
E.S. Tamar Samash, ambasadoarea 
Israelului la București, a fost primită de 
premierul român Viorica Dăncilă, întâlni-
rea având loc la numai câteva zile după 
primirea la Palatul Victoria  a ambasado-
rului american Hans Klemm.

Conform unui comunicat al Executi-
vului de la București, în cursul întreve-
derii a fost subliniată importanţa anului 
2018 pentru ambele părți, Statul Israel 
aniversând 70 de ani de la crearea sa, 
iar România sărbătoreşte Centenarul 
Marii Uniri. Totodată, se împlinesc șapte 
decenii de relaţii diplomatice neînterup-
te româno-israeliene, țara noastră fiind 
singura din Centrul și Estul Europei care 
nu a întrerupt raporturile cu Israelul după 
Războiul de Șase Zile.

Cei doi oficiali au evidenţiat nivelul 
excelent al cooperării bilaterale, Viorica 
Dăncilă arătând că „aprofundarea relaţiei 
cu Israelul reprezintă o prioritate pentru 
România”.

În cadrul convorbirilor, a fost pus ac-
centul pe diversificarea cooperării econo-
mice şi sectoriale, în perspectiva reluării 

dialogului politic la nivel guvernamental. A 
fost abordată, de asemenea, posibilitatea 
încheierii unui parteneriat România-Israel 
în domeniul noilor tehnologii, cu accent 
pe sectoarele energie, agricultură suste-
nabilă, securitate cibernetică şi inovaţii 
antreprenoriale pentru domenii high-tech.

În plan economic, a fost analizat sta-
diul actual şi oportunităţile de dezvoltare 
a schimburilor comerciale şi cooperării 
economice şi a fost subliniată necesi-
tatea identificării unor proiecte concrete 
care să stimuleze interesul reciproc al 
comunităţilor de afaceri din cele două ţări, 
astfel încât să fie fructificate potenţialele 
economice ale României şi Israelului. 
„A fost remarcat un interes crescut din 
partea ambelor părţi pentru investiţii în 
domeniul medical, extinderea cooperării 
în domeniul farmaceutic şi pentru crea-
rea de centre regionale de radioterapie. 
Domeniul turismului, în special cel balne-
oclimateric, a fost, de asemenea, eviden-
ţiat ca fiind interesant pentru investitorii 
israelieni“, se mai arată în comunicatul  
Guvernului.

Şi cooperarea în domeniul apărării a 
fost calificată ca fiind foarte solidă, cu un 
considerabil potenţial de extindere.

Prim-ministrul român a amintit împlini-
rea unui deceniu de la adoptarea angaja-
mentului României privind condamnarea 
antisemitismului, asumarea trecutului şi 
condamnarea negării Holocaustului. A 
fost reiterat interesul părţii române pentru 
continuarea cooperării în domeniul edu-
caţiei privind Holocaustul, precum şi pen-
tru finalizarea proiectului de deschidere 
a Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor 
şi a Holocaustului din România. (A.M.)
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InTERVIuL lunii
februarie

– Ce v-a impresionat la comemorarea 
Zilei Internaționale a Holocaustului de la 
Bruxelles?

– Faptul că Parlamentul European și 
Congresul Evreiesc European (CEE) au 
organizat evenimentul în Sala „Yehudi Me-
nuhin” a Parlamentului, arhiplină. Memora-
bile prin trimiterile la actualitate mi s-au pă-
rut mesajele Liviei Jaroka, vicepreședinte 
al Parlamentului European, și al lui Moshe 
Kantor, președintele CEE. E tulburător să 
trăiești in vivo mărturisirile despre ghetou 
și lagăr istorisite de o supraviețuitoare a 
Holocaustului, nonagenară din Slovacia. 
M-a bucurat să constat un proces de înti-
nerire a reprezentanților din comunitățile 
și organizațiile evreiești participante. 

– Întâlniri?
– Cu prilejul Adunării Generale a 

Fondului Evreiesc European (FEE), 
desfășurate tot la Bruxelles, la care am 
luat parte, am reînnodat și dezvoltat relații 
reciproc avantajoase între F.C.E.R. și 
organizații similare din Bulgaria, Croația, 
Turcia. Reamintesc că F.C.E.R. a bene-
ficiat de o sumă importantă din partea 
FEE pentru refacerea pavajului din incinta 
Templului Coral. După realizarea decon-
tărilor legale, intenționăm solicitarea de 
sprijin din partea FEE pentru proiecte de 
programe în 2019. Întâlniri cu lideri ai CEE 
au contribuit la strângerea relațiilor bilate-
rale, mai cu seamă în privința circuitului 
informațional. 

– Cum a fost comemorarea de la 
Zalău? 

– Semnificativă prin anvergură: circa 
400 de participanți, printre care – oficialități 
locale la vârf, diplomați, președinți de 
comunități. Îl felicit pe președintele 
comunității, Dan Has, care a propus ca, 
în paralel cu viitoarea sinagogă – am 
declarat în discursul meu că piatra de 
temelie va fi pusă în Anul Centenar –, să 
fie ridicate două monumente: în memoria 
victimelor Holocaustului și a celor care au 
ajutat evrei, cu riscul vieții, în acele vremuri 
de restriște. Am aplaudat Hava Naghila, 
surpriza orchestrei la sfârșitul concertului 
de muzică clasică. 

– Popasuri?
– În comunitățile din Cluj și Deva. 

Clujul intenționează refacerea Templului 
Deportaților, relocarea sediului propriu și 
a Centrului Comunitar Evreiesc; proiect 
amplu și dificil, urmând să fie realizat din 
fonduri proprii și cu sprijinul F.C.E.R. La 
Deva, am verificat stadiul lucrărilor de 
restaurare a Sinagogii, cu resurse de la 
bugetul de stat și Fundația „Caritatea”. 
Intenționăm realizarea unui set de vitralii 
și adaptare tehnică pentru evenimente 
culturale. E înviorător să vezi la fața locului 
cum renaște viața comunitară evreiască. 

– Agenda reuniunii Consiliului Director 
al Fundației „Caritatea”?

– Primul punct: o strategie cât mai 
adecvată de organizare și funcționare. 
Punctul doi: propuneri ale beneficiarilor 
Memorandumului, perioada 2018 – 2022. 
S-a decis continuarea dialogului în așa 
fel încât până la finele semestrului I noul 
Memorandum să fie adoptat. Până atunci, 
s-a convenit ca F.C.E.R. și alți benefici-
ari să primească în trimestrele I și II din 
2018 sume echivalente cu cele alocate în 
trimestrele I și II din 2017, ulterior efectu-
ându-se regularizarea. Pentru prima dată, 

în Memorandum se prevăd alocații pentru 
modernizare și informatizare în activități 
din Federație și Comunități. A avut loc un 
schimb de opinii privind: sprijinul Fundației 
pentru lucrările la Muzeul Național de Isto-
rie a Evreilor și a Holocaustului în România 
în spațiul acordat de Primăria Capitalei; 
redobândirea directă sau prin compensații 
a proprietăților rămase fără moștenitori în 
urma Holocaustului. 

– Perpective?
– Organizăm sărbătorirea Purim-ului 

în Capitală, la Templul Coral și TES. 
După succesul de la Patriarhia Română, 
dorim ca expoziția „Temple și Sinagogi 
din România” să fie văzută de un număr 
cât mai mare de oameni. În curând o vom 
deschide la Muzeul Național de Istorie a 
României din București, unde vom lansa 
și albumul prevăzut în proiectul finanțat de 
Guvernul României prin Secretariatul de 
Stat pentru Culte. Expoziția va fi prezenta-
tă și la Primăria Municipiului din Rm. Sărat, 
Muzeul de Artă Modernă din Cluj-Napo-
ca, Mitropolia Banatului - Arhiepiscopia 
Timișoarei etc. Pregătim o expoziție itine-
rantă virtuală: pinacoteca F.C.E.R. Lucră-
rile de relocare și reamenajare modernă a 
Muzeului adăpostind pinacoteca urmează 
să se finalizeze curând în incinta Templului 
„Unirea Sfântă” din Capitală. Lucrăm la un 
program special de evenimente dedicate 
Centenarului Marii Uniri. Pregătim lansa-
rea Hagadei în versiune română, realizată 
de Marele Rabin Menachem Hacohen și 
ing. Baruch Tercatin, publicată la Hase-
fer, și lansarea unui album despre cultul 
mozaic din România apărut la Paideia. 
La CIR Be’ Yahad Cristian vor fi reuniuni 
despre: identitatea evreiască în România, 
bază a strategiei și a unor modificări din 
Statutul F.C.E.R.; activități de cult mo-
zaic în România; prezervarea cimitirelor 
evreiești din țară. Intenționăm să supu-
nem dezbaterilor în Comitetul Director și 
Consiliul de Conducere noua definiție a 
antisemitismului, spre adoptare și aplicare. 
Această nouă definiție a anti semitismului 
o are la bază pe cea elaborată de echi-
pa coordonată de ambasadorul Mihnea 
Constantinescu, în perioada în care 
România deținea președinția IHRA. Lu-
crăm, împreună cu BBR, la ediția a V-a a 
„Podurilor Toleranței”, sub înaltul patronaj 
al președintelui României, Klaus Iohan-
nis, centrată pe contribuția minorităților 
naționale din România la dezvoltarea și 
diversificarea culturii europene.

– Oaspeți de peste hotare?
– Ne pregătim să primim vizita unei 

delegații a organizației AMIR din Israel, 
condusă de președintele ei, Micha Harish, 
care se va încheia cu un Acord de colabo-
rare între F.C.E.R. și AMIR. Împreună cu 
BBR, vom fi gazde ale unor reprezentanți 
ai Lojii „Șalom Alehem” din Franța. 

– Conexiuni cu viața parlamentară?
– Există o colaborare foarte strânsă cu 

deputatul F.C.E.R., Silviu Vexler, având 
frumoase realizări în plan legislativ în fa-
voarea populației evreiești din România. 
De curând, la propunerea sa, a fost adop-
tat în plenul Camerei Deputaților proiectul 
de lege privind construirea la București, 
din fondurile MApN, a unui monument 
dedicat eroilor evrei din timpul Primului 
Război Mondial.

IULIA DELEANU

„E îmbucurător 
să vezi cum renaște  

viața comunitară evreiască”
Interviu cu președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer

Pentru președintele Federației, dr. Aurel Vainer, viața F.C.E.R. înseamnă 
propria-i viață: decantează evenimente abia încheiate și trăiește în perspec-
tivă. Când intru în biroul lui, tocmai semnează Diplomele de Merit pentru 
membri ai F.C.E.R. și C.E.B., remarcabili prin devotament în viața comunitară. 
„Mâine-i festivitatea”, îmi zice. Pentru el, azi e mereu mâine.

Extrema dreaptă și xenofobia generează 
antisemitismul din Europa Centrală

Interviu cu David Harris, director executiv al American Jewish Committee

În ziua de 19 ianuarie 2018, David Harris, directorul executiv al influentei 
organizații AJC (American Jewish Committee), s-a aflat în România, în cadrul unei 
vizite în mai multe țări europene. La București, oaspetele american a fost primit 
de președintele României, Klaus Iohannis, de președintele Camerei Deputaților, 
Liviu Dragnea, de premierul interimar din acel moment, Mihai Fifor, de ministrul 
afacerilor externe, Teodor Meleșcanu. 

A petrecut Kabalat Şabat la Templul Coral din București, unde i s-a conferit o 
Diplomă și Medalia de „Prieten al Comunităților Evreiești din România”. La masa 
de Oneg Şabat, oferită în cinstea sa, au participat membri ai conducerii F.C.E.R., 
ai C.E.B. și BBR, membri marcanți ai comunității evreiești.

Referitor la toate acestea, David Harris a avut amabilitatea de a acorda un 
interviu revistei „Realitatea evreiască“.

– Ați făcut un amplu periplu prin Eu-
ropa, întâlnindu-vă cu reprezentanți ai 
comunităților evreiești și cu personalități 
politice de rang înalt. Puteți să ne spuneți 
câteva cuvinte despre rezultatele acestei 
vizite?

– A fost o vizită excelentă, care a 
inclus patru capitale – Varșovia, Vilnius, 
Viena și București. În fiecare dintre aces-
te orașe am avut întâlniri cu lideri politici, 
pe agendă figurând în special subiecte 
legate de relațiile respectivelor state cu 
Orientul Mijlociu, precum și raporturile lor 
cu zona transatlantică. De asemenea, 
împreună cu membrii delegației, ne-am 
întâlnit cu șefii comunităților evreiești. 
Părerea noastră a fost că în toate aces-
te întruniri s-au înregistrat progrese 
sensibile, deși am fost dezamăgiți de 
evenimentele ulterioare din Polonia, re-
feritoare la legislația foarte problematică 
privind Holocaustul.

– La București ați subliniat faptul că 
locul potrivit pentru Capitala Israelului 
este Ierusalimul. Credeți că acest proiect 
de recunoaștere a Ierusalimului drept 
Capitală a Israelului este realizabil în 
viitorul previzibil? Ați discutat acest 
aspect cu autoritățile din țările pe care 
le-ați vizitat? 

– Apreciem decizia României din 
decembrie 2017 de a se abține la votul 
asupra rezoluției privind Ierusalimul, din 
Adunarea Generală a ONU. Adoptând 
această poziție, România și alte cinci 
state membre ale Uniunii Europene au 
rezistat presiunilor Bruxelles-ului de a se 
alătura majorității și, practic, de a critica 
decizia SUA de a recunoaște Ierusalimul 

drept Capitală a Israelului. E clar că mulți 
lideri din România ar dori acum să treacă 
la etapa următoare și să studieze posi-
bilitatea de a muta Ambasada României 
de la Tel Aviv la Ierusalim. Desigur, o 
astfel de măsură ar fi binevenită și noi 
credem că ea ar reflecta situația care 
există de multă vreme în realitate, și 
anume că Ierusalimul este, cu adevărat, 
Capitala Israelului.

– Care este părerea dvs. referitoare 
la evoluția antisemitismului și a antiis-
raelismului în Europa, în general, și în 
Estul față de Vestul Europei, în special?

– Adesea, antisemitismul este definit 
ca fiind cea mai veche boală a lumii. Ca 
atare, ea se poate agrava sau poate re-
gresa, dar nu dispare cu totul niciodată. 
Încă nu s-a descoperit nici un vaccin 
care să eradicheze această temută  

(Continuare în pag. 21)
ALx. MARINEsCU

Deputatul F.C.E.R., Silviu Vexler, 
alături de senatorii Dorel Căprar și Mi-
hai Fifor (care este și ministrul Apărării 
Naționale), au inițiat o Lege pentru con-
struirea unui monument dedicat eroilor 
evrei căzuți în luptă în timpul Primului 
Război Mondial. 

