzeu național, un loc unde 
trecutul României se întâlnește cu cel 
al minorităților sale. Acest eveniment 
este parte dintrun ciclu de manifes
tări dedicate centenarului Încoronării 
de la Alba Iulia a Regelui Ferdinand și 
a Reginei Maria ca suverani ai Româ
niei Mari (15 octombrie 1922)”. Vorbi
torul a mai arătat că expoziția reflectă 
„o panoramă în multe fațete a evoluției 
unei comunități tot mai numeroase în 
secolul al XXlea”, un „paradox dure
ros” fiind acela că „mult timp, evreii nu 
sau bucurat de drepturi cetățenești”. 
Expoziția trebuie înțeleasă prin pris
ma Casei Regale: „Regii domneau, 
dar nu guvernau. De remarcat este 
poziția RegineiMamă Elena, un om 
de o forță a educației umaniste și de 
o empatie creștină rar întâlnite, întro 
vreme în care a lua apărarea evreilor 

nu era o datorie filozofică sau 
umanitară, ci dea dreptul poli
tică, în anii 19401944. Această 
expoziție răspunde unei nevoi 
de informare tot mai mari, întro  
vreme în care antisemitismul 
își face simțită prezența tot mai 
mult”, a conchis vorbitorul.

Dr. Irina CajalMarin, subse
cretar de stat la Ministerul Cul
turii, a subliniat că evenimentul 
„vine în întâmpinarea centena
rului ratificării emancipării evrei
lor din România, prin Constituția 
semnată de Regele Ferdinand 
la 28 februarie 1923”. Expoziția redă și 
importanța unor personalități evreiești 
care șiau desfășurat activitatea ală
turi de Casa Regală, amintindui pe 
veteranul Mauriciu Brociner, banche
rul Jacques Elias, rabinul Haim Beja
rano, Esther Halfon, doamnă de onoa
re în suita Reginei Elisabeta, Solomon 
Halfon, Adolphe Stern, Wilhelm Filder
man. „Nu în ultimul rând, îl amintesc 
pe bunicul meu drag, doctorul Marcu 
Cajal, «medic de copii», cum se au
tointitula, unul dintre primii specialiști 
în pediatrie din România, cel care șia 
dedicat întreaga viață pentru tratarea 
și îngrijirea copiilor, printre care sa 
aflat, în perioada copilăriei, și Regele 
Mihai”, a încheiat vorbitoarea.

Dr. Anca Tudorancea a mulțumit 
întregii echipe a proiectului din care 
sa arătat onorată să facă parte și a 
invitat publicul să privească această 
expoziție și cu ochiul fotografului. Ea 
a explicat semnificația câtorva ima

gini, în special a celei de pe prima si
meză, unde este înfățișată cromolito
grafia carului alegoric israelit realizat 
de Carol Popp de Szathmari: „Este un 
moment aspirațional, în care Regele 
Carol I este asemuit cu un Solomon 
înțelept și drept. În spatele carului ale
goric sunt evrei care se prezintă ca 
niște patrioți români, nu în portul iu
daic”, a explicat vorbitoarea.

Conf. dr. Felicia Waldman a 
atras atenția asupra importanței de 
a spune, prin intermediul expoziției, 
poveștile oamenilor care au influențat 
pozitiv relațiile dintre Casa Regală 
și evreimea română, contribuind la 
Constituția favorabilă din 1923. Astfel, 
personalitățile amintite de antevor
bitoarea sa, dr. Cajal, au jucat un rol 
esențial prin „relațiile personale, de 
prietenie reală, nu doar oficiale, profe

sionale”, a subliniat vorbitoarea.
Dr. Irina WeinerSpirescu a punc

tat: „Proiectul «Casa Regală și proble
ma emancipării evreilor din România 
(18661923)» este rezultatul mai mul
tor ani de cercetare în cadrul Arhive
lor Naționale ale României, Arhivelor 
Militare Naționale Române, Arhivelor 
Militare Pitești, Arhivei CSIER, Arhivei 
MNIR, Bibliotecii Academiei Române, 
Bibliotecii Naționale a României, Mu
zeului Militar Național «Regele Ferdi
nand» și face parte dintrun demers 
mai amplu care privește Casa Regală 
și chestiunea evreilor din România 
(18661947). Pentru a marca momen
tul centenarului Încoronării de la Alba 
Iulia, am decis prezentarea acestei 
prime părți a cercetării. Proiectul con
tribuie la aprofundarea unui aspect 
mai puțin cercetat al istoriei naționale, 
respectiv relația dintre Casa Regală 
și evreii din România în a doua ju
mătate a secolului al XIXlea și prima 

jumătate a secolului al XXlea, prin 
impactul vizual al expoziției vernisate 
astăzi. Totodată, proiectul lămurește 
«chestiunea» evreilor și problema 
antisemitismului în România, în peri
oada istorică amintită. Îmbunătățește 
relațiile interetnice dintre majoritatea 
românească și minoritatea evreiască, 
printro înțelegere corectă a evoluțiilor 
politice, sociale și economice care au 
marcat viața evreilor în perioada vi
zată, ca și a implicării Casei Regale 
în aceste evoluții. Creează și promo
vează un program educațional care 
să ajute la diseminarea ulterioară a 
materialelor rezultate în urma proiec

tului. De altfel, acesta va fi continuat 
prin realizarea unui album”, a întărit 
vorbitoarea.

Expoziția a rămas deschisă publi
cului până la 23 octombrie 2022.

CLAUDIA BOSOI

Expoziția „Casa Regală și problema emancipării evreilor din România 
(18661923)”, vernisată la Muzeul Național de Istorie a României

notă de memo
rializare prin di

ferite metode – a arătat conf. dr. Fe
licia Waldman. Eu personal am con
tribuit cu un articol despre cei puțini 
care sau aventurat în tema Pogro
mului de la Iași din punct de vedere 
semificțional: literatură beletristică și 
filme artistice. Fotografia spune mai 
mult decât o mie de cuvinte; cu atât 
mai mult filmul. (...) E foarte greu să 
faci ficțiune pe un fapt istoric fără să 
aluneci în derizoriu sau să banalizezi 
subiectul. (...) Am găsit filme și cărți 
care reușesc să păstreze adevărul 
istoric și săl facă accesibil unui pu
blic larg.” Autoarea comunicării a re
marcat interesul de care sa bucurat 
lansarea de la Iași.

