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Lumina de Hanuca s-a aprins la Templul Coral
Aprinderea primelor două lumânări 

de Hanuca 5783 a fost întâmpinată în 
Templul Coral de numeroși credincioși 
care au umplut spațiul generos. Prin-
tre cei prezenți, pentru prima dată 
după o perioadă îndelungată, și foarte 
mulți copii. Alături de ei au fost de față: 
consilierul prezidențial Sergiu Nistor; 
doamna Lacziko Enikö Katalin, secre-
tar de stat la Departamentul pentru 
Relații Interetnice; Victor Opaschi; ra-
binul Habad, Naftali Deutsch; condu-
cerile FCER, CEB, B’nai B’rith și un 
mare număr de enoriași.

Ceremoniile au fost conduse de 
secretarul general al FCER, Eduard 
Kupferberg, în calitatea lui de director 
al Cancelariei Rabinice. După rostirea 
rugăciunilor de către prim-rabinul Ra-
fael Shaffer și prim-cantorul Emanuel 
Pusztai, moderatorul a vorbit despre 
semnificația sărbătorii de Hanuca, tre-
cându-se apoi la aprinderea lumânări-
lor. Primele două lumânări și Șames-
ul au fost aprinse de președintele 
FCER Silviu Vexler, de consilierul 
prezidențial Sergiu Nistor și de prim-
rabinul Rafael Shaffer. În același timp, 
copiii au fost chemați la bima pentru 
a aprinde lumânărelele de Hanuca, 
așezate în mai multe Hanuchii. Ei au 
interpretat cântece, după care au pri-
mit cadouri, inclusiv Hanukagelt. La 
rândul său, prim-cantorul E. Pusztai a 
interpretat melodii de Hanuca.

Prim-rabinul Rafael Shaffer:  
„Miracolele din acele zile  

și din zilele noastre”
Al hanisim – despre miracole: 

acesta a fost pivotul celor rostite de 
prim-rabinul Rafael Shaffer, invitat de 
Eduard Kupferberg să spună câteva 
cuvinte.

„«Binecuvântat ești Tu, Doamne, 
care ai făcut miracole pentru strămoșii 
noștri în acele zile, pe vremea aceas-
ta.» În acest timp al anului celebrăm 
miracolele trăite de strămoșii noștri”, 
a subliniat vorbitorul care a vrut să 
scoată în evidență un miracol „căru-
ia nu-i acordăm suficientă atenție. În 
timpul stăpânirii seleucide le-a fost in-
terzis strămoșilor noștri să-și practice 
religia timp de 52 de ani. 52 de ani e 
mult timp. Deoarece atunci speranța 
de viață era de circa 40 de ani sau 
chiar mai puțin, însemna că s-au 
născut copii care au plecat pe lumea 
cealaltă fără să fi avut parte de prac-
ticarea religiei, strict interzisă. Și iată 
că în acești 52 de ani ei nu au pierdut 
gustul religiei. În momentul în care s-a 
putut, au revenit la practicarea religiei 
lor. N-au lăsat-o pradă uitării...

Și în zilele noastre sunt miracole. 
Și noi, astăzi, suntem martori la un 
astfel de miracol. Au fost deja ani lungi  
în care nu ne-am putut aduna aici 
pentru că nu s-a putut. Ne întrebam: 
cum se va reface viața religioasă? Și 
iată: suntem cu toții aici. Acesta este 
miracolul de Hanuca din anul acesta. 
Să aveți cu toții Hanuca fericită!”

Președintele Klaus Iohannis: 
„Hanuca aprinde flacăra  
credinței și a speranței”

Consilierul prezidențial Sergiu Nis-
tor a urat credincioșilor sărbători lumi-
noase și a dat citire mesajului trans-
mis de președintele României:

„Cu prilejul sărbătorii de Hanuca 
5783 transmit salutul meu călduros și 
felicitări conducerii Federaţiei Comu-
nităţilor Evreieşti din România – Cul-
tul Mozaic, precum şi tuturor mem-
brilor comunităţilor evreieşti din ţara 

noastră. Cu fiecare braţ al Menorei, 
actualizând metafora solidarităţii pen-
tru evreii din România şi din întreaga 
lume, Hanuca aprinde flacăra credin-
ţei şi a speranţei. Generaţii de evrei 
şi-au trecut, de-a lungul timpului, torţa 
acestei frumoase tradiţii, împărtăşin-
du-ne bogăţia valorilor noastre comu-
ne: libertate, adevăr, respect şi iubire 
pentru semeni.

Luminile Menorei celebrează cre-
dința, viaţa şi fraternitatea, mențin vie 
amintirea celor care au participat la 
edificarea României moderne. Ritua-
lul inaugural al primei seri de Hanuca 
este şi un prilej de evocare a contri-
buţiilor remarcabile pe care comunita-
tea evreiască din România le are în 
construirea binelui comun. Totodată, 
«sărbătoarea luminii» ne îndeamnă 
să reflectăm şi la ameninţarea extre-
mismului și a xenofobiei care prolife-
rează în lumea contemporană şi de 
care nici România nu este ocolită. 
Lecțiile dureroase ale istoriei trebuie 
să reprezinte mereu un imbold care 
să ne determine să respingem și să 
condamnăm ferm discursul urii.

Cu căldura și forța acestor gânduri, 
sunt alături de comunităţile evreieşti 
din România, reunite de spiritul gene-
ros al sărbătorii de Hanuca, şi vă urez 
ca lumina ei să vă aducă împreună, în 
comuniune, pace şi prosperitate. Hag 
Hanuca Sameah!”

Prim-ministrul  
Nicolae Ionel Ciucă:  

„Contribuția importantă  
a comunității evreiești la  

parcursul european al României”
Prim-ministrul României, Nicolae  

Ionel Ciucă, a evidențiat, în mesajul de 

Hanuca 5783, citit de vicepreședintele 
Camerei Deputaților, Florin Alexan-
dru, aportul evreilor români de ieri și 
de azi la dezvoltarea României mo-
derne.

„Cu prilejul sărbătorii de Hanu-
ca adresez calde urări de sănătate, 
bucurie, pace și prosperitate între-
gii comunități evreiești și conducerii 
Federației Comunităților Evreiești din 
România – Cultul Mozaic. Hanuca 
reprezintă un moment de comuniu-
ne spirituală și vorbește lumii în tregi 
despre curaj și rezistență, despre 
speranță și puterea credinței, despre 
valorile care unesc și creează punți 
între oameni. Această sărbătoare a 
luminii, care aduce împreună familii și 
prieteni, este un moment de reflecție 
cu privire la contribuția importantă 
pe care comunitatea evreiască, atât 
de greu încercată de-a lungul istoriei 
sale, a adus-o procesului de edificare 
și modernizare a statului, dar și par-
cursului european al României.

În această perioadă complicată, 
când pericole multiple amenință fun-
damentele democratice ale societății 
noastre, să ne dedicăm cultivării 
solidarității, coeziunii, dialogului, înțe-
legerii și conviețuirii pașnice. Iar bu-
curia acestei sărbători să ne ghideze 
acțiunile viitoare. Hag Hanuca Sa-
meah!”

Un mesaj optimist al  
președintelui Camerei Deputaților, 

Marcel Ciolacu
După ce a transmis „un mesaj de 

bucurie și pace” comunității evreilor 
și l-a salutat călduros pe colegul său 

IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS

(Continuare în pag. 6)

Prim-rabinul Rafael Shaffer, Silviu Vexler, Sergiu Nistor și Eduard Kupferberg (de la stg. la dr.)
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„Este primul consiliu fizic după 
aproape trei ani. Bine ați venit din toa-
tă inima, e o plăcere să ne vedem față 
în față”, a spus în deschidere Silviu 
Vexler.

Secretarul general al FCER, Edu-
ard Kupferberg, a anunțat că este în-
deplinit cvorumul reuniunii Consiliului 
de Conducere, exprimându-și bucuria 
că aproape toată lumea este prezen-
tă, după mult timp, față în față.

Vicepreședintele FCER, Ovidiu 
Bănescu, a anunțat că, așa cum con-
ducerea FCER și-a asumat, relația 
cu Fundația Caritatea a fost relua-
tă, în condițiile dorite, amintind rolul 
esențial al președintelui Silviu Vexler, 
dar și sprijinul consistent al directoru-
lui JDC, Israel Sabag, pentru realiza-
rea acestui deziderat.

Silviu Vexler a oferit în continuare 
detaliile privind noul Memorandum cu 
Fundația Caritatea, adoptat cu toate 
cerințele FCER. „În principal, FCER, 
comunitățile și toți evreii din țară trebu-
ie să fie respectați. Unul dintre obiecti-
vele acestei conduceri este ca fiecare 
evreu să fie respectat, asta e ce ne-am  
dorit. Am trecut prin doi ani extrem 
de grei din toate punctele de vedere, 
dar a fost și o oportunitate să-ți vezi 
și să-ți recunoști prietenii adevărați, 
pe care îi simți și îi descoperi când 
este greu”, a spus Silviu Vexler care 
a ținut să sublinieze prietenia și res-
pectul pe care Joint-ul le-a arătat în 
permanență Federației, mulțumindu-i 
în acest sens directorului JDC, Isra-
el Sabag, pe care l-a numit un ade-
vărat membru al familiei comunităților 
evreiești. Președintele FCER le-a mai 
mulțumit pentru colaborarea foarte 
bună lui Ovidiu Bănescu și lui Eduard 
Kupferberg, dar și colegilor din Consi-
liul de Conducere și din comunitățile 
din țară. „Împreună am reușit să 
depășim probleme care păreau impo-
sibil de depășit”, a afirmat el.

Directorul JDC România, Israel 
Sabag, a spus că este o onoare și un 
privilegiu să fie considerat parte din 
această mare familie și a felicitat con-
ducerea FCER pentru viziunea și răb-
darea de care a dat dovadă în acest 
timp, inclusiv în ceea ce privește 
soluționarea raporturilor cu Fundația 
Caritatea. „Împreună suntem mai pu-
ternici! Silviu Vexler, Ovidiu Bănescu, 
Eduard Kupferberg –  vă mulțumesc 
că sunteți atât de implicați!”, a mai 
spus Israel Sabag care a anunțat ur-
mătoarea ediție a programului Bere-
shit, care se va desfășura la Sibiu, în 
perioada 30 martie - 2 aprilie.

Au fost prezentate apoi cele 
mai importante acțiuni din activita-
tea parlamentară a deputatului Sil-
viu Vex ler. Între acestea, eforturile 
pentru punerea în aplicare a legii și 
pentru susținerea supraviețuitorilor 
Holocaus tului și urmașilor acestora. 
De asemenea, a fost creat cadrul ne-
cesar privind impozitele pentru obiec-
tivele de cult (care trebuie să fie zero), 
inclusiv pentru cimitire și sinagogi. „A 
fost reinstituită baza legală pentru im-
pozitul zero. Vom trimite documentele 
către toate comunitățile. Am insistat 
ca toate lăcașele de cult să fie de la 
început declarate cu valoare zero la 
impozit, fără să fim nevoiți să facem 
reevaluările periodice care, pentru 
toate obiectivele din toată țara, ne 
costau foarte mult”, a relatat Silviu  

Cardinalul Iuliu Hossu, propus pentru  
acordarea titlului de „Drept între Popoare”

Președintele FCER, Silviu Vexler, alături de Preasfinția 
Sa Claudiu Pop, Episcop al Eparhiei de Cluj-Gherla, 
Preasfinția Sa Cristian-Dumitru Crișan, Episcop auxiliar 
al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, și părintele Ioan-
Ștefan Dumitraș, Cancelar al Curiei Arhiepiscopiei Majo-
re, i-au prezentat ambasadorului Statului Israel în Româ-
nia, E.S. domnul Reuven Azar, copia scrisorii prin care 
au propus Yad Vashem acordarea titlului de „Drept între 
Popoare” Cardinalului Iuliu Hossu.

„Păstrarea memoriei este o datorie morală pentru fie-
care dintre noi. Cu atât mai mult când este vorba despre 
oameni care, în cea mai neagră perioadă a istoriei, au 
ales să își pună propria viață în pericol pentru a-i salva 
pe cei care urmau să fie distruși. Viața și faptele Cardi-
nalul Iuliu Hossu continuă să fie o busolă care arată dru-
mul corect în întuneric și o valoare certă, necesară pen-
tru un viitor normal”, a subliniat Silviu Vexler cu această  
ocazie.

Ambasadorul Republicii Turcia,  
Excelența Sa Füsun Aramaz, un prieten al FCER
Având în vedere colaborarea excepțională din ultimii 

ani, deschiderea, sprijinul și prietenia arătate evreilor din 
România de către ambasadoarea Turciei la București, 
președintele FCER Silviu Vexler a participat la ceremonia 
care a marcat încheierea mandatului Excelenței Sale Fü-
sun Aramaz.

Cu aceas-
tă ocazie, Silviu 
Vexler a salutat, 
de asemenea, 
relația deosebită 
și ajutorul primit 
de fiecare dată 
din partea cole-
gului și prietenu-
lui său, reprezen-
tantul minorității 
turce în Parla-
mentul României, 
deputatul Iusein 
Ibram. Un me-
saj de mulțumire 
i-a fost adresat 
și preșe dintelui 
Asociației Oame-
nilor de Afaceri 
Turci din România, domnul Güven Güngör.

Donație substanțială de carte a FCER  
pentru Biblioteca județeană ASTRA din Sibiu

Federația Comunităților Evreiești din România a oferit 
recent Bibliotecii județene ASTRA Sibiu un fond de carte 
deosebit, un prim pas dintr-o colaborare mai largă. Prin 
valoarea lor documentară, istorică, literară și științifică, 
cele peste 10.000 de volume realizate de-a lungul timpului 
de Editura Hasefer vor completa fondul de carte al biblio-
tecii publice sibiene.

Volumele, ce fac parte din diferite domenii ale cunoaș-
terii – memorialistică, beletristică, lingvistică, religie, 
artă, tradiții, biografii etc. –, vor fi introduse în patrimo-
niul bibliotecii publice sibiene, urmând să ajungă apoi la 
dispoziția publicului larg în compartimentele pentru îm-
prumut. Cărțile se adresează în special utilizatorilor adulți 
pasionați de lectură și cercetare, multe dintre ele oferind 
un real suport pentru cunoașterea culturii și istoriei evrei-
lor și a Comunităților Evreiești din România.

Cu acest prilej, Silviu Vexler a transmis aprecierea de-
osebită față de inițiativa doamnei secretar de stat Laczikó 
Enikö Katalin și a Departamentului pentru Relații Inter-
etnice, datorită cărora Federația Comunităților Evreiești 
din România a putut realiza acest demers. I-a mulțumit, 
de asemenea, domnului Răzvan C. Pop, managerul 
Bibliotecii județene ASTRA Sibiu, pentru colaborarea  
impecabilă. (G.G.)

AcțiuniimportantealepreședinteluiFCER
Prezentăm mai jos o parte dintre cele mai importante activități ale Federației Comunităților Evreiești din 

România, așa cum au fost ele prezentate pe pagina de Facebook a președintelui FCER, deputatul Silviu 
Vexler.

Vexler care a vorbit în continuare 
despre colaborarea cu instituțiile sta-
tului pentru finanțarea renovării unor 
obiec tive și despre relația foarte bună 
cu toate partidele democratice din 
parlament. Asigurarea protecției cu 
efective militarizate, pentru început 
la FCER, Templul Coral și DASM, ur-
mând extinderea și către alte obiecti-
ve este o altă reușită recentă.

Unul dintre cele mai importante 
proiecte legislative depuse de curând 
se referă la tăierile rituale și certificări-
le cașer. „A fost un proiect foarte bine 
primit la nivel internațional. După cum 
știți, țările UE au interzis succesiv tă-
ierile rituale. E un simbol pentru sta-
tul român că vom avea cadrul legal, 
scopul fiind ca România să devină un 
furnizor de alimente cașer în regiune 
și în Europa”, a punctat Silviu Vexler.

Dintre evenimentele importante 
organizate de FCER în ultima vreme 
au fost amintite Ceremonia dedicată 
primului ofițer evreu din armata româ-
nă, Mauriciu Brociner, și Conferința 
Rabinilor Europeni, desfășurată la 
București, la cel mai înalt nivel, despre 

care a vorbit Eduard Kupferberg. „Or-
ganizarea la acest nivel a Conferinței 
Rabinilor Europeni arată că suntem 
considerați un partener important.  
Ne-au arătat că sunt alături de noi și 
că facem parte din această mare fa-
milie religioasă”, a spus secretarul ge-
neral al FCER.

Directorul DAPI, Rudy Marcovici, 
a subliniat și el importanța soluționării 
raporturilor dintre FCER și Caritatea 
prin noul Memorandum, amintind cât 
de dificili au fost ultimii ani. „Ieșim însă 
din această perioadă grea cu fața cu-
rată. Nici nu aș fi visat ca sinagogile din 
Bacău și din Timișoara, spre exemplu, 
să arate astăzi așa cum arată, după 
ce erau în colaps, având în vedere că 
finanțările au lipsit. Patrimoniul sacru 
evreiesc este al nostru al tuturor!”, a 
exclamat Rudy Marcovici.

Silviu Vexler a amintit cu această 
ocazie că Sinagoga din Timișoara nu 
ar fi fost salvată fără ajutorul FDGR 
și al deputatului Ovidiu Ganț care a 
renunțat la propriile fonduri pentru sal-
varea Sinagogii din Cetate.

Eduard Kupferberg a anunțat apoi 
că regulamentul intern a fost adoptat, 
având în vedere că schimbările surve-
nite au fost doar transpuneri obligato-
rii din legislația națională.

În ceea ce privește activitatea 
vieții comunităților evreiești din țară, 
prin ci palele probleme au fost dezbă-
tute de președinții Felix Koppelmann 

ReuniuneaConsiliuluideConducerealFCER-CM
La 14 decembrie 2022 a avut loc primul Consiliu de Conducere al FCER-

CM cu prezență fizică, după pandemie. Cu această ocazie a fost anunțat un 
nou Memorandum de colaborare între Federația Comunităților Evreiești din 
România și Fundația Caritatea.

De asemenea, președintele FCER, deputatul Silviu Vexler, a prezentat ac-
tivitatea parlamentară recentă, iar membrii Consiliului au pus în discuție prin-
cipalele teme de actualitate ale comunităților evreiești din țară.

(Oradea), Emil Nicolae-Nadler (Piatra 
Neamț), Luciana Friedmann (Timi-
șoara), Vasile Dub (Târgu Mureș), 
Sorin Blumer (Galați), Ivan Schnabel 
(Reșița), Hainrich Brif (Bacău).

Prim-rabinul Rafael Shaffer a 
spus, la rândul său, că proiectul legii 
tăierilor rituale este unul foarte bun și 
i-a rugat pe președinții de comunități 
ca, dacă la nivel local se interesează 
cineva de acest domeniu, să anunțe 
Cancelaria Rabinică, pentru a sprijini 
inițiativele locale. „Ce se întâmplă cu 
această lege este un mesaj puternic 
trimis multor comunități din toate lu-
mea”, a spus și Israel Sabag care le-a 
mulțumit lui Silviu Vexler și lui Eduard 
Kupferberg pentru inițiativă. „Legea 
cașrutului face parte din convingerea 
noastră de nestrămutat că viața evre-
iască din România are viitor. Viața re-
ligioasă este fundamentală pentru noi 
și pas cu pas rezolvăm toate situațiile.
Vă mulțumesc pentru ceea ce ați 
făcut și faceți în continuare”, a mai 
spus Silviu Vexler referitor la această  
temă.

În finalul reuniunii, directorul de 
programe naționale JDC, Ery Pervu-
lescu, a amintit succesul ediției aniver-
sare (a XX-a) Bereshit de la Murighiol 
și i-a invitat pe membrii comunităților 
din țară să vină în număr cât mai mare 
la ediția viitoare de la Sibiu.

GEORGE GÎLEA
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Periplu în Maramureș
Prima comunitate vizitată de 

președintele FCER, deputatul Silviu 
Vexler, care a fost însoțit în această 
delegație de prim-cantorul Emanuel 
Pusztai, a fost cea a evreilor din Satu 
Mare. Un cuvânt de bun-venit și o ura-

re de Hanuca Sameah au fost rostite 
de Nagy Szabolcs, deputat al Uniunii 
Democrate Maghiare din România.

În cuvântul său adresat celor 
prezenți, președintele FCER, Silviu 
Vexler, a vorbit despre rolul important 
pe care îl joacă cei mai mici membri 
ai comunității, copiii care aprind lumâ-
nările.

„Hanuca este cunoscută ca sărbă-
toarea luminilor, dar eu am văzut-o de 
fiecare dată mai degrabă ca pe o săr-
bătoare a minunilor sau, dacă vreți, 
a unei magii personale. Vin la rândul 
meu dintr-o comunitate foarte mică, 
în care eram singurul copil, așa că eu 
am aprins lumânările de Hanuca până 
am plecat. Hanuca este sărbătoarea 
în care copiii sunt cu adevărat în cen-
trul atenției. Este o sărbătoare a reîn-
noirii, în care viața primește un imbold 
să meargă mai departe. Nu pot decât 
să vă felicit din tot sufletul pentru lu-
crurile minunate care se întâmplă în 
Satu Mare. Ce s-a realizat aici este 
cu adevărat extraordinar și sufletul 
vostru se vede în toate. Cu speranța 
că ne vom revedea cât mai curând în 
sinagoga reînnoită, vă spun Hanuca 
Sameah!”, a încheiat Silviu Vexler.

A urmat aprinderea lumânărilor de 
Hanuca, cu binecuvântările rostite de 
prim-cantorul Emanuel Pusztai. Aces-
ta a interpretat și cântecele tradiționale 
Maoz Tzur și Hanerot Halalu, iar 
momentul a fost unul cu atât mai 
emoționant, cu cât membrii comunității 
s-au alăturat și au cântat împreu-
nă. Emanuel Pusztai a făcut apoi un 
scurt istoric al sărbătorii și a explicat 
înțelesul rugăciunii de Al Hanisim.

Următoarea oprire a delegației 
FCER a fost la comunitatea din Si-
ghet, unde au fost întâmpinați cu 

un cuvânt de bun-venit adresat de 
președintele comunității, David Lie-
berman. Președintele FCER a aprins 
apoi lumânările, cu binecuvântările 
prim-cantorului Emanuel Pustzai, ur-
mate de cântecele tradiționale la care 
s-au alăturat membrii comunității.

„De Hanuca apreciem și mulțumim 
pentru miracolul luminii, pentru faptul 
că lumina a reușit să învingă întuneri-
cul”, a spus Emanuel Pusztai care a 
vorbit în continuare despre cele trei 
mițvot pe care le facem când aprin-
dem lumânările de Șabat, de Hanuca 
și de Havdala.

„Hanuca este și a fost întotdeau-
na o sărbătoare a bucuriei, chiar dacă 
povestea marchează momente de 
dificultate, este cu adevărat o sărbă-
toare a bucuriei. Într-adevăr, eu am 
fost ales președinte al Federației în 
mijlocul pandemiei și îmi aduc amin-
te că, atunci când am venit la Sighet, 
toată lumea purta măști; dar pentru ca 
bucuria să fie deplină, trebuie să vezi 
omul din fața ta. Iar bucuria sărbătorii 
de Hanuca vine din șansa aceasta pe 
care membrii comunităților evreiești o 
au de a fi împreună. Separat de par-
tea religioasă, de partea istorică, de 
tradiții, faptul că toți oamenii din toa-
te comunitățile care își doresc să fie 
împreună au această șansă este ade-
vărata bucurie de Hanuca. Sunteți cu 
adevărat norocoși pentru că văd aici 
copii minunați, iar copiii sunt speranța 
pentru un viitor frumos. Pentru că nu 
e nimic mai frumos decât să vezi copii 
alergând în sinagogă, ei sunt lumina 
sufletească a comunității”, a spus Sil-
viu Vexler adresându-se comunității 
din Sighet.

Seara a fost încheiată cu o cină 
oferită membrilor comunității și invi-
taților.

Următoarea oprire a delegației 
FCER a fost la Baia Mare. Președin-

tele comunității, Tiberiu Kornreich, 
le-a urat bun-venit lui Silviu Vexler 
și lui Emanuel Pusztai. Prim-canto-
rul le-a vorbit celor prezenți despre 
semni ficația sărbătorii, despre Meno-
ra ca simbol al înțelepciunii, precum și 
despre cele trei miracole de Hanuca 
și despre sensurile cuvântului hatikva 
(„speranță”).

Lumânările de Hanuca au fost 
aprinse de copiii comunității, iar cân-
tecele tradiționale au fost cele care au 
întregit atmosfera de sărbătoare.

„După doi ani în care cu toții am 
stat în case și ne-am văzut doar prin 
intermediul unor ecrane, acum, când 

ne vedem față în față, suntem cu ade-
vărat noi. Hanuca este o sărbătoare 
a bucuriei, dar mai ales a familiei. Și, 
considerând că fiecare membru al fie-
cărei comunități evreiești este parte a 
familiei, am vrut să reluăm tradiția de 
a călători prin țară, după această pe-
rioadă, și de a fi alături de membrii fa-
miliei noastre. Vreau să vă mulțumesc 
că am avut șansa de a aprinde îm-
preună lumânările speranței. Iar copi-
ilor, care au salvat situația, așa cum 
o fac de obicei, vreau să le spun să 
aibă curaj. De multe ori, ceea ce pare 
complicat nu e chiar așa, iar cea mai 
sigură și simplă metodă de a depăși 
un lucru de care îți este frică este să 
faci acel lucru”, a spus în încheiere 
președintele FCER, care a adăugat 
că speră ca sinagoga din Baia Mare 
să înceapă să fie consolidată, cu im-
plicarea președintelui comunității, ast-
fel încât, la următoarea întâlnire de 
Hanuca, lumânările să fie aprinse în 
interiorul sinagogii.

Ultima oprire din periplul delegației 
formate din Silviu Vexler și Emanuel 
Pusztai a fost la Comunitatea Evrei-

lor din Bistrița. Tradiția a fost păstrată 
și aici. Lumânările au fost aprinse, iar 
cântecele de Hanuca s-au auzit din 
nou în comunitate. Întâlnirea a fost o 
bună ocazie și pentru a discuta des-
pre programele de anul acesta, des-
pre sinagoga comunității și despre 
viața comunitară din localitate, în ge-
neral.

Periplul moldovean
După o întrerupere de doi ani, 

echipele FCER, compuse din repre-
zentanți ai conducerii Federației, au 
pornit la drum pentru a duce lumina, 
la propriu și la figurat, comunităților 
din țară. Ei au participat la ceremoni-
ile de aprindere a lumânărilor, alături 
de rabini, oficianți de cult și enoriași, 
în sinagogi sau în săli de rugăciune, 
și au stat de vorbă cu aceștia. Scopul 
periplului a fost de a demonstra uni-
tatea evreilor și capacitatea lor de a 
supraviețui, în pofida dificultăților.

Acestea au fost principalele idei 
exprimate în discursurile lui Eduard 

Kupferberg, directorul Cancelariei Ra-
binice și secretarul general al FCER, 

care, însoțit de Ery Pervulescu, direc-
torul de programe al Joint, au parcurs 
sute de kilometri prin Moldova. Mica 
delegație a fost prezentă la aprinde-
rea lumânărilor din Piatra Neamț, Făl-
ticeni, Suceava, Botoșani, Dorohoi, 
Iași și Bacău, dar s-a oprit și la Buzău 
și Focșani, pentru a sublinia faptul că 
nicio comunitate evreiască, oricât de 
mică, nu este dată uitării.

În prima comunitate vizitată, Pia-
tra Neamț, Eduard Kupferberg a 

subliniat că, în pofida celor doi ani 
de pandemie, ani cu multe dificultăți, 
viața comunitară s-a menținut. Re-
ferindu-se la povestea Hanucăi, el a 
vorbit despre efortul Macabeilor de a 
păstra iudaismul în fața unor tendințe 
asimilaționiste. Aceasta nu a însem-
nat că evreii au respins civilizația 
greacă, au preluat de acolo o serie 
de elemente, dând astfel un suflu nou 
iudaismului. „Faptul că au reușit să 
păstreze iudaismul a fost benefic și 
altor culte, fără acesta nu s-ar fi năs-
cut creștinismul. Existăm astăzi deoa-
rece nu ne-am pierdut identitatea și 
religia”, a subliniat vorbitorul. Ery Per-
vulescu a pus accentul pe faptul că 
niciun evreu nu este lăsat singur, că 
sentimentul de întrajutorare este pre-
zent, idei concretizate în ajutorul oferit 

refugiaților războiului din Ucraina și în 
activitatea „livratorilor de lumină” care 
de Hanuca îi vizitează pe vârstnicii 
co munităților și le duc daruri.

Acțiunile de excepție legate de 
ajutorarea refugiaților, eforturile făcu-
te de comunități și de voluntari au fost 
menționate de Eduard Kupferberg la 
Suceava, oraș care s-a aflat în centrul 
acțiunilor de întrajutorare a victimelor 
războiului din Ucraina. Nimeni nu știe 
mai bine decât noi, evreii, ce înseam-
nă să fii pribeag, să fugi doar cu ce 
ai pe tine, a arătat el explicând astfel 
disponibilitatea și eforturile membri-
lor  comunităților, mai ales ale celor 
de la granița de nord, în ajutorarea 
refugiaților.

Ceremoni i 
de mare an ver -
gură, eno  ri așii 
umplând sina-
go ga, s-au des - 
 fă  șurat la Iași.

CLAUDIA BOSOI
EVA GALAMBOS

DAN DRUȚĂ
GEORGE GÎLEA

(Continuare în pag. 4)

Hanuchiada–miracolulcontinuității
Reluarea frumoasei tradiții a Hanuchiadei, pornită de rabinul Moses Rosen 

z.l. și dusă mai departe în timp de liderii Federației Comunităților Evreiești din 
România, reprezintă un motiv puternic de încredere în viitorul comunităților 
evreiești din țară. După doi ani de pauză impusă de pandemie, speranța în re-
venirea la normalitate renaște prin aceste întâlniri în care conducerea FCER și 
membrii comunităților din toate regiunile țării pot vorbi despre planuri de viitor, 
pot depăna amintiri, pot aprinde împreună lumânările de Hanuca.

În cele opt zile ale sărbătorii, delegațiile de anul acesta – formate din: 
președintele FCER, Silviu Vexler, alături de prim-cantorul Emanuel Pusztai; 
vicepreședintele FCER, Ovidiu Bănescu, alături de directorul Departamentului 
Economic și Administrativ al FCER și vicepreședinte CEB, Silvian Horn, și de 
directoarea DASM, Mona Bejan; secretarul general al FCER, Eduard Kupfer-
berg, alături de directorul de programe naționale JCC, Ery Pervulescu; prim-
rabinul Rafael Shaffer alături de directorul DAPI, ing. Rudy Marcovici – au 
vizitat comunitățile din Satu Mare, Sighet, Baia Mare, Bistrița, Piatra Neamț, 
Fălticeni, Suceava, Botoșani, Dorohoi, Iași, Bacău, Buzău, Focșani, Tecuci, 
Galați, Constanța, Târgu Mureș, Dej, Cluj, Alba Iulia, Deva și Pitești.

Sorin Golda, Ery Pervulescu și  
Eduard Kupferberg (de la stg. la dr.)
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Concluzi i le 
în tâlnirii dele ga-

ției FCER cu membrii comunităților 

din Moldova au fost ilustrate printr-o 
frumoasă imagine zugrăvită de Edu-
ard Kupferberg la Bacău, ultima oprire 
din periplu. Aprinderea celei de a opta 
lumânări ne evocă o Hanuchie care 
luminează comunitățile. Este o imagi-
ne a unității, a ideii că, în sine, fiecare 
lumânare luminează, dar împreună 
oferă un fascicul puternic și viu, sim-
bolizând supraviețuirea evreilor.

Indiferent de numărul lor, membrii 
comunităților au ținut să fie prezenți la 
aprinderea lumânărilor. Acolo unde a 
fost minian, s-au desfășurat ceremo-
niile religioase, au fost rostite rugăciu-
nile de Hanuca, în multe locuri copiii 
fiind cei care au aprins lumânările; dar 
chiar și unde numărul a fost mai mic, 
melodiile de Hanuca au fost interpre-
tate pretutindeni, iar enoriașii au fost 
invitați la mese bogate, cu gogoși și 
fructe. Cu toții s-au bucurat de relua-
rea obiceiurilor de Hanuca și de pro-
misiunea delegației FCER că Hanu-
chiada va continua în fiecare an.

Beiahad din nou în comunități
Sub semnul cuvântului beiahad  

(„împreună”) s-a desfășurat traseul 
parcurs în Hanuchiadă de dele gația 
condusă de ec. Ovidiu Bănescu, 
vicepreședinte al Federației Comu-
ni tă ților Evreiești din România, din 
care au făcut parte ec. Silvian Horn, 
directorul Departamentului Economic 
și Administrativ și vicepreședinte al 
Comunității Evreilor din București, și 
dr. Mona Bejan, directoarea Departa-
mentului de Asistență Socială și Medi-
cală al FCER și secretară a CEB.

Vicepreședintele FCER, Ovidiu 
Bănescu, s-a arătat încrezător în vii-
torul comunităților evreiești din țară, 

după reluarea frumoasei tradiții a 
Hanuchiadei, într-o scurtă declarație 
pentru Realitatea evreiască:

„După doi ani de pandemie, ani în 
care s-a suspendat tradiţionala Ha-
nuchiadă, în 2022 s-a repornit acest 
program care a cuprins, în principal, 
pentru delegaţia conducerii FCER-
CM, comunităţile mici şi mijlocii, de-
oarece acolo este mai dificil de orga-
nizat această sărbătoare. În traseul 
(Focşani-Tecuci-Galaţi-Constanța) 
pe care l-am parcurs împreună cu 
doamna dr. Mona Bejan, directoarea 
Departamentului de Asistenţă Socială 
şi Medicală al FCER-CM, şi cu dom-
nul Silvian Horn, director economic, 
atmosfera a fost într-adevăr de săr-
bătoare. Deşi personal nu am reuşit 
să fiu prezent decât în Focșani şi Te-

cuci, din cauze obiective, la Focşani 
m-a impresionat faptul că sinagoga, 
pe care am văzut-o prima dată după 
renovare, arăta foarte curată, lumi-
noasă şi, spre surprinderea celor din 
delegaţie, era plină la capacitatea ei 
maximă cu membrii comunității și cu 
oficiali. De remarcat au fost atât pro-
gramul artistic, cât şi tradiţionalele go-
goşi pregătite pentru participanţi.

În aceeaşi zi am ajuns şi la Co-
munitatea Evreilor din Tecuci, a cărei 
mică şi cochetă sinagogă, împodobită 
de sărbătoare, a fost plină cu membrii 
comunităţii, precum şi cu oficialităţi. 
Sărbătoarea s-a desfăşurat într-o at-
mosferă destinsă şi nepoata domnului 
președinte Iancu Aizic ne-a încântat 
cu câteva melodii.

În continuare, delegaţia a fost pe 
traseul Galaţi-Constanța, comunităţi 
la care, din păcate, eu nu am putut fi 
prezent, dar am fost reprezentat de 
doamna dr. Mona Bejan şi de domnul 
Silvian Horn.

Odată revenită Hanuchiada în ca-
drul programelor noastre, sper că nu 
va mai fi întreruptă în anii ce urmea-
ză”, a concluzionat Ovidiu Bănescu.

Ec. Silvian Horn a declarat pentru 
Realitatea evreiască: „Hanuchiada 
din acest an a fost o reușită pentru 
că, după trei ani de pandemie, ne-am  
întors la comunități, iar acestea au 
avut sinagogile pline. Mă refer la 
Focșani, Tecuci și Galați. Am fost și la 
Con stanța, dar într-un alt loc decât la 
sinagogă, pentru că sediul comunității 
este foarte mic, iar membrii comunității 
au dorit să vină în număr cât mai 
mare. Asta a fost o bucurie pentru noi, 
să vedem cât mai multă lume dornică 
să ne fie alături.”

Vorbitorul a continuat: „Prima dată 
am fost la Focșani unde, așa cum 
am spus, sala a fost plină, am avut și 
program artistic. Domnul președinte 
Mircea Rond și domnul Ovidiu Bă-
nescu au povestit despre Hanuca. 
Am adresat și eu câteva cuvinte. Ca 
vicepreședinte al CEB, am urat tutu-
ror Hag Hanuca Sameah, iar pentru 
că erau prezenți și foarte mulți prieteni 
ai comunității, le-am urat Crăciun fe-
ricit și un An Nou mult mai bun decât 
2022, în care să scăpăm cu totul de 
pandemie.

La Tecuci a fost invitat și prima-
rul orașului, care a ajutat foarte mult 
la întreținerea cimitirului de acolo. A 
fost ideea dumnealui să se facă cu-
rat, să se pună gard și pentru asta 
i-am mulțumit și am oferit tuturor celor 
prezenți câte un mic cadou din partea 
Federației. Toți copiii care au aprins 
lumânări de Hanuca au primit bănuții 
de ciocolată tradiționali.”

La Galați, gândurile bune legate 
de sărbătoarea de Hanuca au fost 
transmise de Silvian Horn din par-
tea conducerii FCER, a președintelui 
Silviu Vexler, și a conducerii CEB, 
a președintelui ing. Paul Schwartz: 
„Hag Hanuca Sameah tuturor! O săr-
bătoare de Hanuca luminoasă, plină 
de minuni! Se vede că s-a făcut o mi-
nune și aceea este că am scăpat de 
pandemie, cu toate că încă trăim cu 
ea și mai purtăm măști. Suntem din 
nou liberi, putem să ne vedem fizic, 
nu doar pe ecrane, ca până acum. 
Din păcate, domnul vicepreședinte 
Ovidiu Bănescu nu s-a simțit bine și a 
trebuit să se întoarcă la București, dar 
suntem noi aici, împreună cu dum-
neavoastră. Domnul președinte Silviu 
Vexler a plecat, de asemenea, în Ha-
nuchiadă spre comunități din celălalt 
capăt al țării.”