Documentul legislativ a fost aprobat 
în unanimitate de Senatul României pe 
12 februarie a.c., după ce primise în 
prealabil și votul Camerei Deputaților. 
Legea prevede ca, în termen de 18 
luni, Ministerul Apărării Naționale, după 
consultarea cu F.C.E.R., să realizeze 
un monument dedicat eroilor evrei, 
unde va organiza anual ceremonii  
comemorative.

În Expunerea de Motive este sub-
liniată vitejia ostașilor evrei, fiind citat 
Wilhelm Filderman (fost președinte al 
Uniunii Comunităților Evreiești din Ro-
mânia), care afirma că „dintr-un număr 
total de 230.000 de evrei din Vechiul 
Regat, au fost mobilizaţi 23.000 de evrei, 
au murit 882, au fost răniţi 825, au căzut 
prizonieri 449 şi au fost daţi dispăruţi în 
luptă (neidentificaţi) 3.043”.

Comandanții armatei române au 
apreciat eroismul soldaților evrei, ma-
joritatea dintre cei din urmă neavând, la 
vremea aceea, nici cetățenia română. 
Astfel, g-ral. Nicolae Petala, comandant 
al Corpului IV Armată, scria: „Cine a vă-
zut, ca mine, cum au luptat şi au suferit 
soldaţii evrei alături de cei români în 
armata română, cum au fost răniţi şi ucişi 
ca ceilalţi, acela nu poate fi antisemit”. La 
rândul său, ministrul de război g-ral. Ioan 
Rășcanu declarase: „Stimăm şi iubim pe 
cetăţenii evrei întrucât au contribuit la 
mărirea Patriei şi şi-au făcut cu prisosinţă 
datoria, soldaţii evrei luptând în aprigele 
lupte cot la cot cu soldaţii români”.

Autorii legii fac o mențiune specială 
pentru evreul târgoviștean Herman Korn-
hauser care, în luna decembrie 1916, a 
înlesnit evadarea mai multor prizonieri 
români, faptă pentru care a fost împușcat 
de armata germană și decorat post mor-
tem de autoritățile române cu „Virtutea 
Militară” de război, cl. a II-a.

Inițiatorii legii consideră că monumen-
tul va contribui la punerea în valoare a 
faptelor eroice realizate de evrei pentru 
apărarea României, la combaterea xeno -
fobiei şi antisemitismului, a clişe elor şi per-
cepţiilor eronate și la mai buna cunoaștere 
a sacrificiilor făcute de  eroii evrei în Răz-
boiul de Reîntregire a României.

A. NANU

Monument în onoarea eroilor evrei 
căzuți în Primul 
Război Mondial
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Dr. Aurel Vainer a primit titlul de Cetățean de Onoare al Capitalei 
Prin onorarea președintelui F.C.E.R. a fost onorată comunitatea evreiască din România

Festivitatea de acordare a titlului 
de Cetățean de Onoare al Municipiului 
București președintelui F.C.E.R., dr. 
Aurel Vainer, desfăşurată la Muzeul 
Național de Artă al României, în Sala 
„Sufrageria Regală”, a focalizat interesul 
multor personalități la vârf ale vieții po-
litice (președintele Camerei Deputaților 
și președinte al PSD, Liviu Dragnea, 
parlamentari, miniștri, reprezentanți ai 
Președinției, primarul general al Capita-
lei, Gabriela Firea), economice (lideri ai 
Camerei de Comerț și Industrie București, 
ai Camerelor de Comerț Bilaterale, ai 
Camerei de Comerț și Industrie Româ-
nia-Israel), juridice (preşedintele Curții 
Constituționale a României) religioase 
(P.F.P. Daniel, Patriarhul Bisericii Orto-
doxe Române, Muftiul Cultului Musulman 
din România, Murat Iusuf), culturale 
(președintele de onoare al Academiei 
Oamenilor de Știință din România, g-ral 
(r) dr. Vasile Cândea, academicieni, uni-
versitari, artiști). Au fost prezenți ambasa-
dorii la București ai Statului Israel, Rusiei, 
Turciei, Germaniei: E.S. Tamar Samash, 
E.S. Valery Kuzmin, E.S. Osman Koray 
Ertaș, E.S. Cord Meier-Klodt. Au partici-
pat lideri ai F.C.E.R., CEB, BBR, AERVH, 
ACPCCI, Fundației „Caritatea”, președinți 
de comunități din țară, un numeros public. 
Prin onorarea sa a fost onorată comuni-
tatea evreiască din România. 

Adrian Majuru, directorul Muzeului de 
Istorie a Municipiului București, a făcut un 
istoric al inițiativei de acordare a titlului 
din partea primarului general al Capitalei, 
Gabriela Firea (prezentată în numărul 
precedent al R.E.): la începutul anului 
2018, Patriarhia Română și Secretariatul 
de Stat pentru Culte au transmis Primă-
riei Generale a Capitalei recomandarea 
pentru acordarea titlului de Cetățean 
de Onoare al Municipiului București 
președintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, la 
împlinirea vârstei de 86 de ani. Vorbitorul 
a prezentat motivele Consiliului General 
al Municipiului București: apărarea, pro-
movarea și susținerea valorilor tradiției 
spirituale iudeo-creștine; combaterea 
antisemitismului, rasismului, xenofobiei 
și negării Holocaustului; rolul deosebit în 
conservarea moștenirii iudaice, cultivarea 

dialogului interreligios și intercultural; fap-
tul de a fi fost distins cu Ordinul „Steaua 
României” în grad de Ofițer în 2013, cu 
Ordinul Național al Legiunii de Onoare 
în grad de Cavaler oferit de Republica 
Franceză în 2009 şi cu Ordinul „Stea-
ua României” în grad de Comandor în  
2016.

Gabriela Firea: 
Grija pentru 

patrimoniul comunitar evreiesc
„Dr. Aurel Vainer este un om care 

se dăruiește celorlalți; este, poate, unul 
dintre cei mai importanți promotori ai 

dialogului interconfesional”, a declarat 
primarul general al Capitalei, Gabriela 
Firea, dovadă fiind participarea la eveni-
ment a unor somități în cele mai diverse 
sfere ale societății românești. „În dialo-
gurile pe care le-am purtat cu domnia sa 
am auzit de cele mai multe ori cuvinte 
precum: umanitate, solidaritate, pace, 
prietenie, iubire (...). Misiunea noastră 
pe acest pământ este să dăruim, să în-
toarcem societății ceea ce am primit. Iar 
dr. Aurel Vainer, în toată activitatea sa 
profesională, a încurajat și sprijinit tinerii. 

Este de subliniat și grija extraordinară a 
domniei sale pentru păstrarea, consolida-
rea și punerea în valoare a patrimoniului 
comunitar evreiesc în toate dimensiunile 
sale: arhitectonic, comunitar, identitar. 
Astăzi, pe teritoriul țării noastre mai sunt 
87 de sinagogi din cele câteva mii care 
erau active în perioada interbelică, 34 
dintre acestea fiind clasate ca monu-
mente istorice. Dr. Aurel Vainer acordă o 
atenție deosebită conservării acestora, 
restaurării lor, redându-le demnitatea 
pe care o merită. Domnia sa depune un 
efort considerabil punându-le în valoare, 
făcându-le cunoscute. Pentru toate aces-
te merite incontestabile, la propunerea 
mea, ca primar general al Capitalei, și 
prin votul consilierilor generali, de astăzi 
dr. Aurel Vainer este Cetățean de Onoare 
al Municipiului București”.

Liviu Dragnea: 
Importanța luptei împotriva intoleranței

„Am venit cu mare drag să vor-
besc despre un om pe care-l prețuiesc 
foarte mult. (...) Din această relație, 
președintele Federației, dr. Aurel Vainer, 
și comunitatea evreiască din România 
au câștigat un edificiu de o frumusețe 
deosebită: Templul Coral din București. 
Voi fi onorat toată viața că am pus umă-
rul la refacerea acestui templu, o parte 
importantă din istoria noastră. Dar eu am 
câștigat mai mult: am câștigat cunoaștere 
dincolo de orice bun material. Și nici mă-
car nu poate fi considerată cunoaștere 
cu folos necuvenit. Dr. Aurel Vainer m-a 
ajutat să cunosc mai bine istoria evreilor, 
să înțeleg cât de importantă, de vitală 
este lupta împotriva intoleranței, rasis-
mului și antisemitismului și chiar lupta 
împotriva urii sociale. Într-o perioadă 
neagră a Bucureștiului, acum 77 de ani, 
în 1941, pe străzile sale aveau loc jafuri, 
violențe în cartierele evreiești, temple 
și sinagogi erau devastate, evreii erau 
bătuți și torturați. 90 de evrei au fost duși 
în Pădurea Jilava, unde au fost executați 
doar pentru că s-au născut evrei. Și toate 
acestea erau făcute în numele unor prin-
cipii creștine care n-aveau nici o legătură 
cu ceea ce se întâmpla. (...) Noi, cei din 
prezent, și generațiile viitoare trebuie să 
ne cunoaștem trecutul pentru ca nicioda-
tă să nu se repete; pentru a trăi în pace. 
Mulți parlamentari au avut de învățat de 
la dr. Aurel Vainer în cele trei mandate 
în care a fost deputat. (...) Faptul că, la 
inițiativa primarului general al Capitalei, 
Gabriela Firea, Municipalitatea i-a acor-

dat titlul de Cetățean de Onoare repre-
zintă un gest firesc de recunoștință și 
apreciere față de personalitatea domniei 
sale, dar și de recunoaștere a importanței 
comunității evreilor din București și din 
țară”.

Patriarhul Daniel:
Promotor al cooperării interreligioase

„Cu deosebită bucurie am aflat despre 
lăudabila inițiativă a Primăriei Capitalei 
de a acorda dr. Aurel Vainer, promotor al 
păcii și prieteniei prin dialog și cooperare 
religioasă și socială, atât la nivel local, 
în România, cât și la nivel internațional, 
titlul de Cetățean de Onoare al capitalei 

României, la împlinirea venerabilei vâr-
ste de 86 de ani”, a spus P.F.P. Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 
Argumentându-și aserțiunea despre harul 
președintelui F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, 
de a ști să cultive dialogul cu celelalte 
culte, în special cu Biserica Ortodoxă 
Română, Patriarhul Daniel a amintit sim-
pozioanele iudeo-creștine organizate la 
Durău (1998), București (2012), expoziția 
și simpozionul consacrate templelor și 
sinagogilor din România, în premieră, la 
Patriarhia Română, în 2017. Conștient 
că „promovarea valorilor spirituale 
tradiționale iudeo-creștine este temelia 
relațiilor interconfesionale moderne, dr. 
Aurel Vainer a susținut, la 14 aprilie 2011, 
inițiativa Patriarhiei Române de a înființa, 
împreună cu celelalte culte recunoscute 
de statul român, Consiliul Consultativ 
al Cultelor din România, având ca scop 
promovarea credinței în Dumnezeu, 
apărarea integrității ființei umane, res-
pingerea oricăror forme de extremism 
etnic și religios. Am apreciat în mod de-
osebit sprijinul pe care dr. Aurel Vainer l-a 
acordat eforturilor noastre de păstrare a 
simbolurilor religioase în spațiile publice 
din România și de menținere a orelor 
de religie în școlile de stat din România. 
Dr. Aurel Vainer a contribuit financiar la 
reabilitarea bisericii ortodoxe din orașul 
său natal, Ștefănești, județul Botoșani”.

Victor Opaschi: 
Prilej de reflecție asupra cetățeniei
 Faptul că evenimentul are loc în 

anul în care sărbătorim Centenarul Marii 
Uniri este „un prilej de reflecție asupra 
cetățeniei ca formă a responsabilității pu-
blice, față de propria comunitate, față de 
popor, față de societate, față de generațiile 

trecute și viitoare”, a arătat secretarul de 
stat pentru Culte, Victor Opaschi. Dr. Au-
rel Vainer „întrunește, cred, toate virtuțile 
cetățeanului: păstrarea și celebrarea me-
moriei trecutului; lucrarea activă pentru 
recunoașterea și promovarea valorilor 
și provocărilor prezentului; căutarea și 
identificarea de soluții pentru construirea  

(Continuare în pag. 14)
IULIA DELEANU

Dr. Aurel Vainer:
„Doresc să facem din pace o stare de spirit”

Salutând distinșii invitați, mulțumind pentru onoare Consiliului General al Muni-
cipiului București, primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, dr. Aurel Vainer a 
amintit o comunicare dintr-o sesiune a Academiei Oamenilor de Știință, la Timișoara, 
în care au fost citate două sensuri pe care N. Titulescu le-a dat noțiunii de pace: 
stare de fapt și stare de spirit. „Doresc să facem din pace o stare de spirit”, a declarat 
domnia sa. „M-au ghidat valorile spirituale iudeo-creștine. Sunt adeptul ușilor deschise 
și al conceptului: prin cunoaștere reciprocă la recunoaștere reciprocă. Sunt foarte 
bucuros că acest eveniment are loc în fostul Palat Regal. Mă leagă multe amintiri de 
Casa Regală. Cunosc de mult Calea Victoriei, știu multe din istoria ei. E o mare onoare 
să fiu sărbătorit pe Calea Victoriei. Fie ca titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului 

București să fie o cale de vic-
torie a înțelegerii interumane, 
fiindcă valorile iudeo-creștine 
stau la temelia Europei. Am 
trăit mai mult de trei sferturi de 
veac în București. Am avut o 
curiozitate teribilă, de copil, să 
cunosc Bucureștiul și am reușit 
să-l cunosc din multe puncte 
de vedere. Când am fost, 
timp de 28 de ani, cercetător 
științific, am elaborat un studiu 
despre „București, capitală eu-
ropeană de anvergură”. Sunt 
vicepreședinte al Camerei de 
Comerț și Industrie București. 
Cred că ideile avansate în 
studiu ar putea fi folosite prin 
publicarea lui, poate, sub egida 
Primăriei Capitalei”.

Victor Opaschi, Liviu Dragnea, Aurel Vainer, Patriarhul 
Daniel, Gabriela Firea, Silviu Vexler (de la stg. la dr.)
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Prima parte a evenimentului a con-
stat într-o masă rotundă ținută la sediul 
Primăriei municipiului Zalău, în cadrul 
căreia primarul Ionel Ciunt, împreună cu 
prefectul judeţului Sălaj, Florin Florian, 
președintele Consiliului Județean Sălaj, 
Tiberiu Marc, viceprimarii municipiului 
Zalău, Teodor Bălăjel și Nicolae Fazakas, 
și secretarul municipal Stelian Potroviță 
au primit vizita conducerii F.C.E.R. şi a 
diplomaţilor din SUA, Federația Rusă şi 
Ungaria.

