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HAG 
PURIM 

SAMEAH!

Anul acesta se împlinesc 75 de ani 
de la crearea Statului Israel, aniver
sare pe care Ambasada Israelului la 
București dorește să o marcheze prin
tr-un șir de evenimente. Primul, cu un 
succes de public imens, a fost concer
tul organizat în ianuarie la Sala Radio, 
ai cărui protagoniști au fost Orchestra 
Națională Radio și dirijorul – și nu 
greșim dacă spunem moderatorul sau 
showmanul – Nir Brand.

Într-o sală arhiplină, în care în afa
ra publicului meloman au fost de față 
personalități din lumea politică, diplo
matică și artistică, E.S. Reuven Azar, 
ambasadorul statului evreu, împreună 
cu Amir Sagron, adjunct de șef de Mi
siune, au fost gazdele care i-au primit 
pe invitați și le-au adresat câteva cu
vinte de bun-venit.

Înainte de începerea programului 
muzical, după intonarea imnurilor de 
stat ale Israelului și României, Lucian 
Romașcanu, ministrul român al cul
turii, a ținut să salute evenimentul și 
să sublinieze că a 75-a aniversare a 
Israelului corespunde cu 75 de ani de 
relații neîntrerupte între cele două țări, 
România și Israel, ceea ce demon
strează trăinicia relațiilor bilaterale. 
Vorbitorul a menționat și foarte buna 
colaborare cu ambasadorul Israelului 
în domeniul culturii și a transmis urări 
de bine țării cu prilejul aniversării.

Israelul, un vis devenit realitate
În cuvântarea sa, E.S. Reuven 

Azar a scos în evidență importanța 
aniversării a 75 de ani de la crearea 

statului, subliniind că 
cei care au contribuit 
la acest demers „știau 
că nu au unde altun
deva să meargă. Ei 
reprezentau aspirațiile 
unei întregi națiuni ce 
fusese înfrântă și alun
gată din toate colțurile 
pământului și întruchi
pau idealul a sute de 
generații de evrei care 
tânjeau să se întoar
că în Țara Israelului. 
(... Ei) au luptat pentru 
idealul de a pune baze
le unei societăți libere, 

care să fie «o lumină între popoare», 
așa cum afirma Profetul Isaia.”

„Israelul, a mai arătat domnia-sa, 
este un exemplu și prin modul în care 
își protejează cetățenii în timp ce se 
apără pe sine, ca stat. Statele parte
nere din Occident vin în Israel pentru 
a învăța despre metodele noastre de 
apărare. Acesta este motivul pentru 
care, pe parcursul celor 75 de ani, le
găturile dintre România și Israel s-au 
consolidat. Țările noastre împărtășesc 
o moștenire culturală comună, pre
cum și valori și viziuni comune. Par
teneriatele pe care le-am încheiat în 
domenii-cheie, precum apărare, teh
nologie, energie regenerabilă, agri
cultură și sănătate, sunt remarcabile. 
Suntem recunoscători pentru colabo
rarea dintre țările noastre, pe care do
rim să o intensificăm”, a conchis E.S. 
și a mulțumit Guvernului României, 
partenerilor de afaceri, comunităților 
culturale și comunității evreiești pen
tru rolul jucat de aceștia. El a mulțumit 
în mod special președintelui FCER, 
Silviu Vexler, pentru activitatea lui, 
și președintei Fundației Magna Cum 
Laude-Reut, Tova Ben Nun-Cherbis, 
pentru munca educativă dusă în ca
drul școlii Laude-Reut. Reuven Azar a 
prezentat apoi Orchestra Radio, pre
cum și pe dirijorul israelian Nir Brand, 
cu origini românești, care, născut în 
urmă cu 60 de ani în Israel din părinți 
și bunici români, este pentru prima 
dată în țara noastră.

Vorbind într-o limbă română impe
cabilă, Nir Brand a declarat că dedică 
acest concert aniversării Israelului și 
părinților și bunicilor lui.

Programul a cuprins piese popula
re, cunoscute publicului, printre care 
au figurat Johann Strauss, Brahms, 
Smetana și alții, întrețesute cu cunos
cuta orchestrație muzicală din Lista 
lui Schindler, „Ierusalimul de aur”, 
melodie interpretată de micuța Bianca 
Simion, o elevă a Școlii Laude-Reut, 
sau „Sanie cu zurgălăi” (compozitor, 
Richard Stein), cântată chiar de diri
jor, acesta considerând-o a fi cea mai 
cunoscută melodie românească.

Pe parcurs, Nir Brand a vorbit des
pre originile sale românești, precum 
și despre cariera sa din care nu au 
lipsit concertele filantropice, despre 
atașamentul lui față de copiii în nevo
ie, cum sunt cei din unele țări africane 
unde a cunoscut creațiile popoarelor 
de pe acest continent.

Apropiindu-se Ziua Internațională 
de Comemorare a Victimelor Ho
locaustului, Nir Brand a evocat un 
supraviețuitor originar din Timișoara, 
compozitorul Laszlö Roth, deportat la 
Auschwitz, singurul supraviețuitor al 
familiei, cel care a orchestrat melodia 
din Lista lui Schindler.

Performanțele lui, precum și ale 
Orchestrei Naționale Radio au fost 
răsplătite cu ropote de aplauze din 
partea publicului.

EVA GALAMBOS

Concert aniversar al Ambasadei Israelului la Sala Radio

Ziua Internațională de Comemorare  
a Victimelor Holocaustului, marcată la Templul Coral

La 27 ianuarie, în Templul Coral din București, Federația Comunităților 
Evreiești din România a organizat Ceremonia dedicată Zilei Internaționale 
de Comemorare a Victimelor Holocaustului, precum și victimelor Pogromu
lui legionar din București.

Discursurile tuturor invitaților pot fi citite în suplimentul la acest număr 
al revistei noastre.
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Mesajul 
premierului 

Benjamin 
Netanyahu, 

pentru  
27 ianuarie

În mesajul transmis de Ziua 
Internațională de Comemorare a 
Victimelor Holocaustului, premierul 
israelian Benjamin Netanyahu a pro
mis că genocidul nazist care a dus 
la moartea a 
6 milioane de 
evrei din tim
pul celui de Al 
Doilea Război 
Mondial nu 
se va repeta. 
„Noi, în Isra
el, marcăm 
această zi onorând memoria sacră a 
celor care au pierit de mâna regimu
lui nazist ucigaș. Și ne angajăm ca 
acest lucru să nu i se mai întâmple 
niciodată poporului nostru. Diferența 
este că poporul evreu are acum Sta
tul Israel, iar Israelul se protejează 
prin existența sa. Suntem o națiune 
puternică și vibrantă și am constru
it un stat puternic, ce nu va permite 
dușmanilor noștri să ne provoace 
acea durere, suferință și pierderile 
uriașe pe care poporul nostru le-a ex
perimentat în timpul Holocaustului”, a 
arătat premierul israelian.

El a afirmat că există și astăzi 
dușmani puternici, care vor distru
gerea statului evreu prin obținerea 
unor arme ucigașe, dar Israelul îi va 
opri. „Și nu-i vom uita sau ierta pe 
negaționiștii diabolici ai Holocaus
tului, pentru care un Holocaust nu a 
fost suficient. În numele Statului Is
rael și al poporului evreu, în nume
le supraviețuitorilor și al celor care 
au pierit, mă angajez, ca premier al 
singurului și unicului stat evreu, să 
rămânem vigilenți, puternici și să nu 
permitem să mai aibă loc un Holo-
caust. Niciodată!”, a subliniat Ne
tanyahu. (E.G.)

Supraviețuitoare a Holocaustului,  
înnobilată de regele Charles al Marii Britanii
Lily Ebert, supraviețuitoare a lagărului de exterminare 

Auschwitz-Birkenau și autoare a mai multor cărți, a primit 
una dintre cele mai înalte distincții ale Marii Britanii, fiind 
inclusă pe lista anuală din 2023 a regelui Charles: Lista de 
Onoare a Anului Nou.

Ebert, care pe 29 decembrie 2022 a împlinit 99 de ani, 
a fost desemnată Membru al Ordinului Imperiului Britanic 
(MBE), pentru contribuția ei la educația despre Holocaust.

Lily s-a născut la Bonyhád, în Ungaria, în 1923 și în 
iulie 1944 a fost deportată la Auschwitz și apoi transferată 
într-o fabrică de muniții din Germania, unde a lucrat până 
la eliberare. Trăiește în Marea Britanie, are 3 copii, 10 
nepoți și 36 de strănepoți.

În 2021 ea și-a deschis un cont pe TikTok împreună cu 
nepotul ei, Dov Forman, pentru a informa publicul despre 
Holocaust și pagina ei are astăzi aproape două milioane de 
urmăritori. În același an a fost coautoarea cărții de memorii 
Promisiunea lui Lily. Cum am supraviețuit la Auschwitz și 

cum mi-am găsit puterea de a trăi, cu o prefață scrisă de 
regele Charles al III-lea.

În declarația ei de mulțumire și de acceptare a 
distincției, Ebert a arătat, amintind că la Auschwitz și-a 
pierdut mama, sora mai mică și fratele mai mic, că se 
simte datoare, împreună cu mulți alți supraviețuitori ai 
Holocaustului, să-i învețe pe tineri despre ororile Holo-
caustului și să se asigure că trecutul nu se va mai repeta.  
„Mi-am promis la Auschwitz că, dacă voi supraviețui, voi 
povesti lumii ce mi s-a întâmplat. Cred că această promi
siune a fost îndeplinită. Dar mai avem multe de spus”, a 
arătat Lily Ebert.

Numeroase personalități evreiești au figurat pe lista de 
onoare a regelui Charles al III-lea.

EVA GALAMBOS

Keshet XVIII sau despre fațetele iudaismului și ale lumii evreiești
În data de 29 ianuarie 2023 a avut 

loc ediția a XVIII-a a programului 
național Keshet care s-a desfășurat 
simultan în mai multe comunități 
evreiești din țară. În deschiderea 

ediției de la JCC București, directo
rul Adrian Gueron, moderatorul eve
nimentului, a reliefat semnificația 
cuvântului „Keshet” („curcubeu”) și 
a subliniat că, în cadrul acestui pro
gram, membrii comunității se întâl
nesc și învață despre fațetele iudais
mului și ale lumii evreiești. Totodată, 
el a prezentat conferențiarii: Ethan 
Schmeisser, directorul artistic al Ope
rei Naționale București (ONB); prim-
rabinul Rafael Shaffer, al Federației 
Comunităților Evreiești din România; 
și dr. Anca Tudorancea, cercetător la 
Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor 
din România „Wilhelm Filderman”.

Ethan Schmeisser a conturat un 
scurt parcurs autobiografic. Părinții 
lui provin din România, iar în anii ’60 
au făcut aliya. El s-a născut în Isra
el, unde a urmat studii de pian și și-a 
dezvoltat cariera artistică, inclusiv în 
organizarea de evenimente. Din 2016 
a început să lucreze în Italia și China, 
după care s-a hotărât să se întoar

că la rădăcini, în România. Și-a luat 
cetățenia română și, din august 2021, 
de când este directorul artistic al 
ONB, își împarte viața între România 
și Israel unde are un fiu de 15 ani. În 
prelegerea sa, axată pe modalitățile în 
care cultura evreiască este reflectată 
în cultura română, vorbitorul a făcut 
și demonstrații practice la pian. Astfel 
i-a făcut mai cunoscuți pe Charles-
Valentin Alkan și Fromental Halévy (a 
cărui operă celebră este La Juive, o 
poveste despre antisemitism în seco
lul al XV-lea), compozitori și pianiști 
virtuozi evrei francezi, contemporani 
cu Chopin. Un alt personaj impor
tant în opera evreiască, prezentat de 
conferențiar, a fost libretistul evreu 
Lorenzo da Ponte, partenerul lui Mo
zart la scrierea textelor din Davide 
penitente, Nunta lui Figaro, Cosi fan 
tutte, Don Giovanni. Cum secolul al 
XIX-lea a fost epoca de aur a Operei, 
călătoria artistică propusă de vorbitor 
a inclus compozitori europeni neevrei, 
ca Händel și Verdi (cu Oratorium, res
pectiv Nabucco), care scriau despre 
Biblie vorbind, de fapt, despre propriul 
popor. În faimoasa operă Nabucco, 
aparent evreiască, Verdi nu s-a gândit 
la evrei. În 1842, când a fost scrisă, 
nordul Italiei era sub ocupație austria
că. Verdi era implicat în lupta italienilor 
pentru independență. Operele lui pă
reau să privilegieze națiunile care lup
tau pentru libertate: lombarzii (Lom-
barzii la prima cruciadă), scoțienii 
(Macbeth), evreii (Nabucco, mai ales 
prin corul sclavilor); dar, în fapt, toate 
se refereau numai la italieni.

Prim-rabinul Rafael Shaffer a vor
bit despre istoria și poporul lui Israel, 
cu trimiteri la Tora Orală și Tora Scrisă. 
Într-un dialog cu publicul, mai multe 
răspunsuri au fost date la întrebarea 
„ce este Tora?” – miezul fiind că Tora îi 
dă omului o direcție în viață, o cale de 
îndrumare. Omul învață din Tora să 
fie cinstit, nu să ocolească legile; să 
fie ospitalier; să nu-și însușească ce 
nu-i aparține; să prețuiască valoarea 
unui dar din perspectiva generozității 
celui care oferă din puținul lui (ofranda 

de făină despre care comenta Rași). 
Tora conține povestiri, cuprinde istoria 
poporului evreu și atinge cu măiestrie 
subiectele dureroase (fratricid, incest, 
sodomie ș.a.). La întrebarea „care 
este însușirea definitorie a poporului 
lui Israel?”, posibilele răspunsuri au 
fost numeroase: curajul, inteligența, 
înțelepciunea, poporul cărții, credința, 
încăpățânarea, suferința, diplomația, 
tactul, reziliența. Totuși, principalele 
însușiri ar fi conștiința apartenenței la 
poporul evreu, indiferent dacă evreii 
sunt sau nu religioși, și națiunea start-
up ca mod de gândire. Evreul nu face 
ce i se spune, ci întreabă mereu: de ce 
așa și nu altfel? Caută motivația ace
lei acțiuni sau de-a dreptul alte soluții. 
Imaginația evreilor este deschisă la 
idei bune și proaste. În acest context, 
vorbitorul a amintit că bunicul său 
obișnuia să spună: „Deștepții mici fac 
prostii mici; deștepții mari fac prostii 
mari.” Prin urmare, avem nevoie de o 
îndrumare complexă, care să intre în 
toate detaliile, iar înțelepciunea Torei 
este cea care ne menține laolaltă și 
ne ajută să ajungem pe o cale bună, 
dreaptă, a conchis vorbitorul.

Dr. Anca Tudorancea a prezentat 
comunicarea „Victimele evreiești ale 
Pogromului de la București (21-23 ia
nuarie 1941)”, temă care o preocupă 
de mai mulți ani și căreia i-a dedicat 
o cercetare aprofundată și acribică. 
De fiecare dată a suprapus fotogra
fiile cele mai dure – care erau pre
zentate sec, statistic –, a comparat 
sursele istorice, a completat golurile 
în cunoaștere. A documentat portre
tele identificate de Matatias Carp și 
fiecare nume găsit de ea la cimitirele 
Giurgiului și Filantropia, a confruntat 
listele de la Oficiul Sacra și de la INML 
(care confirmă crimele de la Abator), a 
lucrat la documentarea spectacolului 
Teatrului Evreiesc de Stat, „București 
’41 tur-retur”, despre uciderea fiilor 
rabinului Guttman. A constatat că în 
școlile din București nu se vorbește 
despre pogrom. Și nu numai în școli. 
După ce a elaborat un set de 25 de 
semne de carte #numenunumere, 

cu imagini de portret de familie, nu 
dure, la o conferință la care a distri
buit aceste semne, publicul le-a întors 
cu fața în jos ca să nu vadă chipurile. 
Totuși, cu perseverență, lucrurile se 
schimbă. Sunt în derulare mai multe 
proiecte dedicate locurilor memoriei – 
de documentare fotografică, cinema
tografică, de identificare a adreselor 
–, la care participă dr. Astrid Rottman 
și studenții de la Universitatea de 
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 
din București. Vorbitoarea organi
zează periodic tururi ghidate în locu
rile memoriei, pentru elevi și studenți 
interesați să afle istoria victimelor. 
„Atâta timp cât ne aducem aminte, ei 
încă sunt printre noi”, a subliniat ea.

În finalul sesiunii a avut loc o 
proiecție de film documentar despre 
Viorica Agarici, unul dintre oamenii 
cei mai demni de titlul de Drept între 
Popoare. Adrian Gueron i-a adresat 
mulțumiri Deliei Marc, coordonator 
de proiecte la JCC, pentru ajutorul 
în organizarea evenimentului, și i-a 
îndemnat pe cei prezenți să vizite
ze standul de carte Hasefer, pus la 
dispoziția cititorilor.

CLAUDIA BOSOI

Lily Ebert Lily Ebert și Regele Charles al III-lea
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„Să fii antisemit înseamnă să fii 
antieuropean” – Roberta Metsola, 

președinta Parlamentului  
European

Condusă de președinta Parlamen
tului European, Roberta Metsola, în 
prezența președintei Comisiei Euro
pene, Ursula von der Leyen, sesiunea 
solemnă a PE din 26 ianuarie 2023 
dedicată Zilei Internaționale de Co
memorare a Victimelor Holocaustului 
a debutat cu imagini pe fond muzical 
și însemnări despre Holocaust ale lui 
Primo Levi, el însuși supraviețuitor. 
„Holocaustul nu s-a întâmplat peste 
noapte”, a spus R. Metsola arătând 
că „totul a fost construit atent, cu mult 
înainte de lagăre”. „Generația noastră 
este ultima care a putut primi mărturii 
direct de la supraviețuitori”, drept care 
datoria de a le transmite generațiilor 
viitoare e sacră. „Să fii antisemit în
seamnă să fii antieuropean.” Vorbi
toarea a evocat memoria primului 
președinte al Parlamentului Euro
pean, Simone Veil, supraviețuitoare 
a Holocaustului, care „a reușit să 
schimbe fața Europei”. A subliniat 
importanța luării de atitudine „împo
triva urii, a discriminării, a lipsirii de 
libertăți religioase”, fiindcă „neutralita
tea nu ajută decât opresorilor”. Ea a 
evidențiat „legăturile dintre Parlamen
tul European și Statul Israel”, năs
cute din „valorile noastre comune”, 
exprimându-și speranța într-un viitor 
comun. Apoi a dat cuvântul invitatu
lui special al sesiunii: Isaac Herzog, 
președintele Israelului.

„Trebuie să vă asigurați că 
fiecare evreu care dorește să 
trăiască în țările dvs. o poate 

face în siguranță” – Isaac Herzog, 
președintele Statului Israel

Holocaustul ca moștenire de familie 
a fost punctul de plecare al discursului 
său. În 1946, bunicului său, Isaac Ha
levi Herzog, șef-rabin al Israelului sub 
mandat britanic, i-a fost încredințată 
misiunea de a salva supraviețuitori ai 
Holocaustului din Europa. „În singura 
sinagogă din Varșovia care mai era în 
picioare, Sinagoga Nozyk de pe stra
da Twarda, s-au adunat câteva zeci 
de suflete smulse din ghearele măce
lului. Un Sul de Tora pătat de sânge 
i-a fost înmânat bunicului meu de că
tre un supraviețuitor al Holocaustului 
pentru a fi dus în Israel, ca amintire 
veșnică. Fostul cantor al Sinagogii 
Mari din Varșovia, Moshe Kousse
vitzky, s-a ridicat în picioare să spu
nă El Male Rahamim – Doamne, cel 
plin de milă. A spus-o altfel, fiindcă 
bunicul meu a rescris-o în așa fel în
cât să poată exprima – dacă ar exista 
vreo modalitate – pierderea, durerea, 
suferința provocate de distrugerea în
fiorătoare, desfășurată în fața ochilor 
săi.” Nepotul a psalmodiat rugăciunea 
în fața audienței așa cum a fost re
scrisă de bunicul lui. Tatăl său, Chaim 
Herzog, al șaselea președinte al Isra
elului, ofițer în Armata Britanică în tim
pul războiului, a luat parte la debarca
rea din Normandia, a traversat Rinul, 
a participat la eliberarea Olandei, a 
Belgiei și a nordului Germaniei. A fost 
unul dintre primii eliberatori ai lagăre
lor morții. „Nu voi uita vreodată cum 
mi-a descris ororile văzute cu pro priii 
ochi: scheletele umane în zdrențe 
dungate, duhoarea.” 

Din tragedia evreilor europeni, 
președintele Israelului a ales un deta
liu puternic; un joc de cuvinte ironic, 
dacă n-ar fi fost atroce: „În dimineața 
zilei de 23 iulie 1944, evreii din insula 
greacă Rodos au fost forțați să stea cu 
fața la zidul de vest al orașului vechi. 
(...) Peste 1.600 de evrei din Rodos, 
conduși de ofițeri SS, au fost siliți 
să mărșăluiască și să fie îmbarcați 
pe trei nave vechi de marfă. O călă
torie de coșmar, opt zile și opt nopți 
pe mare. Căldura era insuportabilă; 
hrana, infimă. Șapte oameni au fost 
răpuși și trupurile lor au fost aruncate 
în mare. O altă navă a fost trimisă pe 
insula Kos pentru a lua aproape 100 
de evrei. Altă navă, pe insula Leros, 
insulă mică, îndepărtată, izolată. Lo
cuia acolo un singur evreu, ultimul. Îl 
chema Daniel Rahamim. Rahamim, 
ca în rugăciunea Doamne, cel plin 
de milă. (...) «De ce v-ați dat atâta 
osteneală pentru un singur om?», a 
întrebat Daniel Rahamim. El nu știa 
că, pentru naziști, simpla sa existență 
era o crimă pedepsită cu moartea.” 
Navele au ancorat la Atena, pasagerii 
au fost urcați în vagoane de vite cu 
destinația Auschwitz.

„Așa cum omenirea nu ar fi fost 
ceea ce este fără Europa, nici Euro

pa nu ar fi putut fi ceea ce este fără 
evrei.” Aceasta a fost o altă temă 
abordată, cu exemplificări ilustre. 
„Dar antisemitismul, ca o boală auto
imună, a făcut ca Europa să-și atace 
propriul ADN. (...) Holocaustul nu s-a 
născut într-un vid.” N-ar fi fost posibil 
„dacă nu ar fi întâlnit un sol fertil. (...) 
Reprezentarea stereotipă a evreilor a 
prins rădăcini în Europa timp de se
cole, timp de generații înainte de as
censiunea nazismului. Ideologia na
zistă a intensificat doar antisemitismul 
tradițional. (...) Chiar înainte de a fi 
fost construit un singur lagăr de exter
minare, în mintea maselor evreii erau 
deja praf uman, erau suboameni”, a 
spus Herzog.

„Vedem mișcări politice extremiste 
europene și mondiale care, cu mân
drie, ridică steagul urât al antisemi
tismului și amenință încă o dată să 
transforme societățile democratice și 
civilizate în societăți care își devorea
ză propriul popor. Discursul antisemit 
ia naștere nu doar în cadrul regimurilor 
întunecate, ci și în inima Occidentului 
liber și democrat. Iar de data aceasta 
antisemitismul este activ și pe platfor
mele virtuale, alimentat de acestea 
(...), răspândindu-se într-un ritm re
cord, la un simplu click. Distanța între 

o apostrofare pe Facebook și sparge
rea pietrelor funerare într-un cimitir 
este mai mică decât am crede. (...) 

Fac apel la dumneavoastră, oficiali 
aleși ai Europei: nu rămâneți deopar
te! Trebuie să vă asigurați că fiecare 
evreu care dorește să trăiască o viață 
evreiască deplină în țările dvs. poate 
face acest lucru în siguranță. Trebuie 
să folosiți toate instrumentele pe care 
le aveți la îndemână, de la educație la 
legislație. Trebuie să adoptați pe de
plin definiția antisemitismului dată de 
IHRA”, a mai spus Isaac Herzog.

Concluzia: dreptul la existență al 
Israelului. „Este o linie subțire între 
critica Statului Israel și negarea Statu
lui Israel. Țara 
noastră este 
deschisă la  

IULIA DELEANU
(Continuare în pag. 4)
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copii ai cuplului Mózes au făcut cin
ste părinţilor. Anna Mózes (căsătorită 
Hercz) a devenit arhitectă, validându-
şi calităţile profesionale în Canada, 
în timp ce fratele ei, Gabriel Mózes, 
este un chirurg foarte apreciat  
în Israel.

Tereza Mózes şi-a trăit anii senec
tuţii în Israel, înconjurată de afecţiu
nea nepoţilor şi a strănepoţilor, dar a 
rămas mereu legată de Oraşul de pe 
Crişul Repede, în care şi-a desăvâr
şit cariera profesională. Acest ataşa
ment s-a materializat prin donaţiile 
valoroase făcute atât Muzeului Crişu
rilor (700 de obiecte rare de ceramică 
şi câteva mii de cărţi), cât şi Bibliote
cii „Gheorghe Şincai” (câteva mii de 
cărţi).

În 2019, la împlinirea unui secol de 
viaţă, Tereza Mózes a fost sărbători
tă nu numai de familie şi de prieteni, 
ci şi de oraşul ei de adopţie, Oradea, 
printrun eveniment interactiv impre
sionant, intitulat „100 de voci la 100 
de ani”. Cu acelaşi prilej, Muzeul Cri
şurilor i-a dedicat un volum omagial.

De-a lungul întregii vieţi, oricât 
de dureros ar fi fost, Tereza Mózes a 
răspuns „prezent” la toate solicitările 
presei de a relata cele trăite în lagă
rele de exterminare naziste, conside
rând că era datoria ei permanentă, 
de supravieţuitoare.

Tereza Mózes rămâne în amin
tirea celor care au cunoscut-o, au 
apre ciat-o şi au iubit-o. Fie-i memoria 
binecuvântată! (A.G.)

„Cu multă durere am primit știrea 
că distinsa etnografă, buna mea pri
etenă, dr. Tereza Mózes a decedat. 
Era foarte lucidă și activă chiar și la 
vârsta de 103 ani.

La împlinirea a 100 de ani de la 
nașterea ei, am publicat în revista 
Jurnalul săptămânii un amplu articol 
despre personalitatea sa marcantă 
pentru cercetarea etnografică româ
nească și despre prietenia care ne-a 
legat.

Să-i fie memoria binecuvântată!”, 
ne-a transmis, din Israel, ing. Baruch 
Tercatin. 

Copilăria petrecută la Şimleu Sil
vaniei i-a fost luminată de chipul bu
nicilor şi al învăţătorului de la şcoala 
evreiască, vâltoarea mul
ticoloră a târgurilor săptă
mânale inoculându-i pa
siunea pentru costumele 
şi obiectele populare. Mai 
târziu, elevă la Liceul „Ol
tea Doamna” din Oradea, 
nutrea dorinţa de a studia 
la universitate, însă de
clanşarea prigoanei an
tievreieşti, mai întâi sub 
administraţia română, apoi sub cea 
maghiară, au determinat-o să se ori
enteze spre meseria de croitoreasă. 
Curând avea să se lovească de im
posibilitatea de a-şi croi un drum în 
viaţă, chiar în condiţiile celor mai mo
deste aspiraţii. În primăvara lui 1944, 
după ocuparea Ungariei de trupele 
germane, a început calvarul popula
ţiei evreieşti. Organizarea ghetoului a 
fost prima etapă. Tereza Mózes ne-a 
condus în fostul ghetou, aflat la câte
va străzi distanţă de centrul Oradei.

În luna mai 1944, cei 30.000 de evrei 
orădeni, daţi afară din case şi spoliaţi 
de toate bunurile, fuseseră înghesuiţi 
într-un perimetru de câteva străzi din 
apropierea fostei fabrici de bere Dre
her, devenită loc de tortură şi umilin
ţă. Firea voluntară şi simţul practic au 
determinat-o pe Tereza Mózes să se 
facă utilă, contribuind la organizarea 
vieţii de zi cu zi, în condiţiile îngrozitoa
re, când locuiau câte 40 de persoane 
într-o locuinţă, cu WC-ul înfundat şi 
cu resurse minime de hrană. Curând 
ghetoul a început să fie golit stradă 
cu stradă. Evreii erau îmbarcaţi în va
goane pentru vite şi deportaţi. Într-o  
zi, Tereza a nimerit pe o stradă alătu
rată, pustie. Văzând porţile căscate, 
boccelele şi jucăriile abandonate pe 
trotuar, a presimţit tragedia care urma.

Auschwitz, Riga Spilva, Kai
serwald, Stutthoff, Gutau au fost lagă

rele prin care a trecut Tereza Mózes. 
Peste tot a avut de înfruntat spectrul 
cumplit al selecţiei, însă firea ei tena

ce, robusteţea şi norocul 
au ajutat-o să supravieţu
iască. Tinereţea, setea de 
viaţă şi cunoaştere au aju
tat-o pe Tereza Mózes să 
depăşească durerea pier
derii celor dragi şi trauma 
celor îndurate în lagăr.

Şi-a reluat studiile, de
dicându-se etnografiei care 
o atrăsese încă din copilă

rie. Şi-a luat licenţa în istoria artei, et
nografie şi limba franceză şi a obţinut 
doctoratul cu o teză despre portul po
pular din nord-vestul Transilvaniei. În 
calitate de etnolog, muzeograf şi critic 
de artă, a elaborat peste o sută de stu
dii de specialitate, publicate în ţară şi 
în străinătate, şi mai multe monografii 
despre ceramica şi portul popular de 
pe valea Crişurilor. A semnat articole 
pe teme de etnografie şi istorie a artei 
atât în reviste româneşti, cât şi în cele 
maghiare, o parte dintre ele fiind reuni
te în volumul Etnografie sentimentală. 
Dragostea pentru arta populară, com
petenţa şi rigoarea Terezei Mózes s-au 
pus în valoare şi în calitate de şefă a 
secţiei de Etnografie de la Muzeul Cri
şurilor din Oradea, la a cărei înfiinţare 
pusese umărul, într-o perioadă în care 
însăşi viaţa ei era în pericol, după un 
grav accident de maşină.

Tereza Mózes se numără printre 
femeile privilegiate care au reuşit să 
îmbine împlinirea profesională cu 
armonia familială. Soţul ei, doctorul 
Carol Mózes, era o personalitate a 
medicinei orădene. A înfiinţat liceul 
sanitar din localitate, îndrumând ge
neraţii de viitoare cadre medicale, 
a publicat cărţi de specialitate şi a 
fost şef de secţie la Spitalul de boli 
infecţioase. În semn de recunoştin
ţă, în anul 2003 i s-a conferit titlul de 
cetăţean de onoare al Oradei. Ambii  

In memoriam Tereza Mózes (1919-2023)
Pe 20 ianuarie 2023, etnografa, muzeografa şi scriitoarea Tereza Mózes 

a părăsit această lume la vârsta de 103 ani. A fost o femeie înţeleaptă, puter-
nică şi tenace, care – după cumplita experienţă a Holocaustului – a reuşit să 
se realizeze atât profesional, cât şi familial.
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Omul în căutarea sensului vieții, în ediția pentru tinerii cititori
două părți: „Experiențe într-un lagăr de 
concentrare” și „Logoterapia pe scurt”. 
Pe lângă componenta memorialistică, 
volumul reflectă speranța și încrederea 
în umanitate ale acestui supraviețuitor 
al Holocaustului, alături de alții ca el. 
Deși în lagărul de la Auschwitz ei în
durau foame, frig, lipsa igienei, aveau 
totuși resurse sufletești pentru a se bu
cura încă de viață. Ce l-a ținut în viață 
pe Viktor Frankl? Când a fost arestat, 
lucra la manuscrisul unei cărți ce i-a 
fost confiscată. Gândul de a-l reface a 
fost unul dintre sensurile de care s-a 
agățat, pentru a nu se lăsa pradă dez
nădejdii. A scris și a rescris textul pe 
orice bucată de hârtie care i-a căzut 
în mână și a luptat pentru fiecare zi în 
care a rămas în viață.

Dr. Elisabeth Ungureanu a adre
sat mulțumiri Editurii Vellant pen
tru inițiativa prezentei ediții și pentru 
invitația adresată Institutului Elie Wiesel 
de a contribui la această realizare edi
torială. Ea a adus un omagiu memoriei 
lui Iancu Țucărman (z.l.) care, cu mulți 
ani în urmă, i-a recomandat această 
carte în ediția pentru adulți (apărută 
și la Editura Vellant, încă din 2018). 
Vorbitoarea a subliniat ritmul alert, di
namic ce face ca această carte să fie 

greu de lăsat din mână, întrucât arată 
cum a influențat istoria Holocaustului 
viitorul unui supraviețuitor. Fiecare zi în 
plus care îl găsea în viață era o mare 
victorie, atitudine despre care se poate 
spune că i-a influențat longevitatea. De 
asemenea, pentru tinerii cititori care vor 
dori să devină psihiatri există posibilita
tea ca o astfel de lucrare să-i ajute în 
carieră, prin introducerea în logoterapie 
pe care această carte o oferă.

Rotem-Odelia Alter, în vârstă de 
18 ani, a împărtășit publicului o parte 
din istoria personală și cum a citit ea 
această carte. S-a născut în Israel și a 
venit în România din clasa a V-a, fără 
să cunoască deloc limba română. A 
avut o perioadă dificilă, în care oricât 
de mult muncea, lua note mici. Avea o 
fire ambițioasă, perfecționistă și se în
treba care mai este sensul eforturilor 
ei. Și-a dat seama că drumul de par
curs nu este mereu scurt și că rareori 
rezultatele așteptate vin pe moment, 
așa că trebuia să persevereze uitân
du-se spre viitor, ceea ce a și făcut, 
devenind una dintre cele mai bune 
eleve de la Complexul educațional 
Laude-Reut. A citit cartea cu interes 
și curiozitate, încercând să găsească 
sensul vieții. Despre antisemitism și 

Din jurnalul unei femei Dame Commander  
a Ordinului Imperiului Britanic

Iris Origo, născută Cutting, a venit 
pe lume în 1902 – sfârșitul unei lumi 
fidele valorilor umaniste consacrate 
de veacul al XIX-lea –, într-o familie 
bogată din Marea Britanie, cunos
cută pentru acțiunile sale filantropi
ce, la Beechwood Cottage, Birdlip, 
Glou cestershire. Familia călătorea 
mult în Europa, cu predilecție în Ita
lia. Curând, tatăl ei s-a îmbolnăvit de 
tuberculoză, pe atunci o maladie in
curabilă. Când a murit, Iris avea opt 
ani. Înainte de a se sfârși, i-a lăsat o 
scrisoare mamei sale: „Te rog, îi scria, 
să crești copilul într-un loc care nu 
ne aparține, ferit de orice sentiment 
naționalist care îi face pe oameni așa 
nefericiți.” Mama și fiica ei s-au stabilit 
în Italia, la Fiesole. Iris a fost educată 
așa cum a dorit tatăl ei. S-a căsătorit  
cu un aristocrat italian, marchizul An
tonio Origo, în 1924, la doi ani după 
ce Mussolini a ajuns la putere. Tinerii 
însurăței și-au cumpărat un domeniu 
toscan în paragină, pe care l-au resta
urat: La Foce.

Când Italia a intrat în război ca ali
at al Germaniei, Iris a lucrat la Cru
cea Roșie Italiană, ocupându-se de 
prizonierii de război britanici. În 1942 
rămâne însărcinată și se întoarce pe 
domeniul La Foce. S-a afirmat literar 
înainte de război. Experiențele din 
anii conflagrației au făcut obiectul câ
torva jurnale. Din unele fragmente se 
conturează stări de spirit care au de
terminat-o să salveze vieți evreiești. O 
notație privește dialogul cu una dintre 
cunoștințe, amândouă rugate „să tri
mită o invitație nominală unui profesor 
cehoslovac în vârstă și soției lui, care 
le-ar fi permis să primească o viză de 
tranzit în Italia, pentru a ajunge la fiii 
lor în Marea Britanie”. Reacția interlo
cutoarei: „Italia nu este o țară neutră. 
Nu se poate.” „Am închis telefonul – 
notează scriitoarea – încercând să-mi 
potolesc furia amestecată cu un strop 
de neliniște. M-am așezat tremurând 
pe pat. Conversația urâtă părea să 
simbolizeze toată lașitatea, egoismul 
și cruzimea arogantă din lume – lu
mea noastră.”

Ajutată de prieteni, mergea în An
glia cu regularitate. A salvat intelectu

Ziua  
Interna țională…

critică, la fel ca 
toți membrii fami

liei națiunilor. Însă critica Statului Israel 
nu trebuie să treacă linia de demarcație 
spre negarea existenței înseși a Statu
lui Israel. A pune la îndoială dreptul la 
existență a statului-națiune al poporu
lui evreu nu este diplomație legitimă, 
este antisemitism în adevăratul sens al 
cuvântului și acesta trebuie să fie dez
rădăcinat cu desăvârșire. (...) O parte 
vitală și esențială a statului nostru se 
bazează pe legăturile strânse și pe 
alianțele puternice cu statele europe
ne și cu instituțiile UE. Valorile noas
tre comune ne dictează prezentul și 
ne modelează viitorul”, a concluzionat 
președintele Israelului.

Roberta Metsola a propus un mo
ment de reculegere în memoria celor 
șase milioane de victime ale Holo-
caustului.

Lamento de Jenὅ Lisztes, inter
pretat la țambal de autor, și Kadiș de 
Maurice Ravel, în versiunea lui Jenὅ 
Lisztes (țambal) și a lui Chen Halevi 
(clarinet), au dat adunării comemora
tive dimensiunea muzicală.

Președinta Parlamentului Euro
pean și președintele Israelului au 
inau gurat Memorialul Victimelor Holo
caustului, în fața hemiciclului instituției 
de la Bruxelles.