Celor care au fost prezenți în Tem-
plul Meseriașilor din Galați, Silvian 
Horn le-a explicat istoricul Hanuchia-

dei și semnificația câtorva tradiții spe-
cifice sărbătorii de Hanuca: „De ce 
se numește Hanuchiadă? Fostul șef-
rabin al României, dr. Moses Rosen, 
a venit cu această idee, să vizităm 
toate comunitățile din țară. Se mer-
ge din oraș în oraș și noi toți, cei din 
conducerea Federației, ne împărțim 
traseele, astfel încât să ajungem în 
toată țara, să-i vizităm pe membrii 
comunităților și să le urăm Hag Hanu-
ca Sameah! La început, după cum ați 
văzut, i-am dat băiețelului Hanukagelt. 
Ce înseamnă gelt? Bani. De Hanuca 
este tradiția de a se da bani adulților 
și bănuți de ciocolată copiilor – bănuți 
dulci, ca să fie viața dulce. Având în 
vedere că pentru cei de aici care nu 
sunt membri ai comunității se apro-
pie Crăciunul și Anul Nou, vreau să 
vă urez sărbători fericite tuturor, atât 
membrilor comunității noastre, cât și 
prietenilor noștri. Iar acum vreau să 
vorbim mai puțin și să ascultăm mai 
multă muzică!”

Reluând firul povestirii timpului fru-
mos petrecut în Hanuchiada din acest 
an, o ediție cu adevărat specială și 
așteptată cu nerăbdare de membrii și 
de prietenii comunităților evreiești din 
România, spre a fi din nou împreună, 
concluzia lui Silvian Horn a fost: „Pen-
tru mine a fost o bucurie întâlnirea cu 
membrii comunităților din alte orașe. 
Sinagogile erau iarăși pline, râdeau 
din nou, erau vesele pentru că în-
tre pereții lor se aflau iarăși oameni. 
Vreau să mulțumesc în mod special 
președinților de comunități – domnului 
Mircea Rond, de la Focșani; domnu-
lui Iancu Aizic, de la Tecuci; domnului 
Sorin Blumer, de la Galați; și domnului 
Sorin Lucian Ionescu, de la Constanța 
–, pentru că au organizat totul foarte 
frumos, cu programe artistice, ast-
fel încât Hanuca să fie un eveniment 
reușit. Mulțumesc mult de tot și Hag 
Hanuca Sameah!”

Periplul transilvănean
Prima dintre comunitățile vizitate 

de delegația Federației Comunităților 
Evreiești din România formată din 
prim-rabinul Rafael Shaffer, directo-
rul DAPI, ing. Rudy Marcovici, și Dan 
Druță, reporter RE, a fost cea de la 
Târgu Mureș. Un număr important de 
participanți au luat parte, în Sinagoga 
Status Quo Ante, la celebrarea celei 
de a doua zile a sărbătorii luminii. Un 
cuvânt de bun-venit a fost adresat de 
președintele Vasile Dub, care s-a ară-
tat încântat de posibilitatea întâlnirii 
fizice, după cei doi ani dificili pe care 
i-am traversat cu toții:

„După doi ani de pauză, condu-
cerea comunității a organizat cele-
brarea sărbătorii de Hanuca într-un 
cadru mai larg. Ca întotdeauna, am 
dorit ca în astfel de ocazii să-i invităm 
și pe prietenii noștri neevrei, locuitori 
ai orașului, pentru că este important 
să arătăm că suntem parte integran-
tă a vieții sociale a urbei. Cu prilejul 
concertului festiv de muzică klezmer 
al formației Hakeshet din Oradea, 
numeroși prieteni au acceptat invitația 
de a ni se alătura. Spre bucuria noas-
tră, în seara de 18 decembrie, sina-
goga din strada Filimon a fost plină. 
Spectatorilor li s-au oferit, conform 

tradiției, ceai cald și gogoși”, a spus 
președintele Comunității Evreilor din 
Târgu Mureș, Vasile Dub, la primirea 
delegației FCER.

Seidel Andrei a rostit rugăciunea 
de Hanuca și Vasile Dub a aprins cu 
Șames-ul prima lumânare de Hanuca, 
în sunetul rugăciunii Șma Israel, in-
terpretată de solista formației, Eszter 
Csatári-Malec. Aceeași trupă muzica-
lă a susținut un program de cântece 
evreiești, apreciate de publicul pre-
zent.

Prim-rabinul Rafael Shaffer a aprins 
a doua lumânare din Hanuchie, rostind 
cele două binecuvântări obișnuite. El 
s-a adresat tuturor celor prezenți, vor-
bindu-le despre semni ficația și despre 
actualitatea sărbătorii de Hanuca, un 
miracol perpetuu care dăinuie de mile-
nii și poate fi surprins în chiar existența 
poporului evreu. „Să ne uităm nu nu-
mai la miracolele de atunci, să ne ui-
tăm atenți și la miracolele de astăzi. 
Unele sunt poate mai ascunse, dar 
dacă vom fi mai atenți, poate le vom 
vedea. Supraviețuirea noastră este, 
poate, cel mai mare miracol”, a afirmat 
prim-rabinul Shaffer. Puterea unui cu-
vânt – Amen – cvasiintraductibil îi face 
părtași pe toți cei care îl rostesc la me-
nirea binecuvântării.

Mesajul președintelui Federației 
Comunităților Evreiești din România, 
deputatul Silviu Vexler, a fost transmis 
de directorul DAPI, ing. Rudy Marco-
vici, care s-a arătat bucuros de relua-
rea acestei vechi tradiții a Hanuchia-
dei: „Vă transmit, în numele domnului 
președinte Silviu Vexler, urări de să-
nătate și optimism, cu prilejul acestei 
frumoase sărbători de Hanuca, o săr-
bătoare cu o deosebită semnificație: 
victoria luminii asupra întunericului. 
Suntem bucuroși să ne aflăm astăzi 
împreună. Să avem o sărbătoare feri-
cită. Hag Hanuca Sameah!”

A urmat vechea comunitate tran-
silvană din Dej, care păstrează la loc 
de cinste tradiția sărbătorii de Hanu-
ca. Membri ai comunității împreună 
cu președintele Mișu Rosenberg s-au 
reunit pentru a celebra a treia zi a săr-
bătorii. Despre importanța tradițiilor și 
continuitatea lor le-a vorbit prim-ra-
binul Rafael Shaffer care a subliniat 
două repere ale acestei sărbători: cu-
rajul și speranța Macabeilor. „Acesta 
este un act de curaj. Au fost cazuri 
când tradițiile au fost interzise sau 
s-au făcut foarte mari presiuni asupra 
noastră. Hanuca este, poate, sărbă-
toarea cea mai actuală. S-a întâmplat 
în condiții în care am fost amestecați 
cu alte popoare.”

Ca în fiecare an, și la Cluj trium-
ful luminii celebrat de sărbătoarea 

de Hanuca a fost un prilej de bucu-
rie pentru membrii comunității locale. 
Aprinderea celei de a treia lumânări, 
în prezența unui număr important de 
participanți, alături de președintele 
Robert Schwartz, a fost precedată de 
o suită de momente artistice. Acestea 
au fost susținute de corul comunității 
din Cluj, care a interpretat un potpu-
riu de cântece tradiționale de Hanuca, 
precum și de trupa de muzică klez-
mer, Mazal Tov.

La Alba Iulia, lumina Sinagogii 
Vechi a amintit de miraco-
lul sărbătorii de Hanuca. 

Hanuchiada–miracolulcontinuității
(Urmare din pag. 3)
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a fost amplasată pe fațada lăcașului 
de cult.

Rabinul Rafael Shaffer a vorbit ce-
lor prezenți despre semnificația săr bă-
torii de Hanuca, una cu un important 
substrat istoric. „Hanuca este sărbă-
toarea unei înnădiri. Cunoaștem mira-
colul, dar cum s-a ajuns la nevoia de 
acest miracol? Imperiul elenistic seleu-
cid a interzis 52 de ani cele mai impor-
tante practici religioase iudaice. Astăzi 
înseamnă destul de mult. Atunci, oa-
menii s-au născut și au murit în impo-
sibilitatea de a-și practica religia.”

Un moment deosebit a constat 
în aprinderea celei de a patra lumâ-
nări de Hanuca alături de prefectul 
județului Alba, Nicolae Albu, și de pri-
marul municipiului Alba Iulia, Gabriel 
Pleșa. Apoi, la scurt timp, primarul Ga-
briel Pleșa a inaugurat insta lația de ilu-
minat arhitectural, care funcțio nează 
în orele de seară, ilustrând bogăția 
arhitecturală a Sinagogii Vechi.

Participanții au avut prilejul de 
a audia un program artistic oferit de 

După negocieri care au durat 
aproape două luni, Benjamin Ne-
tanyahu, câștigătorul ultimelor ale-
geri legislative, a reușit să-și forme-
ze guvernul în speranța că structura 
acestuia, precum și deținerea unei 
majorități confortabile în Knesset vor 
garanta stabilitatea politică în țară. 
Neavând suficiente mandate pentru 
a forma un cabinet Likud, Netanya-
hu a trebuit să ducă negocieri dure 
cu ceilalți parteneri de coaliție. Pen-
tru a avea majoritatea, a trebuit să 

facă mai 
multe com-
promisur i , 
cerute atât 
de aliații lui 
tradiț ionali 
– partide-
le religioa-
se Shas și 
I u d a i s m u l 
Unit al Torei 
–, cât și de 
formațiunile 
de extre-

mă dreaptă – Noam, Partidul Religi-
os Sionist și Otzmah Jehudit. Dacă 
cele două partide religioase au cerut, 
printre altele, fonduri mai mari pen-
tru ieșivoturi și revizuirea legislației 
care ar extinde obligativitatea tuturor 
tinerilor de a-și efectua stagiul mili-
tar, Netanyahu a trebuit să cedeze 
reprezentanților extremei drepte pos-
turi din domenii importante: securi-
tate, finanțe, educație. Totuși Likud, 
partid laic și democratic, a reușit să-
și păstreze cele mai importante mi-
nistere – externe, apărare și justiție 
–, dar, pentru a satisface cererile 
colegilor de partid nemulțumiți de ce-
darea unor funcții celorlalte partide, 
Netanyahu a introdus la unele mi-
nistere, de pildă la externe, sistemul 
rotației. Pe de altă parte, unii miniștri 
din celelalte partide au primit mai 
multe atribuții: Bezazel Smotrich, li-
derul Partidului Religios Sionist, este 
ministru de finanțe, dar are dreptul 
să-l numească pe viitorul comandant 
al unității militare din Cisiordania; 
Aryeh Deri-Shas este ministru de in-
terne și al sănătății.

Răspunzând unor critici privind 
componența guvernului, Netanyahu 
a subliniat că nu va permite nicio în-
călcare a caracterului democratic al 
Statului Israel. Printre prioritățile gu-
vernului, premierul a subliniat contra-
cararea pericolului iranian, respectiv 
a programului nuclear al Teheranului, 

atragerea spre centru a comunităților 
izolate, prin extinderea infrastructurii, 
menținerea securității, legii și ordinii, 
păstrarea caracterului iudaic al sta-
tului evreu, reluarea negocierilor de 
pace arabo-israeliene. Analiștii au 
menționat și un alt punct al progra-
mului guvernamental – reformarea 
justiției –, afirmând că aici obiectivul 
ar fi reducerea unor competențe ale 
Curții Supreme și creșterea dreptului 
parlamentului de a interveni în cazul 
unor legi.

Compoziția noului guvern israelian 
a provocat îngrijorare pe plan intern 
și internațional. Astfel, încă înaintea 
instalării noului guvern, peste 100 de 
ambasadori israelieni în retragere și 

foști diplomați au adresat o scrisoare 
premierului Netanyahu, exprimându-și  
preocuparea față de imaginea pe care 
o va avea în străinătate noul guvern 
israelian. Este pusă sub semnul între-
bării și relația Israelului cu Diaspora, 
în condițiile în care se propune modi-
ficarea Legii reîntoarcerii care, la ora 
actuală, permite dreptul de stabilire 
în Israel pentru cetățenii cu un bunic 
evreu.

De la instalarea noului guvern au 
avut loc demon strații ale opo ziției 
care contestă actuala compoziție și 
programul guvernamental. Preșe-
dintele Yitzhak Herzog a cerut părților 
reținere și instaurarea ordinii în țară. 
(E.G.)

torii. Adevăratul miracol este că, după 
52 de ani, ei nu și-au uitat obârșia. Cei 
puțini i-au biruit pe cei mulți. Anii de 
pandemie și crizele secolului al XX-
lea sunt, de asemenea, un exemplu 
de perioade critice biruite, fapt ce de-

monstrează perenitatea și mai ales 
actualitatea conceptului de miracol.

O ultimă destinație din acest itine-
rar al luminii a fost Comunitatea Evre-
ilor din Pitești, care s-a reunit pentru 
a aprinde a cincea lumânare dedi-
cată sărbătorii de Hanuca. Amfitrioni 
au fost președintele Aurel Davidovici, 
alături de membri ai comunității și de 
prieteni ai acesteia. Despre miracolul 
continuității luminii a vorbit prim-rabi-
nul Rafael Shaffer: „Iată, s-a făcut un 
miracol. Fără biruința războiului, nu 
ar fi fost nimic. Sărbătorim faptul că 
ostași din armata Macabeilor au intrat 
în Templu și au vrut să aprindă Me-
nora. Uleiul pur nu ar fi fost suficient, 
în mod obișnuit. Însă a ars opt zile!” 
Prim-rabinul Rafael Shaffer s-a referit 
și la actualitatea conceptului de mira-
col, regăsit în multe situații aparent 
fără ieșire.

Reluarea frumoasei tradiții a Ha-
nuchiadei ne dă tuturor speranță în 
viitorul comunităților evreiești din Ro-
mânia. O țesătură de lumini prin toate 
orașele țării, cu ajutorul cărora de-
monstrăm că vom fi mereu împreună!

În deschiderea cere moniei, 
președinta Comunității Evre-
ilor din Alba Iulia, Lia Borza, 

a urat bun-venit prim-rabinului Rafael 
Shaffer și directorului DAPI, ing. Rudy 
Marcovici, precum și numeroșilor 
invitați: membri ai comunității locale 
și prieteni mai vechi. Doamna Borza 

a subliniat buna relație cu autoritățile 
locale, amintind faptul că municipa-
litatea a oferit un cadou simbolic si-
nagogii din municipiul Alba Iulia, o 
instalație de iluminat arhitectural, care 

Hanuchiada–miracolulcontinuității

BenjaminNetanyahu,laalșaseleamandat

ConcertuldeAnulNousaudesprereluareauneitradiții
După trei ani lungi, Concertul de Anul Nou de la Tem-

plul Coral, organizat în mod tradițional în a doua dumini-
că din noul an civil, a avut loc în 15 ianuarie 2023. Tem-
plul pe care dr. Aurel Vainer (z.l.) îl numea „nava-amiral 
a cultului mozaic din România” a fost plin de oameni și 
de viață, dovedind că „muzica nu are granițe, muzica ne 
unește”, cum a subliniat în introducere vicepreședintele 
Comunității Evreilor din București, ec. Silvian Horn, mode-
rator al evenimentului și principal organizator, cu sprijinul 
Fede rației Comunităților Evreiești din România și al Joint 
România. Vorbitorul a continuat: „Mă bucur că, de data 
aceasta, concertul a coincis cu Ziua Culturii Naționale, 
este un semn al importanței de a păs-
tra cultura în sânul comunității.” El a 
mulțumit tuturor celor prezenți și, în 
mod special, a adus un omagiu me-
moriei a două persoane care în timpul 
vieții erau nelipsite de la acest concert 
și îl însuflețeau cu entuziasmul și pa-
siunea lor pentru frumos: dr. Aurel Va-
iner, „motorul vieții culturale evreiești 
din România”, și Iancu Țucărman, un 
fin cunoscător al muzicii clasice și mo-
derne, căruia mulți tineri muzicieni îi 
datorează începutul carierei. Totodată, vorbitorul i-a adre-
sat mulțumiri pentru prietenie și sprijin lui Victor Opaschi, 
fost secretar de stat, prezent la eveniment.

Președintele FCER, deputatul Silviu Vexler, a afir-
mat: „Nu există un mod mai frumos pentru a începe un 
an, chiar dacă e vorba de anul civil, decât în acordurile 
muzicii, ale unui sunet care îți deschide mintea și sufle-
tul, poate și dorințe. Pentru Templul Coral, pentru această 
comunitate, sunetul cel mai frumos este prezența oame-
nilor aici. Mă bucur că putem continua o tradiție care a 
fost începută dintr-o glumă; dar uneori glumele se trans-
formă în momente cu adevărat frumoase pentru oamenii 
din jurul nostru. Asta cu atât mai mult cu cât, așa cum s-a 
menționat, acest concert are loc în momentul în care Ro-
mânia sărbătorește Ziua Culturii Naționale. Poate și ca un 
gând la început de an, aș spune că ar merita o mult mai 
mare atenție contribuția evreilor din România, de-a lungul 
secolelor, la tot ce a însemnat construirea și dezvoltarea 

culturii române, așa cum o cunoaștem astăzi. La mulți ani, 
să aveți un an în care să puteți zâmbi și să vă bucurați 
doar de lucruri frumoase, de normalitate și de sunetul mu-
zicii în jurul dumneavoastră!”

E.S. Reuven Azar, ambasadorul Statului Israel în Ro-
mânia, a punctat: „Mă bucur să fiu aici, pentru că Tem-
plul Coral este o parte din cultura evreiască, iar cultura 
evreiască este o parte din cultura română. Sunt fericit să 
împărtășesc cu voi acest moment și aștept cu nerăbdare 
să ascultăm împreună o muzică atât de frumoasă.”

Repertoriul inspirat ales a încântat audiența, din pro-
gram făcând parte, printre altele, „Valsul florilor”, din bale-

tul „Spărgătorul de nuci” al lui Ceaikov-
ski; „Menuet”, din Simfonia nr. 40 a lui 
Mozart; „Habanera”, din opera „Car-
men” a lui Bizet; „Sperl Polka” a lui Jo-
hann Strauss tatăl; „Vals”, din opereta 
„Sânge vienez” a lui Johann Strauss 
fiul; „Libertango” și „Por una cabeza”, 
de Astor Piazzolla; „La paloma” (cân-
tec tradițional spaniol); „Historia de un 
amor”, de Carlos Almaran; Valsul nr. 2 
al lui Șostakovici; „Brindisi”, din opera 
„Traviata” a lui Verdi; și încheind cu 

„Marșul lui Radetzky”, de Johann Strauss tatăl.
Silvian Horn a mulțumit artiștilor și colegilor implicați în 

reușita concertului: „A fost o duminică minunată, și asta 
numai datorită următorilor: formației Art Shalom Quartet 
– Rene Cristian Popescu, Ștefan Vâlvoi, Daniel Vots și 
Sergiu Marin –, mezzosopranei Claudia Caia, sopranei 
Miruna Iancu, tenorului Andrei Petre și baritonului Cristi-
an Ruja. Mulțumiri tuturor, ați fost grozavi! Nu în ultimul 
rând, mulțumiri colegilor de la FCER și CEB care au ajutat 
în organizarea evenimentului. De la FCER – șef de pro-
tocol Andreea Varodin, Mara Clim, Laurențiu Zilberman, 
Alexandra Iancu, Sandu Câlția; de la CEB – Mihai Pope și 
Robert Hodorog. Vă mulțumesc tuturor. Fără voi, această 
reușită nu ar fi avut loc. Mulțumiri speciale domnului se-
cretar de stat Victor Opaschi, domnului Israel Sabag și 
Joint”, a mai precizat el.

CLAUDIA BOSOI

Centrul de Cultură Augustin Bena din 
Alba Iulia, cu un recital tradițional de 
Hanuca susținut de Alexandru Pal 
(nai), Georgeta Plută, Ioan Chiciu-
dean, Ruben Morar și Cvartetul de 
Coarde al județului Alba (Dan Liviu 
Cernat, Mădălin Danciu, Mădălina 
Gherman-Neag și Cătălina Tincu).

Un ultim popas al periplului transil-
vănean a avut loc la Deva. Președin-
tele comunității, Liviu Lăcătușu, și 
nume roși alți membri și prieteni creș-
tini s-au reunit pentru a aprinde a pa-
tra lumânare de Hanuca în sinagoga 
recent renovată. După o pauză de doi 
ani, el și-a mărturisit bucuria de a fi în 
preajma oamenilor și, mai ales, de a fi 
vizitat de delegația formată din prim-
rabinul Rafael Shaffer și directorul 
DAPI, ing. Rudy Marcovici.

Rafael Shaffer s-a referit aici la mi-
racolul sărbătorii de Hanuca, ce con-
stă în însăși continuitatea serviciului 
divin din Templu: „Să recunoaștem 
această nevoie de a fi împreună, să 
venim la comunitate cât mai des. 
(...) Continuitatea serviciului divin din 
Templu reprezintă un simbol al sărbă-
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din parlament, 
deputatul Silviu  

Vexler, președintele Camerei Depu-
taților a arătat că „într-un an atât de 
greu la granițele țării noastre, în care 
oamenii au pierdut locuri de muncă, 
afaceri prospere sau chiar viața, este 
cu atât mai important să ne păstrăm 
speranța că vor veni vremuri mai bune 
și că acestea sunt, poate, mai aproa-
pe decât ne imaginăm. Hanuca este 
evenimentul victoriei binelui asupra 
răului, al reînnoirii și perenității”. „Lu-
mina ne oferă o speranță”, a arătat 
vorbitorul, subliniind că „moștenirea 
culturală a evreilor este o valoare in-
contestabilă pentru noi, românii. Apre-
ciem curajul poporului dumneavoas-
tră, vă respectăm istoria și vă urăm 
Șalom”, și-a încheiat Marcel Ciolacu 
mesajul citit de Eduard Kupferberg.

Președintele FCER, deputatul 
Silviu Vexler:  

„Lumina să ne ghideze pe un drum 
al bunătății și al dreptății”

„Am considerat înainte de orice că 
Hanuca este o sărbătoare a minunilor, 
chiar mai mult decât a luminilor. Multe 
minuni, nu doar una. Și dacă în aceas-
tă seară există cu adevărat o minune, 
ea este... un zgomot. Nu lumânărele-
le, nu continuarea luminii, ci faptul că 
în acest loc al credinței, al culturii și al 
speranțelor se aude zgomotul copiilor 
este cea mai mare minune. Faptul că 
în fiecare an sau, mai bine zis, an de 
an numărul copiilor pe care îi avem 
alături de noi crește este o minune cu 
adevărat”, a spus președintele FCER.

„Ca un simbol al acestei sărbători 
cu adevărat minunate, a precizat el, 
în prima seară de Hanuca, în toată 
țara, peste 800 de persoane vârstni-
ce și singure, oameni care nu au pe 
nimeni, au fost vizitate de voluntari 
ai Federației Comunităților Evreiești 
din România, în cadrul programu-
lui «Livratorii de lumină», desfășurat 
cu sprijinul Joint-ului. Au fost alături 
de ei pentru a le împărtăși bucuria, 
speranța și lumina. Este un moment 
în care nimeni nu trebuie să fie singur. 
Le mulțumim tuturor voluntarilor care 
au făcut posibil acest gest magic. Ca 
părinte, sper ca, în curând, și fiicele 
mele să fie alături de ceilalți copii care 
acum aprind lumânărele.

Ne rugăm din tot sufletul ca lumina 
să nu fie doar o imagine, o senzație, ci 
un sentiment care să ne înconjoare tot 
timpul, dar, mai ales, să ne ghideze pe 
un drum al bunătății și al dreptății. Să 
dea Dumnezeu ca aceste lucruri să 
continue. Din toată inima, o viață plină 
de lumină alături de cei dragi, împre-
ună în sânul comunității, în acest loc 
minunat. Hag Hanuca Sameah!”, a 
afirmat președintele FCER.

El a ținut să salute și prezența, la 
ceremoniile de Hanuca, a rabinului dr. 
Raphael Shuchat, a doamnei Lacziko 
Enikö Katalin, secretar de stat la De-
partamentul pentru Relații Interetni-
ce, a domnului Victor Opaschi, pe 
care i-a numit „prieteni dragi, prieteni 
apropiați”.

Rabinul Naftali Deutsch, Habad: 
„Minunile de Hanuca sunt  

ceea ce fac oamenii”
Toți știm povestea minunilor de Ha-

nuca, dar cea mai mare este ceea ce 
facem noi, a arătat rabinul Deutsch.  
Așa cum aprindem în fiecare zi câte o 
lumânărică, până la opt, cea mai mare 
minune este dacă în fiecare zi facem 
ceva mai bun pentru cineva care are 

nevoie. Lumina este o flacără care 
tinde spre sus, devine mai mare, mai 
frumoasă, mai bogată. Asta înseamnă 
minunea cea mai mare. Dumnezeu 
vrea ca de Hanuca fiecare evreu să 
ia o decizie ca în fiecare zi să fie mai 
bun, mai frumos; și minunea va mer-
ge cu noi până anul viitor de Hanuca. 
Rabinul Deutsch a urat celor prezenți 
o revedere la anul la Templul de la Ie-
rusalim.

Secretarul general al FCER,  
Eduard Kupferberg:  

„Să ne îndreptăm gândurile  
și asupra noastră”

Lumânările de Hanuca sunt ex-
presia nevoii de meditație, detașare 
din vârtejul cotidianului cu exigențele 
sale stringente, aplecare asupra ființei 
noastre lăuntrice. A fost un comenta-
riu al secretarului general al FCER, 
Eduard Kupferberg, în preambulul 
cântecului Hanerot halalu.

„Aceste lumini sunt sacre și nu ne 
este permis să ne folosim de ele în 
scopuri profane. Trebuie doar să ne 
uităm la ele. Înțelepții hasizi și cei ai 

Cabalei ne îndeamnă ca exact acest 
lucru să-l facem: să stăm liniștiți și 
să contemplăm aceste lumânări. Ba 
chiar să încercăm să ascultăm lumâ-
nările. Practic, ne cer să ne liniștim. 

Poate că mult prea des suntem prinși 
în volbura treburilor de zi cu zi și nu 
mai apucăm să sesizăm ceea ce este 
cu adevărat important. Mult prea des 
ne frământăm, regretăm trecutul, sun-
tem mult prea stresați de viitor, iar 
mintea noastră uită de clipa în care 
suntem. Uităm să trăim prezentul, iar 
fără prezent, trecutul este inutil și vii-
torul nu poate să existe. Contemplând 
aceste lumânărele de Hanuca, ascul-
tând sfârâitul lor ne putem liniști, ne 
putem relaxa, putem să ne îndreptăm 
gândurile și asupra noastră”, a con-
statat vorbitorul.

Momente muzicale,  
un tur de forță comunitar

Și altă minune de Hanuca. Un tur 
de forță comunitar: șiragul de mo-
mente muzicale pe cât de cunoscute, 
pe atât de pretențioase în a le oferi 
prospețime: de la cântecul idiș la cel 
sefard, de la regândirea unor hituri 
tradiționale evreiești și șlagăre israeli-
ene în variante clasice la un fragment 
din Oratoriul Iehuda Macabeul de 

Händel. O împletire de muzică laică și 
profană, veselă și gravă, realizată de 
un mănunchi de artiști dedicați vieții 
evreiești: Maia Morgenstern, Geni 
Brenda Vexler, o formație orchestra-
lă a TES dirijată de Bogdan Lifșin, Art 
Shalom Cvartet, prim-cantorul Ema-
nuel Pusztai, Corul Templului Coral 
sub conducerea lui Robert Levensohn 
Olteanu. O colaborare fără cusur, 
pentru ca spiritul Hanucăi să treacă 
rampa.

Toți participanții la seara de Hanu-
ca de la Templul Coral au primit și un 
dar gastronomic: tradiționalele sufga-
niot și lotchis, via DASM, cu sprijinul 
Joint și al Restaurantului Moise.

Lumina de Hanuca s-a aprins la Templul Coral
(Urmare din pag. 1)

GalăaniversarășiHanucalaOperaRomână
Complexul Educațional Laude-Reut și Ambasada Is-

raelului la Bucu rești au organizat, pe 15 decembrie 2022, 
la Opera Română, o dublă sărbătoare: o gală aniversa-
ră dedicată celor 25 de ani de la crearea acestei școli 
evreiești, de pe băncile căreia au ieșit generații de elevi 
cu o pregătire la cel mai înalt nivel, și marcarea sărbătorii 
de Hanuca, sărbătoarea luminilor. Cu toate că cele opt 
zile de Hanuca urmau să înceapă în seara zilei de 18 de-
cembrie, în mod simbolic pe scena Operei au fost aprinse 
toate luminile Hanuchiei.

În sala arhiplină a Operei au fost prezenți priete-
nii și sponsorii Complexului Educațional Laude-Reut 
și ai Fundației cu același nume, parlamentari, miniștri, 
diplomați, oameni de cultură, oameni de afaceri români și 
israelieni, părinți și elevi. Condus cu talent și dăruire încă 
de la început de doamna Tova Ben Nun-Cherbis, din acest 

proiect, lansat împreună cu Ronald S. Lauder, s-a dezvol-
tat Complexul Educațional, al cărui cuvânt de ordine este 
„excelența în educație”, ajungând una dintre cele mai 
performante instituții de învățământ din România. Despre 
rezultatele și meritele acestui proiect au vorbit E.S. Re-
uven Azar, ambasadorul Statului Israel, Marcel Ciolacu, 
președintele Camerei Deputaților, și ministrul educației, 
Ligia Deca. Cu toții au apreciat contribuția școlii la reali-
zarea ideii de excelență prin educație, rezultatele obținute 
de elevi și eforturile depuse de directoarea complexului, 
Tova Ben Nun-Cherbis, pentru a menține și a îmbunătăți 
performanțele copiilor. „Noi, la Complexul Educațional  
Laude-Reut, am început un vis și, timp de un sfert de 
veac, am crescut și am cultivat un copac cu rădăcini 
adânci în educație”, a arătat domnia-sa. Au transmis me-
saje de salut și de apreciere: premierul Nicolae Ciucă; 
Yitzhak Herzog, președintele Statului Israel; și Roland S. 
Lauder, președintele Consiliului Mondial Evreiesc.

Pentru performanțele obținute – pe un ecran imens au 
fost prezentați toți olimpicii școlii – elevii au fost premiați 
de Ministerul Educației, Ligia Deca subliniind că școala 
Laude-Reut reprezintă un punct de reper al excelenței în 
educație în România și care, în același timp, transmite 
din generație în generație tradiția culturală evreiască. De 
asemenea, școala a primit o diplomă de recunoștință din 
partea Ministerului Educației. Toți vorbitorii au accentuat 
idealurile de pace și prietenie, prezente în programa școlii 
și aplicate practic de toți elevii prin comportamentul lor.

În acest spirit s-au desfășurat și ceremoniile de aprin-
dere a lumânărilor din Hanuchia imensă de pe scena 
Operei. Au fost invitați rând pe rând să dea viață câte unei 
lumini E.S. Reuven Azar, ambasadorul Statului Israel, 
Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, Lucian 
Romașcanu, ministrul culturii, prof. Alexandru Rafila, minis-
trul sănătății, Eram Bercovici-Ierusalim, unul dintre spon-
sori, Sergiu Marian, director executiv al BCR, diplomatul 
Sorin Dan Mihalache și Silviu Vexler, deputat, președintele  
FCER.

EVA GALAMBOS
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Care este raportul omului cu natu-
ra? Mi-am pus această întrebare, răs-
punzându-mi singur că omul nu poate 
exista fără natură. El este o parte a 
naturii. Atunci când Dumnezeu a creat 
lumea, El a creat-o pentru om, i-a dat-
o omului în stăpânire. De la început, 
omul a fost legat de pom. În Grădina 
Raiului, omul se afla între pomi, putea 
mânca din roadele tuturor pomilor, în 
afară de cele ale Pomului Cunoașterii 
și ale Pomului Vieții. Dar Adam, primul 
om, a mâncat și din fructul Pomului 
Cunoașterii și a fost alungat din Rai 
împreună cu soția lui, Hava (Eva). 
Dumnezeu l-a trimis să-și câștige 
existența cu sudoarea frunții, 
scoțându-și pâinea din pământ 
cu greutate, luptându-se cu spi-
nii și scaieții, însă fiind tot în mij-
locul naturii, care este dură, se-
veră, funcționând după legile ei, 
dar totuși construită astfel încât 
să fie stăpânită de om.

Studii contemporane vor-
besc despre o disciplină speci-
ală în cadrul biblico-social: eco-
logia biblică. Putem adăuga că 
aspecte ecologice apar nu nu-
mai în Biblia Ebraică (Tanah), ci 
și în Talmud. Acestea ne învață 
despre raportul omului cu natura 
în legislația iudaică și despre obligația 
omului de a respecta natura. În acest 
cadru trebuie să vedem legătura omu-
lui cu pomul fructifer, el însuși o parte 
a naturii, cunoscut de om în Grădina 
Raiului. Bunul Dumnezeu, Binecuvân-
tat Fie El, a decis simbioza om-pom, 
prietenia dintre ei. Pomul îi oferă omu-
lui fructele sale, îl apără de dogoarea 
soarelui și de intemperii, îi creează o 
stare sufletească bună prin verdeața 
frunzelor sale. În schimb, omul are 
obligația îngrijirii pomului: a-l uda, a-l 
curăța, a-l vărui pentru a-l apăra de 
dăunători. Parteneri aproape egali, 
prieteni pentru vecie.

Astăzi, când se pune problema cli-
mei, a reducerii temperaturii pe toată 
suprafața globului pământesc în vi-
itor, iar oamenii politici din întreaga 
lume caută soluții pentru perpetuarea 
naturii, când există temerea că dez-
voltarea industrială ar putea distruge 
echilibrul climatic, reunirea între om și 
pom este mai importantă ca oricând. 
Este neapărat necesar ca oamenii 
să planteze pomi, să-i îngrijească și 
să-i respecte. Pomii sunt prietenii lor, 
aliații lor în lupta ecologică. În întrea-
ga lume, de milenii, primăvara sunt 
plantați puieți care vor crește și vor 
deveni arbori, pomi și copaci. Acest 
lucru se petrecea și în Ereț Israelul 
antic. Pomii sunt ființe care stau în pi-
cioare tot timpul, care parcă ne spun 

că ei ne apără și ne hrănesc, dar noi 
trebuie să-i respectăm și să-i iubim. 
Adaug că mă întristează atunci când 
văd că este tăiat un pom sau când nu 
este îngrijit și este lăsat să se usuce, 
să moară.

Mai mult decât atât. După tradiția 
iudaică, așa cum oamenii au un An 
Nou, la fel și pomii au un An Nou al 
lor. Acest An Nou al Pomilor este săr-
bătorit de oameni atât pentru ei, cât și 
pentru prietenii lor, pomii. În conformi-
tate cu tradiția talmudică, Anul Nou al 
Pomilor este sărbătorit la 15 Șvat (Tu 
biȘvat) după calendarul ebraic. Este 
data la care Talmudul consideră că în-

cepe un an nou în creșterea pomilor, 
când începe formarea roadelor pomi-
lor fructiferi cu ajutorul ploilor noi. De 
aceea este obligația consumării roa-
delor tuturor pomilor, respectiv a fruc-
telor care s-au format și au crescut 
cu ajutorul ploilor din anul precedent, 
care au căzut înainte de această dată. 
De aici obiceiul consumării de fructe 
uscate. Originea sărbătorii este agri-
colă, din vechiul Israel antic.

Ulterior, în Galut (Diaspora, țările 
răspândirii), sărbătoarea de An Nou 
al Pomilor și-a schimbat sensul, as-
pectul și forma de celebrare. Părăsită 
pentru o perioadă de timp, deoarece 
evreii încetaseră să facă agricultură 
pe pământurile lor, iar Templul de la 
Ierusalim, unde erau aduse roadele 
pomilor, nu mai exista, ea a căpătat 
o formă cabalistică. În rândul evreilor 
sefarzi s-a născut tradiția unui Seder 
Tu biȘvat, la care sunt consumate toa-
te fructele, în funcție de forma lor, fruc-
te cu un singur sâmbure mare, fructe 
cu sâmburi mici, roade ale câmpului, 
și se bea vin. Consumarea fructelor 
reflectă speranța realizării dorințelor. 
Binecuvântarea fructelor este o 
mulțumire către Dumnezeu că a creat 
roadele pomilor (boreh pery ha’eț). În 
rândul evreilor așkenazi, tradiția con-
sumului fructelor de Tu biȘvat a fost 
reluată de Rabi Israel Baal Șem Tov, 
întemeietorul hasidismului, și perpetu-

I U D A I C A

Dicționarselectiv
decivilizație

iudaică:Legământ
Conceptul de Legământ între Di-

vinitate și om este esențial în istoria 
gândirii iudaice. Principalele legă-
minte amintite în Tora se referă la cel 
încheiat între Dumnezeu și Noah, 
cele două legăminte între Dumne-
zeu și Abraham, legământul dintre 
Dumnezeu și poporul lui Israel.

Într-o vreme în care lumea era 
atât de covârșită de fărădelegi, încât 
Divinitatea hotărăște s-o nimicească, 
Noah, singurul „om fără prihană” în 
epocă, primește misiunea regeneră-
rii: „Am să fac să vină un potop de 
ape pe pământ (...), dar cu tine fac un 
legământ; să intri în corabie, tu și fiii 
tăi, soția ta și soțiile fiilor tăi împreună 
cu tine. Din tot ce trăiește, din orice 
făptură, să iei în corabie câte două 
din fiecare soi...” (Geneza 6, 17-
19). Dumnezeu îi făgăduiește, lui și 
umanității ce se va naște din el, să nu 
mai dezlănțuie alt potop. Încheierea 
legământului, parafată de curcu beu, 
este precedată de enunțarea unei 
înțelegeri reglementând raporturile 
între oameni și mediu și raporturile 
interumane: codul celor Șapte Po-
runci noahite. 1. Creșteți, înmu lțiți-vă 
și umpleți pământul; 2. Orice animal 
terestru, orice pasăre a cerului, toți 
peștii mării să vă știe de frică; 3. (...) 
Toate acestea vi le dau, ca și iarba 
verde; 4. Numai sângele din carne 
să nu-l mâncați; 5. Dacă o veți face, 
voi cere înapoi sângele vieților voas-
tre (...); 6. Dacă varsă cineva sânge-
le omului și sângele lui să fie vărsat 
de om; căci Dumnezeu a făcut omul 
după chipul Lui; 7. Iar voi creșteți și 
înmulțiți-vă; răspândiți-vă pe pământ 
și înmulțiți-vă pe el!”(Geneza 9, 1-7).