Au fost intonate imnurile României și 
Israelului, după care gazda evenimentu-
lui, primarul Ionel Ciunt, a prezentat Zală-
ul drept un important centru industrial, do-
minat de „creșterea producției, a schim-
burilor economice, scăderea șomajului, 
sporirea securității și a calității vieții”. 
Totodată, este un loc al multiculturalității, 
în care minoritățile – maghiară, romă, 
slovacă, evreiască – conviețuiesc armo-
nios: „Ne respectăm tradițiile, obiceiurile, 
opțiunile politice”.

Președintele F.C.E.R., dr. Aurel Vai-
ner, a vorbit despre repunerea Zalăului 
pe harta comunităților evreiești din Româ-
nia, prin eforturile liderului Dan Has, „un 
tânăr evreu care se pune în slujba unui 
ideal înalt”. Vorbitorul a reiterat sprijinul 
F.C.E.R. în demersurile de reconstruire a 
Sinagogii din Zalău: „Să ajungem, în anul 
Centenarului, să punem piatra de temelie 
a refacerii sinagogii, iar anul următor să 
o putem inaugura”.

În acest sens, Ionel Ciunt a afirmat că 
acțiunile în direcția reconstruirii sinagogii 
vor fi susținute ferm de Primăria munici-
piului Zalău, iar Dan Has, președintele 
C.E. Zalău, a adăugat că un proiect ulte-
rior va cuprinde ridicarea unui memorial 
dedicat miilor de evrei din judeţul Sălaj 
uciși la Auschwitz și a unui monument 
pentru cei care au salvat evrei în perioa-
da Holocaustului (opt neevrei din judeţul 
Sălaj au primit distincția „Drept între 
Popoare”).

Președintele C.E. Oradea, ing. Felix 
Koppelmann, și-a exprimat convingerea 
că recunoașterea la nivel internațional 
a F.C.E.R., a C.E. Zalău și a celorlalte 
comu nități evreiești din România este con-
firmată de prezența distinșilor diplomați 
și consilieri din SUA, Federația Rusă, 
Ungaria – țări puternice, al căror exemplu 
România trebuie să îl urmeze, menținând 
relații bilaterale cât mai strânse.

Întâlnirea oficialităților a continuat cu 
un moment artistic susținut de elevi ai 

Liceului de Artă și Muzică din Zalău și 
cu vizitarea Clădirii Transilvania, nomi-
nalizată pe Lista Monumentelor Istorice.

„Către ultima oprire”
A doua parte a evenimentului co-

memorativ a constituit-o conferința 
internațională „Ultima oprire. Evreii din 
Transilvania în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial”, la sala de festivități a 

restaurantului Brilliant City. Au luat cu-
vântul președintele Dan Has, primarul 
Ionel Ciunt, dr. Aurel Vainer, E.S. Hans 
Klemm, dl. Igor Iniushkin, E.S. Lajos Mile, 
episcopul Virgil Bercea, prof. Ioan Lung, 
prof. univ. dr. Lucian Nastasă-Kovács, 
istoricul Adrian Cioflâncă, David Giurgiu. 
Simpozionul a fost moderat de Andreea 
Leonid, redactor la Radio și TVR Cluj.

Dan Has, președintele C.E. Zalău, a 
precizat scopul evenimentului de față: 
„Dorim să arătăm întregii lumi faptele și 
ororile care s-au petrecut în lagărele na-
ziste; mamele, copiii, tații și bunicii evrei 
din întreaga Europă au fost transportați 
în vagoane de animale către ultima stație, 
ultima oprire – infernul de la Auschwitz-
Birkenau. [...] În această zi, poporul evreu 
de pe mapamond își plânge martirii. Me-
moria lor să fie binecuvântată!”

Primarul Ionel Ciunt a subliniat că, 
în contextul comemorării victimelor 
unei atrocități din istoria omenirii (ex-
terminarea evreilor), prezența comună 
a românilor, maghiarilor, germanilor și 
evreilor – atât la acest eveniment, cât și 
pe teritoriul judeţul Sălaj – marchează 
„un semn de normalitate și democratizare 
a societății românești”. Mesajul pe care 
l-a transmis a fost unul de pace, mereu 
necesară și actuală, fără ca aceasta să 
excludă rememorarea lucidă a istoriei.

A urmat un moment solemn dedicat 
memoriei victimelor Holocaustului. Prim-
rabinul Rafael Shaffer și cantorul Emanu-
el Pusztai au rostit rugăciunea „El Male 
Rahamim”, după care Dan Has a intonat 
„Kadiș”. Totodată, au fost aprinse două 
seturi a câte șase lumânări (în memoria 
celor șase milioane de victime), pe de o 
parte de către E.S. Hans Klemm, Ionel 
Ciunt, dr. Aurel Vainer, dl. Igor Iniushkin, 
E.S. Lajos Mile și PS Virgil Bercea, iar 
pe de altă parte de către Anette Vainer, 
pr. Cătălin Lucaci, Ioan Popa (membru al 
C.E. Zalău), familia Trif (Șimleu Silvaniei), 
Ovidiu Rus (elev la Colegiul „Al. Papiu-
Ilarian”) și micuța Arela. Hannah, fiica 

președintelui Dan Has, a aprins o lumâ-
nare și a rostit o rugăciune în memoria 
celor un million și jumătate de copii evrei 
uciși la Auschwitz.

„Am avut pagina noastră de Holocaust”
Dr. Aurel Vainer a mulțumit distinsei 

audiențe la acest „eveniment singular în 
România” ca amploare și minuție a pregă-
tirii, remarcând diversitatea etnică, religi-
oasă și de vârstă a celor prezenți pentru 
a omagia memoria victimelor Holocaustu-
lui. În afara datei de 27 ianuarie, instituită 
în 2005 în numele eliberării lagărului de 
la Auschwitz-Birkenau (1945), în Româ-
nia o zi specială de comemorare este 9 
octombrie, când au început deportările în 
Transnistria. „Am avut pagina noastră de 
Holocaust, cu «soluția finală» realizată în 
Transilvania de Nord”, de unde 135.000 
de evrei au fost închiși în ghetouri și 
trimiși la Auschwitz. Dintre aceștia (care 
proveneau și din jud. Sălaj) s-au întors 
doar 10%, mulți cu boli foarte grave. 
Holo caustul a fost resimțit în toate zonele 
României, unde nu s-a ajuns la „soluția 
finală”. În sprijinul acestei afirmații, vor-
bitorul a adus argumentul rezultatelor 
sesiunii de comunicări științifice de la 
Jilava: un recensământ din 1942 fusese 
menit să furnizeze toate datele pentru ca 
întreaga populație evreiască din Vechiul 
Regat să fie deportată în Polonia, în 
lagărul de la Belzec, și exterminată. De 
aceea, negaționismul cu privire la Holo-
caustul din România nu poate fi privit cu 
indulgență: „Învățătura noastră istorică 
este că nu uităm, nu dorim să se repete 
nicăieri, nicicând, pentru nimeni!”

E.S. Hans Klemm s-a raportat la 
evenimentul comemorativ ca la un act 

de dreptate făcut victimelor Holocaustu-
lui: „Este acum datoria noastră colectivă 
să educăm şi să comemorăm, [...] astfel 
încât ceea ce s-a întâmplat la Bucureşti 
în ianuarie 1941 să nu se repete. Să edu-
căm şi să comemorăm pentru a nu uita 
niciodată ce s-a petrecut în lunile iunie şi 
iulie 1941 la Iaşi, [...] începând cu toamna 
anului 1941 în Transnistria, [...] la sfârşitul 
primăverii şi începutul verii anului 1944 
în Transilvania. Să nu uităm niciodată!”

Dl. Igor Iniushkin a afirmat că „datoria 
noastră sacră este nu numai să onorăm 
memoria milioanelor de victime nevinova-
te, ci și să facem tot ce e în putința noas-
tră pentru a evita să se repete. [...] Ne 
aducem tributul tuturor celor martirizați, 
plângem milioanele de oameni care au 
murit în focurile celui mai sângeros război 
din istoria omenirii, cinstim curajul celor 
care au supraviețuit atrocităților nazis-
mului, ne plecăm capetele în fața tuturor 
celor care au pierit și a celor care au pus 
capăt masacrelor”.

E.S. Lajos Mile a declarat: „Radnóti, 
Rejtő şi Szerb Antal, împreună cu amin-

tirea celor nenumiţi, a nenumăratelor 
victime anonime ne vizitează adeseori, 
iar portretele lor, alături de cele care n-au 
apucat să fie făcute, alături de morţii şi 
de cei ce încă nu s-au născut ne repetă 
întrebarea: «E unchiul tău?» sau «E o 
rudă de-a ta?» Iar noi suntem datori să 
le răspundem mereu, în orice situaţie, 
DA! Şi nu numai celor morţi, ci şi celor vii. 
Din respect pentru demnitatea umană, în 
spiritul valorilor universale ale umanităţii 
şi al culturii iudeo-creştine, trebuie să 
afirmăm cu tărie că fiecare individ are 
dreptul la viaţă”.

„Întotdeauna trebuie să apelăm  
la istorie”

PS Virgil Bercea a reliefat caracterul 
singular al Holocaustului îndreptat împo-
triva evreilor – „o ideologie programatică 
unică, în urma căreia s-a dorit distrugerea 
unui popor întreg” –, ca răspuns adresat 
celor care întreabă: „De ce evreii vor 
să monopolizeze Holocaustul? Doar au 
fost atâtea orori în istorie!” Vorbitorul 
și-a exprimat convingerea că întrebarea 
corectă este: „Ce atitudine avem noi față 
de această încercare de distrugere a unui 
popor, de renaștere a gesturilor antisemi-
te?”, iar posibilul răspuns să ne apropie 
de înțelegerea a ceea ce înseamnă „să 
ne cerem iertare, să vărsăm o lacrimă 
pentru frații noștri mai mari. Să nu uităm 
că au dreptul la viață!”

În calitatea sa de director al Colegiului 
„Al. Papiu-Ilarian” din Zalău, prof. Ioan 
Lung a vorbit despre misiunea școlii de 
„a păstra valorile create de generațiile 
anterioare și de a le integra în sistemul 
de valori viitoare”. De aceea, în afara 
curriculumului obligatoriu, cei 75 de pro-
fesori (care lucrează cu aproape 1000 de 
elevi) ai Colegiului realizează programe 
educative cuprinse în proiecte naționale, 
regionale, județene, dar și în parteneriate. 
Unul dintre acestea este „Europa contem-
porană: unitate în diversitate”, coordonat 
de prof. Monica Rusan, Adela Lobonț, 
Mariana Iuga, nume pe care le regăsim 
în studiile prezentate la precedentele 
ediții Keshet ale F.C.E.R. („Fundamente 
ale comunității iudaice”, „Evreii laureați 
ai Premiului Nobel”, respectiv „Marii regi 
ai Israelului”).

Prof. univ. dr. Lucian Nastasă-Kovács 
a discutat despre negaționism ca act de-
liberat de injustiție, arătând că dreptatea 
înseamnă și recunoașterea fărădelegii. 
Întotdeauna trebuie să apelăm la istorie, 
chiar dacă a fost manipulată (exemplul 
teoriei eugeniei), iar omenirea nu i-a 
învățat lecțiile: „Nu e suficient să fii un 
om care lucrează cu cartea; intelectualul 
prin excelență e și un om al cetății, atent 
la nevoile societății, care își folosește 
cunoașterea pentru a face Binele”. Vor-
bitorul a apreciat blândețea și toleranța 
manifestate de PS Virgil Bercea, calități 
de care în prezent avem tot mai mare 
nevoie pentru a lăsa o amintire luminoasă 
în istoriile individuale: „Chiar dacă am 
trăi 100 de ani, ar fi doar o clipită pentru 
istoria omenirii”.

Directorul Adrian Cioflâncă a susținut 
comunicarea „Mărturii fotografice privind 
gropile comune din Transilvania”, cu 

CLAUDIA BOsOI
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Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului a fost marcată 
la Zalău, al treilea an consecutiv, în cadrul unui amplu eveniment organizat de 
F.C.E.R.-C.M. și C.E. Zalău, în parteneriat cu Primăria municipiului Zalău, Centrul de 
Cultură și Artă al Județului Sălaj, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, Școala doctorală 
de Relații Internaționale și Studii de Securitate (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj), 
Consiliul Județean Cluj, TVR 1, Grand Hotel Severus, restaurantul Brilliant City, 
Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu-Ilarian” din Zalău. Au participat dr. Aurel Vainer, 
președintele F.C.E.R., Anette Vainer, vicepreședinta Forumului B’nai B’rith, Dan 
Has, preşedinte C.E. Zalău, ing. Rudy Marcovici, directorul C.A.P.I., prim-rabinul 
Rafael Shaffer, cantorul Emanuel Pusztai, Ionel Ciunt, primarul municipiului Zalău, 
Florin Florian, prefectul judeţului Sălaj, PS Virgil Bercea, episcop greco-catolic de 
Oradea, pr. Cătălin Lucaci, protopopul municipiului Zalău, prof. Ioan Lung, directorul 
Colegiului Tehnic „Al. Papiu-Ilarian” din Zalău, prof. univ. dr. Lucian Nastasă-Kovács, 
directorul Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, istoricul Adrian Cioflâncă, directorul 
C.S.I.E.R., Daniel Stejeran, director al Muzeului Memorial al Holocaustului din 
Transilvania de Nord, David Giurgiu, student la Universitatea de Vest din Timișoara, 
care a efectuat la Yad Vashem un stagiu de aprofundare a istoriei Holocaustului, 
președinți și membri ai comunităților din Oradea, Cluj, Sighetu Marmației, Dej, 
Satu Mare, Bistrița, Baia Mare. Au fost prezenţi membri ai Corpului diplomatic: E.S. 
Hans Klemm, ambasadorul SUA în România, dl. Igor Iniushkin, ministru-consilier 
al Ambasadei Federației Ruse în România, E.S. Lajos Mile, consulul Ungariei în 
România, Sub denumirea „Ultima oprire. Evreii din Transilvania în timpul celui  
de-al Doilea Război Mondial”, conferința internațională s-a desfășurat într-o audiență 
care a depășit 350 de persoane, prezente pentru a aduce un omagiu celor 8 600 
de evrei din Sălaj deportați la Auschwitz-Birkenau și celor șase milioane de evrei 
din Europa victime ale tragediei Holocaustului.

Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului la Zalău

Prim-rabin R. Shaffer, F. Koppelmann,  
A. Cioflâncă şi A. Seidler (de la stg. la dr.)