(Urmare din pag. 3)

„Nu pot despărți valorile iudaice de cele ale locurilor 
unde m-am născut”  Iosif Sava – 90 de ani de la naștere 

Holocaust a învățat în familia din Isra
el, dar și aici, în România, la orele de 
istorie. La școală au făcut interviuri și 
sondaje și au constatat că oamenii nu 
știau nimic despre Holocaust, dar păs
trau ură față de evrei, chiar și fără să 
cunoască personal vreunul. De aceea 
pledoaria ei a fost pentru efortul fiecă
ruia dintre noi de a ne informa și de a 
cunoaște istoria Holocaustului, pentru 
a restrânge prejudecățile și a elimina 
clișeele perpetuate cu ușurință în so
cietatea românească.

CLAUDIA BOSOI

Există un Iosif Sava – acum ar fi împlinit 90 de ani – al 
posterității: plăci memoriale, bust în piațeta care îi poar
tă numele, aproape de Universitatea Națională de Muzică 
București, Școală de muzică și arte „Iosif Sava”, stagiune 
muzicală „Iosif Sava” la Muzeul Municipiului București... 
Un Iosif Sava – adagio: povestirile celor care au prins „Se
ratele muzicale” pe TVR 2, din primii ani postdecembriști, 
cu iluștrii săi invitați, întrebările incitante, scânteietoare, 
ademenind, stârnind prin strașnica mâ
nuire a floretei (intelectuale). Între repri
ze – muzica; rampă de lansare pentru 
tinerii acelor ani, scoși la lumină de am
fitrion. Teleastul rutinat descoperise, la 
radio, cu alte câteva decenii în urmă, 
„forța microfonului” pe care a știut s-o 
transforme în „forță a destinului” propriu. 
Destin foarte aproape de dramaticele, 
impetuoasele fraze verdiene: începutul 
de viață însângerat de Pogromul din 1941 la Iași; sfârșitul 
abrupt cauzat de lovitura de a fi fost scos din lumea lui: 
„anulat.”

Spiritele tutelare care-l vegheau când scria sau făcea 
muzică departe de ochii lumii erau portretul lui Einstein bă
trân; fotografia unui prunc, atunci de cinci luni, continuând 
saga familiei în America, pe care străbunicul nu reușise s-o 
perpetueze peste ocean; și Crow, un exemplar canin rasat, 
căruia Blake i-ar fi dedicat un sonet despre frumusețea for
melor vieții întrezărind în ele simetria cu cele divine. Iosif 
Sava n-ar putea fi înțeles fără forța de caracter, stimula
toare pentru el, a bunicului căruia îi purta numele, muzi
cian format la școala lui Gavriil Musicescu, dirijor de cor 
bisericesc, prieten și colaborator al lui Goldfaden: muzica 
multora dintre vodeviluri îi poartă pecetea. „Un violonist 
excepțional, deși cântă cu stânga”, exclamase Sarasate 

când avusese prilejul să-l asculte. La începutul secolului al 
XX-lea, Iosif-bunicul a emigrat în America. Pe drum i s-au 
furat banii. Și-a făcut o vioară din chibrituri și cu ea a reușit 
să strângă banii de întoarcere acasă, la Iași.

După război, Iosif-nepotul a plecat și el din Iași în Capi
tală. S-a înscris la Facultatea de Filozofie, după ce la Iași 
fusese elevul tatălui său la Conservator. Tatăl lui, elev al lui 
Alexandru Zirra, fusese unul dintre cei mai înzestrați mu

zicieni în epocă, violonist al Filarmonicii 
ieșene, dirijor și compozitor al Teatrului 
Evreiesc din Iași. A fost rănit de gestul 
lui. N-a înțeles că fiul suferea și el, dar 
voia să repare o nedreptate: tatăl a tră
it la periferia vieții. El voia să trăiască 
în luminile notorietății. Avea un capi
tal: tinerețea. Și un instinct de luptător 
moștenit de la mama lui, o femeie fără 
știință de carte, dintr-un sat de pe malul 

Ozanei. S-a bătut ca el să răzbată în viață de când era 
copil; copiii evrei nu aveau voie să învețe la școlile de stat. 
Ea a hotărât că trebuie să aibă profesori. Remușcările pen
tru suferința provocată tatălui său au persistat toată viața. 
Dar a reușit. A trăit în strălucire. Chiar dacă se considera 
un „Kulturträger” – expresia îi aparținea –, cele 47 de cărți 
de popularizare muzicală, unele scoase la Hasefer, rămân 
repere pentru viitorime.

În totalitarism a înfruntat antisemitismul tăcut. După 
1989, pe cel afișat sub deliberat falsa interpretare a 
libertății de expresie. „Nu pot despărți valorile iudaice de 
cele ale locurilor unde m-am născut și de dimensiunea 
universalității”, spunea.

Cum înțelegea fericirea? „Dimineața, când mă trezesc 
și cobor din pat, știu că sunt fericit.”

IULIA DELEANU

În 27 ianuarie 2023, la Muzeul 
Național al Țăranului Român din Capi
tală a fost lansată ediția pentru tinerii 
cititori (vârsta 12+) a cărții Omul în că-
utarea sensului vieții, de Viktor Fran
kl, apărută la Editura Vellant. Cartea 
a fost prezentată de: Doru Someșan, 
redactorul coordonator al editurii; dr. 
Elisabeth Ungureanu, cercetător la In
stitutul Național pentru Studierea Ho
locaustului din România Elie Wiesel; 
Rotem-Odelia Alter, elevă a Comple
xului educațional Laude-Reut. Astfel, 
Ziua Internațională de Comemorare 
a Victimelor Holocaustului a fost mar
cată printr-un eveniment care a adus 
împreună, în public, peste o sută de 
elevi provenind de la: Școala Genera
lă Nr. 1 din comuna Joița, județul Giur
giu; și de la Colegiul Național „Matei 
Basarab”, Colegiul Național „Elena 
Cuza” și Complexul educațional Lau
de-Reut din București.

Doru Someșan a prezentat câ
teva repere biografice despre Viktor 
Frankl (1905-1997), psihiatru austri
ac ce a dezvoltat logoterapia. Cartea 
Omul în căutarea sensului vieții a fost 
tradusă în tiraje mari, în peste 20 de 
limbi, în engleză existând aproape 100 
de ediții. Lucrarea este structurată în 

nit alți doi fugari – un evreu în vârstă 
din Siena, împreună cu fiul lui. (...) 
Tremurau de frig și groază. Tatăl, pro
prietarul unui magazin de antichități, 
scoate din buzunar o figurină renas
centistă sculptată în fildeș s-o dea la 
schimb pentru hrană și îmbrăcăminte. 
I-am sugerat să-și păstreze figurina, 
poate va avea nevoie de ea pe viitor.”

În 1977, Iris Origo primește titlul 
de „Dame Commander of the Most 
Excellent Order of the British Empire”, 
ordin cavaleresc al Regatului Unit, 
înființat de regele George al V-lea în 
1917. S-a stins din viață în 1988.

IULIA DELEANU

ali, bătrâni, copii evrei din Germania 
ajutându-i să plece în Anglia. A spon
sorizat șase copii evrei plătindu-le 
școlarizarea la Bunce Court School  
din Kent. Școala fusese înființată la 
Herrlinger, în Germania, de Anna Es
singer, evreică. După venirea la putere 
a lui Hitler, Anna se mută în Anglia, lu
ând cu ea 70 de copii. Pe domeniul La 
Foce, Iris Origo a adăpostit 23 de co
pii refugiați. Chiar și după căderea lui 
Mussolini, în 1943, și după armistițiul 
încheiat de guvernul Badoglio cu 
Aliații, naziștii mai controlau încă o 
mare parte din Italia. La 15 decembrie 
în același an, Iris scrie: „Au mai ve
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Evenimentul a beneficiat de spri
jinul Ministerului Educației din Isra
el și s-a desfășurat în colaborare cu 
instituții precum Ambasada Israelului 
în SUA, Raoul Wallenberg Centre for 
Human Rights (Canada), Curtea Eu
ropeană a Drepturilor Omului de la 
Strasbourg, Curtea Supremă din Is
rael și Institutul de știință Weizmann.

Președinta Complexului educa-
țional Laude-Reut, Tova Ben Nun-
Cherbis, care a însoțit delegația ro
mână la New York, a afirmat cu acest 
prilej: „Suntem profund onorați și 
entuziasmați de această reușită uni
că în istoria învățământului românesc. 

Acest rezultat confirmă încă o dată 
că instituția noastră este un adevă
rat lider național în ceea ce privește 
educația în discipline precum isto
ria contemporană, limbile străine și 
studiile sociale, alături de extracurri
culare precum diplomația și relațiile 
internaționale.”

În aprilie 2023, în Parlamentul 
României, procesul „Omenirea vs. 
prof. Ernst Rüdin” va fi reeditat de 
elevii Complexului educațional Lau
de-Reut, la a 14-a ediție a Conferinței 
internaționale pe teme de diplomație 
„2Day Ambassador”.

CLAUDIA BOSOI

Delegație de liceeni ai Complexului educațional Laude-Reut la ONU

Toate acestea merg împreună: antisemitismul, șovi-
nismul, xenofobia, rasismul, sexismul. Intoleranța la alteri-
tate este un sindrom de societate primitivă. Și, din păcate, 
în spațiul românesc au tot apărut semne că democrația ne 
regresează, că vrem să ne întoarcem în secole pe care le 
credeam trecute.

Deunăzi, o partidă din prima ligă de fotbal, între Sepsi 
din Sfântu Gheorghe și una dintre Universitățile Craiova a 
fost întreruptă pentru scandări xenofobe și nu a mai fost 
reluată. S-a scandat așa: „Afară, afară cu ungurii din țară!” 
Desigur, cei cu urletul nu s-au oprit nici măcar o clipă să se 
gândească: și ce înseamnă asta, de fapt?

Crezul lor e că România e o țară doar pentru români 
(eventual doar olteni), o țară de o puritate etnică imacu
lată, așadar o utopie – una foarte periculoasă. De ce să 
plece ungurii din țară, dacă ei sunt cetățeni români și egali 
în drepturi cu oricare alți cetățeni români, fie ei de etnie 
română, bulgară, germană, evree sau romă?

Nu era vorba că suntem în anii 2020? Vrem înapoi în 
anii 1930? Bineînțeles că peluza e repeten
tă la istorie. În schimb, pulsează în ea (și  
într-o bună parte din societatea româneas
că) o venă a ultranaționalismului în care nu e loc decât 
pentru românii verzi descriși de Caragiale acum o sută 
cincizeci de ani. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat în 
secolul al XX-lea.

Peluza se mai crede și apărătoarea din oficiu a româ
nismului, patriotismul de strigătură e mereu un prim pas 
către ceva mai grav. Există chiar și un partid ultranaționalist 
de peluză. E în Parlament și în sondaje a doua opțiune de 
vot. Nu vi se pare îngrijorător? Mai târziu e, de obicei, prea 
târziu.

Peluza mai crede că răspunde provocărilor Budapestei 
care sponsorizează echipa de fotbal din Sfântu Gheorghe 
și, în general, e tot mai prezentă în viața maghiarilor, în 
viața secuilor din România. Când unei exagerări îi răs
punzi cu o altă exagerare, atunci bulgărele istoriei începe 
din nou să cadă, cu risc de avalanșă. Și distruge totul în 
cale.

Cum anume să plece ungurii afară din țară? Cu trenuri
le? Și unde să se oprească? Într-un lagăr de concentrare, 
eventual? S-a mai întâmplat această poveste, se tot repe
tă, oameni goniți dintr-un loc în altul ca o turmă de vite. Nu 
e de ajuns? Niciodată nu e de ajuns? 

În treacă fie spus, acum nici nu ar mai putea circula 
trenuri în România ca în anii 1940, fiindcă nu mai avem 

căi ferate. S-au pierdut și ele la alba-
neagra tranziției. 

Unde voiam să ajung? Aici: există 
pe Netflix un documentar excepțional 
despre Holocaust – poate îl (re)vedeți, 
că tot s-au împlinit recent 78 de ani 
de la eliberarea Auschwitzului. Se 
numește The Last Days (Ultimele zile). 
E tot despre niște oameni „dați afară 
din țară”. Mai exact, despre evreii din 
Ungaria. Trimiși în lagăre, la Dachau, 
la Auschwitz – cunoașteți geografia 
ororilor, în ultimele luni ale războiului 
mondial. Vorbesc supraviețuitori. Arată cum s-a întâmplat 
totul. Erau copii sau adolescenți pe atunci. Și-au pierdut 
în această dare afară din țară părinții, frații, surorile, buni
cii, casele. Supraviețuitorii trăiau acum în America și nu 
uitaseră nimic. 

Totul e emoționant, dureros. Începe chiar cu ce au luat 
cu ei în ziua plecării de acasă (o fată, acum femeie în vâr

stă, se îmbrăcase într-un costum de baie pe 
care îl primise cadou de la tatăl său, ca să nu 
piardă legătura cu zilele fericite, zilele bune 

de altădată; o alta, acum tot foarte în vârstă, a avut cusute 
în tivul rochiei niște diamante pe care le-a tot înghițit și re
cuperat dintre fecale, păstrându-le până la sfârșit, nu atât 
pentru valoarea lor financiară, cât pentru că erau singurul 
lucru pe care îl mai avea de la mama sa). Când ești dat 
afară din țară, o țară pe care o crezi și a ta și unde familia 
ta se află de generații și ale cărei cimitire sunt pline și de 
morții tăi, ce iei cu tine?

Românii ar trebui să știe mai bine ca oricine în Europa 
această lecție dureroasă a plecării afară din țară. În ultimii 
treizeci și patru de ani, de la Revoluție încoace, milioane 
și milioane de români au plecat afară din țara lor, au fost 
izgoniți, sunt refugiați economic și nu puțini au inima fă
cută țăndări de dor. Au fost alungați de politicile publice 
falimentare, de corupție și de nedreptatea generalizată.

Poate părea puțin: să te preocupe țipetele unei peluze 
înflăcărate. Dar niciodată nu e puțin, când ai în spate isto
ria secolului al XX-lea. Să rămână în spate! Dacă o avem 
și înainte, toate sacrificiile, toate pierderile umane în aba
toarele de acum optzeci de ani vor fi fost în zadar! Chiar e 
timpul să învățăm ceva din toate astea, mai ales că e din 
nou război în Europa.

Singurul strigăt la care merită să aderi e altul: afară, 
afară cu demonii din propria gândire!

Afară, afară cu demonii din propria gândire!

TZMARMORET

ANDREI  
CRĂCIUN

31 ianuarie 2023 a fost o zi isto
rică pentru Complexul educațional 
Laude-Reut și pentru învățământul 
preuniversitar din România. În cadrul 
unui eveniment unic în lume, Proce
sul internațional simulat cu privire la 
drepturile omului (International Mock 
Trial on Human Rights), care a avut 
loc la sediul Organizației Națiunilor 
Unite de la New York, România a fost 
reprezentată de 12 liceeni ai Com
plexului educațional Laude-Reut. La 
acest proces a fost judecat post-mor
tem Ernst Rüdin (1874-1952), creierul 
legislației naziste a „igienei rasiale”, 
promotor al programului nazist de ste
rilizare forțată și pionier în cercetarea 
originilor genetice ale bolilor psihice.

Cei 12 liceeni care au reprezentat 
România s-au alăturat celor aproxi
mativ 30 de elevi și studenți cu vâr
ste cuprinse între 15 și 22 de ani, de 
religii diferite și provenind din toată 

lumea. Procesul internațional a fost 
pregătit timp de doi ani, participanții 
trecând printr-o evaluare laborioasă. 
Printre criteriile decisive de selecție 
s-au numărat contribuția lor la comba
terea antisemitismului și implicarea în 
activități a căror temă centrală a fost 
istoria Holocaustului.

În cadrul procesului intitulat „Ome
nirea vs. prof. Ernst Rüdin”, tinerii 
participanți s-au împărțit în echipe de 
„procurori” și „apărători”, ei susținân- 
du-și argumentele în fața unui complet 
de judecată alcătuit din juriști reputați 
pe plan internațional. Procesul a fost 
pregătit prin cercetări documentare și 
redactarea de scenarii care le-au fost 
prezentate elevilor din întreaga lume. 
În decursul procesului au fost dezbă
tute subiecte precum drepturile omu
lui și încălcarea lor, rasismul și dis
criminarea, responsabilitatea liderilor 
pentru consecințele pe care le-au avut 
îndemnurile și acțiunile lor. Cinci jude
cători au formulat capetele de acuza
re, printre care: sterilizare forțată, ra
sism, violare gravă a drepturilor omu
lui și ale persoanelor cu dizabilități, 
experimente umane și conducerea de 
acte de ucidere în masă.

Procesul a fost organizat de Social 
Excellence Forum, organizație israeli
ană dedicată formării de tineri lideri în 
spiritul valorilor morale și al drepturi
lor omului, și s-a desfășurat sub egi
da ONU, ca parte a Programului de 
comunicare despre Holocaust. Acest 
program constă într-o serie de eve
nimente anuale având ca scop infor
marea și sensibilizarea publicului cu 
privire la crimele regimului nazist din 
Germania și ale aliaților săi.

Concert cu piese 
compuse  

de victime și 
supraviețuitori  

ai Holocaustului
În ajunul Zilei Internaționale de 

Comemorare a Victimelor Holocaus

tului, la Carnegie Hall, New York, s-a 
desfășurat un concert cu muzica ce a 
fost compusă în ghetouri sau în lagă
re de victime ale Holocaustului, unii 
decedați, alții care au supraviețuit. 
Au fost prezentate creațiile a 17 
compozitori, interpretate de stele ale 
Broadwayului, deținătoare ale premi
ilor Emmy și Grammy, dar și de can
tori.

Concertul s-a intitulat „Suntem 
aici. Cântece din Holocaust”. Au fost 
prezentate melodii despre dragoste, 
speranță, tristețe, disperare, credință 
și familie, compuse în ghetouri și la
găre de concentrare naziste, cum au 
fost cele din Vilnius și Varșovia. „Multe 
dintre aceste cântece vorbesc despre 
pierderi și dorința pentru o viață mai 
bună, cuprind speranță care arată că 
nici în cele mai rele timpuri oamenii 
nu cedează, Un astfel de cântec este 
și Main Zawoe (Testamentul meu)”, a 
afirmat producătorul și compozitorul 
Ira Antelis care a inițiat acest concert.

Prezentat mai întâi la Templul 
Sholom din Chicago în aprilie 2022, 
concertul actual aduce un omagiu 
celor uciși în Holocaust și creatori
lor care au continuat să compună și  
și-au ascuns lucrările de naziști, o for
mă de rezistență și de sfidare la adre
sa persecuțiilor naziste. Cele mai mul
te dintre ele erau în idiș, dar au fost 
traduse în engleză pentru concert. 
Titlul concertului este inspirat de volu
mul de cântece „Suntem aici. Cântece 
din Holocaust”, compilat în 1983 de 
Malke Gottlieb și Eleanor Mlotek, cu 
o prefață de Elie Wiesel și descoperit 
de Antelis după moartea acestuia din 
urmă. El a declarat că vrea să facă un 
turneu cu acest concert, în întreaga 
lume. (E.G.)
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„Imperativul categoric al istoricului este să-și subordoneze 
pasiunile pasiunii pentru adevăr” – Jules Isaac

Împlinirea a 60 de ani de la tre
cerea în posteritate a lui Jules Isaac 
– fondatorul Asociației de Prietenie 
Iudeo-Creștină din Franța, contribui
tor decisiv al schimbării de atitudine 
a Bisericii Catolice față de iudaism, 
de la distorsionare la respect pentru 
„Adevăr și Justiție”, deschizând drum 
Declarației promulgate de Conciliul 
Vatican II de abolire a acuzației de 
deicid adusă poporului evreu, Nostra 
Aetate – a fost marcată de asociația 
amintită, secția Paris-Vest, printr-un 
eveniment special. Centrul de greuta

te l-a reprezentat conferința profesorului Carol Iancu, timp 
de 20 de ani secretarul ei general, sub genericul „Istoricul 
Jules Isaac despre Malet-Isaac privind combaterea anti
semitismului (1919-1948)”. Expozeu-avertisment față de 
escaladarea antisemitismului în lume, azi.

În comunicatul de presă al asociației a fost amintit faptul 
că Papa Francisc i-a onorat memoria într-un discurs ținut 
la Vatican în 12 decembrie 2022. Curând, un timbru cu efi
gia lui Jules Isaac va circula în Franța. Mottoul întrunirii a 
fost un citat din cartea sa, Lupta pentru adevăr, apărută la 
Hachette în 1970: „Imperativul categoric al istoricului este 
să nu rămână neutru, să nu abdice de la convingerile sale 
când se apleacă asupra istoriei, 
ci să le subordoneze întotdeauna 
unei pasiuni mai înalte și mai pure, 
pasiunea pentru adevăr.”

Conferențiarul a schițat etapele 
militantismului lui Jules Isaac pen
tru combaterea oricăror forme de 
antisemitism și promovarea bunei 
înțelegeri între națiuni. Prima – 
Afacerea Dreyfus, care a reactivat 
maladia antisemită a unei părți din 
societate și a stimulat lupta pen
tru triumful adevărului a celeilalte 
părți; moment în care tânărul îl 
întâlnește pe Charles Péquy, nee
vreu, împreună cu care fondează 
Cahiers de la Quinzaine și publică 
o rezoluție pro-Dreyfus. A doua – 

cărțile care îl consacră, din colecția Malet-Isaac, în care 
militează pentru „reconcilierea între Franța și Germania, 
pentru pace în Europa și în lume”, scrise după ce, în Pri
mul Război Mondial, rănit la Verdun, ocupă o poziție admi
nistrativă importantă în sistemul educațional. A treia etapă 
privește anii Holocaustului și perioada postbelică în care 
apare cartea sa fundamentală, Iisus și Israel, unde sunt 
demontate miturile antisemitismului religios. Isaac partici
pă, cu rol important, la Conferința de la Seelisberg, pentru 
eradicarea prejudecăților împotriva evreilor, ducând la con
stituirea Asociației de Prietenie Iudeo-Creștină din Franța. 
El face demersuri la Vatican pentru reînnoire educațională 
care să înlocuiască „învățătura disprețului” cu „învățătura 
stimei”.

La nici doi ani de la Șoah, Daniel Rops publică Iisus 
și epoca sa, în care reia mitul antievreiesc de „deicid”, 
relaționându-l cu Șoahul. Jules Isaac ripostează în revis
ta Europe, unde rezumă ideile amintitei cărți de căpătâi: 
Iisus a trăit și a murit evreu, a găsit discipoli, simpatizanți 
și adversari printre evrei, a fost crucificat de romani. La 
Conferința de la Seelisberg, din 1947, Isaac prezintă me
morandumul „Despre antisemitism și mijloacele de reme
diere a învățământului creștin”. În „Cele zece puncte de la 
Seelisberg”, concluziile conferinței, își fac loc premise ale 
reconcilierii iudeo-creștine. Următorul pas a fost înființarea 
Asociației de Prietenie Iudeo-Creștină din Franța. În 1948 

îi apare Iisus și Israel, carte dedi
cată „soției și fiicei mele ucise de 
naziști, numai fiindcă se numeau 
Isaac”. Volumul câștigă aderența a 
mii de catolici și protestanți. Sunt 
combătute teoriile antisemitismului 
creștin. Întâlnirile cu Papa Pius al 
XII-lea (1949) și cu Papa Ioan al 
XXIII-lea (1960) duc la momen
tul de cotitură în poziția Bisericii 
Catolice față de evrei prin Nostra  
Aetate.

Conferința s-a constituit într-un 
răspuns umanist erudit și respon
sabil în fața amenințărilor prezen
tului.

IULIA DELEANU

Mesaje 
antisemite 

proiectate pe 
casa memorială 

Anne Frank
Opinia publică olandeză în frunte 

cu premierul au condamnat într-un 
glas gestul unor indivizi care au pro
iectat cu laser mesaje antisemite pe 
peretele exterior al casei memoriale 
din Amsterdam, unde familia Frank a 
stat ascunsă în timpul ocupației nazis
te a țării. Textul mesajului incriminat o 
prezenta pe Anne Frank drept „inven
tatoarea pixului”, reluând un meme 
de pe internet al negaționiștilor Holo-
caustului, în care se afirma în mod 
fals că jurnalul Annei ar fi fost scris cu 
pixul, instrument de scris ce nu exista 
în perioada celui de Al Doilea Război 
Mondial. Administratorii Casei Anne 
Frank au declarat că imaginile circu
lau în grupurile de chat ale extremei 
drepte și că a fost anunțată poliția.

Calificând mesajul drept „condam
nabil”, premierul olandez Mark Rutte 
a afirmat că „în țara noastră nu exis
tă loc pentru antisemitism, noi nu-l 
putem accepta”. Separat, ministrul 
justiției, Dilan Yeșilgöz, a numit mesa
jul „dezgustător”.

Doamna Femke Halsema, prima
rul Amsterdamului, a spus că se află 
în legătură cu oficialități judiciare de 
la poliție și cu comunitatea evreiască. 
Ea a denunțat mesajul ca fiind „antise
mitism pur” și „un atac la moștenirea 
Annei Frank” și că ea personal „se 
simte șocată și furioasă”.

Incidentul are loc în condițiile în 
care olandezii sunt îngrijorați din ca
uza creșterii antisemitismului în țară. 
Un studiu publicat în ianuarie a con
statat că aproape un sfert dintre olan
dezi cred că Holocaustul este un mit, 
iar 60% dintre cei chestionați nu au 
considerat că Olanda ar fi avut legătu
ră cu Holocaustul. Peste 100.000 de 
evrei olandezi, trei sferturi din comu
nitatea evreiască, au fost omorâți în 
Holocaust, cel mai mare procent de 
asasinate ale evreilor din Europa.

MAGDALENA PORUMBACU

Să știi să transfigurezi suferințele Catastrofei prin puterile Renașterii 

Când se sfârșește un om, se 
sfârșește o lume. Dar nu și atunci 
când istoria îl transformă în simbol. 
Iancu Țucărman z.l., supraviețuitor al 
Holocaustului, face parte din aceas
tă sferă. A fost evocat așa cum i-ar fi 
plăcut: prin muzică. Sinagoga Mare 
din Capitală, la Șahrit, când a avut 
Iarțait, și Ateneul Român, la centenar, 
lăcașuri de cult și cultură familiare 
lui, au fost gazdele răsfrângerilor de 
amintiri și ale ieșirii la rampă a unor 
tineri muzicieni. Unii descoperiți chiar 
de el, alții – din aceeași lume dragă 
a valorilor în ascensiune. Au fost și 
reverențe de gând din partea unor 
muzicieni români de prestigiu, care 
i-au fost prieteni: renumitul violonist 
Sherban Lupu, profesor emerit la Uni
versitatea din Illinois, dirijorul Iosif Ion 
Prunner, compozitorii Șerban Nichi
for și Ulpiu Vlad. Evenimente puse în 
operă de Asociația „Iancu Țucărman 
și Maria Popa”, respectiv, de condu
cătoarea Asociației, Maria Popa, par
tenera sa de viață.

În preambulul momentului muzical 
de la Sinagoga Mare i-a fost schițat 
portretul din diferite unghiuri: promo
varea talentelor muzicale, ajutat de un 
fler aparte în detectarea valorilor (di
rectorul Corului Filarmonicii „George 
Enescu”, Iosif Ion Prunner); modestia 
și forța de convingere din prelegerile 
susținute în fața studenților (prof. univ. 
dr. Vasile Morar); omenia, dorința de 
a-i înțelege pe ceilalți (președintele 
CEB, ing. Paul Schwartz); arta de a 
trăi, prețuind clipa (actrița și scriitoa
rea Claudia Motea).

Tineri muzicieni descoperiți de 
el – violoncelista Izabela Ghercu; 
violoniștii Mihaela Mitrofan și Mircea 
Dumitrescu; pianistul Fabiani Prcsina; 
Trio Coteanu (pian, Monica; vioară, 
Patricia; violoncel, Julia) – au creat 
atmosfera în care cei prezenți l-au re
găsit spiritual: Bach, Scarlatti, Smeta
na, Ysaye, Șostakovici, Lipatti, Ulpiu 
Vlad, Haendel/Halvorsen.

Repere biografice semnificative ale 
omului de cultură umanist, reunite în 
Laudatio-ul scris de prof. univ. dr. Va
sile Morar, au fost citite și interpretate 
în deschiderea concertului de la Ate
neu de George Custură, actor la Tea
trul „Sică Alexandrescu” din Brașov: 
educația iudaică și muzicală primită 
în copilărie, maturizarea abruptă în 
anii legislației rasiale, în pogromul 
din orașul natal, Iași, de acum 82 de 
ani, când a supraviețuit coșmarului 
din Trenul Morții. După pensionare, 
alături de alți supraviețuitori – Oliver 
Lustig, Liviu Beris, Martin Sternin, 
Matei Gall, Peter Johann Gardosch 
– s-a dedicat unei misiuni de mare 
importanță azi: transmiterea trăiri

lor din Holocaust tinerelor generații. 
„Aceste mărturisiri, observa profeso
rul Morar, au generat efecte durabile 
în sufletul tinerilor, pentru că Iancu 
Țucărman spunea adevăruri cutre
murătoare, autenticitatea relatării sale 
întărea spontan sentimente umaniste. 
Iar celor cuprinși de prejudecăți gre
le și rele, din specia antisemitismului 
insidios, Iancu Țucărman le opunea 
blândețea răbdătoare și înțeleaptă, le 
opunea bunătatea sa senină și virtu
tea atât de necesară a iertării. (...) Ian
cu Țucărman a primit darul vieții, că
lătorind prin istorie aproape un secol. 
Cu puțin folos pentru sine, cu imens 
folos pentru ceilalți. Generozitatea 
sa a fost atât de firesc acordată se
menilor, tinerilor, în primul rând, și, în 
același timp, tuturor celor din jur, încât 
virtutea morală a simplității întregește 
tabloul personalității sale de ființă 
exemplară.”

Programul de muzică de cameră 
de la Ateneu a cuprins, pe lângă cla
sici și romantici (Haydn, Liszt), multă 
muzică modernă și contemporană 
(François Devienne, Heitor Villa-Lo
bos, Isang Yun, Roger Boutry). A fost 
interpretată în primă audiție lucrarea 
lui Ulpiu Vlad, Aduceri aminte, dedica
tă memoriei lui Iancu Țucărman.

Câteva cuvinte despre interpreți. 
Pianista Mihaela Manea, descope
rită și susținută financiar de Iancu 
Țucărman, membră a Asociației amin
tite, absolventă a Universității de Muzi
că și Arte Dramatice din Viena, laurea
tă a numeroase premii internaționale, 
își continuă în prezent studiile cu 
profesorul Avedis Kouyoum djian. Fa
gotistul Traian Sturza, laureat al Pre

miului „Iancu Țucărman” la Concur
sul Internațional de Muzică Clasică  
„Youth of Music”, ediția 2022, s-a aflat 
de la 10 ani pe podiumul de concert. 
După studii în SUA, Germania, Aus
tria, a devenit membru al Academiei 
de Orchestră a Filarmonicii din Viena. 
Este, în prezent, solist fagotist al Or
chestrei Simfonice din Düsseldorf.

Intermezzoul l-a constituit uver
tura la lansarea memoriilor lui Iancu 
Țucărman, Mărturisiri (in)decente: 
fragmente din viitoarea carte, în lectu
ra actorului George Custură.

Aplauzele și florile pentru Ulpiu  
Vlad, prezent în sală, și pentru inter-
preți au răsplătit prestația artistică a 
fiecăruia; o celebrare în spiritul celui 
rămas sufletește printre noi.

IULIA DELEANU

Iancu Țucărman

Jules Isaac și Papa Ioan al XXIII-lea
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La ce ne gândim în ziua de Purim? Personal, îmi 
vin multe gânduri serioase, deși trebuie să ne bucu
răm în această sărbătoare veselă. Tradiția cere ca în 
noaptea ei să bem atât de mult și să ne îmbătăm atât 

de tare încât să ajungem să-i confundăm pe Mordechai 
și Haman. Există și cântece de pahar pentru această 
noapte. Celebrarea sărbătorii este făcută prin carnaval, 
prin bal mascat. S-a încetățenit obiceiul costumării co
piilor în personaje biblice, apoi în personaje istorice și 
din literatură. Se spune că pentru copii este un joc, o 
simplă distracție. Dar aceste costume reflectă visurile 
copiilor și aspirațiile fiecărei generații, ca și ale societății 
contemporane. Am auzit un sociolog care spunea că 
fiecare se costumează în ceea ce vrea să fie sau în 
ceea ce a vrut să fie, dar nu a putut. Și dacă are voință 
și puțin talent actoricesc, își joacă rolul până la capăt, 
ca și cum ar fi personajul real. Sărbătoarea veselă este 
și profund meditativă. Nu întâmplător au spus înțelepții 
noștri, de binecuvântată amintire: Iom Hakipurim ki Pu-
rim. Deci legătura între sărbătoarea cea mai veselă și 
ziua cea mai meditativă a anului, pe care evreul o dedi
că lui Dumnezeu și se roagă pentru o pecetluire bună a 
sorții în anul nou.

Bineînțeles, veselia nu este identică cu bucuria. Pu
rim nu înseamnă numai carnaval și travestiri, băutură 
până la beție și renumitele prăjituri ozney Haman sau 
Humântașen. Veselia este un fapt exterior, o distracție 
de moment. Dar bucuria este un lucru profund. Ea în
seamnă gândire, analiză, înțelegere. De Purim ne bu
curăm că am fost salvați. Însă ce înseamnă salvare? 
Cine au fost cei salvați? Răspunsul este: strămoșii 
noștri. Dar pentru că ei au fost salvați, am fost salvați 
și noi. Tot poporul. Salvarea unei generații a însemnat 
salvarea unui popor. Atât a generației de atunci, cât și 
a generațiilor care i-au urmat și continuă să-i urmeze 
astăzi. Ne bucurăm pentru că trăim. Salvatorul a fost 
Dumnezeu.

Este Purimul o sărbătoare adevărată? Un proverb 
idiș, din înțelepciunea populară de altădată, răspundea 
la această întrebare în mod negativ sau cel puțin ambi
guu: Pirăm nișt yon-tăf un kaduhăs nișt krank (Purimul 
nu este sărbătoare și frigurile nu sunt boală). Aici putem 
interpreta într-o formă modificată: Purimul este sărbă
toare, dar nu din Tora, și din nefericire frigurile sunt o 
boală, pe care însă nu o vedem în exterior, iar în trecut 
oamenii nu erau suficient de conștienți de ea. Purimul 
este sărbătoarea salvării. Poate că există un Purim în 
fiecare generație. Pentru că fiecare generație a fost 
salvată de la o nenorocire, fie că a fost salvată în mod 
total, fie în mod parțial. Dar și o salvare parțială este o 
salvare. Iar de Purim salvarea a fost totală. Poate că 
ar trebui să existe un Mordechai și o Esther în fiecare 
generație, dacă există un Haman.

Cartea Estherei (Meghilath Esther) sau Sulul Es
therei din Biblia Ebraică (Ketuvim – Scrierile) ne 
povestește un eveniment istoric din timpul regelui per
san Ahașveroș (Khshayarsha, probabil Xerxes I, 486-
465 î.e.n.) și ne cere să-l păstrăm în memorie. Eveni
mentul a însemnat salvarea poporului evreu. De aceea 
citim Cartea Estherei în fiecare an, în seara de ajun de 
Purim și în dimineața zilei de Purim, 15 Adar (în anii 
bisecți și 15 Adar II). Fostul șef-rabin dr. Moses Rosen 
obișnuia să spună că Purimul a fost o dramă necon
sumată. Haman a decis distrugerea poporului evreu, 
zarurile (Pur) au fost aruncate și au stabilit data. Dar 
Dumnezeu a intervenit și a oprit această monstruozita
te. El i-a ales pe Esther și pe Mordechai care au reușit 
să-și salveze poporul. Acest plan criminal al lui Haman 
s-a prăbușit. El a trebuit  să-și ceară iertare de la regina 
Esther. Un tablou atribuit marelui pictor olandez Rem
brandt, aflat la Muzeul de Artă din București, îl arată pe 
Haman cerându-și iertare Estherei. Iertare? Dar dacă 
planul i-ar fi reușit, dacă toți evreii din Șușan (Susa, 
capitala Regatului Persan) și din tot acest regat ar fi 
fost uciși, ar mai fi avut rost această iertare? Ar fi fost 
o iertare postumă, cerută celor uciși, care are o simplă 
valoare simbolică. Haman a fost pedepsit. El împreună 

cu cei apropiați lui au căzut în plasa pe care o arunca
seră. Haman a fost spânzurat pe spânzurătoarea pe 
care i-o înălțase lui Mordechai. Salvarea a urmat altei 
salvări. Regele Ahașveroș și-a amintit că Mordechai 
Hayehudy (Mordechai Evreul) fusese cel care îl salva
se de apropiații săi care voiau să-l ucidă. El l-a răsplătit 
pe salvatorul său, spre consternarea lui Haman, care 
reușise să-i câștige încrederea și să devină conducăto
rul de fapt al regatului.