Divinitatea îi promite lui Abraham 
că va avea o descendență numeroa-
să: „Uită-te la cer și numără stelele 
(...). Așa va fi sămânța ta.” Legă-
mântul Țării Promise, după un exil și 
o robie de 400 de ani, este pecetluit 
printr-o ceremonie în decursul că-
reia se ridică „un vârtej de fum și o 
dâră de foc” (Geneza 15, 17). „Le-
gământul veșnic” cu Abraham, căru-
ia Divinitatea îi schimbă numele în 
Avraham, fiindcă-l va face „tatăl mul-
tor neamuri”, constă în ritul circumci-
ziei, semn de credință față de El din 
partea sa și a urmașilor săi.

Legământul lui Dumnezeu cu 
poporul lui Israel are loc la poalele 
Muntelui Sinai, după ce descendenții 
lui Avraham, ieșiți din robia egiptea-
nă, devin națiune. Condiționat de 
credința în Dumnezeu Unicul, acest 
legământ consfințește alegerea 
poporului evreu ca al Său. „Acum, 
dacă veți asculta glasul Meu și veți 
păzi legământul Meu, veți fi ai Mei 
dintre toate popoarele (...)” (Exodul 
19, 5). Este dat Decalogul care in-
clude întreaga Tora. În pustiu, Sefer 
Tora este purtată în Chivotul Sfânt 
mobil și păstrată în Sfânta Sfintelor 
în Templul din Ierusalim.

IULIA DELEANU

Pomul, prietenul omului
Meditații și amintiri de Anul Nou al pomilor

ne bucurăm de pomi, prietenii noștri, 
să înțelegem importanța lor pentru 
noi, oamenii. Să învățăm să respec-
tăm pomii, natura. La mulți ani, dragi 
prieteni pomi! Dragi prieteni, care trăiți 
și muriți în picioare și ne dăruiți nouă 
rodul vostru!

LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI

ată de tradiția hasidică. Printre rabinii 
hasidici din România de altădată, care 
au povestit despre această tradiție 
atât din punct de vedere halahic, cât și 
folcloric, a fost și regretatul rabin Me-
nachem Gutman din Iași, stabilit ulte-
rior la Ierusalim. În a sa Enciclopedie 
a Hasidismului, el povestește despre 
raportul lui Rabi Israel Baal Șem Tov 
cu natura, cu pomii, ajungând până la 
minunea mitică a transformării iernii în 
vară și aducerea de fructe proaspete 
din Ereț Israel în pădure, acolo unde 
se afla izolat.

Ulterior, mișcarea sionistă a prelu-
at elemente ale tradiției Anului Nou al 

Pomilor. Nu mai era ideea adu-
cerii roadelor pomilor la Templul 
de la Ierusalim, nici aspectul 
cabalistic al sărbătorii, ci ideea 
meteorologică și socială –  com-
binată cu ideea mistică – a înce-
putului primăverii. De aceea, în 
această zi – cu excepția cazu-
lui în care ziua de 15 Șvat cade 
de Șabat, precum și în anii de 
Șmita, de odihnă a pământului 
– a fost reluată tradiția plantării 
de puieți: era în cadrul progra-
mului de reîmpădurire a Ereț 
Israelului, de reclădire a lui. 15 
Șvat este și ziua Knessetului, 

Parlamentul israelian. Anul Nou al Po-
milor a căpătat un caracter laic, deși 
conotația mistico-religioasă nu a fost 
anulată. S-a ajuns ca cele două as-
pecte ale sărbătorii să coexiste.

Obiceiul aducerii de fructe din Ereț 
Israel în comunitățile evreiești din Di-
aspora pentru a fi consumate în ziua 
de Tu biȘvat a continuat – și continuă 
și astăzi. În trecut era atât o formă de 
stabilire a legăturii cu Ereț Israelul re-
născut și cu munca agricolă, cât și o 
formă de prezentare a binecuvântări-
lor și a caracterului religios al sărbăto-
rii. Multe familii evreiești din Diaspo-
ra făceau eforturi pentru procurarea 
acestor fructe, uneori în condiții grele. 
Îmi amintesc străduința bunicii mele, 
în perioade de lipsuri, la Galați, orașul 
meu natal: ea avea grijă să procure ce 
se putea – portocale, stafide, smochi-
ne și curmale – și să mi le dea în sea-
ra de ajun și în ziua de 15 Șvat, nu-
mită în idiș Hamișusăr. Îmi spunea să 
mănânc aceste fructe, Hamișusărul, 
și îmi povestea despre semnificația 
lor și a acestei zile.

Regretatul șef-rabin dr. Moses Ro-
sen reușise să aducă asemenea fruc-
te în România și să organizeze mese 
festive în seara de ajun de 15 Șvat la 
restaurantul ritual din București. Era 
atât bucuria copiilor și a tinerilor de a 
primi fructe greu de găsit pe piață, cât 
și o formă de educație evreiască, de 
păstrare a tradiției iudaice, de legătu-
ră cu Statul Israel.

Există o carte specială care este 
citită la masa festivă (Seder) din sea-
ra de ajun de Tu biȘvat, Hagadah 
șel Tu biȘvat, asemănătoare cu cea 
de Pesah. Ea include binecuvântări, 
comandamente și tradiții referitoare 
la această sărbătoare. O asemenea 
Hagada pentru seara de ajun de Tu 
biȘvat a apărut în Israel, editată de 
Yoel Rappel. Alta, însoțită de tradu-
cere franceză și explicații bazate pe 
tradiția evreilor algerieni, precum și 
ilustrații, a fost editată de rabinul pro-
fesor universitar Hillel Henry Bakis din 
Montpellier, stabilit la Haifa.

Indiferent de modul în care cele-
brează fiecare Anul Nou al Pomilor, să 
ne bucurăm cu toții în această zi. Să 

Istoria Parisului evreiesc (II)
Ca rezultat al evoluției unor idei, Revoluția Franceză a determinat trans-

formarea situației evreilor din Franța și de la Paris. Aceștia au beneficiat de 
reforme începute în ajunul căderii Bastiliei. Sub împăratul Napoleon s-au format 
primele consistorii, iar în secolul al XIX-lea au fost construite marile sinagogi 
pariziene.

Între 1880-1940, peste 100.000 de evrei s-au refugiat din Europa de Est, din 
cauza pogromurilor. Ei s-au instalat în strada Rosiers, în cartierul Saint-Gervais 
și în jurul pieței Saint-Paul. De aceea cartierul Marais a și fost poreclit Pletzl, 
„mica piață“, în idiș. Au urmat episoade traumatice – afacerea Dreyfus, portdra-
pelul noii imagini a antisemitismului, deportările, raziile cu adunarea evreilor la 
Velodromul de Iarnă, într-un cuvânt Holocaustul.

După tragedia Șoahului, cartierele evreiești din Paris, precum Marais, dar 
și arondismentele 11, 19 și 20, s-au depopulat. Abia în anii 1960, odată cu 
sosirea evreilor sefarzi în Franța, provenind din fostele colonii franceze din nor-
dul Africii, vechile cartiere și străzi prind viață. Astăzi, 
Marais, care se întinde de la strada Rosiers la străzile 
vecine, este cel mai celebru cartier evreiesc din Paris. 

EVA GALAMBOS
(Continuare în pag. 15)
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Sărbătoarea de Hanuca, cea plină 
de lumină și de bucurie, e mereu ast-
fel în Comunitatea Evreilor din Brăi-
la, chiar dacă situațiile specifice nu 
îngăduie întotdeauna ca lucrurile să 
decurgă conform tradiției și obiceiurile 
strămoșești să se respecte întocmai. 

Spre exemplu, anul acesta virozele și 
gripele au făcut ca întâlnirile la Templu 
să fie evitate, la fel și masa împreună, 

cu toate elementele tradiției: aprinde-
rea lumânării de Hanuca, lectura din 
cartea sfântă, însuși acel act plăcut 
de a fi alături de membri ai comunității 
nu au mai avut loc.

În schimb, „livratorii de lumină”, în-
tre care s-a aflat și Nadia Ustinescu, 
președinta Comunității Evreilor din 
Brăila, și-au unit forțele și, prin in-
termediul darurilor oferite de Claims  
Conference și de Departamentul 
de Asistență Socială și Medicală al 
FCER, au încântat asistații din co-
munitatea brăileană, care au primit 
bucuroși gogoși calde și câte un pa-
har cu vin cașer.

De asemenea, pentru a crea atmo-
sfera specifică sărbătorii de Hanuca, 
„livratorii de lumină” – foști membri ai 
corului brăilean Macabi – au interpre-
tat melodii tradiționale.

ARMANDA FILIPINE

Evreii arădeni au sărbătorit victo-
ria Macabeilor aprinzând prima lumâ-
nare în mica sinagogă din Căminul 
de vârstnici „Casa Baron Neuman”. 
„Un alt lucru pe care eu îl consider o 
mică minune este că, după mii de ani, 
continuăm să sărbătorim anu-
mite lucruri conform obiceiurilor. 
Lăsăm Hanukagelt în sarcina 
părinților, dar încercăm să ținem 
sărbătorile astfel încât să pre-
dăm mai departe tradiția”, spune 
ec. Raoul Vizental, președintele 
Comunității Evreilor din Arad.

Evenimentul a adus împre-
ună familii, prieteni vechi și noi, 
copii de toate vârstele, dar și o 
clasă de elevi ai Colegiului de 
Arte „Sabin Drăgoi”. Este vorba 
despre cei care au fost timp de 
opt ani alături de comunitate, 
cântând la fiecare Hanuca cele-
brată fizic și la multe dintre concertele 
și evenimentele organizate de Comu-
nitatea Evreilor din Arad ori de Cen-
trul de Studii Iudaice „Academician 
Nicolae Cajal”. Ideea originală și pri-
ma implementare îi aparțin doamnei 
prof. Silvia Demian (acum pensiona-
tă) care, o perioadă semnificativă, i-a 
învățat pe elevii ei cântece evreiești și 
a participat la sărbătorile comunității. 
„Eu m-am întors în Arad după ce am 
terminat facultatea în 2006 și de atunci 
am reluat corul în care și eu am cântat 
când eram elevă sub mâna doamnei 
prof. Silvia Demian”, ne explică prof. 
Monica Milichi Tebuie, dirijoarea coru-
lui. Elevii au interpretat tradiționalele 
cântece alături de doamna Tebuie și 
de Alex Pop, profesorul corepetitor. 
„Pentru ei, e ultima Hanuca. Noi, de 

opt ani de zile, în afară de perioada 
pandemiei, am fost aici alături de voi 
și vă mulțumim din suflet că ne-ați pri-
mit de fiecare dată cu aplauze; pen-
tru noi a fost o onoare și o plăcere să 
fim aici”, spunea Monica Tebuie foarte 

emoționată. „Ei sunt acum în clasa a 
XII-a și din clasa a V-a am început să 
îi aduc, așa că s-au atașat foarte tare 
de comunitate”, continuă dumneaei 
după ropotele de aplauze și ovațiile 
întregului public.

După concertul clasei a XII-a A, 
Erik Mor a aprins prima lumânare de 
Hanuca și a rostit binecuvântările. La 
îndemnul domnului Vizental, au aprins 
lumânărele de Hanuca și ceilalți copii, 
continuând astfel tradiția. Toată lumea 
a savurat delicioasele gogoși, iar co-
piii au primit câte o plăsuță de dulciuri 
și nelipsitele sevivon-uri, pregătite 
de doamna Danna Kalman. Bucuria 
revederilor a făcut ca participanții să 
discute mult timp după încheierea 
evenimentului.

MARGARETA SZEGŐ

ComunitAti

Jazzarademaratlasinagogă

Ultima Hanuca, versiunea 2.0

ȘilaBrăilas-auaprins„luminile”

Brăila Arad

Comunitatea Evreilor din Arad, 
prin contribuția președintelui ei, ec. 
Raoul Vizental, a pus la dispoziția lo-
cuitorilor orașului Sinagoga Neologă, 
pentru deschiderea primului festival 

La câțiva pași de locul natal al dramaturgului, scriitorului, jurnalistului, omului 
de cultură Mihail Sebastian, se află în Brăila un liceu de prestigiu, primul liceu 
din oraș, pe care l-a vizitat și Spiru Haret când era ministru: actualul Colegiu 
Național „Nicolae Bălcescu”. Aici a studiat Mihail Sebastian, iar colectivul profe-
soral și elevii încearcă să păstreze viu spiritul marelui brăilean și român care a 
fost evreul Iosif Hechter / Mihail Sebastian.

În acest an, la tradiționala serbare ce are loc în preajma zilei de Sf. Nicolae, 
patronul spiritual al școlii, a fost prezentată și piesa de teatru Steaua fără nume 
a lui Mihail Sebastian, piesă care nu încetează să își facă noi și noi admiratori. 
Spectacolul școlar a fost pregătit de profesoara de limba română Florentina Sil-
via Andronache. Merită felicitări elevii din distribuție: Andrei Merișor, Marius Ara-
mă, Adam Avrămescu, Mihnea Vioreanu, Andrei Avârvărei, Cristiana Bunea, 
Ramona Măcreanu, Andrei Cireașă – de la clasa a X-a D; Alexandru Ciupercă 
– de la a IX-a A; Ioana Comșa – de la a X-a A.

Merită menționat și faptul că la colegiul brăilean „Bălcescu” are loc, din 
1995, concursul interjudețean de surprize stilistice „Mihail Sebastian”, pentru 
elevi, coordonat tot de profesoara Florentina Silvia Andronache, un concurs 
propus de lectorul Andreea Ghiță de la Litere, Universitatea din București, Mi-
haela Gheorghe de la Universitatea Transilvania din Brașov și drd. Ioana Setan 
care predă literatură comparată la Universitatea din București. (A.F.)

internațional de jazz din orașul de pe 
Mureș.

Evenimentul, organizat de echi-
pa Jazzar, Asociația Europeanul și 
Remada New Life & Fun Concept, a 
făcut ca Sinagoga Neologă să devi-
nă neîncăpătoare. El a fost deschis 
de cuvintele prof. Marinela Tudoran, 
directoarea Colegiului de Artă „Sabin 
Drăgoi”, care a ținut să menționeze 
că primul artist din cadrul festivalului, 
Petre Ionuțescu, este absolvent al 
acestui liceu. În câteva cuvinte, asist. 
univ. dr. Nicolae Brânzeu a dorit să își 
exprime bucuria de a se afla la eveni-
ment și de a-i încuraja pe toți să vibre-
ze cu muzica. „Trebuie să mulțumesc 
micii, din păcate, comunități evreiești 
că a fost de acord ca noi toți să fim în 
această seară aici”, a declarat Călin 
Bibarț, primarul Aradului.

Pereții sinagogii au început apoi 
să sune a jazz ambiental, pe ei pe-
rindându-se diferite proiecții din natu-
ră. „Mă bucur foarte mult că e primul 
meu concert solo în Arad”, a spus 
Petre Ionuțescu, după care și-a amin-
tit de profesorii de la liceul de artă și 
de directoarea de atunci a instituției, 
doamna Silvia Demian care a rămas 
întotdeauna foarte aproape de comu-
nitatea evreiască din Arad. Amatorii 
unui jazz mai deosebit îl pot căuta pe 
Petre Ionuțescu pe YouTube, unde se 
află o parte din lucrările lui.

În festival au cântat formații de 
jazz din Ungaria, Serbia și România, 
precum: ALLjazzisOVER, Zsolt Ben-
de Trio, Eyot Quartet, Sara Gheorghe 
& Friends, Pantam Dance & Zeyla 
Tomlyn, Blazzaj și Irina Sârbu Band. 
Programul evenimentului a fost pre-
sărat cu activități de sport, artă, sănă-
tate, pictură și multe altele. (M.S.)

Împreunădesărbătoarealuminii

LivratoriideluminălaBacău

Bacău
Sinagoga A.A. Rosen din Bacău 

a devenit neîncăpătoare și mai lumi-
noasă și veselă în a cincea zi de Ha-
nuca, sărbătoarea luminilor, datorită 
celor peste 80 de persoane – membri 
ai comunității noastre și invitați.

Am fost onorați de prezența prima-
rului municipiului Bacău, domnul Luci-
an-Daniel Stanciu-Viziteu, a domnului 
Eduard Kupferberg, secretarul gene-
ral al FCER, a domnului Ery Pervu-
lescu, director de programe naționale 
JCC, a reprezentanților presei, ai 
minorităților naționale germană, ita-
liană și romă, ai Cultului Eroilor Ba-
cău, a musafirilor din Roman și Piatra 
Neamț.

Corul Shalom al comunității, di-
rijat de doamna Mariana Herman, a 
interpretat, parcă mai frumos ca ni-
ciodată și în aplauzele puternice ale 

celor prezenți, melodii tradiționale de 
Hanuca.

Sărbătorirea a început cu aprin-
derea a câte 5 lumânări, cu ajutorul 
Șames-ului, și cu binecuvântările cu-
venite din hanuchioturi diferite, de că-
tre copiii Emy Leibu, Raluca Boiangiu 
și frații Alexandra și David Gotesman.

Am făcut o succintă prezentare 
a originii sărbătorii, a obiceiurilor și 
tradițiilor legate de aceasta (dreidl, 
cu inscripționările referitoare la „Nes 
Gadol Haia Șam”, Hanukagelt, con-
sumarea de gogoși și latkes, produ-
se preparate în ulei). Domnul Edu-
ard Kupferberg a transmis salutul 
președintelui Federației, domnul Sil-
viu Vexler, și a făcut o analogie între 
cele 8 lumânări din Hanuchie și fap-
tul că, nu întâmplător, Bacăul este a 
opta comunitate vizitată din Moldova. 

Domnul Ery Pervulescu a arătat că, 
la Hanuca, lumânărelele nu se aprind 
direct, ci cu ajutorul Șames-ului, sub-
liniind importanța comunității și a spri-
jinului pe care fiecare dintre noi îl da-
torăm celorlalți membri ai comunității.

În final, cei prezenți au servit, în-
tr-o atmosferă foarte destinsă, o gus-
tare pe bază de cartofi și carne de pui, 
gogoși, apă, suc și cafea.

HAINRICH BRIF,
președintele CE Bacău

După doi ani de pandemie, pro-
gramul „Livratorii de lumină” s-a 
desfășurat, în sfârșit, în condiții mai 
relaxate. Voluntari au fost, alături de 
mine, în acest an, doamnele Liliana 
Maxim și Laura Șerban și domnii Ioan 
Stanciu și Daniel Chiriac.

A fost o ocazie foarte bună pentru 
a-i vizita, la domiciliu, pe asistații mai 
în vârstă, marcând astfel prima zi de 
Hanuca și aprinderea primei lumână-

rele. Putem spune că am făcut o mare 
bucurie enoriașilor noștri, nu neapărat 
prin produsele oferite, cât mai ales 
prin bucuria participării, alături de ei, la 
începutul acestei frumoase sărbători. 
Am profitat de ocazie pentru a discuta 
cu enoriașii despre semnificația săr-
bătorii, pentru a aprinde, împreună, 
prima lumânărică și pentru a le ura 
asistaților noștri Hanuca Sameah, cu 
sănătate și un An Nou bun! (H.B.)

Piesădeteatru 
deMihailSebastian, 

lacolegiulbrăilean„Bălcescu”
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După o perioadă complicată (se 
știe: pandemie, prudență, blocaj turis-
tic etc.), în sfârșit Hanuca a fost săr-
bătorită cum se cuvine în acest an, la 
Sinagoga Catedrală „Baal Shem Tov” 
din Piatra Neamț. Asta a însemnat (în 
după-amiaza zilei de luni, 19 decem-
brie 2022) un program dens și multă, 
multă lume, adică aproape 100 de 
oaspeți (membri ai comunității evrei-
lor, plus invitați din municipiu și județ 
– cei mai numeroși!).

Dincolo de prezența evreiască, 
normală, am încercat să-mi explic 
afluența publicului, în general. Un răs-
puns ar fi reintrarea sinagogii de lemn 
(monument din 1766) în circuitul cul-
tural (partea muzeistică: „Ziua Victor 
Brauner” din vara trecută și comemo-
rarea Holocaustului din toamnă). În 
același timp am găsit și o explicație 
mai complexă și „mai aplicată” pe se-
mi-sărbătoarea de Hanuca, asumată 
explicit sau intuitiv. Ea a fost enunțată 
de rabinul Lord Jonathan Sacks  
într-un articol publicat în urmă cu 
câțiva ani în ziarul The Washington 
Post (care, atenție, are acum impri-
mat sub titlu genericul „Democracy 
Dies in Darkness” / „Democrația moa-
re în întuneric”) unde, printre altele, 
acesta scria: „Hanuca e festivalul în 
care evreii își serbează victoria în 
lupta pentru libertatea religioasă de 
acum peste 2000 de ani... Această 

luptă nu e mai puțin importantă astăzi 
și nu numai pentru evrei, ci și pentru 
oamenii de toate credințele. (...) Sim-
bolul Hanucăi este Menora pe care o 
aprindem timp de opt zile în memo-
ria candelabrului din Templu, purificat 
și rededicat de Macabei cu secole în 
urmă. Credința este ca o flacără. Păs-
trată corespunzător, oferă lumină și 
căldură, dar scăpată de sub control, 
poate să ardă și să distrugă. Avem 
nevoie, în secolul 21, de o Hanuca 
globală: un festival al libertății pentru 
toate credințele lumii.” (art. intitulat 
„Why Hanukkah is the perfect festival 
for religious freedom” – „De ce Hanu-
ca este festivalul perfect pentru liber-
tatea religioasă”).

În acest sens, la Sinagoga „Baal 
Shem Tov”, evreii și neevreii, umăr 
lângă umăr, au receptat intervențiile 
domnilor Ery Daniel Pervulescu (di-
rector de programe naționale JCC 
România) și Edi Kupferberg (șeful 
Cancelariei Rabinice și secretar gene-
ral al FCER), delegați din conducerea 
FCER-CM. Apoi au asistat la aprinde-
rea tradiționalelor lumânărele de că-
tre frații Sara și Marius Stern (copii din 
Obștea Evreilor Târgu Neamț), sub 
îndrumarea oficiantului de cult Marcel 
Bergman. Acest prim moment a fost 
încheiat de actrița Loredana Grigoriu 
(de la Teatrul Tineretului din Piatra 
Neamț), care a recitat impresionantul 

poem „Popor ales”, de Aurel Storin. A 
fost trecerea de la cult la cultură, pen-
tru că a urmat vernisajul cunoscutului 

scenograf (și regizor, desigur) Horațiu 
Mihaiu. De la cele peste 130 de spec-
tacole realizate de-a lungul carierei 
sale, artistul a selectat o suită de afișe 
„de autor” (sub genericul „Teatrul în 
25 de afișe”), compoziții plastice și 
simbolice deopotrivă, mărturisind pu-
blicului câteva „secrete” din spatele 
acestor adevărate opere grafice. In-
terludiile muzicale și un micro-concert 
final au aparținut formației vocal-in-
strumentale Daat Grup (Vili Isciuc și 
Denis Rudichi).

Tradiționalele sufganiot (gogoși 
umplute cu dulceață), servite în final, 
s-au dovedit a fi un suport gustos și 
potrivit pentru comentariile provocate 
de evenimentul relatat mai sus, în de-
plină libertate...

EMIL NICOLAE-NADLER,
președintele CE Piatra Neamț

PiatraNeamț

Craiova

ComunitAti

Sărbătoarea
luminii,  

areînnoiriiși 
auniversalității

La Sinagoga Mare arhiplină, eno-
riași de toate vârstele, prieteni ai 
comunității craiovene, reprezentanți 
ai autorităților locale, ai organizațiilor 
de minorități naționale, ai mediului 
academic, înalți ierarhi s-au reunit 
pentru a celebra împreună Hanuca, 
săr bătoarea luminilor. Numele sărbă-
torii a fost dat în amintirea minunii pe-
trecute în Templul din Ierusalim, acum 
mai bine de 2000 de ani, a rememorat 
semnificația sa principală președintele 
Comunității Evreilor din Craiova, prof. 
univ. dr. Corneliu Sabetay.

Este vorba de opaițul cu ulei ne-
profanat de politeiști – dat fiind că Iu-
deea antică se afla sub ocupația sele-
ucizilor conduși de Antiohus al IV-lea 
Epifanes, care interzisese practicarea 
monoteismului –, opaiț descoperit de 
ostașii lui Iehuda Macabeul, când au 
recucerit Templul. Primul lor gest, în 
dorința de a-l reinaugura, a fost să re-
aprindă Menora, simbol al credinței în 
Dumnezeu Unicul. Uleiul destinat să 
lumineze o zi a luminat opt. Este mi-
nunea divină marcată an de an prin 
aprinderea progresivă a Hanuchiei, 
Menora cu opt brațe. De ce miracolul 
luminii din Templul astfel reinaugurat 
prevalează asupra victoriei militare? 
Pentru că noi nu ne bucurăm de iz-
bânzi militare, care presupun pier-
deri de vieți omenești, ale luptătorilor 
noștri, dar și ale inamicilor, a subliniat 
președintele comunității, profesorul 
Sabetay. Noi, Poporul Cărții, avem 
misiunea, oriunde am trăi, să fim o 
lumină între popoare. Iudaismul a sal-
vat atunci monoteismul, fără de care 
n-ar fi existat nici creștinism, nici is-
lamism. De unde și deschiderea spre 
universalitate a sărbătorii. Hanuca, 
sărbătoarea reînnoirii este – prin ex-
trapolare – și sărbătoarea culturii.

Toate sărbătorile noastre au 
cono tații educative. Hanuca nu face 
excepție. Copiii sunt cei chemați să 
spună binecuvântarea lumânărilor de 
Hanuca, înainte de a le aprinde. Copiii 
primesc daruri de Hanuca: Hanukagelt 
și dulciuri, inclusiv tradiționalele gogoși, 
savurate și de adulți deopotrivă.

În anii din urmă, prin programul „Li-
vratorii de lumină”, demarat de FCER 
în parteneriat cu Joint-ul, vârstnicii 
singuri și suferinzi sunt vizitați acasă 
cu daruri de Hanuca, de voluntari co-
munitari. O acțiune care se derulează 
concomitent în toate comunitățile din 
țară.

La fel s-au petrecut lucrurile și în 
comunitatea craioveană, relatează 
presa locală. (I.D.)

Hanuca–sărbătoarealibertății

SinagogadinIosefin,plinădelumină
Hanuca acestui an la Timişoara a 

fost surprinzătoare şi plină de înţele-
suri. Peste 250 de membri ai comuni-
tăţii s-au întâlnit la Sinagoga Iosefin 

pentru a celebra aprinderea primei 
lumânări a Hanuchiei. Fascinantă, în 
pofida evoluţiei demografice ineren-
te, a fost mulţimea copiilor prezenţi. 
În deschidere, preşedinta Comunită-
ţii Evreilor din Timişoara, dr. Luciana 
Friedmann, a vorbit cu emoţie despre 
semnificaţia reînnoită a acestei cele-
brări. Sărbătoarea luminilor reprezintă 
o aniversare a supravieţuirii, a faptului 
că Poporul Evreu, oricâte încercări i 
s-ar aşterne în cale, reuşeşte să trea-
că, să ajungă în momentul aprinderii 
celor opt lumânări, fiecare flacără pur-
tându-şi propria minune. Impresionant 
a fost faptul că Finala Campionatu-
lui Mondial de Fotbal nu a zădărnicit 
această sărbătoare. Cei prezenţi şi-au 
asumat să piardă primele minute din 
meci, deşi organizatorii au încercat 
să fie cât mai punctuali pentru marele 
eveniment din calendarul microbiştilor.

Cu această ocazie, au vorbit ce-
lor prezenţi două doamne foarte im-
portante în viaţa de azi a urbei, care 
sunt prietene ale comunităţii evreieşti: 
directoarea Institutului Francez din Ti-
mişoara, Tilla Rudel, şi consulul Ger-
maniei, Regina Lokner. Tilla Rudel a 
adus un spirit modern, o viaţă fără 
precedent de activă pentru acest insti-
tut. Datorită ei, mari personalităţi ale 
culturii franceze au descoperit urbea 
de pe Bega, iar timişorenii au şansa 
să cunoască valenţele actuale ale 
culturii franceze de top. În cei doi ani 

de când este la Timişoara, ea nu a ra-
tat niciun mare eveniment al evreimii 
locale şi naţionale, fiind un partener 
constant în toate proiectele comuni-
tăţii. Excelenţa-sa, consulul german 
Regina Lockner, parteneră constantă 
şi plină de iniţiativă a obştii evreieşti, 
a vorbit cu ocazia acestui eveniment 
despre semnificaţia luminii în epoca 
actuală, când este o nevoie atât de 
mare a de a găsi căile binelui.

„Am acceptat să vorbesc la acest 
eveniment în calitate de prieten al co-
munităţii, şi nu de politician”, spunea 
Ovidiu Ganţ, deputatul Forumului Ger-
man din România. Această amiciţie 
cu deputatul şi colegul Silviu Vexler, 
preşedintele FCER, şi cu evreimea lo-
cală este tradusă prin fapte concrete, 
cu o mare semnificaţie istorică. Cola-
borarea dintre cele două comunităţi, 
trecând cu fineţe şi diplomaţie peste 
umbrele istoriei, reprezintă un fapt 
caracteristic acestei regiuni. Pentru 
comunitatea evreilor din Timişoara, 
sprijinul în reconstrucţia Sinagogii din 
Cetate reprezintă un gest de o nemăr-
ginită generozitate, pentru care comu-
nitatea locală este recunoscătoare.

Ultimul cuvânt al serii i-a aparţinut 
rabinului Zvika Kfir, ca o concluzie de 
natură religioasă a acestei celebrări. 
„Sporim lumina în fiecare seară, mai 
adăugăm o lumânare, până când cele 
opt lumânări ard cu toată puterea”, 
spunea acesta. Domnia-sa a aprins 
apoi prima lumânare, în compania ce-
lor peste 30 de copii prezenţi, care au 
fost şi binecuvântaţi cu această oca-
zie. În mod tradiţional, fiecare a primit 
şi Hanukagelt, plicul cu darul simbolic 
al acestei celebrări.

Corul Shalom, condus de Ale-
xandru Fischer, a sunat minunat cu 
această ocazie, fără vreo amplificare. 
Motivul îl reprezintă, pe lângă nume-
roasele ore de repetiţie, mulţimea ce-
lor care s-au aflat în cor.

Hanuca acestui an a fost, în primul 
rând, o mare întâlnire a luminii. Cu 

doar câteva zile înainte ca Timişoara 
să devină oficial Capitală Culturală 
Europeană, cu mottoul „Luminează 
oraşul prin tine” – frumoasă asociere 
de Hanuca, nu-i aşa? –, Hanuca a fost 
un motiv de regăsire pentru mulţi din-
tre cei care nu au poposit la comunita-
te pe parcursul anului. Minunat simbol 
al supravieţuirii este acela când fraţii 
se întâlnesc, nu îşi uită rădăcinile şi, 
chiar dacă unii se văd rar, au acea tră-
ire de apartenenţă autentică.

Nu putea să treacă încă o Hanuca 
fără tradiţionalul popas al corului din 
Timişoara la comunităţile din Reşiţa, 
Lugoj şi la obştea din Caransebeş. La 
ora 8 fix a dimineţii, un microbuz plin şi 
încă două maşini mici au plecat spre 
aceste comunităţi. Rabinul Zvika Kfir, 
preşedinta Comunităţii Evreilor din Ti-
mişoara, dr. Luciana Friedmann, dirijo-
rul corului Shalom, Alexandru Fischer, 
preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Braşov, Dan Rosenberg, aflat în vizită 
la Timişoara, coriştii inimoşi au plecat 
în periplul care, până la pandemie, re-
prezenta o tradiţie constantă.

Primul popas, la Reşiţa, a fost în-
cununat de primirea atât de călduroasă 
pe care domnul preşedinte Ivan Schna-
bel ştie să o ofere oaspeţilor. Cântece-
le au răsunat cu putere în micuţa sina-
gogă, tradiţionalele melodii de Hanuca 
au încântat asistenţa. De mult timp un 
rabin nu s-a mai făcut auzit în acest lă-
caş, iar rabinul Zvika Kfir s-a bucurat 
să descrie câteva dintre semnificaţiile 
acestei sărbători a luminii.

A doua oprire a fost în maiestuoa-
sa sinagogă din Caransebeş, un lăcaş 
impresionant. Căldura cuvintelor con-
ducătorului obştii, Florin Schwartz, şi 
a oaspeţilor, precum şi cântecele în 
ritm alert au încălzit atmosfera răco-
roasă a sinagogii.

Preşedintele Comunităţii Evreilor 
din Lugoj, Ivan Bloch, i-a aşteptat la 
poartă pe oaspeţi. Deodată, micuţa 
sinagogă şi vestibulul au devenit ne-
încăpătoare! Ce mare bucurie să nu 

fie suficient loc! Doar cei care înţe-
leg efortul de a merge mai departe al 
acestor mici comunităţi pot să între-
vadă ce emoţie şi ce satisfacţie este 
atunci când nu ai suficient loc într-o 
sinagogă!

Nu trebuie să mai menţionăm că 
zilele de Hanuca au reprezentat un 
adevărat... festival al sufganiot, fes-
tival al gogoşilor tradiţionale. Partici-
panţii la Hanuchiadă au avut posibi-
litatea să le compare şi să le noteze. 
Fiecare gogoaşă consumată a repre-
zentat o întâlnire cu tradiţia. (L.F.)

Timișoara
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De Hanuca sărbătorim lumina 
adevărată a învăţăturii, lumina Torei. 
De Hanuca s-a produs minunea sal-
vării înseşi a credinţei iudaice. S-a 
produs, aşa cum spun înţelepţii noştri, 
minunea rămăşiţei (cantitatea de ulei 
suficientă pentru o zi a durat opt zile). 
Minunea de Hanuca a rămăşiţei este 
una spirituală. Modul în care spirituali-
tatea începe este firav (ca şi lumânări-

ca pe care o aprindem în prima seară 
a sărbătorii), însă spiritualitatea, ca şi 
lumina, se extinde în timp, creşte mai 
mult şi mai mult până ce, într-un final, 
ajunge să învingă întunericul.

În deschiderea serbării de Hanuca 
din acest an de la Iaşi, în seara zi-
lei de 21 decembrie 2022 (27 Kislev 
5783), preşedinta comunităţii ieşene, 
Benjamina Ides Vladcovschi, a vorbit 
despre flacăra sfântă ce i-a animat pe 
soldaţii evrei, Macabeii, care luptau 
împotriva armatei lui Antiohus Epifa-
nes, dictatorul ce dorea să distrugă fi-
inţa naţională a poporului evreu, valo-
rile învăţăturii iudaice şi monoteismul, 
subliniind că Hanuca este un moment 
fericit din zbuciumata noastră istorie 
multimilenară. În ziua de 25 a lunii 
Kislev sărbătorim libertatea câştigată, 
libertatea de a trăi după propria noas-
tră credinţă.

Juristul Albert Lozneanu, secreta-
rul comunităţii şi directorul JCC Iaşi, 
a arătat că „în definirea sărbătorii de 
Hanuca înţelepţii iudaismului îmbină 
victoria militară cu minunea recipi-
entului de ulei ce a ars opt zile, mi-
nune care a făcut posibilă salvarea 
spirituală a poporului evreu... Minuni, 
minuni, minuni, toată existenţa noas-
tră multimilenară este o minune. Câţi 
tirani nu au vrut să ne distrugă? Titus, 
Antiohus, Haman, Hitler etc. Și, iată, 
noi am supravieţuit mereu ca prin mi-
nune. Am Israel Hai!”

Despre simbolul cel mai cunos-
cut al acestei sărbători, despre lumi-
nă, rabinul Yehoshua Aharonovitch 
a menţionat: „Lumânările de Hanuca 

ne amintesc de minunile care au fost 
şi ne dau speranţa într-un viitor mai 
bun, lumina fiind simbolul speranţei.” 
Rugăciunea rostită în zilele sărbă-
torii, intitulată „Pentru minuni”, este 
o rugăciune de mulţumire adusă lui 
Dumnezeu pentru miraculoasa elibe-
rare a poporului în vremea lui Matatia 
Haşmoneul.

„Hanuca este sărbătoarea care 
concentrează în cea mai mare 
măsură miracolul evreiesc”, a 
reliefat în cuvântul său Eduard 
Kupferberg, secretarul general 
al FCER, care a definit Hanuca 
drept „o victorie a monoteismului 
asupra păgânismului, o victorie 
a tuturor popoarelor ce cred în 
Dumnezeul nostru unic, o sărbă-
toare a înnoirii. Totodată, ne-a în-
demnat să credem în puterea lu-
minii, deoarece lumina are mare 
importanţă morală, culturală şi 

spirituală”.
Ery Pervulescu, director de pro-

grame naționale JDC România, a 
transmis tuturor, alături de mesa-
jul sărbătorii de Hanuca, mesaje de 
pace, prietenie şi solidaritate umană, 
având mereu conştiinţa tradiţiei noas-
tre milenare şi a continuităţii identitare 
iudaice pe meleaguri româneşti.

Prefectul judeţului Iaşi, Petru-Bog-
dan Cojocaru, a arătat că prezenţa la 
această sărbătorire exprimă respectul 
şi preţuirea sa pentru Comunitatea 
Evreilor din Iaşi şi pentru membrii ei 
şi aprecierea sărbătorii de Hanuca, o 
deosebită pagină spirituală din zbu-
ciumata istorie a greu încercatului po-
por evreu.

Mihai Chirica, primarul municipiului 
Iaşi, a transmis un călduros mesaj de 
felicitare cu ocazia sărbătorii de Hanu-
ca, mesaj citit de Vasile Tiron, direc-
tor de departament din Primăria Iaşi. 
Mesaje de felicitare au fost transmise 
şi din partea Mitropoliei Moldovei, pă-
rintele Cătălin Vatamanu, şi din partea 
Episcopiei Romano-Catolice din Iaşi, 
părintele Cristian Diac. Au mai luat 
cuvântul Elena Motaș, consilier pentru 
problemele minorității rome în Prefec-
tura Iași, precum și Alexander Rubel, 
directorul Centrului German Iași.