A. Vainer, H. Klemm, D. Has,  
prof. I. Lung (de la stg. la dr.)
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Dr. Moshe Kantor:
„Ceea ce a fost tabu nu trebuie  

să devină din nou normă în Europa”
Parlamentul European a marcat la 

Bruxelles  Ziua Internațională de Co-
memorare a Victimelor Holocaustului, la 
care au participat lideri ai Uniunii Euro-
pene, ai comunităților evreiești europene 
și diplomați. Pentru prima dată, au fost 
comemorate și victimele genocidului 
romilor. 

Din partea Congresului European 
Evreiesc a vorbit dr. Moshe Kantor, 
pre ședintele organizației. „Memoria 
di rectă a Holocaustului reuşise să imu-
ni zeze socie tatea europeană față de 
manifestările de antisemitism. Fără 
memoria directă a supraviețuitorilor 
Holocaustului am fi uitat și toate ta-
buurile”, a spus vorbitorul. El a arătat 
că „romii, homosexualii și handicapații 
sunt în continuare discriminați, aceleași 
categorii de populație care au fost țintite  
de naziști. Uniunea Europeană trebuie 
să demonstreze cât mai repede că va 
apăra neobosită pluralismul și statul 

de drept. Ceea ce a fost 
tabu nu trebuie să devină 
din nou normă în Europa. 
Partide rasiste și antisemi-
te, organizând marșuri pe 
străzile capitalelor noastre 
și ocupând fotolii de par-
lamentari și de guvernanți nu trebuie 
să revină pe continentul european”, a 
subliniat președintele CEE.

Au mai luat cuvântul Mairead McGu-
iness, prim-vicepreședintele Parlamen-
tului European,Yuli-Yoel Edelstein, 
președintele Knessetului, Livia Jaroka, 
deputat, vicepreședintele Parlamentului 
European și raportor al strategiei Roma 
a UE și deputat Soraya Post, raportor 
al drepturilor fundamentale ale romilor. 
Din partea României au fost prezenți  
dr. Aurel Vainer, președintele F.C.E.R.,  
și ec. Silvian Horn, vicepreședintele 
C.E.B. (E.G.)

Departamentul de Stat al SuA cere accelerarea retrocedărilor

Diplomați care au salvat evrei,  
prezenți într-o expoziție la Biblioteca națională

Thomas K. Yazdgerdi, trimis special 
al Departamentului de Stat al SUA pen-
tru problemele Holocaustului, a efectuat 
un turneu în țări est-europene, inclusiv 
România. Scopul vizitei, a declarat el la 
o masă rotundă cu ziariști, a fost de a 
facilita și stimula, împreună cu autoritățile 
din România, soluționarea unor probleme 
legate strâns de situația supraviețuitorilor 
Holocaustului. Cele mai importante două 
aspecte abordate în acest context au fost 
restituirea bunurilor evreiești – atât priva-
te, cât și comunitare – și cel al pensiilor 
pentru supraviețuitorii care au plecat din 
România și nu mai au cetățenie română.

Referindu-se la această ultimă pro-
blemă, Thomas Yazdgerdi, care a stat de 
vorbă cu o serie de oficialități guverna-
mentale, de la cabinetul prim-ministrului 
și de la Ministerul Afacerilor Externe, a 
arătat că autoritățile române au manifes-
tat înțelegere și au promis că vor interveni 
pentru a facilita obținerea pensiilor de 
către supraviețuitorii care au suferit atât 
de mult. În ceea ce privește restituirea 
proprietăților private, după părerea dem-
nitarului american, este vorba mai mult 
de lipsa documentației și a personalului 
care să se ocupe de problemă. El a ară-
tat că, din păcate, în cazul restituirilor, 
persoanele în cauză trebuie să aștepte 
chiar și cinci ani, ceea ce, ținând cont de 
vârsta înaintată a celor interesați, este 
foarte mult. „De aceea am rugat Guvernul 
român să încerce să scurteze acest ter-
men”, a spus el. La proprietățile comuni-
tare – sinagogi, cimitire și altele –, uneori 

Una dintre cele mai interesante manifestări care au avut loc 
la București, cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a 
Victimelor Holocaustului, 27 ianuarie, a fost expoziția „Dincolo 
de datorie. O expoziție a diplomaților recunoscuți ca Drepți între 
Popoare”. Ea a fost organizată de Ministerul român de Externe, 
Ambasada Statului Israel și Biblioteca Națională, în holul căreia 
se află expuse fotografiile, împreună 
cu istoricul fiecărui caz.  

A fost o inițiativă foarte bună 
deoarece, cu toate că unele fapte și 
personalități diplomatice care s-au 
implicat în astfel de acțiuni se mai cu-
nosc – numele lui Raoul Wallenberg 
nu-i este străin nimănui –, prea puțin 
se știe despre anvergura acestui 
demers. Din expoziție a reieșit că 
au fost 36 de diplomați din 22 de 
țări care au întins o mână de ajutor 
semenilor lor, evrei prigoniți, și le-au 
salvat viața. Poate la prima vedere numărul acestora din urmă 
nu pare mare, este doar de ordinul mai multor mii – o picătură 
într-un ocean –, dar au fost vieți salvate și, așa cum a spus E.S. 
Tamar Samash, ambasadoarea Statului Israel, referindu-se la 
cunoscutul citat din Talmud, „cine salvează o viață, salvează 
o lume întreagă”. 

Deschizând expoziția în fața unui public numeros, format 
din ambasadori și alți reprezentanți ai Corpului diplomatic, 
alături de personalități ale vieții culturale, lideri ai organizațiilor 
evreiești și alți participanți, Alexandru Victor Micula, secretar de 
stat la MAE, a transmis mesajul lui Teodor Meleșcanu, ministrul 
român al Afacerilor Externe. Holocaustul, s-a subliniat în mesaj, 
este o pagină neagră în istoria Europei și a lumii. Ziua de 27 
ianuarie nu marchează numai eliberarea Auschwitzului, ci este 
şi un simbol al luptei împotriva antisemitismului și discriminării. 
Această expoziție este menită să amintească despre contribuția 
deosebită a celor cunoscuți ca „Drepți între Popoare”, adevărați 
eroi neevrei care, în condițiile vitrege ale acelei perioade, când 
autoritățile de stat promovau purificarea etnică, jaful și crima, au 
avut curajul să-și riște chiar viața, familia și reputația pentru a-i 
salva pe evreii prigoniți, iar aici un rol special l-au jucat diplomații 

care au eliberat documente de călătorie evreilor, fără să aibă, 
de cele mai multe ori, aprobarea țării-mamă. Vorbitorul a scos 
în evidență rolul a doi diplomați români: Constantin Karadja, 
consul la Berlin și director general la MAE, care a salvat de la 
deportare mii de persoane din Germania, Franța, Ungaria și 
Grecia, acordând pașapoarte și vize românești. Cel de-al doilea 

diplomat care a jucat un rol esențial 
în salvarea evreilor a fost Florin 
Manoliu. Datorită lui, lumea a aflat 
despre tragedia evreilor unguri și 
despre ceea ce s-a întâmplat în lagă-
rul morții de la Auschwitz-Birkenau. 
Pentru ca astfel de tragedii să nu se 
repete, trebuie dusă o activitate de 
educație despre Holocaust, mai ales 
în rândul tineretului, s-a subliniat în 
mesajul șefului diplomației române.

E.S. Tamar Samash a arătat că 
în mijlocul tragediei Holocaustului au 

existat și persoane care au salvat evrei. Astfel, Yad Vashem a 
identificat în Europa 26.000 de oameni, printre care și diplomați, 
cărora Statul Israel le-a conferit titlul de „Drept între Popoare”. 
Printre ei s-au aflat și cei doi diplomați români – Constantin 
Karadja și Florin Manoliu. România, a mai spus Tamar Samash, 
are 60 de deţinători ai titlului „Drept între Popoare”.

În cuvântul său, Stelian Obiziuc, șeful Unității Arhive Diplo-
matice a Ministerului Afacerilor Externe, a vorbit despre activita-
tea de cercetare și documentare a acestei unități, subliniind că 
în perioada în care România a deținut președinția IHRA (martie 
2016 - martie 2017) s-a cercetat mai profund rolul diplomaților 
români în contextul Holocaustului. Astfel, au fost editate studii 
despre C. Karadja și F. Manoliu, precum și despre alți diplomați 
români.

Expoziția, pe lângă nume cunoscute, prezintă și o serie de 
diplomați, majoritatea din țări neutre – în primul rând Suedia și 
Elveția, dar și Peru, Chile, Cehoslovacia, Turcia și altele –, care, 
așa cum am amintit, au procedat contrar dispozițiilor date de 
Ministerele de Externe ale țărilor lor care le-au interzis ajutorarea 
evreilor. Unii dintre diplomați au avut de suferit repercusiuni.

E.G.

Timișoara trebuie 
să devină  

o Capitală Culturală 
Europeană  
de succes

Este limpede că, după succesul pe 
care l-a avut Sibiul în calitate de Capitală 
Culturală Europeană, Timișoara trebuie 
să aibă un succes cel puțin egal.

Toată lumea este de acord că pro-
iectul trebuie să reușească, atât pentru 
prestigiul României, cât și pentru acce-
lerarea dezvoltării orașului de pe Bega. 
Toți suntem de acord cu cele de mai sus, 
numai că… 

Numai că perioada 2017-2018 este 
de o importanță crucială pentru ca anul 
2021 să se încheie în mod fericit pentru 
Timișoara. În interval, denumit perioada 
Start Up de către colectivul european 
care a evaluat startul pregătirilor în oc-
tombrie 2017, ar trebui să fie puse bazele 
financiare și logistice ale activităților care 
să facă din Timișoara o demnă capitală 
europeană.

Experții de la Bruxelles au atras 
atenția asupra faptului că finanțarea 
proiectului suferă atât pe plan guverna-
mental, cât și local. Și aici, ca și în cazul 
bugetului României, lipsește o concepție 
unitară și multianuală, care să asigure 
fluxul financiar pe întreaga perioadă, 
precum și o decontare flexibilă și trans-
parentă a întregului proiect, nu a fiecărei 
activități în parte. Aceiași experți mai trag 
un semnal de alarmă, și anume că frec-
ventele schimbări de guvern din România 
(Ministerul Culturii și Identității Naționale 
fiind parte din inițiativă) periclitează rea-
lizarea unei finanțări corespunzătoare. 
Ca să ne facem o idee despre amploarea 
dificultăților financiare, să spunem numai 
că în 2017, bugetul Asociației culturale a 
fost de 900.000 euro, în loc de 2,5 mili-
oane, cât fusese prevăzut!

Din partea autorităților locale s-a ma-
nifestat inițial o dorință de colaborare cu 
conducerea Asociației Timișoara 2021, 
directorul executiv Simona Neumann,  
care s-a dovedit sufletistă şi capabilă, ei 
datorându-i-se, în mare măsură, câştiga-
rea concursului pentru stabilirea Capitalei.  

este mai ușor să respingi aceste cereri 
decât să le soluționezi, să faci cercetări și 
documentare. Din fericire, cele mai multe 
cereri sunt rezolvate și aici intervine și 
activitatea energică a fundației româno-
israeliano-americane Caritatea, cu care 
Guvernul român, dar și Statele Unite, 
colaborează foarte bine. Ultima problemă 
este cea a proprietăților fără moștenitori, 
când familii întregi au murit în Hololcaust. 
Aici sunt necesare cercetări aprofunda-
te și Guvernul român a acceptat să se 
implice pozitiv. El va fi ajutat de bogata 
experiență a Organizației Mondiale de 
Restituire a Bunurilor Evreiești, ai cărei 
reprezentanți au participat, împreună cu 
Ambasada Israelului, la aceste discuții. 
Menționând înțelegerea de la Terezin 
din 2009, în cadrul căreia o serie de țări, 
inclusiv România, s-au angajat să rezolve 
chestiunea restituirilor, demnitarul ameri-

can a arătat că de-acum înainte Depar-
tamentul de Stat va controla măsura în 
care statele care și-au luat angajamente 
le-au și respectat și acest capitol va figura 
în Raportul anual al Departamentului de 
Stat privind drepturile omului. România 
a făcut progrese și există speranța ca 
problemele să fie soluționate definitiv. 
Atât timp cât, în pofida dificultăților, se 
manifestă bunăvoință din partea Guver-
nului român, Statele Unite sunt convinse 
că problemele se vor rezolva.

În cadrul mesei rotunde a fost abordat 
și efectul discursului urii și ce măsuri s-ar 
putea lua, mai ales împotriva celor din 
social media. Opinia vorbitorului a fost 
că ar fi necesară elaborarea unei poziții 
comune împotriva fenomenului, ca și 
împotriva manifestărilor extremiste.

Un alt aspect abordat cu autoritățile 
române, a mai spus demnitarul american, 

a fost cel al educației în domeniul Holo-
caustului. Statele Unite susțin astfel de 
inițiative pentru ca tinerii, copiii de pretu-
tindeni, atât în România, cât și în Statele 
Unite, să cunoască istoria Holocaustului, 
să știe că acesta a fost un eveniment 
singular, tragic, care trebuie cunoscut 
pentru a fi evitat. Există instituții și resurse 
care pot fi folosite pentru educarea tinerei 
generații. Vorbitorul a scos în evidență 
contribuția României ca președinte al 
IHRA în elaborarea definiției de lucru a 
antisemitismului, adoptată de mai mul-
te state. SUA nu se găsesc printre ele 
deoarece au adoptat o definiție aproape 
similară în 2010. Thomas Yazdgerdi și-a 
manifestat satisfacția că în România se 
va deschide un Muzeu al Istoriei Evreilor 
și Holocaustului.

EVA GALAMBOs

ALExANDRU MARINEsCU
(Continuare în pag. 6)

Alex. Victor Micula și E.S. Tamar 
Samash, la vernisajul expoziției
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„Acordul minorităților – foarte important în constituirea statului național unitar”

   „Sărbătorirea, în acest an, a Cente-
narului Unirii este indispensabil legată și 
de o reflecție metodică asupra contribuției 
minorităților – inclusiv a evreilor – la 
înfăptuirea și consolidarea acestui act; 
o contribuție care nu poate fi ignorată 
decât cu prețul unei perspective parțiale 
asupra acestui important eveniment 
istoric”, dimensionează prof. univ. dr. 
Alexandru Florin Platon gradul de impli-
care a minorităților naționale în realizarea 
Marii Uniri și în dezvoltarea ulterioară a 
României moderne. 

Profesor la Facultatea de Istorie a 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași, specialist în antropologie istorică, 
istoria mentalităților și istoria Evului Mediu 
european, istoria socială a României în 
secolele XVIII-XIX, prof. Alexandru Florin 
Platon este autor și coautor a peste 11 
volume în domeniile amintite. 