Directorul CSIER, istoricul Adrian 
Cioflâncă, a făcut distincție între abor
darea metodologică „de durată scur
tă” a primei generații de cercetători 
după 1990, care „face din Pogromul 
de la Iași un accident”, și abordarea 
„de durată lungă”: „moștenirea spe
cifică”, istoria mișcării legionare, a 
naționalismului românesc care „duce 
înspre jumătatea secolului al XIXlea”. 
Se constată că evreii reprezentau „ju
mătate din populația ieșeană încă din 
timpul lui Mihai Sturdza, ajungânduse  
la recensământul din 1899 la mai 
mulți evrei decât creștini.” Ponderea 
demografică și economică evreiască 
conduce la mișcarea naționalistă ro
mânească. „Volumul include foarte 
multă imagine care iarăși schimbă 
ceva față de viziunea strict textualistă 
a istoricilor din generațiile anterioare. 
(...) În acest volum și în filmele făcute 
cu Radu Jude recitim imaginile, le pu
nem în discuție. (...) Tipul acesta de 
demers care să reconstituie poveștile 
din spatele fotografiilor a fost făcut în 
România întro mică măsură.” Ana
lizând prevalența „discursului come
morativ” asupra forării istoriografice 
noi, vorbitorul a arătat că „marele 

pericol în lumea de azi este volumul 
industrial de informații, de documen
te care sunt procesate atât de greu 
și incapacitatea instituțiilor de stu
dii și a societății de a le absorbi pe 
toate”, încât „ne refugiem în discur
sul repetitiv. E o zonă de siguranță, 
mai ales când subiectele sunt  
sensibile”.

Carol Iancu a realizat o vedere 
de ansamblu asupra cărții. Referin
duse la noutățile metodologice de 
cercetare amintite de Adrian Cioflân
că, a făcut o mențiune specială des
pre ultima parte, pe care a numito 
„iconografică”, mulțumind antevor
bitorului pentru cele 100 de fotogra
fii din perioada pogromului, din care 
a făcut o selecție. Vorbitorul a pus 
accent pe exactitatea surselor și a 
documentației. Ia mulțumit și dr. Anca 
Tudorancea care „a reușit să adune 
documente foarte interesante despre 
cei care au fost omorâți în Pogromul 
de la București”. A menționat aportul 
israelianului originar din România, 
ing. Gigi Cernes, care a fotografiat 
locuri din Israel amintind de martiriul 
evreilor ieșeni. A sintetizat temele ce
lor trei articole ale sale care apar în 
volum. Primul – dacă Pogromul din 
Iași este ceva întâmplător, punctu
al sau are rădăcini mai profunde? În 
al doilea a analizat antisemitismul în 
România din perioada interbelică, cu 
accent pe rolul lui Wilhelm Filderman 
și al șefrabinului Alexandru Șafran 
în solidaritatea evreilor cu frații lor 
deportați în Transnistria. În al treilea, 
consacrat ieșeanului Benjamin Fon
dane, a arătat că, până în 1942, An
tonescu a permis guvernelor europe
ne sub ocupație nazistă ca evreii cu 
cetățenie română din țările respective 
să fie deportați la Auschwitz. Fondane 
a fost deportat la Auschwitz în 1944, 
în urma unui denunț.

Lansarea sa încheiat cu o sesiune 
de întrebări și răspunsuri.

Lansarecolocviu: „80 de ani de la…
(Urmare din pag. 13)

Anca Tudorancea

Felicia Waldman

Irina Weiner-Spirescu

Irina Cajal-Marin și Ernest 
Oberländer-Târnoveanu

Numărul locuitorilor Israelului  
se apropie de 10 milioane

În fiecare an, în ajun de Roș Hașana, Biroul Central de Statistică din Israel 
(BCS) dă publicității situația demografică a țării. În 2022 populația Israelului 
este de peste 9,5 milioane, respectiv 9,593 milioane de locuitori. Dintre aceștia, 
7,069 milioane (74%) sunt evrei, 2,026 milioane (21%) sunt arabi și 498.000 
(5%) de alte naționalități. Potrivit BCS, populația Israelului va ajunge la 10 mi
lioane în 2024. Durata medie a vieții este de 80,5 ani pentru bărbați și 84,6 ani 
pentru femei.

În acest an în Israel sau născut 177.000 de copii, 49.000 de persoane au 
făcut aliya și 2.000 de israelieni sau întors în țară după ce au trăit în străinătate. 
(E.G.)
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România și Israelul se vor întâlni 
în grupa de calificare pentru Euro
peanul de fotbal din Germania, întrun  
context în care vechile legături de 
prietenie sunt uitate. Pentru ambe
le Naționale funcționează principiul 
„acum ori niciodată!”

Parafrazând titlul unui film celebru, 
nui pace pe dreptunghiul verde. Is
rael și România se vor duela pentru 
un loc la CE de fotbal din 2024, întro 
serie în care Elveția pornește favorită. 
Pe când românii lui Iordănescu junior 
simt furia suporterilor până în străfun
durile Carpaților, după ce au retrogra
dat în Divizia C din Liga Națiunilor, 
pentru israelienii conduși de Alon Ha
zan firul de iarbă este avangarda suc
cesului, întro grupă accesibilă.

Shlomo Sharf și anghel 
Iordănescu, o amiciție de  

notorietate
Dea lungul timpului, între cele 

două spații sau legat prietenii traini
ce, de notorietate, precum cea dintre 
foștii selecționeri Anghel Iordănescu 
și Shlomo Sharf. Acum, aura intimității 
dispare, ambele trupe etalânduși tot 
arsenalul din dotare.

Dacă antrenorul israelian 
păstrează o atitudine rezer
vată, „Nea Puiu cel mic”, cum 
este poreclit Iordănescu juni
or, își dă cu stângun dreptul 
dinaintea debutului prelimina
riilor. Întrebat cum va aborda 
jocurile cu Elveția și cu Isra
el, selecționerul șia convins 
interlocutorii că pleacă la... 
tăiere, declarând că speră să 
adune cât mai multe puncte 
până la jocurile respective, 
încât săși poată permite să 
piardă...

Israelul defilează acum înaintea 
României. În timp ce Maccabi Haifa o 
execută fără milă pe Juventus Torino 
cu 20 în Champions League (marca
torul ambelor goluri fiind jucătorul de 
origine română Omer Atzili!), FCSB și 
CFR Cluj construiesc o arhitectură mo
horâtă, întro competiție inventată pen
tru corigenți, UEFA Nations League.