Cercetători în domeniul studiilor biblice presupun că 
varianta scrisă din Meghilath Esther datează din seco
lul al IV-lea î.e.n. În afară de varianta tradițională din 
Biblia Ebraică, s-au păstrat o variantă în limba grea
că în cadrul Septuagintei, precum și variante în limbile 
coptă, etiopiană, latină. Istoricii au căutat să identifice 
personajele din carte și să le reconstituie biografia. Ast
fel, a fost identificat un personaj pe nume Marduka sau 
Marduku la curtea regelui persan. Interpretarea iudaică 
tradițională se bazează pe scrierea midrașică Esther 
Rabba. Comentarii tradiționale au fost scrise și mai târ
ziu. A existat și tradiția ilustrării manuscriselor Sulului 
Estherei, pentru a fi înțelese mai ușor. Un asemenea 
manuscris, din secolul al XVII-lea, de factură evreo-
italiană, aflat la Biblioteca Academiei Române, a fost 
studiat de istoricul Cornelia Bodea care a presupus că 
ar fi fost dăruit de rabinul Nathan Neta Hannover mitro
politului Dosoftei la Iași. Deocamdată rămâne o presu
punere. În secolele XIX-XX au apărut câteva ediții cu 
traducere în limba română. O ediție bazată pe o varian
tă ilustrată a apărut la București în 1948: a fost cântecul 
de lebădă al mișcării sioniste și al lui Keren Kayemet în 
România. În urmă cu circa zece ani a apărut o traduce
re a scriitorului Baruch Tercatin, la editura Hasefer. O 
traducere comentată, în limba română, a fost publicată 
de rabinul Mordechai Burștein la Ierusalim, în urmă cu 
circa 25 de ani.

Citind Cartea Estherei mi-am pus și alte întrebări. 
Cum trebuie să se comporte omul salvat? Cum trebu

ie să se comporte evreul, atât atunci când este salvat, 
cât și în alte situații? De ce nu apare Numele lui Dum
nezeu în această carte ce are o importanță deosebită 
în istoria poporului evreu, atât prin conținutul ei, cât și 
prin memoria pe care o păstrează? Pentru a răspunde 
la aceste întrebări, trebuie să ne referim la diferite as
pecte din gândirea iudaică. În primul rând, omul salvat 
de la moarte trebuie să-i trateze omenește pe foștii lui 
dușmani. Pedeapsa acestora trebuie să fie calculată, 
omenească, bazată atât pe comandamentele divine, 
cât și pe situația socială. Evreul trebuie să respecte 
acest lucru. Legea talionului din Tora a fost interpretată 
de învățații din Talmud în sensul despăgubirii victimei. 
Edictul promulgat de Ahașveroș după ce Haman căzu
se în dizgrație prevedea dreptul de apărare al evreilor 
din imperiu în fața atacatorilor. Și evreii s-au apărat. Dar 
și dușmanii sunt creaturile lui Dumnezeu. Poate că de 
aceea Numele Lui nu apare în Cartea Estherei. Este 
părerea unor comentatori și a unor interpreți ai Bibliei 
Ebraice. Întrebări și păreri care ne fac să ne gândim, să 
învățăm. De fapt, Purimul a fost victoria binelui asupra 
răului, a oamenilor de omenie asupra unui criminal ne
bun, plin de ură. 

Hag Purim Sameah! Sărbătoarea de Purim cu bu
curie! Mai mult decât atât: ca și în alte generații, să ser
băm Purimul împreună cu oameni de orice etnie, alături 
de toți oamenii de omenie. Să ne amintim că la Iași, la 
începutul secolului al XX-lea, de Purim creștinii petre
ceau împreună cu evreii. Să ne bucurăm împreună de 
victoria binelui, să sperăm că va fi pace în Europa, în 
Israel și în Orientul Mijlociu, în întreaga lume.

LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI

I U D A I C A
Dicționar selectiv de civilizație 

iudaică:

Maghen David
Maghen David – Scutul lui David – se 

remarcă prin încărcătura de simboluri de 
ordin filozofic, astronomic, social. De ce 
Steaua se cheamă Scutul lui David? În 
alfabetul ebraic primar, litera D era repre
zentată printr-un triunghi echilateral. Prin 
interconexiunea celor două triunghiuri, re
prezentând prima și ultima literă a numelui 
David, se creează un scut – folosit de rege 
și de luptătorii săi în războaiele de apărare 
din statul evreu antic – prin care se obținea 
singura formă geometrică nedeformabilă, 
cele șase colțuri fiind montate astfel încât 
formau șase puncte de prindere pe peri
metrul scutului, având capacitatea să re
ziste loviturilor inamice. Simbolul ar fi fost 
imprimat pe partea interioară a scutului.

În mistica iudaică, cele două triunghiuri 
interconectate ale Stelei sunt interpre
tate ca expresie a relației reciproce între 
poporul evreu și Divinitate. Triunghiul cu 
vârful în sus reprezintă faptele bune care 
urcă spre cer, activând un aflux de bună
tate îndreptându-se spre lume: triunghiul 
cu vârful în jos. Cele șase colțuri ale celor 
două triunghiuri reprezintă cele șase zile 
ale Creației, simbolizând cele șase atribu
te divine: dragoste, putere, înțelepciune, 
milă, măreție, justiție. Centrul este ziua de 
Șabat. Maghen David simbolizează unirea 
forțelor Cerului cu ale Pământului.

Cuvintele din rugăciunea fundamentală 
în iudaism, Dumnezeu, Regele Universu
lui, au corespondență astronomică în Ma
ghen David. De la linia orizontului din est 
– triunghiul cu vârful în sus – pornesc două 
ramificații: spre răsăritul Soarelui în ziua 
solstițiului de vară (21 iunie) și spre răsă
ritul Soarelui în ziua solstițiului de iarnă 
(23 decembrie). Cele două vârfuri laterale 
de sus, nordul, indică umbra la răsăritul 
Soarelui în momentul solstițiului de iarnă 
și, respectiv, umbra la răsăritul Soarelui în 
momentul solstițiului de vară. Ramificațiile 
pornind din cele două vârfuri laterale de 
jos, sudul, indică umbra la apusul Soarelui 
în momentul solstițiului de iarnă și umbra 
la apusul Soarelui în momentul solstițiului 
de vară. De la linia orizontului în partea de 
vest – triunghiul cu vârful în jos – pornesc 
două ramificații: spre apusul Soarelui la 
solstițiul de vară și spre apusul Soarelui la 
solstițiul de iarnă.

În cei două mii de ani de exil, după 
distrugerea celui de al doilea Templu din 
Ierusalim, Maghen David a fost folosit ca 
expresie a evreității în Europa, apărând ca 
semn tipografic pe manuscrise ebraice din 
secolul al IV-lea, în Italia și în Germania. 
Când, în 1354, Carol al IV-lea, împăratul 
Sfântului Imperiu Roman de națiune ger
mană, acordă evreilor dreptul de a avea 
propriul lor steag, însemnul ales de evrei 
pentru drapel este Maghen David. În 
1897, la Primul Congres Sionist de la Ba
sel, se decide ca Maghen David să devină 
emblema sionismului. În 1930, Hagana 
înființează Maghen David Adom – Scutul 
Roșu al lui David –, echivalent pentru Cru
cea Roșie, instituție recunoscută ca atare 
de Crucea Roșie Internațională în 2006. 
Legislația rasială, practicată după venirea 
la putere a lui Hitler în Germania (1933), 
a impus evreilor purtarea „stelei galbene” 
ca semn distinctiv. La 3 septembrie 1941, 
ministerul de interne român a emis o circu
lară către toți prefecții de județe prin care 
evreii nu aveau voie să circule fără să aibă 
cusut pe haină Maghen David. Ordinul a 
fost aplicat în Moldova, Cernăuți, Trans
nistria. Din 1948, când a fost proclama
tă independența Statului Israel, Maghen 
David este partea centrală a drapelului 
național.

IULIA DELEANU

G â n d u r i  d e  P u r i m
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Tu biȘvat: esența vieții  
și a creației, dăruirea

Conform tradiției evreiești, Tu 
biȘvat este Anul Nou al Pomilor. Oare 
de ce este necesar ca pomii să aibă 
în ciclul existenței propriul lor An Nou? 
Povestea Crea ției identifică Arborele 
Vieții ca parte integrantă a Grădinii 
Edenului, împreună cu Arborele Cu-
noaș terii binelui și răului. Grădina 
Para disului este, așadar, un loc definit 
de copaci, elemente emblematice ale 
Creației. Nu este întâmplător faptul 
că arborii au un rol central în acest 
episod imemorial, căci dacă există 
ceva care exemplifică sensul Creației, 
aceștia sunt copacii. Asemeni unui 
arbore plin de roade, Dumnezeu este 
Cel care dăruiește totul înainte ca 
omul să ceară.

Înțelegem mai mult din Talmud, 
unde citim că „lumea a fost construită 
pe bunătate” și tot aici ni se explică de 
ce sărbătoarea Tu biȘvat coincide cu 
momentul din an în care „pomii nu mai 
absorb apa din pământ, ci se hrănesc 
din propria sevă”. În ciclul naturii, Tu 
biȘvat marchează faptul că arborii de
vin autosuficienți și nu mai depind de 
sol. Au avut deja timpul necesar pen
tru a absorbi nutrienții din sol și acum 
ating stadiul în care sunt pregătiți să 
reînceapă ciclul biologic pentru a da 
roade. Și, invariabil, asta se repetă 
și în anul următor, până la capătul 
existenței lor.

Cum sărbătorim Tu biȘvat? Este 
ziua pomilor, așadar sădim pomi! Sur
să de viață, pomul definește dăruirea 
mai mult decât orice altceva. Și ce 
gest mai frumos și durabil decât acela 
de a dărui la rându-ți ce ai primit? La 
Brașov, an de an de Tu biȘvat, gră
dina de lângă sinagogă își înmulțește 
rădăcinile. Oricât de aprig ar fi gerul, 
indiferent de vreme și de vremuri, un 
copil al comunității evreiești sădește 
aici un puiet de pom. Acesta îi va 
purta numele în 
ani, în secole. 
Și în acest geros 
februarie sufle
tele calde sau 
adunat laolaltă 
pentru a urma 
tradiția. Cu gla
suri de bucurie 
și încântare, toți 
cei prezenți au 
trăit bucuria dă
ruirii. Cu emoție 
și entuziasm, 
micuța Yael a 
sădit cu puterile 
ei rădăcina încă 
firavă a unui vișin. Totodată lăudăm 
creația și gustăm din roadele sale 
– în special fructele pentru care în 
Tora este lăudată Țara lui Israel: „O 
țară bună (...) cu vii, cu smochini și 
cu rodii; țară cu măslini și cu miere; 
țară unde vei mânca pâine din belșug, 
unde nu vei duce lipsă de nimic.” (De
uteronomul 8, 7-9) Aceste roade ale 
naturii s-au regăsit din plin pe masa 
întinsă la cantina Șalom, unde prepa
ratele dulci și sărate au fost un deliciu 
savuros pentru membrii comunității, 
turiști și iubitori de tradiții iudaice.

Ne dorim să dobândim de la natu
ră, dar să nu uităm să-i și dăruim la 
rândul nostru. Așa că este o bucurie 
să învățăm de la pomi să luăm când 
avem nevoie, să dăm când putem, să 
culegem și să dăruim din orice avem. 
Oferind, trăim fericirea.

Program Keshet la Brașov:  
cartea, patria, neamul

Membrii comunității evreilor brașo-
veni s-au reunit la 29 ianuarie pentru a 
dedica o zi întreagă de studiu istoriei, 
culturii, tradițiilor și valorilor evreiești. 
Temele abordate, extrem de comple
xe, au fost analizate din perspectiva 
relației create între Cartea Sfântă 
care constituie temelia religiei (Tora), 

țara (Ereț Israel) și poporul iudeu (Am 
Israel). Sub îndrumarea domnului  
Zvika Kfir, rabinul comunității, cei 40 
de participanți au dezbătut subiecte 
de actualitate, precum: respectarea 
celor 613 mițvot (porunci) și principi
ile etice ce derivă din acestea, moti
vul pentru care în cadrul serviciilor 
religioase doar bărbații sunt chemați 
să citească din Tora, necesitatea ca 
aceasta să fie recitită integral an de 

an, prevederile halahice (religioa
se) care se referă în mod expres la 
pământul lui Israel: legile agricole 
(zeciuiala, anul șabatic etc.), legile 
referitoare la Templu (pelerinajul la Ie
rusalim), binecuvântările rostite pen
tru alimente, în special pentru cele 
șapte specii de plante menționate în 
Tora (grâu, ovăz, struguri, rodii, măs
line, smochine și curma le), precum 
și particularitățile care diferențiază 
Israelul de toate celelalte țări în care 
trăiesc evrei și explicația pentru care 
sărbătorile religioase durează întot
deauna cu o zi în plus în diaspora.

Un moment special în cadrul eve
nimentului l-a constituit conferirea de
numirii de Sala Rudi Katz templului 
mic din cadrul sinagogii. Gestul a fost 
întâmpinat cu aplauze, în amintirea 
celui care a fost un om al adevăru
lui, al studiului și al dreptății. Prilejul 
a constituit un moment oportun pen
tru domnul Ștefan Balint, membru al 
corului cu mulți ani de vechime, de a 
interpreta două melodii îndrăgite de 
regretatul domn Katz, respectiv Ani 
Maamin și Ose Șalom.

După mult timp,  
prima nuntă sub hupa, la Brașov

Cunoscute în mod tradițional ca 
ocazii de bucurie, cântece, veselie și 
delectare culinară, nunțile evreiești 
reprezintă pentru întreaga comunita
te un ritual complex, trăit cu emoție 
vibrantă. Sinagoga Beit Israel din 
Brașov a fost aleasă să găzduiască, 
în luna ianuarie, un astfel de eveni
ment, pentru prima dată după o pau
ză de 15 ani. Mirii – Iaacov și Elișeva 

Farcaș –, îndelung căutători ai sen
sului tainic al credinței autentice, au 
decis pecetluirea unui destin comun 
sub taina protectoare a hupei. În iu
daism, căsătoria este considerată o 
instituție sfântă, indicată de cuvântul 
ebraic pentru nuntă: hidușin, adică fă-
cut sfânt.

Nunțile evreiești variază ca stil și 
formă, depinzând mai ales de obice
iurile culturale și familiale și de tradiția 
iudaică pe care o urmează cuplul. 

Totuși, în ciuda acestei 
bogate varietăți, există 
anumite elemente co
mune pe care cuplul a 
decis să le respecte cu 
maturitate înțeleaptă, 
într-un fior nestrămutat, 
odată cu asumarea legi
lor lui Moise. Sub îndru
marea atentă și priete
noasă a Rishei Deutsch, 

mireasa a îndeplinit tradiția cufundării 
în baia ritualică, în mikve. Ambii au 
respectat perioada de distanțare ne
cesară, premergătoare marelui mo
ment consfințit odată cu semnarea 
contractului de căsătorie, ketubah, în 
prezența rabinului Zvika Kfir și a doi 
martori aleși de cuplu, care, conform 
obiceiului, nu au fost membri ai famili
ei. Ca la orice nuntă tradițională, ketu-
bah a fost citit cu voce tare și prezen
tat miresei care a fost condusă spre 
altar de două prietene de încredere, 
ambele purtând câte o lumânare 
aprinsă în memoria membrilor familiei 
care ar fi fost prezenți la această săr
bătoare, dacă ar mai fi fost în viață. 
Mireasa a fost simbolic dăruită mirelui 
care a recunoscut-o ca fiind cea alea
să pentru tot restul vieții.

Așa cum se obișnuiește de milenii, 
ceremonia a avut loc sub hupa, bal
dachinul special, vechi de peste 100 
de ani, și păstrat aproape intact în Si
nagoga Beit Israel. Susținut deasupra 
rabinului și a celor doi căsătoriți pe 
durata slujbei, în tradiția iudaică aces
ta simbolizează viitoarea casă a cu
plului; colțurile sale, simboluri ale stâl
pilor căminului, au fost ținuți de patru 
prieteni apropiați mirilor. De altfel, 
este o adevărată onoare să fii ales 
de cuplu pentru această responsabi
litate unică. Ca la multe 
nunți evreiești, membrii 
familiilor cuplului s-au 
adunat în jurul hupei 
în timpul ceremoniei 
de nuntă, prezența lor 
semnificând cercurile 
extinse ale neamurilor 
care se intersectează 
odată cu căsătoria miri
lor. Rabinul a rostit cele 
șapte rugăciuni dea
supra paharului cu vin 
din care mirii au sorbit 
pe rând. Mirele a fost 
înconjurat de șapte ori 
de mireasă – simbol al 
zidurilor de protecție pe 
care familia le va avea 
față de orice intrus.

Potrivit datinii, ju
rământul de căsătorie 
a fost rostit de mire, 
așezând inelul de că
sătorie pe arătătorul 
mâinii drepte a miresei: „Cu acest 
inel ești sfințită pentru mine, după le
gea lui Moise și a lui Israel.” Rabinul 
a rostit sub hupa câteva fraze despre 
importanța căsătoriei păstrate cu bine
cuvântarea Celui Atotputernic. Ritua
lul a continuat cu șapte binecuvântări 

ComunitAti
Motive de bucurie în comunitateBrașov tradiționale, moment în care mirii au 

sorbit din nou din cupa de vin. Cere
monia s-a încheiat cu obiceiul univer
sal al oricărei nunți evreiești: mirele 
a spart sub picior un pahar înfășurat 
în șervet, pentru a aminti că templul 
a fost distrus și pentru a face cunos
cut că traiul într-o căsătorie include 
atât momente fericite, cât și mai puțin 
dorite. Întreaga sinagogă a răsunat 
într-un cor format din vocile membrilor 
comunității din Brașov și ale invitaților 
special sosiți din Reghin, București, 
Arad, Bran, Timișoara, Cluj-Napoca 
și Israel, izbucnind în entuziaste ura
le de felicitare: Mazal tov! Mazal tov! 
Mazal tov!

Spre deosebire de alte culturi, la 
nunțile evreiești mirii sunt benefici
arii petrecerii de nuntă, participanții 
având datoria de a le oferi momente 
de bucurie, muzică bună, dans alert, 
creându-le amintiri de neuitat. Nici 
acum nu s-a făcut rabat de la tradiție, 
atmosfera fiind întreținută de minuna

ta formație Bucharest Klezmer Band, 
condusă de Bogdan Lifșin. Restau
rantul Șalom a răsunat întreaga seară 
de ritmul alert al melodiilor tradiționale 
evreiești: Hava Naghila (Veniți, cântați 
și vă bucurați), Șalom Aleihem (Pace 
vouă), Siman tov uMazăl tov (Semn 
bun și noroc), Od Yișama (Se va auzi 
din nou) și celebrul cântec Ose Șalom 
(Să fie pace în lume) etc. Fericitul cu
plu a creat momente de neuitat dând 
startul pe ring odată cu dansul mirilor. 
În spațiul mai puțin generos, invitații 
au reușit să danseze până târziu în 
noapte, întreaga sală devenind ne
încăpătoare pentru toți cei care s-au 
încins să joace tradiționalele hore de 
nuntă. Bucuroși pentru o asemenea 
petrecere reușită, mirii au oferit celor 
prezenți felii din tortul miresei – prepa

rat pentru a cărui ela
borare a fost necesară 
priceperea bucătarilor 
de-a lungul a patru zile, 
efortul fiind răsplătit de 
aprecierile tuturor co
mesenilor.

Petrecerea a con
tinuat, însă la proporții 
reduse, inclusiv în zi
lele următoare, deoa
rece datina spune că 
trebuie oferite în con
tinuare mese festive, 
astfel încât toți cei care 
nu au fost prezenți la 
eveniment să poată 
împărtăși bucuria celor 
căsătoriți. Și în zilele 
care au urmat, domnul 
rabin împreună cu cei 
zece bărbați evrei care 
au constituit minianul 
au rostit din nou Șeva 
brahot (șapte bine

cuvântări). Iudaismul pune la loc de 
cinste dragostea dintre soț și soție și 
dedică o însemnătate aparte vieții fa
miliale, stabilității și durabilității căsă
toriei. Nunta este doar începutul unui 
drum clăditor de destine.

E. ELIEZER
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Ziua Internațională 
de Comemorare a Victimelor 

Holocaustului

Târgoviște
ComunitAti

Studiul și grija  
față de natură – valori esențiale  

ale iudaismului

Tu biȘvat, sărbătorit cu plăcere, 
deși fără evrei

Aceasta este o zi în care come
morăm victimele, dar în acelaşi timp 
suntem oripilați de dezumanizarea 
vremurilor. Asociația Centrală de Prie
tenie și Colaborare Culturală cu Israel 

și-a propus, încă de la înființare, să le 
cultive tinerilor obligația să învețe din 
erorile trecutului, ca să nu repete is
toria, pentru asigurarea unui prezent 
liniștit și a unui viitor sigur, ca și res
ponsabilitatea de a combate orice for
mă de xenofobie și antisemitism, de a 
promova toleranța și respectul pentru 
cultura și civilizația celorlalţi.

Prima întâlnire tematică a avut loc 
pe 26 ianuarie, la Clubul Seniorilor din 
Târgoviște. Am prezentat succint cea 
mai neagră pagină a istoriei, încerca
rea de exterminare a unui popor. În 
memoria victimelor am aprins în Me
nora șase lumânări pentru cele șase 
milioane de evrei uciși. I-am invitat 
pe participanți, persoane între 75 și 
93 de ani, să-și amintească despre o 
carte citită, un film tematic văzut, un 
contact cu evrei în acea perioadă. Toți 

vorbitorii și-au exprimat compasiunea 
cu duioșie.

În data de 27 ianuarie, în sala 
Muzeului de Istorie Dâmbovița, elevi 
de gimnaziu, împreună cu profesori 

de istorie au evocat tragedia 
Holocaustului din timpul celui 
de Al Doilea Război Mondial, 
respectiv încercarea de a ex
termina un popor. Și aici, în 
amintirea celor șase milioane 
de evrei uciși, profesori și elevi 
au aprins câte o lumânare în 
Menora. S-a insistat pe nevoia 
și obligaţia pe care le au ei ca 
făuritori de istorie viitoare.

În aceeași zi, la școala gim
nazială – donație a evreului industriaș 
târgoviștean Iosef Samuil – s-a amin
tit elevilor că învață într-o școală do
nată în 1915, funcțională și în prezent, 
și li s-a vorbit despre încercarea de 
exterminare a evreilor în timpul celui 
de Al Doilea Război Mondial. Baruh 
Hașem, în prezent evreii au un stat al 
lor, prosper și demn de admirat.

La începutul dezbaterii s-a aprins 
Menora în amintirea victimelor. La fie
care întâlnire cu elevii am încheiat cu 
îndemnul de a renunța la ură, aces
ta fiind cel mai devastator sentiment 
ca trăire și manifestare. Toți elevii 
participanți erau bine informați despre 
tragedia Holocaustului din timpul ce
lui de Al Doilea Război Mondial, care 
a lăsat urme profunde în conștiința 
posterității.

ILEANA GHENCIULESCU

Anul Nou al Pomilor este o dată 
care marchează o perioadă a anului 
agricol din Ereț Israel. Este un prilej 
de a-I mulțumi lui Dumnezeu pentru 
natura care ne înconjoară. În antichi
tate, 15 Șvat marca data-limită pentru 
fixarea zeciuielii pe recolta de fructe. 
Ulterior, în diaspora, această sărbă
toare agricolă și-a pierdut importanța.

Mișcarea sionistă a preluat sărbă
toarea de 15 Șvat, când se plantează 
puieți de pomi, ceea ce a contribuit la 
împădurirea Israelului.

Cu acest prilej se intonează cânte
ce tradiționale, se citesc pasaje bibli
ce, lăudând Țara Sfântă și produsele 
ei. Se mănâncă în special fructe pre
cum roșcovele și migdalele.

În Israel, Anul Nou al Pomilor a de
venit o sărbătoare populară, în special 
în rândul școlarilor care se întrec în a 
planta copaci. Ecologiștii încurajează 
și sprijină activitatea aceasta pentru 
valoarea sa practică și beneficiile ei 
pentru mediu.

Prim-rabinul FCER, Rafael Shaffer, 
i-a sfătuit și pe elevii din Târgoviște 

ca, după ce se strânge recolta, să-I 
mulțumească lui Dumnezeu și, pentru 
că nu știm cum va fi anul ce urmează, 
să ne rugăm lui Dumnezeu, fiecare în 
religia lui și pe limba lui, pentru o vii
toare recoltă bogată.

Anul acesta am sărbătorit ziua de 
Tu biȘvat împreună cu elevii școlii 
gimnaziale Smaranda Gheorghiu (Eli
sa și Iosef Samuil) și cu vârstnicii de 
la Centrul de Zi din Târgoviște, deși 
printre aceștia nu mai sunt evrei. Ele
vii au plantat în ghivece butași, bulbi, 
semințe, iar cei care au solarii (cartie
rul este populat de bulgari legumicul
tori) au semănat legume. Participanții 
de la Centrul de Zi au folosit găoace 
de ouă în care au pus pământ și au 
semănat flori și legume. Se vor ocupa 
în continuare de întreținerea lor, iar în 
primăvară fiecare își va lua acasă oul 
său, cu ceea ce a răsărit în el.

În fiecare locație activitatea s-a 
desfășurat într-un climat de entuzi
asm și bucurie.

ILEANA GHENCIULESCU

Satu Mare

Temperaturile scăzute de la Satu 
Mare în ziua sărbătorii de Tu biȘvat 
nu ne-au oprit să plantăm, ca de fie
care dată, un pom fructifer în curtea 
sinagogii. Peste cinci ani îi vom gus
ta roadele, gândindu-ne cu drag la 
aceste momente petrecute împreună. 
Aproape în fiecare an vremea e foarte 

rece, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, 
pomii s-au prins și în curând vom ser
vi la mesele noastre de sărbătoare 
fructe din pomii plantați de noi.

În timpul exilului, sărbătoarea 
a continuat să îi lege pe evrei, prin 
atașamentul față de fructele caracte
ristice zonei mediteraneene, cu regi
unea lor de obârșie. Tot așa, și noi ne 
întâlnim anual de Anul Nou al Pomilor 
pentru a celebra sărbătoarea naturii, 
sădim un pom și astfel contribuim și 
noi la apărarea mediului înconjurător. 

Așa cum se obișnuiește, am con
sumat cele șapte feluri de fructe din 
Țara Israelului și am organizat o cere
monie de Seder de Tu biȘvat.

*
„Tora - Ereț Israel - HaAm” au fost 

subiectele de discuție propuse pentru 

ediția a XVIII-a a programului Keshet.
Federația Comunităților Evreiești 

din România și JDC susțin și în
curajează întâlniri ale membrilor 
comunităților, în vederea creării unui 
cadru de discuții și informare pe teme 
religioase și sociale evreiești. Ca de 
fiecare dată, subiectele au fost in
teresante și apreciate de membrii 
comunității. În mijlocul nostru s-a aflat 
și domnul Blei Arno, supraviețuitor al 
Holocaustului, care ne-a împărtășit cu 
emoție din istoria și clipele grele trăi
te de dânsul în perioada războiului și 
a prigoanei îndurate în lagărele prin 
care a trecut. Dumnezeu să-l țină să
nătos printre noi!

Astfel de întâlniri creează pentru 
membrii noștri o ocazie foarte bună 
pentru a ne petrece o după-amiază 
educativă, relaxantă, familială și prie
tenoasă, de la care plecăm încărcați 

de informații și bună dispoziție. Mulțu-
mim FCER și JDC pentru sprijin.

ADRIAN BEȘA,
președintele CE Satu Mare

Anul Nou al Pomilor, sărbătorit  
la Centrul Cultural Evreiesc

Cluj

Comunitatea Evreilor din Cluj a 
marcat Anul Nou al Pomilor în 5 fe
bruarie, prima zi de iarnă autentică 

din 2023. Nici zăpada abundentă, nici 
gerul şi nici lunecuşul nu i-au împie
dicat pe membrii comunităţii şi pe pri
etenii lor să se adune în număr mare 
în Sala Egon Lővith a Centrului Cul
tural Evreiesc. Evenimentul, deschis 
de dr. Robert Schwartz, preşedintele 
comunităţii, a început cu un moment 
de reculegere în memoria martirilor 
Holocaustului. Formaţia de muzică 
klezmer Mazel Tov (dirijor prof. Vasile 
Socea, solistă Sulamita Socea) a in

terpretat câteva cântece care evocă 
durerea şi suferinţa nemăsurată pe 
care le-a produs această cumplită tra
gedie.

Ing. Dorel Ornescu, secretarul co
munităţii, a vorbit despre semnificaţii
le vechi şi moderne ale Anului Nou al 
Pomilor, iar profesorul universitar Ossi 
Horovitz a prezentat tipurile de fructe 
care se consumă, precum şi tâlcul lor 
spiritual. Andrea Ghiţă a spus câteva 
cuvinte despre importanţa sărbătorii 
de Tu biȘvat în viaţa comunităţii clu
jene şi a propus ca, începând de anul 
viitor, cu acest prilej să se planteze 
pomi în curtea noului complex comu
nitar.

Formaţia Mazel Tov a prezentat 
un program de cântece specifice de 
Tu biȘvat cu melodii îndrăgite în lim
bile idiş şi ebraică, încântând sufletele 
şi încălzind inimile spectatorilor. Cei 
prezenţi au degustat fructe specifice 
Anului Nou al Pomilor şi s-au despărţit 
cu gândul la următoarea sărbătoare, 
Purimul, care va avea loc exact peste 
o lună. (A.G.)

Din viața CEB, la început de an 2023București
Evenimente culturale, sociale, comunitare au carac

terizat viața CEB în prima lună a acestui an. Demne de 
menționat sunt participările la Adunarea Solemnă de la 
Templul Coral, de marcare a Zilei Internaționale de Co
memorare a Victimelor Holocaustului și de comemora
re a victimelor Pogromului legionar din 21-23 ianuarie 
1941, precum și organizarea Concertului de Anul Nou  
2023.

Sub egida CEB a avut loc, la Sinagoga Mare, ceremo
nia de comemorare a unuia dintre membrii de seamă ai 

comunității bucureștene, omul de cultură Iancu Țucărman 
z.l., supraviețuitor al Holocaustului, realizator al emisiu
nilor de muzică clasică la Radio Shalom din cadrul JCC 
București.

Au continuat acțiunile de întocmire a documentației 
privind acordarea de ajutoare din partea Claims Con
ference supraviețuitorilor Holocaustului, inclusiv pen
tru cei din localități recunoscute de autoritățile abilita
te din Germania Federală ca având statut de ghetouri  
deschise. (I.D.)
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CE Bacău a participat, în partene
riat cu Casa Corpului Didactic Bacău, 
reprezentată de dir. prof. Mariana 
Ifrim, și cu Centrul de Cultură și Arte 
„George Apostu” din Bacău, repre
zentat de dir. Geo Popa și prof. dr. Alin 
Popa, la o deosebit de interesantă și 
reușită conferință națională, sugestiv 
numită „Împreună, pentru neuitare”, 
care a avut loc la Centrul „George 
Apostu”. Conferința s-a desfășurat la 
un nivel foarte reușit și interesant și 
datorită condițiilor tehnice deosebite, 
oferite de Centrul „George Apostu”.

Marea tragedie a poporului evreu 
a fost evocată și de invitații speciali: 
Wiliam O’Connor, atașatul cultural al 
Ambasadei SUA la București; marea 
noastră actriță Maia Morgenstern; 
conf. univ. dr. Felicia Waldman și prof. 
univ. dr. Florin Müller, de la Universita
tea din București; prof. Fany Kaltman; 
arhitectul orădean Cristian Puskas. La 
conferință au fost prezenți numeroși 
elevi de la liceele băcăuane, profe
sori, purtătorul de cuvânt al primăriei.

În cuvântul meu am subliniat 
importanța, îndeosebi pentru tână
ra generație, a iubirii, respectului și 
toleranței și am citit câteva pasaje 
din „Amintirile tatălui meu din locuri
le groazei – Transnistria 1941-1943”. 
Maia Morgenstern a citit, deosebit 
de emoționant, fragmente din „Evrei, 
treceți Nistrul!” a Soniei Palty. La pian 
au interpretat minunat elevi de la Co
legiul Național de Artă „George Apos
tu” din Bacău, alături de prof. Cornelia 
Villafranca. Vorbitorii au subliniat, în 
alocuțiuni, una mai interesantă de
cât alta, grozăviile Holocaustului și 
recunoașterea de către statul român 

a Holocaustului din România și a di
mensiunilor acestuia. A fost prezenta
tă și o expoziție de tablouri pe tema 
Holocaustului, realizată de elevi ai 
Colegiului Național de Artă „George 
Apostu”.

Scopul declarat al conferinței a fost 
„cultivarea, în rândul tinerei generații, 
a valorilor democrației, a drepturilor 
și libertăților universale, combaterea 
discriminării sub toate formele ei și 
lupta împotriva xenofobiei, rasismului 
și antisemitismului”.

Vizită a elevilor în comunitate
Tot în preajma Zilei Internaționale 

de Comemorare a Victimelor Holo
caustului am fost vizitați, la Sinagoga 
Rosen și la Muzeul de Istorie „Alexan
dru Șafran”, de un grup de circa 50 de 
elevi, din clasele a V-a și a VI-a, de la 
Școala Gimnazială „Spiru Haret”, din 
Bacău. Inițiativa a aparținut deosebit 
de inimoasei profesoare Mona Cioa
rec, prilej cu care îi adresăm calde 
felicitări.

Am prezentat elevilor sinagoga cu 
componentele sale specifice, le-am 
vorbit despre evrei, despre Bar Mițva 
și importanța deosebită a acesteia în 
viața fiecărui băiat evreu, despre Bat 
Mițva, despre Minian, despre Tora 
și cele 5 cărți ale ei, despre scrierea 
ebraică, despre mezuză, cașrut etc.

Copiii s-au arătat parcă mai curioși 
decât toate grupurile care ne-au vizitat 
până acum și au pus în permanență 
întrebări, fapt care mi-a făcut mul
tă plăcere. În Muzeul de Istorie a 
Comunității au fost foarte interesați 
de secțiunea dedicată familiei Șafran 
(în Bacău există, datorită demersuri
lor și eforturilor făcute de prof. Gabriel 
Stan, o școală și o stradă „Alexandru 
Șafran”), de secțiunea dedicată Holo
caustului, de aceea dedicată sărbăto
rilor iudaice etc.

Prof. Mona Cioarec ne-a mulțumit 
pentru primirea făcută și eu am 
mulțumit pentru inițiativa de a educa 
tânăra generație în spiritul prieteniei și 
al toleranței.

HAINRICH BRIF,
președintele CE Bacău

ComunitAti
Tikun Olam prin Tu biȘvat

Comemorarea organizată de pro-
fesorul universitar Marius Grec, direc-
torul Centrului de Studii Iudaice „Aca
demician Nicolae Cajal” din cadrul 
Universității de Vest „Vasile Goldiș” 
Arad, a început solemn, cu un mo
ment, în cuvintele distinsului dascăl, 
„de reculegere pentru milioanele de 
oameni nevinovați care au pierit în la
gărele de concentrare”. Evenimentul 
a strâns la un loc atât istorici, profe
sori universitari, studenți, elevi, cadre 
didactice, cât și persoane din mediul 
organizațiilor neguvernamentale. Ală
turi de ei au mai fost: Coralia Cotoraci, 
rectorul UVVG; Marcel Pop, direc
torul Departamentului pentru Relații 
Internaționale al Universității Sem
melweis din Ungaria; Sorin Bulboacă, 
directorul Complexului Muzeal Arad; 
Mirela Pachița, șef serviciu Arhivele 
Județene Arad; doctorul și istoricul 
Alexandru Dumnici; Maria Alexan-
dra Pantea, istoric cercetător; Ioana 
Nistor, documentarist la Biblioteca 
Județeană „Alexandru D. Xenopol” 
din Arad.

„Mă bucur că aici sunt elevi de 
la licee din Arad, sunt studenți de la 
specializarea Studii de Securitate și 
colegi tineri care activează în diferite 
instituții, una dintre ele cu caracter 
religios, pentru că aici este vorba de 
o problemă de conștiință și această 
conștiință trebuie educată. În primul 
rând, cei mai în vârstă ne adresăm 
celor mai tineri”, a explicat prof. univ. 
Marius Grec.

Pentru o mai bună înțelegere din 
partea elevilor, Emanuel Grec, doc
torand în istorie la Universitatea Hei
delberg, a proiectat un video creat 
de istoricii de la Muzeul Memorial al 
Holocaustului al Statelor Unite, numit 
„Antisemitismul european de la origi
nile sale până la Holocaust”.

Adelina Stoenescu, muzeograf în 
cadrul Complexului Muzeal Arad, a 
adus discuția în plan local, spunând 
povestea Margaretei Braun și a fami
liei ei prin obiectele pe care doamna 
Braun le-a donat muzeului.

„Vreau să mulțumesc universității 
și în special domnului Grec pentru o 
colaborare deosebită. S-au schim
bat președinți (ai Comunității Evrei
lor din Arad – n.a.), dar colaborarea 
continuă. De multe ori domnul Grec 
are mai mare grijă decât noi pentru 
organizarea acestor manifestări”, a 
spus ec. Raoul Vizental, președintele 
Comunității Evreilor din Arad.

Unul dintre cele mai emoționante 
momente a avut loc în timpul prezen
tării făcute de prof. univ. Marius Grec. 
El și-a amintit de perioada copilăriei 
și a adolescenței sale petrecute în 
Oradea unde a cunoscut-o pe Tereza 
Mózes.

Atât profesorul Marius Grec, cât 
și ceilalți organizatori i-au îndemnat 
pe cei prezenți să studieze și să vor
bească despre tragediile întâmplate, 
să înțeleagă istoria, pentru a se evita 
astfel de tragedii.