– Care a fost poziția minorităților 
naționale față de Marea Unire?

– Nici evreii, sașii și slovacii din 
Transilvania, nici germanii, polonezii, 
evreii, rutenii din Bucovina sau cei din 
Basarabia nu au așteptat reacția statului 
român față de revendicările lor de ordin 
juridic, politic și administrativ pentru 
a-și declara solidaritatea cu hotărârile 
de unire cu Țara, adoptate la Chișinău, 
Cernăuți și Alba Iulia de reprezentanții 
locali ai românilor. Mai toate minoritățile, 
prin reprezentanții lor aleși democra-
tic, și-au exprimat, încă de la început, 
adeziunea față de unirea cu România 
a provinciilor în care locuiau, legitimând 

astfel procesul de reconfigurare teritorială 
a statului național, înainte ca acesta să 
fie consacrat juridic prin Conferința de 
Pace de la Paris. Unirile succesive din 
1918, care au culminat cu aceea de la 
Alba Iulia, de la 1 decembrie, au avut 
toate un caracter democratic, subliniat și 
mai apăsat de acordul minorităților. Este 
un aspect foarte important al constituirii 
statului național unitar, care trebuie me-
reu și mereu evidențiat.

– Un istoric privind situația evreilor din 
Vechiul Regat? 

– Menționați în Principatele Române 
încă din Evul Mediu, evreii au devenit o 
prezență masivă în Țara Românească și, 
mai ales, în Moldova, începând cu finele 
secolului al XVIII-lea și în primii ani ai celui 
următor. Cum bine se știe, emigrarea lor 
a avut loc mai cu seamă dinspre teritori-
ile poloneze, ocupate de Imperiul Țarist, 
unde erau supuși, periodic, persecuțiilor. 
Chiar dacă domnii fanarioți i-au primit 
relativ bine, acordându-le largi privilegii 
economice și dreptul de a se stabili în 
orașe și târguri, evreii au fost discriminați 
din punct de vedere juridic, refuzându-li-se 
constant dreptul la „împământenire”. Fai-
mosul articol 7 din Constituția din 1866 a 
statuat acest lucru în mod oficial. Parado-
xal, ostilitatea față de evrei în Principatele 
Române s-a manifestat în contextul în 
care contribuția lor la urbanizare, progres 
economic, bunăstarea întregii populații, a 
fost, în cel de-al XIX-lea veac, hotărâtoare. 
Deși statutul de cetățeni le era refuzat, 
evreii au făcut donații și au luptat pe front 

în Războiul de Independență a Româ-
niei din 1877-1878 și în al doilea război 
balcanic din 1913. Aceeași atitudine s-a 
putut observa și în 1916, când, după o 
neutralitate de doi ani, România a intrat 
în „Marele Război” de partea Antantei. 

– Cum s-a manifestat concret această 
atitudine?

– Militari evrei au luptat pe toate fron-
turile importante ale războiului: Carpați, 
defileul Jiului, Turtucaia. Au suportat 
greutățile inimaginabile ale refugiului în 
Moldova, din anii 1916-1917, au partici-
pat la bătăliile victorioase de la Mărăști, 
Mărășești și Oituz. Câteva cifre: 23 000 
de evrei înrolați sub drapel românesc – 
10% din totalul populației evreiești; 882 
– căzuți în luptă; 772 – răniți; 449 – pri-
zonieri; 3 000 – dispăruți; 825 – decorați 
pentru fapte de bravură.

– Au fost oameni constrânși să lupte 
împotriva unor conaționali aflaţi în diferite 
tabere beligerante?

– Tema i-a inspirat lui Liviu Rebreanu 
romanul „Pădurea spânzuraților”, por-
nind de la cazul tragic al fratelui său. Alt 
exemplu revelator: eminentul medievalist 
polonez de origine evreiască Ernst Har-
twig Kantorowicz, cu familia naturalizată 
de multe generații în Germania, luptă pe 
frontul de la Verdun și, după capitulare, 
în Prusia Orientală împotriva polonezilor, 
cărora le fusese cedat un larg teritoriu 
din regiunea respectivă. Ca și evreii 
din România, el a îmbrățișat idealul de 
unitate al țării de care se simțea profund 
atașat. Regimul nazist avea să-i „răs-

plătească” devotamentul prin retragerea 
cetățeniei și constrângerea la emigrare  
în 1938. 

– Care au fost consecințele Marii Uniri 
din perspectiva populației minoritare?

– În primul rând, ponderea numeri-
că: minoritățile naționale reprezentau 
circa 28% din totalul celor 18 milioane 
de locuitori. Evreii, de pildă, urcau la 
peste 4% în România reîntregită: circa 
750 000 la recensământul din 1930. În 
al doilea rând, recunoașterea egalității 
juridice cu populația majoritară, prin 
decretele-lege din 1918-1919, ale căror 
prevederi, concordante cu Tratatul de 
Pace de la Trianon, au fost incluse în 
Constituția din 1923. Pentru evrei, acor-
darea generalizată a cetățeniei române 
constituia reparația îndelung așteptată 
a unei nedreptăți istorice. Încetățenirea 
cu drepturi depline a minorităților a con-
stituit unul dintre factorii aflați la originea 
procesului de modernizare a României. 
Dacă viața politică în România a avut 
multă vreme un caracter democratic, 
acest lucru s-a datorat minorităților, care 
au întreținut acest climat prin partidele și 
organizațiile lor. 

– Statutul minorităților etnice în noua 
Europă? 

– Acest statut demonstrează că sta-
bi litatea și prosperitatea unui stat sunt 
esențial condiționate de respectarea 
drepturilor minorităților, care, prin atașa-
mentul lor față de cadrul politic intern și 
inițiativele pe tărâm economic și cultural, 
contribuie la bunăstarea generală. 

„Împlinirea înseamnă să muncești  
cu plăcere o viață întreagă”

„Am crescut într-o frumoasă localitate de munte, Câmpu-
lung Moldovenesc, într-o casă de evrei păstrători de tradiție”, 
retrăiește clipe dragi dr. Mirjam Bercovici care, anul acesta, 
împlinește 95 de ani. „Tata, geamgiu și tinichigiu, avea un mic 
magazin de sticlărie și obiecte de uz casnic. Părinții încercau 
să-mi ofere tot ceea ce nu le putuseră oferi părinții lor: lecții 
de ebraică, de citit și scris în idiș predate de un melamed aca-
să; lecții de pian – tata-mi cumpărase o pianină – care mi-au 
deschis gustul pentru muzică. Împrumutam atât de des cărți 
de la biblioteca orașului, încât se mira bibliotecara. La vedere, 
citeam basme; sub plapumă – romane interzise de mama, 
fiindcă erau „licențioase”: Zola, Maupassant… Citeam și pre-
să: Dimineața, Adevărul, Morgenblatt, Jὔdische Allgemeine 
Zeitung, la care părinții și bunicii erau abonați. Aflam, astfel, ce 
se-ntâmpla în lume, mai ales în Germania. Învățam fără efort. 
Eram premiantă întâi aproape-n toate clasele. Nu era zi să nu 
ajungem, eu și sora mea, de la școală la bunici. Spre seară 
venea tata să ne recupereze. Bunica nu știa carte, dar avea o 
imaginație debordantă. Și azi știu descântece-n idiș, învățate 
de la ea. Locuiau împreună c-o soră a tatei, văduvă din Primul 
Război Mondial, și fiica ei. Albă ca Zăpada-i spuneam. Era cu 
zece ani mai mare ca mine și nu-mi dădea atenția pe care aș fi 
vrut-o. De Șabat ne vedeam și cu cele două surori ale bunicii, 
cu copiii lor. Aveam mulți prieteni, dar trei prietene bune. Cea 
mai longevivă prietenie a durat până în 1996, când prietena 
mea a murit în Israel. Veneau în oraș trupe itinerante de teatru 
idiș. Atunci am văzut-o prima dată pe Dina Kὅnig. Săptămânal 
mergeam la cinema. Clasele a V-a și a VI-a de liceu le-am făcut 
la pretențiosul „Carmen Sylva“ din Botoșani, unde locuiau bunicii 
materni, până la excluderea din motive rasiale. În ’40 am stat 
acasă și-am învățat engleză”. 

– Momente din deportarea-n Transnistria?
– Era-ntr-o duminică, 12 octombrie 1941. Mergeam pe jos, 

cu boccelele-n mâini, spre gară. De-o parte și de alta a dru-
mului, concetățeni ai noștri, unii – foști vecini, foști prieteni, ne 
azvârleau insulte. Bunicii erau octogenari. Au murit la Moghilev. 
Nici măcar nu ne-a fost dat să fim cu ei… În ’67, am fost acolo 
într-o călătorie-pelerinaj, să le caut mormintele. N-au morminte. 
Au fost aruncați într-o groapă comună. Când ghetoul «nostru» 
din Djurin a fost eliberat, după două săptămâni de mers pe jos, 
am ajuns la Botoșani. Am plecat zece tineri, am sosit doar eu. 
Acolo l-am întâlnit pe tata, venit dintr-un lagăr de muncă forțată 
de lângă Odesa. Nu știam dacă mai trăia. Mama și sora mea au 
ajuns la noi după aproape o lună. Nimeni nu ne mai recunoștea. 

– De ce ați ales medicina?
– În Transnistria am văzut că oamenii pot fi ajutați în cea mai 

mare măsură de medici. Nu mi-a fost ușor să reîncep școala, 
după patru ani de lagăr. Și, totuși, am terminat liceul, am luat 
bacalaureatul și-n ’45 am intrat la Facultatea de Medicină din 
Iași. Mi-au trebuit 3-4 ani pentru a-mi ajunge colegii din urmă. 
M-am căsătorit în studenție și m-am mutat la București, absol-
vind acolo Facultatea de Pediatrie. 

– Carieră?
– Am intrat preparator la Institutul pentru Ocrotirea Mamei 

și Copilului, ulterior – la Spitalul „Emilia Irza“. Am reușit la con-

cursul de medic speci-
alist și-n ’59 la concur-
sul de medic primar. 
De atunci până la pen-
sionare, am fost șef al 
Secției de Oncologie 
la Spitalul Fundeni. În 
’76 am devenit doctor 
în științe medicale. 
Ulterior, am fost medic 
la Centrul de Ajutor 
Medical al Federației, 
apoi la Școala Lauder. 
Am fost voluntară a 
BBR și AERVH. Am peste 120 de lucrări tipărite în țară și stră-
inătate, am susținut numeroase comunicări, am colaborat la 
trei cursuri de specialitate, am publicat cărți de memorialistică, 
traduceri din română în germană și din germană în română. Co-
laborez la revista online Baabel. Nu concep existența inactivă.

– Problema Alialei? 
– Și-au pus-o părinții înainte de deportare. N-au rezolvat-o. 

Prin anii ’50, Israelul impunea ebraica în defavoarea idișului. 
Soțul meu, secretar literar la TES, își dorea să continue să scrie 
în idiș, cărțile lui erau prețuite, nu se gândea la plecare. În ’70, 
după un turneu cu trupa TES în Israel, s-a întors entuziasmat, 
ceea ce deschidea iar perspectiva. Curând, însă, s-a îmbolnăvit 
incurabil, așa că subiectul s-a închis. Am vizitat de șapte ori 
Israelul. Regret că n-am făcut la timp Alia. 

– Evreitate în perioada postbelică?
– În pofida faptului că-n discursurile oficiale intram la catego-

ria „și alții”, n-am ezitat să ne afirmăm evreitatea. La grădiniță, 
fiica noastră a fost întrebată: ce profesii au părinții tăi? Mama 
e doctoriță, tata – evreu, a răspuns. Oriunde ne mutam, evreul 
„de meserie”, Israil Bercovici, fixa în primul rând Mezuza pe 
ușa de la intrare. Cele circa 3 000 de volume în idiș, colecții de 
reviste vechi și rare în idiș le-am donat Universității din Potsdam, 
Catedra de religie, unde o sală îi poartă numele.

– Soarta idișului?
– De multe ori visez că discut despre asta cu prietenii lui 

apropiați, Victor Rusu, Anton Celaru care, nici ei, nu mai sunt pe 
lume. Cultura idiș, sigur, va dăinui. Dar Holocaustul și urmările 
lui i-au diminuat considerabil audiența. 

– Examene de viață?
– Le dau permanent, supraviețuind după moartea prematură 

a soțului, a fiicei. Cred că munca m-a ținut vie.
– Album de familie?
– Există-n mine și-n sora mea: fotografii încrustate-n noi. Îl 

răsfoim mental împreună. 
– Ați mai fost în orașul natal?
– Am încercat, dar n-am putut. Am Câmpulungul meu din 

suflet, nu cel din care-am fost alungată. 
– Ce-i împlinirea?
– Să muncești cu plăcere o viață întreagă. 

Interviu cu  
dr. Mirjam Bercovici

Interviu cu prof. univ. dr. 
Alexandru Florin Platon

Pagină realizată de IULIA DELEANU

De asemenea, un 
remarcabil spirit de 

conlucrare s-a făcut simțit pe plan local 
între comunitatea evreiască, Asociație și 
Primărie, urmând ca unele manifestări să 
se desfășoare în spații ale comunității 
evreiești. De remarcat, în acest context, 
faptul că F.C.E.R. a aprobat recent soli-
citarea Primăriei Timișoara ca Sinagoga 
„Fabric” să treacă în administrarea 
gratuită a municipalității, pe o perioadă 
de 40 de ani, urmând ca lăcașul să 
fie reabilitat și transformat în sală de 
teatru. De acest proiect se ocupă, din 
partea Federației, Luciana Friedmann, 
președinta comunității timișorene, și 
secretarul general al F.C.E.R., Eduard 
Kupferberg.

După acest debut promițător, au apă-
rut niște nori destul de negri, pe care, dat 
fiind că Banatul vrea dintotdeauna să fie 
fruntea, principalii actori locali, în frunte 
cu Simona Neumann și ceilalți membri 
ai conducerii Asociației, împreună cu 
autoritățile locale, vor trebui neapărat să 
îi împrăștie.

Anul 2018 este esențial pentru reușita 
proiectului și, dacă la dificultățile fi-
nanciare deja amintite, se adaugă și 
fricțiuni la nivelul conducerii Asociației, 
al autorităților locale și centrale, precum 
și al unor intelectuali timișoreni, cursa 
pentru succesul proiectului „Timișoara, 
Capitală Culturală Europeană” va începe 
cu un handicap serios: cel al atletului care 
ratează startul și trebuie, pe parcurs, să 
recâștige timpul pierdut. 