„Cred că sunt în asentimentul tu-
turor celor prezenți la Sinagoga Mare 
din Iași, cu ocazia sărbătorii de Hanu-
ca 5783, când spun că inimile noas-
tre au vibrat la unison, trăind împreu-
nă emoția unei seri magice, pline de 
dragoste, credință și speranță”, a mai 
spus Albert Lozneanu și a mulțumit tu-

turor invitaților pentru prezență.
Recitalul muzical susținut de teno-

rul Liviu Muntean de la Filarmonica 
Moldova Iași, acompaniat de pianista 
prof. Ilinca Sârbu, a stârnit ropotele de 
aplauze ale spectatorilor.

Fiecare copil prezent la celebrarea 
sărbătorii a aprins a patra lumânări-
că în propria Hanuchie primită cadou 
împreună cu dulciuri şi cu tradiţionalul 
Hanukagelt. Clinchetul cristalin al gla-
surilor copiilor din corul Idişe Neşuma-
lăh al comunităţii ieşene ne întăreşte 
speranţa în continuitatea „lanţului de 
aur” al vieţii comunitare evreieşti ieşe-
ne.

Formaţia de muzică klezmer Ni-
gun, condusă de prof. Romeo Luchi-
an, a interpretat cunoscute melodii din 
folclorul evreiesc, solişti fiind ing. Uri 

Fernbac şi jr. Albert Lozneanu, acom-
paniaţi de prof. Tania Luchian, vioară, 
David Luchian, acordeon, şi Iacov 
Luchian, percuţie. Lor li s-a alăturat 
şi rabinul Y. Aharonovitch care a inter-
pretat cunoscute melodii sinagogale. 
Câteva piese renumite din repertoriul 
internațional au fost cântate de dom-
nul Silviu Labeș.

Seara s-a încheiat cu o gală gas-
tronomică ce a oferit variate preparate 
culinare pentru toate gusturile şi pre-
ferinţele, realizate cu multă măiestrie 
de colectivul restaurantului ritual şi cu 
ajutorul sponsorilor.

În zilele sărbătorii, fiecare dintre 
noi a îndreptat un gând de recunoştin-
ţă către Dumnezeu, pentru miracolul 
luminii, cu speranţa în mai bine pentru 
familie şi pentru toţi cei apropiaţi su-

fletului nostru.
Făcând un arc peste timp 

şi punând alături toate religiile 
monoteiste, putem considera 
luna decembrie un timp al cre-
dinţei şi al armoniei, al sărbăto-
rilor, al bucuriei şi al darurilor, 
un timp în care lumina ar trebui 
să-şi găsească loc în sufletele 
tuturor oamenilor, indiferent de 
etnie sau de confesiune.

MARTHA EȘANU

Hanuca5783,înSinagogaMaredinIaşiIași
ComunitAti

Pincu Kaiserman (z.l.)

Înamintireanoastră,la10anidela
plecareapedrumulveşniciei

Timpul fuge ca vântul şi ca gândul şi iată că s-au împlinit deja 10 ani de 
când, în ziua de 14 ianuarie 2013, regretatul inginer Pincu Kaiserman (z.l.) a 
plecat pe drumul veşniciei, îndurerându-i pe toţi cei care l-au cunoscut şi apre-
ciat pe preşedintele de onoare al Comunităţii Evreilor din Iaşi.

Născut la 22 iunie 1924, în oraşul Iaşi, el a crescut, împreună cu cele două 
surori ale sale, într-o modestă familie evreiască, unde dragostea faţă de Dum-
nezeu și în egală măsură dragostea şi respectul faţă de semeni au fost reperele 
de bază ale educaţiei primite. De tânăr a cunoscut prigoana rasială antievre-
iască fiind silit, la doar 17 ani, la muncă obligatorie, în diferite locuri din Iaşi, din 
care cel mai greu i-a fost la deshumarea osemintelor din vechiul Cimitir Evre-
iesc Ciurchi. Acest fapt l-a marcat pentru tot restul vieţii şi povestea cu multă 
emoţie despre dureroasele experienţe trăite în acele zile de coşmar.

După încheierea războiului şi-a terminat studiile la Liceul Naţional din Iaşi şi 
a urmat apoi cursurile Institutului Politehnic din localitate, absolvind Facultatea 
de Construcţii Civile şi Industriale. Ca inginer constructor a avut diferite funcţii 
didactice în învăţământul superior, fiind asistent la Facultatea de Construcţii din 
Iaşi. Apoi, o perioadă îndelungată, până la pensionare, a fost cadru didactic la 
Grupul Şcolar „Gh. Asachi” din Iaşi. Era un profesor apreciat de colegi, iubit şi 
respectat de elevi, faţă de care manifesta întotdeauna dragoste şi înţelegere. 
În paralel a lucrat şi ca expert tehnic în domeniul construcţiilor, fiind cunoscut 
pentru minuţiozitatea soluţiilor recomandate cu înalt profesionalism.

Ani de-a rândul, şi înainte de pensionare şi după, Pincu Kaiserman a lucrat 
la Comunitatea Evreilor din Iaşi, în calitate de consilier, aducându-şi o contri-
buţie importantă, printre altele la crearea şi amenajarea actualului sediu co-
munitar. În perioada 1992-2010 a fost preşedinte al comunităţii ieşene şi în toţi 
aceşti 18 ani nu şi-a precupeţit eforturile pentru rezolvarea diverselor probleme, 
nici simple şi nici puţine, ale comunităţii şi ale membrilor ei. Numirea sa, în 
anul 2010, ca Preşedinte de Onoare al Comunităţii Evreilor din Iaşi, a confirmat 
preţuirea de care se bucura în cadrul FCER, preţuire bazată pe recunoaşte-
rea meritelor sale deosebite în ridicarea prestigiului comunităţii ieşene atât în 
ansamblul vieţii comunitare evreieşti din România, cât şi în plan local. Semne 
ale prestigiului şi preţuirii de care s-a bucurat au fost şi numeroasele decoraţii 
acordate de autoritățile centrale şi locale, culminând cu Ordinul Meritul Industri-
al şi Comercial în grad de Cavaler, ordin ce i-a fost decernat, în anul 2009, de 
preşedintele României.

Dotat cu alese calităţi umane şi morale, şi-a iubit şi preţuit mult familia, fiul şi 
îndeosebi nepoţii de ale căror succese s-a bucurat mereu.

După o existenţă de peste 88 de ani, presărată cu multe reuşite şi bucurii, 
dar şi cu inerente greutăţi, necazuri, boli şi suferinţe, firul vieţii sale şi-a terminat 
derularea ajungând la capăt de drum. A fost un drum pe care l-a parcurs cu 
demnitate şi modestie, cu multă dragoste de oameni şi de viaţă, cu înţelegere 
şi receptivitate faţă de durerile şi nevoile semenilor, şi îndeosebi cu multă, multă 
prietenie faţă de toţi cei din jurul său.

La ceasul despărţirii de cel care ne-a fost tuturor un devotat prieten, colabo-
rator, îndrumător şi sfătuitor, s-au rostit numeroase cuvinte de omagiere şi pre-
ţuire a inginerului Pincu Kaiserman, personalitate marcantă a evreimii ieşene. A 
iubit profund poporul, tradiţia, cultura şi ţara evreilor, Israelul.

Îl vom păstra în amintirea noastră ca pe un om de mare nobleţe sufletească 
şi de mare modestie. Dumnezeu să-i ocrotească veşnica odihnă în grădina 
Edenului! (M.E.)

Luminăîncomunitateși 
onouăîntâlnirecueleviisălăjeni
Comunitatea Evreilor din Zalău 

a celebrat, în data de 25 decembrie, 
sărbătoarea de Hanuca 5783, aprin-
derea ultimei lumânări, a opta, cu 
mare bucurie și multă lumină la sediul 
comunitar care a devenit neîncăpător. 
Bucuria sărbătorii s-a marcat prin ros-
tirea rugăciunii de minha urmată de ri-
tualul rugăciunii de Hanuca și aprinde-
rea lumânărilor, s-a cântat Maoz Tzur. 
S-au pregătit tradiționalele gogoși 
(sufganiot), latkes și alte bucate spe-
cifice. Ritualul religios a fost realizat 
de invitatul și prietenul nostru, Gheor-
ghe Piscoran, alături de frumoasa lui 
familie din Tășnad.

Tot în luna decembrie, la Comu-
nitatea Evreilor din Zalău, la invitația 
doamnei Alexandra Preda, profesoa-
ră de istorie cu specializare în studii 

iudaice, Chaya C. Has a susținut 
o prelegere despre viața tragică a 
evreilor din Sălaj în timpul Holocaus-
tului, dar și despre tradiții și sărbători 
iudaice și patrimoniul evreiesc din în-
treaga țară, reprezentat prin frumoa-
sele sinagogi. Elevii de liceu și gim-
naziu au fost surprinși și curioși să 
afle cât mai multe informații despre 
evreii sălăjeni. Evenimentul a avut 
loc în cadrul Bibliotecii Județene „I.S. 
Bădescu” Sălaj.

Cred cu tărie că astfel de activități 
de educație despre istoria Holocaus-
tului, destinate elevilor de gimnaziu și 
de liceu, ar trebui să fie organizate cât 
mai des posibil și de către comunitățile 
evreiești.

CHAYA C. HAS

Zalău

Rabinul Yehoshua Aharonovitch 
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OaspeținumeroșideHanucaSatu Mare
ComunitAti

Invitațilacomunitate,înzidesărbătoare

În luna decembrie, membrii CE 
Suceava au sărbătorit împreună la se-
diul comunității miracolul luminii, săr-
bătoarea Hanuca, alături de oaspeți 
de la București: secretarul general al 
FCER-CM, Eduard Kupferberg, și di-
rectorul de programe al JCC Româ-
nia, Ery Pervulescu.

Lumânările au fost aprinse de trei 
copii din Comunitatea Evreilor din Su-
ceava, după care aceștia au primit, de 
la președintele Sorin Golda, daruri în 
bani (Hanukagelt), iar de la Eduard 
Kupferberg, bani de ciocolată, con-
form tradiției de Hanuca.

În cadrul ceremoniei, Eduard 
Kupferberg a amintit că în Talmud stă 
scris că, în lume, în fiecare generație, 
există cel puțin 36 de oameni drepți și 
că existența lor este o condiție absolut 
necesară pentru a împiedica distruge-
rea lumii, iar modul în care comuni-
tatea evreiască din România și cea 
din Suceava au acționat în sprijinul 
refugiaților, după declanșarea războ-
iului din Ucraina, a arătat că drepții 

sunt prezenți.
Tot des-

pre voluntari-
atul evreiesc, 
în Vama Siret, 
a vorbit și Ery 
P e r  v u l e s c u , 
sub liniind impli-
carea mem brilor 
comu nității din 
Suceava.

Preşedinte-
le Comunității 
Evreilor din Su-

ceava, prof. Sorin Golda, a spus și el 
că „în aceste zile, la ferestrele caselor 
în care locuiesc evrei este lumină”, 
o lumină pe care de-a lungul istori-
ei mulți au vrut s-o stingă, dar n-au 
reușit.

În prima seară se aprinde o lumâ-
nare; două, în a doua seară; trei... 
până când, în a opta seară, toate lu-
mânările sunt aprinse. Menora obiș-
nuită are șapte brațe, dar cea pentru 
Hanuca are opt, simbolizând că fapte-

le bune trebuie să continue.
Lumânările se aprind cu ajuto-

rul unei lumânări ajutătoare numită 
Șames, iar Menora se așază în drep-
tul unei ferestre, pentru ca cel puțin 
încă o persoană să vadă lumina.

În fiecare noapte, când Hanu-
chia este luminată, sunt rostite două 
sau trei binecuvântări tradiționale şi 
se mănâncă gogoşi sau alte dulciuri 
prăjite în ulei. Urarea tradițională este 
Hag Hanuca Sameah – Sărbătoare 
fericită de Hanuca.

Ca și în alți ani, Comunitatea Evre-
ilor din Suceava a participat la progra-
mul „Livratorii de lumină”, cadourile 
fiind distribuite la domiciliul asistaților 
de angajații de la ajutor gospodăresc. 
Acest program a fost posibil cu spri-
jinul organizației umanitare evreiești 
American Jewish Joint Distributi-
on Committee (JDC) și cu sprijinul 
Federației Comunităților Evreiești din 
România.

SORIN GOLDA,
președintele CE Suceava

Suceava

Continuarea 
tradiției,o

datorieonorată
În ziua de 23 decembrie 2022, 

membrii Comunității Evreilor din Tul-
cea au celebrat sărbătoarea de Ha-
nuca 5783 în Templul Israelit. Au fost 
aprinse 6 lumânări speciale, în Meno-
ra (Hanuchie) și au fost rostite binecu-
vântările Hadlacat Nerot Hanuca.

Ing. Solomon Faimblat, preșe din-
te le comunității, le-a vorbit tuturor ce-
lor prezenți în Templul Israelit despre 
sem nificația deosebită a acestei săr-
bători.

În cadrul întâlnirii a fost vizionat un 
videoclip cu melodia Maoz Tzur, pe un 
ecran montat în interiorul Templului.

Pentru a păstra tradiția, au fost 
ser vite dulciuri și câte un pahar de vin 
Zion.

Hag Hanuca Sameah!
ing. SOLOMON FAIMBLAT,

președintele CE Tulcea

Tulcea
SărbătoarealuminiilasinagogatecuceanăTecuci

În data de 19 decembrie, la Sina-
goga din Tecuci a fost marcată Hanu-
ca. Invitați speciali au fost din partea 
Federației Comunităților Evreiești din 
România: Ovidiu Bănescu, Silvian 
Horn, Mona Bejan.

La sinagoga tecuceană au fost 
prezenţi membri și simpatizanți ai 
comunității, invitații președintelui Ian-
cu Aizic fiind: primarul tecucean Luci-
an Costin; primarul din Ivești, Maricel 
Gheoca; preotul Stelian Chirvase de 
la Movileni; consilierul local, prof. Vla-
dimir Radu; manager muzeu, Daniel 

Dojan; scriitorul Daniel Bradea; ec. 
Laura Hobincu din partea Casei de 
Cultură ș.a.

Gazda evenimentului, Iancu Aizic, 
preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Tecuci, i-a primit cu onoare atât pe 
oaspeţii de la Bucureşti, cât şi pe cei 
care au dat curs invitaţiei în plan local.

Lumânările pentru întâmpinarea 
Hanucăi au fost aprinse de cel mai 
tânăr membru al comunităţii evreieşti 
din Tecuci, Alesia Munteanu, nepoata 
președintelui Aizic, ea fiind și cea care 
a spus rugăciunea. Această tradiție 
este perpetuată prin aprinderea a 8 
lumânări pe timpul sărbătorii de Ha-
nuca.

Pentru început, Iancu Aizic a fă-
cut un scurt istoric al comunității 
evreiești tecucene, fiind cel mai vechi 
președinte al comunităților din țară, 
având, la 1 ianuarie 2023, 23 de ani 
de când este în această funcție. A 
mulțumit tuturor celor care l-au aju-
tat în diverse demersuri pentru pro-
blemele cu care s-a confruntat, apoi 

a predat microfonul tuturor invitaților 
pentru a spune câteva cuvinte. S-a 
vorbit despre sărbătoarea de Hanuca, 
s-au făcut urări specifice acestei pe-
rioade.

Publicul a urmărit pe proiector în-
registrările video făcute de interpreta 
Alesia Munteanu cu Marcel Pavel, 
apoi Alesia i-a încântat cu vocea ei 
pe cei prezenți, cântând două melo-
dii. Pe fundalul cu muzică specifică 
sărbătorii, parte din cei prezenți au ră-
mas pentru a servi produsele culinare 
specifice, oferite de comunitatea te-
cuceană, principalele preparate fiind 
gogoșile. Scriitorul Daniel Bradea a 
împărțit invitaților ultima carte apăru-
tă, despre istoria Comunității Evreilor 
din Tecuci.

Hanuca a căpătat în ultima vreme 
o importanță mult mai mare, deve-
nind un substituit al Crăciunului pen-
tru copiii evrei crescuți într-un mediu 
creștin.

NINA ALINA POPA

Proiectul 
Brândușa

În cadrul Proiectului Crocus, elevii 
clasei a IX-a D (dirigintă Gabriela Si-
laghi) și elevii clasei a VII-a (dirigin-
tă Dana Mihai), din cadrul Colegiului 
Național „Doamna Stanca”, respectiv 
al Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Carei, 
alături de prof. Andrada Remeș au 
plantat brândușe galbene în curtea 
sinagogilor din Satu Mare și din Carei.

Comunitatea Evreilor din Satu 
Mare are, împreună cu instituțiile de 
învățământ, un parteneriat care vizea-
ză implicarea copiilor în activități ce au 
drept scop educarea tinerei generații 
cu privire la Holocaust. Acesta este 
un subiect de studiu important, pe 
care copiii trebuie să-l înțeleagă, să-l 
conștientizeze, astfel încât în viitor să 
nu mai fie permise atrocități.

The Crocus Project (Proiectul 
Brândușa) este o idee inițiată în anul 
2005 de Holocaust Education Trust 
din Irlanda, care s-a răspândit în mul-
te țări ale lumii. Ideea de bază a pro-
iectului este ca elevii să planteze bulbi 
de brândușe galbene, în memoria ce-
lor 1,5 milioane de copii uciși în timpul 
Holocaustului de naziști și de colabo-
ratorii lor. Bulbii se plantează toamna 
și înfloresc la sfârșitul lunii ianuarie, în 
apropierea Zilei Internaționale de Co-
memorare a Victimelor Holocaustului, 
27 ianuarie. Se pot planta în curtea 
școlii sau în alte spații publice, ori în 
ghivece sau jardiniere.

Ne bucurăm și le mulțumim cadre-
lor didactice pentru implicare. (A.B.)

Comunitatea Evreilor din Satu 
Mare a sărbătorit cele opt zile de Ha-
nuca împreună cu un număr mare de 
membri ai comunității și invitați. Dom-
nul președinte Silviu Vexler, domnul 
cantor Emanuel Pusztai, alături de 
domnul deputat UDMR Nagy Sza-
bolcs au fost împreună cu noi la aprin-
derea celei de a patra lumânări de 
Hanuca. Momentul a fost așteptat și 
apreciat de membrii comunității.

În prima zi de Hanuca l-am avut 
invitat și pe rabinul Petrovici Peter al 
Comunității Evreilor Zsima din Unga-
ria, comunitate cu care avem un par-
teneriat devenit deja tradițional. Așa 
cum ne-a obișnuit, oaspetele nostru 

ne-a încântat cu melodii specifice de 
Hanuca, interpretate la chitară.

Pentru că Hanuca este sărbătoa-
rea inaugurării, cunoscută și ca sărbă-
toarea lumini-
lor, am ținut 
să fim alături 
în toate cele 
opt zile. În fie-
care seară de 
Hanuca am 
aprins Hanu-
chia, Menora 
specială des-
tinată aces-
tei sărbători, 
care are nouă 

brațe. Și, pentru a evidenția minunea, 
ca în fiecare an, am amplasat o Hanu-
chie mare și frumoasă în curtea sina-
gogii, vizibilă în centrul orașului.

Momentele au fost bine primite și 
de copiii care, cu mare bucurie, au 
gustat, alături de adulți, preparate 
specifice, prăjite în ulei, gătite special 
de gospodinele comunității.

Pentru că a început și anul nou 
2023, dorim să urăm tuturor evreilor din 
România un an nou cu multă sănătate!

Mulțumim redacției Realitatea 
evreiască pentru felul în care prezintă 
viața și cultura evreiască din România 
și din lume, păstrând astfel legătura 
strânsă între evrei.

La muți ani!

ADRIAN BEȘA,
președintele CE Satu Mare



12 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 622-623 (1422-1423) – 1 - 31 Ianuarie 2023

În zilele de 21 și 22 decembrie 
2022 am organizat sărbătoarea de 
Hanuca cu trei grupuri distincte de 
participanți: vârstnici de la un centru 
de zi, elevii Școlii „Smaranda Gheor-
ghiu” (Elisa și Iosef Samuil) și enoriași 
ai unei biserici creștin-ortodoxe.

Pornind de la un verset din Psal-
mii lui David – „Mari minuni a săvârșit 
Dumnezeu cu ei” (poporul evreu – 
n.n.) – m-am referit la sărbătorile ca-
lendarului mozaic, toate acestea fiind 
evenimente istorice, în care Dumne-
zeu a făcut miracole pentru poporul 
ales. Se sărbătoresc, de fapt, miraco-
lele ce au avut loc.

Astfel, Hanuca este evenimentul 
istoric al victoriei celor puțini aspra 
celor mulți. Un grup restrâns de evrei 
luptă împotriva cotropitorilor care opri-
seră serviciul divin din Templu, încer-
când să impună credința și cultura 
grecească. După încheierea luptelor, 
Templul de la Ierusalim a fost curățat 
în vederea redării sale cultului moza-
ic. De fapt, Hanuca înseamnă reinau-

gurare, dar pentru aceasta era nevoie 
să fie aprinsă Menora. Dar nu oricum. 
Ci cu ulei pur. S-a găsit în Templu un 
singur ulcior cu un asemenea ulei, su-
ficient pentru a arde o singură zi și au 
aprins Menora. De aici începe miraco-
lul. Candela a ars opt zile cu acel ulei. 
Aceasta este, de fapt, explicația dura-
tei de opt zile a sărbătorii, cunoscută 
ca Festivalul Luminilor.

Întrucât noi am serbat Hanuca în 
a patra și a cincea zi, cu încuviințarea 
domnului prim-rabin Rafael Shaffer, 

am folosit mai multe Hanuchii, pentru 
ca în felul acesta să se poată bucu-
ra de aprinderea unei lumânărele cât 
mai mulţi participanți.

Am oferit participanților gogoși, 
turtă dulce și bănuți din ciocolată 
(Hanukagelt). Elevii au cântat Hava 
Naghila. Toți participanții, indiferent 
de vârstă, au manifestat un vădit in-
teres, mulțumind tuturor celor care au 
facilitat întâlnirea. Atmosfera a fost 
emoționantă și plină de interes.

ILEANA GHENCIULESCU

ComunitAti

Președinți de comunități  
născuți în luna februarie

n Președintele CE Huși, COS-
TACHE CLIM, reușește să facă 
față problemelor 
deloc ușoare ale 
unei comunități 
mici: prezervarea 
patri moniului sacru 
și economic; grija 
pentru ca vârstnicii 
singuri, suferinzi să 
aibă tot ce le trebu-
ie să ducă o viață 
decentă, să fie îngrijiți la domiciliu 
dacă au nevoie; marchează sărbă-
torile evreiești. Cultivă bune relații 
cu autoritățile locale, cu conducerile 
organizațiilor de minorități naționale, 
cu reprezentanți ai cultelor. Are par-
teneriate cu școlile unde se predă 
istoria Holocaustului.
n Președintele Obștii din 

Petroșani, MA-
RIUS ROSEN-
FELD, este un bun 
gospodar. Obș tea 
de care se îngri-
jește, arondată 
la CE Deva, are 
un sediu primitor, 
ceea ce contează 
pentru oricine o 

vizitează. Cu atât mai mult cu cât 
obștea se află într-o zonă turistică. 
Dar faptul este important și pentru 
originarii din Petroșani, care vin în 
pelerinaj la mormintele celor dragi 
din cimitirul evreiesc al urbei. Exis-
tă, în incinta sediului, o sală de rugă-
ciuni, sărbătorile fiind marcate cum 
se cuvine. Asistații primesc tot ceea 
ce au nevoie.
n Președintele Obștii din 

Caran sebeș, FLORIN DAMIAN 
SCHwARTZ, a 
reușit să revigo-
reze comunitatea 
pe care o conduce 
cu sprijinul CE Lu-
goj, la care obștea 
este arondată, și cu 
susținerea FCER, 
în special a directo-
rului pentru Progra-
me Naționale de Educație Iudaică, 
Ery Pervulescu. La Templul Coral 
din localitate, declarat monument 
istoric din 2004, redevenit funcțional 
din 2018, sub aspectul serviciului 
religios și în plan muzeal, înzestrat 
cu o orgă datând de la sfârșitul se-
colului al XIX-lea, au loc concerte de 
muzică clasică, audiate cu interes 
de melomanii din oraș.

ADMEAVEESRIM!

Miracolul de Hanuca, atunci când 
cei puțini și dârzi i-au învins pe cei 
mulți și puternici, se repetă în fie-
care zi. Este miracolul continuu al 
existenței poporului evreu, mereu mi-
noritar numeric. Asta deoarece, con-
trar a ceea ce mult prea superficial 
se vehiculează, poporul Torei nu se 
numără nici printre cele mai bogate 
popoare, nu se bucură nici de sprijinul 
meritat în presa mondială, nu benefi-
ciază nici de susținere în cadrul ONU, 
dar, cu toate acestea, este „lumină 
pentru națiuni”. Deoarece puterea su-
fletului evreu nu se măsoară prin can-
titate și nici prin puterea fizică.

Puterea poporului evreu este ace-
ea a unui chibrit aprins într-o mare 
încăpere întunecată, risipind întuneri-
cul. Așa cum lumina stelelor răzbate 
până la noi, chiar dacă sunt departe, 
tot astfel fiecare faptă bună pe care o 
facem reprezintă lumina benefică ce 
se poate revărsa chiar și asupra celor 
care sunt foarte departe de cel care 
face fapta bună. Este puterea despre 
care se vorbește în Cartea Sfântă: 
victoria se obține „nu cu armata, nici 
cu forța, ci cu spiritul Meu”. Și în vre-
mea Macabeilor, ca și acum, suntem 
puțini. Tocmai de aceea să avem gri-
jă să nu ne împuținăm! Acum, ca și 
atunci, importantă este acțiunea.

În acest spirit animat de sărbătoa-
re, Comunitatea Evreilor din Brașov 
s-a adunat cu mic cu mare pentru a 
celebra prima seară de Hanuca la Si-
nagoga Beit Israel: zeci de membri și 
simpatizanți din Brașov sau veniți din 
Israel, București, Sfântu Gheorghe, 

Galați și alte orașe pentru bucuria  
(re)trăirii miracolului. Despre însem-
nă tatea continuității credinței și a păs -
trării tradiției au vorbit Dan Rosen-
berg, președintele Comunității Evreilor 
din Brașov, și Herman Rosner, șeful 
obștii evreiești din Sfântu Gheorghe. 
Cei prezenți au trăit emoția aprinderii 
primei lumânări și a rostirii binecuvân-
tării dedicate sărbătorii, gest oficiat de 

micuța Yael Gheller și de tânărul Sa-
muel Stoicanu, vlăstare ale comunității 
evreiești brașovene. Audiența a fost 
încântată de repertoriul muzical rea-
lizat special pentru acest eveniment 
și susținut de corul Bnei Milu, sub ba-
gheta dirijorului Răzvan Mureșan. Tot-

odată a fost aprinsă și Hanuchia din 
curtea sinagogii, vestind lumii minu-
nea de Hanuca.

Bucuria acestei sărbători nu ar 
fi deplină dacă nu ne-am delecta cu 
tradiționalele preparate delicioase, 
îmbăiate în ulei. Gustul specific săr-
bătorii și amintirilor copilăriei multora 
dintre cei prezenți a fost regăsit în 
gogoșile umplute cu dulceață, sufga-

Hanuca–miracoluldorit,miracolultrăit

Hanuca,sărbătoritădeprieteniaievreilor

Reîntâlnireîncomunitate
După doi ani de pauză din cauza pandemiei, conduce-

rea comunității a decis ca celebrarea sărbătorii de Hanuca 
să fie ținută într-un cadru mai larg. Ca întotdeauna, am 
dorit ca în astfel de ocazii să-i invităm și pe prietenii noștri 
neevrei, locuitori ai orașului, pentru că este important să 
arătăm că suntem parte integrantă a vieții sociale a urbei. 

I-am invitat, așadar, pe concetățenii noștri la concertul fes-
tiv de muzică klezmer al formației Hakeshet din Oradea și 
ei au acceptat cu plăcere invitația.

Spre bucuria noastră, în seara de 18 decembrie sinago-
ga de pe str. Aurel Filimon a fost plină. Spectatorilor li s-au 
oferit, conform tradiției, ceai cald și gogoși. Domnul Seidel  

Andrei a rostit rugăciunea de Hanuca, iar președintele 
comunității, Vasile Dub, a aprins cu Șames-ul prima lumâ-
nare de Hanuca, în sunetul rugăciunii Șma Israel, cântată 
de solista formației, Eszter Csatári-Malec. După aceasta, 
formația a susținut un program de cântece evreiești, fiind 
viu aplaudată de spectatori.

În ziua următoare, 19 decembrie, am avut onoarea să 
primim delegația Federației, care, ca în fiecare an în cadrul 
Hanuchiadei, a însemnat un gest cu o deosebită încărcă-
tură simbolică. Domnul prim-rabin Rafael Shaffer a aprins 
a doua lumânare de Hanuca și le-a explicat celor prezenți 
în sinagogă semnificația sărbătorii, punctată cu amănun-
te apreciate de participanți. Mesajul conducerii FCER, 
adresat membrilor comunității, a fost citit de directorul Pa-
trimoniului Imobiliar, ing. Rudy Marcovici. Delegația a în-
mânat pachetele cu dulciuri destinate copiilor membrilor 
comunității. După aceasta, oaspeții au fost invitați în sala 
mică a sinagogii, unde au avut prilejul să discute cu mem-
brii comunității, dialog animat de posibilitatea de a pune 
întrebări atât domnului prim-rabin, cât și domnilor Rudy 
Marcovici și Dan Druță, redactor la revista Realitatea evre-
iască.

VASILE DUB,
președintele CE Tg. Mureș

TârguMureș

niot, pregătite cu devotament de per-
sonalul cantinei cașer și oferite încă 
aburind tuturor celor prezenți în curtea 
sinagogii. Micile preparate pufoase au 
luminat chipurile, răspândind bucuria 
din planul spiritual și în cel gustativ. 
Sărbătoarea este lumină, lumina este 
miracol, iar miracolul este în noi.

Așa cum flacăra unui chibrit stră-
punge un ocean de întuneric, tot ast-
fel lumina veșnică a Torei, N’er tamid, 
risipește negura nesfârșită. Miracolul 
este continuu: așa cum noi trăim iu-
daismul, așa cum Tora trăiește prin 
noi, așa trăiește și poporul evreu. Să 
privim viața ca pe un miracol și să tră-
im miracolul cu dragoste, afecțiune și 
dăruire în lumina Torei și a precepte-
lor sale.

E. ELIEZER

Târgoviște

Brașov
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Totul a început în decembrie 2022, 
când domnul Adrian Areșteanu, rezi-
dent în Franța, a vizitat sediul Centrului 
pentru Studiul Istoriei Evreilor din Ro-
mânia „Wilhelm Filderman”, aducând 
documente și fotografii de familie des-
pre o rudă îndepărtată: Paulina (Peril) 
Zanvil, născută Juster, în 1898, la Iași, 

și decedată în 1944, la Auschwitz.  
Ea s-a căsătorit în 1927 cu un evreu 
din România, Haim Leib Zanvil, năs-
cut în 1893 la Botoșani, naturalizat 
cetățean francez în 1923. Au avut doi 
copii: Jacques (alintat Jaco) și Gisèle. 
Au locuit la Paris, pe Rue des Pois-
sonniers 68, unde exista și atelierul 
de croitorie Tailleur H. Zanvil. Pauli-
na nu a avut o viață ușoară, așa cum 
reiese din scrisorile trimise acasă, iar 
partea cea mai grea a fost pierderea 
copiilor care au murit la numai câțiva 
ani de viață: Jacques moare la 2 ani, 
în 1930, iar Gisèle moare tot la 2 ani, 
în 1933. Soțul, Haim Leib Zanvil, i-a 
murit în 1943, la doar 49 de ani.

Înainte de deportare, Paulina era 
singură și probabil fără dorința de a 
mai lupta pentru propria supraviețuire.

Scrisori pentru acasă
Fotografiile trimise la rudele din 

Iași sunt fotografii de studio, făcute 
în momente importante – logodnă, 
căsătorie, nașterea primului copil –, 
imagini menite să proiecteze acasă 
prezența celor care erau departe. 
Și mai impresionante sunt scrisori-

le păstrate de familie, o parte dintr-o 
corespondență foarte bogată. Paulina 
menționa că scria surorilor la interval 
de două săptămâni și că depindea de 
micile vești de acasă, din România, 
fiind casnică și fără o viață socială ac-
tivă, ea îngrijindu-și copiii.

Mai mult decât în fotografie, în 
scrisorile ei, mai ales în scrisul ei, o 
descoperim pe adevărata Paulina. 
Amestecă română cu franceză trans-
literată și cu idiș. Nu vorbește despre 
necazurile ei prea mult, întreabă des-
pre alții și îi compătimește. Își dorea 
să revină în România.

Corespondența este trimisă din 
Franța către Iosup Kohn din strada 
Costachi Negri nr. 41 și Aron Berco-
vici din strada Costache Negri nu-
mărul 24 din Iași și retur către Haim 

Zanvil, deși cele care scriu sunt Pau-
lina (Peril) și respectiv Doruța Kohn și 
Caroline Bercovici. Reproducem una 
dintre scrisorile Paulinei, probabil din 
1929, scrisă pe o hârtie cu antetul ate-
lierului de croitorie al soțului: 

„Scumpii mei soră, cumnat, ne-
poată,

Am primit scrisoarea voastră cu 
moartea tatălui Iancu și cu mare greu 
pot să vă răspund. Să ajungem și noi 
la vârsta lui și atunci să murim, dar nu 
cred. Că suferințele care eu le îndur, 
nu este o mamă care să sufere cât su-
făr eu cu bietul meu copil. Îți închipui 
că Zanvil a întrebat pe șeful cât are 
de stat în gibs (gips) și el răspunde că 
se poate un an sau un an jumătate. 
Îți închipui starea mea când am auzit, 
cum am rămas. Dar noi nu o să ne 
lăsăm cu răspunsul ăsta, eu plec la 
20 April la orele 7 dimineața la Berc 
plaș (Berck-Plage). Și acolo mai sunt 
medici și o să ne ducem și vom vedea 
ce o să fie. Eu plec peste 6 luni până 
după septembrie și bunul Dumnezeu 
să ajute.

Să vezi dragă Caroline ce lucruri 
frumoase ne-am făcut, numai plăcere 
și să le pot purta.

Ne-ai scris de tailleur, am știut îna-
inte să se bucure dânsa.

Iar unchiul nostru, că e un prost, 
asta o știm, că s-a însurat, trebuie să 
o facă. Cine să-l îngrijească, ce să 
facă un om tânăr încă, fără copii, fără 
nimenea, așa e lumea. Când moare 
femeia nu e săracă de dânsul e să-
raca de ea că și-a pierdut tinerețea. 
Dacă ar scula și ar vedea ce se pe-
trece la ei în casă ar muri încă o dată.

La Ruhălă că s-a logodit, m-am 
mirat și eu, așa degrabă s-a găsit un 
logodnic pentru ea, numai să fie bine. 
Vom vedea mai târziu ce este el.

Și ultima veste care îmi scrieți că 
Zuzi face un bris, m-am bucurat, că 
fără copii nu e viață, dar m-aș fi bu-
curat mai mult dacă ar fi ugeșpurt un 
milion de lei, că pentru mine un bris 
e o groază. Dar nu fiecare mamă are 
același noroc cu creșterea de copii, 
unii cresc ușor și alții greu. Așa că eu 
îs din mamele care cresc greu copii și 
bunul Dumnezeu să ajung să-l văz și 
eu cum trebuie să fie. Am vrut să tri-
mit niște lucruri de la Jac (Jacques) și 
Zanvil nu mă lasă, cu 
toate că nu mă tem, 
dar nu știți că și eu am 
vorbit cu plapuma, că 
de atuncea mi se tra-
ge de toate. Puteți să 
îmi spuneți ce vreți.

Să lăsăm asta. 
În a câta lună este 
ea? Vă rog să scrieți. 
Cred că și ea vrea un 
Iancălă. Ce are de nu 
îmi scrie? Se vede că 
brisul (organizarea 
acestuia) nu o lasă să 
scrie.

Altfel suntem bine, 
mulțumesc lui Dum-
nezeu, nu mă plâng.

Paștele: primele 
zile a mâncat la mine M. Tucherman, 
ea mi-a gătit. A făcut gefiltefish, pește 
prăjit, soupe de poule (supă de pui), 
chiftele de praz, un cigolă, lotchis dul-
ce și lotchis, un tort cu nuci, un borș. 
Acestea toate le-am gătit pentru sâm-
bătă, a mâncat dânsa cu fratele mai 
mic al lui Zanvil.

Să ajute Dumnezeu în alți ani să 
pregătesc cum am pregătit acuma...”

Toată această documentație întoc-
mită de familie este menită a fi donată 
arhivei unei fundații din Franța, care 

se ocupă de memoria convoaielor de 
deportați, și să spună povestea vieții 
unei femei simple. O astfel de cer-
cetare familială este extrem de rară 
și este meritul celor care au păstrat 
aceste documente prețioase în fa-
milie, al domnului Areșteanu care a 

căutat date despre 
familie în arhivele de 
registre civile din Pa-
ris, dar și al generației 
următoare a familiei, 
atentă la trecut și la 
păstrarea amintiri-
lor vii. Voi încerca, 
cu acordul familiei, 
să transform poves-
tea într-o aplicație 
educațională pentru 
elevi și studenți, folo-
sind cu multă atenție 
aceste documente.

Deseori istoricii 
nu au prea multe in-
dicii despre ce se în-
tâmplă cu personajul 
unei fotografii, dincolo 

de un moment din viața cuiva sau o 
fotografie fără identificare. O singură 
fotografie sau identificare a unei victi-
me dispărute la Auschwitz este foarte 
importantă și pentru că fotografia este 
mai mult decât un semn al trecerii, 
este și un semn al prezenței și o pia-
tră funerară simbolică în acest loc ce 
a transformat în cenușă oameni, foto-
grafii și vieți.

În amintirea Paulinei (Peril) Zan-
vil, a lui Jacques, Gisèle și Haim Leib 
Zanvil.