MARGARETA SZEGŐ

Împreună, pentru neuitare

Arad
Membrii Comunității Evreilor din 

Arad s-au adunat pentru a păstra 
tradițiile și cultura evreiască, sărbă
torind Anul Nou al Pomilor. „Chiar 
dacă nu este o sărbătoare religioa
să, consider că este una dintre cele 
mai importante și frumoase sărbători 
evreiești, deoarece ne învață să res
pectăm mediul înconjurător. Un motiv 
pentru care iubesc această sărbă
toare este faptul că este singura pe 
care o cunosc ce are o legătură cu 
acest concept și care are un impact 
major asupra lumii. În fiecare an, pe 
întreg teritoriul Israelului populația 
țării plantează pomi. Din păcate, cu 
toate că anumite sărbători ajung să 
fie internaționale, aceasta nu a fost 
preluată de alte popoare. Pe mine 
însă mă face mândru că sunt evreu; 
dar conceptul de Tikun Olam cred că 

nu se oprește în Israel”, le spune ec. 
Raoul Vizental, președintele CE Arad, 
participanților strânși în jurul meselor 
pregătite pentru Sederul de Tu biȘvat. 
De fapt, una dintre temele principa
le de discuții ale acestei întâlniri a 
fost încălzirea globală și felul în care 
este de datoria noastră, a tuturor, să 
acționăm constant și hotărât pentru a 
combate acest fenomen.

„De ce este așa important? Trăim 
într-o perioadă în care peste tot au
zim despre încălzirea globală, despre 
schimbări climatice, fără să facem 
mare lucru pentru rezolvarea proble
mei. Ni se spune să aruncăm gunoiul 
selectiv, mulți nu respectă asta, de Ora 
Pământului ni se cere ca timp de o oră 
să oprim toate aparatele electrocasni
ce. Din păcate, aceste lucruri nu prea 
au mare impact”, sublinia Raoul Vizen

Principalul mo ment al zilei a fost 
plantarea celor doi pomi fructiferi, 
un măr și un păr, o activitate care i-a 
fascinat pe cei mai mici membri ai 
comunității noastre, astfel încât au 

ajutat la fiecare etapă a demersului. 
„Faptul că în Arad, de Tu biȘvat, am 
plantat doi pomi nu cred că a avut 
un impact major în reducerea încăl
zirii globale, dar transmiterea acestei 
tradiții generației următoare este foar
te importantă”, mai spunea Raoul Vi
zental.

MARGARETA SZEGŐ

tal. El vorbește cu pasiune și despre a 
face Tikun Olam, a repara lumea, în 
același context, accentuând ideea de 
responsabilitate socială pentru a crea 
o lume mai bună. Astfel, discursul a 
curs înspre realitățile de pe teritoriul 
Statului Israel înainte și după 1948. 
„Israelul era în mare parte un loc arid, 
iar fără apă nu există posibilitatea de 
dezvoltare, fără apă nu poți avea agri
cultură. După ce au rezolvat problema 
apei, au putut să dezvolte agricultura 
și să schimbe culoarea țării în verde. 
Israelul este singura țară care deține 
mai mulți pomi decât acum 100 de ani. 
Din anul 1901, Fondul Național Evre
iesc a plantat peste 260 de milioane 
de copaci pe tot teritoriul Israelului. 
Anul trecut în Israel s-a votat un pro
iect prin care vor fi plantați 450.000 de 
pomi de-a lungul a 30.000 de kilometri 
de șosele până în anul 2040”, explica 
domnul Vizental.

În afară de bucuria membrilor de 
a se revedea și a sărbători împreună, 
a fost și marea plăcere de a-l primi 
ca oaspete pe domnul Ivan Bloch, 
președintele Comunității Evreilor din 
Lugoj. Boris Mor, oficiantul de cult al 
CE Arad, a punctat ideile esențiale ale 
tra diției evre iești legate de Tu biȘvat, 
după care a lăsat ca dis cu țiile să con-
tinue la mese.

Bacău

O problemă de conștiință  
ce trebuie educată

Memoria victimelor  
trebuie păstrată

Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”, 
în parteneriat cu Institutul Național 
pentru Studierea Holocaustului din 
România „Elie Wiesel”, cu Primăria 
Tecuci și cu Comunitatea Evreilor din 
Tecuci au organizat vineri, 27 ianua
rie, o manifestare dedicată victimelor 
Holocaustului. Astfel, a fost subliniat 
faptul că Holocaustul a reprezentat 
cea mai mare tragedie a secolului al 
XX-lea, care a dus la moartea a mili
oane de evrei.

Persecuțiile au fost efectuate pe 
etape, culminând cu politica de ex
terminare denumită „soluția finală”. În 
ciuda evenimentelor tragice, în zilele 
noastre foarte multe persoane neagă 
existența Holocaustului sau minimali

zează efectele tragediei. De aceea, a 
subliniat Daniel Dojan, managerul mu
zeului tecucean, „dorim ca și la Tecuci 
victimele acestei tragedii să fie come
morate”. Vom mai organiza și alte eve
nimente cu activitate didactică pentru 
elevii liceelor tecucene, pentru a rea
duce în memoria publică importanța 
acestor evenimente istorice.

În finalul evenimentului, cei pre-
zenți au vizionat un film pe această te
matică și au vizitat expoziția „Poves
tiri din Holocaust” prezentă la sediul 
muzeului în perioada 27 ianuarie - 10 
februarie 2023.

IANCU AIZIC,
președintele CE Tecuci

Tecuci
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În prezența domnului primar Va
sile Moldovan, a doamnei vicepri
mar Daniela Onița Ivașcu și a unei 
numeroase asistențe, formată în 
mare parte din elevi de liceu și din 
membri ai comunității evreiești, am 
aprins și noi, în Sighetu Marmației, 
cele 6 candele simbol. Domnul pri
mar Vasile Moldovan și domnul dr. 
ing. David Lieberman, președintele 
Comunității Evreilor din Sighetu 
Marmației, au rostit scurte cuvân
tări, după care s-a trecut la pomeni
rea prin rugăciune a celor dispăruți 

în Holocaust, însoțite de traducerea 
conținutului lor în limba română.

„Nu poate exista nicio teologie 
după Auschwitz și nicio teologie 
despre Auschwitz. Pentru că orice 
am face, suntem pierduți; orice spu
nem este inadecvat. Nu se poate 
înțelege evenimentul fără Dumne
zeu. Teologia? Știința despre Dum
nezeu? Cine sunt eu să-L explic pe 
Dumnezeu? Unii încearcă. Eu cred 
că eșuează. Cu toate acestea, este 
dreptul lor să încerce. După Au-
schwitz, totul este doar o încercare.” 
– Elie Wiesel, Hope Against Hope.

Astfel, și noi am încercat să adu
cem un omagiu celor 12.849 de su
flete, copii, femei, bărbați, bătrâni, 
tocmai aici, pe ruinele Marelui Tem
plu – Beit Hakneset Hagadol – din 
Sighetu Marmației, de unde aceștia 
au pornit pe drumul fără întoarcere. 
Cum se face că știm exact numă
rul celor deportați? Din înregistrările 
făcute în gara Kosice, în zilele de 
16 mai (3.007 evrei), 18 mai (3.248 
de evrei), 20 mai (3.104 evrei) și 
22 mai (3.490 de evrei). Cele patru 
garnituri de trenuri plecaseră din 
Sighet între 15 mai și 21 mai 1944, 
cu tot cu bunica mea Ienta, a celui 
care vă scrie aceste rânduri, cu pri

ma soție a tatălui meu și cu cei doi 
copii ai lor, Shuly și Zlaty, de 12 și 
13 ani, tatăl meu, la vremea respec
tivă, fiind deja arestat și încarcerat 
de autoritățile maghiare ca deținut 
politic la Vac, lângă Budapesta.

Cei 2.308 evrei, care au supra-
viețuit acelor orori și au reușit să 
rămână în viață până în 27 ianua
rie 1945, s-au întors în oraș și au 
fost înscriși în două registre tip re
pertoriu, în ordine alfabetică, pen
tru ca aceia care, eventual, vor 
apărea după venirea lor, să afle că 
sunt în viață și să își caute rudele 
supraviețuitoare. Deoarece în zona 
noastră au existat multe familii di
ferite cu același nume, în registre 
sau înscris mai multe date de iden
tificare, cum ar fi adresa persoanei, 
ocupația, data nașterii, numele ma
mei, localitatea/lagărul în care a fost 
deținută. O idee extraordinară și ex
trem de utilă! Păstrăm cu sfințenie 
cele două registre completate, de
oarece – nu ne-a venit să credem! – 
în urmă cu doi ani, la 76 de ani după 
înscrierea datelor, câțiva membri ai 
unei anumite familii Gluk, veniți din 
Israel, au descoperit că o rudă, des
pre care erau convinși că dispăruse 
pentru totdeauna în urma deportării, 
era în viață și chiar au reușit să o 
contacteze.

Deoarece sunt lucruri și fapte to
talmente necunoscute de generațiile 
mai noi, sunt tendințe de negare 
a acelor atrocități petrecute înain
te și în timpul celui de Al Doilea 
Război Mondial, nemaivorbind 
de încercările de a șterge trecu
tul, trebuie să nu pierdem nicio 
ocazie de a condamna cele în
tâmplate. Trebuie să-i numim pe 
acei membri și lideri ai mișcărilor 
fasciste și teroriste pe care unii 
vor să-i declare eroi ai neamului. 
Avem obligația nu numai de a 
folosi orice prilej să arătăm cu tărie 
și foarte clar cele întâmplate, ci și 
să rostim numele acelor lideri poli
tici și militari, criminali condamnați 
pentru genocid. Au un nume și cei 
care au organizat ghetoizarea, je
fuirea și deportarea evreilor din Si
ghet și din localitățile fostului Comi
tat al Maramureșului: Laszlo Illinyi 
– adjunct al prefectului; Sandor  

Gyulafalvi Rednik – primar al 
orașului Sighet; Lajos Toth – șeful 
poliției, comandant al ghetoului; col. 
Zoltan Agy – comandant al legiunii 
locale de jandarmi; col. Sarvari – co
mandantul districtului jandarmeresc 
IV; Jozsef Konyuk – șeful pompieri
lor; Janos Fejer – comisar de poliție; 
Ferenc Hullman – consilier pe pro
bleme evreiești. (Sursa: Muzeul Ho
locaustului din Transilvania de Nord)

Se pare că, de data aceasta, 
domnul profesor de istorie Marius 
Voinaghi, inspector școlar de speci
alitate, a luat în serios preconizata 
abordare în programa școlară a ma
teriei „Istoria evreilor. Holocaustul”, 
el fiind cel care a mobilizat și a asi
gurat prezența unui număr de pes
te 100 de elevi din cele patru licee 
din oraș. În ultimii ani tot mai dese 
sunt solicitările adresate comunității 
noastre de a organiza întâlniri, dez
bateri și vizite la sinagoga noas
tră, Vijnițer Kloiz, singura, din cele 
șase sinagogi, rămasă în picioa
re după urgia din 1944. Elevilor și 
însoțitorilor acestora li se prezintă o 
scurtă istorie a sinagogii și a modu
lui de desfășurare a serviciilor noas
tre religioase, după care aceștia au 
ocazia de a vedea o serie de pano
uri cu fotografii ale fostelor noastre 
sinagogi, cu supraviețuitori sighe
teni deveniți celebri prin activitățile 
lor de după eliberare și, desigur, și 

copiile unor fotografii provenite de la 
Yad Vashem, legate de Holocaust. 
Vizita se încheie cu prezentarea 
unor fotografii autentice, cu ocazia 
vizitelor marelui scriitor, filozof, pro
fesor, militant pentru pace, Elie Wie
sel, și cu îndemnul de a vizita Casa 
Memorială Elie Wiesel – Muzeul 
Culturii Evreiești din Maramureș.

PETRU GANZ

În prezența oas peților noștri dragi de la 
CE Iași – domnul rabin Yehoshua Aharono
vitch, doamna președintă Benjamina Ides 
Vladcovschi și domnul secretar Albert Loz-
neanu –, la Bacău au avut loc sesiunea 
Keshet XVIII și sărbătorirea Anului Nou al 
Pomilor (Tu biȘvat), la care au participat, în 
total, 74 de persoane.

Manifestarea a decurs într-un climat 
deosebit de vesel, cu cântece și bucurie. 
Tonul a fost dat, ca de obicei, de domnul 
rabin Aharonovitch, cu pildele dumnealui și 
cu ajutorul melodiilor tradiționale, în acom

paniamentul, la orgă, al maestrului Irinel Aciobăniței. S-a cântat, 
s-au gustat fructe din Ereț, s-au făcut cele patru binecuvântări 
tradiționale acestui moment (Hamoți lehem min Haareț, Bore pri 
agafen, Bore minei mezonot și Bore pri adama). S-a subliniat 
importanța deosebită pentru Ereț Israel a sărbătorii și a plantării 
pomilor fructiferi, ținând cont de terenul deosebit de arid al Isra
elului pe timpul primilor coloniști originari din Bacău și Moinești. 

Un moment special al zilei l-a reprezentat plantarea unui 
vișin, efectuată de tinerii Maia Miron, Alexandra și David Gotes
man și Sonia Leibu, ajutați de secretarul comunității noastre, ing. 
Florin Goldring. O apreciere specială pentru eforturile depuse de 
Lili Maxim, Laura Șerban, Cristi Apreutesei, Ioan Stanciu și Dan 
Chiriac, pentru reușita întregului program.

HAINRICH BRIF,
președintele CE Bacău

ComunitAti
n Președintele CE 

Brașov, conf. dr. ing. DAN 
ROSENBERG, a dove
dit, în scurtul răstimp de 
când conduce comunita
tea, că este la înălțimea 
misiunii încredințate. Co-
mu nitatea, una dintre cele 
mai puternice din țară, 
cunoaște un mare aflux de 
turiști din țară și din străinătate, fiind dotată 
cu toate facilitățile pentru cei care vor să 
respecte prescripțiile religioase, să viziteze 
mormintele celor dragi, să mănânce cașer: 
sinagogă, cimitir, restaurant ritual. Punctul 
muzeal îi familiarizează pe toți iubitorii de 
turism cultural cu istoria comunității.
n Președintele CE Piatra Neamț, 

muzeograful, jurnalis
tul, scriitorul EMANUEL 
NADLER, veghează de 
mulți ani asupra bunului 
mers al comunității sale. 
Prin programul de îmbi
nare a activităților de cult 
și a celor culturale a făcut 
din vestita Sinagogă „Baal 
Șem Tov” loc de atracție 

pentru mulți turiști din țară și din străină
tate, un lăcaș de cult oferind sărbătorilor 
evreiești noi valențe culturale prin colabo
rarea cu Liceul de Artă din oraș. Organi
zează anual Ziua Victor Brauner, renumit 
fiu al orașului, tot în incinta aceleiași sina
gogi.
n Președintele CE 

Roman, prof. IANCU 
WExLER, este unul din
tre liderii comunitari cu în
delungată experiență pe 
care o folosește în acord 
cu energia și priceperea 
native, cu bune rezultate 
pentru comunitatea sa. A 
renovat sinagoga, a ridi
cat la gara din oraș un monument dedicat 
memoriei Vioricăi Agarici, „Drept între Po
poare”, cunoscută salvatoare a multor vieți 
evreiești, oprind, cu riscul vieții, Trenurile 
Morții, dând apă și hrană prizonierilor. A 
scris o monografie despre istoria evreilor 
romașcani, cu accent pe anii Holocaustu
lui.
n Președinta CE Timișoara, jurnalista 

LUCIANA FRIEDMANN, are certe înzes
trări organizatorice, bene
ficiind de avantajul uneia 
dintre cele mai numeroa
se comunități din țară, cu 
mult tineret. A restaurat 
Sinagoga din Cetate, in
clusă pe lista obiectivelor 
turistice din Programul 
„Timișoara, Capitală Cul
turală Europeană 2023”. 

De când conduce comunitatea, a înființat 
o filială a JCC, a renovat restaurantul ri
tual. În spiritul specific bănățean al bu
nei conviețuiri interetnice, colaborează 
fructuos cu organizații ale minorităților  
naționale.
n Președintele CE 

Tulcea, prof. SOLOMON 
FAIMBLAT, s-a făcut 
remarcat prin voința și 
reușita de a reabilita si
nagoga din oraș, de a ști 
să atragă oamenii în jurul 
comunității, de a-și crea 
simpatizanți din rândul 
populației majoritare și 
al organizațiilor de minorități, Tulcea fiind 
una dintre zonele multietnice, cu bogată 
tradiție a bunei conviețuiri. O atestă scrie
rile unuia dintre fiii orașului, scriitorul Carol 
Feldman z.l., mărturisirile caricaturistului 
Albert Poch z.l., prestația comunității la 
Festivalul anual al minorităților.

AD MEA VEESRIM!
Preşedinţi de comunităţi născuţi 

în luna martie2 în 1, la BacăuBacău Keshet  
cu prieteni dragi

Orice zi rece de iarnă devine mult mai pri
etenoasă atunci când întâlnești vechi și dragi 
prieteni. După atât timp de izolare, a fost o 
bucurie să ne aflăm printre oameni minunați. 
Tema acestei ediții a Keshet, „Tora - Ereț Israel 
- Ha Am”, a fost deosebit de vastă și intere
santă.

Domnul președinte al CE Botoșani, Fredi 
Goldenberg, i-a salutat pe cei prezenți și a sub
liniat importanța Zilei Comemorării unei pagini 
negre din istoria omenirii: Holocaustul.

Domnul Gustav Finkel a vorbit despre cele 
cinci cărți ale Torei și despre importanța aces
teia în viața spirituală a poporului evreu.

O documentată expunere a domnului Dumi
tru Butnaru, legată de istoria evreilor, a suscitat 
un viu interes.

Doamna prof. Beatrisa Finkel a prezentat 
vizita președintelui israelian Isaac Herzog la 
Parlamentul European, unde acesta a vorbit 
despre necesitatea combaterii antisemitismu
lui, a urii și a rasismului în toate formele lor.

A fost o ediție reușită a Keshet, o bună oca
zie de îmbogățire spirituală.

Prof. BEATRISA FINKEL

Botoșani

Totul este doar o încercareSighetu Marmației
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Comunitatea Evreilor din Iaşi îm
preună cu Clubul Yachad a organizat 
o masă tradiţională prin care a sărbă
torit Anul Nou al Pomilor (Hamişusăr). 
Cei 50 de seniori participanţi la aceas
tă frumoasă sărbătorire s-au bucurat 
de prezenţa în mijlocul lor a rabinu
lui Yehoshua Aharonovitch, rabinul 
Iaşiului şi al comunităţilor evreieşti 
din Moldova, care le-a vorbit despre 
semnificaţia sărbătorii de Tu biŞvat. 

Cunoscută şi ca Anul Nou al Pomilor, 
această sărbătoare avea, încă din 
perioada celui de al doilea Templu, o 
motivaţie agricolă şi marca începutul 
înnoirii naturii. La Sederul Tu biŞvat 
se consumă, într-o ordine exactă, 
fructe specifice Israelului.

Rabinul Aharonovitch, acompaniat 
de comesenii ieşeni, a rostit binecu
vântările pentru cinci specii de cereale 
menţionate în Tora, pentru vin sau suc 
de struguri, pentru fructe care cresc în 
pomi, pentru produse care cresc pe 
sol şi sunt replantate în fiecare an, 
pentru oricare alte produse. S-au băut 
şi patru pahare de vin, roşu, alb şi în 
amestec, asemenea ritualului din pri
ma zi de Pesah. S-au cântat melodii 
specifice acestei sărbători şi s-au citit 
pasaje biblice care laudă Ţara Sfântă 
şi produsele ei.

Juristul Albert Lozneanu, direc
torul JCC Iaşi şi deservent de cult, a 
vorbit despre semnificaţia sărbătorii 
exprimând bucuria şi împlinirea sa su
fletească pentru că încă se mai păs

trează tradiţiile şi obiceiurile evreieşti, 
„iar rădăcinile noastre, precum cele 
ale copacilor plantaţi de Tu biŞvat, au 
prins şi s-au dezvoltat armonios”. Par
ticipând acum, împreună cu noi toţi, la 
această sărbătoare, se întreba: „Ce 
ne-a ţinut în viaţă până acum? Ce ne 
defineşte? Care este rostul nostru?” 
Şi a încercat să-şi răspundă: „A fi 
evreu înseamnă a sărbători cine eşti, 
a sărbători ceea ce faci, a sărbători 
fiecare nouă zi cu o faptă bună şi a-i 
mulţumi mereu Creatorului nostru. A fi 
evreu înseamnă a avea puterea de a 
trece peste toate barierele, văzute şi 
nevăzute. Cu bucurie şi în sărbătoare, 
vom dărâma ultimele bariere ale urii, 
ale răutăţii, ale egoismului şi invidiei! 
Poporul lui Israel trăieşte!”

La apelul doamnei Benjamina Ides 
Vladcovschi, preşedinta Comunităţii 
Evreilor din Iaşi, s-a păstrat un mo
ment de reculegere în memoria victi
melor devastatoarelor cutremure din 
Turcia şi Siria.

În întreaga lume, primăvara se 
plantează puieţi care cresc şi rodesc 
pe măsura trecerii timpului. După 
Anul Nou al Pomilor, după data de Tu 
biŞvat din calendarul iudaic, Talmu
dul consideră că începe un an nou în 
creşterea pomilor, începe formarea 
roadelor pomilor cu ajutorul ploilor. În 
această zi, şcolarii din Israel plantea
ză mii de copaci care sunt o binefa
cere pentru mediul înconjurător. Şi la 
Iaşi, tânăra Denisa Mendel a plantat 
un copăcel într-un ghiveci şi, la primă
vară, când vremea se va încălzi, îl va 
replanta în curtea sediului comunitar.

Toţi mesenii au petrecut o amiază 
minunată, încheiată cu intonarea cu
noscutului cântec Hine ma tov u ma 
naim shevet ahim gam yachad! Ce 
bine şi ce plăcut este când fraţii stau 
împreună!

MARTHA EȘANU

Seder Tu biŞvat 5783Iași

ComunitAti

Despre istoria evreilor din 
Bucovina, la Suceava și New York
Suceava

Comemorarea evreilor din Bucovi
na, victime ale Holocaustului, a avut 
loc, vineri 27 ianuarie, atât în cimitirul 
evreiesc din Suceava, la monumentul 
ridicat în memoria celor aproximativ 
85.000 de evrei bucovineni deportați 
în Transnistria, cât și la Institutul Cul
tural Român din New York.

În amintirea victimelor, la cimitirul 
evreiesc, președintele Comunității 
Evreilor din Suceava, prof. Sorin 
Golda, a aprins lumânări și a spus 
rugăciunea Kadiș, parte din ritualul 
de doliu al evreilor, în ebraică și în 
română. De asemenea, a amintit cu 
recunoștință de românii care au sal
vat evrei și au primit titlul de „Drept 
între Popoare” din partea Statului 

Israel. Printre ei, celebrul primar din 
Cernăuți, Traian Popovici, care a sal
vat de la deportare și moarte 20.000 
de evrei. În toamna anului 1941 și, ul
terior, în vara anului 1942, un număr 
de aproximativ 85.000 de evrei buco
vineni au fost deportați în Transnistria 
de administrația Antonescu.

Printr-o expoziție de fotografie do
cumentară, intitulată „A fost odată în 
Bucovina”, Ziua Internațională de Co
memorare a Victimelor Holocaustului 
a fost marcată și la Institutul Cultural 
Român din New York, în colaborare 
cu Institutul Național pentru Studierea 
Holocaustului din România „Elie Wie
sel” din București. Conform organiza
torilor, expoziția prezintă „istoria evre
ilor suceveni înainte și după deporta
rea în Transnistria, din anul 1941, prin 
intermediul amintirilor și al imaginilor 
de familie ale copiilor unora dintre 

supraviețuitori, astăzi împrăștiați în 
întreaga lume”. Expoziția este baza
tă pe cartea omonimă de mărturii și 
amintiri, coordonată de Lily Pauker, 
provenită dintr-o familie de evrei 
deportați. În completarea expoziției a 
fost și o masă rotundă, cu participarea 
unora dintre autorii textelor cuprinse 
în cartea menționată: Harry Bolner, 
Alina Budin, Paul Leinburd, Eugen 
Weitmann, precum și coordonatoa
rea lucrării, Lily Pauker. Cuvântul de 
deschidere a aparținut ambasadorului 
Cornel Feruță, reprezentant perma
nent al României la ONU, iar com
ponenta istorică a fost prezentată de 
dr. Diana Dumitru, expert în studierea  
Holocaustului, pro fe sor invitat la ca-
tedra de studii ro mânești „Ion Rațiu” 
din cadrul Uni  versității George town, 
din Washington, și dr. Marius Cazan, 
cercetător în cadrul Institutului Național 
pentru Studierea Holocaustului din Ro
mânia „Elie Wiesel”.

Și anul acesta, Ziua Internațională 
de Comemorare a Victimelor Holo
caustului a fost marcată prin vizite 
la Sinagoga Gah, a mai multor cla
se de elevi de la Colegiul Național 
„Ștefan cel Mare” și de la Liceul Te
oretic Filadelfia din Suceava. Pentru 
început s-au prezentat date despre 
Ziua Internațională de Comemorare 
a Victimelor Holocaustului, fiind prima 
comemorare universală a victimelor 
Holocaustului. Pe parcurs s-a mai 
vorbit despre Comunitatea Evreilor 
din Suceava, aceasta fiind una din
tre cele mai vechi comunități etnice 
din regiunea Principatului istoric al 
Moldovei. În continuare s-a făcut o 
scurtă prezentare despre Sinagoga 
Gah, una dintre cele mai vechi clădiri 
rămase în picioare la ora actuală. S-a 
mai vorbit și despre numărul evreilor 
din comunitate în prezent, precum și 
despre activitățile care se desfășoară 
pe parcursul anului.

SORIN GOLDA,
președintele CE Suceava

Victimele Holocaustului, comemorate la Zalău
Comunitatea Evreilor din Sălaj a or

ganizat, cu prilejul Zilei Internaționale 
de Comemorare a Victimelor Holo-
caustului, un eveniment comemorativ 
intitulat „Istoria vorbește... istoria nu 
tace”, găzduit de Casa de Cultură a 
Sindicatelor din municipiul Zalău. La 

eveniment au luat parte: reprezentanți 
ai Corpului Diplomatic, ambasadorul 
Israelului în România, E.S. Reuven 
Azar, adjunctul consulului general al 
Ungariei la Cluj-Napoca, Mile Balázs; 
reprezentanți ai cultelor religioase, ÎPS 
Andrei Andreicuţ, arhiepiscopul Vadu
lui, Feleacului și Clujului, și mitropolitul 
Clujului, Maramureșului și Sălajului, 
PS Claudiu Lucian, episcop al Eparhi
ei Greco-Catolice de Cluj-Gherla; pre
cum și oficialități locale, viceprimarii 
municipiului Zalău, Teodor Bălăjel și 
Nicolae Fazakas, președintele Consi
liului Județean Sălaj, Dinu Iancu Să
lăjanu, și prefectul județului Sălaj, Dari 

Toma; reprezentanți ai unor instituții 
culturale și numeroși elevi din cadrul 
unor unități de învățământ locale. 
Federația Comunităților Evreiești din 
România a fost reprezentată de prim-
rabinul Rafael Shaffer și de directorul 
DAPI, ing. Rudy Marcovici. În cadrul 

serviciului divin, prim
rabinul Rafael Shaffer 
și Dan Has au rostit ru
găciunile de Kadiș și El 
Male Rahamim, în me
moria celor șase milioane 
de victime.

Mesajul președintelui 
Federației Comunităților 
Evreiești din România a 
fost rostit de ing. Rudy 
Marcovici. „Istoria nu 
este niciodată o întâm
plare sau o coincidență. 
Nu putem șterge trecutul, 

oricât de tare am încerca și indiferent 
cât de mult ne-am dori acest lucru. 
Trecutul și mai ales lecțiile pe care le 
oferă pot fi însă energia de care avem 
nevoie pentru a merge înainte, pen
tru a construi viitorul. Uneori trebu
ie să păstrăm durerea pentru a găsi 
speranța. Suferința tuturor celor care 
au fost uciși în timpul Holocaustului și 
vocea supraviețuitorilor Holocaustului 
sunt și trebuie să rămână surse fun
damentale de motivație pentru fieca
re dintre noi, exemple de demnitate 
și speranță. (...) Privesc cu speranță, 
având o convingere de nestrămutat în 
viitorul vieții evreiești și în România. 

Zalău
Ușa noastră este și va rămâne larg 
deschisă pentru toți cei care doresc 
să ne cunoască. Zihrono Livraha! Fie 
memoria tuturor victimelor Holocaus
tului binecuvântată!”

Invitații prezenți în cadrul confe-
rinței au putut vizita și o expoziție de 
carte, organizată în holul Casei de 
Cultură a Sindicatelor, în scop come
morativ. În cadrul evenimentului, care 
a reunit aproape 600 de participanți, 
au fost aprinse lumânări, s-au rostit 
mesaje de pace și rugăciuni, iar la 
final, pe scena Casei de Cultură, a 
avut loc un moment 
artistic ce a redat 
scene din timpul Ho
locaustului. Eveni
mentul s-a încheiat 
cu o performanță 
teatrală regizată de 
o organizație france
ză care a prezentat 
scene marcante din 
viața evreilor, cu par
ticiparea elevilor de la 
Liceul Tehnologic „Li
viu Rebreanu” din Hida. Evenimentul 
a fost organizat de Comunitatea Evre
ilor din Zalău împreună cu Federația 
Comunităților Evreiești din România 
– Cultul Mozaic și cu JDC România. 

Parteneri au fost Colegiul Tehnic „Ale
sandru Papiu Ilarian” din Zalău, ală
turi de Primăria municipiului Zalău, 
Consiliul Județean Sălaj, Centrul de 
Cultură și Artă al județului Sălaj, Pri
măria localității Cehu-Silvaniei, Liceul 
Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Hida, 
Casa Municipală de Cultură Zalău.

Președintele CE Zalău, Dan Has, 
a declarat că organizarea unor astfel 
de evenimente comemorative, care 
marchează amintirea celor dispăruți 
în timpul Holocaustului, reprezintă o 
datorie morală a noastră, a tuturor, 
și a mulțumit pentru sprijinul acordat 
partenerilor și membrilor comunității 

locale. Prezența unui număr impor
tant de participanți, a subliniat el, con
firmă conștientizarea acestui subiect 
pe agenda publică locală și nu numai.

DAN DRUȚĂ



REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 624-625 (1424-1425) – 1 - 28 Februarie 2023  13

• Dragi prieteni, ne apro
piem cu pași repezi de un nou reper 
al calendarului evreiesc, ce ne ofe
ră bucuria de a sărbători împreună 
supraviețuirea evreilor care, în urmă 
cu peste 2.500 de ani, au fost sortiți 
morții de conducătorii persani.

Sâmbătă, 4 martie 2023, de la 
ora 21.00, vă invităm la Centrul Co
munitar Evreiesc, în Blue Lagoon, la 
Marele Bal Mascat de Purim, cu mu
zică live, DJ, concurs de costume cu 
premii și, desigur, sute de humântași. 
Mai multe detalii și înscriere pe: www.
purim.jcc.ro

• Cei mici sunt așteptați la Carna
valul de Purim al Copiilor, duminică, 5 
martie 2023, de la ora 11.00, cu cele 
mai năstrușnice costume, vată de za
hăr, clovni și activități special create 
pentru vârsta lor.

• Dacă de Hanuca am reușit să 
înfăptuim mici miracole în casele oa
menilor pe care i-am vizitat împreună, 
vă provocăm să o facem din nou de 
Purim! Așadar, dacă vreți să aduceți 

un zâmbet pe chipul bunicilor pe care 
i-ați vizitat în decembrie ori dacă vreți 
să vă alăturați și voi livratorilor de bu
curie, vă așteptăm pe 5 martie, de la 
ora 12.00, pentru a respecta tradiția 
de Purim, Mișloah Manot – dulciuri 
oferite persoanelor vârstnice din co
munitate. Puteți afla mai multe detalii 
și vă puteți înscrie pe: www.voluntari.
jcc.ro

• Purim cockail & special guests. 
Pentru a continua spiritul sărbătorii, 
vă invităm la Centrul Comunitar Evre
iesc luni, 6 martie, ora 20.00, după 
citirea Meghilat Esther de la Templul 
Coral. Contactați-ne pentru mai multe 
detalii și înscriere. Numărul locurilor 
este limitat!

• Programul pentru seniori – Bait 
Ham – revine la JCC cu o întâlnire 
specială, dedicată Purimului, ce va 
avea loc marți, 7 martie, de la ora 
17.00 și va include momente artistice, 
muzică, concursuri cu premii.

ADRIAN GUERON

• Cu ocazia Zilei Internaționale 
de Comemorare a Victimelor Holo
caustului, Sinagoga Mare din Iași s-a 
dovedit a fi neîncăpătoare pentru cei 
care au ales să condamne ferm ui
tarea, precum și oricare altă formă de 
rasism, antisemitism și xenofobie.

Manifestarea comemorativă, des-
fășurată sub denumirea „Casă și 
apartenență. Copii și tineri victime ale 
Holocaustului”, a fost organizată de 
Comunitatea Evreilor din Iași în colabo
rare cu Inspectoratul Școlar Județean 
Iași, cu Institutul Francez din România 
(filiala Iași), cu Primăria Municipiului 
Iași și cu Centrul EUROPE DIRECT Iași 
și a avut ca principal scop transmiterea 

către tânăra generație a valorilor unei 
democrații reale, a iubirii între oameni și 
a respectului reciproc. În cadrul eveni
mentului au fost susținute discursuri 
comemorative, elevi de la mai multe 
școli din Iași au recitat și citit versuri 
cutremurătoare despre Holo caust și a 
avut loc vernisajul expo  ziției „Besa. Un 
cod al onoarei”, expo ziție documentară 
realizată de Institutul Internațional 
pentru Comemorarea Holo caustului 
Yad Vashem și prezentată de Institutul 
Francez din Iași.

În deschiderea evenimentului, 
pre  șe dinta Comunităţii Evreilor din 
Iași, Ben jamina Ides Vladcovschi, a 

pre cizat: „Datoria noastră prin cipală 
este de a nu uita niciodată ororile 
Holo  caustului și de a educa tine rele 
generații în spiritul toleranței și al iubirii 
de oameni, creând punți de comunicare 
între semenii noștri! Extre mismul, ra
sismul, xenofobia, antise mitismul pot fi 
combătute prin educaţie, printr-o infor
mare corectă.”

Manifestarea comemorativă s-a 
încheiat la Monumentul Victimelor 
Pogromului de la Iași, unde, după 
serviciul religios oficiat de secretarul 
general al CE Iași, Albert Lozneanu, 
au fost aprinse 6 lumânări în memoria 
evreilor uciși în Holocaust.

• La Sinagoga Merarilor din Iași a 
avut loc a XVIII-a ediție a programului 
național Keshet – ziua studiului evre iesc 
–, cu tema Tora - Ereț Israel - HaAm.

Fără falsă modestie, se poate 
afirma că a fost una dintre cele mai 
reușite ediții ale îndrăgitului program 
Keshet. Invitații speciali, istoricii prof. 
Bogdan Caranfilof (Botoșani) și prof. 
dr. Franck Gerd, precum și jurnalis
tul Lucian Bălănuță, doctor în științe 
politice, și Ștefan Daniel Țuțuianu, 
politolog, au prezentat teme intere

sante despre istoria evreilor și a Is
raelului și despre oameni de cultură 
evrei, culegând meritate aplauze și 
aprecierea celor prezenți.

SILVIAN SEGAL

Lecții de memorie, cultură și spiritualitate
JCC IAȘI

JCC TIMIȘOARA
S-a arătat Keshet – Curcubeul – şi la Timişoara

După o lungă pauză, membrii Co
munităţii Evreilor din Timişoara au 
întâmpinat cu bucurie o nouă edi
ţie, a XVIII-a, a programului Keshet  
(Curcubeu). Peste 100 de adulţi şi 20 
de copii au avut parte de un program 
de calitate, pe tot parcursul zilei.

Punctul forte l-a reprezentat, cu si
guranţă, prezentarea recent lansatei 

lucrări Dicţionarul romanului central-
european din secolul XX, o lucrare im
presionantă prin amplitudinea şi riguro
zitatea cercetării, elaborat de doamna 
prof. dr. Adriana Babeţi şi un colectiv 
de 70 de filologi, din diferite domenii. 
Aproape un sfert de secol a trecut de la 
începerea scrierii acestei lucrări, iar cel 
mai apreciat profesor de literatură com
parată din Timişoara a istorisit mean
drele acestei munci uneori sisifice. Un 
număr foarte mare dintre autorii care 
apar cu romane caracteristice spaţiului 
central-european, cele care ilustrează 
valorile şi spiritul acestui areal, sunt de 
origine evreiască.

Printre cele mai frecvente teme 
sunt: reflectări ale traumelor Holo
caustului, drame de familie, poveşti 
despre exil şi dezrădăcinare. Foarte 
puţini dintre noi cunosc literatura „ve
cinilor”, aşa că, într-un spirit didactic, 
fără să aştepte un răspuns, doamna 
Adriana Babeţi a întrebat audienţa 
dacă ar putea nominaliza importanţi 
scriitori sau romane ale secolului al 
XX-lea din Ungaria, Cehia, Germania, 
Austria, Slovacia etc. Lucrarea de faţă 
este destinată să umple tăcerea pro
fundă care se găseşte în  multe săli 
unde se adresează această întrebare.

O bucurie a fost şi dialogul cu 
doamna prof. dr. Smaranda Vultur, 

antropolog, autoare a celor mai im
portante volume de istorie orală a Ba
natului. Cele două cărţi pe care le-a 
redactat în urmă cu aproape două 
decenii, Memorie salvată, cuprind 
interviuri ample cu supravieţuitori ai 
Holocaustului din Timişoara, dintre 
aceştia nimeni nemaifiind azi în viaţă. 
Mărturiile acestea sunt amintiri cu va

loare inestimabilă ale 
comunităţii.