Omer atzili, simbolul legăturii 
dintre țări

Pentru că aminteam de Omer Atzili 
– al cărui bunic din partea mamei era 
român –, nu mai puțin de cinci jucători 
israelieni au dublă cetățenie. Dinco
lo de Atzili, fotbalistul anului în Țara 
Sfântă, Denny Gropper, Doron Leid
ner, Suf Podgoreanu (teoretic eligibili 
pentru România la nivel de seniori) și 
portarul Omri Glazer fac parte și ei din 
același club familial.

Nu joacă tradiția, ci prezentul
Trebuie amintit și faptul că ultima 

partidă sa încheiat la egalitate, cu 
scorul de 22. De altfel, cele două 
echipe se preferă reciproc pentru me
ciurile amicale, iar tradiția durează de 

26 de ani. Palmaresul este de partea 
românilor, cu 12 victorii din 24 de me
ciuri, 6 partide fiind câștigate de Israel. 
Însă, deși astăzi Naționala Israelului 
nu mai beneficiază de aportul unor su
perstaruri precum Ronny Rosenthal, 
Haim Revivo sau Yossi Benayoun, 
albalbaștrii pornesc cu prima șansă.

Dacă Israelul na mai participat la 
turnee finale, România, stigmatiza
tă de scandaluri și de umilințe, este 
condamnată să se califice. Un avantaj 
moral pentru Naționala relaxată a lui 
Alon Hazan...

ANDREI DICU

Această rețetă provine din comu
nitatea evreiască din Kolkata (India), 
adusă de imigranți în Israel. Modali
tatea de gătit implică o combinație de 
ingrediente din Orientul Mijlociu cu 
mirodenii și tehnici ale bucătăriei indi
ene. Astfel de rețete au intrat în prac
tica bucătăriei sefarde. Rețeta de pui 
se regăsește atât în cartea de bucate 
intitulată Bucătăria sefardă, de Cope
land Mark, cât și în Bucătăria indiană 
evreiască, de Mavis Hyman. Toate in
gredientele se găsesc și în România.

Ingrediente:
• 2 kg pui, porționat în 810 bucăți
• 1 linguriță de sare
• 23 linguri de ulei
•  1 ceapă medie, galbenă sau 

albă, tăiată julien
•  2 căței mari de usturoi, tăiați 

subțire
• 1 linguriță de ghimbir ras
• 1,5 linguriță turmeric sau șofran
• 1 pahar de apă
•  1/4 cană de boabe de struguri 

spălate
•  1/4 cană de migdale nesărate 

fără coajă
• 1/4 cană de suc de lămâie
• 2 lingurițe de zahăr
•  2 lingurițe de mentă proaspătă 

mărunțită
• 2 lămâi felii pentru ornare.
Preparare:
Se taie puiul în 810 bucăți și se 

sărează. Se încălzește un vas mai 
adânc cu capac, se pune puțin ulei și 
se prăjesc bucățile de pui de ambele 

părți, aproximativ 23 minute pe fie
care parte. Se scot din vas și se pun 
deoparte.

În același vas, la foc mediu, se 
pune ceapa tăiată julien și se com
pletează uleiul dacă este cazul. Cea
pa trebuie să capete culoare aurie 
(aproximativ 56 minute). Se adaugă 
ghimbirul ras, usturoiul și turmericul. 
Se sotează încă 12 minute până se 
înmoaie ingredientele. Se pun înapoi 
în vas bucățile de pui și se adaugă 
apă. După ce a ajuns la fierbere, se 
micșorează flacăra și se acoperă cu 
un capac. Se lasă să fiarbă aproxima

tiv 20 de minute. Se adaugă boabele 
de struguri, migdalele, zeama de lă
mâie și zahărul. Dacă apa a scăzut 
prea mult, se mai adaugă o cantita
te și se mai lasă să fiarbă 1520 de 
minute. Se gustă și, dacă e cazul, se 
mai pune sare.

Se transferă bucățile de pui întrun  
vas de servit, se adaugă sosul, se 
presară mentă și se ornează cu feliile 
de lămâie. Se servește cu orez. (E.G.)

       Din bucătăria evreiască

IsraelRomânia, „dubla” din umbra prieteniei legendare

Nuntă evreiască în Abu Dhabi

Rețetă indiană de pui

Abu Dhabi a găzduit cea mai mare 
nuntă evreiască din Emiratele Arabe 
Unite, de la semnarea Acordurilor 
Abraham, eveniment la care au parti
cipat 1.500 de invitați, inclusiv membri 
ai familiei regale și demnitari din EAU. 
Această nuntă poate fi considerată 
cel mai mare eveniment evreiesc din 
istoria statului arab, de la semnarea 
Acordurilor Abraham, în anul 2020.

Nunta a avut loc între rabinul Levi 
Duchman, care locuiește în EAU din 
2014, și Lea Hadad, cetățeană bel
giană de origine marocană. Data 
nunții a coincis cu a doua aniversare 
a Acordurilor Abraham și ar putea fi 
considerată reprezentativă în con
textul normalizării relațiilor cu Israelul 
și în cel al noii politici de coexistență 
și pluralism religios, au declarat 
invitații. „Nunta a fost un eveniment 
de referință pentru evreii din regiune 
și, miau spus emiratezii prezenți la 
nuntă, este un moment important și 
pentru țară”, a declarat rabinul Motti 
Seligson, un prieten al rabinului Levi 
Duchman, venit din New York pentru 
nuntă. Nu întâmplător, data din calen
darul ebraic a ceremoniei a coincis cu 
data de naștere a lui Ba’al Shem Tov, 
fondatorul mișcării hasidice, dar și cu 
data de naștere a rabinului Schneur 
Zalman din Liadi, fondatorul mișcării 
ChabadLubavitch.

Rabinul Levi Duchman, născut în 
Brooklyn, locuiește în Emiratele Arabe 
Unite încă din anul 2014. Activitatea 

sa a inclus școli, instituții și lăcașuri de 
cult evreiești din țară, una dintre aces
tea fiind agenția de certificare coșer, 
recunoscută de guvernul EAU. De 
asemenea, el a adus mai mulți rabini 
în EAU, pentru a i se alătura în slujba 
comunității și a înființat un program 

de formare rabinică pentru începători. 
Lea Hadad este, de asemenea, o par
te importantă a comunității evreiești, 
tatăl ei fiind rabinulșef al Bruxelles
ului, iar bunicul ei a fost responsabil 
pentru înființarea comunității Chabad 
din Milano. Cuplul urmează să locu
iască în Abu Dhabi, unde vor continua 
să contribuie la îndeplinirea angaja
mentului rabinului Duchman, acela de 
a construi comunitatea evreiască din 
EAU. Comunitatea evreiască din Emi
ratele Arabe Unite numără circa 3.000 
de membri, iar în Abu Dhabi există o 
sinagogă inaugurată ca urmare a nor
malizării relațiilor dintre statul arab și 
Israel.