ANCA TUDORANCEA

Paulina Zanvil – amintiri dinainte de Auschwitz Dinactivităţiledecercetareale

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

Au fost zile tragice, în care au avut loc o serie de acte 
de violență împotriva evreilor, provocate de teroarea po-
gromului legionar. Evenimentul a constituit un punct culmi-
nant al politicii antievreiești promovate de Statul Național 
Legionar, instaurat în România în septembrie 1940 sub 
conducerea, pe atunci, încă a generalului Ion Antonescu. 
Acesta a fost organizat și executat de aparatul polițienesc 
al ministerului de interne, al siguranței statului, al pre-
fecturii poliției Capitalei, precum și de toate organizațiile 
politice legionare din acea perioadă (Mișcarea legionară, 
Cuiburile legionare, Corpul muncitoresc legionar etc.). 
Ororile comise s-au concretizat în: arestări, maltratări, 
asasinate, jafuri, devastări, dărâmări și incendieri de tem-
ple și instituții evreiești.

Conform Raportului Final al comisiei „Elie Wiesel”, 
„abatorul din București a fost unul dintre locurile celor 
mai atroce torturi”. În ultima zi a pogromului, respectiv în 
dimineața zilei de 23 ianuarie 1941, 15 evrei au fost aduși 
aici de la prefectura București. Au fost torturați, împușcați, 
iar cadavrele lor au fost atârnate de ceafă în cârlige folosi-
te pentru vite. S-au agățat apoi de ei pancarte cu inscripția 
„carne cașer”.

Un alt loc de tortură a fost sediul Corpului muncitoresc 
legionar. Aici au fost selectați 90 de evrei și transportați 
în camioane, în pădurea Jilava. După ce au fost dați jos, 
au fost împușcați. După cum se știe, printre victime s-au 
aflat rabinul Zvi Guttman și cei doi fii ai săi, Iosif și Iancu. 
Rabinul a fost împușcat de două ori, dar, ca prin minune, 
a rămas în viață. Iosif și Iancu au fost uciși. În total, peste 
120 de evrei au fost asasinați.

Un bilanț al pierderilor suferite este dat în memoriile 
adresate conducătorului statului de către dr. W. Filder-
man, la 8 martie și 1 aprilie 1941. Filderman îndeplinea 
atunci funcția de președinte al Federației Uniunilor de 
Comunități Evreiești (FUCE). Memoriul din 8 martie s-a 
referit la 999 de cazuri cercetate, alte circa 500 de cazuri 
fiind în curs de cercetare. Se dă numărul de persoane 
asasinate; se arată că au fost incendiate 25 de temple și 
sinagogi; au fost devastate sau incendiate 616 magazine 
și 547 de locuințe afectând 3.579 de suflete. Totalul gene-
ral al pagubelor se ridică la 351.378.700 de lei. Alături de 
W. Filderman semnează Matatias Carp, secretar general. 
Tot sub semnătura lor este adresat un alt memoriu gene-

ralului Ion Antonescu la 1 aprilie 1941. Pe lângă cele 999 
de cazuri au mai fost prezentate 275 de cazuri. Totalul 
celor devastați și jefuiți a fost de 1.274 de persoane. Tota-
lul pagubelor declarate a fost de 382.901.800 de lei, pa-
gube provocate întreprinderilor, gospodăriilor Comunității 
Evreilor din București. Conform concepțiilor lui Filderman, 
memoriul reflectă existența printre victime a veteranilor 
de război. Au fost vătămați 336 de veterani, din care 26% 
au participat la Războaiele Balcanice și 74% la Războiul 
de Reîntregire. În memoriu se cere urgentarea restituirii 
bunurilor jefuite și descoperite până la data respectivă. 
Se arată că, deși au trecut mai bine de două luni de la 
evenimente, deși s-a anunțat că s-au găsit 200 de cami-
oane cu obiecte, nu s-a restituit încă nimic.

Printr-un memoriu din 15 aprilie 1941 s-a cerut gene-
ralului comandant militar al Capitalei restituirea obiectelor 
de cult jefuite de legionari în timpul pogromului. Cererea a 
fost aprobată la 16 aprilie 1941. Problema restituirii bunu-
rilor jefuite de legionari a fost subiect de discuție în cadrul 
unor ședințe ale consiliului de miniștri. Astfel, în ședința 
din 3 februarie 1941, după înlăturarea legionarilor din gu-
vern, se pune în discuție problema legiferării restituirii bu-
nurilor jefuite. „Nu este bine, spune Mihai Antonescu, să 
pară că guvernul protejează pe evrei și să dăm celor care 
vor urmări activitatea guvernului elemente de propagandă 
contra noastră susținând că ne-am făcut acum protectorii 
evreilor.” În ceea ce-l privește pe conducătorul statului, el 
a cerut „...să nu se permită evreilor să se obrăznicească, 
să spună că le-a venit timpul lor, că guvernul de militari 
s-a transformat în guvern de protectori pentru jidani în 
Țara Românească.”

Concluziile lui Filderman pe marginea schimbărilor 
intervenite în viața politică a statului după înlăturarea le-
gionarilor de la guvernare sunt următoarele: „Ziua de 24 
ianuarie 1941 a pus capăt regimului legionar, fără însă 
să diminueze suferința populației evreiești. Următorul gu-
vern nu a avut nici o inițiativă pentru a repara răul făcut 
și nici cel mai mic gest de a plăti daunele sau de a da 
compensații. Dimpotrivă, persecuțiile au continuat, iar nă-
pasta antisemită a devenit încă și mai mare. Rezultatele 
regimului legionar au fost dezastruoase nu numai pentru 
evrei, ci și pentru țară.”

LYA BENJAMIN

82deanidelaPogromullegionardelaBucurești
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Comunitatea Evreilor din Iași a 
participat și anul acesta la evenimen-
tul național „Livratorii de lumină”, o 
acțiune socială caritabilă, care își pro-
pune să aducă un zâmbet și un strop 
de fericire celor ajunși la vârsta la 
care sufletul se hrănește mai mult cu 
amintiri și care poate nu au mai simțit 
atmosfera de Hanuca de mulți ani.

Coordonate de președinta comu-
nității, Benjamina Ides Vladcovschi, 
și de secretarul general al comunității, 
Albert Lozneanu, echipe de voluntari 
au împărțit la domiciliul seniorilor da-
ruri din partea JDC și au aprins împre-
ună cu aceștia lumânările de Hanuca. 
Bucuria de pe chipurile voluntarilor 
și ale dragilor noștri seniori a scos 
în evidență sentimentul solidarității și 
al apartenenței la comunitate ca la o 
mare și unită familie.

În seara zilei de 21 decembrie a 
fost organizată, la Sinagoga Mare, ce-
remonia aprinderii lumânărilor de Ha-
nuca 5783. În deschiderea ceremoni-
ei, președinta Comunității Evreilor din 
Iași, Benjamina Ides Vladcovschi, a 
vorbit despre semnificația miracolu-
lui de Hanuca, sărbătoarea inaugu-
rării, arătând că aceasta generează 
reflecție, dar și recunoștință.

Rabinul Iașiului și al Moldovei, Ye-
hoshua Aharonovitch, a explicat că 
binecuvântarea rostită la aprinderea 

lumânărelelor – „în vremurile acelea, 
în timpul acesta” – induce ideea de 
perenitate a sărbătorii, iar faptul că 
lumânărelele Hanuchiei sunt de di-
ferite culori, egale și îndreptate spre 
Șames, semnifică unitatea în diversi-
tate, dar și egalitatea în fața lui Dum-
nezeu.

Au mai luat cuvântul Eduard Kup-
fer berg, secretarul general al FCER, 
Ery Pervulescu, director de programe 
naționale Joint, Bogdan Cojocaru, 
prefectul județului Iași, alte oficialități 
locale, reprezentanți ai cultelor religi-
oase și alți invitați speciali.

În continuare, numeroșii copii pre-
zenți au aprins câte patru lumânărele, 
binecuvântările specifice fiind rostite 
de secretarul comunității, Albert Loz-
neanu, care și-a exprimat speranța ca 
fiecare copil să devină un Șames care 
să aprindă alte lumini în sufletele ce-
lor dragi, în sufletele celor din jur.

A urmat un frumos și apreciat 
spec tacol ce a cuprins un recital muzi-
cal susținut de tenorul Liviu Muntean, 
un program de melodii tradiționale, 
susținut de formația klezmer Nigun, 
solist Uri Fernbac, și de corul de co-
pii Yiddishe Neshumale, iar la final un 
colaj alcătuit din câteva piese celebre 
din repertoriul internațional, interpre-
tate de Silviu Labeș.

SILVIAN SEGAL

Vizită la seniori
JCC IAȘI

JCC TIMIȘOARA
O mână întinsă peste generații

La inițiativa FCER și JDC, volun-
tarii din Timişoara s-au mobilizat din 
nou repede şi cu toată dăruirea pen-
tru a aduce lumina Hanuchiei seniori-
lor comunităţii. Cu zâmbetul pe buze, 
aducând, dincolo de pachetele pre-

gătite cu grijă, şi multă bucurie, ei au 
călcat pragul mai vechilor cunoştinţe. 

O comuniune specială se creează 
cu ocazia acestor vizite, o comuniu-
ne care se extinde mult peste zilele 
de Hanuca! Între voluntari şi membrii 
generaţiei de aur se naşte o poveste 
în care câştigate sunt ambele părţi. 

Istoria unor sărbători de altă 
dată, lacrimi, de multe ori de 
bucurie, fotografii, gesturi de 
tandreţe însoţesc momentul 
acestui popas. Prima lumâ-
nare se aprinde şi lumina 
este, paradoxal, mult mai 
mare decât incandescenţa 
flăcării şi căldura este mult 
mai pătrunzătoare.

Peste 40 de voluntari şi 
peste 50 de beneficiari au 
fost parte a acestui program 
la Timişoara. Din partea vo-
luntarilor şi a beneficiarilor, 
un gând de mulţumire pentru 
iniţiatori. Gestul lor transcen-

de valoarea materială a lucrurilor, fiind 
o mână întinsă peste generaţii. (L.F.)

În pofida dimineții reci, cu ploaie 
și vânt, JCC București era animat de 
mulțimea voluntarilor înscriși în pro-
gramul național „Livratorii de lumină”, 
ajuns la a patra ediție. Aproape toți 
se cunoșteau între ei, semn că par-
ticipaseră și la edițiile anterioare. Era 
voie bună, era bucuria ajunului de 
Hanuca. Doreau s-o împărtășească 
tuturor celor pentru care musafirii 
însemnau că viața are un zâmbet și 
pentru ei. Poate că unii aveau Hanu-
chiot, moștenire de la părinți și bunici. 
Dulciuri își puteau cumpăra și singuri, 
cât le permiteau pensiile, în general, 
modeste. Dar cadourile însemnau cu 
totul altceva. Cine să le facă lor cado-
uri? Cui să dăruiască dacă nu aveau 
copii, nu aveau nepoți? Se adunaseră 
ani de când cei dragi ai lor plecaseră 
din lumea asta. Fiecare zi era o trântă 
cu micile-mari cerințe de supraviețuire 
și, la sfârșitul ei, când izbuteau cu 
puterile lor puține să le rezolve, își 
aplaudau fără aplauze victoria. Cine 
le însoțea zilele? Urme: lucruri, foto-
grafii, felicitări cu scris de mână... Și 
iată – o minune de Hanuca. Casele lor 
se umpleau de vocile oaspeților, se lă-
sau antrenați de subiectele deschise 
de ei, ștergeau praful de pe copertele 
retrăirilor care-și recăpătau, povestite, 
culorile proaspete.

Înainte ca voluntarii s-o pornească 
la drum, prim-rabinul Rafael Shaffer 
a făcut distincție între singurătate ca 
detenție, pedeapsă „prin izolare” din 
cauza comiterii de infracțiuni, și singu-
rătate ca realitate pentru mulți dintre 
semenii noștri vârstnici. O „situație de 
viață” care nu este consecința vreunei 
sentințe pentru fapte antisociale, ci o 
etapă din narațiunea unei existențe, 
fără nimic justițiar în caracterul său. 
„Singurătate nu ca pedeapsă, ci ca re-
alitate.” Această acțiune de voluntariat, 
inițiată și organizată de FCER, Joint și 

JCC, evidențiază faptul că „e nevoie 
să fim întotdeauna oameni. Cel mai 
important lucru pe care-l putem face 
pentru vârstnicii noștri singuri este să 
le alinăm singurătatea. Este cea mai 
mare mițva. Mulțumesc celor care își 
rup din timpul lor pentru a o face.”

Dacă acum patru ani, la prima 
ediție, în București au primit daruri 
de Hanuca circa 50-60 dintre vârst-
nicii noștri singuri, la ediția din anul 
acesta numărul lor a crescut la pes-
te 150, a sintetizat directorul progra-
melor naționale de educație iudaică, 
Ery Pervulescu, amploarea pe care 
voluntariatul comunitar a luat-o de la 
o ediție la alta. Iată de ce putem con-
sidera programul „Livratorii de lumi-
nă” unul din programele noastre de 
succes. „Nu e vorba de valoare, ci de 
șansa lor de a nu fi singuri, de a aprin-
de o lumânare de Hanuca împreună 
cu dumneavoastră. Vă mulțumesc că 
sunteți alături de noi. Peste 650 de 
pachete cu ajutoare de Hanuca plea-
că în același timp la seniorii noștri în 
comunitățile din țară.” Cu acest prilej, 
Ery Pervulescu a mulțumit FCER, 
Joint și JCC pentru susținere.

Darurile au fost distribuite volunta-
rilor de Radu Niculescu și Sofia Nagy.

„Exact în acest moment, verișoara 
mea din Oradea merge să împartă 
daruri de Hanuca vârstnicilor din co-
munitatea ei”, spunea Karolina Iacob, 
o veche cunoștință a mea, când o  
felicitam pentru gest. „Puteam ca eu 
să fi procedat altfel?”

O poză de grup înainte de start 
– unul dintre inițiatori, directorul JCC 
București, Adrian Gueron – imortali-
zează clipa.

Peste 800 de seniori ai comu-
nităților evreiești din toată țara au 
primit vizita voluntarilor programului 
național „Livratorii de lumină”.

I.D.

JCC BUCUREȘTI
„Livratorii de lumină”, un program de succesConcert de Anul Nou

Forța tradiției create de JCC prin 
Concertul de Anul Nou, aducând sta-
rea de bine indusă prin darul muzicii 
de a merge direct la suflet, a fost pi-
votul introducerii făcute de directo-
rul JCC, Adrian Gueron: „A intrat în 
tradiție ca în fiecare primă duminică 
a unui nou început de an să organi-
zăm un concert pe care noi îl vedem 
ca start al multitudinii de evenimente 
urmând să le desfășurăm în anul toc-
mai început. Ne aflăm la finalul unei 
pandemii de doi ani care ne-a mutat 
aceste concerte online (...). Din păca-
te, pandemia a luat dintre noi un om 
drag, un prieten deosebit. Este vorba 
de Iancu Țucărman, fie-i memoria bi-
necuvântată, supraviețuitor al Pogro-
mului de la Iași, supraviețuitor al Tre-
nului Morții, imagine care s-a supra-
pus cumva poveștii sale de viață (...). 
Iancu Țucărman a realizat emisiuni de 
muzică clasică la Radio Șalom Româ-
nia, a organizat nenumărate emisiuni 
muzicale aici și în multe alte locuri. A 
descoperit și încurajat tinere talente. 
De aceea nu putem decât să dedicăm 
această ediție din 2023, an al revenirii 
vieții la normal, memoriei sale.”

La propunerea lui Adrian Gueron, 
a fost păstrat un moment de recule-
gere.

După ce a oferit câteva date bio-
grafice despre cel evocat, cu accent 
pe recunoașterea meritelor de melo-
man avizat – Iancu Țucărman a fost 
consilier la conducerea Filarmoni-
cii, prieten cu mari muzicieni –, pre-

zentatoarea spectacolului, dr. Liana 
Tauberg, a amintit câteva dintre talen-
tele descoperite de el, azi muzicieni în 
ascensiune. Interpreții matineului i-au 
fost colaboratori, piesele muzicale au 
fost alese dintre cele ale unor compo-
zitori îndrăgiți de el: Enescu, Puccini, 
Bizet, Offenbach, Marchesi.

În spiritul interesului lui Iancu 
Țucărman pentru tinerii înzestrați, 
surpriza dimineții muzicale a fost re-
prezentată de două tinere pianiste su-
rori: Maria (Bibi) Sofia și Mara Antonia 
Burcă, cu un vals de Mericanto, un 
lied de Grieg și, la patru mâini, „Mama 
mea, gâsca” de Ravel.

Au trecut rampa lieduri și arii din 
opere ale compozitorilor clasici amin-
tiți, lieduri ale compozitorului Șer-
ban Nichifor, pe versuri de Zigmund 
Tauberg – ambii prezenți în sală –, în 
interpretarea sopranelor Daniela Cio-
ciea, autoarea „Operei la Bibliotecă” 
de la BMB, Mihaela Stanciu, solistă a 
ONB, contratenorului Vladimir Cata-
nă, absolvent al UNMB, acompaniați 
la pian de Cosmin Pătrana.

Iubire, de Z. Tauberg, poezie reci-
tată de fiica sa, Liana, a fost preambu-
lul Diplomelor de Fidelitate acordate 
interpreților de Maria Popa, partenera 
de viață a celui evocat, conducătoarea 
Asociației „Iancu Țucărman și Maria 
Popa”, împreună cu Șerban Nichifor.

Au fost aduse mulțumiri directo-
rului JCC, echipei sale, fotografului 
Cosmin Mentoiu, publicului.

„Muzica e toată viața mea” – arie 
din opereta Va-
lurile Dunării, de 
George Grigoriu, 
versuri de Aurel 
Storin – cânta-
tă împreună de 
soliști, a oferit un 
plus de tonicitate 
concertului JCC 
de intrare în noul 
an.

IULIA  
DELEANU

Ne vedem la Bereshit 21
Seminarul Bereshit, ediția cu numărul 21, se va 

desfășura la Sibiu, în perioada 30 martie - 2 aprilie 
2023 și va oferi participanților, membri ai comunităților 
evreiești din România, o întâlnire cu subiecte iudaice 
speciale, prezentate de profesori de la universități de 
renume din Israel, și o atmosferă evreiască autentică, 
marcată de Șabat și de ceremonia de Havdala.

Vă invităm să vă rezervați din timp un loc pe www.
bereshit.ro . Informații suplimentare puteți obține de la comunitățile locale sau 
la tel.: 021.320.26.08.

ADRIAN GUERON



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 622-623 (1422-1423) – 1 - 31 Ianuarie 2023  15

În această peri-
oadă au fost edi-

ficate unele dintre cele mai frumoase 
sinagogi din Paris, precum cea din 
strada Pavée sau sinagoga Tournel-
les, la doi pași de piața Vosges. În car-
tierul Marais se găsesc și restaurante 
sau patiserii cu mâncăruri evreiești.

Tot în Marais se află Muzeul de 
Istorie a Iudaismului, într-o clădire 
din secolul al XVII-lea, cu opere de 
artă moderne și contemporane și o 
colecție de obiecte de istorie evreias-
că, din Evul Mediu până în secolul al 
XX-lea. Impresionant este și Memori-
alul Șoahului, muzeu consacrat isto-
riei evreilor din timpul celui de Al Doi-
lea Război Mondial, cu Zidul Numelor 
care îi comemorează pe cei 75.568 
de evrei francezi deportați din Franța, 
sau Memorialul Martirilor Deportaților 
pe insula Cité, dedicat tuturor evreilor 
deportați între anii 1941-1944. Merită 
vizitate și marile cimitire unde sunt în-
gropate persoane indiferent de confe-
siune – Père-Lachaise, Montparnasse 
și Montmartre –, ca și prea puțin cu-
noscutul cimitir portughez din Avenue 
de Flandre, unde erau îngropați evreii 
clandestini din Paris, noaptea, în tă-
cere și fără slujbe. O istorie fără de 
sfârșit. (E.G.)

– În cei 2000 de ani de exil, impor-
tante comunități evreiești europene, 
din Vest și din Est, au fost supranumi-
te Micul Ierusalim. Ce vi se pare edi-
ficator pentru comunitatea din Piatra 
Neamț?

– Probabil, denumirea ține de o le-
gendă locală, căci multe așezări din 
Moldova, având comunități evreiești 
însemnate, ar fi putut aspira la un 
asemenea titlu. Unele argumente pri-
vesc vechimea comunității. În cimitirul 
evreiesc de sub Pietricica, închis în 
1890, există pietre tombale din 1640, 
1670, 1680, cu inscripționări studiate 
de profesorul Silviu Sanie. Avem Sina-
goga Catedrală „Baal Șem Tov”, mo-
nument istoric, considerată cea mai 
veche din România, centru al hasidis-
mului, construită în 1766, cu renovări 
în secolele al XIX-lea și al XX-lea, re-
inaugurată în 2009, de Hanuca. Alte 
argumente țin de ponderea demogra-
fică – 40% din populație în 1920 –, de 
aportul în economie. În a doua parte 
a secolului al XIX-lea, când ia am-
ploare industria de prelucrare a lem-
nului – se înființează gatere, fabrici 
de cherestea, mucava, hârtie, mo-
bilă –, existau importante proprietăți 
evreiești în domeniu. În prima parte 
a secolului al XX-lea, Iosep Weinrau-
ch înființează, la Piatra Neamț, Casa 
de Bancă Moldova. Dar majoritatea 
evreilor aparțineau middle class-ului 
din epocă: comercianți și meseriași. 
Chiar numele multora dintre cele 22 

de sinagogi construite la Piatra Neamț 
în secolul al XIX-lea și începutul vea-
cului al XX-lea purtau numele unor 
bresle evreiești: Sinagoga Croitorilor, 
a Pietrarilor, a Blănarilor, a Cizmari-
lor ș.a.m.d. În favoarea supranume-
lui pledează, de asemenea, accentul 
pus pe educație, cultură, viață socio-
politică. Comunitatea avea școli isra-
elito-române, școli confesionale, școli 
profesionale. În 1940, când legislația 
rasială interzicea evreilor dreptul de 
a frecventa învățământul românesc 
de stat, comunitatea a înființat Liceul 
Teoretic Evreiesc. De la sfârșitul se-
colului al XIX-lea până în prima parte 
a veacului al XX-lea activează Socie-
tatea Zion, filiala locală a B’nai B’rith 
România, Cercul studenților evrei 
din Piatra Neamț. Unul dintre liderii 
sioniști din România, Abraham Leiba 
Zissu, născut în 1888 la Piatra Neamț, 
cu o importantă carieră de publicist și 
scriitor, înființează în 1909 publicația 
lunară Hamekitz (Deșteptătorul), fiind, 
în anii interbelici, președinte al Parti-
dului Național Evreiesc din România.

– Ce înțelegeți prin „poziția mai 
puțin comodă” în gestionarea proble-
melor comunitare?

– Nevoia de a face față dificultăților 
legate de menținerea vieții religioase, 
din cauză că un număr relativ mic de 
evrei au rămas în comunitate după 
emigrările postbelice, majoritatea în 
Israel; disparițiile naturale prin îmbă-
trânire; schimbările de mentalitate  

„Când am venit la conducerea comunității din Piatra Neamț, 
eram conștient de poziția, deopotrivă onorantă, dar și mai puțin 
comodă a cuiva care știe că are să poarte în spate istoria unei 
comunități cum este cea nemțeană, supranumită cândva Micul 

Ierusalim”, recunoaște scriitorul, jurnalistul, istoricul și criticul de 
artă Emil Nicolae-Nadler.

„Deschidereasinagogilor! 
Iatăometodădecombatereaantisemitismului”

Interviu cu EMIL NICOLAE-NADLER, președintele C.E. Piatra Neamț

a evreilor și a 
Holocaustu-
lui?

– Un rol-
cheie. Dat fi-
ind numărul 
mic al evreilor 
din România, 
e necesar ca 
elevii să știe 
despre cine 
vorbim, pen-
tru a evita 
întrebări de tipul: Cine sunt evreii?, 
De unde au apărut?, Tu ești evreu? 
ș.a.m.d. Lecțiile la sinagogă ajută la 
cunoașterea istoriei noastre pe aces-
te meleaguri, aprofundarea procesu-
lui de conviețuire, cu bune și cu rele, 
ar explica mai bine drumul sinuos al 
antisemitismului și tragedia, unică 
în istoria umanității, a Holocaustului. 
Deschiderea sinagogilor! Iată o me-
todă de combatere a antisemitismu-
lui. A și fost pusă în practică la Piatra 
Neamț și Târgu Neamț, cu colabora-
rea profesorilor de istorie calificați la 
Yad Vashem.

– Cum vă folosiți timpul liber?
– Vă mărturisesc că n-am avut vre-

odată. De-a lungul celor aproape trei 
mandate de președinție comunitară, 
n-am încetat activitățile în care m-am 
afirmat. Pensionarea s-a dovedit doar 
un contract, deoarece continui să co-
laborez cu Muzeul de Artă, cu Teatrul 
Tineretului, să jurizez concursuri de 
artă contemporană, să elaborez, din 
postura de critic de artă, textele cata-
loagelor pentru zeci de vernisaje, să 
răspund solicitărilor primite ca expert 
în patrimoniul cultural mobil la Minis-
terul Culturii. Între anii 2011-2022 am 
publicat 14 cărți din totalul celor 25: 
poezie, studii literare, eseuri, albu-
me de artă. Am continuat să conduc 
revista culturală Conta. Experiența 
profesională m-a ajutat să-mi pun în 
practică programul comunitar amin-
tit. Viața comunitară este o sursă de 
inspirație pentru șantierul meu literar: 
cartea de poezie și proză Emanuel 
spune, axată pe recuperarea mea 
identitară; eseul epic Beșt, o incursi-
une în imaginarul hasidic de la Baal 
Șem Tov la Victor Brauner.

IULIA DELEANU

petrecute în cei 45 de ani de totalita-
rism; tentațiile și solicitările survenite 
după 1990 și, mai acut, în secolul al 
XXI-lea.

– În ce măsură reușiți să le 
surmontați?

– Am conceput și am aplicat un 
program care să echilibreze rapor-
tul cult-cultură. Vestigiile numeroase 
care marchează prezența evreiască 
în Moldova țin acum de un aspect cul-
tural important. Am încercat să pun în 
valoare moștenirea evreiască din Pia-
tra Neamț în ochii populației majorita-
re, simultan cu bunul mers al activității 
religioase. Exemplul cel mai bun este 
Sinagoga „Baal Șem Tov”, singura 
sinagogă de lemn conservată în ori-
ginal din Europa. Rezultatul: de mai 
bine de un deceniu încoace sinagoga 
e animată de un număr considerabil 
de vizitatori, evrei și neevrei. În incinta 
sa organizăm „Ziua Victor Brauner”, 
ajunsă la ediția a IX-a – acum pregă-
tim ediția a X-a, o ediție specială, fi-
indcă în 2023 se împlinesc 120 de ani 
de la nașterea artistului –, expoziții de 
artă, lansări de carte, concerte, lecții 
de istorie a evreilor pentru elevi etc. 
Figurează în program simpozioane 
dedicate unor personalități evreo-ro-
mâne, originare din Piatra Neamț sau 
foarte legate de oraș: Harry Brauner, 
Jacques Hérold, A.L. Zissu, Eugen 
Relgis, Ion Coman (Ițic Cohn), fon-
datorul renumitului Teatru al Tine-
retului. Asta nu înseamnă că eludez 
obligații administrative curente, îngri-
jirea asistaților, marcarea sărbătorilor 
evreiești. Mă preocupă încheierea 
lucrărilor de refacere a acoperișului 
Sinagogii „Baal Șem Tov”.

– Ce rol credeți că joacă sinago-
ga, azi, în predarea lecțiilor de istorie 

(Urmare din pag. 7)

SchițădeportretLuciaWald – 5 ani de la moarte

În galeria marilor lingviști evrei ro-
mâni contemporani, Lucia Wald ocu-
pă un loc central. Când ea s-a afirmat 
în lumea științifică, egalitatea de gen – 
azi obstinant clamată în democrațiile 
lumii – era o chestiune de frondă. 
Dar în anii ei de formare, la Liceul de 
Fete „Oltea Doamna” din Iași, unde 
era elevă, a avut șansa să învețe tri-
gonometrie cu prima femeie doctor 
în matematici din țară, domnișoara 
Creangă, și biologie, cu scriitoarea 
Lucia Mantu. Asemenea profesoare 
au stimulat-o să nu-și închidă viața în 
gineceumul celor trei K: Küche, Kin-
der, Kirche. Era o adolescentă studi-
oasă, avându-și propriul cer lăuntric: 
per aspera ad augusta.

Asta, până când elevilor evrei li 
s-a interzis accesul în școlile de stat. 
„M-am dus să-mi retrag actele într-o 
recreație, să nu fiu văzută de colege”, 
își amintea. Prima umilință. În scurt 

timp avea să știe ce înseamnă să fii 
vânat. Vânătoare de oameni. Locuia 
vizavi de chestură. La 29 iunie 1941, 
când a început măcelul, s-a ascuns 
cu familia într-o cămăruță fără geam, 
la parter. Auzea țăcănit de mitraliere. 
Apoi, liniște. A doua zi, o patrulă mix-
tă, germani și români, le-a cerut acte-
le. Interesau numai cele ale bărbaților. 
Tatăl și fratele ei au fost duși să spele 
sângele din curtea chesturii. Alții, puși 
să strângă cadavrele de pe străzi și 
din case. Aceștia erau martori. Trebu-
iau lichidați. A auzit din nou mitralie-
rele...

Imediat după război, familia s-a 
mutat la București. Ca să se întrețină 
la facultate, s-a angajat funcționară 
la magazinul Socec-Lafayette. Ținea 
minte examenul dat cu cel mai sever 
dintre filologii de limbi clasice, profe-
sorul Dionisie Pippidi. Ziua aceea a 
început la șase dimineața, pe nemân-
cate. După-amiaza, examen. A primit 
„foarte bine”. Zbura spre casă. Știau 
cei trecând pe lângă ea, închiși fieca-
re în treburile lor, ce însemna să iei 
un „foarte bine” la Pippidi? Era con-
firmarea: putea să fie ceea ce visa. A 
vrut totdeauna să transforme studiul 
în normă de existență. A reușit? Ce 
subțire e linia de demarcație! Avea să 
trăiască o viață în lumea antichității 
greco-latine.

Refugiu? Mai curând, echili-
bru. Contrapondere la urâțeniile și 

nedreptățile la 
care avea să fie 
martoră chiar de la 
începuturile „lumii 
noi”. Era în 1952, 
anii de glorie ai 
stalinismului. Gra-
ur îndrăznise să 
formuleze obiecții 
la lucrarea lui Sta-
lin, Marxismul și 
problemele lingvisticii. La ședința de 
„execuție” – altele s-au făcut fără ghi-
limele –, profesorul a spus: „M-au bă-
tut legionarii, acum vine partidul și mă 
lovește?” Azi se discută liber despre 
procesul halatelor albe, lichidarea Iev-
Secției, Gulag... Dar atunci cuvintele 
puteau să-l coste viața.

Când mă duceam s-o vizitez, o 
surprindeam mai totdeauna aplecată 
asupra vreunui manuscris din literatu-
ra greco-latină – în ultima vreme era 
foarte solicitată de Editura Humanitas 
– sau adnotând lucrări ale unor docto-
ranzi care preferaseră să le fie coor-
donator științific. Încă nu se instalase 
în limbajul standard sintagma îmbă-
trânire activă.

A fost, într-adevăr, activă până la 
sfârșit. Obișnuia să spună: „Nu mă uit 
la timpul din calendar. Îl măsor după 
ce-mi propun să lucrez.” O binecu-
vântare.

IULIA DELEANU

Istoria Parisului 
evreiesc (II)
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Pagină realizată de  
DAN DRUŢĂ

Un sistem de inteligență artificială 
a fost învățat să identifice o proteină 
vizată în imunoterapie, într-un proces 
care ar putea face munca medicilor 
mai rapidă, mai simplă și mai preci-
să. O rețea neuronală dezvoltată de 
specialiștii de la Technion – Institutul 
de Tehnologie din Haifa, Israel – a 
reușit să determine corect dacă o 
tumoră de cancer de sân exprimă o 
proteină care poate fi utilizată în sco-
puri de imunoterapie. Statisticile sunt 

sumbre: una din nouă femei ar putea 
fi diagnosticată cu cancer de sân la 
un moment dat, prevalența fiind în 
creștere din cauza unor factori pre-
cum creșterea duratei de viață și a 
stilului de viață modern.

Cercetătorii Amir Livne, dr. Gil 

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA
Inteligențaartificialăfacilitează
diagnosticareacanceruluidesân

Shamai și prof. Ron Kimmelde de 
la Technion au încercat să utilizeze 
inteligența artificială pentru a simpli-
fica și îmbunătăți munca medicilor, 
concluziile fiind revelate într-un stu-
diu publicat recent în revista Nature 
Communications. Uneori, tumorile 
canceroase exploatează mecanisme-
le naturale care împiedică sistemul 
nostru imunitar să ne atace propriul 
organism pentru a se sustrage aces-
tuia. Un astfel de mecanism afișat 
uneori de tumori este legat de prote-
ina PD-L1 care acționează ca un fel 
de cod de acces ce convinge siste-
mul imunitar să nu atace. Pentru a 
combate tumora în astfel de cazuri, 
imunoterapia specifică pentru PD-L1 
poate convinge organismul să ignore 
această barieră.

Dar cum determină patologii că 
tumora exprimă această proteină? 
Cercetătorii au decis să utilizeze 
scanările biopsiilor deja existente 
pentru diagnosticare. Ei au antrenat 
rețele neuronale, prezentându-le ima-
gini digitale de biopsie de la 3.376 

de pacienți, care au fost etichetate 
ca exprimând sau nu PD-L1. Apoi, 
rețelei neuronale i s-a cerut să de-
termine dacă imaginile suplimenta-
re de biopsie din studiile clinice de 
la 275 de pacienți erau pozitive sau 
negative pentru PD-L1. Rezultatele 
s-au dovedit a fi mai bune decât se 
așteptau cercetătorii: în cazul a 70% 
dintre pacienți, a determinat corect 
răspunsul, în timp ce la celelalte 30% 
nu a putut identifica modelele vizuale 
necesare pentru o decizie. Mai mult, 
în cazurile în care sistemul AI nu a 
fost de acord cu determinarea unui 
patolog, un al doilea test a dovedit că 
aceasta era corectă. „Este o realiza-
re importantă, explică profesorul Ron 
Kimmel, informatician în cadrul Insti-
tutului Technion. Variațiile pe care le-a 
găsit sistemul AI nu pot fi distinse de 
ochiul uman. Celulele se aranjează di-
ferit dacă prezintă PD-L1 sau nu, dar 
diferențele sunt atât de mici, încât nici 
măcar un patolog instruit nu le poate 
identifica precis. Acum, rețeaua noas-
tră neuronală poate”, a afirmat el.

O echipă de cercetători israelieni 
a dezvoltat un tratament revoluționar 
împotriva unui tip de cancer al sânge-
lui. Profesorul Cyrille Cohen, director 
al Laboratorului de Imunoterapie de 
la Universitatea Bar Ilan și președinte 
al Asociației de Cercetare a Cance-
rului din Israel, a afirmat la începu-
tul lunii ianuarie a.c. că a dezvoltat 
noul protocol împreună cu colega sa, 
profesoara Polina Stepensky, șefa 
Departamentului de Imunoterapie și 
Transplant de Măduvă Osoasă de la 
Spitalul Hadassah din Ierusalim.

Descoperirea implică o molecu-
lă capabilă să redirecționeze funcția 
imunitară a pacienților cu mielom 
multiplu, un cancer al sângelui care 
afectează plasmocitele producătoare 
de anticorpi. Echipele de la Bar Ilan 
și Hadassah au dezvoltat, pe par-
cursul mai multor ani de cercetare, o 
moleculă care, reinjectată în celulele 
albe din sângele pacienților, distruge 
celulele canceroase. „Acest cancer al 

sângelui afectează 150.000-200.000 
de persoane din întreaga lume în fie-
care an, iar aproape o treime mor din 
cauza lui”, afirma Cohen.

În prima fază a testelor clinice în-
cepute la spitalul Hadassah, 60 de 
pacienți au fost deja tratați cu aces-
te molecule modificate, iar compania 
americană Immix BioPharma continuă 
testele clinice cu scopul de a ajunge 
la o utilizare pe scară largă. „În 90% 
dintre cazurile tratate, spunea Cohen, 
s-a înregistrat o îmbunătățire a stării 
pacienților, iar în 60% dintre cazuri, 
cancerul a fost eradicat.” Profesorul 
și-a exprimat recunoștința „față de 
partenerii noștri de la Spitalul Ha-
dassah și pentru sprijinul pe care l-am 
primit din partea Fundației Adelis și a 
Fundației Israeliene pentru Știință”.

Deși echipa de cercetători încă nu 
știe cu exactitate cât timp va fi eficient 
tratamentul, ea lucrează deja la adap-
tarea acestuia la așa-numitele cance-
re solide.

Statisticile arată că turbinele eolie-
ne din întreaga lume ucid milioane de 
lilieci și alte animale zburătoare care 
se ciocnesc de palele lor. Pe lângă 
răul evident adus creaturilor, acest 
fenomen deteriorează și turbinele 
și le scoate temporar din funcțiune. 
Specialiștii de la Universitatea din Tel 
Aviv și de la Universitatea din Haifa 
au propus o soluție originală: o teh-
nologie unică montată pe dronă, care 
transmite semnale ultrasonice și lumi-
noase ce determină liliecii să zboare 
deasupra zonei de pericol.

Publicat în revista Remote Sen-
sing in Ecology and Conservation, 
studiul a fost realizat în nordul Isra-
elului, în Valea Hula, ca parte a te-
zei de doctorat a lui Yuval Werber, 
beneficiar al unui grant de cercetare 
de la Ministerul israelian al Energiei. 
Studiul a fost primul din lume care a 
folosit înregistrări acustice radar, Li-
DAR, pentru a urmări liliecii în zbor. 
Înregistrările au fost realizate cu aju-
torul unor receptoare plasate pe ba-

loane la trei înălțimi diferite. Consta-
tările au dovedit eficiența metodei de 
descurajare. Atunci când drona era în 
funcțiune, activitatea liliecilor sub ea 
a scăzut cu aproximativ 40%, în timp 
ce activitatea lor a crescut deasupra 
altitudinii dronei. „Se pare că dispozi-
tivul este eficient în respingerea lilieci-
lor din mediul său imediat: liliecii simt 
semnalele vizuale și ultrasonice pe 
care le emite și aleg să zboare dea-
supra lor, așa cum speram”, a decla-
rat profesorul Yossi Yovel, șeful Școlii 
Sagol de Neuroștiințe a Universității 
din Tel Aviv și profesor al Facultății de 
Zoologie. „Am emis ipoteza că, dacă 
dispozitivul este activat în apropierea 
unei turbine, acesta va determina lili-
ecii să zboare deasupra turbinei și să 
se ferească de pericol. Aceasta este o 
soluție eficientă și ușor de implemen-
tat, care are un preț rezonabil.”