Povestea Funda
ţiei „A Treia Europă”, 
iniţiată de un grup de 
profesori şi scriitori în 
urmă cu aproape trei 
decenii, cea care a 
întreprins o muncă de 
cercetare fructuoasă, 
este şi la baza aces
tui dicţionar. Sute de 
cărţi au luat naştere în 
urma acestui proiect 
de succes.

În prefaţa eveni
mentului, dr. Luciana 
Friedmann, preşedin

ta Comunităţii Evreilor din Timişoara, 
a susţinut o sesiune în care a vorbit 
despre „Exil şi refugiu – în Tora şi în 
zilele noastre”. Un fenomen peren în 
istorie, dezrădăcinarea se regăseşte 
în Tora. Aceasta cuprinde un adevă
rat cod de conduită pentru cei care se 
află în situaţia de a fi refugiat, dar şi de 
comportament cu cel în exil. „Dina de 
Makuta Dina” este legea esenţială prin 
care „Legea locului reprezintă legea” 
– adică loialitatea absolută faţă de 
ţara adoptivă este esenţială. De ase
menea, de 36 de ori este menţionat în 
Tora comportamentul primitor care tre
buie să existe faţă de cel străin. Timp 
de aproape o oră, cei prezenţi au fost 
părtaşi la o călătorie în istorie, pe ur
mele peregrinărilor evreieşti, desluşind 
felul în care aceste lecţii sunt aplicabile 
şi în zilele noastre.

Nu doar duminica de Keshet, ci 
toate duminicile au devenit foarte 
atractive pentru cei mici! În compania 
lui Lihi Elfassy, ei învaţă limba ebrai
că şi fac activităţi ingenioase. Recent 
au început să confecţioneze măşti de 
Purim, pe care ei înşişi le vor valorifi
ca. Fiecare are deja acasă o serie de 
obiecte de cult evreieşti pe care le-au 
confecţionat la program. Copiii pregă
tesc împreună şi o mare petrecere de 
Purim, desigur doar a lor. (L.F.)

JCC BUCUREȘTI
Din viitorul apropiat Anul Nou al Pomilor, un mod de a privi viața în perspectivă

Anul acesta am sărbătorit Roș 
Hașana la-Ilanot – Anul Nou al Pomi
lor – într-o zi cu ger și vânt la câmpie, 
cu viscol la munte. N-am putut sădi 
puieți afară, cum am făcut-o în alți ani, 
înainte de pandemie, când rezidenți ai 
Căminului „Rosen” au plantat puieți în 
grădina căminului. Puieții de-atunci 
sunt acum pomișori în toată regula. 
Pe scena JCC-ului din Popa Soare au 
urcat, de data asta, copii, părinți, bu
nici să planteze puieți în ghivece.

Reînvierea naturii, sărbă torită  
într-o zi do minată la noi de vizita unui 
aer polar, pare pa ra doxală, observa 
amfitrionul Sederului de Tu biȘvat, 
directorul JCC București, Adrian Gue
ron. În profunzime – nu. E un răspuns 
al nostru la toate ofensivele sociale, 
naturale care ne amenință existența; 
e un mesaj de speranță.

„Roș Hașana la-Ilanot este Capul 
Anului”, un mod de a privi viața în 
perspectivă, oferea semnificația cen
trală a sărbătorii prim-rabinul Rafael 
Shaffer. „În România, anul nou școlar 
începea la 15 septembrie, pentru că 
atunci se terminau treburile agrico
le și copiii de la sate, care ajutau în 
gospodărie, erau mai liberi. «Nu s-a 
terminat nimic», spune sărbătoarea 
pomilor. Am început Anul Nou. Ne ui
tăm înainte: ce va fi. În Israel au mai 
rămas pe ramuri ultimele portocale 
din anul trecut pe care nimeni nu lea 
cules. Dar dacă privim spre viitor, ne 
gândim că acum începe un an nou. 
Seva va urca din nou prin trunchiuri 
și va ajunge la ramuri, vor fi muguri, 
frunze, flori. Și inima ne este plină de 
speranță. Fie să începem un An Nou 
plin de bucurii. Hag Sameah!”

În atmosfera creată de Adrian 
Gueron și de echipa sa au intrat ele

mente instructive iudaice – cele patru 
binecuvântări pe vin și soiuri de fruc
te, reprezentări ale Creației, recitate 
de prim-rabinul Rafael Shaffer, de 
prim-cantorul Emanuel Pusztai, de 
Daniel Orenstein și de Marius Mar
covici – și competiționale. Comesenii 
de la fiecare masă au avut un dele
gat la concurs. Toți concurenții au fost 
câștigători, dar a existat și trofeul: un 
blender de preparat sucuri din fructe.

Reeditarea gestului avrahamic, 
amintit în Geneză (21-23), conexă 
datoriei fiecăruia de a sădi un puiet 
lăuntric – nevoia de a trăi întru Bine 
și Frumos – a fost rostul atins al eve
nimentului.

IULIA DELEANU
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Pe 5 februarie 2023 am susținut la 
Muzeul de Istorie și Cultură a Evreilor 
din România „Dr. N. Cajal” (MICER) un 
atelier pentru copii (7-12 ani) și părinți, 
despre exploratorul Iuliu Popper  
(1857-1893). A fost și un atelier de 
explorare urbană în zona cartierului 
evreiesc, pornind de la o hartă ve
che și comparând cu prezentul (stra
da Udricani, Sinagoga Mare, piațeta 
Șafran, piațeta Leul Ierusalimului, 
strada Mămulari). După o prezenta

re a simbolurilor, copiii în echipă cu 
părinții lor au identificat elemente de 
decorație (Steaua lui David, Tablele 
Legii și Leul) și au căutat „comori” – 
descoperind locul școlii lui Popper în 
curtea Sinagogii Mari sau luneta origi
nală cu care Popper a fost în expediția 
din Țara de Foc, expusă la parterul 
MICER. Ca parte practică, dar și ca 
amintire a activității sale de cartograf, 
copiii au făcut o hartă a străzilor din 
jurul Sinagogii Mari și al Templului 
Unirea Sfântă (actualmente MICER).

La 130 de ani de la moartea sa, 
este momentul să vorbim despre Iu
liu Popper, cel numit în atâtea feluri: 
explorator, cartograf, ultimul conchis
tador, rege al Patagoniei, alchimist, 
dictator al Țării de Foc. Dincolo de 
mitologie e nevoie de reîntoarcerea la 
documentele de arhivă.

Iuliu/Julius/Julio Popper s-a născut 
pe 15 decembrie 1857 în București, 
ca fiu al lui Naftali C. (Crasersson)  

Popper (23 noiembrie 1820 - 23 oc
tombrie 1891) și al Perlei (Pepi) Po
pper (1834-1910). Perla Popper era 
nepoata lui Moses sin David (cca 
1768-1858), fiu al unui conducător 
al comunității evreiești din București, 
comerciant de stofe, responsabil cu 
dezvoltarea industriei creșterii viermi
lor de mătase în București și al unor 
fabrici care prelucrau această materie 
pentru export în Franța. Acest stră
bunic al lui Iuliu Popper știa să vor
bească șase limbi, printre care și fran
ceza, „când puțini boieri știau a vorbi 
franțuzește”.

Tatăl său, Naftali Popper, a fost 
un erudit, profesor și director al școlii 
israeliților pământeni (între 1851 și 
1867), prima școală modernă evreias
că din București, unde se preda după 
programa în limba română. Școala 
este încă marcată pe planul Papa
zoglu din 1871, în curtea Sinagogii 
Mari din strada V. Adamache (strada 
Sinagogii, în epocă). A fost și editor al 
ziarului Di Zait (Timpul, 1859), tradu
cător de cărți din limba germană și a 
avut o tipografie și o editură în Calea 
Văcărești 37 (1867-1891), unde avea 
și o secțiune de timbre poștale.

După studiile primare și secun
dare din România, Iuliu Popper și-a 
desăvârșit educația în Franța, deve
nind inginer de mine în 1879. Audiase 
și cursuri de chimie, fizică, meteorolo
gie, geologie, geografie și etnologie. 
Iuliu Popper vorbea prefect limbile 
română, idiș, germană, franceză, itali
ană, portugheză, spaniolă (castiliană, 
posibil prin idiomul iudeo-spaniol, la
dino) și studiase latina și greaca. De 
altfel, franceza și spaniola erau limbile 
folosite frecvent în corespondența sa.

Călătoriile sale îl vor purta prin lo
curi din cinci continente – Constanti
nopol, Egipt, Japonia, China, India, 
Siberia, Alaska, America de Nord 
(Canada), SUA (New Orleans), Me
xic, Cuba (Havana), America de Sud 

(Brazilia, Argentina) –, unde de multe 
ori va lucra ca inginer, cartograf sau 
jurnalist. Iuliu Popper a impresionat 
cu obiectivele sale științifice Socie
tatea Geografică Română, Instituto 
Geográfico Argentino și autoritățile 
argentiniene care autorizează prima 
expediție de cartografiere în interiorul 
Țării de Foc, în 1886, care reprezin
tă primul reportaj fotografic din zonă 
(vezi expoziția Tierra del Fuego. Ex-
pedicion Popper 1886, vernisată în 
2022 la MICER, MMB, București și 

Palatul Culturii din Iași) și contribuie 
la definirea granițelor dintre Argentina 
și Chile. Ambițiile lui de organizare și 
civilizare a acestui teritoriu (vezi și Ju
lio Popper, Atlanta. Proyecto para la 
fundacion de un pueblo maritime en 
Tierra del Fuego y otro escritos, 1893) 
sunt reevaluate de istoriografia actu
ală, după o perioadă destul de lungă 
în care Popper era amintit doar ca un 
personaj mitologic.

Popper a fascinat zeci de ani prin 
viața și călătoriile sale care astăzi sunt 
reinterpretate și prin film, muzică sau 

chiar bandă desenată. Despre el s-au 
scris mai multe cărți în limba spaniolă, 
decât în limba română. În Argentina, 
autori precum Boleslao Lewi în 1967, 
Carlos Pedro Vairo și Francis Gatti, 
în 2000 sau David Nelson Federico 
Guevara, în 2016 au editat biografii. 
În limba română, pe lângă articolele 
de specialitate, există biografia scri
să în 1993 de I.M. Ștefan, lucrarea 
lui Gheorghe Romanescu (2005) 
și culegerea de texte Iuliu Popper, 
Țara de Foc, editată de preotul Petru 
Moga în 2013. În literatură, personajul  
Popper devine Pierre Vaillant în roma
nul lui Radu Tudoran (Toate pânzele 
sus, 1954) și, prin ecranizarea din anii 
1976, suprema evadare din cotidian 
a copiilor din timpul comunismului. O 
altă interpretare literară îi dă chiar un 
descendent al său, Jacob Popper, în 
romanul Estrelittas și Regele Țării de 
Foc, 1993. În Chile, o mare circulație 
o are nuvela lui Patricio Manns, El 
corazon a contraluz (1996), care 
influențează și o formație rock de suc
ces din Chile, care se numește chiar 
Julius Popper. Tot în Chile, filmul Tier-
ra del Fuego (2000), regizat de Miguel 
Littin, bazat pe o poveste cu același 
titlu, de Francisco Coloane, este in
spirată de Iuliu Popper (interpretat de 
Jorge Perugorria, alături de Ornela 
Mutti). Filmul a ajuns la festivalul de 
film de la Cannes în secțiunea Un 
certain regard. Nu în ultimul rând, po
vestea lui Popper este reinterpretată 
recent prin bandă desenată de autorii 
francezi Matz (Alexis Nolent) & Léo
nard Chemineau în Julio Popper. Le 
dernier roi de Terre de Feu (2015, cu 
ediție spaniolă în 2016; în curând și în 
limba română).

ANCA TUDORANCEA

Căutându-l pe Iuliu Popper Din activităţile de cercetare ale

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

Locuri ale Holocaustului în România – un demers pentru neuitare
27 ianuarie – Ziua Internațională de Comemo

rare a Victimelor Holocaustului – are menirea de 
a păstra în memoria colectivă una dintre tragediile 
celui de Al Doilea Război Mondial, eliminarea unor 
grupuri de popoare, fie din motive rasiale, fie de 
comportament, de concepții de viață sau opinii poli
tice: evrei, romi, homosexuali, membri ai unor culte 
religioase, prizonieri de război sau oponenți politici. 
Această tragedie s-a concretizat în asasinarea a 
milioane de persoane ale căror morminte nu există. 
Dar lumea civilizată, martora directă sau indirectă a 
acestei tragedii, și-a dat seama 
că ceea ce s-a întâmplat nu tre
buie dat uitării, că trebuie găsite 
mijloacele prin care amintirile să 
rămână în memoria generațiilor, 
pentru a evita repetarea lor. In
strumentele cele mai eficiente 
s-au dovedit a fi mărturiile direc
te, evocarea, de către cei care 
au supraviețuit, a suferințelor 
îndurate, dialogul direct cu cei 
interesați să afle: cercetători, 
istorici și oameni de rând. Mulți 
dintre ei au afirmat că nu au știut ce s-a întâmplat 
în jurul lor, alții au fost martori indiferenți și o mino
ritate a încercat să-i salveze. Povestea lor a trezit 
conștiințele, a stimulat strădaniile de a prezenta de
taliat această realitate, uneori de neimaginat.

Dar trecerea timpului afectează amintirile și me
moria. După 80 de ani de la terminarea războiului, 
supraviețuitorii tragediei Holocaustului sunt din ce 
în ce mai puțini și nici memoria lor nu mai este cum 
era în tinerețe. De multe ori comemorările care se 
organizează anual sau poate chiar mai frecvent de
vin o formalitate, într-un fel o cochilie goală și, ast
fel, cea mai importantă intenție, aceea de a transmi
te generațiilor tinere istoria lor, devine un eveniment 
neconvingător. De aceea, cercetători, istorici, socie
tatea civilă s-au lansat într-un efort de a găsi forme 

care să umanizeze tragedia, să pună omul, victima 
în centrul acțiunilor vizând neuitarea.

Aceasta a fost ideea centrală a simpozionului 
„Locuri ale Holocaustului în România”, organizat 
de CSIER (Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor 
din România), FCER, JCC, ICR, Institutul Goe the 
și DRI. Moderat de cineastul Dan Schlanger, la 
acest eveniment și-au prezentat opiniile arhitecta 
Astrid Rottman, istoricii Anca Tudorancea și Adri
an Cioflâncă, directorul CSIER, și conf. universitar 
Felicia Waldman care, împreună cu Anca Tudoran

cea, cercetează de multă vreme 
amprentele, urmele lăsate de 
populația evreiască din Româ
nia, inclusiv în perioada Holo
caustului. Interesant este că, in
dependent, această idee a fost 
fructificată și de arhitecta Astrid 
Rottman. Conștientizând faptul 
că, din cauza condițiilor istori
ce, în România nu s-a adoptat 
„soluția finală”, respectiv de
portarea evreilor în lagărele de 
exterminare din Polonia, și că 

este răspândită și concepția salvării evreilor, Astrid 
Rottman a lansat, împreună cu studenții de la Arhi
tectură, proiectul „Locul”, dedicat memoriei victime
lor Pogromului de la București, din ianuarie 1941. 
Intenția urmărită a fost să prezinte în spațiul public 
harta virtuală a locurilor de unde au  fost luate victi
mele și brutalizate. Au fost identificate adresele lor, 
iar studenții au pornit la descoperirea acestor locuri 
și au încercat, acolo unde s-a putut, să găsească 
și să fotografieze casele sau ceea ce a rămas, o 
urmă, un obiect, aproximativ perimetrul de unde 
proveneau victimele. Pe baza a ceea ce au găsit 
s-a întocmit un colaj de fotografii, o hartă virtuală 
ce apropie victimele de cei care le privesc. Poate 
una dintre cele mai impresionante imagini a fost un 
hol de bloc cu o scară ce ducea la apartamentul 

victimei sau victimelor, evocând momentele în care 
acestea au fost smulse din căminele lor și duse că
tre moarte.

Anca Tudorancea, care de ani de zile susține 
necesitatea de a umaniza victimele pogromurilor, 
în sensul de a le cunoaște pe baza unor fotografii, 
de a afla mai multe date despre ele, s-a referit la 
monumentele funerare din cimitirele Filantropia și 
Giurgiului, care, analizate atent, pot furniza nume
roase date ce pot ajuta la cunoașterea persoanelor, 
la istoria lor și astfel se pot întocmi adevărate studii 
sociologice, economice și de familie.

Această idee a fost susținută și de Felicia Wald
man care a vorbit și ea despre faptul că mormintele 
ascund o serie de informații interesante, în condițiile 
în care în perioada respectivă pe monumente erau 
trecute mai multe date legate de cel decedat.

Ca valoare istorică, considerate locuri ale me
moriei evreiești trebuie amintite realizările arhitecto
nice din București, clădiri fie proiectate de arhitecți 
evrei, fie locuite de evrei. Este vorba de construcții 
atât particulare, cât și publice sau comunitare. Vor
bitoarea a atras atenția și asupra stilului arhitectonic 
al acestora, arhitecții evrei care au studiat în străi
nătate adoptând modernismul.

Adrian Cioflâncă și-a exprimat regretul față de 
stoparea avântului de a marca locurile memoriei. 
S-a făcut prea puțin atât în ceea ce privește păstra
rea memoriei, cât și pentru cercetare și educație, a 
apreciat el. Istoricul a exemplificat prin cazul de la 
Iași unde, abia în ultima perioadă, au apărut mo
numente ce evocă Pogromul din 1941. Directorul 
CSIER a mai arătat că în arhive există numeroase 
documente necercetate despre rolul legionarilor în 
Pogromul de la București, concret faptele lor și cine 
au fost victimele. Toate aceste date ar putea servi 
pentru realizarea unei istorii reale a Pogromului de 
la București, cu legături directe cu rebeliunea legi
onară.

EVA GALAMBOS
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Uneori, o frază dintr-o știre sau un subtitlu de ar
ticol într-un ziar îți deschid ochii și mă întreb dacă în
totdeauna e bine să privești realitatea așa cum e ea.

Contrar obiceiului meu (care uneori îi deranjea
ză pe unii, probabil pe mulți), introducerea la acest 
material e foarte scurtă, deci să trecem la conținut. 
Fostul (până acum puțin timp) prim-ministru al Is
raelului, Yair Lapid, a acordat un interviu extrem de 
lung unuia dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de aici, 
cu care ocazie a trecut peste mai toate subiectele de 
interes general, neomițând să povestească crâmpeie 
din viața personală. La întrebarea gazetarului despre 
ce îi poate provoca plânsul, Lapid a declarat că, în 
general, el nu se lasă copleșit de senzații extreme, de 
aceea plânge foarte rar.

„– Un exemplu? l-a întrebat interlocutorul.
– Atunci când cancelarul Austriei, în public, m-a 

rugat să-i accept scuzele și, în numele poporului aus
triac, și-a cerut iertare pentru faptul că bunica mea a 
fost ucisă de concetățenii săi în timpul prigoanei an
tisemite din Al Doilea Război Mondial. În acele mo
mente am lăcrimat...”

La fel ca Lapid, nici eu nu 
mi-am cunoscut bunica din par
tea tatei. Aveam doar 18 luni 
când hoardele hitleriste au ata
cat Uniunea Sovietică, iar Antonescu a enunțat acea 
oribilă frază care a rămas în amintirea oricui se opune 
uitării: „Vă ordon, treceți Prutul!”

În prima lună de război au fost uciși între 45 și 
60 de mii de evrei în Basarabia și Bucovina, majori
tatea supraviețuitorilor fiind apoi deportați în Trans
nistria. Ceea ce s-a întâmplat și cu bunica mea, Mil
ca Gurman. Acolo, în Transnistria, a găsit-o îngerul 
morții, dar amănuntele dispariției ei din această viață 
sunt controversate. Se pare că, povesteau puținii 
supraviețuitori, ea fusese dusă dintr-un lagăr în altul. 
După ce inelul prețios pe care-l purta fusese schimbat 
pe mâncare, rezervele se terminaseră și în felul aces
ta resursele ei minime dispăruseră, bunica, la ultimul 
ei transfer, pe jos, sleită de puteri, căzuse în șanțul 
de pe marginea drumului și fusese împușcată de un 
locotenent român, exact așa cum sfârșești existența 
unui cal bătrân, care nu mai poate oferi nimic stăpâ
nului său.

Inutil a aminti aici faptul că nimeni nu poate pre
ciza locul gropii comune în care fusese azvârlit după 
aceea cadavrul bunicii Milca. O placă ce amintește 
până în ziua de azi de existența ei pe acest pământ 
a fost plasată pe mormântul bunicului meu, soțul ei și 
tatăl tatălui meu, în cimitirul din Soroca, azi părăginit 
și uitat de Dumnezeu. Mie și celorlalți trei nepoți ni s-a 
spus nu o dată că am pierdut ocazia să cunoaștem o 
persoană deosebită, un om extrem de bun, o femeie 
inteligentă și cu dragoste pentru familie și pentru cei 
din jur, care a făcut o singură greșeală în viață, aceea 
de a nu se retrage împreună cu Armata Roșie spre 
Asia Centrală, și în felul acesta a rămas pradă sălbă
ticiei armatei române. Din păcate, restul nu e istorie, 

deoarece pentru ea și pentru noi, nepoții ei, nu mai 
există niciun „rest”. Ea a dispărut, odată pentru tot
deauna, înainte ca vreunul dintre noi să o cunoască 
și să-i ducă mai departe amintirea.

Sunt plecat din țara în care m-am născut de mai 
bine de 50 de ani și, deși ajung în România de câ
teva ori pe an, invitat la congrese și simpozioane în 
profesia mea, nu am ocazia să urmăresc realitatea 
din această țară și nu prea posed amănunte despre 
modul în care privesc românii – și în special conducă
torii politici actuali – crima organizată care a avut loc 
acum mai bine de 80 de ani în Basarabia. De aceea, 
rog să fiu scuzat dacă păcătuiesc declarând că nu 
știu de nicio declarație similară a unui politician ro
mân din zilele noastre, adresată mie și altor câtorva 
sute de mii de urmași ai celor uciși cu cruzime pe 
pământul Transnistriei, încă îmbibat de sângele buni
cilor și străbunicilor noștri.

Nu m-aș fi așteptat la o asemenea atitudine din 
partea conducerii României comuniste. În acele vre
muri, despre aceste crime nu aveai voie să vorbești, 
nimic nu se scria și nu se amintea oficial de faptul 

că „datorită” armatei lui An
tonescu populația evre
iască a României Mari se 
înjumătățise în timpul celui 

de Al Doilea Război Mondial, ca urmare nu a acte
lor barbare hitleriste, ci cu ajutorul „vrednicei” arma
te antonesciene. Dar oare azi nu a venit timpul de a 
prelua exemplul cancelarului austriac și a adresa o 
scuză colectivă, o cerință de iertare din partea celor 
care și-au pierdut rude pe care nu le-au cunoscut, nu 
de boală, nu de pe urma vreunui cataclism natural, ci 
ca urmare a unei decizii luate de sus, de la cel mai 
înalt nivel al conducerii române din acele timpuri? Ca 
să fiu sincer, mă întreb dacă o asemenea declarație, 
adresată mie și multor altora, m-ar ajuta să estompez 
imensul regret că nu mi-am cunoscut bunica. Îmi pun 
această întrebare pentru că azi, la anii mei, privesc 
trecutul cu o bună doză de liniște sufletească. Multe 
lucruri rele mi s-au întâmplat de atunci, iar dispariția 
bunicii e primul, dar nu ultimul, dintr-un lanț de eveni
mente grave care îmi sunt întipărite în memorie.

În Israel, prea des familiile celor uciși în acte de 
teroare așteaptă capturarea ucigașilor și aducerea lor 
în fața justiției. Și de fiecare dată când un asemenea 
proces are loc, reacția familiei îndurerate e aceeași: 
dreptatea care se face nu îi poate aduce înapoi pe 
cei dispăruți, dar cel puțin s-a făcut dreptate. De fie
care dată când aud de o asemenea reacție, îmi vine 
în minte bunica mea.

Nu, o asemenea declarație precum cea amintită 
mai sus nu o va readuce pe bunica mea în mijlocul 
nostru, dar cel puțin se va face dreptate.

Lucru pe care noi, supraviețuitorii, îl merităm din 
plin.

Prof. dr. GABRIEL M. GURMAN,
Omer, Israel

gurman@bgu.ac.il

Însemnări de la fața locului

Acesta este, de fapt, subiectul principal al 
cărții lui M. Schweig, Indicatorul instituțiilor și 
organizațiilor evreiești din București. În cuvân
tul introductiv autorul precizează că „ea a iz
vorât din necesitatea pe care o resimt de mult 
acei care se ocupă cu nevoile obștești de a 
ști ce și cât se lucrează, cum și de cine se lu
crează pentru satisfacerea diferitelor nevoi ale 
populației israelite din Capitală. Lucrarea de 
față dă răspuns la aceste întrebări”.

Din cercetarea ei aflăm că existau 189 de 
instituții și organizații evreiești în Capitală, fie
care urmărind un scop în mare parte de sine 
stătător și bine definit. După scopul urmărit, 
Schweig le împarte astfel: 5 organizații social-
culturale; 2 politice; 4 cu scopuri didactice; 4 
cu scopuri școlare; 2 comunități religioase re
cunoscute de stat; 2 societăți sacre de înmor
mântare; 1 spital; 2 loji B’nai B’rith; 35 de tem
ple și sinagogi; 3 azile; 1 orfelinat; 
2 gimnazii; 1 școală comercială 
inferioară cu o clasă superioară; 
1 școală profesională de fete; 2 
cursuri complementare profesio
nale de fete; 1 școală de mese
rii; 8 școli primare de băieți; 4 școli primare de 
fete; 1 grădiniță de copii; 4 cantine școlare; 
2 societăți pentru sprijinirea studenților; 5 
societăți filantropice; 3 societăți pentru ajuto
rarea lăuzelor; 1 societate pentru acordarea 
de împrumuturi fără dobânzi; 5 societăți pen
tru ajutorarea elevilor săraci cu haine și re
chizite școlare; 2 societăți pentru înființarea 
și întreținerea de spitale; 7 cercuri culturale; 
1 cerc medical; 3 societăți studențești; 1 club 
profesional; 1 societate de gimnastică; 2 bibli
oteci; 5 societăți sioniste; 9 publicații evreiești; 
4 societăți cooperative; 1 societate dramatică; 
39 de societăți de ajutor reciproc.

Dar indicatorul nu oferă doar informații asu
pra tuturor organizațiilor și instituțiilor existente 
în Capitală, ci ne prezintă și o privire genera
lă asupra a tot ceea ce se lucrează în sânul 
obștii, dă informații despre cheltuielile pentru 
întreținerea și activitatea acestor organizații, 
care sunt foarte mari. Ele sunt acoperite de 
locuitorii evrei ai Capitalei. Sacrificiile făcute 
de evreii din Capitală, arată Schweig, pentru  
instituțiile și organizațiile lor se ridică anual la 
considerabila sumă de 1.800.000 de lei fără 
ajutoarele acordate de la izbucnirea războiului, 
care ating cifra de 800.000 de lei.

„Bineînțeles, precizează Schweig, toate 
aceste cifre nu sunt date decât cu aproximație 
foarte apropiată de cifra reală a cărei speci
ficare absolută ar necesita amănunțite studii. 
Dar și cifrele aproximative dau loc la observații 
și reflecții interesante.” La aceste cheltuieli se 
mai adaugă cele cu privire la opera școlară. 
Întreținerea celor 8 școli de băieți costă în total 
140.000 de lei. Numărul elevilor care au frec
ventat aceste școli în anul 1916-1917 a fost 
de 1.746, dintre care 902 cu plată și 844 gra
tuite. Pentru fiecare elev se cheltuiesc anual 
80 de lei. Numărul absolvenților ieșiți în anul 
școlar 1915-1916 este de 257. În total, de la 
înființarea lor, școlile noastre de băieți, scrie 
Schweig, au dat 4.350 de absolvenți. Cele 4 
școli de fete însumează costuri de 77.000 de 
lei pe an. Numărul elevelor care au frecventat 
aceste școli în anul școlar 1916-1917 a fost de 
1.126, dintre care 503 au plătit taxe școlare 
și 623 au frecventat cursurile gratuit. Costul 
întreținerii unei eleve revine anual la aproxi
mativ 60 de lei. Numărul absolventelor în anul 
școlar 1914-1915 este de 124. De la înființarea 
lor, școlile de fete au dat 1.753 de absolvente. 
Concluzia lui Schweig: cifra sacrificiilor făcute 
doar pentru opera școlară se ridică la o jumă
tate de milion de lei pe an.

După aceste date generale, Schweig în
cepe prezentarea organizațiilor evreiești din 
Capitală cu istoricul Templului Coral. Acestui 
subiect îi va fi consacrat articolul din numărul 
viitor.

LYA BENJAMIN

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

Organizații cu  
caracter central 

numai pentru Capitală

O privire spre trecutul întunecat

Un „Drept între Popoare”,  
popularizat pe un perete din Manhattan

Fernando „SKI” Romero, un binecunoscut artist 
dominicano-american, născut și crescut în cartie
rul Queens din New York, a pictat pe un perete din 
Manhattan un imens tablou mural roz-portocaliu, 
pentru a imortaliza „un Drept între Popoare” care a 
salvat un mare număr de evrei din Ungaria. Imaginea 
aduce un omagiu lui Tibor Baranski, 
teolog ungur-american, care în pe
rioada Holocaustului a salvat peste 
3.000 de evrei. Romero a realizat 
imaginea masivă pentru ca lumea 
să conștientizeze antisemitismul în 
creștere și pentru a răspândi tole-
ranța în rândul oamenilor.

Această imagine stradală a 
fost creată la New York din cauza 
creșterii antisemitismului în oraș. 
Potrivit poliției newyorkeze, incidentele antisemite 
provocate de ură s-au dublat în 2022, comparativ cu 
anul anterior.

„SKI” s-a alăturat altor cunoscuți artiști urbani din 
lume, pentru a participa la „Proiectul Mural Global 
Drepți între Popoare”, o inițiativă creată de grupul Ar
tists 4Israel în parteneriat cu Mișcarea de Combatere 
a Antisemitismului (MCA). Artiștii pictează pe pereții 
unor clădiri, onorându-i astfel pe acei neevrei care 
și-au riscat viața pentru a salva evrei în timpul Holo

caustului. Lucrările lor au fost prezentate și pe clădiri 
importante din Portugalia și Grecia.

„Scopul acestei inițiative este de a combate anti
semitismul prin artă și de a impulsiona comunitățile 
spre o mai mare toleranță și înțelegere”, a declarat 
Sacha Roytman Dratwa, președintele executiv al 

MCA.
Tibor Baranski avea 22 de ani 

și studia teologia catolică în Un
garia. După ce naziștii au ocupat 
Budapesta, studentul a reușit să ia 
legătura cu nunțiul papal A. Rotta, 
pe care l-a convins să-i permită să 
folosească resursele oficiale ale bi
sericii catolice pentru a-i salva pe 
evrei. La rândul său, Rotta s-a im
plicat în această acțiune. Baranski 

a pus niște case sub protecția Vaticanului, a tipărit 
pașapoarte false cu care să-i scoată pe evrei din țară 
și a folosit, pentru salvarea evreilor arestați pe stradă, 
vehiculul diplomatic oficial al Vaticanului. Mai târziu a 
fost arestat de sovietici, dar a scăpat, apoi în timpul 
regimului comunist din Ungaria a fost condamnat la 
închisoare și eliberat după moartea lui Stalin. A plecat 
din Ungaria în SUA în timpul revoluției din 1956. În 
1979 i s-a acordat titlul de „Drept între Popoare”.

EVA GALAMBOS
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– Care au fost momentele impor-
tante din istoria comunității dumnea-
voastră?

– Comunitatea Evreilor din Sălaj 
a luat ființă în anii 1880, dar evre
ii au trăit aici în mici comunități încă 
din anii 1696. Mulți aveau profesii 
liberale: medici, notari, avocați, ingi
neri, funcționari, contabili, profesori și 
scriitori (de exemplu, jurnalistul Erno 
Helprin, publiciștii Lajos Levi și Giza 
Grosz). Evreii din Sălaj au înființat 
și au administrat instituții religioase, 
economice și sociale bine organizate. 
Majoritatea evreilor țineau cu strictețe 
tradiția religioasă, motiv pentru care 
ideile sioniste au câștigat mai puțin 
teren. Jakab Terner și Has Simon 
erau două personalități ale mișcării 
sioniste sălăjene care a cunoscut cea 
mai mare dezvoltare în 1939, când 
situația politică, socială și economică 
a evreimii s-a înrăutățit. În anul 1954 
a avut loc procesul antisionist de la 
Timișoara, unde au fost condamnați 
conducătorii mișcării sioniste din 
Transilvania, printre care și Has Si
mon.

În județul Sălaj existau în anul 
1940 aproximativ 14.000 de evrei, 
dintre care 9.000 au fost adunați în 
anul 1944 în lagărul de la Cehei, lân
gă Șimleu Silvaniei, și deportați în la
gărul de exterminare Auschwitz. Nu 
trebuie trecut cu vederea că, în anul 
1940, în județul Sălaj bărbații evrei 
au fost duși la muncă forțată. A fost 
masacrată atât populația română, 
cât și cea evreiască, în localitățile 
Ip, Treznea și Dragu. Atunci a fost 
împușcat bunicul meu matern de că
tre fasciștii maghiari. Mai mulți evrei 
sunt îngropați în groapa comună de la 
Dragu, potrivit relatărilor parohiei Dra
gu (Episcopia Sălaj). După Holocaust, 
din cauza supraviețuirii a doar 10% 
din populația deportată în lagărele na
ziste, puținii evrei întorși au rămas în 
comunitate, dar, din păcate, condițiile 
nu au mai fost aceleași.

În anii 1960, o mare parte dintre 
evrei au făcut aliya în Israel, însă au 
mai rămas în județ familii notabile, 
cum sunt: Szinetar, Hendinger, Her
man, Frenkel, Deutsch, Antal și alții. A 
urmat, în perioada 1970-1972, demo

larea complexului comunitar (heder, 
baie rituală, Hevra Kadișa, sohet), dar 
și a sinagogii din Zalău. Începând cu 
anul 1992, la conducerea Comunității 
Evreilor din Sălaj s-a aflat domnul 
Ioan Popa, un cunoscut antrenor de 
box pe plan național și internațional, 
el fiind și fondatorul clubului de box 
Armătura Zalău.

La întoarcerea familiei mele din 
Anvers, începând cu anul 2010, la 
întâlnirea cu președintele obștii Za
lău, Ioan Popa, și cu mai mulți mem
bri evrei din județ, ne-am propus 
reînființarea Comunității Evreilor din 
Sălaj, pentru a contribui la renașterea 
tradițiilor și a culturii noastre, la nivel 
local. Trei ani am funcționat de pro
bă și am avut mai multe întâlniri cu 
președintele FCER, dr. Aurel Vainer 
z.l., alături de membrii comunității. 
Domnia-sa a supervizat organizarea 
noastră și, astfel, Adunarea Gene
rală a FCER a votat pentru, așa că 
în anul 2014 s-a reînființat Comu
nitatea Evreilor din Zalău, ea fiind 
a 39-a comunitate din țară. Pentru 
mine nu a fost o muncă ușoară, dar 
țelul a fost să refac măcar o mică 
parte din ce a fost odată această 
comunitate și să arăt că noi, urmașii 
celor pieriți în Holocaust, existăm 
și avem obligația de a păstra vie 
tradiția, cultura și amintirea celor 
uciși.

– Care sunt contribuțiile evreilor 
din Zalău la dezvoltarea orașului și a 
zonei?

– Mulți evrei din Zalău au luptat pe 
front în Primul Război Mondial, dintre 
aceștia Izsak Albert, N. Unterberger, 
Has Simon, Sandor Speter, Lajos Por
jesz. Evreii stabiliți aici erau mai de
grabă intelectuali, dar și meșteșugari 
și comercianți. Miklos Almasi, chimist, 
a urmat studiile gimnaziale la Zalău. A 
predat la Universitatea Babeș-Bolyai 
din Cluj, unde a fost decanul Facultății 
de Chimie, fiind autor a numeroase 
invenții și articole științifice.

– Câte sinagogi au fost în Zalău? 
Câte au rămas? Care este stadiul 
construirii noii sinagogi?

– Au existat trei sinagogi ortodoxe 
și toate au fost demolate în timpul co
munismului, cea mai mare fiind situată 

„Țelul meu a fost să refac măcar o mică parte 
din ce a fost odată această comunitate”

Interviu cu DAN HAS, președintele C.E. Zalău

tar. Așa cum se știe, comunitatea din 
Zalău-Sălaj nu a moștenit patrimoniu 
imobiliar, sinagogă, mikve, sediu, pot 
să spun că am pornit de la zero, cu 
speranța în Hașem, dar în timp vom 
clădi și mai mult de atât.

– Cum ați reușit să sudați echipa 
de colaboratori și să atrageți oamenii 
spre comunitate?

– Oamenii au avut dorința de a 
se regăsi într-o comunitate, toți am 
fost împreună de la început și ne-am  
susținut unii pe alții. Am început să 
organizăm sărbătorile, Șabaturi și 
ritualul religios. Comunitatea a cres
cut de la an la an. Păstrăm cultura și 
tradițiile și, pe această cale, doresc 
să le mulțumesc celor care s-au re
întors în comunitate. Avem membri 

care locuiesc și în Israel și la Za
lău sau chiar la Viena, care sprijină 
comunitatea. Tot ceea ce am clădit 
împreună este meritul membrilor. 
Președintele este un coordonator, 
dar în spatele său stau membrii 
comunității. Misiunea președintelui 
este de a facilita contacte și legă
turi cu instituțiile statului, de a fi 
deschiși social și cultural, pentru 
a trăi în bune relații împreună cu 

ceilalți.
– Ați avut mentori în plan comuni-

tar?
– Doresc să-l amintesc pe omul 

care mi-a acordat încrederea și spriji
nul domniei-sale în îndeplinirea țelului 
de a reîntregi comunitatea, domnul 
pre ședinte dr. Aurel Vainer z.l., fără de 
care azi nu am fi existat. De aseme
nea doresc să-i mulțumesc și domnu
lui președinte al CE Oradea, ing. Felix 
Koppelmann, care a fost alături de noi. 
Doresc să mulțumesc familiei mele, 
soției Chaya și copiilor, care mi-au  
fost alături pe acest drum, și tuturor 
membrilor comunității din Zalău-Sălaj.