DAN DRUȚĂ

Lansat pe 18 septembrie a.c. la 
canalul de radio și televiziune PSB, 
acest documentar în trei părți are o 
durată de șase ore. Regizat și pro
dus de Ken Burns, Lynn Novick și 
Sarah Botstein, el pune în discuție un 
subiect dureros pentru comunitatea 
evreiască din lume și pentru SUA, și 
anume poziția Statelor Unite cu privi
re la evrei și la Holocaustul din Euro
pa. Filmul face o trecere în revistă a 
condițiilor care au dus la Holocaust – 
ascensiunea lui Hitler și a nazismului 
în condițiile existenței unor concepții 
globale despre antisemitism și ra
sism, eugenia în SUA și legile rasia
le în statele sudiste. De asemenea, 
se arată ce știau guvernul și poporul 
american despre ce se întâmpla cu 
evreii din Europa.

Filmul se bazează, pe de o parte, 
pe povestirile la persoana întâi a mar
torilor și supraviețuitorilor Holocaustu
lui, iar pe de alta, pe interviuri luate 
celor mai importanți istorici și scriitori 
și reușește să risipească miturile po
trivit cărora fie americanii nu au știut 
nimic despre persecutarea evreilor și 
a altor minorități, fie au privit aceste 
probleme cu indiferență. Se elucidea
ză originile neimplicării Statelor Unite 
în salvarea evreilor sau ale implicării 
lor târzii și se prezintă măsurile politi
ce, începând cu ideologia antiimigra
re a președintelui Calvin Coolidge, cu 
apariția celor care simpatizau cu na
zismul, mulți dintre liderii cunoscuți, 
ca Charles Lindbergh sau Henry 

Ford, care se situau printre cei mai 
vocali antisemiți.

Un alt subiect dezbătut este dacă 
aliații ar fi trebuit să bombardeze  
Auschwiztul.

Documentarul scoate în evidență 
eroismul a sute de mii de americani 
care au luptat în război împotriva Ger
maniei naziste, răspunsul american 
împotriva nazismului, marșuri și pro
teste, boicotarea mărfurilor germane. 
200.000 de evrei au fost acceptați în 
Statele Unite, dar alte sute de mii au 
fost respinși. Odată cu escaladarea 
terorii naziste, Statele Unite, în loc să 
permită intrarea mai multor refugiați, 
șia închis ermetic granițele. Se ci
tează declarația senatorului Robert 
Reynolds, din Carolina de Sud, care 
a cerut ridicarea unui zid în jurul Sta
telor Unite, „atât de înalt și sigur, încât 
niciun singur străin sau refugiat străin, 
indiferent din ce țară provine, să nul 
poată escalada”. Se subliniază faptul 
că, din păcate, această ideologie sa 
menținut și în zilele noastre.

La premiera filmului au fost pre
zentate materiale educative pentru 
școlile elementare și medii, care cu
prindeau fragmente din film, explicații 
despre politica de imigrare, rasism, 
izolaționism, discriminare și altele. 
Materialele au fost pregătite de PBS 
Learning Media în colaborare cu 
importanți experți ai educației despre 
Holocaust.

EVA GALAMBOS

„Statele Unite și Holocaustul”, 
un documentar care prezintă 

adevăruri dureroase

Omer Atzili
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Evrei născuți în luna noiembrie

Sholem (Shalom) Asch – scriitor 
idiș, născut la Kutno, Polonia, 1 no
iembrie 1880, imigrat în SUA, 1910. 
Printre romane: Kiddush HaShem. 
Decedat la Londra, 1957.

Joseph (Jozef) Rotblat – fizician, 
născut la Varșovia, 4 noiembrie 1908, 
imigrat în Anglia, 1939. A lucrat în do
meniul producerii bombei atomice, dar 
ulterior a luptat pentru neproliferarea 
ei. Premiul Nobel pentru pace, 1995. 
Decedat la Londra, 2005.

BernardHenri Lévy – filosof, năs
cut la Béni Saf, Algeria, 5 noiembrie 
1948, stabilit cu familia la Paris,1949. 
Susținător al ideii că evreii trebuie să 
aibă o voce morală unică în societate 
și politică.

Cesare (Ezechia Marco) Lom-
broso – medic și criminolog, născut 
la Verona, Italia, 6 noiembrie 1835. 
Părintele criminologiei antropologice. 
Printre scrieri: Antisemitismul și știința 
modernă. Decedat la Torino, 1909.

Peter Ulrich Weiss – scriitor, 
născut la Nowawes, Germania, 8 
noiembrie 1916, stabilit în Suedia, 
1939. Piesă de teatru: Die Ermittlung 
– Auschwitz Oratorium. Decedat la 
Stockholm, 1982.

Imre Kertész – scriitor, născut la 
Budapesta, 9 noiembrie 1929, supra
viețuitor al Holocaustului. Premiul 
Nobel pentru literatură, 2002. Printre 
scrieri: Kaddiș pentru copilul nenăs-
cut. Decedat la Budapesta, 2016.

Benjamin Fondane (Beniamin 
Fundoianu – Barbu Wechsler) – poet, 
născut la Iași, 14 noiembrie 1898, sta
bilit în Franța, 1923. Ucis la Auschwitz, 
2 octombrie 1944. Revista Cahiers 
Benjamin Fondane este dedicată cer
cetării operei sale.

George Wald – neurobiolog, năs
cut la New York, 18 noiembrie 1906. 
Cercetări în domeniul pigmenților din 
retină. Premiul Nobel pentru medicină, 
1967. Decedat la Cambridge, Mass., 
1997.

Paul Celan (Antschel) – poet, năs
cut la Cernăuți, 23 noiembrie 1920. 
Supraviețuitor al Holocaustului, stabilit 
la Paris. Poeme despre Holocaust, în 
germană și română. Sinucis la Paris, 
1970.

Yitzhak BenZvi (Shimshelevich 
Shimshi) – istoric, om politic, năs
cut la Poltava, Ucraina, 24 noiem
brie 1884, imigrat în Palestina, 1907. 
Președintele Israelului, 11 decembrie 
1952  23 aprilie 1963, decedat în 
funcție, la Ierusalim.