Timișoara…
(Urmare din pag. 5)
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O  v e s t e  b u n ă Să ne amintim!

Elevii timişoreni  
au afirmat #WeRemember

„Livratorii  de lumină“

T u  b i Ş v a t

H o l o c a u s t

Din nou a fost sărbătoare

În memoria ostașilor evrei 
căzuți în Primul Război Mondial

Şi anul acesta, membrii Comunităţii 
Evreilor din Cluj s-au reunit în ambianţa 
strâmtă, dar prietenoasă, a „sălii mari” 
din sediul actual al comunităţii, pentru a 
celebra împreună Anul Nou al Pomilor. 
Farfurioarele cu fructe exotice au fost 
pregătite din timp de organizatorii eve-
nimentului, Grupul Haverim, iar hrana 
spirituală a fost oferită de eruditul profesor 
universitar Ossi Horovitz, care a vorbit nu 
numai despre semnificaţia Tu 
biȘvat-ului, ci şi a celorlalţi 
„ani noi” iudaici. Cu ace-
laşi prilej, Robert Schwartz, 
preşedintele C.E. Cluj, a 
arătat că odată cu Anul Nou 
al Pomilor, care reînnoieşte 
ciclul de vegetaţie, va începe 
şi mult aşteptata reînnoire 
a Sinagogii Neologe (azi 
cunoscută și ca Templul 
Memorial al Holocaustului), 
ridicată în 1867 şi renovată 
în 1947. Lucrările vor demara 
în martie. Se preconizează 
ca renovarea să avanseze 

fără sincope (finanţarea fiind asigurată 
din fonduri proprii) şi, în câţiva ani, să se 
inaugureze şi noul complex comunitar, 
care va cuprinde şi o sală încăpătoare 
pentru sărbătorile iudaice.

Anul Nou al Pomilor este o sărbătoare 
îndrăgită de evreii clujeni şi pentru faptul 
că formaţia de muzică klezmer Mazel Tov 
(cu neobositul nucleu al soţilor Socea) vine 
an de an cu un repertoriu înnoit. (A.G.)

Consacrarea, pe plan internaţional, 
de către ONU a zilei de 27 ianuarie ca 
dată la care se cinsteşte amintirea dramei 
Holocaustului a fost un gest de respect 
şi compasiune datorat, în egală măsură, 
victimelor şi supravieţuitorilor acestei 
imense tragedii umane.

În anul 2018 manifestările, organizate 
de ONU în ţări din întreaga lume, pentru 
comemorarea victimelor Holocaustului 
s-au desfăşurat sub genericul „Rememo-
rarea Holocaustului şi educaţia, respon-
sabilitatea noastră comună”, astfel încât 
tânăra generaţie să respingă cu fermitate 
toate formele de rasism, violenţă, xeno-
fobie şi antisemitism.

Începând din anul 2008, Institutul 
Francez din Iaşi marchează Ziua Memo-
riei prin organizarea unor evenimente 
cultural-artistice dedicate prevenirii şi 
combaterii crimelor împotriva umanităţii. 
Anul acesta, la cea de-a X-a ediţie a Zilei 
Memoriei, Institutul Francez din Iaşi a 
găzduit două evenimente de comemorare 
a victimelor Holocaustului. 

Primul dintre acestea, intitulat „Arbo-
rele Memoriei”, a fost organizat împreună 
cu Europe Direct Iaşi care, alături de 
cele 25 de Centre de Informare Europe 
Direct din România, reprezintă unul din-
tre principalele instrumente folosite de 
Comisia Europeană pentru informarea 
cetăţenilor şi comunicarea cu aceştia la 
nivel european.

Preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Iaşi, ing. Abraham Ghiltman, invitat la 
eveniment, a intrat în dialog cu elevi şi 
profesori de la Liceul Teoretic “Vasile 
Alecsandri”, Colegiul Economic Adminis-
trativ, Colegiul Naţional, Liceul Tehnologic 
Economic de Turism şi Liceul Tehnologic 
Economic “Virgil Madgearu” şi a evocat, 

din aduceri aminte, zilele lui iunie 1941 
când, copil fiind, a trăit tragedia Pogro-
mului de la Iaşi, alături de familia sa. Vor-
bitorul a adus un pios omagiu celor cca. 
18 milioane de victime ale Holocaustului, 
cetăţeni din diverse ţări, de diverse reli-
gii, aparţinând diverselor grupuri etnice 
şi culturale (evrei, polonezi, romi, copii, 
persoane cu dizabilităţi, homosexuali, 
martori ai lui Iehova etc.), supravieţuitori-
lor acestui genocid total, sistematic şi fără 
precedent comis de Germania nazistă 
şi colaboratorii săi, dar şi oamenilor de 
mare omenie care şi-au salvat semenii 
în cumplitele momente de atunci: Regi-
na-Mamă Elena, Viorica Agarici, farm. D. 
Beceanu, ing. Grigore Profir, unii, precum 
preotul Răzmeriţă şi ing. P. Naum, chiar 
cu preţul propriei vieţi.

Elevii ieşeni, interesaţi de a afla cât 
mai multe despre istoria anilor 1933-
1941, anii de ascensiune ai nazismului, 
au pus şi şi-au pus întrebări pertinente 
despre politica de persecuţii rasiale, cum 
a fost ea posibilă în România şi cum a fost 
privită de populaţia românească.

La îndemnul Ioanei Pruteanu, coor-
donator Europe Direct Iaşi, ei au desenat 
arborele memoriei, pe care l-au împodobit 
cu gânduri despre solidaritate, iubire, 
respect, egalitate, fraternitate, educaţie, 
indiferenţă, omenie, smerenie, bunătate, 
armonie, empatie, spirit de sacrificiu, 
responsabilitate, credinţă în noi şi în 
ceilalţi etc., în dorinţa ca el să fie un 
remember al tragediei Holocaustului. 
Din toate gândurile exprimate am putut 
desprinde îndemnul de a învăţa din istorie 
şi a respecta dreptul la viaţă al tuturor 

Ultimul mare eveniment, înainte de 
debutul lucrărilor efective de renovare 
din Sinagoga timişoreană Cetate, a fost 
comemorarea Holocaustului, dedicată, în 
primul rând, elevilor timişoreni. Conduşi 
de profesoarele Olimpia Cirimpei (Liceul 
„Carmen Sylva”), Simona Hochmuth 
(Liceul Alimentar) şi Alice Josan (Liceul 
„Ion Mincu”), cei peste 100 de copii şi 
tineri participanţi au avut ocazia să afle 
despre tragedia Holocaustului. 

Preşedinta Comunităţii Evreilor Timi-
şoara, dr. Luciana Friedmann, a vorbit 
despre alegerea specială a acestui spaţiu 
pentru a ne aminti de cei care au căzut 
victime inocente ale unui regim criminal, 
organizat sistematic. 

Prof. dr. Victor Ne-
umann, istoric, autor 
a numeroase volume 
consacrate tragediei 
evreilor de pe teritoriul 
României, s-a referit la 
paşii care au premers 
şi la felul în care a 
fost organizată ucide-
rea celor 6.000.000 
de evrei, între care 
1.500.000 de copii. 
Atât cuvântul său, cât şi cel al secretarului 
general al F.C.E.R., Eduard Kupferberg, 
şi al rabinului Zvika Kfir s-au referit la 
universalitatea suferinţei umane, care 
trebuie să ne afecteze în aceeaşi măsură 
pe toți. Noi trebuie să cunoaştem cele 
trăite de generaţiile anterioare pentru a 
evita eventuale pericole ale prezentului şi 
viitorului. Acesta a fost mesajul exprimat 
de toţi vorbitorii.

Fiecare participant a aprins câte o 
lumânare, simbol al unui gând, pentru un 
copil ucis în Holocaust. De asemenea, 
toţi tinerii şi profesorii lor s-au fotografiat 
cu mesajul „#WeRemember“, iniţiativă a 

Congresului Mondial Evreiesc, ca semn 
al faptului că, deşi nu au trăit direct aceas-
tă tragedie, generaţiile actuale nu se lasă 
pradă uitării.

Mesaj religios comun  
împotriva sclaviei

Corul Comunităţii Evreilor din Timi-
şoara, rabinul Zvika Kfir şi preşedinta 
Comunităţii, dr. Luciana Friedmann, au 
reprezentat comunitatea la tradiţionala 
sărbătoare ecumenică, organizată anual. 
De această dată, gazda evenimentului a 
fost Biserica Ortodoxă din Cartierul Iose-
fin. Amfitrion al evenimentului a fost chiar 
IPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului. 

Mesajul întâlnirii a fost nevoia de pace 
şi înţelegere interumană în vremurile 
moderne, un deziderat atât de important 
pentru ca lumea actuală să poată exista. 

O temă centrală a acestui an a fost 
lupta împotriva sclaviei, care există, chiar 
dacă uneori în forme mai subtile, şi în 
epoca actuală. Rabinul Zvika Kfir a vorbit 
cu această ocazie despre Exod, despre 
ce a însemnat drumul spre libertate fizică 
şi mentală. Corul comunităţii, condus de 
Alexandru Fischer, a fost una dintre cele 
mai apreciate formaţii muzicale, al cărei 
mesaj celebrează „pacea sub măslini“.

LUCIANA FRIEDMANN

Grupurile de voluntari, formate mai 
ales din tineri, s-au angajat să nu-i dea 
uitării pe membrii „generației a treia” și le 
fac vizite, care creează momente încărca-
te de multă emoție. Acestea sunt şi un bun 
prilej pentru ca discuțiile purtate să aducă 
numeroase învățăminte și să se depene 
amintiri care mențin vie istoria comunității.

Cu ocaza Sărbătorii de Hanuca, în 
cadrul comunității din Brașov au avut loc 
șapte vizite, iar tinerii, „livratorii de lumi-
nă”, împreună cu gazdele, au aprins cea 
de a șaptea lumânare a sărbătorii. În toate 
aceste vizite am primit și am oferit căldura 
pe care o poate crea apropierea între 
oamenii care se cunosc, au ce să-și co-
munice și să împartă bucuria momentului.

VAL GEORGE

Ca de fiecare dată, evenimentele cre-
ează o atmosferă deosebită la Comunita-
tea din Braşov. Ziua de 15 Şvat nu a putut 
rămâne neonorată din câteva motive bine 
încetățenite la noi, cel mai important fiind 
acela că unul sau doi copii se pregătesc 
pentru a completa mica noastră livadă de 
vișini cu încă un exemplar. 

De data aceasta frații David și Eszter 
Tabak, membri ai comunității noastre din 
obștea de la Sfântu Gheorghe, au fost 
eroii evenimentului. Un alt motiv, la fel de 
mult așteptat, reîntâlnirea într-o atmosferă 
deosebită a membrilor comunității. Este 

adevărat că nu au lipsit fructele care, cu 
această ocazie, au fost savurate din plin; 
s-au dus pachete cu fructe și persoanelor 
asistate, care nu au putut fi prezente. Cu 
vinul, însă, nu am reușit să facem față 
prescripțiilor, pe care le cunoaștem!

Așteptăm, cu  multă nerăbdare, să 
revedem grădina înflorită în acel alb in-
tens și odihnitor, în ambianță cu verdele 
frunzelor și, bineînțeles, ca  în fiecare an, 
rodul generos pe care aceasta ni-l oferă 
împreună cu spectacolul de culori în care 
vișiniul fructelor ne încântă.

VAL GEORGE

Salutând acțiunea autorităților de stat 
de a planta 335.000 de puieți de stejar la 
Mărășești, în Parcul Memoriei Naționale, 
câte unul pentru fiecare erou căzut în 
Primul Război Mondial, președintele C.E. 
Craiova, prof. univ. dr. Corneliu Sabetay, 
a organizat o acțiune de plantare de puieți 
de stejar și în memoria ostașilor evrei 
români căzuți în Războiul de Reîntregire 
a României. 

Publicația craioveană „Libertatea Cu-
vântului” specifică: „Din 230 000 de evrei, 
câți trăiau în Vechiul Regat în urmă cu mai 
bine de o sută de ani, au fost mobilizați 
23 000, au murit 882, au fost răniți 825, 
au căzut prizonieri 449 și au fost dați 
dispăruți 3 043. Pentru contribuția lor 
foarte importantă, 220 de medici și sani-
tari evrei au fost decorați. În numeroase 
orașe s-au constituit comitete de ajuto-
rare finanțate de comunitățile evreiești, 

care au donat, fără deosebire de etnie, 
ajutoare pentru familiile combatanților. 
Totodată, au pus la dispoziție pentru ar-
mată spitalele și școlile evreiești, ajutând 
orfanii de război”. 

„Numai în Cimitirul evreiesc din Craio-
va – semnalează președintele comunității 
–, pe Monumentul ridicat pentru cinstirea 
memoriei ostașilor evrei eroi se află 
înscrise numele a 62 de evrei craioveni 
care și-au dat viața pentru România”. 
Președintele Comunității craiovene a 
propus ca, împreună cu alți membri ai 
C.E. Craiova, mai mulți voluntari să plece 
la Mărășești pentru a planta câte un puiet 
de stejar în Parcul Memoriei Naționale 
spre neuitarea ostașilor evrei eroi. Ape-
lul se adresează, prin intermediul R.E., 
tuturor comunităților evreiești din țară să 
se alăture în acest proiect, care să fie pus 
în operă de F.C.E.R. (I.D.)

Braşov

Timişoara

Braşov

Craiova

Cluj
Iaşi

(Continuare în pag. 8)
MARThA EŞANU
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C e  s u n t  T f i l i n
Și să fie poruncile acestea pe care ți le dau astăzi la inima 

ta. Și să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele 
când ești acasă și când călătorești, când te culci și când te scoli. 
Și să le legi ca un semn pe mâna ta și ca ”totafot” între ochii tăi 
(Devarim/ Deuteronom 6:7-9) 

Cum ne ajung poruncile Torei la inimă? Cunoașterea o 
putem dobândi prin învățătură. Iubirea, mai greu. Tora ne dă 
trei sfaturi. Primul este transmiterea către generația viitoare. Al 
doilea este repetarea chiar în cele mai grele condiții în fiecare 
seară și dimineață. Al treilea, cel mai greu de înțeles, este de a 
purta aceste învățături pe mâna stângă în dreptul inimii, lăcașul 
iubirii, și pe cap, aproape de lăcașul gândurilor. 