– Ce loc ocupă educația iudaică? 
Dar educația privind istoria evreilor?

– Un loc foarte important și ne bu
curăm că participăm de când copiii 
noștri, Hannah și David, erau de un 
an de zile. Crescând, au participat 
atât la taberele de la Cristian, la pro
gramele Bereshit, cât și la cele comu
nitare, la Șabaturi și sărbători. Fără 
educație nu putem să ducem mai de
parte moștenirea milenară a poporului 
evreu.

Comunitatea noastră are înche
iate parteneriate cu Colegiul Tehnic 
„Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău, 
în cadrul căruia se predă istoria Holo-
caustului, marcăm împreună Ziua 
Națională de Comemorare a Victime
lor Holocaustului și Ziua Internațională 
de Comemorare a Victimelor Holo-
caustului. Avem un alt parteneriat cu 
Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” 
din localitatea Hida, o comună în 
care au trăit peste 400 de evrei, dar 
în urma Holocaustului doar câțiva au 
supraviețuit.

Am așteptat de mult timp ca istoria 
Holocaustului să se predea în școlile 
din România, deoarece doar prin 
educație și cunoaștere a istoriei pu
tem să împiedicăm ca astfel de orori și 
tragedii să se mai întâmple vreodată.

GEORGE GÎLEA

chiar în centrul orașului, lângă primă
rie, fiind un complex comunitar. În pre
zent, obiectivul construcției unei sina
gogi în Zalău rămâne un țel important 
pentru toți membrii comunității, dar 
trebuie să ținem cont de împrejurări
le financiare actuale. Sperăm însă că 
vom reuși și acest lucru, cu ajutorul lui 
Hașem.

– Cum prezervați patrimoniul sa-
cru (cimitire, mikvot) din oraș și din 
localitățile unde nu mai sunt evrei?

– Patrimoniul sacru al comunității 
noastre este format din 104 cimitire, 
răspândite pe întreaga arie a județului 
Sălaj. La reînființarea comunității, sta
rea cimitirelor era groaznică, nu aveai 
acces în ele, dar obiectivul meu este 
în permanență de prezervare a ci
mitirelor, prin defrișare și construcție 
de garduri de beton. Am reușit, cu 
ajutorul unor descendenți din SUA, 

să construim garduri de beton la 9 
cimitire. La fel, am reușit și la Zalău, 
cu ajutorul FCER, să prezervăm ci
mitirul, prin împrejmuirea cu gard de 
beton parțial. Proiectul meu de viitor 
este să realizăm cercetarea acelor ci
mitire profanate și distruse, cum este 
cimitirul din Agriji, unde pietrele fune
rare, în număr de 40, sunt aruncate 
în pârâul satului. Să nu uităm că, pe 
timpul comunismului, un cimitir evre
iesc din Zalău a fost ras la ordinul 
președintelui Gheor ghe Gheorghiu-
Dej și pe acel loc a fost construit sta
dionul municipal al orașului.

Obiectivul nostru major este însă 
de a construi un complex Memorial al 
Holocaustului, dar și un Memorial al 
Drepților între Popoare, bineînțeles, 
cu sprijinul FCER. Acum suntem în 
faza de proiect și de strângere de fon
duri. Memorialul Holocaustului se va 
întinde pe o arie de 4.000 mp și va fi la 
Zalău, lângă cimitirul evreiesc. Com
plexul Memorial va fi format din alei 
reprezentând fiecare gară de unde au 
fost deportați evreii, de fapt o hartă a 
deportărilor. Comemorarea nu trebuie 
să fie numai o înșiruire de fapte po
vestite de puținii supraviețuitori, tinerii 
din ziua de azi trebuie să aibă în fața 
lor o imagine clară a ceea ce a fost 
exterminarea.

– De când ați fost ales președinte 
până azi, ce priorități ați avut?

– Primul obiectiv al meu a fost pe 
deplin îndeplinit, acela de a reînființa 
comunitatea. Un al doilea obiectiv 
major a fost să avem un sediu co
munitar al nostru, m-am zbătut să 
aduc fondurile necesare achiziționării 
sediului, prin descoperirea unor noi 
proprietăți de care FCER nu avea 
cunoștință, am cercetat documente, 
arhive și am deschis proces de in
tabulare timp de 2-3 ani de zile, am 
obținut titlurile de proprietate, am 
reușit vânzarea proprietăților, reușind 
astfel să achiziționăm sediul comuni

Divina Sarah
Există cinci tipuri de actrițe – actrițe 

proaste, ac trițe accep tabile, actri-
țe bune, ac trițe mari și apoi e Sarah 
Bern hardt, spunea Mark Twain.

În cei aproape 50 de ani de activi
tate artistică, Sarah Bernhardt a jucat 
în peste 120 de roluri în teatru și 11 în 
film. Educația primită la pension și ul
terior în cadrul unei mănăstiri catolice 
nu au împiedicat-o să urmeze o cari
eră încă lipsită de prudență pentru o 
femeie a secolului al XIX-lea. Ducele 
de Morny, un apropiat al mamei sale, 
a sprijinit-o pentru a urma Conserva
torul din Paris și a obține o slujbă la 
celebrul teatru Comédie Française, 
unde a și debutat în anul 1862. După 
un succes epocal în rolul Cordeliei din 
Regele Lear, i se cere o reprezentație 
în fața regelui Napoleon al III-lea. Criti
cată și aclamată deopotrivă pentru sti
lul său flamboaiant, nume ilustre pre
cum Sigmund Freud sau Victor Hugo 
și-au exprimat fascinația pentru ea. 

Provocările 
făceau parte 
din apetitul 
ei artistic, iar 
la începutul 
anilor 1880, 
întrun tur
neu în An
glia și Ame
rica, joacă în 
travesti rolul 
lui Hamlet.

S a r a h 
Bernhardt a efectuat nu mai puțin 
de patru turnee în România. Primul 
a avut loc în anul 1888, între 8 și 17 
noiembrie, cu Dama cu camelii, Fran-
cillon, Fedra, Tosca, Theodora, Adria-
na Lecouvreur. Urmează apoi cele din 
anul 1893 și 1904. Ultimul se întâmplă 
în anul 1908, la București și Iași.

A jucat și în primele filme mute – 
Regina Eli-
sabeta și (Continuare în pag. 20)

DAN DRUȚĂ
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Conflictul israeliano-palestinian
Premierul a afirmat că susține 

inițierea unor convorbiri de pace is
raeliano-palestiniene, în condițiile în 
care situația se va liniști: „Atunci am 
putea reveni la discuții cu palestinie
nii și să încheiem o pace viabilă cu ei. 
Atât evreii, cât și palestinienii trebuie 
să găsească o cale de a coexista, 
deoarece ambele popoare vor rămâ
ne în acest loc. Nu intenționăm să 
facem o purificare etnică a poporului 
evreu (în Cisiordania) și nu vom face 
o purificare etnică în Israel cu arabii. 
20% din populația Israelului o repre
zintă arabii. Nu vom avea pace dacă-i  
dăm afară pe arabi din Israel și nu 
vom avea pace dacă-i dăm afară pe 
evrei din Cisiordania, teritoriu dispu
tat, dar nu ilegal; Israelul este gata să 
negocieze cu palestinienii care refuză 
în permanență dialogul. Formula de 
pace cu palestinienii trebuie să inclu
dă menținerea de către Israel a con
trolului securității inclusiv în teritoriile 
guvernate de palestinieni.”

Netanyahu a evocat situațiile în 
care israelienii s-au retras de bună
voie din anumite teritorii care au fost 
ocupate de Iran sau de mișcări pales
tiniene radicale – Hamas și Hezbollah. 

„Iar dacă ne retragem pur și simplu, 
așa cum ne sugerează unii, Hamas 
și Iran vor ocupa dealurile din jurul 
Ierusalimului, de unde se vede Tel 
Avivul”, a explicat premierul israelian. 
El a amintit intensificarea violenței în 
Cisiordania și a negat acuzațiile de 
sancțiuni colective impuse de Israel 
palestinienilor. „Nu cred în sancțiuni 
colective, dar cred în acțiuni care îi 
țintesc pe teroriști și aplic sancțiuni 
țintite împotriva teroriștilor și a celor 
care-i sprijină”, a afirmat el și a pre
cizat că sunt sancționați membrii de 
familie ai teroriștilor care acceptă 
plata lunară acordată de Autoritatea 
Palestiniană ca recompensă pentru 
acțiunile teroriste.

Reformele din justiție  
vor întări democrația

Netanyahu s-a referit și la îngrijo
rările legate de partenerii de coaliție și 
a spus: „Țin volanul cu ambele mâini. 
Am controlul deplin al guvernului și 
răspund de măsurile luate de acesta 
și măsurile sunt sensibile, responsa
bile și continue.” În ceea ce privește 
îngrijorările legate de reforma justiției, 
Netanyahu a opinat că schimbările 
propuse „vor întări democrația, iar 

unele propuneri vor apropia Israelul 
de Canada, de Noua Zeelandă și de 
Marea Britanie. Deoarece activismul 
judiciar extrem a derapat sunt nece
sare corecții. În acest fel democrația 
israeliană va deveni mai puternică”, 
a afirmat el, dar a adăugat că nu ex
clude propuneri alternative la reforma 
justiției.

Relațiile cu Rusia și Ucraina
Premierul israelian și-a manifestat 

disponibilitatea de a servi ca media
tor între Rusia și Ucraina, dacă i se 
va cere atât de părțile în conflict, cât 
și de SUA. „Dacă părțile îmi vor cere, 
voi lua în considerare acest demers, 
dar nu vreau să mă impun; aceasta 
va veni „într-un moment potrivit și în 
circumstanțe potrivite”. El a menționat 
că i s-a propus acest lucru neoficial 
când era în opoziție și atunci a refu
zat. În ceea ce privește relațiile Isra
elului cu Rusia, el le-a calificat drept 
„complexe, deoarece nu departe de 
noi, la granița noastră de nord cu Si
ria, avioanele israeliene și cele rusești 
zboară aproape bot în bot. Există o 
prezență militară rusească în Siria, 
Iranul încearcă să fie prezent în Siria, 
foarte aproape de granița noastră de 
nord, așa cum s-a întâmplat în Liban 
cu Hezbollah.”

Întrebat dacă va oferi un ajutor mi
litar Ucrainei, Netanyahu a răspuns 
că ia în considerare acest lucru. De

Benjamin Netanyahu: „Țin volanul cu ambele mâini”
La scurt timp după formarea noului guvern din Israel, premierul Benjamin 

Netanyahu a dat un interviu canalului american de televiziune CNN, în care a 
prezentat cele mai importante probleme interne și externe ale țării și primele 
măsuri luate de noul cabinet.

Vizita neașteptată a premierului israelian în Iordania
Situația tensionată între evrei, arabi israelieni și locui

torii din Cisiordania, precum și mai multe incidente de pe 
Muntele Templului, vizita unui membru al noului guvern is
raelian și oprirea unei oficialități iordaniene de a vizita locu
rile sfinte musulmane au intensificat tensiunile cu Amma
nul. Pentru a elucida situația, premierul israelian, Benjamin 
Netanyahu, a efectuat o vizită de câteva ore în capitala 
iordaniană.

În cadrul convorbirilor avute cu regele Abdullah al II-lea,  
Netanyahu, potrivit unor surse israeliene, i-a promis 
acestuia că se va păstra în continuare statu-quoul privind 
Muntele Templului. El a promis, de asemenea, că Isra
elul va proteja autoritatea Waqf-ului islamic, un consiliu 
numit de Iordania care administrează Muntele Templului. 
Moscheea Al Aqsa, care se găsește acolo, este al trei
lea loc sfânt al islamului. Potrivit aranjamentelor ante
rioare, evreii și alți nemusulmani au voie să viziteze în 
anumite condiții Muntele Templului, dar nu să se roage. 

Reprezentanți ai iudaismului ortodox au cerut de mai mul
tă vreme revizuirea acestei condiții și oameni politici isra
elieni, unii membri ai actualului guvern, au efectuat vizite, 
ceea ce a înfuriat lumea arabă. La aceasta s-a adăugat 
cazul ambasadorului iordanian, reținut înainte de a i se 
permite vizita.

Potrivit unei declarații provenind de la Biroul prim-mi
nistrului, cei doi lideri au abordat „cooperarea strategică, 
de securitate și economică” și importanța alianței dintre 
cele două țări.

Se pare că Netanyahu și Abdullah s-au referit și la te
merile cu privire la posibilele violențe la Ierusalim și în Cis-
iordania în luna Ramadanului din martie care corespunde 
anul acesta cu sărbătorile de Pesah. Prezența lui Ronen 
Bar, șeful securității interne israeliene (Șin Bet), la convor
biri ilustrează, afirmă unii comentatori, relațiile excelente 
între acesta și omologul lui iordanian, o componentă im
portantă pentru menținerea stabilității în regiune.

În fiecare weekend din ultimele 
două luni, o parte dintre israelieni au 
ieșit în stradă pentru a protesta împo
triva modificărilor pe care Comitetul 
pentru Constituție, Legislație și Justiție 
al Knessetului, în frunte cu ministrul 
justiției, Yariv Levin, vrea să le introdu
că. Proiectul de lege a fost prezentat 
pentru prima lectură în Knesset. Potri
vit procurorului general al Israelului, 
președintelui Tribunalului Suprem, 
opoziției și reprezentanților diferitelor 
categorii ale populației israeliene 
– juriști, oameni de afaceri, artiști, 
cadre universitare –, modificările vor 
asigura guvernului un control total 
asupra numirii judecătorilor, inclusiv 
a celor de la Tribunalul Suprem, vor 
limita drastic capacitatea Înaltei Curți 
de Justiție de a desființa legi și vor 
permite Knessetului să reintroducă 

legi respinse de Curte, cu o majoritate 
simplă de 61 de voturi din cele 120 
ale parlamentului. Criticii consideră 
că schimbările vor limita activitățile 
tribunalelor, vor afecta drepturile 
minorităților și vor concentra o putere 
aproape nelimitată în mâna coaliției 
aflate la putere. În schimb, inițiatorii 
modificărilor consideră că judecători 
și avocați nealeși dețin puteri mai mari 
decât oficialitățile alese, a arătat The 
Times of Israel într-un comentariu le
gat de modificările legislației.

Schimbările propuse au atras 
atenția și a unei părți a opiniei pu-
blice internaționale, a evreilor din 
dias pora, care și-au manifestat te
merea cu privire la deteriorarea în 
acest context a relațiilor dintre ei și 
Israel, mai ales cu o parte a evreilor 
din Statele Unite. Administrația SUA 

a atras de asemenea 
atenția noului guvern 
israelian, avertis
mentul fiind formulat 
de secretarul de stat 
Anthony Blinken care 
a efectuat o vizită 
în Israel și a vorbit 
despre păstrarea 
valorilor comune ale 

democrației, baza relațiilor cu Statele 
Unite. Premierul Benjamin Netanyahu 
a opinat că, dimpotrivă, modificările 
legislative vor întări carac terul demo
cratic al statului și vor apropia Israelul 
de legislațiile unor state ca Marea Bri
tanie, Canada sau Australia.

Pe de altă parte, Israelul se con-
frun tă cu probleme de securitate: au 
avut loc incidente pe Muntele Tem
plului, loc de pelerinaj musulman, au 
fost comise mai multe atacuri asupra 
cetățenilor israelieni, au fost lansate 
rachete din Gaza, organizațiile pales-
tiniene considerând că ele au repre-
zentat reacții la măsurile israeliene 
împotriva familiilor teroriștilor care i-au 
atacat pe cetățenii israelieni, iar deci-
zia de a lipsi Autoritatea Palestiniană 
de sumele pe care le oferă famili
ilor teroriștilor drept „premiu” pen
tru faptele lor a fost etichetată drept 
„sancțiuni colective”. Premierul Ne
tanyahu a respins acuzațiile, dar, în 
ceea ce privește situația de la Muntele 
Templului, a promis că se va menține 
statu-quoul actual, care permite acce
sul musulmanilor și al evreilor, dar nu
mai în anumite zile, fără a se organiza 
rugăciuni.

Continuă protestele împotriva modificărilor legilor justiției

Secretarul  
de stat al SUA, 

în Israel
Necesitatea menținerii în continu

are a democrației în Israel a repre
zentat obiectivul principal al vizitei 
secretarului de stat al SUA, Anthony 
Blinken, în Israel. În prezența premi
erului israelian, Benjamin Netanya
hu, în cadrul unei conferințe de pre
să, Blinken a lansat, într-un limbaj 
diplomatic, dar lipsit de echivoc, un 
apel vizând menținerea democrației 
israeliene vibrante și reconsidera
rea condițiilor radicale ale reformei 
justiției, care ar amenința-o. Secreta
rul de stat a amintit că relațiile ameri
cano-israeliene au bazele în valorile 
comune ale celor două părți. „Aceas
ta înseamnă sprijinul pentru principi
ile și instituțiile democratice funda
mentale, incluzând respectul pentru 
drepturile omului, o justiție echitabilă, 
drepturi egale ale grupurilor minori
tare, statul de drept, presa liberă și 
o societate civilă robustă.” Referin- 
du-se, în acest context, la demon-
strațiile împotriva modificărilor legilor 
justiției, Blinken a precizat: „Societa
tea civilă vibrantă din Israel și-a făcut 
simțită prezența în ultimul timp.”

La rândul său, Netanyahu a in
sistat asupra pericolului iranian.

Declarațiile lui Blinken au arătat 
că Statelor Unite nu le sunt indife
rente modificările din legea justiției, 
pe care nu le consideră o problemă 
strict de politică internă israeliană, 
și că esența democratică a Israe
lului este centrală în relațiile bila
terale. Secretarul de stat l-a sfătuit 
pe Netanyahu să nu se grăbească 
cu adoptarea modificărilor legilor 
justiției și să poarte un dialog cu toa
te părțile interesate, toate acestea în 
interesul păstrării caracterului demo
cratic al statului. El a primit asigurări 
din partea premierului că acest lucru 
se va întâmpla.

ocamdată, arată comentatorii, Israelul 
s-a limitat la a oferi ajutor umanitar, 
echipamente defensive, cum sunt sis
temele de alertare timpurie și tehnolo
gie antidrone și antirachete, deși Kie
vul exercită presiuni pentru un sprijin 
mai intens. Potrivit președintelui Ze
lensky, există o colaborare și în do
meniul informațiilor.

Referitor la relațiile cu Statele Uni
te, Netanyahu a vorbit despre faptul 
că sunt angajamente sincere, care 
se mențin indiferent de cine este 
președinte. „Aceasta nu înseamnă că 
suntem de acord în toate domeniile. 
Nu suntem de acord cu multe lucruri și 
suntem de acord cu alte multe lucruri,” 
a precizat premierul israelian.

Pagină realizată de  
EVA GALAMBOS
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Un consilier evreu este 
noul șef al Casei Albe

După demisia lui Ron Klain din funcția de șef al Ca
sei Albe, președintele Joe Biden a desemnat în acest 
post un alt evreu, Jeff Zients, cunoscut drept un investi
tor într-o populară firmă evreiască de delicatese.

Jeff Zients a ocupat anterior o serie de funcții impor
tante în Administrația Biden. În 2021 și 2022 a condus 
programul de combatere a Covid-19, a fost consilier în 
echipa de tranziție a președintelui și în Administrația 
Obama și a fost directorul Consiliului Economic 
Național, după ce a făcut carieră în afaceri.

La Washington este cunoscut ca om de afaceri, 
deoarece a inițiat rețeaua „Sun-o pe mama ta” care 
servește delicatese evreiești. La ora actuală s-a extins 
în șapte locații aproape de Washington și se pregă-
tește să deschidă o afacere și la Denver. Magazinele 
din rețea oferă chifle, somon afumat, salate de pește 
și prăjituri cu ciocolată sau frișcă. Unele rețete provin 
chiar din familia lui Zients. (E.G.)

La despărțirea  
de Etgard Bitel

Vestea morții lui Etgard Bitel a căzut ca 
un trăsnet, iar celor care am citit anunțul 
nu ne-a venit să credem...

Cu câteva luni 
în urmă îl întâlni
sem la București și 
clocotea de ener
gie. Știa tot și ceva 
în plus despre tea
trul nostru dinainte 
de 1990 și de după; 
și avea o curiozita
te intelectuală vie, 
de remarcat, de altfel, la toți intelectualii 
evrei pe care i-am cunoscut. Etgard Bitel 
nutrea un veritabil cult pentru Eminescu 
și mergea zi de zi la Biblioteca Centrală 
Universitară pentru a se documenta în le
gătură cu traducerile în diferite limbi din 
opera eminesciană. Voia să nu-i scape 
nimic important – și pentru un asemenea 
intelectual erudit și mereu informat, totul 
sau aproape totul era important.

Ne-am cunoscut atunci când, începând 
eu un curs opțional despre Scriitori români 
și evrei la Literele bucureștene, el mi-a pro
pus să-mi trimită cărți ale autorilor evrei de 
limbă română greu de găsit sau chiar in
truvabile pe piața românească, printre care 
și o antologie, Viscolesc zăpezile albastre, 
realizată de el, cu 50 de poeți evrei născuți 
în România. O țin acum în mână și, deschi
zând-o chiar în dreptul lui, recitesc și citez 
versuri încărcate de dramatism existențial, 
ca în acest Delict: „Osia lumii se frânge / 
sub ochii orbi ai luminii / creieru-i încă lucid 
/ iar semenii mei ard / pe ruguri de sânge”; 
sau într-o erotică precum Dorință, unde ul
tima strofă conține două versuri ce par as
tăzi premonitorii: „Și după toate acestea / 
să plec undeva, departe”.

A fost unul dintre oamenii de cultu
ră cu o dublă identitate, evreiască și ro
mânească. Și departe de a se rușina de 
apartenența lui românească, așa cum fac 
mulți conaționali ai mei, Etgard Bitel a dus 
în Israel, ca melcul cu cochilia lui, spațiul 
lingvistic și cultural în care s-a născut. Din 
datele bio-bibliografice cuprinse în prezen
tarea din aceeași antologie, reiese limpede 
acest rol de mediator al lui Etgard Bitel în
tre două culturi. În 1990 s-a stabilit în Israel 
și apoi a înființat editura Betapress. Pe lân
gă volume de autor, a editat publicația OR 
Ashdod a Organizației originarilor din Ro
mânia, filiala Ashdod, precum și publicația 
Pro și Contra a Cercului Cultural din Petah 
Tikva. Eminescu nu putea să lipsească din 
preocupările mai vechi ale lui Bitel, astfel 
că a editat și un volum trilingv, în română, 
ebraică și idiș, cu poezii eminesciene. A 
fost, așadar, un scriitor aparte, nepunân-
duse pe sine în primplan, ci cumva în 
um bră, pentru a muta mai lesne reflectorul 
aten ției asupra colegilor de breaslă literară.

Ne-a făcut onoarea de a accepta să fie 
în colegiul redacțional al revistei Literatura 
de azi și să țină o rubrică săptămânală la 
revistă, pe care o citeam cu interes ma
xim, fiindcă aborda cu acuitate analitică și 
fler jurnalistic subiecte actuale, dificil de 
procesat. Avea nu numai valoare de poet, 
ci și talent de gazetar, ceea ce îl ajuta să 
se adapteze fiecărui gen, cu rigorile lui.

Din generația părinților mei fiind, Etgard 
Bitel a participat și la... un curs online al 
meu despre Istoria literaturii române. Atât 
de mult îi plăcea literatura română, cu isto
ria ei, încât în fiecare sâmbătă dimineață, 
de acolo, din Ashdod, distinsul intelectual 
se conecta la curs cu un zâmbet inconfun
dabil pe față: acela al omului literalmente 
pasionat de cultură și care, precum inte
lectualii lui Camil Petrescu, vede idei.

La revedere, domnule Etgard Bitel! Să 
vă fie memoria binecuvântată!

DANIEL CRISTEA-ENACHE

Profil de scriitorStruma, corabia vieții și a morții
Ce a fost vasul Struma? Răspunsul la această în

trebare a fost dat de titlul unei cărți apărute în limba 
română la Ierusalim, în anul 1965: Struma: corabia vieții 
și a morții. Corabia vieții, pentru că cei care se urcaseră 
la bord erau convinși că îi va duce spre viață. Dar trage
dia care a avut loc a transformat-o în 
corabia morții. 769 de victime, evrei 
din România, împinși de politica an
tisemită să părăsească țara, aflați pe 
drum spre Ereț Israel unde sperau să 
înceapă o viață nouă, dar unde n-au 
ajuns, murind în apele Mării Negre.

Autoarea cărții este scriitoarea 
Josephine Feinstein, mama a doi 
tineri care și-au pierdut viața pe 
această corabie a vieții și a morții: desenatorul Harry 
Juster-Feinstein, în vârstă de 20 de ani, și poetul Mircea 
Juster-Feinstein, în vârstă de 22 de ani. O intelectuală 
care a avut doi fii a căror viață a fost luată atunci când 
au încercat să și-o salveze la sfatul mamei. La început, 
ea nu voia să creadă că fiii ei nu mai erau în viață și 
s-a opus ridicării monumentului din Cimitirul Giurgiului. 
Coautor al cărții este rabinul doctor David Șafran care 
a scris prefața și introducerea istorică și literară. În car
te apar și scrieri ale celor două tinere victime: desene 
ale primului, poezii ale celui de al doilea. David Șafran 
o compară pe Josephine Feinstein cu personajul biblic 
Hana, mama celor șapte fii uciși de regele seleucid An
tioh Epifanes, mama cea crunt încercată și lovită, afir
mând că este o Hana modernă.

Despre tragedia vasului Struma au apărut multe 
cărți și articole, în limbi diferite. Unele sunt cercetări is
torice academice, altele, romane istorice. Unii autori au 
fost menționați recent într-un studiu publicat de cerce
tătoarea Maria Mădălina Irimia, de la CSIER, în volu
mul 80 de ani de la Pogromul de la Iași și Holocaustul 
(Șoahul) din România, editat de profesorii universitari 
Carol Iancu și Alexandru-Florin Platon. Autoarea a ex
tins cercetarea acestei teme, folosind materiale arhivis
tice inedite, precum și articole apărute în ziarul Unirea 
în anul 1947.

Organizarea plecării vaporului Struma a fost a Co
mitetului Alyia în colaborare cu firma Mondial Trans
port. Struma era un vapor vechi, construit în anul 1867, 
inițial iaht, al cărui nume fusese schimbat de câteva ori: 
Xantha, Sea-Maid, Kaphireus, Esperos, Makedonia. 
El servea transportului de vite și fusese recondiționat. 
Prețul biletelor era uriaș. Vasul era aprobat pentru a 
transporta 650 de persoane, dar pe el au urcat 779 de 
pasageri și 10 membri ai echipajului. După tergiversări 
și amânări, vasul a ieșit din portul Constanța la 12 de
cembrie 1941. La 14 decembrie 1941 a intrat în Bosfor, 
motorul i s-a defectat, iar vasul a fost remorcat spre Is
tanbul pentru reparații. La Istanbul a rămas 70 de zile, 
până la 23 februarie 1942, când a fost remorcat și dus 
spre Marea Neagră. Vasul plecase cu pavilionul Repu
blicii Panama, țară neutră, intrată apoi în război de par
tea Aliaților.

Pe vapor era aglomerație, iar resursele alimentare 
începuseră să scadă. Ajutorul a venit din partea unui 
notabil evreu local, Simon Brod, care a adus alimente. 
Coborârea pasagerilor era interzisă: ei nu aveau viză de 
intrare în Turcia. Au coborât numai nouă pasageri care 

aveau viză de intrare în Palestina; unul 
dintre ei era Israel Frank (Dinari). Medeea 
Salmovici, o femeie care avea complicații 
din cauza sarcinii, a fost autorizată să co
boare și a fost internată în spitalul israelit 
din Istanbul. Soțului ei nu i s-a permis s-o 
însoțească. S-a vorbit despre posibilita
tea trimiterii copiilor cu trenul în Palestina, 
dar acest lucru nu a fost făcut. Guverna
torul Palestinei Mandatare, Harold McMi

chael, a fost dur în atitudinea lui. Ideea era că, dacă vor 
fi acceptați pasagerii de pe Struma, faptul îi va încuraja 
pe alții să procedeze la fel. Nici România nu a vrut să-i 
primească pe emigranți înapoi. După tratative îndelun
gate, guvernul turc a decis scoaterea Strumei din rada 
portului Istanbul. La 23 februarie 1942, orele 17, vasul 
a fost remorcat și dus în apele Mării Negre. Era pe un 
drum spre nu se știe unde. La 24 februarie, dimineața, 
a fost lovit de o torpilă trasă de submarinul sovietic SC-
213. Asupra acestui fapt au fost câteva ipoteze. Prima, 
că torpila ar fi fost trasă din greșeală, crezându-se că ar 
fi un vas inamic; a doua, că britanicii le-ar fi cerut sovieti
cilor să facă munca murdară în locul lor; a treia, că Stalin 
ar fi decis ca orice vas suspect aflat pe Marea Neagră 
să fie bombardat. În explozie au murit circa 500 de per
soane; restul, de circa 260, au murit din cauza frigului, 
a apei reci, a imposibilității de a înota. Inițial, Turcia nu a 
trimis niciun ajutor; acesta a venit prea târziu. Singurul 
supraviețuitor, David Stoliar, un bun înotător, ținut șase 
săptămâni în arest pentru intrare ilegală în Turcia, a pri
mit certificat de intrare în Palestina.

Dintre victime, reținem figura lui Moș Mendel sau 
Mendală Burt, pe numele real Mendel Marcus, un evreu 
religios din Bârlad, care a luat un sul de Tora pe va
por, renunțând la orice alt bagaj. Din acest sul de Tora 
s-a citit pericopa săptămânii în fiecare Șabat când va
sul staționa la Istanbul. Dacă Moș Mendel nu ar fi avut 
„norocul” să-i aibă ca vecini pe soții Erna și Nathan 
Rubinstein, iar fiul lor, regretatul meu prieten Shimon 
Rubinstein, să fie istoric, ar fi fost una dintre victimele 
Holocaustului, știute numai după nume. Gestul lui a de
venit cunoscut datorită povestirilor familiei Rubinstein.

În Israel, monumente în memoria victimelor au fost 
ridicate la Holon și la Așdod. La Beer Șeva a fost înte
meiată o sinagogă cu numele vasului, iar în cadrul ei, 
Muzeul Struma, condus de Aryeh Reiter; activ în con
ducerea lui este scriitorul Baruch Tercatin, al cărui frate, 
Ițhak Tercatin, a fost printre victime. Comemorări au loc 
anual, la 7 Adar, data catastrofei după calendarul ebraic, 
la această sinagogă și la sinagoga Beit Yakov, Yosef, 
HaRav Zvy Gutman din Tel Aviv. Deoarece data coincide 
cu cea a nașterii și a morții lui Moșe Rabeinu (Moise), 
se spune despre victime că au văzut Ereț Israelul, Țara 
Promisă, din afară, ca și el, dar au murit și nu au putut 
intra în ea. La București a fost construit un monument 
maiestuos la Cimitirul Giurgiului, având încrustată lis
ta victimelor. Cel care s-a străduit în acest scop a fost 
industriașul Max Ludovic ai cărui fii, Eduard Eli Ludovic, 
în vârstă de 39 de ani, și Eugen Emanuel Manole Ludo
vic, în vârstă de 36 de ani, au fost printre victime.

Să comemorăm și noi memoria victimelor de pe 
Struma, ca și a tuturor victimelor Holocaustului.

LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI

Franța: noi programe  
de combatere  

a antisemitismului
Guvernul francez a completat proiectul de comba

tere a antisemitismului și a rasismului. Profesorii vor fi 
instruiți în aceste subiecte și toți elevii francezi urmează 
să viziteze site-urile despre incidentele rasiste și anti
semite. Aici pot fi incluse și cele despre Holocaust, iar 
la școli vor fi aduse și expoziții itinerante despre antise
mitism și rasism, a declarat premierul francez Élisabeth 
Bourne.

Acest plan a fost inițiat în 2015, dar se aduce la zi la 
fiecare trei ani, ca și legislația franceză, pentru a-i opri 
pe cei acuzați de ofense antisemite sau rasiste serioase 
să fugă din țară. Planul a fost realizat de Delegația Inter
ministerială de Luptă împotriva Rasismului și a Antise
mitismului (DILRA), cu contribuția Comitetului Evreiesc 
American. Planul cuprinde 80 de acțiuni din cinci cate
gorii care includ măsurarea impactului rasismului, anti
semitismului și discriminării, îmbunătățirea educației și 
a pregătirii, sancționarea celor care perpetuează aceste 
concepții și sprijin acordat victimelor.

Datele de care dispune guvernul francez arată că 
1,2 milioane de persoane din Franța sunt afectate de o 
formă de rasism și discriminare, printre care 500.000 de 
evrei care au raportat o creștere consistentă a antisemi
tismului în ultimii ani. Problema felului în care abordea
ză guvernul francez antisemitismul a devenit anul trecut 
subiect de campanie electorală. (E.G.)
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În organizarea Departamentului 
pentru Relații Interetnice (DRI), a ICR, 
a Institutului Goethe și a Fundației 
Semper Culturalia, la sediul ARCUB 
s-a desfășurat o ceremonie dedicată 
marcării Zilei Internaționale de Come
morare a Victimelor Holocaustului, 27 
ianuarie.

După rostirea rugăciunii pentru 
morți de către prim-cantorul Emanu
el Pusztai, Dan Michael Schlanger, 
președintele Fundației Semper Cul
turalia, care a realizat evenimentul, a 
vorbit despre semnificația acestei zile 
în care se comemorează milioanele 
de victime ale nazismului, evrei, romi 
și alții. Un program artistic, reținut 
ca intensitate, dar cu o mare valoa
re emoțională, s-a desfășurat în fața 
unei săli pline, în prezența ambasa
dorilor Israelului și Germaniei, a se
cretarei de stat a DRI, Laczikó Enikö 
Katalin, a altor personalități din viața 
politică, artistică, a prim-rabinului Ra
fael Shaffer, a conducerii și a membri
lor Comunității Evreilor din București. 
Partea de proză a programului a fost 
susținută de actrița Maia Morgen
stern, cu un text despre deportarea 
unchiului său, și de Norica Costache 
și Sorin Sandu care au evocat, în 
limbile romani și română, amintirile 
unui supraviețuitor rom, deportat în 
Transnistria. Momentele muzicale 
au fost interpretate de mezzosopra
na Mihaela Ișpan, de pianistul Ethan  
Schmeisser, de violonistul Radu 
Dunca și de Gabriel Solcan, so
pran băieți. În încheierea primei 
părți a programului, Dan Schlanger 
a mulțumit participanților în numele 
victimelor și a amintit că alături de 
comemorarea Zilei Internaționale a 
Victimelor Holocaustului se comemo
rează și victimele Pogromului de la 
București, din ianuarie 1941, în care 

a fost asasinat de către legionari și  
bunicul lui.

În continuare a fost prezentat fil
mul documentar american din 2022 
Reckonings (Compensații), în regia 
Robertei Grossmann. Filmul prezintă 
negocierile dintre Israel și Germania 
de Vest pentru a obține compensații 
materiale atât pentru statul evreu, 
cât și pentru supraviețuitorii Holo-
caustului care au pierdut totul în tim
pul războiului și al deportărilor. În ca
drul documentarului apar o serie de 
personalități politice israeliene și din 
rândurile evreilor din SUA și Germa
nia. Este prezentat Nahum Goldman, 
cel care a reușit să obțină semna
rea acordurilor, precum și cancela

rul german Konrad Adenauer care a 
acceptat necesitatea plății acestor 
despăgubiri. De asemenea, se arată 
marile demonstrații organizate în Is
rael împotriva acordurilor de compen
sare, susținându-se ideea că morții 
nu pot fi compensați cu bani, poziția 
unor membri ai Knessetului care se 
opuneau demersului. Până la urmă, 
acordurile au fost semnate și, potrivit 
uneia dintre personalitățile evreiești, 
„paradoxal, Germania a salvat 
existența Israelului” care, în acei ani, 
1951-1952, nu avea aproape niciun 
fel de resurse financiare, iar populația 
s-a dublat cu supraviețuitorii care au 
emigrat în țară.

EVA GALAMBOS

Ceremonie emoționantă la ARCUB, de 27 ianuarie

Atunci când cineva din Sighetu 
Marmației ajunge în Israel, de cele 
mai multe ori nu mai trebuie să aducă 
prea multe lămuriri legate de contextul 
istoric, social și cultural al acestui loc. 

Orășelul cu frontiere capricioase este 
cunoscut acolo. Nu doar pentru că 
Elie Wiesel s-a născut la Sighet sau 
pentru că dinastia hasidică de Satmar 
își are originile acolo, ci pentru că de 
Sighet se leagă, încă, povestea unor 
oameni a căror inimă vibrează la au
zul acestui nume, a unor oameni care 
își au originile acolo – și dacă nu chiar 
la Sighet, poate în împrejurimi.

Una dintre legendele locului rela
tează cum Baal Șem Tov însuși, în una 
dintre peregrinările lui prin zonă, ajun
ge să colinde munții Maramureșului 
însoțit de discipoli, printre care și ra
binul Kopel din Kolomeea. La vede
rea întinderii vaste a Maramureșului, 
BEȘT spune: „Ce grădină minunată, 
Reb Kopel! Ai grijă de ea!” Și așa în
cepe, legendar, povestea evreiască a 
locului.