Jacob (Yakov) Fichman – poet, 
prozator, eseist, născut la Bălți, Ba
sarabia, 25 noiembrie 1881, imigrat în 
Palestina, 1919. Premiul Israel pentru 
literatură, 1957. Decedat la Tel Aviv, 
1958.

Alberto Moravia (Pincherle) – 
scriitor, născut la Roma, 28 noiem
brie 1907. Romane despre problema 
existenței și a alienării. Președinte 
PEN International, 19581962. Dece
dat la Roma, 1990.

Evrei decedați în luna noiembrie
Bettina Grossman – pictoriță, 

sculptoriță, artistă fotografă, născută 
la Brooklyn, N.Y., 1927. Decedată la 
Brooklyn, N.Y., 2 noiembrie 2021.

Nathan Zach (Seitelbach) – poet 
ebraic, născut la Berlin, 1930, în Israel 
din 1936. Premiul Israel, 1995. Dece
dat la Ramat Gan, 6 noiembrie 2020.

Shlomo Luria (MaHarShaL) – ra
bin, născut la Poznan, Polonia, 1510. 
Scrieri cazuistice și comentarii la Tal
mud. Decedat la Lublin, 7 noiembrie 
1574.

Hannah Szenes – poetă, născută 
la Budapesta, 1921, imigrată în Pa
lestina, 1939, parașutistă în armata 

britanică, lansată în Iugoslavia, 1944. 
Arestată, executată, 7 noiembrie 
1944, reînhumată la Ierusalim, 1950.

Jonathan Sacks – rabin și filosof, 
născut la Londra, 1948. Șefrabin al 
United Hebrew Congregations of the 
Commonwealth, 19912013. Decedat 
la Londra, 7 noiembrie 2020.

Mordecai Menahem Kaplan – 
rabin, fondator al iudaismului recon
strucționist. Născut la Svencionys, 
Lituania, 1881, imigrat în SUA, 
1889. Printre scrieri: Iudaismul ca o 
civilizație. Decedat la New York, 8 no
iembrie 1983.

Sylvère Lotringer – critic literar 
și teoretician cultural, născut la Paris, 
1938. Order of Arts and Letters, 2015. 
Decedat la Ensenada Baja California, 
Mexic, 8 noiembrie 2021.

Chaim Azriel (Charles) Weizmann 
– biochimist, lider sionist, născut la 
Motol, Belarus, 27 noiembrie 1874. 
Președintele Israelului, 16 mai 1949  
9 noiembrie 1952, decedat în funcție, 
la Rehovot.

Norman Mailer – scriitor, născut la 
Long Branch, New Jersey, 1923. Prin
tre creatorii nonficțiunii creative. Pre
miul Pulitzer. Decedat la New York, 10 
noiembrie 2007.

Mikhail Iosifovich Gurevich – in
giner aerospațial, născut la Kursk, Ru
sia, 1893. Coproiectant al avioanelor 
MikoyanGurevich MiG3 și Mikoyan
Gurevich DS, care îi poartă numele. 
Decedat la Leningrad, 12 noiembrie 
1976.

Henry Mălineanu – compozitor, 
născut la București, 1920. Premiul 
Uniunii Compozitorilor din România. 
Decedat la București, 12 noiembrie 
2000.

Nelly Kaplan – scriitoare și regi
zoare, născută la Buenos Aires, 1931, 
în Franța din 1953. Cavaler al Legiunii 
de Onoare. Decedată la Geneva, 12 
noiembrie 2020.

Noah Hershkowitz – fizician, năs
cut la New York, 1941. Specialist în 
fizica plasmei. Premiul IEEE Marie 
SklodowskaCurie, 2015. Decedat la 
Madison, 13 noiembrie 2020.

Branko Lustig – producător de 
film, născut la Osijek, Iugoslavia, 
1932, supraviețuitor al Holocaustului. 
Printre filme: Lista lui Schindler. Pre
miul Oscar: 1993, 2001. Decedat la 
Zagreb, 14 noiembrie 2019.

Abba (Aubrey Solomon) Eban – 
om politic, născut la Cape Town, 1915, 
imigrat în Palestina, 1940. Ministru de 
externe al Israelului,19661974. Dece
dat la Tel Aviv, 17 noiembrie 2002.

Marcel Valentin Louis Georges 
Eugène Proust – scriitor, născut la 
Auteuil, Franța, 1871. Printre scrieri: 
În căutarea timpului pierdut. Decedat 
la Paris, 18 noiembrie 1922.

Lev Shestov (Léon Yehuda Leyb 
Isaakovich Schwarzmann) – filosof, 
născut la Kiev, 1866, stabilit la Paris, 
1921. Printre scrieri: Atena și Ierusa-
lim. Decedat la Paris, 19 noiembrie 
1938.

Anton Grigorievich Rubinstein –  
compozitor, născut la Vikhvatinets, 
Podolsk, 28 noiembrie 1829. Muzică 
pentru 20 de opere. Decedat la Peter
gof, Rusia, 20 noiembrie 1894.

Aaron Klug – biofizician, născut la 
Zelva, Lituania, 1926, imigrat în Afri
ca de Sud, 1928, și în Anglia, 1953. 
Premiul Nobel pentru chimie, 1982; 
președinte al Royal Society, 1995
2000. Decedat la Cambridge, 20 
noiembrie 2018.

Etty (Esther) Hillesum – scrii
toare, născută la Middelburg, Olanda, 
1914. Jurnal în care descrie viața din 
Amsterdam în timpul ocupației germa
ne. Ucisă la Auschwitz, 30 noiembrie 
1943.

LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI
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Un nou an și la Chabad România
Marile sărbători de toamnă, Roș Hașana și Iom Kipur, au determinat un 

public numeros și divers să treacă pragul sinagogilor și caselor de rugăciu
ne ale Chabad România, din București și respectiv ClujNapoca. La sinagoga 
Ieșua Tova din București au venit atât enoriași locali, cât și israelieni aflați în 
România sau turiști din diverse țări, care au asistat la slujbele și la cuvintele de 
învățătură oferite de rabinul Naftali Deutsch, director Chabad România, și de 
rabinul Itzchak Raskin, de la Chabad București.

În a doua zi de Roș Hașana, congregația sa bucurat de prezența E.S.  
Reuven Azar, noul ambasador al Israelului în România. Începând cu acest nou 
an religios, sa deschis o nouă casă de rugăciune în Capitală, Chabad Pipera, 
pentru a veni în sprijinul comunității israeliene numeroase din zonă, carei va 
avea alături pe noii emisari, familia rabinului Mendy și Chaya Pick.