Studiul a fost realizat în colaborare 
cu WinGo Energy și cu președintele 
Asociației israeliene pentru energie 
eoliană, Gadi Hareli.

Tratamentrevoluționarîmpotriva
unuitipdecanceralsângelui

Dronaisraeliană  
caresalveazăliliecii

Minciuna are... 
mișcăriscurte
O nouă tehnologie bazată pe 

inteligența artificială a fost dezvoltată 
de o echipă de oameni de ştiinţă din 
Israel. Aceasta este utilă în vederea 
depistării minciunilor prin intermediul 
mişcărilor muşchilor faciali, a anunţat 
printr-un comunicat Universitatea din 
Tel Aviv.

Noua tehnologie ar putea contribui 
la dezvoltarea de camere şi softwa-
re capabile să detecteze minciunile 
în numeroase situaţii din viaţa rea-
lă, precizează instituția israeliană de 
educație, în cadrul studiului publicat 
recent. Cu ajutorul acestei noi tehno-
logii, cercetătorii au detectat min ciuni 
spuse de participanţii la studiu cu 
o acurateţe de 73%, potrivit TAU. În 
cadrul cercetării, publicată în jurnalul 
ştiinţific Brain and Behavior, oamenii 
de ştiinţă de la TAU au identificat două 
grupe distincte de persoane care spun 
lucruri neadevărate: cei care îşi acti-
vează muşchii obrajilor atunci când 
mint; şi cei care îşi activează muşchii 
din zona sprâncenelor.

Studiul a fost bazat pe o inovaţie 
dezvoltată la TAU, care a implicat 
utilizarea de autocolante imprimate 
pe suprafeţe moi şi care conţin elec-
trozi ce monitorizează şi măsoară 
activitatea muşchilor şi a nervilor. În 
viitor, astfel de electrozi pot deve-
ni redundanţi în condiţiile dezvoltării 
unui software video conceput special 
pentru a identifica minciunile pe baza 
mişcărilor muşchilor faciali, au notat 
cercetătorii. Această tehnologie poate 
fi utilă pentru detectarea, spre exem-
plu, a minciunilor spuse la bănci, pe 
aeroporturi, în cadrul interogatoriilor 
poliţiei ori la interviurile de angajare 
online, cu ajutorul camerelor de înal-
tă rezoluţie instruite, au concluzionat 
oamenii de ştiinţă implicaţi în studiu.

Argintul  
camonedă 
deschimb

Arheologii israelieni au dezvăluit 
că au găsit cea mai veche dovadă a 
utilizării argintului ca monedă în Le-
vant, care include Israelul, Iordania, 
Libanul, Siria și cea mai mare parte 
a Turciei de azi. Cea mai veche do-
vadă a utilizării argintului ca monedă 
în Levant datează de peste 3.600 de 
ani, cu 500 de ani mai devreme de-
cât estimările anterioare. Se crede 
că artefactele din argint își au origi-
nea în Anatolia antică. „Aceasta este 
cea mai veche dovadă de tezauriza-
re a argintului”, a declarat dr. Tzilla 
Eshel de la Universitatea din Haifa 
pentru The Times of Israel.

Potrivit cercetătorilor de la Uni-
versitatea din Haifa și de la Univer-
sitatea Ebraică din Ierusalim, teza-
urele de argint au fost descoperite 
în timpul săpăturilor din Shiloh, Me-
giddo și Gezer, din Israel, precum și 
din Tel el-’Ajjul, din Fâșia Gaza. Ele 
datează de peste 3.600 de ani, din 
epoca mijlocie a bronzului, sau cu 
aproximativ 500 de ani mai devreme 
decât se credea anterior. S-a efectu-
at o analiză izotopică pentru a le de-
termina sursa, iar rezultatele au fost 
comparate cu compoziția minereu-
rilor de origine cunoscută și a altor 
obiecte din argint. Faptul că piesele 
de argint erau neșlefuite, ceea ce 
implică faptul că nu au fost folosite 
ca bijuterii sau obiecte ornamentale, 
și că au fost găsite în general înveli-
te în pânză și păstrate în ceramică, 
sugerează că au fost folosite ca for-
mă de plată. Descoperirea, care a 
fost publicată în Journal of Archae-
ological Science, demonstrează că 
orașele antice din regiune aveau 
relații comerciale pe distanțe lungi și 
economii locale mult mai dezvoltate 
decât se credea anterior.

„Acest lucru înseamnă că suntem 
martorii primei dovezi că a existat un 
comerț continuu și pe termen lung 
cu metale între Levant și Anatolia, 
deja cu 1.700 de ani înainte de era 
comună”, a declarat dr. Tzilla Eshel. 
Se crede că un shekel era egal cu 
aproximativ 16 grame de argint. Cer-
cetătorii au început să caute sursa 
argintului, deoarece nu existau mine 
de argint cunoscute în Levant. Ei au 
reușit să îl compare cu argintul ex-
tras din Anatolia sau Turcia de as-
tăzi, folosind testele izotopice care 
examinează compoziția chimică a 
plumbului din argint. Argintul a fost 
găsit în tezaurele excavate alături de 
alte obiecte anatoliene, cum ar fi un 
cap de topor și un pandantiv, confir-
mând că Anatolia este originea pro-
babilă a argintului.
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Cum am cunoscut-o 
pe Nina Cassian

Era după apariția, în 2003, a volumului Memo-
ria ca zestre, la Editura Institutului Cultural Român, 
unde lucram pe atunci. Poeta a venit în România 
și a participat la o lansare, la sediul ICR, unde a 
fost foarte multă lume. Avea admiratori vechi, din 
generațiile mai vârstnice, care o știau bine dina-
intea exilului său, dar și cititori din generațiile noi, 
dovadă că poezia ei rezistase schimbării de regim 
și de paradigmă culturală.

Receptarea critică a volumului a fost însă una 
contradictorie, cronicile pozitive (una a fost a mea 
în „Adevărul literar și artistic”) fiind dublate de alte-
le negative. În interviul pe care mi l-a acordat, am 
discutat și despre ecourile volumului nou-apărut.

– Stimată doamnă Nina Cassian, deşi locuiţi 
acum în Statele Unite, la mii de kilometri distanţă 
de România, rămâneţi, vrând-nevrând, una dintre 
figurile de prim-plan ale spaţiului cultural româ-
nesc. Aparţineţi istoriei noastre literare, ceea ce 
însă nu înseamnă o depunere de praf peste opera 
scrisă. Dimpotrivă, un volum al dumneavoastră, 
recent apărut, Memoria ca zestre, se bucură de 
o receptare (critică şi publică) la care ar tânji mulţi 
autori rămaşi pe malurile Dâmboviţei. Cum vă ex-
plicaţi această eludare a distanţelor geografice, în 
ceea ce vă priveşte?

– Mărturisesc că am fost eu însămi surprinsă 
de ecoul pe care l-a avut cartea mea de memo-
rii (şi nu în ultimul rând vă mulţumesc dumnea-
voastră pentru comentariile publicate în „Adevărul 
literar şi artistic”). Mă aşteptam mai degrabă la o 
reacţie scandalizată privind opţiunile mele politice 
şi relatările intime sau, în cel mai bun caz, la o 
consemnare politicoasă... Dacă s-a trecut cu ve-
derea enorma distanţă geografică la care mă aflu, 
aceasta se datorează – ceea ce sper că se ob-
servă şi în carte – faptului că aparţin indiscutabil 
spaţiului românesc, prin naştere, limbă şi spirit. Și 
mi s-ar părea imposibil să nu fiu cunoscută şi recu-
noscută ca atare. Ceea ce nu înseamnă că nu am 
înregistrat şi „fenomene de respingere”. Dar aces-
tea sunt riscurile inevitabile ale „ieşirii în arenă”...

Într-o altă întrebare, am legat „sadismul ade-
vărului” practicat de Nina Cassian în volumul său 
memorialistic de avangardismul poetei:

– Tot în Memoria ca zestre, exersaţi (cu o gra-
ţie ce dă fiori) un sadism al adevărului, o cruzime 
mentală greu de suportat de „pacienţi”. De unde 
vine acest experimentalism psihologic şi moral? 
E vorba despre conformaţia dumneavoastră inte-
rioară sau de unele jocuri avangardiste, practicate 
pe muchia dintre spaţiul public şi cel privat? Cât 
de departe aţi mers pe acest drum al experien-
ţelor? Cât de departe aţi fi mers? Poezia scrisă a 
profitat de aceste ecorşeuri?

(Hiperinteligentă și neconcesivă, cum îi era fe-
lul, Nina Cassian mi-a amendat imediat întreba-
rea, declarând că nu o prea înțelege și că, practic, 
confund planurile):

– Nu vă prea înţeleg întrebarea. Ce are a face 
necruţarea (literară, morală etc.) cu avangardis-
mul? Da, e drept că mă doream intransigentă, 
ceea ce mă făcea să cad pradă uneori intoleran-
ţei. Şi da, am aspirat întotdeauna spre modernism 
(marea majoritate a avangardiştilor au fost de 
stânga), începând cu volumul meu de debut, La 
scara 1/1, chiar dacă, după noaptea realismului 
socialist, revenirea mea în poezie, în 1957, era 
mai degrabă tradiţionalistă. Treptat, am redevenit 
„modernă”, chiar „ultraistă” prin poemele mele în 
limba spargă... (A se cerceta volumele mele Loto-
poeme şi Jocuri de vacanţă...)

Mai târziu am citit cu delectare cum îl întâm-
pinase critic Nina Cassian pe tânărul poet Nichi-
ta Stănescu, ce analiză profundă și aplicată, cu 
laude, dar și cu destule obiecții critice, îi făcuse 
junelui autor din generația ’60. Textul Ninei Cassi-
an, prin comparație cu ditirambii altor lectori, era 
ca un duș rece...

Mi-am spus, deci, că eu am scăpat ieftin de la 
întâlnirea cu o poetă pe cât de valoroasă, pe atât 
de exigentă.

DANIEL CRISTEA-ENACHE

Profil de scriitor

Aminteam în episodul trecut de faptul că Saadia 
identifica, în lucrarea intitulată Cartea doctrinelor și 
credințelor, patru modalități de cunoaștere, dintre 
care cunoașterea bazată pe tradiție fiind cea mai 
importantă din punct de vedere spiritual. Această 
demarcație epistemologică îi facilitează lui Saadia 
posibilitatea de a specula pe marginea textului bi-
blic, căci cunoașterea datorată tradiției este funda-
mentată îndeosebi de textul revelat al Bibliei. Saadia 
vede, așadar, în textul biblic două tipuri de legi care 
aduc ordine în viața oamenilor: „legile rațiunii” și „le-
gile revelației”.

Diferențierea trasată de Saadia nu reprezintă în 
sine o inovație hermeneutică, ci mai curând adaptarea 
unei idei deja existente și predicate în mediile rabinice 
post-talmudice. Saadia considera că „legile rațiunii” 
prezente în textul biblic se adresează acelor instanțe 
și situații în care doar prin simpla utilizare a rațiunii 
orice ființă umană ar fi fost capabilă să 
ajungă la respectarea unor norme sau 
porunci conforme cu Scriptura. Cu alte 
cuvinte, în cazul unor norme precum „să nu furi”, „să 
nu ucizi” ș.a.m.d. nu este nevoie de o cunoaștere ba-
zată pe revelație, mintea umană poate să ajungă și 
singură la configurarea și acceptarea unor astfel de 
legi. Rațiunea a fost înzestrată de către divinitate cu 
această abilitate de a distinge între bine și rău, între 
ce trebuie și ce nu trebuie făcut. Însă Saadia remarcă 
și faptul că în textul biblic și în viața curentă a popo-
rului evreu există o serie de norme care nu pot fi de-
rivate în mod autonom, doar pe baza intelectului sau 
a rațiunii. Aceste situații sunt cele cărora li se aplică 
sintagma „legi ale revelației”, căci Dumnezeu este cel 
care ni le face cunoscute prin intermediul revelației. 
Aceste norme sunt cele cărora omul trebuie să le dea 
ascultare, după cum o spune și denumirea uzitată 
de Saadia: sam‘iyyât (unde sami‘a înseamnă „a as-
culta”). Această categorie de legi se referă la acele 

chestiuni în care rațiunea nu poate discerne ori jude-
ca: este nevoie de o instanță divină, revelată, pen-
tru a putea cunoaște ce este de făcut în asemenea 
situații. Saadia oferă câteva exemple grăitoare pentru 
a ne ajuta să înțelegem sensul „legilor revelației”. De 
pildă, legile care țin de puritate și de conduita alimen-
tară sunt guvernate de sensul revelației, acestea nu 
pot fi deduse ori stabilite doar prin utilizarea rațiunii. 
La fel, legile care țin de „alegerea” unui profet sau de 
stabilirea unei ierarhii spirituale în sânul comunității 
stau sub auspiciile revelației.

Saadia îmbină în analiza lui asupra celor două 
tipuri de legi atât formarea rabinică, cât și educația fi-
lozofică. Pentru Saadia faptul că textul biblic, revelat 
prin excelență, introduce norme deductibile rațional 
reprezintă nu doar un act de generozitate din partea 
divinității (Dumnezeu îi ajută pe oameni confirmân-
du-le prin intermediul revelației actele de gândire 

rațională), ci și o structură metafizică 
clară: Dumnezeu sădește în ființa uma-
nă rațiunea pe baza căreia îi pot fi trasa-

te norme pentru o conduită exemplară. Miezul filozo-
fic al ideilor lui Saadia din această parte a cărții sale 
este constituit de chiar această premisă: rațiunea 
chiar și dublată de revelație, confirmată de aceas-
ta, conferă ființei umane demnitate, căci, în privința 
chestiunilor în care putem judeca pe baza rațiunii, 
deși revelația ne-ar fi de ajuns, actul în sine de a 
raționa, urmat de o decizie morală, conferă omului 
un sentiment de satisfacție, ceva similar împlinirii sau 
fericirii. Această perspectivă ne conturează un pro-
fil filozofic îndrăzneț: Saadia nu a fost doar rabinul 
înțelept al comunității sale, ci și gânditorul care a în-
drăznit să vadă în rațiune o abilitate ce conferă vieții 
umane claritate și ordine, iar dincolo de orizontul pe 
care rațiunea nu îl mai poate întrezări, intervine darul 
lui Dumnezeu: cunoașterea revelată sau tradiția.

CRISTIAN VECHIU

SaadiaGaon–rabinulfilozof(ep.II)

FILOzOFIE IuDAICă

PozițiaevreimiiromânefațădeMicaUnire
„Spre a fi demni de libertate, trebuie mai întâi a o respecta în alții!” (Kogălniceanu)

Procesul care a dus la Unirea Moldovei cu Țara 
Românească în 1859 a fost provocat de înfrânge-
rea Imperiului Țarist în războiul Crimeii (1853-1856). 
Dezideratul național a fost subiect de prim-plan la 
Congresul de Pace de la Paris, din 1856, dat fiind 
interesul Franței, una dintre cele șapte mari puteri 
din epocă, de schimbare a statutului juridico-politic 
al Principatelor Române. Unirea celor două princi-
pate într-un singur stat putea asigura o stabilitate și 
o forță suficientă pentru înlăturarea protectoratului 
rusesc, menținerea suzeranității otomane și institu-
irea sistemului de garanție europeană. Celor două 
principate, conduse de doi principi, li se garanta 
administrație independentă și națională, libertate de 
cult, legislație, comerț.

În urma protocolului încheiat în februarie 1856 
de reprezentanții puterilor europene la Conferința 
de la Constantinopol erau recunoscute „tuturor lo-
cuitorilor Moldovei și Țării Românești, indiferent de 
naționalitate sau religie, drepturile civile și politice în 
conformitate cu articolele 13, 15, 16 și 18”. În artico-
lul 18 se specifica „dreptul de proprietate sub toate 
formele” pentru toți locuitorii. Domnitorul Munteniei, 
Barbu Știrbey, n-a avut observații. Domnitorul Mol-
dovei, Grigore Alexandru Ghica, a avut: prin „drep-
tul de proprietate acordat străinilor, acești indivizi 
aflați sub protecție consulară vor căpăta o poziție 
privilegiată în detrimentul populației băștinașe”. În 
consecință, Tratatul de Pace de la Paris, din martie 
1856, nu mai conținea prevederea incriminată.

În 1857, Rosetti și Kogălniceanu susțin eman-
ciparea evreilor. Într-un articol publicat în Românul 
și adresat săptămânalului Israelitul Român, Ro-
setti declara: „(...) Să lucrăm împreună în deplină 
frățietate și cu o credință deplină la reconstruirea 
templului unității, dreptății și libertății, pe altarul că-
ruia vom sacrifica prejudecățile, nedreptățile și toate 
pasiunile care fură principala cauză a suferințelor 
noastre.” Într-una dintre Adunările ad-hoc, Kogălni-
ceanu susținea libertatea tuturor cultelor, cu referire 
la evrei: „Nu mă îngrijesc nicidecum în ce fel se în-
chină lui Dumnezeu (...) Cred că în curând va sosi 
timpul când religia, în România, nu va mai fi un titlu 
de excluzie (...).” Și, ripostând celor ostili evreilor: 
„Spre a fi demni de libertate, trebuie mai întâi a o 
respecta în alții.” „Populația evreiască a sprijinit Uni-
rea Principatelor. Spera că vor fi create premise mai 
bune pentru acordarea de drepturi civile și politice.” 
Totodată, milita pentru integrare și modernizare. 

La 6 februarie 1859, Israelitul Român titra: „(...) 
Obligațiile drepte, justiția nepărtinitoare, admi nis-
trația neadormită vor face ca, în curând, străinul să 
nu mai caute altă protecție în țara noastră, decât 
aceea a legilor ei.”

Al.I. Cuza a fost votat la 5 martie 1859 în Moldo-
va și la 24 ianuarie 1859 în Țara Românească. Fap-
tul a stârnit proteste din partea Imperiilor Otoman și 
Austro-Ungar: alegerea a încălcat Convenția de la 
Paris. Răspunsul a venit prompt: textul nu prevedea 
ca domnii principatelor să fie persoane diferite. (I.D.)

UnviitormuzeualevreilordinAlbania
Fundația Albanezo - Americană pen  tru Dezvolta-

re (AADF) și Ministerul Culturii din Albania lucrea-
ză împreună cu mica comunitate evreiască locală 
la proiectul unui viitor Muzeu Evreiesc în Vlore, al 
treilea oraș ca mărime din Albania. El a fost cămi-
nul istoric al celei mai mari comunități evreiești alba-
neze, aproximativ 2.600 de persoane în anii 1500, 
când orașul era un centru comercial. Astăzi, cifra 
s-a redus la circa 50-100 de evrei de origine albane-
ză. Muzeul intenționează să ofere o perspectivă de 
ansamblu asupra vieții evreilor albanezi de-a lungul 
timpului, întrucât prezența lor în micul stat balcanic 
a fost documentată încă din secolul al II-lea. Diver-
sitatea reprezintă o caracteristică importantă: de la 
romanioții greci, la sefarzii care au fugit de persecuții 
în secolul al XV-lea și până la așkenazii de origine 

maghiară care au venit mult mai târziu, combinația 
dintre o regiune muntoasă și apropierea de Italia și 
Grecia a generat o cultură evreiască distinctă.

Până la izbucnirea celui de Al Doilea Război Mon-
dial, aproximativ 1.800 de refugiați evrei care fugeau 
de persecuția nazistă au ajuns în Albania datorită po-
liticilor sale liberale în materie de vize. Unii dintre ei 
sperau să-și continue drumul spre America de Nord, 
de Sud, spre Palestina sau spre alte locuri de refu-
giu. Câțiva dintre ei au ales Albania pentru tot restul 
vieții. Se estimează că aproximativ 2.000 de evrei au 
fost salvați grație eforturilor musulmanilor albanezi 
locali, iar țara a fost una dintre puținele națiuni eu-
ropene a cărei populație evreiască a crescut până la 
sfârșitul celui de Al Doilea 
Război Mondial. (Continuare în pag. 18)

DAN DRUȚĂ
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Ce reprezintă Ziua Internațională 
de Comemorare a Victimelor Holo-
caustului? Ea are un caracter special. 
Este o zi de semnificație mondială, 
globală. O zi care să amintească de 
ceea ce a fost pierdut și distrus. O zi 
în care memoria victimelor Holocaus-
tului este păstrată, onorată, cinstită – 
și totodată o zi în care omenirea își 
construiește viitorul, când, prin me-
moria Holocaustului, tânăra generație 
este educată spre un viitor uman, pa-
cifist. O zi în care este încurajată pro-
movarea valorilor democratice prin 
stimularea programelor educative re-
feritoare la istoria Holocaustului, pen-
tru a preveni acte viitoare de genocid. 
O zi în care se luptă împotriva negării 
Holocaustului, cerând statelor mem-
bre ale ONU și organizațiilor nongu-
vernamentale să lupte împotriva anti-
semitismului, rasismului, amenințării 
monstruozității genocidului.

Ziua Internațională de Comemora-
re a Victimelor Holocaustului a fost sta-
bilită de Organizația Națiunilor Unite 
(ONU) pentru data de 27 ianuarie, ziua 
eliberării lagărelor de la Auschwitz. La 
27 ianuarie 1945, când cele trei lagă-
re de la Auschwitz-Birkenau au fost 
eliberate de armata sovietică, în ele 
se mai aflau circa 7.000 de oameni. 
În perioada 1941-1945, în aceste la-
găre au fost omorâte circa 1.100.000-
1.600.000 de persoane. Cele mai mul-
te victime au fost evreii deportați. Au 
fost și alte victime, de alte naționalități, 
printre care circa 70.000 de prizonieri 
de război și 20.000 de romi. În ultimele 

luni ale anului 1944 și în prima lună a 
anului 1945, armata nazistă a început 
lichidarea lagărelor, pentru a șterge 
urmele crimelor comise. Dar armata 
sovietică a înaintat mai repede decât 
se credea și lichidarea completă a ce-
lor trei lagăre nu a mai avut loc.

Adunarea generală a ONU a or-
ganizat o ședință specială pentru co-
memorarea victimelor Holocaustului 
la 60 de ani de la eliberarea lagărelor 
de concentrare naziste, la 24 ianuarie 
2005. A fost prima ședință specială 
organizată cu acest scop. Hotărârea 
alegerii zilei de 27 ianuarie a fost lua-
tă de Adunarea generală a ONU la 1 
noiembrie 2005, cu scopul interzicerii 
negării Holocaustului, prin rezoluția 
ONU numărul A/RES/60/7, care in-
terzice negarea totală sau parțială a 
Holocaustului ca eveniment istoric 
și condamnă fără nicio rezervă ori-
ce manifestare de intoleranță religi-
oasă, incitare, tracasare sau act de 
violență împotriva unei persoane sau 
împotriva unei comunități, bazată pe 
origine etnică și apartenență religi-
oasă. Aceeași rezoluție cere statelor 
pe teritoriul cărora se află foste lagă-
re de concentrare și închisori naziste 
să păstreze aceste mărturii istorice. 
Rezoluția menționată a stabilit că ziua 
de 27 ianuarie va fi data anuală a co-
memorării victimelor Holocaustului. 
Pe lângă comemorarea oficială anu-
ală stabilită de ONU la 27 ianuarie, 
unele țări, printre care și România, au 
stabilit și o zi de comemorare specia-
lă. Israelul a stabilit o Zi a catastrofei 

și a eroismului, pentru a sublinia că 
evreii nu s-au lăsat duși la moarte ca 
vitele la abator, ci au luptat eroic ca 
să-și apere viața.

Începând din anul 2010 au fost 
alese teme specifice cărora să le fie 
dedicată fiecare comemorare anuală 
în întreaga lume, legate de problema 
drepturilor omului. Este o legătură în-
tre memoria Holocaustului și actualita-
te. O atenție deosebită a fost acordată 
legăturii cu supraviețuitorii Holocaus-
tului și aducerii lor pentru a conferenția 
în fața tinerilor, în calitate de martori ai 
genocidului, cu scop educațional. În 
anul 2012, tema pe care s-a axat Ziua 
Internațională de Comemorare a Victi-
melor Holocaustului a fost cea a copi-
ilor victime ale Holocaustului. În anul 
următor, 2013, tema centrală a fost 
cea a Drepților între Popoare, oameni 
de alte etnii care și-au riscat – și une-
ori chiar și-au pierdut – viața pentru a 
salva alte vieți omenești, vieți ale unor 
evrei prigoniți, condamnați să moară 
numai pentru că s-au născut evrei. În 
anul 2015, ideea centrală a fost cea a 
modului în care experiența Holocaus-
tului a dus la întemeierea ONU. În anul 
2016, tema centrală a fost a raportului 
între Holocaust și Carta ONU. În anul 
2017, tema a fost cea a educației pri-
vitoare la Holocaust, ca o platformă 
pentru construirea respectului pentru 
drepturile omului și pentru toleranță. 
Educația privitoare la Holocaust a con-
stituit și tema pentru anii 2018-2019, 
punându-se problema responsabilității 
societății și a încurajării tineretului de a 

cunoaște acest domeniu. În anul 2021, 
în care ceremoniile au avut loc virtual, 
din cauza pandemiei, tema principală 
a fost cea a antisemitismului contem-
poran, a luptei împotriva lui și a dezin-
formării ca o cauză a lui. Anul acesta, 
2023, tema va fi referitoare la influența 
Holocaustului și a urmărilor lui asupra 
persoanelor persecutate. Documen-
tele privitoare la proclamarea Zilei 
Internaționale de Comemorare a Vic-
timelor Holocaustului sunt publicate pe 
Internet în mai multe limbi, printre care 
și română.

Holocaustul a fost culmea anti-
semitismului, un genocid îngrozitor, 
diferit prin aceea că monstruozitatea 
a fost reunită cu organizarea până în 
cele mai mici amănunte. A fost cea 
mai mare oroare a secolului al XX-
lea și trebuie păstrată în memoria și 
conștiința colectivă a tuturor popoare-
lor, pentru a nu se mai repeta. A fost o 
catastrofă europeană, iar antisemitis-
mul a stat la originea acestei catastro-
fe. Antisemitismul a dezumanizat po-
porul evreu: această dezumanizare a 
deschis drumul Holocaustului în Ger-
mania nazistă. Ziua de comemorare a 
acestei tragedii a fost decisă pentru a 
nu se uita, fiindcă Holocaustul nu este 
numai durerea poporului evreu, ci a 
întregii lumi. El a fost o răscruce în 
istorie, care a introdus ideea NEVER 
AGAIN (să nu se mai repete nicioda-
tă). După Al Doilea Război Mondial, 
Europa s-a construit pe promisiunea 
de pace. S-a vrut o societate libe-
ră și democratică. În 1948, ONU a 
aprobat Convenția pentru prevenirea 
și pedepsirea crimelor de genocid. 
Dar antisemitismul rasist a rămas, 
ridică din nou capul. El reapare pe-
riodic, prin atacuri asupra sinagogi-
lor, profanare a cimitirelor evreiești, 
speculații ale unor istorici care prezin-
tă lucrurile ca relative sau le neagă, 
reacții împotriva Statului Israel. Fapte 
iraționale, care provin din ideologie 
fanatică, ignoranță, negare sau res-
pingere, cele mai întunecate aspec-
te ale condiției umane. ONU trebuie 
să le respingă – și în acest scop face 
eforturi pentru păstrarea memoriei 
victimelor Holocaustului, stabilind o zi 
anumită pentru aceasta.

Nu trebuie să uităm și, de aceea, 
în Ziua Interna țională de Comemora-
re a Victimelor Holocaustului trebuie 
să construim viitorul. El are rădăcini în 
trecut. Faptul că acte de genocid au 
avut loc în câteva regiuni ale globului 
– Cambodgia, Rwanda, Bosnia, Dar-
fur – precum și războiul din Ucraina, 
crimele făcute de organizațiile ISIS 
și Boko Haram, ca și nenorocirile și 
suferințele refugiaților din diferite țări 
arată că pericolul continuă să atârne 
asupra lumii și ne arată cât de impor-
tantă este păstrarea memoriei Holo-
caustului. Marcarea unei zile come-
morative în care să repetăm mereu: 
NEVER AGAIN. Și nu numai în teorie, 
ci și în practică.

LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI

M-am întors anul trecut la un mare filosof și scriitor, 
pe care l-am descoperit în facultate, în primul deceniu al 
noului mileniu. Cele mai bune cărți pe care le-am citit eu 
în 2022 au fost, și de la mare distanță, „Lemnul strâmb 
al omenirii” (traducere Andrei Costea) și „Gânditorii ruși” 
(traducere de Marina Vraciu), recent publicate la Huma-
nitas, impresionante colecții de eseuri, admirabil îngrijite 
și prefațate.

Eu am făcut Facultatea de Științe Politice la Universi-
tatea din București (am și un doctorat obținut aici, dar nu 
asta contează). Am ajuns la mulți autori în prima tinerețe, 
în studenție, și de unii dintre ei nu m-am mai despărțit, 
deși au fost ani întregi în care n-am citit un rând din ope-
rele lor. Preferatul meu a fost, este (și probabil va tot fi) Sir 
Isaiah Berlin.

Isaiah Berlin (1909-1997) a fost un gânditor liberal, 
a ajuns Sir, a scris lucruri importante (și chiar uluitoa-
re) despre libertate. După un deceniu în care nu-l mai  
(re)ci tisem, l-am redescoperit în Chemarea tribului, o 
colecție de eseuri a lui Mario Vargas Llosa, care era, la 
fel cum sunt și eu din acea primă tinerețe, îndrăgostit de 
gândirea domnului Berlin.

Isaiah Berlin era un evreu din vastul Im-
periu Țarist (din Riga, din Letonia de astăzi). 
Familia lui s-a refugiat întâi în vechea capitală imperială, 
la Sankt Petersburg, și apoi a evadat peste hotare, încer-
când să scape de consecințele revoluției bolșevice și ale 
războiului civil. Și așa a ajuns Isaiah Berlin un exilat.

Isaiah Berlin și-a construit o carieră academică în An-
glia și a murit la Oxford, aproape nonagenar. Strălucirea 
spiritului său e evidentă pentru oricine îi deschide orice 
carte și îi citește, fie și în treacăt, un eseu. Mi s-a părut 
mereu că avea ceva rabinic în alcătuirea sa, reușea să 
vadă totul pe de o parte și pe de altă parte.

Am început să-l recitesc serios după ce a început inva-
zia rusă din Ucraina. Războiul.

Am avut nevoie în anul care a trecut să mă întorc tot 
mai des la marii gânditori ruși, la marii artiști ruși, la marii 
scriitori ruși, la marile filme rusești, pentru a mă salva de 
deznădejde. 

Federația Rusă desfășoară un terorism de stat, bar-
baria e îngrozitoare și fiecare a rezistat cum a putut. Eu 
m-am întors la Isaiah Berlin. Și m-am întors anume pentru 
a-i citi eseurile despre Tolstoi (Ariciul și vulpea este cel 
mai bun eseu pe care l-am citit vreodată), despre Bakunin 
și Herzen, despre Turgheniev.

Cartea Gânditorii ruși ne arată lucruri pe care e ușor să 
le uităm acum, în secolul al XXI-lea, în plin război declanșat 

de Rusia în fostul său imperiu. Textele 
lui Isaiah Berlin nu m-au vindecat de 
suferință, dar mi-au adus ceva alinare. 
Rusia pe care o iubesc e în altă parte, 
marii ruși au existat, au gândit, au scris, 
au creat și au suferit și ei. Rusia e un 
univers în sine, croit strâmb și hrănit de 
milenii cu sânge nevinovat. Eseurile lui 
Berlin sunt profunde. Berlin era lucid 
și totodată scria emoționant. Cu texte-
le sale m-am baricadat în fața iadului 
declanșat de Putin. Am rămas întreg la 
cap și poate și la inimă.

Totodată, pentru a înțelege cum și de ce a fost ata-
cată Ucraina, am recurs la un alt autor care, din păca-
te, încă (din câte știu) nu e tradus în limba română. Eu 
l-am citit în franceză, a fost publicat la Gallimard. Se 
numește Giuliano da Empoli. Cartea sa, primul său ro-
man, se numește Le mage du Kremlin și a fost finalistă 
anul trecut la Premiile Goncourt. Da, Empoli creează un 
personaj fascinant: Vadim Baranov, magul de la Kremlin, 
un om de culise, inspirat de fostul consilier al lui Putin, 

Vladislav Sourkov. Romanul lui Giuliano da 
Empoli este chiar asta: un roman, o operă  
de ficțiune.

În același timp, explică mai clar, mai bine decât orice 
altceva am citit în 2022, cum a ajuns Putin în nebunia din 
Ucraina. Ce se vede dinspre puterea rusă. Și ce anume 
se vede? Că nostalgia imperială nu le-a trecut rușilor, că 
Ucraina, care a fost un centru simbolic al puterii ruse, pa-
tria lui Hrușciov și Brejnev și a centralelor nucleare sovieti-
ce, a încăput pe mâna dușmanilor – dușmanii sunt Europa 
și Statele Unite ale Americii, NATO. Totul până aici! – asta 
este ideea de bază a puterii ruse. Ucraina trebuie distru-
să, dacă nu intră de bunăvoie în „lumea rusă”. Și mai e 
și această idee consternantă pe care o au rușii că ei au 
dărâmat zidul Berlinului (!), că ei au eliberat (!!) Europa 
din închisoarea comunistă și nu li s-a mulțumit niciodată 
pentru asta, dimpotrivă, Rusia fiind umilită, batjocorită în 
deceniile tranziției, după 1991, când Uniunea Sovietică a 
dispărut și în locul ei a rămas o federație cu ambițiile ve-
chiului Imperiu Țarist.

În cartea lui Giuliano da Empoli, Putin este Țarul, un 
kaghebist viclean și hrăpăreț, care nu a putut depăși nicio-
dată trauma prăbușirii imperiului. Nimic nu justifică războ-
iul acesta, dar el poate fi înțeles. Și, deși oamenii secolului 
al XXI-lea au uitat amănuntul, nimic nu poate fi înțeles fără 
cărți. Și de aceea m-am întors la Berlin și tot de aceea 
l-am căutat pe Giuliano da Empoli.

Berlin

TZMARMORET

ANDREI  
CRĂCIUN

Holocaustulînmemoriașiconștiințaomeniriicontemporane

Un viitor muzeu…
După o cău-

tare îndelungată 
a unui arhitect, a fost aleasă compania 
Kimmel Eshkolot, cu sediul la Tel Aviv, 
pentru a proiecta întregul ansamblu. 
Muzeul va fi construit ca o anexă pes-
te o clădire existentă, arhitectul având 
sarcina de a proiecta în mod inovator 
o extensie modernă a unei structuri 
vechi. În apropierea muzeului există 
rămășițele unei vechi sinagogi care 
a ars în anii 1920, iar multe clădiri din 
zona Vlore au aparținut unor familii 
evreiești din oraș.

(Urmare din pag. 17)
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STATELE UNITE  
ALE AMERICII

În condițiile în care organisme de 
monitorizare a antisemitismului în 
SUA au constatat intensificarea fe-
nomenului și creșterea numerică a 
incidentelor, cu manifestări ale unor 
cunoscute personalități, societatea 
civilă, dar și oficialități din importante 
instituții americane au considerat ne-
cesară luarea unor măsuri la cele mai 
înalte niveluri.

Masă rotundă despre  
actualitatea problemei

Membri ai Administrației prezi-
dențiale au organizat o masă rotun-
dă legată de actualitatea problemei, 
dezbaterile fiind conduse de Douglas 
Emhoff, soțul vicepreședintei Kamala 
Harris, implicat din ce în ce mai mult 
în contracararea fenomenului. Alături 
de membri ai Administrației s-au aflat 
reprezentanți ai diferitelor organizații 
evreiești americane, religioase și 
laice. „La ora actuală țara noas-
tră se confruntă cu o epidemie de 
ură”, a declarat Emhoff. Oficialitățile 
evreiești prezente la reuniune au 
fost impresionate de numărul mare 
al participanților și de varietatea su-
biectelor care nu s-au limitat doar la 
amenințările suprematiștilor albi, asu-
pra cărora s-a concentrat în trecut 
Administrația Biden, ci au abordat și 
alte surse, printre care amenințările 
unor grupuri care i-au atacat pe tinerii 
studenți evrei religioși și nereligioși în 
campusuri.

Reuniunea, desfășurată în clă-
direa Eisenhower Executive Office, 
lângă Casa Albă, a avut loc imediat 
după săptămânile de invective an-
tisemite rostite de rapperul Kanye 
West la televiziune și după dineul la 
care a participat acesta împreună cu 
fostul președinte Donald Trump și cu 
negaționistul Nick Fuentes.

Deborah Lipstadt, emisarul Depar-
tamentului de Stat pentru monitori-
zarea antisemitismului, a declarat că 
nu a crezut că astfel de manifestări, 
obișnuite în unele țări europene, vor 
avea loc și în Statele Unite, problema 
devenind una internă.

Scrisoare a 126 de legiuitori, 
vizând acțiuni concertate

În cadrul reuniunii au fost dis-
cutate câteva propuneri practice, 
inclusiv o scrisoare trimisă de 126 
de senatori și membri ai Camerei 
Reprezentanților din ambele partide, 
republican și democrat, în care se 
cerea organizarea unei agenții guver-
namentale pentru combaterea anti-
semitismului și extinderea fondurilor 
federale pentru creșterea securității 
instituțiilor evreiești. Scrisoarea citea-
ză date legate de creșterea alarman-
tă a violenței antisemite ca dovadă a 
necesității unor astfel de acțiuni, in-
clusiv statistici ale FBI care arată că 
infracțiunile antisemite provocate de 
instigarea la ură reprezintă 60% dintre 
incidente cu bază religioasă.

Luarea de poziție  
a președintelui Biden

Ca o reacție a situației concre-
te arătate anterior de organizațiile 
evreiești și neevreiești, Administrația, 
în frunte cu președintele Joe Biden, 
a decis luarea unor măsuri drastice 
pentru combaterea acestui fenomen, 
ilustrat în mod concret de ultimul Audit 
al Incidentelor Antisemite 2021 al Li-
gii Antidefăimare care a constatat cel 

mai înalt nivel de incidente antisemite 
de după 1979, anul în care au început 
monitorizările.