Dincolo de aceste aspecte, Casa 
memorială „Elie Wiesel” a devenit mu

zeu al culturii evreiești din Maramureș 
în anul 2002, consecință a unui fapt is
toric: distrugerea comunității evreiești 
în urma evenimentelor din timpul celui 
de Al Doilea Război Mondial.

La întâlnirea organizată de ICR Tel 
Aviv în 25 ianuarie 2023, cu ocazia 
Zilei Internaționale de Comemorare a 
Victimelor Holocaustului, au fost mar
cate principalele momente și etape 
ale transformării acestui loc într-unul 
dintre cele mai importante și emble
matice locuri ale memoriei.

Semnatara acestui articol, cura
tor la Muzeul Maramureșan – Casa 
memorială „Elie Wiesel” din Sighetu 
Marmației, a prezentat detalii privind 
diferitele etape ale reamenajării aces
tui muzeu, sursele de finanțare și 
partenerii implicați, afirmând: „Casa 
memorială a devenit un loc important 
în peisajul muzeal și în cel al caselor 
memoriale, atât la nivel național, cât 
și internațional.” În prezentarea sa, in
titulată De la istorie la poveste. Casa 
memorială „Elie Wiesel”, ea a vorbit 
despre influența comunității evreiești, 
documentată încă de la sfârșitul seco
lului al XVII-lea, în geografia umană 
a Maramureșului și în designul social 
al regiunii. Componenta evreiască din 
Sighet oferea, în perioada interbelică, 
o combinație surprinzătoare: erudiție 
și mistică evreiască, însoțite de ele
mente de hasidism, pe de o parte, și 
un centru de cultură modernă, pe de 
altă parte. Vorbitoarea a subliniat ro
lul Sighetului ca unul dintre cele mai 
importante centre ale vieții spirituale 
evreiești, mărturie în acest sens fiind 
și numărul mare de tipografii (6) și ti

părituri (sute de cărți și ziare în mai 
multe limbi), raportat la o populație de 
aproximativ 27.000 de oameni.

Seara a continuat cu intervenția 
E.S. Radu Ioanid, ambasadorul Ro
mâniei în Statul Israel, care a subliniat 
munca și implicarea echipei în proiec
tul de restaurare a muzeului. Vorbito
rul, istoric al Holocaustului din Româ
nia, a dat glas amintirilor personale le
gate de Elie Wiesel pe care l-a întâlnit 
în anul 1993, înainte de inaugurarea 
Muzeului Memorial al Holocaustului 
din Washington, oferind câteva su
gestii pentru ulterioarele scenografii 
muzeale, care să includă mai multe 
mărturii ale supraviețuitorilor Holo
caustului. De asemenea, a apreciat 
pașii făcuți de România în perfectarea 
legislației pentru combaterea antise
mitismului.

Evenimentul a continuat cu pre
zentarea lui Joel Rappel, fondator și 
fost director al Arhivei „Elie Wiesel” 
de la Universitatea din Boston, pre
cum și editor al versiunilor în limba 
ebraică ale cărților lui Elie Wiesel. El 
a împărtășit publicului detalii despre 
personalitatea lui Elie Wiesel și, vor
bind despre importanța conservării 
memoriei evreilor din România, care 
au pierit în timpul Holocaustului, a 
pledat pentru o mobilizare mai activă 
a organizațiilor israeliene ce reunesc 
evreii originari din România, în vede
rea unei vizibilități sporite în cadrul 
Muzeului Yad Vashem.

Seara s-a încheiat cu intervenția 
istoricului Raphael Vago, profesor la 
Universitatea Tel Aviv și membru, ală
turi de E.S. Radu Ioanid, în Comisia 

De la istorie la poveste             Prezentarea Casei memoriale  
„Elie Wiesel” din Sighetu Marmației la ICR Tel Aviv

Cui îi va fi acordat 
premiul Genesis 

pe 2023?
Într-o declarație publică făcu

tă de Natan Sharansky, membru al 
Fundației Premiului Genesis (așa nu
mitul Premiul Nobel evreiesc), și de 
Stan Poloveț, președintele și fonda
torul Fundației, se precizează cine va 
fi destinatarul premiului pe acest an. 
Făcând o analiză detaliată a situației 
internaționale din ultimele 11 luni, 
respectiv războiul din Ucraina și tra
gedia poporului ucrainean, Comitetul 
de Selecție al Premiului subliniază 
că, din cauza naturii evenimentelor 
recente, se va renunța în acest an 
la conferirea premiului unui singur 
evreu și se va crea un premiu colec
tiv pentru militanții evrei și ONG-urile 
evreiești care, inspirați de cetățenii 
plini de curaj ai Ucrainei, au decis 
să acționeze pe baza valorilor lor 
evreiești, susținând libertatea, demni
tatea umană și dreptatea.

Astfel, Comitetul de Selecție al 
Premiului Genesis va oferi premiul pe 
2023 tuturor militanților evrei și ONG-
urilor care depun eforturi să sprijine 
poporul ucrainean și lansează un 
apel evreilor și neevreilor deopotrivă 
să se implice în eforturile de a sprijini 
lupta pentru independență a Ucrainei 
și să ajute la depășirea crizei umani
tare care a rezultat ca urmare a răz
boiului, se arată în rezoluția Comite- 
tului. (E.G.)

Membrii Jewish Book Council au desemnat la sfârșitul 
lunii ianuarie cele mai bune titluri publicate în decursul 
anului 2022, în cadrul celei de a 72-a ediții a prestigioasei 
competiții.

La secțiunea Cartea Anului a fost aleasă cartea scrisă 
de Michael W. Twitty, Koshersoul: The Faith and Food Jo-
urney of an African American Jew, în care autorul și-a ex
plorat propria ascendență printr-o combinație de cercetări 
genealogice și culinare, pe baza unor informații istorice și 
a moștenirii culturale familiale.

Kenneth B. Moss a câștigat la categoria Istorie, cu 
lucrarea sa, An Unchosen People: Jewish Political Re-
ckoning in Interwar Poland. Moss tratează subiectul unor 
compromisuri dureroase pe care evreii au fost nevoiți să le 
facă în mijlocul unei realități politice complexe din Polonia 
interbelică.

Un alt câștigător a fost romanul Shayna, de Miriam 
Ruth Black, la categoria Book Club Award. Autoarea spu
ne povestea unei adolescente evreice care scapă din ca
lea unei serii de pogromuri din Ucraina la începutul seco
lului al XX-lea și emigrează în Statele Unite.

American Shtetl: The Making of Kiryas Joel, a Hasidic 
Village in Upstate New York a câștigat la categoria Ame
rican Jewish Studies. Volumul, semnat de cercetătoa
rea Nomi M. Stolzenberg și de istoricul David N. Myers, 

vorbește despre actualitatea grupului de la Satmar și 
adepții acestui curent hasidic din New York.

La categoria Holocaust a fost ales titlul lui Jonathan 
Freedland, The Escape Artist: The Man Who Broke Out of 
Auschwitz to Warn the World. Scrierea sa conturează po
vestea supraviețuirii lui Rudolf Vrba, în vârstă de nouăspre
zece ani, și a colegului său de lagăr de concentrare, Fred 
Wetzler, în vârstă de douăzeci și șase de ani, din primăvara 
anului 1944. Cei doi au reușit să fugă din Auschwitz.

La secțiunea Scholarship a fost nominalizată cartea 
lui Jay Michaelson, The Heresy of Jacob Frank: From Je-
wish Messianism to Esoteric Myth, publicată de editura 
Universității Oxford, aceasta fiind prima monografie aca
demică despre doctrina filozofică și religioasă a misticului 
din Polonia secolului al XVIII-lea.

Premiile includ și alte secțiuni dedicate memoriilor, po
eziei, literaturii pentru copii, debut, ficțiune, tradiții culinare 
evreiești sau identitate evreiască.

Câștigătorii acestei ediții vor fi premiați miercuri, 1 
martie, într-o ceremonie desfășurată în cadrul Bohemian 
National Hall din New York. Printre laureații precedentelor 
ediții ale National Jewish Book Awards se află nume ce
lebre, precum Bernard Malamud, Philip Roth, Elie Wiesel 
sau Deborah Lipstadt.

DAN DRUȚĂ

National Jewish Book Awards 2023

„Elie Wiesel”, pe baza raportului că
reia Holocaustul din România a fost 
recunoscut oficial. Acesta a oferit 
un cadru istoric general, începând 
cu Dictatul de la Viena, din 1940, ce 
prevedea cedarea Nordului Transilva
niei către Ungaria horthystă, teritoriu 
în care locuiau la acea vreme apro
ximativ 165.000 de evrei, dintre care 
mare parte au fost ghetoizați și ulteri
or deportați în lagărele naziste.

La ceremonia de deschidere a Ca
sei memoriale „Elie Wiesel” din iulie 
2002, Elie Wiesel și-a încheiat dis
cursul invitând tânăra generație să-și 
aducă aminte că a cunoscut un evreu 
spunându-și povestea la Sighet. Casa 
memorială „Elie Wiesel”, în noul con
cept muzeal și strategic, și-a construit 
misiunea având această mărturie a lui 
Elie Wiesel, completată de emoția și 
speranța cu care Elie Wiesel s-a sem
nat în cartea de onoare a umanității.

ALINA MARINCEAN
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Tendințe, preocupări, obiective

Întrunire BBR la început de an

„Fiecare viață – o lume: supraviețuitori prin propriile cuvinte”
Sub acest generic, B’nai B’rith 

International (BBI) a marcat Ziua 
Internațională de Comemorare a Vic
timelor Holocaustului. Evenimentul 
online a constat în depoziția profe
sorului Ivan Lifkovits și în dialogul pe 
tema datoriei față de viitorime, purtat 
de Daniel Mariashin, CEO al BBI, cu 
Kelley Szany, prim-vicepreședinte 
al Muzeului Holocaustului – Centrul 
Educațional și Expozițional din Illinois.

Daniel Mariashin a schițat o suc
cintă prezentare a invitatului, prof. 
univ. dr. Ivan Lifkovits, născut în 
1937 la Prešov, în Slovacia. În 1939 
naziștii au desființat Cehoslovacia 
de pe harta Europei, ocupând Boe
mia și Moravia, transformând Slova
cia într-un stat satelit. Au fost puse în 
aplicare legile rasiale, evreii au fost 
deportați, cu excepția celor utili din 
rațiuni economice. Tatăl lui, medic, și 
mama, farmacistă, au beneficiat de 

acest statut. Convinși că e vorba de 
o situație temporară, au încercat să 
evadeze împreună cu cei doi copii. Au 
ales Ungaria. A fost o pistă falsă. Tatăl 
lui a murit la Budapesta, ceilalți s-au 
întors în Slovacia. În noiembrie 1944, 
mama, fratele mai mare și Ivan au fost 
deportați la Ravensbrück. Fratele de 
15 ani a fost separat de ei și trimis 
în lagărul pentru bărbați, unde și-a 
pierdut viața. Odată cu apropierea 
frontului, prizonierii au fost transferați 
la Bergen-Belsen. După eliberare, 
mama lui s-a recăsătorit. Familia a 
plecat la Praga, în 1949. După absol
virea studiilor liceale și universitare 
(chimie și tehnologie), Ivan Lifkovits 
a lucrat la Laboratoarele de Geneti
că și Biofizică din Milano. În 1967 s-a 
mutat cu soția și fiul lor la Nürnberg, 
unde a început cariera de imunolog 
la Institutul Paul Ehrlich. Cu Niels Kaj 
Jerne a fondat, la Basel, Institutul de 

Imunologie. A lucrat în laboratoarele 
Spitalului Universitar din Basel, a fost 
profesor la Universitatea Philipps din 
Magdenburg, a conferențiat la Școala 
de Patologie Sir William Dunn din 
Oxford, Universitatea Erasmus din 
Rotterdam, Institutul Trudeau din Sa
ranac Lake, New York. Autor al unor 
importante lucrări științifice, a primit 
recunoașteri internaționale. Savan
tul a elaborat o colecție de memorii 
ale supraviețuitorilor Holocaustu
lui, colaborând cu IHRA - Elveția și  
cu BBI.

„Am crescut în Cehoslovacia care 
aparținuse fostului Imperiu Austro-Un
gar – și-a început confesiunea prof. 
Ivan Lifkovits. O țară modernă, con
dusă de un președinte democratic, 
Tomáš Masaryk. Totul arăta promițător 
până când, în țara vecină, Germania, 
a venit la putere un om care a distrus o 
mare parte din lumea de până atunci: 

Divina Sarah
Dama cu camelii 
după anul 1912.

În anul 1915, actrița a suferit un 
accident în urma căruia i-a fost am
putat un picior. Deși avea un picior 
de lemn, Sarah a continuat să apa
ră pe scenă, alegând roluri adecvate 
fragilității dobândite. Sarah Bernhardt 
a murit pe 26 martie 1923, la vârsta 
de 78 de ani și a fost înmormân
tată în cimitirul Père-Lachaise din  
Paris.

Anul acesta, mai multe eveni
mente vor omagia, mai ales la Paris, 
memoria marii actrițe franceze Sa
rah Bernhardt, de la a cărei moarte 
se împlinesc 100 de ani. În perioada 
14 aprilie - 27 august, la Petit Palais 
– care adăpostește un celebru portret 
al actriței, realizat de Georges Clairin 
– va fi deschisă expoziția „Et la fem
me créa la star” care îi va ilustra viața 
și cariera, inclusiv activitățile sale le
gate de pictură, literatură și sculptu
ră. Théâtre de la Ville, închis timp de 
șapte ani pentru lucrări, urmează să 
își redeschidă porțile în septembrie și 
să poarte din nou numele de Sarah 
Bernhardt, cea care l-a condus timp 
de mulți ani.

(Urmare din pag. 16)

Studii idiș la Universitatea din Amsterdam

Adolf Hitler. (...) Într-o dimineață, la 
sfârșitul lui noiembrie 1944, am fost 
arestați de Gestapo și deportați în va
goane de vite la Ravensbrück. Mama 
muncea suplimentar ca să primeas
că o porție în plus de supă. Supa era 
pentru mine. «O să supraviețuiești», 
îmi spunea. La începutul lui 1945 s-a 
zvonit că lagărul va fi evacuat, fiindcă, 
pe Frontul de Est, rușii se apropiau. 
Naziștii voiau să ne țină sub control. 
Am fost mutați la Bergen-Belsen. La 
Bergen-Belsen oamenii mureau de 
foame. Pierduseră inhibițiile de natu
ră intimă, începuseră să se comporte 
ca animalele, existau cazuri de cani
balism. În momentul în care naziștii 
au decis să părăsească lagărul, fără 
să renunțe la el, au închis apa, lumi
na și au plecat. Nu am mâncat și nu 
am băut 11 zile. Tifosul se răspândea 
cu repeziciune, mii de oameni murind 
din cauza lui. Când armata britanică a 
intrat în lagăr, noi eram liberi. O liber
tate care a durat jumătate de oră. Mai 
mult decât de hrană, aveam nevoie 
de apă. Ni s-a adus apă. Mii de ca
davre zăceau neîngropate. Buldozere 
au împins cadavrele în gropi comune. 
Moartea era fapt cotidian. Abia la 15 
iunie n-a mai murit nimeni. Atunci a 
fost începutul unei vieți noi. Eram un 
băiețel de opt ani și cântăream nouă 
kilograme.”

Dialogul lui Daniel Mariashin, CEO 
BBI, cu Kelley Szany, prim-vicepre-
ședintele Muzeului Holocaustului – 
Centrul Educațional și Expozițional 
din Illinois, a avut în vizor explorarea 
de noi modalități de transmitere a 
memoriei Holocaustului în conștiința 
generațiilor viitoare. Pentru realiza
rea acestui obiectiv, Muzeul și Centrul 
Educațional din Illinois au introdus 
mijloace tehnologice inovative. La în
ceput a fost folosită realitatea virtua
lă (VR) pentru a familiariza vizitatorii 
cu aspecte din istoria Holocaustului. 
Experiența holografică interacționează 
cu privitorii conservând astfel mărturii 
ale supraviețuitorilor. Kelley Szany 
a apreciat impactul emoțional sporit 
creat de VR și de alte tehnologii în 
curs de perfecționare asupra tinerilor 
care, la rândul lor, vor putea deveni 
promotori ai mottoului #WeRemem
ber, pentru ca niciodată Holocaustul 
să nu se mai repete. (I.D.)

Calitatea intelectuală a fost do
minanta întrunirii membrilor B’nai 
B’rith România (BBR), organizată la 
sediul JCC București și condusă de 
președinta BBR, conf. univ. dr. Felicia 
Waldman. Votul exprimat în favoarea 
primirii de noi membri în organizație 
a reflectat: interes pentru extinderea 
BBR la nivel de delegați, în comunități 
din țară, prin președintele Societății 
„Fraterna” din Iași, Radu Sacagiu, și 
Albert Loz neanu, secretarul comu-

nității și directorul JCC Iași; preocupa
re pentru atragerea de nume consa
crate, de această dată în muzicologie, 
teatru, film: Ștefan Poen, Alexander 
Haus vater, Dan Schlanger; accent pe 
implicarea intelectualilor tineri: drd. 

Debora Feldman, consilier juridic An
dreea Schlanger; atenție îndreptată 
spre managementul de proiect: Edith 
Șimșensohn.

A fost reconfirmată importanța Co
mitetului de Sprijin BBR, format din 
neevrei care s-au remarcat prin aju
tor financiar și activități în diferite do
menii sub auspiciile organizației. Au 
fost propuneri pentru captarea unor 
personalități internaționale care să fie 
membri de onoare ai BBR, pentru cre

area unui site al Forumu
lui, pentru organizare de 
grupuri axate pe diverse 
direcții: educațional – 
combaterea antisemi
tismului în creștere în 
lume, întâlniri cu elevi din 
Capitală și din țară, care 
învață istoria evreilor și 
a Holocaustului, în par
teneriat cu AERVH și cu 
inspectoratele școlare; 
cultural – conferințe 
susținute de experți în 
analiză politică, sociolo
gie, artele spectacolului, 

arhitectură, în colaborare cu SNSPA, 
TES, UAR, Centrul de Studii Ebraice 
„Goldstein Goren” - Universitatea din 
București; viață israeliană – prin con
tactarea Ambasadei Israelului în Ro
mânia; suport sufletesc – prim ajutor 

medical (când e cazul) pentru vârstni
cii singuri, vizite la Căminul „Rosen”, 
în colaborare cu FCER, CEB, DASM; 
adâncirea legăturilor cu alte loji euro
pene.

A fost un brainstorming la care au 
luat parte Irina Cajal, Paul Schwartz, 
Sandra Segal, Dan Laufer, Radu F. 
Alexandru, Lucia Apostol.

Există posibilitatea de a apela la 
fonduri europene pentru organizarea 
de acțiuni privind combaterea antise
mitismului și a negării Holocaustului 
– a atras atenția dr. Felicia Waldman. 
Președinta BBR a reamintit că anul 
acesta stau în fața noastră onorarea 
centenarului Jacques Elias, a cente
narului Constituției de la 1923, când 
evreii români au primit cetățenia, a 
împlinirii a 130 de ani de la moartea 
exploratorului Iuliu Popper. Avem ne
voie, a continuat ea, ca instituțiile abi
litate ale statului român să fie recepti
ve la cooperarea cu BBR pentru Ziua 
Europeană a Culturii Iudaice. Avem 
nevoie de un PR.

A fost avansată propunerea ca 
membrii BBR să continue să discute 
online pentru cristalizarea proiectelor, 
găsirea de modalități de punere în 
practică și, eventual, adăugarea al
tora noi până la următoarea întrunire, 
care să aibă loc lunar.

IULIA DELEANU

Programul de studii iudaice de la Universitatea din 
Amsterdam înregistrează în ultimii ani o dezvoltare sem
nificativă. În timp ce numărul studenților de la programul 
de licență s-a stabilizat, numărul participanților la progra
mul de masterat sa dublat întrun interval scurt de timp, 
având acum 31 de membri. Ca urmare, el a devenit unul 
dintre cele mai mari programe de licență de acest tip din 
Europa. În consecință, din februarie, idișul va fi din nou 
predat la Universitatea din Amsterdam care va fi singura 
universitate din Olanda unde se va preda această limbă ce 
reprezintă un element important pentru înțelegerea istoriei  
evreiești.

„În timp ce ebraica era în mod tradițional limba sinago
gii, a tradițiilor academice și a literaturii culte, idișul era, de 
fapt, limba vieții de zi cu zi și a cărților pentru cei mai puțin 
învățați. Istoria vieții cotidiene a evreilor din Amsterdam nu 
poate fi scrisă fără cunoașterea limbii idiș. Bibliotecile și 
arhivele sunt încă pline de comori nedescoperite în aceas
tă limbă”, a declarat prof. dr. Irene Zwiep, profesoară de 
limba și cultura ebraică, specialistă în aramaică și siriană.

Prin urmare, personalul permanent al programului de 
studii Limba și Cultura Ebraică a fost extins recent cu un 
lector de limbă idiș, Daniella Zaidman-Mauer, născută la 
Anvers, vorbitoare nativă a limbii. În cercetările și predarea 
sa, în cadrul unui program de licență, ea se va concentra 
pe idiș așa cum era el vorbit în Amsterdam până la mijlocul 

secolului al XIX-lea. În plus, în anul universitar 2023-2024 
va fi lansat un curs aprofundat despre limba și cultura idiș, 
accesibil și studenților de la alte programe de licență.

O atenție specială va fi acordată și orașului Amster
dam care va fi principalul obiectiv pentru doi cercetători 
debutanți. Unul dintre ei se va concentra pe identitatea 
culturală a cartierului evreiesc din centrul orașului Amster
dam, în colaborare cu orașul Amsterdam și cu Centrul Cul
tural Evreiesc.

Noile cursuri de idiș și inițiativa de studii urbane 
evreiești de la Universitatea din Amsterdam sunt susținute 
de Fundația Rothschild Hanadiv Europe. (D.D.)

Felicia Waldman
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Am avut plăcerea de a participa 
la evenimentul lansării volumului The 
challenges of modern Israel. Socio-
political reality: academic perspecti-
ves, o colecție unică de articole atent 
selecționate, ce a fost coordonată de 
prof. univ. dr. Liviu Rotman, drd. Euge
nia Mihalcea și dr. Daniel Gheorghe, 
ce a avut loc la Institutul Diplomatic 
Român, cu ocazia împlinirii a 10 ani de 
la înființarea Centrului de Studii Israeli
ene „Theodor Herzl”. Ce ne-a surprins 
în mod plăcut la această lansare de 
carte a fost atmosfera academică dată 
de prezența autorilor, discuțiile libere 
pe teme socio-politice vechi, dar și de 
actualitate în ceea ce privește Statul 
Israel, ce am învățat din trecut și către 
ce fel de viitor se îndreaptă acesta.

Un exemplu grăitor este inter-
venția, în discursul coordonatorului 
volumului, prof. univ. dr. Rotman, și 
a decanului Facultății de Științe Poli
tice din SNSPA, prof. univ. dr. Cristian 
Pîrvulescu, ce a stârnit o discuție in
teresantă, legată de istoria sistemelor 
politice fasciste în Europa anilor 1930, 
diferența de opinii vizavi de fascismul 
din Italia lui Mussolini față de fascis
mul din Germania acelorași ani.

Întorcându-ne la lucrarea care 
face obiectul lansării, ea este o 
colecție de studii academice care dis
cută provocările sociale și politice ale 
Statului Israel. Sunt analizate aspec
te generale, care privesc problemele 
actuale ale societății israeliene, din 
zona educației, a politicilor de se
curitate, soluția celor două state – o 
problematică de actualitate și o temă 
intens dezbătută –, precum și divizi
unile sociale și culturale existente în 
cadrul societății. Sunt, de asemenea, 
aduse la masa dezbaterii probleme 
ce țin de impactul mentalității iudai
ce tradiționale asupra statului israe
lian și îmbinarea gândirii tradiționale 
cu cea modernă. Studiul se bazează 
pe contribuția a 19 cercetători, dintre 
care 11 din mediul academic român. 
Ni se propune o incursiune captivan
tă în politicile de securitate și apărare 
ale statului, ținând cont de provocările 
inedite pe care acesta le întâmpină 
din cauza problemelor geopolitice, ca
racteristice zonei etnogeografice.

Trebuie de asemenea să mențio-
năm și să apreciem bibliografia impre
sionantă pe care se bazează volumul 

de studii. Fiecare articol în parte este 
atent documentat, fundamentat și 
studiat printr-o multitudine de surse 
științifice. Pe lângă baza temeinică 
pentru cercetarea curentă, pe care 
aceste surse au oferit-o, bibliografia 
autorilor mai are și rolul de a oferi ci
titorului o selecție de viitoare lecturi, 
deja trecută prin filtrul unor specialiști, 
pentru aprofundarea temelor propu
se. În volum este prezentă și o scurtă 
istorie a Centrului de Studii Israeliene 
„Theodor Herzl”, a cărei autoare este 
directoarea generală a Institutului Di

plomatic Român, Liliana Popescu.
Putem, așadar, aprecia calitatea 

volumului The challenges of modern 
Israel. Socio-political reality: academic 
perspectives prin aportul academic al 
acestuia din două perspective: analiza 
și perspectiva oferite în mod direct de 
autorii sintezelor pe care le cuprinde 
asupra problemelor socio-politice isra
eliene; și, mai presus de atât, prin cali
tatea volumului de a deschide viitoare 
dezbateri legate de teme socio-politi
ce privind Statul Israel.

LUCIAN IANCOVICI

de pe strada Jules Michelet 3 și de pe 
strada George Enescu 45.

Celebrul bloc Leonida, de pe bd. 
Magheru 28-30, a fost proiectat de 
Leon Hirsch împreună cu inginerul 
român Ion Giurgea. Cei doi, cărora li 

s-a alăturat Marcel Locar, 
au conceput și clădirea 
Sinagogii Eșua Tova, de 
pe strada Take Ionescu 9.

Clădirea Palace Athe
na, de pe strada Take 
Ionescu colț cu Mende
leev, a fost proiectată de 
Sandy Herivan și Dem 
Săvulescu. În urma lui 
Sandy Herivan a rămas 

și casa proprie din strada Romulus 2, 
construită în 1931, actualul sediu al 
redacției Realitatea evreiască.

Blocul Scala, unde se află Ci
nema Scala, de pe bd. Magheru 2, 
este opera lui Marcel Maller și Rudolf 
Fraenkel. Marcel Maller a fost printre 
primii membri ai Uniunii Arhitecților din 
România. Nu a publicat articole, iar 
numeroasele construcții pe care le-a 
realizat îi sunt rareori atribuite, pentru 
că acestea nu sunt marcate.

Horia Maicu a proiectat blocul de 
locuințe de pe strada Batiștei 3, Sala 
Palatului și Mausoleul Eroilor din Par
cul Carol, precum și clădirea Teatrului 
Național, alături de Leon Srulovici.

Remarcabil a fost și Leon Stern 
care a proiectat clădirea City Block 
Adriatica de pe strada Academiei 1 
colț cu Doamnei, un bloc modernist cu 
apartamente de lux, prima construcție 
cilindrică din București, ridicată împre
ună cu inginerul evreu Emil Calmano
vici.

În final, vorbitoarea a observat: 
„Este important să ne amintim de 
niște lucruri pe care nu le mai rostește 
nimeni sau pe care nu le mai știe ni
meni. Este o istorie care se pierde, 
deși la nivel declarativ cu toții o iubim.”

CLAUDIA BOSOI

În istoria filozofiei iudaice, un loc aparte este ocupat 
de Isaac ben Solomon Israeli, zis și Isaac Evreul. Născut 
în Egipt, în jurul anului 832 (deși unele surse indică datări 
mai târzii, 840 sau chiar 850), Israeli a trăit și a profesat la  
Cairo ca medic, o lungă perioadă. Știm prea puține detalii 
biografice, însă probabil că provenea dintr-o familie evre
iască în care practicarea profesiei de oculist era o tradiție. 
Pe de altă parte, știm că a corespondat cu celebrul său con
temporan, Saadia Gaon. La începutul secolului al X-lea,  
Israeli părăsește Egiptul și ajunge în Kairouan (Tunisia de 
astăzi), unde își completează cunoștințele medicale. Tot 
aici, în Kairouan, reușește să își construiască reputația de 
„doctor”, atrăgând discipoli în jurul său, scriind, dar mai 
ales intrând în slujba primului calif fatimid, Abd 
Allah al-Mahdi Billah.

Contestat de marele Moise Maimonide, 
care îl considera un simplu doctor fără valențe filozofice, 
opera medicală a lui Israeli s-a bucurat însă de succes 
chiar și în spațiul european, mai ales după secolul al XII-
lea. Toate scrierile lui Israeli au fost redactate în limba 
arabă și au fost traduse ulterior în perioada medievală în 
ebraică, latină și uneori și în spaniolă. Începând cu secolul 
al XI-lea, îndeosebi în spațiul italian și spaniol, lucrările 
sale se bucură de atenție și sunt traduse, urmând ca un 
secol mai târziu să fie considerate fundamentale în studiile 
de medicină. Dincolo de posibilitatea ca Maimonide să își 
fi îndreptat criticile împotriva lui Israeli din cauza succe
sului repurtat de acesta ca doctor, fiind considerat o au
toritate in domeniu în perioada lui Maimonide, putem să 
discernem și un motiv mai articulat din punct de vedere 
filozofic: spre deosebire de marele maestru andaluz, care 
fusese inspirat de filozofia aristotelică, gândirea lui Israeli 
a fost permeată de influența filozofiei neoplatonice. De al
tfel, una dintre contribuțiile filozofice majore ale lui Israeli 
a fost introducerea motivelor și subiectelor neoplatonice 
în filozofia iudaică a acelei perioade. Consecințele acestei 
proximități cu neoplatonismul pot fi sesizate inclusiv în ur
mătoarele secole, la gânditori precum Ibn Gabirol, Moses 
Ibn Ezra sau chiar și la cabaliștii din Girona (Azriel din Gi
rona, Nahmanides, Ezra ben Solomon).

Din opera filozofică a lui Israeli au supraviețuit trei trata
te, Cartea esențelor, Cartea definițiilor și Cartea elemente-

lor. Ca și în cazul lui Saadia Gaon, una dintre preocupările 
filozofice ale lui Israeli este reprezentată de înțelegerea 
profeției și relația acesteia cu gândirea rațională, însă noi 
ne vom concentra mai curând asupra modului în care Is
raeli integrează conceptul de emanație în filozofia iudaică. 
Receptarea filozofiei neoplatonice rezidă în chiar aceas
tă utilizare a conceptului de emanație, Israeli adaptând 
procesul emanaționist unei viziuni religioase. Studiindu-i 
ideile de sorginte neoplatonică, putem să înțelegem mai 
lesne influența exercitată de Israeli asupra cabaliștilor din 
Girona.

Procesul emanaționist începe, conform viziunii lui Isra
eli, cu gestul de contracție (tzimtzum) a principiului divin. 

Divinitatea dorește să se facă cunoscută și 
de aceea se contractă pentru a face spațiu 
apariției unui „altceva” sau „celuilalt”, diferit 

de divinitate. În urma acestei contracții rezultă două aspec
te ce caracterizează activitatea generatoare a divinității: 
influxul divin ce continuă în ipostasurile dedublate din di
vinitate și limitele acestui proces emanaționist, căci, deși 
ipostasurile au ca origine principiul divin, ele sunt diferite 
de acesta și, prin urmare, nu sunt perfecte. „Celălalt” apa
re ca urmare a limitării de sine a divinității, un motiv pe 
care cabaliștii îl vor prelua pe scară largă. Primul ipostas 
este cel al Intelectului, iar Israeli îl descrie ca fiind o umbră 
a prezenței divine. La rândul său, Intelectul se dedublează 
și generează un nou ipostas numit Sufletul intelectiv care 
cuprinde în sine toate sufletele ființelor umane, iar mai 
apoi Sufletul animal și cel vegetativ. Spre deosebire de te
oria plotiniană a emanației, Israeli separă Sufletul lumii în 
trei componente distincte în funcție de regn: uman, animal, 
vegetal. Procesul emanaționist este continuat, în viziunea 
lui Israeli, de sfera cerească; aceasta, deși este prezen
tată ca un element spiritual, conține în ea potențialitatea 
materiei. De altfel, din mișcarea sferei cerești rezultă și 
elementele primordiale care alcătuiesc lumea materială: 
aerul, focul, apa și pământul.

Rămâne să aflăm în episodul următor cum anume ia 
naștere lumea noastră și cum se împacă acest proces 
emanaționist cu doctrina iudaică.

CRISTIAN VECHIU

Isaac ben Solomon Israeli – medicul neoplatonist (ep. I)

FILozoFIE IUDAICă

Călătorie pe bd. Magheru și pe străzile adiacente
La 1 februarie 2023, în cadrul „con-

ferințelor de joi” de la Muzeul Municipiu
lui București – Palatul Suțu, dr. Felicia 
Waldman, conferențiar la Facultatea 
de Litere a Universității din București 
(UB), a susținut prelegerea „Arhitecți 
evrei care au marcat Bucureștiul: itine
rariu evreiesc pe bd. Magheru și stră
zile adiacente”. Moderatorul evenimen
tului a fost dr. Cătălin D. Constantin, 
conferențiar la aceeași facultate a UB, 
care și-a exprimat bucuria că tema pro
pusă a atras o sală plină.

Dr. Felicia Waldman a precizat că 
scopul comunicării a fost să-i readucă 
în actualitate pe câțiva dintre arhitecții 
evrei care au schimbat fața Capitalei, 
adresând publicului invitația de a face 
un exercițiu de imaginație: cum ar fi 
arătat bulevardul Magheru – o ponde
re de modernitate în întregul orașului 
– fără contribuția arhitecților evrei?

„Construit în anii 1920-1930 ca 
parte a proiectului de creare a unei ar
tere unice care să străbată Bucureștiul 
de la nord la sud (împărțită în secțiuni 
cu nume diferite), bulevardul Maghe

ru a oferit posibilitatea unor încercări 
arhitectonice îndrăznețe. În contex
tul libertății de a propune planuri ale 
unor clădiri mari, cu multe apartamen
te, care să înlocuiască vechile case 
boierești ale zonei, cu grădinile lor 
impunătoare, mulți arhitecți s-au gră
bit să vină cu idei novatoare, moder
niste, care au făcut ca în anii următori 
acest bulevard să devină una dintre 
cele mai moderne (și scumpe) străzi 
din Europa. Între cei care au contribuit 
la această faimă, există și un număr 
semnificativ de arhitecți evrei, unii 
școliți în străinătate, de care astăzi, 
din păcate, puțini își mai aduc amin
te”, a explicat vorbitoarea.

Printre arhitecții evrei a căror 
contribuție a fost reliefată în cadrul 
prezentării s-au numărat Marcel (Mo
ise) Locar, Aurel Focșanu, Jean Mon
da, Leon Hirsch, Sandy Herivan (năs
cut Sady Hirschtrit), Marcel Maller, 
Horia Maicu (născut Harry Goldstein), 
Leon Srulovici, Leon Stern.

Marcel Locar a fost printre pri
mii arhitecți care au promovat folo

sirea betonului armat în construirea 
locuințelor. El a proiectat blocul Palla
dio, de pe bd. Magheru 43, imobilul 
Cantacuzino, de pe strada C.A. Ro
setti 43, precum și blo
cul Capriel, de pe Calea 
Dorobanți colț cu strada 
Eminescu.

Clădirea de pe strada 
Mendeleev 37 a fost pro
iectată de arhitectul Aurel 
Focșanu, iar imobilul ime
diat următor, de la nr. 39, 
este opera lui Jean Mon
da, cel care avea să reali
zeze peste 25 de imobile elegante, pe 
liniile stilistice ale unui Art Deco auster 
sau ale unui modernism moderat. De 
pe bd. Magheru se remarcă imobilul 
unde a funcționat Cinema Studio, la 
nr. 27b și, în apropiere, blocul Pesca
rul, de pe bd. Nicolae Bălcescu 7-9, 
unde se află și restaurantul Pesca
rul. Lui Solly Gold i-a construit o casă 
pe strada Armenească 17A. Tot el a 
proiectat clădirile de pe strada Radu 
Calomfirescu 37, de pe bd. Dacia 61, 

Lansare aniversară de carte, la împlinirea a 10 ani de la 
înființarea Centrului de Studii Israeliene „Theodor Herzl”



22 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 624-625 (1424-1425) – 1 - 28 Februarie 2023

Concertul dedicat Zilei Interna-
ționale de Comemorare a Victimelor 
Holocaustului de la Auditoriul „Arturo 
Toscanini” din Torino a fost deschis de 
Cantata op. 46 de Arnold Schoenberg, 

Un supraviețuitor din Varșovia. Or
chestra RAI l-a avut la pupitrul dirijoral 
pe Fabio Louisi.

Lider al celei de A Doua Școli Muzi
cale din Viena, reprezentant de vârf al 
expresionismului în muzică, lucrările 
lui Schoenberg au fost interzise după 

venirea lui Hitler la putere, în 1933, 
compozitorul fiind silit să se exileze. 
S-a stabilit în SUA unde, la comanda 
Fundației lui Serge Koussevitzky – di
rijor, compozitor,  contrabasist, mulți 

ani director al Orchestrei Filar
monice din Boston –, avea să 
scrie, în 1947, cantata aminti
tă, interpretată în primă audiție 
în 1948, de Albuquerque Civic 
Symphony Orchestra. Textul 
naratorului – interpret: Fran
cesco Micheli –, inspirat de 
mărturia unui supraviețuitor al 
Ghetoului din Varșovia, a fost 
scris în engleză alternând cu 
exclamații în germană, pen

tru a evoca mai pregnant ordinele 
naziștilor în spațiile concentraționare. 
Corul bărbătesc „Zuggero Maghini” 
intonează Șma Israel!, ceea ce con
feră cantatei o încărcătură dramatică 
specială.