Ce sunt „totafot”? Cuvântul care apare doar de două ori în 
Tora nu le era cunoscut nici măcar înțelepților din perioada Tal-
mudului. Deși textul din Tora e foarte sumar 
și nu e nici pe deplin înțeles, regulile legate 
de Tfilin au trecut prin viu grai din generație 
în generație. Maeștrii care fabricau Tfilin 
și-au transmis învățătura ucenicilor care la 
rândul lor au devenit maeștri. Surse scrise 
avem doar puține. În Talmud, unde au fost 
consemnate cele mai multe legi orale, 
referirea la Tfilin este încă mai sumară. 
Tradiția a continuat să treacă prin viu grai 
și a fost așternută pe hârtie doar în ultimele 
sute de ani. 

Cuvântul „Tfilin” este un plural. Singu-
larul, mai puțin folosit, este „Tfila”. O Tfila 
este o cutie paralelipipedică cu secțiune pătrată făcută din piele 
înnegrită așezată pe un postament din piele înnegrită care se 
leagă pe mână sau pe cap cu o curea din piele înnegrită. 

În cutia paralelipipedică se află patru paragrafe din Tora 
scrise pe pergament. Tfila care se pune pe mână are un singur 
compartiment, în care se găsesc cele patru texte pe un singur 
pergament. Tfila care se pune pe cap are patru compartimente. 
În fiecare se află câte un pergament. Poate se ascunde aici un 
simbol: menirea inimii este să perceapă întregul, iar mintea are 
datoria „să despice firul în patru”.

Regulile care descriu forma dorită și limitele acceptabilității 
unei litere sunt deosebit de complexe. Datorită acestei 
complexități, ele nu au fost incluse în Șulhan Aruh, codul de bază 
al legii iudaice, și au fost lăsate pentru lucrări de specialitate. 

Scrisul acestor pergamente este foarte mărunt, ceea ce 
necesită o deosebită migală. Numai scribii care s-au antrenat 

ani buni, scriind suluri de Tora și Mezuze, se încumetă să  
scrie Tfilin.

O dificultate în plus este faptul că scribul trebuie să scrie 
literele în ordinea în care apar în Tora. Dacă, din neatenție, a 
sărit o singură literă din primul fragment și și-a găsit greșeala 
doar după ce le-a scris pe toate cele patru, în van toată munca! 
Încercarea nu e deloc ușoară. Data când a scris fiecare perga-
ment o știe numai scribul. Dacă va înșela pentru a-și recupera 
pierderea, numai Cel de Sus știe. De aceea numai un om cu 
frica Domnului poate scrie Tfilin. 

Cele scrise până acum sunt doar o mică parte a rigorilor 
legate de scriere de Tfilin. Prețul lor, deloc ieftin, este pe deplin 
justificat. Un preț prea ieftin este un important semnal de alarmă 
pe o piață care se bazează doar pe încredere.

Nu lipsesc pe piață nici falsurile. În 
urmă cu câțiva ani, am văzut un reportaj 
despre un atelier care funcționa clandestin, 
în care pergamentul pentru Tfilin era scris 
de un braț robotic. Nu am nimic împotriva 
eficientizării în industrie, dar nu tot ce se 
potrivește pentru bunuri de consum se 
potrivește și pentru articole de cult. De 
aceea trebuie să cumpărăm Tfilin numai 
de la surse de încredere.

Fabricarea cutiilor din piele este un 
meșteșug cunoscut doar de puțini. Astăzi 
avem expoziții în care se văd cutiile de 
Tfilin în diferitele stadii de producție, dar, 

din păcate, ele nu au ajuns încă în România. Tot ce pot să vă 
recomand este un scurt filmuleț, pe care îl puteți găsi la adresa 
Mitzion Tefillin Factory - YouTube. 

Cutiile se fac din piele de foarte bună calitate și sunt lucrate 
cu grijă pentru a rezista vicisitudinilor timpului. Mulți folosesc 
aceeași pereche de Tfilin de la Bar Mițva până la adânci 
bătrâneți. Tfilin create de maeștri renumiți sunt moștenite din 
generație în generație. Totuși, cu timpul, pot interveni anumite 
stricăciuni, unele chiar ușor de reparat. 

Închei prin a invita membrii comunității ale căror Tfilin nu 
au mai fost verificate de mult timp să treacă pe la Cancelaria 
Rabinică. Nu sunt mare specialist în materie, dar sunt câteva 
stricăciuni mici pe care știu să le repar. Dacă va fi nevoie mă 
voi bucura să fac aceste mici reparații, desigur, fără niciun cost. 

(Va urma)
Prim-rabin RAFAEL shAFFER 

B u c u r i a  n o p ț i i  d e  P u r i m
Calendarul evreiesc include diferite 

sărbători. Unele sunt zile de meditație, 
altele sunt sărbători agricole. Unele 
amintesc de vechiul lor mod de cele-
brare, în Templul de la Ierusalim. Unele 
sunt menționate în Tora, altele nu, totuși 
sunt sărbători mari, legate de destinul 
poporului evreu. 

Tocmai aceste sărbători care nu sunt 
menționate în Tora au un caracter istoric 
special. Ele se referă la istoria poporului 
lui Israel în perioada celui de-al Doilea 
Templu de la Ierusalim, la supraviețuirea 
lui în noile condiții, în contact strâns cu 
alte popoare. 

Una dintre aceste sărbători, Purim, 
se referă la însăși supraviețuirea lui 
Israel în Diaspora. Este vorba despre 
evenimente povestite în Cartea Esterei 
din Biblia Ebraică, având aspectul unui 
roman, din punct de vedere literar. Regele 
persan Ahașveroș (probabil Ahavahștra, 
Xerxes, din secolul al IV-lea înaintea erei 
creștine) încredințase puterea în stat 
sfetnicului său, Haman. Acesta a decis 
ca toți supușii să i se închine. Dar Mor-
dehai Evreul, originar din tribul Beniamin, 
dintre urmașii deportaților în Babilon după 
cucerirea Ierusalimului de către regele 
Nebukadnețar (Nabucodonosor), a re-
fuzat să i se închine lui Haman, un om: 
ca evreu, el se putea închina numai lui 
Dumnezeu. Faptul l-a enervat pe Haman, 
care a decis nu numai uciderea lui Mor-
dehai, ci și a tuturor celor din neamul său. 

Dar Mordehai era un evreu bine inte-
grat în societatea persană, atât el, cât și 
familia lui. Nepoata sa, Esther, orfană pe 
care el o crescuse, fusese aleasă de rege 
să-i fie soție, datorită frumuseții ei. Ea de-
venise regină în locul lui Vaști, fosta soție 
a regelui, care refuzase să îndeplinească 
porunca acestuia de a-și arăta frumusețea 
în fața prietenilor soțului. Mordehai venea 
la poarta palatului regal ca să afle ce mai 

face nepoata sa, care, la recomandarea 
lui, nu își divulgase originea evreiască. 
Prin prezența lui la poarta palatului rege-
lui, Mordehai venise în contact cu Haman. 
Odată, stând la poarta regelui, nebăgat 
în seamă de nimeni, auzise despre un 
complot împotriva regelui și transmise-
se acest lucru. Regele fusese salvat, 
vinovații – pedepsiți, iar faptul – înscris 
în cronica regatului. Intriga se înnoadă. 
Haman reușește să obțină de la rege 
aprobarea de a-i ucide pe toți evreii din 
regatul persan la 14 Adar, data la care au 
căzut sorții (Purim). Bineînțeles, totul era 
pregătit cu discreție. Dar Mordehai, așa 
cum aflase despre complotul împotriva re-
gelui, a aflat și despre acest lucru. Soluția 
era intervenția la rege. Dar cum? Prin 
intermediul reginei Esther. Ea însă nu știa 
nimic din cele ce s-au întâmplat. Mordehai 
reușește să-i transmită și s-o convingă 
să intervină. Dar era greu: deși avea titlul 
de regină, Esther trăia în harem și nu 
mai fusese „chemată” de mult la rege. 
După un post lung, însoțit de rugăciune, 
ea reușește să ajungă la rege și începe 
demersuri pentru salvarea poporului ei. 

Într-o noapte, regele are insomnie 
și-i cere unui secretar să-i citească din 
cronica regatului. Așa își reamintește 
de faptul că a fost salvat de Mordehai și 
îi cere tocmai lui Haman, omul său de 
încredere, să-i dea lui Mordehai toate 
onorurile. Haman este surprins, dar ne-
voit să accepte. Atunci când, în prezența 
lui Haman, regina Esther îi povestește re-
gelui ce a aflat asupra intenției lui Haman, 
regele se miră, iar Haman îi cere iertare. 
Dar pedeapsa este spânzurarea lui Ha-
man chiar pe spânzurătoarea pe care el 
i-o destinase lui Mordehai. Neamul lui 
Israel este salvat. Din zi de doliu, ziua 
în care au căzut sorții (Purim) a devenit 
zi a salvării și a bucuriei salvării. Evreii 
primesc de la rege dreptul de a-i ucide pe 

cei care au vrut să-i ucidă pe ei, ceea ce  
și fac. 

Totul este înscris în Cartea (Sulul) Es-
terei, pentru a fi citită în fiecare an, în ziua 
aleasă de sorți. Amintirea salvării, bucuria 
ei s-au transmis astfel din generație în 
generație, până astăzi. Meghilath Esther 
este citită anual în sinagogi în seara de 
ajun de Purim și în dimineața de Purim.

Purim este celebrat anual prin petre-
ceri, muzică, dans, carnaval. Bineînțeles, 
sărbătoarea a intrat în tradiția și folclorul 
iudaic. Există un tratat talmudic special 
asupra ei, Masekheth Meghilah. Teatrul 
evreiesc s-a format treptat, cu prilejul 
sărbătorii de Purim, înainte de a deveni 
un teatru profesonist. Purim a intrat în 
arta și literatura iudaică și în cea creștină.

Meghilath Esther a fost tradusă în nu-
meroase limbi, atât în cadrul traducerilor 
Bibliei (evreiești și creștine), cât și ca o 
carte sau broșură separată, pentru a fi 
înțeleasă de toți evreii care participau la 
lectura ei în sinagogi. În limba română 
există câteva ediții ale textului ebraic, 
însoțit de traducere. Dar nu numai atât. 
Petrecerea de Purim prilejuiește un chef 
cu vin, la care există obligația fiecăruia de 
a se îmbăta într-atât, încât să ajungă a-i 
confunda pe Haman cu Mordehai, bles-
temul asupra primului și binecuvântarea 
celui de al doilea. 

Această petrecere – balul de Purim – 
a fost celebrată de-a lungul generațiilor, 
inclusiv în România de altădată. În unele 
comunități evreiești apăreau și reviste sa-
tirice ocazionale, în idiș și/sau românește. 
S-a încetățenit și obiceiul coacerii și con-
sumului unei prăjituri speciale, triunghiu-
lare, umplută cu nuci și mere, sau cu gem 
de curmale, mac, ciocolată. Prin etimo-
logie populară, intrată în folclor, această 
prăjitură, inițial numită „Buzunarul lui Ha-
man”, a căpătat denumirea „Humântaș” 
în limba idiș și „Ozney Haman” (Urechile 

lui Haman) în limba ebraică. Există și 
obligația de „Mișloah manot”, trimiterea 
de daruri de mâncare săracilor, pentru ca 
să poată celebra sărbătoarea de Purim și 
ei. Ulterior a apărut obiceiul trimiterii de 
daruri de mâncare tuturor, în dimineața 
de Purim. Uneori, petrecerea de Purim, 
însoțită de beție, era celebrată nu numai 
de evrei, ci și de vecinii lor creștini, ceea 
ce se întâmpla uneori la Iași la sfârșitul 
secolului al XIX-lea și începutul secolului 
al XX-lea: regretatul ziarist Grigore Ata-
nasiu mi-a povestit acest lucru, cu mulți 
ani în urmă, ca o amintire din tinerețea lui.

În secolul al XIV-lea, rabinul Mena-
chem ben Aharon ibn Zerach din Toledo 
(c. 1310-1385) a scris Maariv leil Purim 
(Vecernie pentru noaptea de Purim), 
o parodie versificată veselă, satirică, a 
poemului sinagogal „Leil șimurim hu zeh 
halaylah” (Aceasta este noaptea când 
stăm de veghe), inclus în rugăciunea 
de seară în ajunul primei zile de Pesah. 
Bineînțeles, autorul a transferat cazul, 
în mod ironic, din noaptea de Pesah în 
noaptea de Purim. Deși o parodie comică, 
ea a fost introdusă în cărți de rugăciune 
serioase pentru sărbători și în culegeri 
serioase de poeme sinagogale. Această 
parodie descrie ziua de Purim, importanța 
acesteia, obligația fiecăruia de a se înve-
seli în această zi și mai ales în această 
noapte. Unii cercetători ai literaturii 
ebraice medievale au interpretat această 
parodie și ca pe o reacție critică și satirică 
a autorului ei împotriva numărului mare de 
poeme sinagogale (piyutim) și a creșterii 
numărului de autori ai unor asemenea 
poeme (Encyclopaedia Judaica, ediția 1, 
Ierusalim 1972, volumul 13, coloana 126). 

LUCIAN-ZEEV hERșCOVICI

Să ne amintim!
oamenilor, pentru 
că toţi suntem egali.

A fost vizionat şi un fragment din filmul 
documentar „Duminica aceea”, cu mărturii 
ale unor supravieţuitori ai Pogromului de 
la Iaşi din 29-30 iunie 1941. Vincent Lo-
renzini, director al filialei ieșene a Institu-
tului Francez, i-a mulțumit președintelui A. 
Ghiltman pentru prezența la manifestare, 
arătând: „Datorită prezenţei dumneavoas-
tră şi a mărturiilor emoţionante, întâlnirea 
cu liceenii a căpătat o dimensiune speci-
ală, deoarece i-a făcut să conştientizeze 
realmente această tragedie.”

Al doilea eveniment organizat în 
cadrul Zilei Memoriei a fost vernisajul 
expoziţiei „Dâre de lumină. Femeile în 
timpul Holocaustului”, realizată împreună 
cu Institutul Internaţional pentru Memoria 
Holocaustului Yad Vashem din Ierusalim. 

Organizatorii „au încercat să scoată 
la iveală dimensiunea umană a istoriei 
Holocaustului, să facă să răsune vocea 
unică a femeilor care au fost în mijlocul 
acestuia şi să pună în lumină reacţiile 
femeilor evreice în faţa situaţiilor cu care 
s-au confruntat”. Înainte şi în timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial, femeile 
evreice şi-au asumat un rol principal în 
sânul familiei şi anume acela de „alege-
re a vieţii”, de asigurare a supravieţuirii 
în orice condiţii. În timpul Holocaustului 
femeile au lucrat, cu sufletul şi cu mintea, 
pentru a-şi apăra copiii şi familia, au în-
fruntat cu mult curaj moartea, dând sens 
oricărei clipe de viaţă.