Un public numeros a fost prezent și la Chabad ClujNapoca, la ceremoniile 
organizate de rabinul Dov Ber Orgad.

Cu prilejul sărbătorilor, toți cei patru rabini emisari ai Chabad în România au 
făcut o vizită la FCER, unde sau întâlnit cu deputatul Silviu Vexler, președintele 
FCER, cu ec. Ovidiu Bănescu, vicepreședinte, și cu Eduard Kupferberg, se
cretar general al FCER. „Întâlnirea, desfășurată înainte de Roș Hașana, a fost 
un prilej deosebit pentru a pune în evidență colaborarea deosebită, prietenia 
și respectul reciproc dintre Federația Comunităților Evreiești din România și 
Chabad. Subiectele abordate în cadrul discuțiilor au vizat viața evreiască din 
România, programele pentru păstrarea și punerea în valoare a tradițiilor și cul
turii evreiești din țara noastră, dar și inițiativele de prezervare și promovare a 
patrimoniului evreiesc din țara noastră”, a precizat conducerea FCER.

Doamnele din comunitate au avut parte de întâlniri speciale ale Ladies Club, 
program coordonat de Risha Deutch, unde au studiat mai multe despre tradițiile 
de sărbători și au ascultat povestea de viață impresionantă a lui Iris Navon din 
Israel, nevăzătoare, care sa stabilit de curând în România.

DIANA MEDAN

Înhumați în cimitirele CEB în perioada 
15 septembrie  15 octombrie: OPRES-
CU STELUȚA (Cimitirul Giurgiului), POPA 
HELENE (Cimitirul Sefard), ROMAN  
OLGA-MAURICETA (Cimitirul Sefard).

Cu aceeași tristețe comemo
răm 21 de ani de când nea părăsit, 
trecând în eternitate, buna, draga 
noastră ANA SCHREIBER. Săi fie 
sufletul înconjurat de lumină și Dum
nezeu săi dăruiască pacea și odih
na veșnică împreună cu Rudi, soțul 
ei, și fiul lor Albert (Abi).

FAMILIA

La data de 4 octombrie 2022 sau 
împlinit 4 ani de la plecarea dintre 
noi a lui Hafner Izac: soț, tată, bunic, 
frate. Un om deosebit, cu gândire și 
inimă.

Fiei memoria binecuvintată!
FAMILIA

O lună de la stingerea din viață 
a soției mele, ȘTEFANIA POPA.  
Dormi în pace, iubita mea! Sunt cu 
tine, suntem și acum împreună!

SILVIU POPA

Comemorăm 47 de ani de la ple
carea dintre noi a scriitorului MARIA 
ARSENE (ARTHUR LEIBOVICI). 
Familia și prietenii îi păstrează amin
tirea vie.

Fiei amintirea binecuvântată!

Simhat Tora 5783, la Templul Coral
Ne bucurăm cu Tora, certitudi

ne întrun ocean de vulnerabilități, 
contrapondere a efemerului, tărie 
în fața încercărilor vieții. Celebrăm 
nesfârșitul Învățăturii. Cine pe cine 
sprijină? Noi ne rezemăm de Tora? 
Tora se reazemă de noi? Ultima din 
ciclul sărbătorilor de toamnă, Sim
hat Tora – Bucuria Torei – face din 
Învățătură o sărbătoare. Învățăm toa
tă viața, în fiecare etapă existențială, 
evidenția vicepreședintele FCER, ec. 
Ovidiu Bănescu, în fața publicului de 
la Templul Coral. Printre participanți 
– lideri ai FCER, CEB, JCC. „Bucurie 
la bucurie. Ne bucurăm că ne vedem 
astăzi, după doi ani în care pandemia 
nea obligat să stăm acasă. Se termi
nă un an, începe alt an”, se referea la 
fiecare sfârșit care este și un început, 
inclusiv studiul Torei. Nu este lectură 
repetată mecanic, fiindcă descoperim 
mereu alte înțelesuri, în funcție de 
ciclurile biologice, sufletești, intelec
tuale parcurse – „copilărie, tinerețe, 
maturitate, senectute” –, în funcție 
de viteza schimbărilor din lume. Să 
ne dorim să „mai avem încă mul
te, multe de învățat”, zile, luni, ani  
îndelungați.

Avem nevoie de Tora ca scut, dar 
și ca forță de depășire a obstacolelor. 
Înconjurul sinagogii de șapte ori cu 
Sifrei Tora în brațe amintește – me
taforic – cum au căzut zidurile Ieriho
nului după ce au fost înconjurate de 
șapte ori, a relevat o altă conotație a 
sărbătorii primrabinul Rafael Shaffer. 
Ziduri la propriu, ziduri la figurat. Sub 

hupa, mireasa înconjoară mirele de 
șapte ori – simbol al căderii zidurilor 
sufletești în căsnicie. Dar și în gene
ral: „Ocolind sinagoga de șapte ori, 
vor cădea zidurile dintre noi.” O altă 
semnificație a hakafoturilor semna
lată de primrabinul Shaffer a fost și 
îndemnul la autodepășire: „Noul ciclu 
(de citire a Torei – n.r.) poate să fie 
mai bun decât cel precedent.” A fost 
subliniată importanța traducerii Torei 
în limba știută de enoriași. „Pentru 
cei care nu cunosc ebraică, avem la 
dispoziție o minunată traducere pe 
care anul acesta o putem pune în 
valoare.” Învățătura a fost inclusă în 
urările de bine făcute de liderul nostru 
spiritual la început de an, în accepția 
de „an frumos”: „an plin de bucurie, de 
învățătură.” Este, poate, rădăcina din 
care se trage perceperea învățăturii 
ca bucurie, caracteristică performeri
lor în orice domeniu.

Rugăciunea de seară a fost oficiată 
de primcantorul Emanuel Pusztai și de 
Corul Templului Coral dirijat de Robert 
Levensohn. Participanților lea fost 
oferit un kiduș din partea CEB. După 
binecuvântarea lumânărilor, a urmat 
momentul cel mai așteptat al sărbăto
rii: cele șapte hakafot, dansul și cân
tecele în fața Aron Kodeșului deschis 
ca și pe parcursul circuitelor cu Tora. 
Dintre cântecele în ebraică – șlagăre 
ale repertoriului religios și profan –, 
unul căpăta, în momentele tensionate 
de azi, o rezonanță specială : Heveinu 
Șalom Alehem! – Să fie pace în lume!