În partea a doua a concertului, Or

harului, dar oare câți puști est-euro
peni se pot lăuda că s-au impus, cu 
lejeritate, în Ligue 1?

Este preferabil să nu mai tragem 
concluzii pe seama altora, mai ales 
într-o perioadă în care sportul româ
nesc (și nu numai) produce atât de 
puțin. Iată că, spre deosebire de alții 
care se perpelesc în panseuri „kanti
ene”, într-o rână și cu palma proptită 
prețios în falcă, israelienii știu să res
pecte un tânăr și să-i redea aripile.

Un cec în alb din partea lui Ba
rak Itzhaki: „Suntem încântați că am 
reușit să-l aducem pe Ilie la Maccabi, 
după ce ne-am aflat în concurență cu 
anumite cluburi puternice din Europa, 
care i-au făcut oferte generoase. Nu 
avem nicio îndoială că Ilie va aduce 
un plus semnificativ echipei”, a decla
rat Barak Itzhaki, unul dintre fostele 
staruri ale lui Maccabi.

Deocamdată, până la (re)con
firmarea sa ca jucător de valoare, 
Rareș Ilie reprezintă o nouă punte în

Hremzl este un fel de mâncare, 
pregătit de Pesah, deoarece se face 
din făină de azimă și se regăsește mai 
ales în bucătăria așkenază. Seamănă 
cu clătitele, dar este mai consistentă 
și, spre deosebire de clătita obișnuită, 
se poate consuma fără umplutură. 
Fiecare gospodină poate pune dea
supra ce-i place – fructe proaspete, 
miere, scorțișoară –, dar nu este obli
gatoriu.

Ingrediente:
• 4 ouă
• 1 borcan de iaurt grecesc
• 1/4 ceașcă de lapte
• 2 linguri de miere
• 2 linguri de scorțișoară
• 1 linguriță de sare
• 1 lingură de zahăr
• 1 ceașcă de făină de azimă
•  unt sau ulei de măsline pentru 

prăjit
•  opțional, pentru servit: fruc

te proaspete, zahăr pudră, 
scorțișoară, miere sau gem.

Preparare:
Se bat ouăle și se adaugă iaurtul, 

laptele, mierea, scorțișoara, sarea și 
zahărul. Se amestecă bine rând pe 
rând după fiecare ingredient. Făina de 
azimă se adaugă încetul cu încetul.

Se lasă apoi compoziția să stea 15 
minute.

Pentru prăjit se folosește un vas 
mai mare sau mai multe mici pentru 
a prepara cât mai multe clătite deoda
tă. Se încălzește uleiul la temperatură 
medie.

Se fasonează câte un sfert de 
ceașcă de aluat sub formă de clătită, 
se așază în vas, de preferat cât mai 
multe deodată, dar cu spații între ele. 
În timp ce se prăjesc clătitele, se mai 
adaugă ulei sau unt pentru ca ele să 
nu se ardă. Se prăjesc aproximativ 
câte trei minute pe fiecare parte, până 
capătă o culoare maro-aurie.

Se scot clătitele, se pun pe un 
platou și straturile se despart prin 
fructe proaspete – banana feliată, 
căpșunele sau coacăzele se potri
vesc foarte bine. Înainte de a servi se 
poate presăra deasupra zahăr pudră, 
scorțișoară sau puțină miere. (E.G.)

       Din bucătăria evreiască

Hremzl sau clătita evreiască

Rareș Ilie, „micul fenomen” căruia Maccabi Tel Aviv i-a repus aripile în zbor
Rareș Ilie este noua achiziție a lui 

Maccabi Tel Aviv, echipă la care va 
evolua cel puțin până în vară. Pentru 
român poate reîncepe un zbor dura
bil, care pentru Galbeni ar însemna 
investiția într-o descoperire similară 
prafului de pușcă.

Împrumutat de Nisa la Maccabi 
Tel Aviv, Rareș Ilie a trezit speranțe în 
tabăra uneia dintre cele mai galonate 
echipe din Țara Sfântă. „Micul feno
men”, aceasta este sintagma cu care 
a fost prezentat jucătorul în vârstă de 
19 ani și se așteaptă de la el să pună 
serios... piciorul la cucerirea unui nou 
titlu de campioană pentru Galbeni, al 
25-lea din istorie.

S-a spus despre fostul rapidist 
că n-ar fi impresionat în Franța și că 
acesta este motivul pentru care a fost 
împrumutat de Nisa. E drept, a evo
luat doar în prima parte a sezonului, 
ultimul său meci fiind consemnat pe 
6 octombrie. Și totuși nu suntem doar 
bucuroși să vedem partea plină a pa

tre cele două țări. Da, acest transfer 
îi alintă demnitatea, dar îl și obligă. 
Ironia soartei, românul a fost remar
cat de conducerea actualului său 
club tocmai când a jucat împotriva lui 
Maccabi, în „dubla” din Conference  
League. În prima partidă, disputată în 
Israel, a evoluat 65 de minute, iar în 
returul disputat pe pământ francez 
a fost folosit timp de 77 de minute. 
Imediat, Maccabi s-a orientat către 
transferul său, pentru a suplini lip
sa lui Oscar Gloukh, cedat la RB 
Salzburg pentru 7 milioane de 
euro.

Și totuși, de la momente
le din Noul Giulești, atunci 
când aproape că dirija atacul 
Vișiniilor fără milă, fără trac, 
precum Mozart la vârsta de 
nouă ani, peste înaintașul 
român s-a așternut ceva 
colb de vreme. Se presupune că in
clusiv perioada petrecută în Franța 
i-a mai șlefuit maturitatea, astfel că 

așteptările sunt incomparabil mai 
mari.

Pentru Ilie, transferul la această 
formație de top din Israel este, fără 
doar și poate, un salt înainte. „Sunt 
fericit că am venit la Maccabi și abia 
aștept să-mi ajut colegii în lupta pen
tru câștigarea multor trofee. Îmi amin

tesc atmosfera extraordinară de pe 
Bloomfield Stadium, din vară, de 
când am jucat aici, cu Nisa. Sunt 
nerăbdător să joc din nou, în fața 

acelor fani”, a spus românul în 
timpul prezentării oficiale. Kol 
akavod! Cu tot respectul...

De altfel, gruparea din Tel 
Aviv a găsit un mod ingenios 
pentru a anunța că a obținut 
semnătura românului care 
poartă pe tricou numărul 11. 
Maccabi a utilizat programul 
Dall-E 2 care desenează o 

imagine pornind de la câteva cuvinte, 
iar textul a fost următorul: „Un jucător 
de fotbal, extremă, mijlocaș ofensiv, 
talentat, de mare perspectivă, un dri
bler înzestrat, inteligent, care deja a 
jucat cu Nisa pe Bloomfield Stadium.”

Revoluțiile nu au fost și nu pot fi 
politicoase, astfel că din partea june
lui fotbalist se așteaptă o explozie. Nu 
e nici prea mult, nici prea puțin. 19 ani 
poate deveni vârsta descătușării și 
poate că vom asista și la momentul 
în care un tânăr entuziasmat și entu
ziasmant nu „se va tăia ca maione
za”, așa cum s-a întâmplat cu mulți 
fotbaliști pe care junețea i-a abando
nat într-un deplin anonimat, de altfel 
pe deplin justificat.

Potrivit Sport 5, formația antre
nată de spaniolul Aitor Karanka (fost 
fotbalist la Real Madrid și la Bilbao) îi 
va plăti lui Rareș Ilie un salariu lunar 
de 40.000 de euro, incomparabil mai 
mult decât ce agonisea în România. 
Totul e ca băiatul să nu gândească 
precum un burghez autosuficient...

Important este însă că românul 
pare, într-adevăr, un fenomen. Nu 
degeaba, odată cu plecarea de la 
Rapid București spre Nisa, gruparea 
giuleșteană parafa cel mai avantajos 
transfer din istoria sa, în valoare de 
5 milioane de euro. Dar un fenomen 
este asemenea uleiului bun. Ia foc 
când se încinge...

ANDREI-GEORGE DICU

Orchestra RAI a onorat Ziua Internațională  
de Comemorare a Victimelor Holocaustului

Distincție supremă pentru  
un fost procuror de la Nürnberg

În cadrul unei ceremo
nii speciale ținute la Delray 
Beach, Florida, orașul unde 
locuiește, Ben Ferencz, în 
vârstă de 102 ani, a primit 
Medalia de Aur a Congresu
lui american. Distincția a fost 
preluată de fiul său, iar la 
momentul solemn au partici
pat vecini, colegi avocați, pri
eteni și lideri ai comunităților evreiești, 
ai Comitetului Evreiesc American, ai 
Ligii Antidefăimare, supraviețuitori ai 
Holocaustului și membri ai Congresu
lui.

Medalia de Aur a Congresului 
este cea mai înaltă distincție acorda
tă de legislativul american. Începând 
din 1776, când prima medalie a fost 
oferită lui George Washington, au 
fost acordate doar 175 de medalii. 
La cererea unei organizații evreiești, 
un grup de membri ai Camerei 
Reprezentanților și ai Senatului, din 
ambele partide, a efectuat demersu
rile. Performanțele lui Ben Ferencz la 
Nürnberg, unde a obținut condamna
rea a 22 de oficialități naziste care au 

perpetuat „Holocaustul prin 
gloanțe”, erau bine cunoscu
te. În plus, Congresul a dorit 
să transmită un mesaj publi
cului american. „Eu cred că 
creșterea antisemitismului 
în lume i-a motivat pe mem
brii Congresului să trimită 
un mesaj din partea orga
nismului guvernamental cel 

mai important și cel mai puternic din 
lume. Mesajul că antisemitismul și ura 
sunt greșite și că Holocaustul a exis
tat este unul foarte important”, a de
clarat L. Frenkel, unul dintre inițiatorii 
propunerii.

Ben Ferencz, fiul unor emigranți 
evrei din Transilvania, avea 27 de ani 
când a devenit principalul procuror 
din partea SUA în procesul intentat 
membrilor Einsatzgruppen, care au 
ucis 1,3 milioane de evrei. Ferencz 
a participat și la crearea Tribunalului 
Penal Internațional și a făcut parte 
din comisia care a negociat cu Ger
mania Federală compensații pentru 
supraviețuitorii Holocaustului.

EVA GALAMBOS

chestra RAI din Torino a interpretat 
Simfonia a VII-a de Gustav Mahler, 
cunoscută sub numele de Cântecul 
nopții. Se presupune că titlul, adăugat 
ulterior, nu ar aparține autorului. Sim
fonia a fost compusă în două etape 
contrastante ale vieții sale, care se re
flectă în structura sonoră. Compoziția 
a fost începută pe când Mahler era 
dirijor al Operei de Stat din Viena și 
trăia bucuria venirii pe lume a celei de 
a doua fiice. Elucidarea și finisarea, 
până la bara de final, au avut loc în 
împrejurări nefericite: Mahler este ne
voit să demisioneze din postul amintit, 
moare fiica lui cea mare, primește un 
verdict medical grav. Toate îi provoa
că surparea care-l conduce la modifi
carea partiturii. Pasaje întunecate iau 
locul celor luminoase, dramatismul 
fiind intensificat de suavitatea unor 
expresii pastorale trimițând la ada
gietto-ul Simfoniei a V-a de același 
compozitor.

Concertul, comentat de Anca Ioa
na Andriescu, a fost transmis live de 
Radio România Muzical. (I.D.)
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FILE DE CALENDAR6
Evrei născuți în luna martie

Yitzhak Rabin – general și om politic, 
născut la Ierusalim, 1 martie 1922. Prim-
ministru al Israelului, 1974-1977, 1992-
1995. Premiul Nobel pentru pace, 1994. 
Asasinat la Tel Aviv, 4 noiembrie 1995.

Solomon Marcus – matematician și fi
losof al culturii, născut la Bacău, 1 martie 
1925. Membru al Academiei Române. De
cedat la București, 17 martie 2016.

Șalom Alehem (Solomon Rabinovici) 
– scriitor idiș, născut la Pereiaslav, 2 mar
tie 1859. Printre romane: Stele rătăcitoare. 
Decedat la New York, 1916.

Eugen Relgis (Siegler) – scriitor, năs
cut la Iași, 2 martie 1895, emigrat în Uru
guay. Întemeietor al umanitarismului. De
cedat la Montevideo, 1987.

Joseph Schmidt – tenor, născut la 
Davideni, Bucovina, 4 martie 1904. Filmul 
Un cântec străbate lumea. Decedat în la
gărul de refugiați de lângă Zürich, 1942.

Malbim (Meir Leib ben Yechiel Michel 
Weiser) – rabin, născut la Volocysk, 7 
martie 1809. Rabin al Bucureștiului, 1858-
1864; expulzat, 1864. Comentarii la Biblia 
Ebraică. Decedat la Kiev, 1879.

Grigory Solomonovici Pomerants 
– filosof, teoretician al culturii, născut la 
Vilnius, 13 martie 1918. Disident politic în 
URSS. Decedat la Moscova, 2013.

Albert Einstein – fizician, născut la 
Ulm, Germania, 14 martie 1879, imigrat în 
SUA, 1933. Premiul Nobel pentru Fizică, 
1921. Decedat la Princeton, SUA, 1955.

Raymond Aron – filosof, născut la Pa
ris, 14 martie 1905. Printre scrieri: Opiul 
intelectualilor; Democrație și totalitarism. 
Decedat la Paris, 1983.

Solomon Mikhoels (Shloyme Vovsi) – 
regizor și actor idiș, născut la Dvinsk, 16 
martie 1890. Președintele Comitetului An
tifascist Evreiesc din Uniunea Sovietică, 
1941-1948. Asasinat din ordinul lui Stalin, 
Minsk, ianuarie 1948.

Viktor E. Frankl – medic psihiatru, 
supraviețuitor al Holocaustului, născut la 
Viena, 26 martie 1905. Autor a 39 de cărți, 
traduse în 49 de limbi. Decedat la Viena, 
1997.

Jerome Isaac Friedman – fizician, 
născut la Chicago, 28 martie 1930. Premiul 
Nobel pentru Fizică, 1990, pentru cercetări 
în domeniul fizicii experimentale.

Moise Maimonide (Moșe ben Maimon; 
Rambam) – rabin, filosof, medic, născut la 
Cordoba, 30 martie 1135, a trăit la Cairo. 
Decedat la Tiberiada, 1204.

Evrei decedați în luna martie
Serge Gainsbourg (Lucien Ginsburg) 

– muzician, născut la Paris, 1928. A com
pus mai mult de 500 de cântece. Decedat 
la Paris, 2 martie 1991.

Yona Fischer – critic și curator de artă, 
născut la Tel Aviv, 1932. Premiul Israel 
pentru artă. Decedat la Tel Aviv, 3 martie 
2022.

Jean Starobinski – critic literar și fi
losof, născut la Geneva, 1920. Membru 
al Institut de France. Decedat la Morges, 
Elveția, 4 martie 2019.

Jacques Leibowitch – medic imuno
log, născut la Clermond-Ferrand, 1942. 
Pionier al tratării bolii SIDA. Decedat la 
Massy, Franța, 4 martie 2020.

Moses Gaster – rabin savant, născut la 
București, 1856, expulzat, 1885. Șef-rabin 
al evreilor sefarzi din Commonwealth. De
cedat la Londra, 5 martie 1939.

Max Jacob – scriitor, născut la Quim
per, Franța, 1876. Poet care face legătura 
între simbolism și suprarealism. Deportat, 
ucis în lagărul de la Drancy, 5 martie 1944.

Leo Marx – istoric și filosof al științei, 
istoric al Americii, născut la New York, 
1919. Membru al American Academy of 
Arts and Sciences. Decedat la Boston, 6 
martie 2022.

Yechezkel Roth („Karlsburger Rav”) – 
rabin cazuist, născut la Sălciua, Transilva
nia, 1928, emigrat în SUA. Autor a 9 cărți 
de Halaha. Decedat la New York, 7 martie 
1921.

Menachem Begin – om politic, născut 
la Brest-Litovsk, 1913, imigrat în Ereț Isra
el, 1942. Prim-ministru al Israelului, 1977-
1983. Premiul Nobel pentru Pace, 1978. 
Decedat la Ierusalim, 9 martie 1992.

Anne Frank – victimă a Holocaustului, 
născută la Frankfurt, 1929, stabilită la Am
sterdam, 1933. Jurnal, iunie 1941 - sep
tembrie 1944. Ucisă la Bergen-Belsen, 12 
martie 1945.

Yehudi Menuhin – violonist, născut 
la New York, 1916. Primul violonist care a 
cântat în Germania în fostul lagăr Bergen-
Belsen, 1945. Decedat la Berlin, 12 martie 
1999.

Henry Herșcovici – campion de tir 
olimpic, născut la București, 1927, imigrat 
în Israel, 1965. Supraviețuitor al atentatu
lui terorist de la Olimpiada de la München, 
1972. Decedat la Petah Tikva, 12 martie 
2022.

Menachem Ben (Braun) – poet și critic, 
născut la Dzierzoniow, Polonia, 1948, imi
grat în Israel, 1949. 18 volume de poezii și 
critică. Decedat la Petah Tikva, 13 martie 
2020.

Karl Marx – filosof și economist, năs
cut la Trier, 1818, convertit la luteranism 
la 6 ani, a păstrat interes pentru problema 
evreiască. Decedat la Londra, 14 martie 
1883.

Jean Frydman – producător de film, 
luptător în Rezistența franceză, născut 
la Varșovia, 1925. Cavaler al Legiunii de 
Onoare, 2016. Decedat la Savyon, 14 mar
tie 2021.

Norbert Wiener – matematician și 
filosof, născut la Columbia, Missouri, 
1894.  Părintele ciberneticii. Decedat la 
Stockholm, 18 martie 1964.

Bernard Malamud – scriitor, născut la 
New York, 1914. Premiile Pulitzer. Printre 
romane: Portretele lui Fidelman. Decedat 
la New York, 18 martie 1986.

Egon Balas – matematician, născut la 
Cluj, emigrat din România, 1966. Profesor 
la Carnegie Mellon University. Decedat în 
SUA, 18 martie 2019.

Chaim Kanievsky – rabin cazuist, 
născut la Pinsk, 1928, imigrat în Palesti
na, 1934. Lider al iudaismului ultraortodox 
non-hasidic din Israel. Decedat la Bnei 
Brak, 18 martie 2022.

Yitzhak Yamin – pictor și sculptor, năs
cut în Irak, 1938, imigrat în Israel, 1951. 
Tehnici noi în artele plastice. Decedat în 
Israel, 21 martie 2020.

Tudor Caranfil – critic de film, născut la 
Galați, 1931. Premiul Asociației Cineaștilor 
din România, 1988. Decedat la București, 
23 martie 2019.

George Segal Jr. – actor de cinema 
și televiziune, născut la New York, 1934. 
Filme pe teme evreiești. Premiul Golden 
Globe. Decedat la Santa Rosa, California, 
23 martie 2021.

Madeleine (Jana Korbel) Albright – di
plomat, născută la Praga, 1937, imigrată 
în SUA, 1948. Secretar de Stat al SUA, 
1997-2001. Convertită la catolicism, a aflat 
că este evreică la 59 de ani. Decedată la 
Washington D.C., 23 martie 2022.

David Dario Gabbai – supraviețuitor 
al Holocaustului, născut la Salonic, 1922, 
deportat la Auschwitz. Filme ca mărturii. 
Decedat la Los Angeles, 25 martie 2020.

Marc Chagall – pictor, născut la Vi
tebsk, 1887, stabilit în Franța, 1923. Pic
turi, vitralii și tapiserii pe teme iudaice. De
cedat la Saint-Paul-de-Vence, Franța, 28 
martie 1985.

Nicolae (Nuhăm) Steinhardt – scrii
tor, născut la București, 1912. Convertit 
la ortodoxie, „evreu de sânge și român de 
cultură”. Decedat la Baia Mare, 29 martie 
1989.

Leon Blum – om politic, născut la Pa
ris, 1872. Prim-ministru al Franței, 1936-
1937; 1938; 1946-1947. Decedat la Jouy-
en-Josas, Franța, 30 martie 1950.

Julius Barasch (Yehuda ben Mor
dechai) – medic, filosof, născut la Brody, 
1815; în Valahia, 1841. Printre scrieri: Te-
zaurul științelor. Decedat la București, 31 
martie 1863.

LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI

6O vocație descoperită târziu,  
dar împlinită cu excelență

Țicu Goldstein, 5 ani de la moarte 
Sunt cinci ani de când Țicu Goldstein z.l. și-a înche

iat călătoria pământeană. A făcut-o la fel de demn cum 
a trăit. A colaborat la Revista Cultului Mozaic într-un moment în care 
majoritatea intelectualilor evrei ocoleau comunitatea. În anii aceia – un 
act de rezistență spirituală. Făcea parte din grupul de conferențiari pen
tru care prelegerile în fața publicului la Centrul Cultural Evreiesc – azi, 
JCC – însemnau o gură de aer, mai ales în ultima perioadă ceaușistă, 
când cultul personalității atingând paranoia făcea atmosfera irespirabilă. 
Conferențiau și în comunități din țară, primiți cu același interes.

A suferit, ca toată generația sa, în anii legislației rasiale, când evreii 
nu aveau dreptul să frecventeze școlile de stat. A suferit în totalitarism. A 
avut convingeri sioniste. Activa la Hașomer Hațair. După ce organizațiile 
sioniste au fost interzise, a preferat să suporte consecințele convinge
rilor, decât să abjure. Dar asta însemna o pată la dosar, îl făcea ori
când vulnerabil. Era redactor de emisiuni culturale când a arătat unor 
așa-ziși prieteni un album de artă avangardistă. Unul dintre „prieteni” 
l-a denunțat. A fost anchetat de Securitate pentru promovarea „artei 
decadente” în Radio. La scurt timp după Tezele din iulie (1971), când 
Ceaușescu lansa o ofensivă neostalinistă în ideologie – respectiv, în
depărtarea intelectualilor „necorespunzători” –, Țicu Goldstein, care 
refuzase să fie membru de partid, e dat afară din Radio. Are „norocul” 
să intre sociolog la Institutul de Igienă, unde făcea statistici și anchete 
sociale. Un aforism care îi era la suflet – când ți se închide o ușă, ți se 
deschide o fereastră – i-a menținut echilibrul în toți acei ani: scrisul la o 
revistă binevenit atemporală.

După 1989 ar fi putut să-și facă un capital din nedreptățile suferite în 
totalitarism și să reintre cu aplomb în „societatea civilă”. Mulți oportuniști 
își confecționau false victimizări. Nu numai că nu era omul compromi
surilor, dar restructurarea orientării politice a Federației, după moartea 
șef-rabinului Rosen, în 1994, când la conducerea ei a venit acad. Nico
lae Cajal, era de natură să-i asigure confortul spiritual pentru a continua 
să fie prezent în viața culturală comunitară atât în revista cu nume și 
conținut nou, Realitatea evreiască, cât și la Editura Hasefer. Mai ales 
prin colaborarea la Hasefer avea să-și dea măsura: aceea de promotor 
de filozofie iudaică modernă în România. Datorită tălmăcirilor sale, ope
ra șef-rabinului dr. Alexandru Șafran, timp de 50 de ani ținută la index, a 
fost repusă în circulație pentru cititorii din România.

Trei împrejurări providențiale i-au stimulat performanțele de traducă
tor: mentoratul șef-rabinului dr. Alexandru Șafran, care l-a pregătit pentru 
Bar Mițva; directoratul la Hasefer al lui Zigu Ornea, istoric literar preocu
pat de studiul curentelor de idei din cultura românească, fost coleg de 
facultate la Filozofie, care-i cunoștea potențialul intelectual; contraofen
siva cu mijloace științifice a antisemitismului de după 1990, unde cărțile 
universitarului de la Montpellier, Carol Iancu, axate pe istoria evreilor 
români din a doua parte a secolului al XIX-lea până în anii postbelici ai 
veacului trecut, traduse de el în română, au jucat un rol important.

A traduce înseamnă a recrea. O vocație descoperită târziu, dar îm
plinită cu excelență.

IULIA DELEANU

Înhumați în cimitirele CEB în perioada 15 ianuarie - 15 februarie 
2023: BRĂTESCU TITA (Cimitirul Giurgiului), TICHEL EMMA (Cimi
tirul Giurgiului), BODOAGĂ MARIA (Cimitirul Giurgiului), OCNEANU  
FANCHETTE-LINA (Cimitirul Giurgiului), DAN ANA (Cimitirul Filantro
pia).

A murit academicianul  
Răzvan Theodorescu

La 16 februarie a.c., s-a stins din viață, la vârsta de 83 de ani, unul 
dintre intelectualii de anvergură din România. Specialist în istoria ar-
tei, membru al Academiei Române, fost ministru al culturii și senator, 
Răzvan Theodorescu a fost și președintele Asociației Culturale de Prie-
tenie România-Israel, precum și colaborator al editurii Hasefer.

Ing. Baruch Tercatin, din Israel, a trimis redacției noastre câteva rân-
duri în amintirea prietenului său, pe care le redăm mai jos.

Bunul meu prieten și al poporului evreu ne-a părăsit. Cu multă du
rere am auzit știrea și îmi este greu a crede. Ne-am cunoscut în anul 
1994, el fiind președintele Asociației Culturale de Prietenie România-
Israel, iar cu acea ocazie mi-a înmânat cartea de onoare a Asociației. 
Au urmat cinci ani consecutivi în care am decernat, din partea ACMEOR 
(Asociația Culturală Mondială a Evreilor Originari din România), Premiul 
de Prietenie Israel-România, iar între primii laureați a fost acad. Răzvan 
Theodorescu.

Am avut onoarea să-i fiu ghid în Israel, conducându-l prin toată țara 
și învățând multe de la domnia-sa, în lunga noastră călătorie.

La lansarea volumului meu, Prezențe rabinice în perimetrul românesc, 
în colaborare cu dr. Lucian Herșcovici, care a avut loc la Templul Coral din 
București, acad. Răzvan Theodorescu a fost unul dintre vorbitori, dar și 
cel care a propus ca lucrarea să fie distinsă cu premiul Academiei Româ
ne. Sunt mândru de acest premiu prestigios, pentru care voi purta pe veci 
recunoștință acad. Răzvan Theodorescu și Academiei Române.

Să se odihnească în pace!
Ing. BARUCH TERCATIN
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Asta înseamnă, în chip evident, că 
povestirile nu sunt, înainte de toate, 
realiste. Cel puțin, nu la modul clasic. 
Însă ele nu sunt nici fantastice sau, în 
tot cazul, nu în stilul fantastic în care a 
mers proza noastră postbelică, după 
Eliade. Insolitul este elementul loco
motor al epicului, nu straniul de tip 
E.A. Poe, nici pitorescul balcanic de 
factura lui Galaction. Nici absurdul nu 
lipsește din formula complexă a pro
zei scurte a lui Gheorghe Schwartz: 
un absurd intrinsec, nu teatral-osten
tativ. Fire de legătură există cu proza 
mai veche a autorului – de pildă, per
sonajul Julius Zimberlan, din Voca-
lize, o sugestie de alter ego șarjat și 
bizar al autorului însuși –, după cum 
și prozele din carte respiră o atmosfe
ră comună și au minuscule ancore ce 
le leagă, vizibile totuși pentru cititorul 
atent (cum ar fi onomastica recurentă 
a unor personaje: Blok, de pildă).

Este prea puțin spațiu aici pen
tru a povesti măcar câteva texte: mă 
mulțumesc să vă semnalez câte
va care mi-au plăcut mult, cum ar fi 
Moartea, în bibliotecă (după gustul 

Cred că nu sur-
prind pe nimeni 
dacă spun că 
Gheor ghe Schwartz 
este, de unul sin
gur, o categorie to
tal aparte în tipolo
gia prozatorilor ro
mâni de azi. Nu atât 
prin modelele sale 
central-europene 
(căci mai sunt și alți 
romancieri care au 
ca repere proza lui 

Kafka, Musil și Schnitzler), cât prin ca
pacitatea de a lucra în cicluri ample și, 
totodată, de a schimba brusc direcția.

Astfel, după monumentalul ciclu  
Cei o sută – prin care a vindecat de
finitiv romanul românesc de ispita 
superficialității –, Gheorghe Schwartz 
nici nu a continuat pe acea cale, nici 
nu s-a mulțumit cu gloria deja obținută. 
Ci a început un ciclu nou, Vocalize 
(despre câteva dintre volume am scris 
chiar aici, în Realitatea evreiască), în 
care și-a schimbat complet formula 
narativă.

Cu volumul Trăirile malefice, apă
rut la finele anului trecut, prozatorul 
schimbă din nou atât formula, cât și 
genul, trecând (după o îndelungată 
carieră de romancier) la proza scurtă. 
Un gen, de prisos să adaug, în care 
literatura română a excelat dintotdea
una – poate cu excepția perioadei 
interbelice, în care, în afară de Gib I. 
Mihăescu, nu am avut mari nuveliști – 
și în care, pe cale de consecință, era 
destul de greu să mai propui o formulă 
nouă.

Totuși Gheorghe Schwartz a 
reușit. Trăirile malefice propun o for
mulă de proză scurtă originală, ne
maiîncercată, până acum, în litera
tura noastră. Elementul central-eu
ropean, mai aproape de Kafka decât 
de Schnitzler, este și acum prezent, 
însă este altoit pe povești care pen
dulează între policier și fantasy, cu o 
sugestie de proză neagră, tempera
tă însă de livrescul de calitate care 
subîntinde discursul prozatorului ca 
un soi de covor zburător, capabil să 
mute într-o clipită semnificațiile pe  
alt plan.

Lumea stranie a povestirilor lui Gheorghe Schwartz
Realitatea 

cărţii

Rusia lui Putin și Oceania lui Orwell
Dacă nu ar fi tragice, cu atâția morți, răniți și 

deportați, inclusiv copii, știrile despre ceea ce 
se întâmplă în Rusia sub conducerea lui Vladi
mir Putin ar putea fi citite ca o variantă a roma
nului „1984”, al lui George Orwell. Dar teroarea 
și dramele aduse de tancurile rusești, de rache
te și de trupele Moscovei și ale grupării para
militare Wagner nu pot fi percepute altfel decât 
ca noi dovezi ale măsurii în care cruzimea unor 
autocrați își poate înnebuni propriile popoare.

Dar rămân în picioare întrebări pertinen
te, precum: de ce impune Putin ca războiul 
declanșat de el în Ucraina să se numească, 
sub amenințarea condamnării la închisoare, 
„operațiune militară specială”, iar scopul inva
dării Ucrainei este declarat ca fiind „denazifica
rea” conducerii acestei țări și oprirea „genocidu
lui” împotriva populației rusofone din estul țării 
agresate. Ce rost au aceste minciuni?

Rostul devine limpede dacă ne amintim de 
limba oficială pe care întreaga populație din 
Oceania trebuia să o vorbească, „Newspeak”, 
și care nu era doar o limbă de lemn pentru me
dia, ci una menită să înțepenească, prin teamă, 
modul de gândire al poporului.

Ceea ce a reușit și Putin, în mare măsură, 
dovadă că rușii de acasă le spun rudelor din 
Ucraina și fiilor trimiși să lupte acolo că „noi nu 
atacăm decât naziștii, nu populația”.

Dar de ce se agață Putin de toată mascara
da asta? Pentru că el are nevoie ca invadarea 
Ucrainei să fie asemuită de popor și de media 
supusă Kremlinului cu „marele război patriotic”, 
respectiv cu luptele de pe teritoriul Rusiei în tim
pul celui de Al Doilea Război Mondial.

La opt decenii de la victoria de la Stalin
grad, președintele Rusiei a amenințat din nou 
cu teroarea nucleară grupul statelor care susțin 
Ucraina prin livrări de armament, declarând că 
el nu trebuie să își trimită tancurile la granițele 
acelor țări, deoarece are alte mijloace „de a răs
punde, și nu se va termina cu folosirea blinda
telor” și „toată lumea trebuie să înțeleagă acest 
lucru”. Cu aceeași ocazie, Dimitri Peskov, pur
tătorul de cuvânt al Kremlinului, a anunțat pre
sei o apropiată reuniune condusă de Putin pen
tru a discuta consecințele „bombardamentelor 
formațiunilor naziste din Ucraina” în regiunile de 
frontieră ale Rusiei, „neonaziștii” fiind acuzați că 

au comis crime împotriva civililor 
(ruși – n. red.), pentru care tre
buie să fie pedepsiți.

Putin a afirmat chiar că, după 80 de ani, 
„tancurile germane Leopard cu cruci pe ele ne 
ameninţă din nou”, încercând să dea agresiunii 
rusești în Ucraina aspectul unui... război drept, 
de apărare împotriva „naziștilor”, accentuând că 
„ideologia nazismului, deja în forma sa moder
nă, creează din nou ameninţări directe la adre
sa securităţii” Rusiei.

Culmea neobrăzării liderului de la Moscova 
a fost că, până și în mesajul transmis de Ziua 
Internațională a Comemorării Victimelor Holo
caustului, Putin susține că azi soldații ruși „luptă 
cu curaj” împotriva „neonaziștilor din Ucraina”.

Nouă ni se poate părea că astfel de afirmații 
cad precum piatra în baltă, dar ele au efecte 
atât asupra rușilor, cât și asupra unor politicieni 
din Occident, care, sub presiune, fac declarații 
negândite, care îi dau și mai multă apă la moa
ră lui Putin și acoliților săi. De pildă, Annalena 
Baerbock, ministrul german al afacerilor exter
ne, a spus recent la Strasbourg, cu ocazia unei 
reuniuni în cadrul Consiliului Europei că „luptăm 
acum într-un război împotriva Rusiei, și nu între 
noi”. Afirmație total falsă, pentru că nici NATO, 
nici UE nu au în componență nicio țară care să 
fi fost atacată de Rusia și nici vreun stat care 
să fi declarat război acesteia. Dar astfel de scă
pări, deloc diplomatice, sunt imediat exploata
te de Kremlin atât pe plan internațional, cât și 
național, pentru a adânci frica propriilor cetățeni 
față de Vest și de armatele acestuia. Rol pe 
care îl au și bateriile antiaeriene rusești monta
te pe acoperișurile unor clădiri guvernamentale 
din Moscova, echipamente militare total inutile 
(și să sperăm că nu vor avea niciodată motiv de 
a fi folosite), dar care sunt bune pentru a-i ține 
pe ruși într-o stare de frică. La fel cum grupa
jul de Two Minutes’ Hate de la jurnalul de știri 
din Oceania lui Orwell avea scopul de a întări și 
defula aversiunea poporului față de dușmanul, 
real sau imaginar, cu care se lupta țara lor.

Și de la „Capriciile” lui Goya încoace știm 
că „somnul rațiunii naște monștri”, iar frica este 
unul dintre cele mai eficiente mijloace de a 
adormi rațiunea popoarelor.

ALx. MARINESCU

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

Ginel Teodo rescu
TES, 15 aprilie 1957: 

o sală marcată vital și 
sufletește de amintiri re
cente, legate de Holo-
caust, cu răni încă deschi

se și sângerânde. Un public ce urmărea 
înfiorat Jurnalul Annei Frank. Dramatiza
rea avea greutatea unui excepțional do-
cument uman. Evoca povestea Annei 
Frank și a familiei sale de evrei germani 
(refugiați la Amsterdam) care stătuseră ascunși de prigoa
na nazistă vreme de doi ani (1942-1944). Însemnările re
făceau: șocul stelelor galbene, al interdicțiilor de tot felul 
și mai ales amenințările continue ale raziilor, perchezițiilor, 
bombardamentelor, delațiunilor, lupta cu lipsurile de tot 
felul, tensiunile vieții ce nu mai avea intimitate, repetate 
terori ce duceau la disperare. Apoi, rare luminițe de iluzie 
și speranță. Denunțați cu puțin înainte de eliberare, toți lo
catarii au luat drumul Auschwitzului. Anna a murit de tifos 
la Bergen-Belsen.

Jurnalul... de la TES a fost, deopotrivă, și un proeminent 
eveniment artistic, spectacolul rămânând, până azi, unul 
de referință. Purta semnătura unui tânăr creator care se nu
mea George Teodorescu. S-a focalizat pe Nathan înțeleptul 
de Gotthold Ephraim Lessing. Lui îi datorăm și aducerea pe 
afiș, în cheie expresionistă, a autorilor Büchner, Andreev, 
Dürrenmatt și, mai ales, Bertolt Brecht. Totodată, Ginel și-a 
însușit, dezvoltând în modernitate, valorosul specific stilis
tic al teatrului idiș.

A lucrat mereu cu febra implicării, cu reperele unei vas
te culturi și cu vocația unei reale sinteze între moștenirea 
teatrală și înnoirea limbajului. Și a știut mereu să își alieze, 
spre performanță (!), talentele: de la Sevilla Pastor, Lia 
Koenig, Samuel Fischler, Mauriciu Seckler, Leonie Wald
man, la Trixi Abramovici, Albert Kitzl și Bebe Bercovici.

NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru

meu, cea mai 
reușită din 
volum), Soa-
re, furtună 
și grindină 
sau Până 
și Borges îl 
ignoră pe 
Juan Holmes 
Ludwigstein, 
Noaptea ta-
blourilor, Ușa 
roșie, Ceasul 
Mar to ru lu i . 
În toate, parodia și pastișa sunt exe
cutate la modul serios, ceea ce, pe 
fundalul „malefic” sugerat de atmosfe
ră sau de intriga polițistă, duce la un 
râsu’plânsu’ de tip cult și livresc, total 
diferit de cel folcloric.

RĂZVAN VONCU

*Gheorghe Schwartz – Trăirile malefice, 
Editura Actual, Cluj-Napoca, 2022.