Astfel, la recepția de Hanuca, or-
ganizată de Casa Albă, președintele a 
reafirmat angajamentul Administrației 
sale de a combate antisemitismul și 
a condamnat drastic manifestările 
de ură față de evrei. La recepția or-
ganizată pentru liderii evrei, Biden a 
subliniat „angajamentul nostru față 
de securitatea poporului evreu și față 
de caracterul vibrant al vieții evreiești 
întrețesute în viața americană”. Eve-
nimentul s-a desfășurat câteva zile 
după ce Administrația a anunțat cre-
area unui grup inter-agenții pentru 
contracararea antisemitismului, după 
o reuniune la Casa Albă cu principa-
lele grupuri de evrei americani care 
cereau soluționarea îngrijorărilor lor.

Prima sarcină a noului grup, a 
arătat Biden, este de a dezvolta o 
strategie națională de contracarare 
a antisemitismului în creștere în ulti-
mele luni, mai ales după preluarea de 
către Elon Musk a platformei Twitter. 
Biden a menționat că Administrația lui 
a convocat prima reuniune organizată 
de Casa Albă vizând violența motivată 
de ură, anunțând o serie de acțiuni și 
angajamente. Administrația a colabo-
rat și cu Congresul pentru a oferi cea 
mai mare sumă necesară pentru se-
curitatea sinagogilor și a altor instituții 
religioase.

Referindu-se la strategia grupu-
lui, Karine Jean-Pierre, purtătoarea 
de cuvânt a președintelui, a subliniat: 
„Această strategie, care va contribui 
la o mai mare înțelegere a antise-
mitismului și a amenințării pe care o 
reprezintă acesta pentru comunitatea 
evreiască și pentru toți americanii, va 
sancționa hărțuirea antisemită și abu-
zurile, atât online, cât și offline, va în-
cerca să prevină atacurile și inciden-
tele antisemite și va încuraja eforturile 
întregii societăți de a contracara anti-
semitismul și de a edifica o societate 
incluzivă, a tuturor.”

Demonstrație în Times Square
Drept reacție la creșterea manifes-

tărilor antisemite, a doua zi de Hanu-
ca mii de evrei din New York au par-

ticipat în Times Square la o celebrare 
a Hanucăi, prilej de a atrage atenția 
asupra situației antisemitismului. Eve-
nimentul, numit „Îndreaptă lumina 

asupra antisemitismului”, a fost coor-
ganizat de o serie de grupuri evreiești, 
inclusiv UJA-Federația din New York, 
Consiliul din NY al Relațiilor Comu-
nitare Evreiești, Comitetul Evreiesc 
American și Liga Antidefăimare. Au 
fost de față: Kathy Hochul, guvernator 
al New Yorkului; procurorul general 
Letitia James; oameni de cultură și 
întreaga distribuție a piesei Scripca-
rul pe acoperiș, prezentată de Teatrul 
Național idiș Folksbiene. Pe scena ri-
dicată în piață, vorbind alături de o Ha-
nuchie, Letitia James a denumit anti-
semitismul „o tumoră malignă” ce tre-
buie eradicată. La rândul său, Kathy 
Hochul, care a declarat că a sprijinit 
întotdeauna comunitatea evreiască, 
a denunțat „antisemitismul sub toate 
formele lui”. De curând, guvernato-
rul a introdus la New York o serie de 
inițiative pentru combaterea incitării la 
ură, care includ programe educative 
mai puternice și alocarea de milioane 
de dolari pentru fonduri de securitate, 
necesare sinagogilor.

MAREA BRITANIE
Recomandări

Lordul John Mann din Marea Bri-
tanie, care ocupă funcția de Consi-
lier Independent al Guvernului MS 
în Probleme de Antisemitism, a dat 
publicității un set de recomandări 
pentru combaterea antisemitismului, 
în contextul creșterii acestui fenomen 
în Marea Britanie și al șirului de ata-
curi noi împotriva comunității evreilor 
din Londra. Raportul, intitulat „Ura an-
tievreiască. Soluții pentru a confrunta 
antisemitismul în Marea Britanie 2023 
– reînnoirea angajamentului”, include 
zece recomandări pentru guvernul 
britanic, privind modalitatea de abor-
dare a antisemitismului în societatea 
britanică, în școli și campusuri univer-
sitare, și din punct de vedere politic, 
atât dinspre dreapta, cât și dinspre 
stânga.

Recomandările din raport includ 
angajamente mai ferme cu privi-
re la punerea în aplicare a legilor și 

reglementărilor adresate compani-
ilor de social media de eliminare a 
conținutului antisemit, îmbunătățirea 
programelor școlare legate de antise-
mitismul contemporan, alături de cele 
referitoare la Holocaust, mai multe 
fonduri pentru garantarea securității 
fizice a comunităților evreiești din Ma-
rea Britanie și îmbunătățirea furnizării 
de informații despre infracțiunile anti-
semite provocate de instigarea la ură.

Recomandările au fost publicate în 
condițiile proliferării atacurilor recen-
te împotriva evreilor din Londra. Su-
pranumită „pandemia infracțiunii de 
ură” de către organizațiile comunitare 
evreiești, șirul de hărțuiri antisemite 
durează de peste două luni. Astfel, 
potrivit ultimului raport, din decem-
brie, al Poliției Metropolitane, în 2022 
au fost comise 534 de incidente de in-
citare la ură, numai în noiembrie cifra 
fiind de 45.

GERMANIA
O nouă strategie

Ministrul federal de interne al Ger-
maniei, Nancy Faeser, a prezentat re-
cent programul guvernamental „Stra-
tegia națională împotriva antisemi-
tis mului și pentru protejarea vieții 
evre iești”. Ea a subliniat că teoriile con-
spi raționiste antisemite se bucură din 
nou de popularitate în Germania, fiind 
declan șate de pandemia de Covid 19.

Strategia de 50 de pagini a fost pu-
blicată în condițiile creșterii violenței 
și retoricii antisemite din țară. În 2021 
incidentele antisemite au crescut cu 
30%, înregistrându-se peste 3.000 
de cazuri. În 2022 s-a constatat o mai 
mare permisivitate în ceea ce privește 
imaginile și retorica antisemită, de la 
comentarii controversate despre Ho-
locaust, formulate de președintele 
Autorității Palestiniene, Mahmud 
Abbas, în timpul unei vizite oficiale, 
până la prezentarea unor lucrări anti-
semite la festivalul de artă Documen-
ta. În plus, au avut loc peste 300 de 
infracțiuni antisemite în primele trei tri-
mestre ale anului trecut, cu multe acte 
de violență.

Strategia se referă la cinci mari 
domenii de intervenție: adunarea de 
informații, educație preventivă, sprijin 
acordat comemorării Holocaustului, 
sancțiuni mai drastice pentru cei ce 
promovează antisemitismul și o mai 
mare conștientizare a istoriei și cultu-
rii evreiești.

Felix Klein, comisarul federal pen-
tru combaterea antisemitismului, a 
declarat la lansarea documentului că 
strategia a fost aprobată într-o peri-
oadă critică, în mijlocul pandemiei și 
cu afirmații antisemite mai recente cu 
privire la impactul războiului din Ucrai-
na și al sancțiunilor împotriva Rusiei 
asupra rezervelor de gaze ale Germa-
niei. Klein a arătat că antisemitismul 
este „o structură de percepere care 
oferă răspunsuri greșite și periculoa-
se la unele fenomene sociale și po-
litice complexe, mai ales în perioade 
de criză”.

La lansare a fost de față și Katha-
rina von Schnurbein, coordonator UE 
împotriva antisemitismului, care a vor-
bit despre strategia Uniunii din ultimul 
an pentru combaterea urii împotriva 
evreilor. „Germania trebuie să joace 
un rol-cheie în acest domeniu. Strate-
gia germană va duce la recunoașterea 
mai exactă și la acțiuni de combatere 
a antisemitismului în Germania, ceea 
ce va da un important imbold pe plan 
internațional”, a spus ea.

Frontcomunînlumeîmpotrivaantisemitismului

Pagină realizată de  
EVA GALAMBOS

Kathy Hochul
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În decembrie ce tocmai a tre-
cut, Parlamentul European a votat o 
rezoluție care denunță antisemitismul 
cuprins în manualele editate de Auto-
ritatea Palestiniană. Rezoluția citează 
„ura, incitarea la violență și antisemi-
tismul” din manualele folosite de zeci 
de mii de elevi, ceea ce contravine 
valorilor europene și „reprezintă prin-
cipalul obstacol în soluționarea con-
flictului. Toate manualele și materia-
lele didactice realizate din fonduri ale 
UE trebuie să corespundă cu stan-
dardele UNESCO de pace, toleranță, 
coexistență și nonviolență. Uniunea 
Europeană condamnă cu tărie dis-

cursul ce incită la ură, violența și an-
tisemitismul care continuă să se afle 
în programa educațională a Autorității 
Palestiniene”, se arată în rezoluție.

O analiză a sistemului educațional 
din teritoriile palestiniene, realizată 
de Impact-se, un organism israelian 
de monitorizare educațională, dată 
publicității în iulie 2021 a constatat că 
în manualele palestiniene evreii sunt 
definiți ca „impuri și inerent trădători”, 
iar „uciderea israelienilor este un fapt 
glorios, demn de un martir”. Aces-
te date și multe altele au fost găsite 
după ce UNRWA, organismul ONU 
pentru refugiații palestinieni, a afirmat 
de mai multe ori că antisemitismul a 
fost exclus din programa palestiniană. 
Raportul Impact-se enumeră exem-
ple care demonstrează prezența an-
tisemitismului. Statele Unite și UE 
finanțează anual UNRWA cu 400 de 
milioane de dolari.

„Hamas și Autoritatea Palestiniană 
au afirmat fără echivoc că nu vor da 
ascultare cererilor UE de schimbare 
a programei, principalul donator pen-
tru sectorul educațional palestinian. 
Aceste manuale sunt folosite și de 
UNRWA, finanțată de Statele Unite”, 
a declarat Marcus Sheff, președintele 
director general al Impact-se.

Congresul European Evreiesc a 
salutat rezoluția, în schimb ea a fost 
criticată dur de Hamas și de Autori-
tatea Palestiniană, aceasta din urmă 
considerând că rezoluția cuprinde 
afirmații false și atacuri la adresa co-
piilor și instituțiilor palestiniene și ale 
ONU, cum este UNRWA. (E.G.)

Deși genericul retrospectivei Max 
Herman (M.H.) Maxy, deschisă la 
Muzeul Național de Artă al Româ-
niei (MNAR), pune subiacent o linie 
despărțitoare între „avangardismul” și 
„socialismul” său, valoarea sa unifica-
toare – forajul sinelui în căutarea vocii 
proprii – este integralismul. Cu rădăcini 
în avangardă, descins din construc-
tivism, dar centrat pe interes pentru 
social, integralismul este dominanta 
picturilor lui, fie în creația timpurie (anii 
1920-1930), când se simte influența 
studiilor berlineze de la Școala Libe-
ră de Pictură, cu Arthur Segal, frec-
ventarea celebrei Novembergruppe, 
prezența în Galeriile Der Sturm, alături 
de Paul Klee, Louis Marcoussis, par-
ticiparea la Expoziția Internațională a 
Grupului „Contimporanul”, în compa-
nia lui Brâncuși, Paul Klee, Hans Arp, 
fie după revenirea la București, din 
1923 până la sfârșitul vieții.

Drumul lui de „pictor social”, de la 
începuturi la perioadele târzii, a fost 
schițat, la vernisaj, de directorul gene-
ral al MNAR, Călin Stegerean: „M.H. 
Maxy a fost una dintre marile figuri ale 
culturii din România în secolul al XX-
lea, fiind ceea ce se cheamă, înainte de 
orice, un lider. A fost un lider al mișcării 
de avangardă, care funcționa atunci în 
Germania (...), dar s-a întors în Româ-
nia, unde a impulsionat mișcarea de 
avangardă locală. De ce era important 
acest lucru? Era important pentru că 
o făcea într-o țară care, de curând, 
devenise România Mare și care avea 
nevoie de reforme. Și aceste reforme 
vizau și înnoirea limbajelor artistice. 
Or, el a adus un suflu nou și l-a impus 
într-o manieră care-i era caracteristică, 
într-o manieră plenară, într-o manieră 
foarte bogată din punct de vedere cul-
tural pentru că, dincolo de activitatea 
lui artistică, a fost și un creator; un cre-
ator al celei mai importante reviste de 
avangardă interbelice, adică Integral, 

„M.H.Maxy–Delaavangardălasocialism”Vernisaj la MNAR
ușor antipatizat de populația evreiască 
atunci când, în 1949, a devenit primul 
președinte al CDE, organizație înființată 
de Gheorghiu-Dej, prin care se încer-
ca promovarea politicii PCR în rândul 
populației evreiești.” CDE „a eșuat la-
mentabil”, desființându-se în 1953.

Vorbitorul a fost impresionat de 
prezența numeroasă a tinerilor, expo-
ziția fiind încă un mod de familiariza-
re cu „valorile evreiești din România”, 
promovarea lor fiind una dintre „marile 
dorințe ale FCER”.  (I.D.)

în jurul căreia a coagulat tot ceea ce 
însemna avangarda literară și artisti-
că din România anilor 1920.” Vorbito-
rul a pus reflectorul asupra calităților 
sale organizatorice și pedagogice în 
anii legislației antievreiești între 1940-
1944, când a fost director și profesor la 
Școala de Artă pentru elevii și studenții 
evrei, exmatriculați din învățământul 
de stat, dar și după 1945, când a fost 
președinte al Fondului Plastic. A sub-
scris la „comanda socială” în primii ani 
postbelici fără a cădea în proletcul-
tism. „A fost primul director al acestui 
muzeu, cel care a condus activitatea 
de organizare a muzeului, ceea ce a 
însemnat expunerea, restaurarea și 
conservarea operelor de artă. Dar nu 
cred că am fi făcut această expoziție, 
dacă acesta era singurul lui merit, deși 
multe dintre coordonatele pe care el 
le-a stabilit în anii 1950 au rămas în 
oarecare măsură valabile și astăzi.” 
După 1960, a mai arătat C. Stegerean, 
Maxy s-a reapropiat de avangardismul 
anilor tineri, dar fără forța artistică a 
acelei perioade. Directorul MNAR a 
mulțumit pentru realizarea expoziției 
colaboratorilor din Capitală și din țară 
– arhive, biblioteci, muzee, asociații, 
colecționari particulari – și colegilor.

„Expoziția s-a nimerit să se deschi-
dă într-un moment interesant în timp, 
spațiu și loc, la finalul unui an și la în-
ceputul unui an nou. Începem în cu-
rând să marcăm 145 de ani de la mo-
mentul în care primul evreu din Româ-
nia a primit cetățenia, după o perioadă 
lungă de timp, care s-a întins de-a lun-
gul multor secole și care, din păcate, 
este încărcată de momente dureroa-
se”, a spus președintele FCER, depu-
tatul Silviu Vexler, invitat de directorul 
MNAR să ia cuvântul. Este vorba de 
primul ofițer evreu în armata română, 
Mauriciu Brociner. „Una dintre cele 
mai emblematice imagini pentru acest 
proces se regăsește în această clădire 
și a fost de-a lungul timpului mult prea 
puțin pusă în evidență. Este vorba de 
un tablou al lui Grigorescu, «Evreu cu 
gâscă». În afară de imaginea acelui 
evreu (...), cei care au avut curiozita-
tea să citească istoria tabloului sau 
să privească de aproape acea hârtie 
care a fost desenată au putut obser-
va că era vorba de o petiție adresată 
Parlamentului României pentru a pri-
mi cetățenia.” Până la Constituția din 
1923, cetățenia se acorda individual, 
drept care trebuia făcută o cerere că-
tre ambele camere ale parlamentului. 
Cetățenia a fost retrasă evreilor tot în 
acest spațiu, la mai puțin de două de-
cenii, când gărzile legionare au defilat 
prin fața lui Antonescu. Revenind la 
prezent, Silviu Vexler a subliniat: „Fap-
tul că o astfel de expoziție dedicată 

unui artist evreu are loc, cred că este, 
în primul rând, un mesaj de speranță. 
Alături de Marcel Iancu, alături de Vic-
tor Brauner, Maxy formează cea mai 
vizibilă triadă a artiștilor evrei care au 
trăit și creat în România. Tablourile din 
această expoziție nu pot fi înțelese cu 
adevărat fără a vedea și contextul în 
care au fost create.” Un exemplu este 
grafica lui Maxy care a semnat sceno-
grafia multor spectacole la Barașeum, 
în anii prigoanei, fiind și unul dintre 
directorii teatrului. „Maxy-omul a fost 

DoianidelaîncheiereaAcordurilorAbraham
Între 6 și 9 decembrie 2022 s-a desfășurat la Roma o re-

uniune la nivel înalt, dedicată aniversării Acordurilor Abra-
ham care au deschis un nou capitol în istoria relațiilor dintre 
Israel și țările arabe. Au participat lideri politici, ambasadori, 
diplomați, membrii unor culte și alți invitați de marcă din 
peste 30 de țări. Scopul reuniunii, a arătat Danny Danon, 
fost ambasador al Israelului în Statele Unite, a fost ace-
la „de a împărtăși cu alte națiuni roadele acordurilor, de a 
lua în calcul faptul că acordurile nu trebuie privite numai 
ca bilaterale, ci ca multilaterale. Nu numai noi, participanții, 
profităm de roadele păcii. Vorbim despre proiecte în Africa, 
America Centrală, Asia, despre avantajele colaborării”, a 
spus el. În cadrul reuniunii s-a încercat găsirea unor mijloa-
ce pentru a transmite avantajele acordurilor și altor state, 
mai ales țărilor în curs de dezvoltare.

Un domeniu potențial de colaborare este securitatea 
alimentară, o preocupare majoră mai ales ca urmare a 
războiului din Ucraina. Statele din Golf, a subliniat Danon, 
caută să dezvolte proiecte agricole în Africa, iar Israelul va 
juca un rol datorită know-how-ului său tehnologic. Reuniu-
nea a scos în evidență și valorile împărtășite ale religiilor 

abrahamice, subliniate într-o declarație comună în care 
delegații și-au exprimat sprijinul față de valorile familiale 
tradiționale care „au permis religiilor și culturilor să aibă 
un impact pozitiv asupra lumii, inclusiv un angajament față 
de umanism, toleranță și coexistență”. Potrivit lui Elie Aba-
die, marele rabin al Emiratelor Arabe Unite, cei trei piloni 
ai acestei reuniuni sunt: toleranța, coexistența și diversita-
tea; religia și familia; pacea economică. Acești piloni vor fi 
răspândiți de participanții la reuniune în întreaga lume.

La rândul său, imamul Mohammad Tawhidi, musulman 
șiit iranian și vicepre ședintele Consiliului Mondial al Imami-
lor, și-a manifestat satisfacția față de încheierea Acordurilor 
Abraham, acest gest confirmând intuiția lui despre „sosirea 
unei epoci de pace între statele musulmane și evrei”, în 
pofida celor care au considerat că acest demers va fi impo-
sibil. El a recunoscut că, până în 2018, el însuși manifesta 
„tendințe fundamentaliste” și că una dintre personalitățile 
care l-au influențat a fost rabinul Abadie. De atunci a de-
venit un apărător „plin de pasiune” al evreilor și consideră 
antisemitismul un atac la propria persoană.

EVA GALAMBOS

ParlamentulEuropeancondamnă 
antisemitismul din manualele 

palestiniene

HarryPotter,tradusînidiș
Îndrăgita serie de romane fantas-

tice Harry Potter, a autoarei britanice 
Joanne K. Rowling, a cunoscut, de la 
publicarea sa în perioada 1997-2007, 
un succes literar extraordinar. A deve-
nit una dintre cele mai traduse opere 
de ficțiune din literatura universală, 
apărând în peste 80 de limbi, de la 
franceză, italiană sau germană până 
la greacă veche, latină sau galică. În 
ultimii doi ani, colecția de traduceri 
s-a îmbogățit cu versiunea în limba 
idiș a acestei opere, momentan a 
primei cărți din serie, și anume Harry 
Potter un der filosophisher shteyn 
(Harry Potter și piatra filozofală). Tra-
ducătorul este idișistul american Arun 
Schaechter Viswanath, evreu orto-
dox, în vârstă de 31 de ani. Cartea a 
apărut la editura suedeză Olniansky 
Tekst. Prima ediție a avut 1.000 de 
exemplare, tiraj epuizat în două zile. 
Ediția a doua s-a epuizat și ea o lună 
mai târziu, ceea ce a impus un nou 
tiraj.

Povestea traducerii este foarte in-
teresantă. Traducătorul, care s-a năs-

cut la New York și a crescut în New 
Jersey, provine dintr-o familie pentru 
care idișul este o moștenire culturală 
ce se cere perpetuată din generație în 
generație. Bunicul lui Arun, Mordkhe 
Schaechter, a fost profesor de idiș 
la Universitatea Columbia, iar mama 
lui Arun, Gitl Schaechter Viswanath, 
este autoarea unui amplu dicționar 
englez-idiș. Totuși, până la 12 ani, tâ-
nărul Arun nu a fost atras de învățarea 
idișului, acesta părându-i mai curând 
o sursă de anxietate și o povară prea 
greu de dus. După ce și-a dat seama 
că este o limbă fermecătoare, pe care 
nu o cunoștea nici pe departe atât de 
bine pe cât credea, s-a lansat cu pasi-
une în studiul ei.

În timp, această pasiune s-a do-
vedit productivă, pentru că abia așa 
a avut ideea de a traduce în idiș o 
carte extrem de populară în lume, cu 
gândul că nu își poate „crește propri-
ii copii într-o limbă care nu-l avea pe 
Harry Potter”. Editorul suedez Nikolaj  
Olniansky, 
care, prin tre  (Continuare în pag. 23)

CLAUDIA BOSOI
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În curând ne apropiem de sfârșitul primului an 
al războiului dintre Ucraina și Rusia, și specialiști 
în ale conflagrațiilor armate nu întrevăd nicio șansă 
de terminare a unui conflict al cărui substrat e com-
plicat și ale cărui consecințe prevăd o catastrofă la 
nivel național.

Fără discuție, în ciuda legendei biblice, din punct 
de vedere teoretic David nu-l poate învinge pe Go-
liat. Ucraina e departe de a avea resursele și pu-
terea necesare pentru a face față ursului siberian. 
Iar faptul că, până la data scrierii acestor rânduri, 
armata ucraineană face față cu succes agresiunii 
putiniene nu trebuie să producă confuzii în mintea 
nimănui. Ucraina face față situației datorită enor-
mului ajutor militar primit de la puterile occidentale 
și în felul acesta poate ține – deocamdată – în frâu 
încercările armatei ruse de a ocupa întreaga țară și 
a o transforma într-un vasal aducător de grâne și de 
forță de muncă ieftină.

În ultimele luni, acest război a căpătat un carac-
ter static și, cum spunea cineva acum câteva zile, 
de fapt lupta se duce între Rusia și Statele Unite, 
rolul ucrainenilor e doar să 
moară pe front sau acasă, sub 
bombardamentele nimicitoare, 
de frig și de foame.

Dar în fața rușilor se află țările pactului NATO, 
care înțe leg perfect că pofta lui Putin nu se oprește 
la granița de vest a Ucrainei, ci următoarea victimă 
ar putea fi orice țară care se învecinează la est cu 
Ucraina. De aceea ajutorul occidental are nu numai 
o justificare umană, ci și un substrat geopolitic de 
însemnătate crucială.

Prea cunoscuta expresie, după care cel care nu 
învață din greșelile trecutului le va repeta în mod 
sigur, se aplică și aici. Așa-numitul Război de Iar-
nă (Winter War) a izbucnit la sfârșitul lui noiembrie 
1939, prin invazia trupelor sovietice prost organiza-
te și insuficient înarmate asupra teritoriului Finlan-
dei neutre, și s-a încheiat cu pacea de la Moscova, 
trei luni și jumătate mai târziu, cu retragerea com-
pletă a Armatei Roșii, după ce pierduse foarte mulți 
luptători și fusese nevoită să se retragă treptat din 
teritoriile temporar ocupate.

Se dovedește că, din punct de vedere militar, 
Rusia nu mai e ceea ce se credea că era, și că i 
se potrivește mai bine expresia chineză de tigru de 
hârtie, adică ceva care pare foarte amenințător, dar 
care, de fapt, e slab și neputincios.

Ceea ce nu înseamnă că Ucraina e pe cale de 
a termina victorioasă acest război pe care ea nu 
l-a început și nici măcar nu l-a provocat. Populația 
Ucrainei suferă din plin, se moare și viața devine 
în multe orașe și sate din ce în ce mai grea. Peste 
patru milioane de ucraineni au devenit refugiați în 
țările vecine și și mai mulți au devenit refugiați în 
propria lor țară. Ucraina are nevoie de ajutor umani-
tar, dar nu numai. Ajutorul militar oferit din afară s-a 
dovedit, așa cum am amintit mai sus, crucial pentru 
a face față invaziei.

Și aici intervine poziția Israelului. Pe vremea 
mea, la întrebarea Cu cine se învecinează Uniunea 
Sovietică? răspunsul era Cu cine vrea ea! Se pare 
că lucrurile nu s-au schimbat în mod radical. Într-un 
fel sau altul, azi Rusia se învecinează cu... Israelul, 
deși această realitate nu poate fi confirmată de ni-
cio hartă a lumii. Putin a salvat regimul despotului 
sirian Assad și, ca urmare, trupe sovietice se află 
plasate pe teritoriul acestei țări și foarte aproape de 
granița cu Israelul. De câțiva ani buni, pe teritoriul 
Siriei se petrec niște lucruri ce afectează în mod 
profund și îngrijorător situația Israelului: Iranul trimi-

te organizației teroriste libaneze Hezbollah, prin Si-
ria, armament și muniții, în vederea unui atac venit 
de la granița noastră de nord.

Așa cum ne-a „învățat” marxismul, nimic nu e 
întâmplător. În cazul unui eventual atac israelian 
asupra reactoarelor atomice iraniene, lovitura care 
se pregătește ca răspuns (pe lângă altele, cum ar 
fi atacul direct din Iran) e un atac venit din nord. Din 
acest simplu motiv, Israelul se vede obligat să distru-
gă aceste convoaie și depozite de armament desti-
nate organizației libaneze. Dar, pentru a duce la bun 
sfârșit această sarcină, e nevoie de aprobarea tacită 
a Rusiei; altminteri, în loc să ne batem cu Iranul pe 
teritoriul Siriei, vom fi atacați de forțele aeriene și te-
restre rusești, plasate pe întreg teritoriul sirian.

Și acum, despre noi și Ucraina; sau, mai bine-zis,  
noi și Volodimir Zelenski, președintele evreu al 
Ucrainei. Din primele zile ale conflagrației, Zelenski 
cere cu insistență ajutor militar israelian. Cu alte 
cuvinte, Israelului i se cere să ia poziție activă în 
acest război, chiar dacă un ajutor militar ar periclita 
situația sa în fața trupelor rusești aflate în Siria.

Cine a spus că politica 
internațională e simplă, 
dacă respecți anumite re-
guli de bază?!

Da, Israelul ajută Ucrai na, ajutor emi na men te 
umanitar. A deschis un spital de campanie în prime-
le luni ale războiului, a trimis echipament de apă-
rare și a primit zeci de mii de refugiați ucraineni, 
evrei și creștini. Și toate acestea în ciuda faptului 
că, în mod constant, de zeci de ani, Ucraina votea-
ză sistematic împotriva Israelului la ONU (inclusiv 
în ultimele luni!).

Israelul a primit de-a lungul timpului zeci de mii 
de olim hadașim din Ucraina; și acest imens grup 
exercită presiuni asupra guvernului, cu scopul de 
a-i forța mâna și a-i schimba deciziile.

Dar atunci când, aproape în fiecare săptămâ-
nă, armata israeliană atacă (după spusele surse-
lor străine) convoaie militare iraniene având ca 
destinație Libanul, niciun om cu judecata limpede 
și sănătoasă nu poate presa în direcția schimbării 
poziției israeliene față de actualul conflict.

Și, între noi fie vorba, tot ce are Israelul și tot 
ce poate oferi Ucrainei, țările din NATO posedă cu 
prisosință. Din păcate, situația actuală de pe frontul 
ucrainean nu anunță nimic bun. E vorba de un ade-
vărat război de uzură; și pagubele umane și materiale 
se concentrează în cea mai mare măsură pe teritoriul 
Ucrainei. Nu sunt nici pe departe strateg militar, dar 
am convingerea că, enervat de eșecurile unei armate 
ineficiente, Putin a decis să distrugă Ucraina în adevă-
ratul înțeles al cuvântului, bombardând tot ce se poate 
bombarda și distrugând tot ce se poate distruge.

Soluția? Semnatarul acestor rânduri e ultimul 
care poate încerca a da un răspuns la această în-
trebare!

Un lucru e clar. Putin a dorit un blitzkrieg, dar a 
ignorat un „amănunt” esențial: armata sa nu e pre-
gătită pentru a face față unui dușman înverșunat, 
devenit victimă, și care-și apără, vorba poetului, să-
răcia, nevoile și neamul!

Singura întrebare care, de fapt, are importanță e 
cea legată de numărul necesar de morți și răniți, de 
ambele părți, care să reprezinte masa critică ce va 
obliga la trecerea la tratative. Păcat de toți cei care 
își pierd sănătatea sau chiar viața într-un război pe 
cât de injust, pe tot atât de inutil!

Prof. dr. GABRIEL M. GURMAN
Omer, Israel

gurman@bgu.ac.il

Însemnări de la fața locului

Continuăm să prezentăm capitole din căr-
ticica lui Moritz Schweig, intitulată Indicatorul 
organizațiilor evreiești din București.

Contrar titlului, lucrarea nu este consacrată doar 
activității din București, ci și celei a unor organizații 
din întreaga țară. Subiectul este de importanță isto-
rică, politică, culturală ș.a., acesta indicând activi-
tatea evreilor pe multiple planuri pentru menținerea 
evreității, pentru consolidarea și dezvoltarea 
conștiinței iudaice, a tradiției ei milenare.

Delegația sioniștilor evrei din România la al trei-
lea Congres Mondial al Sioniștilor, ținut la Basel, în 
1899, a cerut să fie pusă pe ordinea de zi a con-
gresului problema culturală. Din delegație au făcut 
parte șef-rabinul dr. I. Niemirower, rabinul dr. Iacob 
Nacht, scriitorul și publicistul Moses Schwarzfeld, 
medicul Karpel Lippe, unul dintre sioniștii de frunte 
ai evreimii din România; a fost de față și Moses 
Gaster. La una dintre întrunirile congresului, la pro-
punerea delegației din România s-a 
pus în discuție activitatea pentru răs-
pândirea între evrei a culturii naționale 
israelite, prin istoria și literatura iudai-
că, prin învățarea limbii ebraice.

Întoarsă acasă, delegația a creat 
Comisia Culturală a Mișcării Sioniste, cu ramificații 
în toată țara. S-a lansat un program de activitate 
culturală, de predare a limbii ebraice după metoda 
ibrith l’ibrith care înseamnă învățarea limbii ebraice 
prin explicații date în cuvinte ebraice deja învățate. 
La Conferința din Galați, din anul 1915, Comisia 
Culturală a Mișcării Sioniste a fost reorganiza-
tă, ea divizându-se în trei subcomisii: una pentru 
învățarea limbii ebraice, alta pentru învățarea limbii 
române și a treia pentru învățarea limbii idiș. Comi-
sia a fost alcătuită din: dr. Niemirower, președinte; 
M. Schweig, secretar; printre membrii comisiei 
erau dr. Heinrich Alperin, rabin, profesor, absolvent 
al facultății de filosofie, medicul Lazăr Mayersohn, 
interesat de iudaism, ing. Jacques Canner ș.a.

Societatea pentru Publicarea de Cărți Didac-
tice Israelito-Române a fost fondată în 1881 din 
inițiativa lui F.A. Focșăneanu care a donat primul 
fond de 1.000 de lei. Primul comitet era compus din 
F.A. Focșăneanu, rabinul și profesorul dr. Mayer 
Beck, dr. M. Gaster, dr. Elias Schwarzfeld, Lazăr 
Șăineanu, N.C. Popper, intelectuali evrei care au 
contribuit nu doar la dezvoltarea culturii evreiești, 
ci și la cultura română. Scopul societății era ela-
borarea și supravegherea cărților necesare școlilor 
israelite din țară, în special a celor cerute pentru 
învățământul religiei mozaice. S-a prevăzut tradu-
cerea în română a Bibliei și a altor cărți religioase 
care să slujească drept manuale la predarea aces-
tei materii. Societatea a editat cărțile Curs gradat 
de religie mozaică pentru clasele II, III și IV și Isto-
ria israeliților din epoca postbiblică, autor I.D. Bally, 
care au fost premiate cu medalia de aur la Expoziția 
Generală Română din 1906 de la București. S-au 
mai publicat: Învățătura religiunii mozaice și Voca-
bular analitic la Pentateuh, de Mayer Beck, rabin, 
profesor și publicist; Gramatica limbii ebraice, de L. 
Cassvan; Istoria Bibliei, de dr. M. Gaster.

Societatea Israeliților Români (SIR) a fost fonda-
tă în 1909, scopurile ei fiind: unirea evreilor români, 
pentru satisfacerea intereselor lor; ridicarea și dez-
voltarea caracterului intelectual și moral al evreilor; 
inspirarea celor mai pure principii de filantropie, 
onoare și patriotism; cultivarea științei și artei, perpe-
tuarea doctrinelor eterne ale credinței strămoșești. 
Fondator al societății a fost I.B. Brociner (1846-
1918), una dintre importantele personalități ale 
vieții social-politice și culturale evreiești. Brociner a 
fost un luptător pentru emanciparea evreilor. El a 
încercat să demoleze prin dovezi istorice afirmația 
că evreii sunt „străini” pe pământul românesc și a 
fost un susținător al sionismului politic. Cea mai 
importantă lucrare a sa este Chestiunea Israeliților 
Români până la 1848, volumul I apărând în 1910.

De curând a apărut o carte despre B’nai B’rith în 
București, scrisă de Bogdan Constantin Dogaru. În 
volum sunt preluate unele informații din „cărticica” 
lui Schweig.

În articolul următor începem să prezentăm acti-
vitatea unor organizații în București.

LYA BENJAMIN

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

Organizații 
cultural-educative  
aleevreimiiromâne

Israel,întreUcrainașiRusia

Retrospectivădecembrie2022,înviațaCEB
Evenimente religioase, culturale, comunitare, 

educative, diplomatice au marcat viața CEB, direct 
sau prin participare, în ultima lună a anului trecut.

În primul rând, cel dedicat sărbătorii de Hanuca 
5783: ceremonia de aprindere a primei lumânări de 
Hanuca la Templul Coral din Capitală, urmată de 
tradiționalul spectacol oferit de formațiuni muzicale 
ale CEB, cu participarea prim-cantorului Emanuel 
Pusztai și a Corului Templului Coral, având-o pe 
directoarea TES, Maia Morgenstern, invitată spe-
cială.

Printre acțiunile culturale, la care au fost prezenți 
reprezentanți ai CEB, demne de reținut sunt: lan-
sarea manualului Neurocriminologia la Biblioteca 
Academiei Române; cărțile apărute la Hasefer, 
despre care RE a relatat pe larg, ca și despre lan-

sările la Târgul de Carte Gaudeamus, ediția actua-
lă; deschiderea oficială, la Palatul Parlamentului, a 
noului sezon expozițional cu lucrări aflate în patri-
moniul Muzeului Național de Artă Contemporană al 
României.

A fost organizat un seminar destinat liderilor 
CEB. La întrunirea Comitetului de Conducere al 
CEB au fost aprobate cereri de adeziune la orga-
nizație din partea unor evrei bucu reșteni care nu 
erau încă membri ai comunității. A fost semnat 
un contract de sponsorizare a CEB, în urma pre-
ocupărilor permanente de identificare și atragere 
de fonduri. Au continuat acțiunile de întocmire a 
documentației privind acordarea ajutoarelor primite 
de la Claims Confe rence 
și a documentației pentru 

(I.D.)
(Continuare în pag. 22)
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prefața cărții Uman hamashrokit, în 
traducere liberă, „Artistul fluierului”.

Klein a devenit un muzeu ambu-
lant. A arbitrat la trei ediții ale Mondi-
alelor și la tot atâtea Jocuri Olimpice. 
Diverse obiecte care îi aparțin sunt 
expuse la muzee, de la Moscova la 
Zürich și până în Spania. În Elveția 
poate fi admirat, chiar cu amuzament, 
cartonașul galben cu care nu l-a ier-
tat pe Maradona și, pentru că avem 
simțul umorului, iată altă legătură cu 
România, pentru că și Hagi & Co. i-au 
dat „galben” lui Diego, de două ori la 
Mondiale, o dată cu acel 1-1 de la 
„Italia Novanta” și apoi prin elimina-
rea Argentinei de la SUA-’94, deși, e 
drept, la ultima ispravă „El Pibe” era 
deja suspendat pentru consumul de 
stupefiante.

Dar să lăsăm gluma la o parte, 
deși, în lumea câinoasă a sportului, 
simțul umorului trebuie salutat cu cor-
dialitate. Abraham Klein este un tip 
paradoxal. A fost frust în teren, dar 
este un tip cordial în umanitatea lui 
umană. Poate dacă și-ar fi dorit astăzi 
să devină arbitru, după anumite stan-
darde imberbe n-ar fi fost acceptat, 
pentru că este un tip mic de statură, 
deși mare la sfat. „Dar este un evreu 
foarte inteligent”, cum mi-l bârfește 
prietenul Beno de la Tel Aviv. Un vuiet 
intracelular...