IULIA DELEANU
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receptacul al 
poveștilor de 
viață, pasio
nante și pline 
de suspans, ale 
propriei sale 
protagoniste. 
Victoria devine 
Vicky pe mă
sură ce, pără
sindul pe soțul 
Șaul (un personaj șters, ca și trecutul 
eroinei), începe o relație de dragoste 
cu un bărbat de succes din Tel Aviv. 
Poveștile ei sunt în egală măsură ero
tice și formative, descriind un traseu 
al afirmării personalității feminine și al 
desprinderii de o condiție inferioară, 
proces în care trăirea (pe care Vicky 
o livrează, prin povestirile pe care i le 
încredințează autoarei) și analiza (ce 
rezultă din dialogul personajului cu 
cea care a imaginato) se împletesc 
tot mai strâns. Împletire care ajunge 
la punctul final, în care Madeleine 
Davidsohn închide cercul: plecând 

M a d e l e i n e 
Davidsohn este 
una dintre cele mai 
cunoscute și mai 
valoroase scriitoa
re de limbă română 
din Israel. Compo
nentă de bază a 
„Cercului cultural 
din Haifa”, ea a pu
blicat până acum 
o multitudine de 
volume de versuri 
și proză (povestiri, 

nuvele și romane), remarcate de criti
ca din țară și din Israel. Despre multe 
dintre ele am scris chiar în pagina de 
față sau în cartea mea de la Hasefer, 
Scriitori evrei în cultura română.

Era, prin urmare, de așteptat ca, 
odată ce pandemia nea iertat, să ne 
reîntâlnim cu o nouă carte semnată de 
Madeleine Davidsohn, despre a cărei 
existență aflasem, de altfel, chiar în 
cursul perioadei dificile de carantină, 
de la editorul ieșean Adi Cristi (la a 

cărui editură, 24:Ore, a apărut noua 
creație a scriitoarei).

De data aceasta este vorba des
pre un roman. Unul intitulat Adăpost 
pentru dragoste și construit pe o foar
te specială relație între autoare și 
personajulnarator. Acesta din urmă, 
o femeie numită Vicky, i se confesea
ză autoarei, ceea ce duce la un dublu 
proces de construcție. Pe de o parte, 
personajul se construiește pe sine, pe 
măsură ce își povestește viața autoa
rei care a imaginato. Pe de altă parte, 
romanul însuși se construiește pe mă
sură ce personajul se transformă, din
tro simplă voce căreia autoarea îi dă 
dreptul la cuvânt, întrun personaj în 
carne și oase, cu o biografie pe care 
o putem încetul cu încetul reconstitui.

Astfel, romanciera – Madeleine  
Davidsohn, cea care a imaginat 
această construcție ingenioasă, ba
zată pe convenția clasică a „povestirii 
în povestire”, după cum spune criticul 
Ioan Holban în substanțiala prefață 
care însoțește volumul – devine un 

Custodele ficțiunii
Realitatea 

cărţii

Cine taie nodul gordian de la Kremlin?
Președintele american a recunoscut recent că 

astăzi există un alt nod gordian, aflat de această 
dată la poarta Kremlinului. „Încerc să îmi dau sea
ma care este rampa de ieșire a lui Putin”, se între
ba retoric șeful Casei Albe. „Unde găsește (Putin 
– n.red.) o cale de ieșire? Când consideră el că se 
află în poziţia nu doar de a fi umilit, ci şi de a pierde 
o parte semnificativă din puterea sa în Rusia?”

Or, tocmai ăsta este nodul gordian al zilelor 
noastre, sesizat de multă vreme și de Emmanu
el Macron. Și anume, umilirea Rusiei și, implicit 
a lui Putin, pe câmpul de luptă, va duce la pier
derea puterii de către liderul rus, ceea ce acesta 
nu acceptă nici în ruptul capului. Viețile omenești, 
fie ele rusești sau ucrainene, nu valorează pentru 
Putin nici pe departe cât păstrarea sa în fruntea 
Kremlinului. Oamenii pot muri, el este unic! Așa 
că, amenințarea fotoliului său prezidențial nu poa
te avea pentru Vladimir Putin alt efect decât emi
terea ordinului de escaladare a războiului, inclusiv 
pe plan nuclear. „După mine, potopul!” este o ex
presie care definește concepția președintelui rus, 
motiv pentru care soluția propusă de premierul 
finlandez Sanna Marin („Calea de ieșire din acest 
conflict este ca Rusia să părăsească Ucraina”), 
deși adevărată, nu se potrivește actualului război.

De altfel, și poporul rus, în marea lui majo
ritate, a dovedit prin atitudinea față de această 
„operațiune militară specială de denazificare 
a Ucrainei” că este în continuare convins că 
„țarului de la Kremlin” i se cuvine tot și, în afară 
de cele câteva mii de oameni care au protestat 
de la bun început împotriva războiului, restul 
nu au fost prea deranjați de agresiunea nepro
vocată a Rusiei împotriva Ucrainei. Dovadă, un 
sondaj realizat între 2228 septembrie 2022 de 
organizația Levada (declarată agent străin în 
Rusia). Rezultatele arată că popularitatea lui 
Putin a crescut de la 71% la 83% de la 24 fe
bruarie (ziua invadării Ucrainei) la 1 martie și a 
rămas la această cotă uriașă până în septem
brie. Dar mobilizarea parțială a făcut atunci să 
scadă susținerea față de Putin de la 83% la 71%, 
47% dintre respondenți recunoscând că ordinul 
Kremlinului lea creat o stare de îngrijorare și an
xietate, iar 13% sau declarat dea dreptul furioși 
față de respectiva decizie. Așadar, atacarea unui 
stat independent nu ia supărat pe ruși, dar im
plicarea lor personală în conflict ia determinat 
să reacționeze. În concluzie, nu se poate deo
camdată aștepta o reacție în masă și violentă a 
rușilor față de conducerea țării lor, dacă nu sunt 

direct amenințați de pericole precum trimiterea 
în prima linie.

Aceasta este, de altfel, și cauza pentru care 
Putin își minte poporul, încercând săl asmută, 
spunândui că Occidentul a răspândit o atitudine 
de rusofobie în lume și dorește să vadă Rusia ca 
pe o „colonie”, pentru a putea „jefui lumea întrea
gă”. Așa a declarat liderul de la Moscova în dis
cursul de anunțare a anexării la Rusia a celor patru 
regiuni ucrainene (Lugansk, Zaporojie, Herson și 
Donețk). „Am fost tratați ca o colonie și nu vom uita 
niciodată asta”, a afirmat el cu respectivul prilej.