Anul trecut s-au împlinit 40 de ani 
de la cel mai important meci al regre-
tatului Paolo Rossi, petrecut la Mondi-
alul din Spania. La trecerea în Absolut 
a italianului, cineva a avut inspirația 
să facă un film despre vedeta cam-
pioanei lumii din 1982, care marcase 
trei goluri în meciul cu Brazilia. Rolul 
personajului „Abraham Klein” a fost 
interpretat de un actor de succes, dar 
povestea nu se oprește aici. În perioa-
da filmărilor, Klein s-a întâlnit cu vădu-
va lui Paolo Rossi. I-a povestit cum, 
după ce-i ciomăgiseră unii soțul, fără 

Istoria falafelului este controversa-
tă, dar se știe cu precizie că nu este 
exclusiv un produs de origine isra-
eliană. Mulți cercetători cred că pro-
vine din Egipt, preparat de creștinii 
copți din perioada romană. De aceea, 
cea mai exactă și atotcuprinzătoare 
explicație legată de proveniență este 
că face parte din bucătăria din Orien-
tul Mijlociu, aceasta fiind populară în 
întreaga regiune.

În țările arabe, falafelul se con-
sumă din motive religioase, mai ales 
de Ramadan. Creștinii îl consumă în 
timpul postului. Însă în Israel falafe-
lul ocupă un loc special, adesea fiind 
considerat un fel național al statului 
evreu. Din punct de vedere halahic 
este parve, nici carne nici lapte, ceea 
ce explică răspândirea lui.

Este un produs sănătos, deoare-
ce năutul – baza falafelului – conține 
puține grăsimi, nu are colesterol, în 
schimb este bogat în proteine. Este 
adevărat că absoarbe grăsime în timp 
ce este prăjit, dar pentru a se evita 
asta, se poate coace în cuptor.

Chiar dacă există controverse, 
s-a stabilit, pe bază de sondaje inter-
naționale, că cel mai bun falafel se 
găsește în Israel. Haifa se situează 
pe primul loc în lume, urmată de Tel 
Aviv, Ierusalim și Beirut, apoi urmează 
o serie de orașe europene.

Ingrediente:
• 500 grame năut
•  1/2 linguriță bicarbonat de sodiu 

alimentar
• 1 ceapă mică feliată
• 1/4 cană pătrunjel mărunțit
• 1-5 căței de usturoi
•  1,5 linguri făină albă (sau făină 

de năut)
• sare după gust
• 2 lingurițe chimion
• 1 linguriță coriandru
• 1/4 linguriță piper negru
• 1/4 linguriță chili

• un vârf de cuțit cardamon
• 1 linguriță praf de copt, opțional
• ulei pentru prăjit

Preparare:
Cu o zi înainte, se înmoaie năutul 

în apă în care s-a adăugat bicarbona-
tul și se pune la frigider. Se ține între 
12-24 de ore. Apa trebuie schimbată 
cel puțin o dată. Volumul năutului se 
dublează.

După ce s-a înmuiat, năutul se spa-
lă bine, se scurge de apă și se pune 

într-un  mixer împreună cu ceapa, us-
turoiul, pătrunjelul, făina, sarea și ce-
lelalte ingrediente. Se mixează până 
când compoziția devine aproape ca o 
pastă. Se scoate din mixer, se așază 
într-un bol și se mai amestecă cu o 
furculiță ca să dispară eventualele 
cocoloașe. Se acoperă bolul cu o folie 
și se pune în frigider cam două ore.

Se încălzește uleiul într-o tigaie 
până aproape de 200 de grade C. Cu 
mâna umedă, din pasta de falafel se 
formează niște perișoare, mai mici 
sau mai mari, după dorință, și se pră-
jesc în uleiul încins. Dacă biluțele se 
desfac, se adaugă în mixtură încă trei 
linguri de făină și, în ultimă instanță, 
două ouă. Timpul de prăjire este de 
2-3 minute, până când falafelul capă-
tă o culoare maroniu-aurie. Se scoate 
din tigaie și se pune pe o hârtie ab-
sorbantă, pentru a se scurge uleiul în 
plus.

Se servește fierbinte, împreună cu 
un sos tahini și cu humus. (E.G.)

       Din bucătăria evreiască

Falafelul,unprodusarabo-israelian

AbrahamKlein,artistulfluierului,celebratlaCupaMondialădinQatar
Abraham Klein este, probabil, cel 

mai important arbitru din istoria Israe-
lului. Născut la Timișoara, la 29 martie 
1934, Abraham Klein a reprezentat 
celebrarea comună a Israelului și a 
României, la Mondialele din Qatar.

Teoretic, a fost porunca istori-
că a tragicelor noastre destine ca 
Naționalele României și Israelului să 
nu se califice la Cupa Mondială din 
Qatar. Practic, Israelul și România au 
fost onorate la un turneu final la care 
multe dintre combatantele de pe ga-
zonul artificial, crescut pe stadioane 
proaspete, dar proiectate pentru de-
molare (ironia sorții, apropo de modul 
în care unii „iubesc” sportul și susțin că 
fac „business”!), au tropăit către uitare.

Abraham Klein, trăitorul de la etajul 
10 al unui stabiliment cochet din Hai-
fa, cu Mediterana sărutându-l în fieca-
re zi pe frunte, a coborât în Qatar la 
invitația expresă a președintelui FIFA, 
Gianni Infantino, nu pentru a cocheta 
cu o competiție, ci pentru a-și onora 
contemporanii. Muzeul FIFA i-a oferit 
un „Certificat de Ambasador” care, în 
zilele noastre, se traduce prin respect.

În Qatar, Klein, împreună cu jumă-
tatea sa, Braha (de profesie ziaristă, 
după cum mi-a șoptit un drag prieten 
jurnalist israelian!), au fost invitații per-
sonali ai președintelui FIFA. Firește, 
au locuit împreună cu președinții 
Federațiilor și cu delegații forului mon-
dial, iar limuzina personală i-a ferit de 
soarele înșelător al deșertului. Fostul 
arbitru a văzut cele mai importante 
meciuri și toată lumea a rămas uimită 
de vitalitatea sa.

Dintre apropiați a lipsit însă Pelé, 
marele nelipsit care acum ne-a părăsit 
pe toți. Abraham Klein a fost prietenul 
(probabil, ca să evităm competițiile 
postume și infantile, de tipul Pelé vs. 
Maradona) celui mai luminos fotba-
list al planetei. Dar și brazilianul s-a 
înfrățit cu israelianul, căruia i-a scris 

milă, l-a ridicat el însuși de pe gazon, 
pentru că vitraliile artei trebuie să ră-
mână imaculate. Arbitrii de azi trăiesc 
precum niște burghezi suficienți. Pe 

vremuri existau lumini voievodale, 
deși probabil mai sărace.

Debutul în arbitraj, datorat 
croitorului: „Fluieră ce vezi!”
La 29 martie, Abraham Klein va 

împlini 89 de primăveri, așa cum se 

spune în ebraică. Dar importantă este 
prospețimea. Cariera sa în arbitraj 
poate deveni oricând o poveste cine-
matografică. Copil fiind, Abraham și-a 
rupt pantalonii la joacă. Mama sa l-a 
trimis la un croitor care, din întâmpla-
re, „fluiera” într-o ligă inferioară. I-a 
plăcut puștiul și l-a dus cu el pe stadi-
on. Arbitrul meciului s-a accidentat și 
croitorul l-a rugat pe Klein să-l înlocu-
iască. Așa, tam-nisam? Șoc, nu alta. 
Cum să răzbată? Răspunsul a fost 
simplu: „Fluieră ce vezi!”...

Abraham Klein a arbitrat perfect 
în „meciul de debut”, iar toată lumea 
i-a prezis că va deveni o somitate în 
domeniu. Acesta este doar un detaliu 
prins în cartea sa, Uman hamashrokit. 
Artistul fluierului arată că, dincolo de 
sfânta noastră fragilitate, există oa-
meni care comit acte de curaj față de 
inerție.

Akol meule, Abraham. Totul este 
excepțional! Briut eitana, Abraham! 
Ad mea veesrim!

ANDREI-GEORGE DICU

RegeleCharlesalMariiBritanii
apetrecutHanucaalăturide

supraviețuitoriaiHolocaustului
De Hanuca, regele Charles al Marii 

Britanii a participat la o recepție orga-
nizată la Centrul Comunitar Evreiesc 
nr. 3 din nordul Londrei. El a continuat 
astfel un obicei al familiei regale. Vi-
zitând complexul, s-a întâlnit cu un 
grup de fete care pregăteau cadouri 
pentru cei fără adăpost, a urmărit un 
curs de cosmetică organizat pentru 
elevii religioși, a admirat abilitățile ce-
lor din clasa de autoapărare krav-ma-

ga și a vizitat bucătăria unde voluntari 
și refugiați pregăteau pachete de ali-
mente pentru nevoiași. Dar cea mai 
mare surpriză a produs-o când s-a 
alăturat unui grup de supraviețuitori 
ai Holocaustului, din care făcea par-
te și sora vitregă a Annei Frank, Eva 
Schloss, de 93 de ani, și a dansat 
cu ei hora. La început a stat de vor-
bă cu cei prezenți și, după ce a dan-

sat, a povestit că muzica evreiască și 
hora i-au evocat dansurile țărănești 
din Scoția. Eva Schloss a povestit că 
regele a fost cu adevărat interesat și 
i-a plăcut tot ceea ce se face la Cen-
trul comunitar. Ea a amintit apoi de 
creșterea antisemitismului în Anglia 
și și-a exprimat speranța că Charles 
va contribui la îmbunătățirea situației 
evreilor din țară. Suveranul a primit 
din partea comunității o Menoră pe 
care scria „O singură lumânare oferă 
lumină pentru mulți”.

Anterior, regele Charles a vizitat 
sediul Community Security Trust, o 
organizație de caritate care și-a pro-
pus să întărească măsurile de securi-
tate pentru comunitatea evreiască din 
Marea Britanie.

Deși vizita s-a desfășurat paralel 
cu prezentarea serialului Netflix des-
pre prințul Harry și soția lui, Meghan, 
în care familia regală este criticată, 
această problemă nu a fost abordată 
în timpul vizitei. În general, familia re-
gală nu a făcut niciun fel de comenta-
rii legate de film. Mai mult, la câteva 
ore după ultimul episod, familia și-a 
demonstrat unitatea, participând la un 
concert caritabil de colinde la West-
minster Abbey. Au fost de față familia 
prințului William cu cei doi copii mai 
mari, cărora li s-au alăturat regele 
Charles, regina consoartă Camilla și 
alți membri ai familiei regale. (E.G.)

Retrospectivădecembrie2022…
despăgubiri din partea Autorită ților Federale Germane, 
destinate supraviețuitorilor Holocaustului din 18 localități 

din România, recunoscute ca fiind ghetouri deschise. În cimitirele CEB au fost 
efectuate șase înhumări.

Reprezentanți ai CEB au luat parte la aniversarea a 25 de ani de la înființarea 
Complexului Educațional Laude-Reut. La invitația E.S. Reuven Azar, ambasa-
dorul Israelului în România, liderii CEB au participat la festivitatea de la ONB, 
consacrată sărbătorii de Hanuca și aniversării instituției școlare amintite.

(Urmare din pag. 21)

Abraham Klein, Gianni Infantino 
și Del Piero (de la stg. la dr.)
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FILE DE CALENDAR6
Evrei născuți în luna februarie

Emilio Gino Segrè – fizician, născut la 
Tivoli, 1 februarie 1905, emigrat în SUA, 
1938. Descoperitor al elementelor technețiu 
și astatin și al antiprotonului. Premiul Nobel 
pentru fizică, 1959. Decedat la Lafayette, 
California, 1989.

Solomon R. Guggenheim – colecționar 
de artă și filantrop, născut la Philadelphia, 
2 februarie 1861. A întemeiat Solomon R. 
Guggenheim Foundation (1937) și Solo-
mon R. Guggenheim Museum (1939). De-
cedat la Long Island, 1949.

Felix (Jakob Ludwig) Mendelsssohn-
Bartholdy – compozitor și pianist, născut 
la Hamburg, 3 februarie 1809. Convertit de 
părinți la luteranism, totuși mândru de origi-
nea sa evreiască. Decedat la Leipzig, 1847.

Shlomo Goren (Gorencik) – rabin, ge-
neral în Armata de Apărare a Israelului, 
născut la Zambrow, Polonia, 3 februarie 
1917, imigrat în Palestina, 1925. Șef-rabin 
așkenaz al Israelului, 1973-1983. Decedat 
la Ierusalim, 1994.

Florin Mugur – scriitor, născut la 
București, 7 februarie 1934. Premiul Uniunii 
Scriitorilor, 1977. Carte: Schițe despre feri-
cire. Decedat la București, 9 februarie 1991.

Boris Leonidovici Pasternak – poet și 
scriitor, născut la Moscova, 10 februarie 
1890. Convertit la ortodoxie, dar identificat 
ca evreu. Premiul Nobel pentru literatură, 
1958. Roman: Doctor Jivago. Decedat la 
Peredelkino, Moscova, 1960.

Joseph Kessel – scriitor, născut la Villa 
Clara, Argentina, 10 februarie 1898, mutat 
în Franța, 1908. Premiul Academiei Fran-
ceze, 1926. Decedat la Avernes, Franța, 
1979.

Abram Iosifovici Khasin – campion 
mondial de șah, născut la Zaporijia, Ucrai-
na, 15 februarie 1923, stabilit în Germania, 
2002. Invalid de război, a pierdut picioarele 
în bătălia de la Stalingrad. Decedat la Es-
sen, 6 februarie 2022.

Herman Kahan (Chaim Hersch Kahan) 
– rabin, om de afaceri, supraviețuitor al Ho-
locaustului, memorialist, născut la Sighet, 
15 februarie 1926. Stabilit în Norvegia, de-
cedat la Oslo, 13 februarie 2020.

Mayer Amschel Rothschild – bancher, 
născut la Frankfurt pe Main, 23 februarie 
1744. Unul dintre cei mai influenți oameni 
de afaceri din istorie. Decedat la Frankfurt 
pe Main, 1812.

Leopold Trepper – luptător antifascist, 
născut la Nowy Targ, Polonia, 23 februa-
rie 1904. Organizator al rețelei antinaziste 
Rote Kapelle, Franța, 1938-1944. Arestat în 
URSS, revenit în Polonia, emigrat în Israel, 
1974.  Decedat la Ierusalim, 1982.

Hary Kuller (Haim Culer) – sociolog și 
istoric al evreilor din România, născut la 
Lucăcești, 23 februarie 1929. Ordinul Me-
ritul Cultural, 2009. Decedat la București, 
2020.

Ariel Sharon (Arik Scheinermann) – mi-
litar și om politic, născut la Kfar Malal, 26 
februarie 1928. Prim-ministru al Israelului, 
2001-2006. Decedat la Havat Shikmin, 
2014.

Evrei decedați în luna februarie
Arthur william Feuerstein – șahist, 

născut în SUA, 1945. Campion de șah, 
SUA. Decedat la Mahwah, New Jersey, 2 
februarie 2022.

George Steiner – istoric și critic literar, 
născut la Neuilly-sur-Seine, 1929, emigrat 
în SUA. Premiul Truman Capote, 1998. 
Decedat la Cambridge, Anglia, 3 februarie 
2020.

Douglas Goldhamer – rabin, savant 
în studii iudaice, născut în SUA, 1945. A 
întemeiat Hebrew Seminary, prima școală 
rabinică pentru surzi. Decedat în SUA, 3 fe-
bruarie 2022.

Ruth Dayan (Schwartz) – scriitoa-
re și activistă socială, născută la Haifa, 
1917. Premiul Partener pentru Pace, al 

Comunității Neve Shalom / Wahat al-Sa-
lam, 2007. Decedată la Tel Aviv, 5 februarie 
2021.

Max Perutz – biolog, născut la Viena, 
1914, convertit de părinți la catolicism, sta-
bilit în Anglia, 1938. Premiul Nobel pentru 
chimie, 1962, pentru studii asupra hemo-
globinei și mioglobinei. Decedat la Cam-
bridge, Anglia, 6 februarie 2002.

Yechiel Eckstein – rabin și activist so-
cial, născut la Winthrop, Massachusetts, 
1951. A întemeiat International Fellows-
hip of Christians and Jews, 1983. Premiul  
Raoul Wallenberg, 2014. Decedat la Ieru-
salim, 6 februarie 2018.

Shlomo Hillel – om politic, născut la 
Bagdad, 1923, imigrat în Palestina, 1934. 
Președinte al Parlamentului Israelului, 
1984-1988. Decedat la Raanana, 8 februa-
rie 2021.

Joseph Horovitz – compozitor și dirijor, 
născut la Viena, 1926, emigrat în Anglia, 
1938. Cantata Căpitanul Noah și grădina lui 
zoologică plutitoare. Medalia de aur, Viena, 
1995. Decedat la Londra, 8 februarie 2022.

Gherasim Luca (Zalman Locker) – 
poet, născut la București, 1913, stabilit la 
Paris, 1952. Printre cărți: Dialectica dialecti-
cii. Sinucis aruncându-se în Sena, 9 februa-
rie 1994.

Arthur (Asher) Miller – dramaturg, năs-
cut la New York, 1915. Premiul Pulitzer, 
1949; Premiul Ierusalim, 2003. Printre pie-
se: Moartea unui comis-voiajor. Decedat la 
Roxbury, Connecticut, 10 februarie 2005.

Avraham Stern (Yair) – luptător si-
onist, născut la Suwalki, Polonia, 1907, 
imigrat în Palestina, 1925. Întemeietor al 
organizației Lohamey Herut Israel (Lehi), 
1940. Împușcat de englezi, Tel Aviv, 12 fe-
bruarie 1942.

Emanuel Marx – antropolog, născut la 
München, 1927, imigrat în Palestina, 1939. 
Carte: Un portret complex al Israelului. Pre-
miul Israel, 1998. Decedat în Israel, 13 fe-
bruarie 2022.

Heinrich Heine – poet și scriitor, năs-
cut la Düsseldorf, 1797, stabilit în Franța. 
Convertit la creștinism, rămas în legătură 
cu lumea evreiască. Poezia sa Lorelei a de-
venit celebră. Decedat la Paris, 17 februarie 
1856.

Isser Harel (Halperin) – întemeietor al 
Serviciului Secret Israelian, născut la Vi-
tebsk, 1912, emigrat în Palestina, 1929. A 
organizat capturarea lui Adolf Eichmann. 
Decedat în Israel, 18 februarie 2003.

Gabriel (Gerd) Bach – jurist, născut 
la Halberstadt, 1927, imigrat în Palestina, 
1940. Acuzator în procesul Eichmann, pro-
curor al Statului Israel, judecător. Decedat 
la Ierusalim, 18 februarie 2022.

René Samuel Cassin – jurist, născut la 
Bayonne, 1887. Activ în Alliance Israélite  
Universelle. Premiul Nobel pentru pace, 
1968. Decedat la Paris, 20 februarie 1976.

Baruch (Benedictus) Spinoza (Bene-
dito de Espinosa) – filosof, născut la Am-
sterdam, 1632. Scrieri: Etica; Tratat teolo-
gico-politic. Decedat la Amsterdam, 21 fe-
bruarie 1677.

Gershom (Gerhard) Scholem – cer-
cetător al Cabalei, născut la Berlin, 1897, 
imigrat în Palestina, 1923. Premiul Israel, 
1958. Decedat la Ierusalim, 21 februarie 
1982.

Stefan Zweig – scriitor, născut la Vie-
na, 1882, emigrat în Brazilia, 1942. Sinucis 
la Petropolis, 22 februarie 1942, o zi după 
apariția autobiografiei sale, Lumea de ieri.

Levi Eshkol (Shkolnik) – om politic, 
născut la Oratov, 1895, imigrat în Palesti-
na, 1914. Prim-ministru al Israelului, 1963-
1969, decedat în funcție la Ierusalim, 26 
februarie 1969.

Donald Arthur Glaser – fizician, născut 
la Cleveland, 1926. Premiul Nobel pentru 
fizică, pentru inventarea camerei cu bule, 
1960. Decedat la Berkeley, 28 februarie 
2013.
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Amintesc celor ce l-au cunoscut pe dragul meu ALBERT 
SCHREIBER (ABI) că pe 29 Tevet se împlinesc patru ani de 
tristețe și dor de când ne-a părăsit, trecând în eternitate. Să-i fie 
sufletul înconjurat de lumină și Dumnezeu să-i dăruiască pace 
și odihnă, alături de părinții lui, Anna și Rudi. Fie-i amintirea bi-
necuvântată!

SOȚIA, FAMILIA
Membri ai CEB, înhumați în perioada 13 decembrie 2022 - 16 

ianuarie 2023: CRISTEA ANA (Cimitirul Giurgiului), ZALȚMAN 
HEINERICH (Cimitirul Giurgiului), ROSS JEAN (Cimitirul Giurgiu-
lui), VASILE DUMITRU (Cimitirul Giurgiului), CASTER VIRGINIA 
(Cimitirul Sefard).

Parcă toate extremele și-au dat întâlnire în 
modul de a fi și de a picta al Tiei Peltz, de la a 
cărei venire pe lume se împlinesc anul acesta 
100 de ani: simplitatea și ezotericul, ironia tan-
dră pentru trapeziștii care suntem – avea o vor-
bă: „noi suntem circul și el e viața noastră” –, 
mila și dezgustul pentru panorama grotescă a 
cohortelor de fideli ai verbului a avea (lucruri). 
Filiația tată-fiică se prelungea nu doar în iubire 
și admirație, ci și în spiritul contradictoriu de receptare a mode-
lelor transfigurate artistic: „Spun că nu iubesc materialul uman, 
dar, practic, îl iubesc. Nu știu ce și cum să fac să aduc bucurie 
oamenilor.”

Tia Peltz purta un dialog permanent cu forțele ei interioare. Îl 
purta din adolescență, de când îl cunoscuse pe primul și unicul ei 
mentor, M.H. Maxy. Când n-a mai avut dreptul să urmeze cursu-
rile învățământului de stat – era în plină vreme a legislației rasiale 
–, a intrat la școala de artă pentru studenții evrei a lui Maxy. „Ne 
învăța să gândim arta, să știm de ce ne place sau nu un tablou, 
să citim, să comentăm pictura. Lucram în fiecare zi; sâmbăta pu-
neam lucrările jos și le discutam. Această seriozitate în profesie 
– recunoștea – i-o datorez lui Maxy.”

Se vorbește foarte mult despre spontaneitatea pânzelor Tiei 
Peltz. Este ca și cum am afirma că step-ul lui Fred Astaire e o 
glumă. Este marele punct de merit al artiștilor veritabili: pudoarea 
de a ascunde tot ce-i chin, retuș – de câte ori! – epuizant. Și totuși, 
dacă era întrebată, nu ocolea adevărul: „Lucrarea, indiferent cât 
de mult ai muncit la ea, trebuie să pară ca suflată. Ce este o linie?! 
– poate exclama un profan. Ei, bine, linia aia e cea mai grea.”

Avea vocația umorului și practica un lirism epic, cu impulsuri 
histrionice, străduindu-se mereu să șocheze. Dar dacă mături 
toate suprafețele afișate în timpul vieții pentru a putea „sociali-
za” – se zice azi –, la prezentul continuu se înfățișează Tia-cea-
adevărată. Pline de sânge și lacrimi îi sunt desenele, uleiurile, 
tapiseriile; o cronică patetică și fantastică a lumii ei, alternanță 
între dorința sălbatică de a trăi și conștiința efemerului. Pânzele 
echivalează cu un descântec spre a îndepărta răul care ne ma-
cină. Oare durerea, singurătatea, frica pot fi domesticite? Poți să 
trăiești împotriva lor, să le explorezi, să le faci fizic, adică plas-
tic, inteligibile? O interesau bătrânii – modelele și le descoperea 
când făcea vizite la fostul Cămin „Băluș”, apoi doar la Căminul 
„Rosen” –, fiindcă ei sunt durerea existenței. Se apleca, în bună 
tradiție paternă, asupra a tot ceea ce însemna neputință, frus-
trare, amărăciune fără leac. Există narațiune, după cum există 
uraniu, plutoniu în opera ei.

Clipe de mare intensitate și-au lăsat amprenta în sufletul Tiei, 
parte dintr-o istorie a evreimii române de veac XX: când familia 
a fost silită să părăsească locuința în 24 de ore, fiindcă fuse-
se rechiziționată de Comenduirea legionară a Pieței București; 
când au fost arse cărți ale tatălui ei, Isac Peltz, în piața publică 
din Câmpulung Muscel; când tatăl ei a fost arestat în 1950 sub 
acuzația de „crimă contra umanității”...

Dar echilibrul operei e dat de candori: un țopăit de porumbel, 
o dimineață liniștită, copii care se joacă... 

IULIA DELEANU

Centenar Tia Peltz

HarryPotter,tradusînidiș
altele, este și vocalist într-o trupă de heavy  
metal, numită Dibbukim, i-a comunicat sur- 

 prins că un alt traducător prezentase spre publicare proiec-
tul aceluiași prim volum din seria Harry Potter. Pentru a decide 
asupra celei mai bune traduceri, câteva mostre au fost analizate 
de experții Jean Hessel, oficialul desemnat pentru limba idiș la 
Institutul suedez pentru limbă și folclor, și Mikhoel Felsenbaum, 
romancier postmodern de expresie idiș, stabilit în Israel. Amândoi 
au ales traducerea lui Arun Schaechter Viswanath.

Perfecționismul și atenția la detalii l-au făcut pe traducător să 
lucreze mai bine de un an la manuscris, iar de-a lungul procesului 
editorial să-l șlefuiască încă un an și jumătate, înainte de publica-
re. Ce și-a dorit prin acest exercițiu intelectual? „Idișul a produs o 
literatură de clasă mondială, comparabilă cu literatura din marile 
limbi. Este o prostie să spun că vreau să ridic statutul idișului. Dar 
speranța mea este ca oamenii să știe că idișul încă este o limbă 
vibrantă și relevantă”, a afirmat el.

(Urmare din pag. 20)
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desfășurat, în parte, în 
plină perioadă pandemi-
că, în care restricțiile au 
împiedicat circulația oa-
menilor și a informației.

Trebuie spus și că 
surpriza a fost numai pe jumătate pen-
tru cititorii familiarizați deja cu creația 
autoarei. Cartea precedentă – și anu-
me, memoriile publicate sub titlul Bu-
curia de a nu fi perfectă (2016) –, pe 
lângă faptul că a fost un succes de cri-
tică și de public, a evidențiat calitățile 
narative ale autoarei și talentul ei epic 
incontestabil.

Însă formula din Viața mea cu 
Goya reprezintă un cu totul alt nivel. 
Chiar dacă și de data aceasta proza-
toarea pleacă de la un referent ates-
tat documentar, ceea ce realizează 
în roman este o reînsuflețire și o re-
interpretare, cu mijloace romanești, a 
sensurilor operei și existenței lui Fran-
cisco de Goya. Jonglând cu măiestrie 
(și cu o siguranță poate neașteptată 

Riri Sylvia Ma-
nor este una din-
tre cele mai neo-
bișnuite pre zențe 
în literatura ro-
mână contempo-
rană. După o cari-
eră medicală inter-
națională strălu cită 
(în care, între alte 
rea lizări majore, a 
creat școala isra-
eliană de neuro-
o f t a l  m o l o g i e ) , 

recom pensată cu onoranta calitate de 
membru al Academiei Americane de 
Oftalmologie, s-a întors la literatură și 
la limba maternă. A parcurs rapid trep-
tele consacrării, mai întâi ca poetă, 
apoi ca memorialistă. La finele anului 
trecut, la Târgul de carte Gaudeamus 
s-a produs și debutul său în proza de 
ficțiune, Riri Sylvia Manor publicând, 
la prestigioasa Editură Humanitas, ro-
manul Viața mea cu Goya.

Romanul este fructul unei relații 
spirituale, deopotrivă cu arta și cu 
personalitatea marelui pictor spaniol 
Francisco de Goya (1746-1828). Afi-
nitatea cu profilul artistic al acestui 
mare precursor al picturii moderne, 
deopotrivă spaniole și universale, a 
determinat-o pe scriitoare să recurgă 
la o imensă muncă de documenta-
re, întinsă pe mai mulți ani. Discreția 
mă împiedică să dezvălui amănunte, 
dar pot să spun că foarte puțini pro-
zatori români de azi își mai pregătesc 
cărțile cu atât scrupul pentru detaliu și 
cu atâta grijă pentru cunoașterea re-
ferentului, mai ales că este vorba de 
reconstituirea ficțională, pe o formulă 
narativă ingenioasă, a existenței unu-
ia dintre cei mai controversați artiști de 
la începuturile modernității. Efortul do-
cumentar depus de Riri Sylvia Manor 
este cu atât mai demn de admirație, 
cu cât: 1) a dus la descoperirea unor 
aspecte puțin cunoscute sau obscu-
re ale biografiei lui Goya; și 2) s-a 

Un alt Goya
Realitatea 

cărţii

Studenții–victimelecolateraleale
politiciiantiliberaleaguvernuluiOrban

În urmă cu câteva săptămâni, Con-
siliul Europei, la propunerea Comisiei, a 
interzis accesul la fondurile Erasmus și 
Horizon Europe a peste 30 de instituții de 
învățământ superior și culturale din Unga-
ria, dintre care 21 de universități. La prima 
vedere, o decizie ciudată. Dar explicația 
e simplă: demersul guvernului Orban de 
schimbare a statutului unor universități 
care devin fundații publice și, prin admi-
nistrarea lor, lasă teren liber unor decizii 
arbitrare, cu posibilitatea încălcării statului 
de drept. Începând din 2021, guvernul a 
trecut 34 de instituții sub controlul aces-
tor fundații, iar o mare parte dintre mem-
brii fundațiilor sunt persoane apropiate de 
premierul Orban și de partidul său, Fidesz.

Încă de la început, crearea fundațiilor la 
universități a fost criticată dur de membrii 
corpurilor profesorale care au considerat 
că se încalcă astfel libertatea academică și 
autonomia universitară. Dar această mă-
sură a fost doar una dintre multele luate de 
premierul Viktor Orban care, de la venirea 
sa la putere, și-a propus să concentreze 
domeniile de activitate ideologică, de la 
presă la universități și mediul academic, în 
vederea manipulării și a controlului lor to-
tal. Iar acolo unde nu a putut face asta, le-a 
desființat, le-a eliminat. Astfel, peste 500 
de organe de presă sunt concentrate într-o 
fundație-umbrelă de stat, iar multe institu-
te importante de cercetare au fost trecute 
într-o rețea controlată de stat. Exemplul de 
eliminare a „elementului nedorit” asupra 
căruia nu s-a putut exercita niciun control 
este Universitatea Central Europeană că-
reia i s-a interzis să mai funcționeze pe 
teritoriul Ungariei. Aici Orban a intenționat 
să dea două lovituri: împotriva principiilor 
liberale și democratice pe care se baza 
Universitatea; și împotriva lui György So-
ros, sponsorul acesteia, americano-ma-
ghiar și evreu, prezentat drept cel mai 
mare dușman al Ungariei, fiind considerat 
reprezentantul Bruxelles-ului care, prin 
instituțiile europene, ar acționa împotriva 
intereselor poporului maghiar.

Dacă ani de zile Comisia Europeană 
nu a aplicat sancțiuni Ungariei, ci doar a 

amenințat cu sancțiuni și 
a cerut guvernului corec-
turi acolo unde s-a consta-
tat încălcarea statului de drept, corupția 
la cele mai înalte niveluri, favorizarea 
unor apropiați ai familiei Orban și ai unor 
membri Fidesz, poziția antiliberală-ilibera-
lă și inflexibilă a Budapestei a determinat 
Comisia să ceară până la urmă aplicarea 
unor sancțiuni financiare. Astfel, au fost 
înghețate 55% din fondurile de coeziune 
și s-a interzis accesul fundațiilor publice la 
fondurile Erasmus și Horizon Europe. UE 
a cerut de asemenea Budapestei să modi-
fice administrarea universităților, deoarece 
noul model de guvernare prin fundații nu 
garantează folosirea cores punzătoare a 
fondurilor europene, nu corespunde regle-
mentărilor achizițiilor publice și nu previne 
conflictul de interese. Parlamentul Ungari-
ei a promis că va face modificările nece-
sare, dar nu a satisfăcut principala cerere, 
respectiv ca liderii politici, majoritatea din 
partea Fidesz, să nu facă parte din condu-
cerea fundațiilor. Oficiali de la Bruxelles au 
declarat că UE nu este dispusă să plăteas-
că subvenții cât timp rudele lui Viktor Orban 
sau apropiații lui, angajați în aceste struc-
turi, au dreptul să orienteze fondurile acolo 
unde le convine. Printre membrii conducerii 
unor fundații universitare se află, de pildă, 
ministrul de externe, Peter Szijjártó, sau 
cel al justiției, Judith Varga, ambii încasând 
sume substanțiale ca salarii.

Lucrul cel mai trist din toată această 
confruntare este că victimele colaterale 
sunt studenții. Zeci de mii de tineri profi-
tau de bursele Erasmus, pe care acum le 
vor pierde, ceea ce va afecta pregătirea lor 
universitară. Bineînțeles, ca întotdeauna, 
Orban a deplâns cu lacrimi de crocodil de-
mersurile UE care „îi pedepsesc pe tinerii 
noștri”. El nu a vrut să recunoască faptul 
că soluția îi aparține, că el trebuie să facă 
necesarele corecții. Dar atunci va pierde, 
poate, cel mai eficient mijloc de propagan-
dă prin care poate explica toate dificultățile 
țării, inclusiv războiul din Ucraina – imagi-
nea dușmanului, întruchipată de Bruxelles.

EVA GALAMBOS

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

Aniversări
În 2023 se vor împlini 75 de ani de 

la înființarea, la 1 august 1948, a Tea-
trului Evreiesc din București, instituție 
permanentă de stat, ce prelua ștafeta 
de șapte decenii a teatrului idiș.

La importanta aniversare, teatrul din strada Iuliu 
Barasch se distinge printr-o direcție artistică ener-
gică, matură și inovatoare. Maia Morgenstern, mereu prezentă ca 
actriță, dar și implicată în alegerea repertoriului, a colaboratorilor, se 
poate lăuda cu decizii inspirate și cu un amplu evantai de spectacole 
de mare ținută, ce îmbină armonios dezvoltarea moștenirii spiritua-
le, a tradiției cu modernitatea. TES se impune printr-un program ge-
neros, din care nu lipsesc permanente inserturi în viața comunității, 
întreținerea tradiției, inițieri de festivaluri și concursuri, participări la 
festivaluri internaționale (de la Chișinău până în SUA), aderări la 
rețele internaționale, lansări de concursuri, punți întinse spre alte arte. 
Cât privește trupa – mereu întinerită –, aceasta armonizează câteva 
generații și se remarcă prin nu puține performanțe.

Din cele peste 70 de titluri ale TES aș aminti câteva mai recente: 
Versus, de Clement Bechtel, care reînvie destinele Anei Pauker (ju-
cată alternativ de Luana Stoica și de Katia Pascariu) și al Goldei Meir 
(jucată de Dorina Păunescu sau de Mirela Nicolau). Evocarea implică 
flashbackuri din parcursul sinuos al vieților celor două eroine și, desi-
gur, punctarea momentelor de răscruce ale afirmării lor politice. Alte 
două montări refac, prin nuclee epice și răsfrângeri lirice, tensionate 
trăiri interioare. Cele mai frumoase zile ale tinereții mele este o trans-
punere după jurnalul de lagăr al Anei Novac, cu Maia Morgenstern. 
Păsări călătoare, colaj după scrierile lui Riri Sylvia Manor, reînvie 
universul feminin al altei perioade. Suntem pe firul unei confesiuni – 
spectacol și totodată concert, muzica devenind la rândul ei personaj. 
Ni se evocă lupta cu timpul, cu timpurile și cu distanțele. Parcă simțim 
vibrația dorului celor plecați pe alte meleaguri.

M-aș referi, îndeosebi, la atenția pe care TES a acordat-o, în 2022, 
împlinirii a 170 de ani de la nașterea lui Ion Luca Caragiale. Un de-
mers ce vine, aș zice, și ca o compensație la prezența mai rară a 
acestui mare clasic român în repertoriul TES. Aceasta, deși artiștii 
evrei l-au prețuit dintotdeauna pe maestru (vezi și mesajul de felici-
tare transmis de actorii de la Jignița la o aniversare). Aceasta, deși 
Scrisoarea pierdută, Noaptea furtunoasă etc., montările lui Sică Ale-
xandrescu, Valeriu Moisescu, Lucian Pintilie sau Mircea Cornișteanu, 
strălucirea lui Giugaru, Birlic, Costache Antoniu, Radu Beligan, Ilie 
Gheorghe etc. au fascinat permanent spectatorii evrei. Și nu voi uita 
niciodată cum, cu prilejul unui turneu al TNB la Tel Aviv, publicul anti-
cipa, sufla replicile interpreților din Momente și Schițe! Or, iată, acum 
avem la TES Simt monstruos ce fructifică texte mai puțin frecventate 
din scrisul polemistului și jurnalistului Caragiale, insistând nu doar pe 
virtuțile de satiric și pamfletar, ci și pe modernitatea gândirii sale este-
tice, aspect subliniat, încă din 1923, de Iacob Sternberg.

Și mai incitantă mi s-a părut De la Caragiale la Șalom Alehem, ten-
tativa convingătoare a lui Andrei Munteanu de a-i pune față în față pe 
creatorul lui Tevie Lăptarul și pe cel al Miticilor. Oglinzi paralele care, 
decupând specificul inconfundabil, originalitatea aparte a fiecăruia, 
relevă și apropierile dintre cei doi.   NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru

la un debut, fie și tardiv) cu timpurile, 
mișcându-se surprinzător între finele 
secolului al XVIII-lea și prezentul nos-
tru cel de toate zilele, schimbând rapid 
instanțele narative (între o persoană a 
III-a a creației obiective și persoana I 
a asumării), Riri Sylvia Manor nu și-a 
propus să îl explice pe Goya, ci să îi 
reconstituie complexitatea și misterul. 
Chiar spune, într-un epilog auctorial, 
că, dacă la finalul lecturii ni se pare 
că ni l-a explicat pe Goya (deci, că 
romanul e doar o monografie), atunci 
a scris o carte proastă. Evident că nu 
e așa: romanul este fructul, spuneam, 
al unei iubiri spirituale profunde, care 
nu măsoară, ci pune în lumină, nu ju-
decă negustorește, ci subliniază.

Un alt Goya se ivește din pagini-
le acestui atât de surprinzător roman 
semnat de Riri Sylvia Manor.

RĂZVAN VONCU
*Riri Sylvia Manor – Viața mea cu Goya, 

Editura Humanitas, București, 2022.