Din aceste motive, operațiuni necesare și 
inevitabile, precum contraofensiva ucraineană 
sau atacarea podului din strâmtoarea Kerci, care 
leagă Rusia de Crimeea, aduc cu sine și mari 
pericole, neputând fi anticipată reacția lui Vladi
mir Putin față de riscul inerent de a pierde pute
rea politică și militară. O abordare logică, pornită 
de la considerente că un atac cu arme nucleare 
tactice nu poate aduce câștiguri Moscovei nu nu
mai din cauza reacției NATO, SUA și a Europei 
Occidentale, ci și pentru că un teren contaminat 
nu mai poate fi folosit de atacatori, nu are nici un 
temei pentru Putin, deoarece pentru el nu con
tează ce urmează dacă el pierde puterea.

Asta explică și starea de frică răspândită în eli
ta politică rusă față de reacțiile incontrolabile ale 
lui Putin, situație care amintește de ultimele zile 
ale lui Stalin. „Oamenii din jurul lui sunt îngroziți. 
Dar este doar frică, nu și respect”, a declarat o 
sursă apropiată de administrația de la Kremlin 
pentru publicația Meduza. Sau, din altă perspec
tivă, așa se explică susținerea lui Putin de către 
naționaliști iraționali precum Dmitri Medvedev, fos
tul președinte al Rusiei, care consideră că țara sa 
nu trebuie să se consulte cu nimeni dacă ajunge la 
concluzia că este necesară folosirea armelor nu
cleare, sau Ramzan Kadyrov, președintele cecen, 
ori Evgheni Prigojin, creatorul trupelor Wagner.

Ca atare, o lovitură de palat la Kremlin riscă să 
aducă la conducere un naționalist mai rău decât 
Putin, iar o revoltă populară împotriva țarului nu 
este încă previzibilă, deși nu este nici imposibilă.

Nu rămâne decât ca o victorie a ucrainenilor 
în zona Herson să lase Rusia și fără Crimeea, 
ceea ce ar putea aduce prăbușirea actualului re
gim și a camarilei din jurul lui Putin.

Răspunzând, deci, întrebării din titlu, nodul 
gordian de la poarta Kremlinului nu poate fi tăiat 
decât militar, pe frontul deschis chiar de ruși în 
Ucraina.         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 
scris...și spre poezie

Stagiunea teatrală a 
început anemic, întrun  
minor dezolant. Așa în
cât, chiar dacă prima 
sce nă a țării trece printro  

excesivă/prelungă tranziție, am preferat 
să scriu despre două dintre noutățile de 
la TNB. Aici, cea mai recentă premieră a 
fost Mașinăria, pusă în scenă de Alexan
der Hausvater. Un musical negru, după 
Elmer Rice. Una dintre multele atenționări față de ofen
siva tehnicii de a se substitui rolului vocației și rosturilor 
umane. O satiră atât de actuală azi, când asistăm la misti
ficarea realității, la deprecierea umanului și la explozia tră
irii în virtual – în ciuda alarmelor trase de autorii de distopii 
sau de teoriile lui Jean Baudrillard și Gilles Deleuze!

Geniul teatral al lui Alexander Hausvater, chemarea sa 
către un teatru sincretic, în care tradiția fuzionează cu no
utatea limbajului scenic, cu imagini inedite, atât de solici
tante, dar atât de plăcute ochiului, este admirabil stimulat 
de partitura sonoră a lui Joshua Schmidt, mixaj de operă, 
gospel și rock’n roll. Atât fantezia, cât și energia regizoru
lui se transmit molipsitor echipei formate din Ioan Andrei 
Ionescu, Natalia Călin, Oana Berbec, Florentina Țilea, Me
deea Marinescu, Istvan Teglas, Monica Davidescu, Iuliana 
Moise, Tomi Cristin, Petre Ancuța, Fulvia Folosea, Silviu 
Biriș, Silviu Mircescu, Mihai Munteniță și Daniel Burcea.

Și mai aproape de orizontul meu de valori este un alt 
proiect de maximă actualitate, ca antidot al depresiilor și 
însingurării la care ne trimit / ne supun pandemia/~iile, 
războiul, amenințările tuturor crizelor ce întrețin dramatic 
frica față de viitorul apropiat. Mă refer la Aplauze pentru 
poet / A Hand for the Poet, demers bilingv. Evenimentul 
lansării acestui proiect – online, e drept! – a adus la ram
pa Naționalului realizatori și interpreți. Printre marii actori 
ce au dat greutate și emoție vocii esențiale și durabile 
a poeziei se numără Florin Piersic, Maia Morgenstern, 
Emilia Popescu, Medeea Marinescu și Marius Manole. 
Ei au făcut să reverbereze universuri lirice dintre cele 
mai diferite: de la Eminescu la Arghezi și Blaga sau Ce
lan și Sorescu; de la Benjamin Fondane la Gellu Naum. 
Ascultândui, veți putea urmări tot atâtea originale trans
figurări ale realului și ale prospețimii unor trăiri; minuna
te momente de balans între descoperirea Cosmosului, 
a Lumii, a Istoriei și delicata explorare a Sinelui; subtile 
meditații stimulate de scânteierile unor intuiții geniale și 
fulguranța revelațiilor dramatice; admirabile explorări în 
haloul stărilor lirice și ale misterului existenței.

Tot atâtea virtuozități născute din talent și artă ex
perimentată, din cultură, inteligență și emoție, ce miau 
amintit de regalurile Leopoldinei Bălănuță sau ale lui Ion 
Caramitru.          NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru

spre Istanbul, acolo unde o purta firul 
tumultuos al propriei existențe, Vicky 
îi lasă autoarei, pe aeroportul Ben 
Gurion, bagajul pregătit pentru voiajul 
în Turcia. O despărțire simbolică de o 
existență prin povestire și o încheiere 
a ciclului formativ pe care romanul îl 
conține.

Ioan Holban are dreptate și când 
vorbește despre puternicul simț al 
observației, care caracterizează per
sonalitatea romancierei Madeleine 
Davidsohn: cartea se construiește pe 
o adevărată simfonie de observații 
psihologice, care dau autenticitate 
umanității din narațiune. Însă la fel 
de importantă mi se pare și metafora 
cărții: scriitorul este un adevărat cus
tode de viață, prin poveștile pe care 
le poartă cu sine și, prin carte, ni le și 
împărtășește.

RĂZVAN VONCU
*Madeleine Davidsohn – Adăpost pentru 

dragoste, Editura 24:Ore, Iași, 2020.