Multe şi-au găsit sfârşitul în cumplitele 
zile ale Holocaustului, o parte au supra-
vieţuit şi apoi au reuşit să-şi reînnoade 
familii şi să-şi făurească noi existenţe, 
rezistând prin iubire, grijă faţă de ceilalţi, 
omenie, feminitate, prietenie, credinţă, 
creativitate şi multe alte calităţi deosebite. 
Toate sunt eroine ale poporului evreu, 
„dârele de lumină” ale existenţei noastre 
peste timp şi timpuri...

Holocaustul, această imensă pată 
neagră din istoria umanităţii, a fost 
declanşat, întreţinut şi motivat printr-o 
aberantă ideologie a urii şi a discriminării 
rasiale. Never again!

(Urmare din pag. 7)
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Chiar dacă au trecut 
multe decenii și a curs 
multă cerneală în jurul te-
maticii Holocaustului, di-
feritele lui aspecte rămân 
în atenția autorilor din 

întreaga lume, care caută  răspunsuri asupra motivelor 
acestui act abominabil petrecut în plin secol XX. De ce, 
cum și cine, iată întrebările care se pun în permanență, 
problema fiind analizată din diferite unghiuri. Dezbaterile, 
care nu s-au terminat niciodată, au primit un nou impuls 
recent, odată cu elaborarea de către Seimul polonez a  
unei legislații referitoare la rolul Poloniei și al poporului 
polonez în timpul Holocaustului, precum și la denumirea 
lagărelor de exterminare aflate pe teritoriul Poloniei. 

Ambele Camere ale Seimului au votat legi drastice 
împotriva persoanelor – istorici, cercetători, publiciști sau 
autori ai altor categorii de opere – care ar îndăzni să îi 
acuze și pe polonezi (o parte dintre ei) de participare 
la exterminarea evreilor sau care vor folosi termenul 
de „lagăre de exterminare poloneze” când se referă la 
Auschwitz, Belzec, Sobibor, Treblinka, Maidanek sau 
altele. Discuțiile și decizia Seimului au provocat proteste 
în întreaga lume, în primul rând din partea organizațiilor 
evreiești și a Israelului și, dacă problema denumirii 
lagărelor drept „poloneze” se poate corecta, deoarece 
ele nu au fost create de Polonia, care la ora aceea nu 
mai exista, ci de naziști și au fost locuri unde au murit și 
milioane de polonezi neevrei, negarea celorlalte aspecte 
legate de rolul unor polonezi în acțiuni de exterminare 
antisemite ar însemna o falsificare grosolană a istoriei.

Se știe de-acum că făptuitorii Holo caustului nu au 
fost numai nemții, ci şi membri ai multor alte naționalități, 
fie din țări aliate Axei, fie din țări ocupate. Procesele, 
care se desfășoară și astăzi, au adus în fața publicului 
paznici, supraveghetori ai lagărelor, proveniți din Ucrai-
na, Lituania, Letonia și din alte țări; au fost militari din 
țări beligerante cu Germania care s-au alăturat armatei 
naziste, cum a fost faimoasa armată rusă a vlasoviștilor 
sau cetățeni din aceste țări care s-au înrolat în armata 
nazistă. A prezenta în mod obiectiv implicarea tuturor 
acestora în Holocaust este sarcina istoricilor  pentru o 
înțelegere mai bună a acestui fenomen. 

În acest cadru putem înscrie un ciclu de lucrări 
despre Holocaust  care, în afara analizei ideologiei 
care a determinat Holocaustul, se ocupă și de făptui-
torii efectivi ai asasinatelor, fie din lagăre unde au fost 
gazați evreii, fie din păduri sau alte locuri unde au fost 
împușcați. Ele au fost recenzate de Timothy Snider în 
prestigioasa revistă literară „The New York Review of 
Books”. Autorii lor sunt din diferite țări: britanicul Do-

nald Bloxham („Soluția Finală.Un genocid”), germanii 
Christoph Dieckman („Ocupația germană în Lituania 
1941-1944”), Andrea Löw și Markus Roth („Evreii din 
Cracovia sub ocupație germană 1939-1945”), francezul 
Edouard Husson („Heydrich și Soluția Finală”) și polone-
zii Jan Grabowski („Vânătoarea evreilor 1942-1945. Un 
studiu al unui județ”), Barbara Engelkin („Era o zi atât 
de frumoasă... Soarta evreilor care au încercat să se 
salveze în zonele rurale poloneze 1942-1945”)  și Jan 
Tomasz Gross și Irina Grudzinka Gross („Recoltă de aur: 
Evenimente din periferia Holocaustului”). De menționat 
că acești ultimi autori au trebuit să părăsească Polonia 
încă de pe vremea comunismului, din cauza prezentării 
critice în lucrările lor a atitudinii unor polonezi față de 
evrei în timpul Holocaustului. 

Bloxham și Husson au scos în evi dență faptul că o 
importantă condiție a perpetuării genocidului în țările 
ocupate de naziști a fost disoluția organelor de ordine ale 
statelor cucerite, de pildă în Polonia, zona cehă a Ceho-
slovaciei sau teritoriile ocupate din Uniunea Sovietică, 
unde fostele instituții ale statului – poliție, jandarmerie, 
care până atunci i-au apărat pe evrei de excese – s-au 
încadrat în cele naziste și au trecut la prigonirea evreilor. 
O altă condiție a fost utilizarea sentimentelor antisemite 
ale populațiilor. În Lituania, de exemplu, care timp de un 
an s-a aflat sub ocupație sovietică, s-a explicat populației 
că evreii i-au adus pe bolșevici. Cum după începutul 
celui de-al Doilea Război Mondial, planurile lui Hitler de 
a-i expulza pe evreii din Germania și teritoriile ocupate 
nu s-au mai putut realiza, sau numai parțial (oricum 
foarte puține țări au acceptat evrei), soluția găsită a fost 
lichidarea lor – genocidul. Dar, arată autorii, la genocid 
nu au participat numai germanii.

Patru dintre cărțile menționate se ocupă de soarta 
Poloniei ca țară, de cea a polonezilor și a evreilor polo-
nezi. Deoarece Polonia nu a vrut să se alieze cu Hitler și, 
spre deosebire de Cehoslovacia și Austria, a luptat îm-
potriva armatei germane, după înfrângere, Germania a 
vrut să pună capăt statului polonez. De aceea Heydrich, 
scrie Edouard Husson, a dat ordin ca populația poloneză 
educată să fie distrusă. „Dar distrugerea statului polonez 
și uciderea a zeci de mii de membri ai elitei poloneze în 
1939 nu au dus la dispariția vieții politice poloneze, nici 
nu au pus capăt rezistenței poloneze, deși Auschwitzul 
a fost inițial construit drept lagăr de concentrare pentru 
polonezi. Germanii au omorât cel puțin un milion de 
polonezi neevrei, dar rezistența poloneză a continuat 
și chiar a crescut”, arată autorul.

Pe de altă parte, autorii polonezi, dând exemplul 
orașului Jedwabne din estul Poloniei, anexat de sovietici, 
au arătat că germanii i-au incitat pe polonezi să-i omoa-

re pe evrei. Ei menționează că aproximativ un sfert de 
milion de evrei polonezi au scăpat într-un fel sau altul de 
camerele de gazare și au căutat refugiu în 1943, ’44 și 
’45 la polonezi. Este un fapt greu de negat, susțin autorii, 
că majoritatea dintre ei au fost uciși de polonezi. Și dacă 
în multe orașe, în cazul evreilor fugiți, autoritățile locale 

erau amenințate  de ocupantul german chiar cu moartea 
dacă nu-i prindeau pe fugari, nu același lucru se întâm-
pla în mediul rural, unde țăranii polonezi îi denunțau pe 
evrei nu atât din cauza antisemitismului, ci ca să pună 
mâna pe bunurile  pe care evreii le dădeau celor care 
îi ascundeau. Era o practică răspândită ca țăranii să-și 
denunțe vecinii, dacă observau că ascundeau evrei, ca 
să încaseze și recompensa oferită. 

Timothy Snider face referiri și la felul în care regimul 
comunist a abordat acest capitol tragic al istoriei Po-
loniei, abordare care  prezintă similarități uluitoare cu 
situația recentă. Regimul comunist din Polonia, scrie 
el, a creat un mit al Holocaustului în două etape: mai 
întâi, prezentând (fals) pe polonezi și pe evrei ca victime 
egale, apoi sugerând (în spirit antisemit) că evreii pasivi 
ar trebui să fie recunoscători polonezilor-eroi, care au 
încercat să-i salveze din neajutorarea lor. El constată 
că miturile erei comuniste sunt convenabile unor istorici 
naționaliști de astăzi. În același timp, curajoasele studii 
despre Holocaust  apărute în ultimul deceniu în limba 
polonă sunt o încercare impresionantă de a soluționa 
adevărata traumă a trecutului polonez, remarcă Snider.

Se pare însă că tocmai acest curaj nu-i este pe plac 
unei părți a actualei clase politice poloneze care, prin 
legislația anti-Holocaust pe care a votat-o, nu dorește 
dezvăluirea adevărului. Oricât de dureros ar fi, este sin-
gura cale de a depăși traumele trecutului care-i bântuie 
încă pe polonezi (și nu numai pe ei) și de a merge mai 
departe.

EVA GALAMBOs

Sărbătoare la Școala Lauder

Tu biŞvat 5778 la Bucureşti Seder  
la JCC

Ca în fiecare an, și acum la Școala La-
uder s-a sărbătorit Tu biŞvat – Anul Nou 
al Pomilor. Cum această sărbătoare este 
plină de simboluri legate de natură, la ore-
le de ebraică profesorii le-au explicat co-
piilor semnificația, simbolurile şi tradițiile 
acestei sărbători. Profesori-oaspeți din 
Israel, de la organizația kibuțurilor, au 
vorbit în clase despre legătura dintre om 
și natură, protejarea mediului înconjurător 
și cum se realizează acest obiectiv în 
Israel, despre organizațiile din Israel care 
se ocupă de regenerarea naturii, de pildă 
Fondurile Naţionale Evreieşti, Societatea 

de Ocrotire a Naturii. De asemenea, li s-a 
vorbit despre rolul kibuțurilor.

Practic, elevii mai mari au realizat sim-
bolurile sărbătorii și o hartă a Israelului 
din fructe uscate, iar copiii de la grădiniță 
și din clasele primare au pregătit ghivece 
și au plantat bulbi.

Cu prilejul sărbătorii, școala a fost vi-
zitată de ambasadoarea Statului Israel în 
România, E.S. Tamar Samash, împreună 
cu șeful adjunct al Misiunii, Tania Berg-
Rafaeli, o delegație de la Ambasadă  și o 
delegație de profesori din Israel. 

Oaspeţii, elevii şi profesorii au avut 
parte de o atmosferă de Tu biŞvat deo-
sebită și veselă! (M.O.)

Respectând tradiția, Centrul Comu-
nitar Evreiesc din București a organizat 
Sederul de Tu biȘvat 5778, la care au 
luat parte numeroși membri ai comunității 
bucureștene și nu numai. Cu ocazia 
Anului Nou al Pomilor, gazda, Adrian 

Gueron, directorul JCC București, le-a 
vorbit celor prezenți despre semnificația 
sărbătorii, care arată recunoașterea 
și prețuirea iudaismului pentru natură, 
care este creația lui Dumnezeu. Adrian 
Gueron a arătat că, prin participarea la 
acest Seder, evreii din România se ală-
tură altor sute de comunități din întreaga 
lume care cinstesc această sărbătoare. 
Fie că este vorba de o primăvară simbo-
lică sau doar de o tradiție, evreii își arată 
astfel recunoștința față de creația divină. 
Respectând tradiția, oaspeţilor le-au fost 
oferite cele patru cupe de vin, fructele 
specifice și preparate culinare obișnuite 
pentru această sărbătoare.Tradiția şi-a 
spus cuvântul și în ceea ce privește mu-
zica, corul Hazamir al Comunității Evreilor 
din București fiind prezent și primind 
aplauzele binemeritate pentru frumoasele 
melodii interpretate. 

G. GîLEA

Cine a colaborat la comiterea crimelor naziste?Pe marginea 
disputei  

în jurul legislației  
poloneze  

anti-Holocaust

A n u l  n o u  a l  P o m i l o r  l a  T e m p l u l  C o r a l

Avem o iarnă apropiată de cea medi-
teraneeană, când de Tu biȘvat renaș-
te natura, observa vicepreședintele 
F.C.E.R., ec. Ovidiu Bănescu. Vorbitorul 
a făcut un scurt istoric al simbolurilor săr-
bătorii: vital, în timpul celui de-al Doilea 
Templu; cabalistic, instituit de cărturari 

evrei în secolul al XV-lea, la Țfat; 
înnoitor, în secolul al XX-lea, 
când Universitatea Ebraică, Te-
chnionul, Knessetul au fost inau-
gurate de Tu biȘvat. În dias pora 
binecuvântăm și apoi gus tăm 
fructe din Țara Sfântă, expre sie 
palpabilă a legăturii noas tre spi-
rituale cu Medinat Israel. 

Fundația „Filderman” pro-
movează valorile iudaismului, 
dialogul interetnic, cunoașterea 
prin cultură, voluntariatul, a rea-
mintit președintele ei, ing. Albert 
Kupferberg. A fost făcută o re-
trospectivă a acțiunilor Fundației, 
organizate alături de F.C.E.R. în 
București și în țară; au fost aduse 

mulțumiri sponsorilor. 
Secretarul general al F.C.E.R., Eduard 

Kupferberg, a realizat un excurs teozofic, 
socio-politic, pornind de la Biblie până în 
prezent, a relevat implicații economice, 
conotații ecologice ale sărbătorii.  

Gândirea constructivă și de perspec-
tivă în iudaism date de Tu biȘvat au fost 
evidențiate de președintele C.E.B., ing. 
Paul Schwartz. Importanța terapeutică a 
plantelor a fost argumentată de directorul 
de marketing al Companiei Hofigal, dr. 
Anca Daniela Raiciu. Moderatoarea eve-
nimentului, managerul de proiecte Janina 
Ilie a mulțumit sponsorilor, JTI – România, 
Fundația Art Production, Companiilor 
Hofigal și Borsec, Editurii Paideia, lideri-
lor F.C.E.R. și C.E.B.; șefului Serviciului 
Administrativ al F.C.E.R., Jean Bercu, și 
echipei sale. 

Premianții concursurilor de cunoștințe 
generale, interpretare și creație au fost 
Clemansa Teohari, Nicoleta Șerban, 
Noemi Marian, Alin Boingiu, Sybil Benun, 
Nadia Boziaș,  Neli Miu, Simona Miu, 
Iustin Cosmin Raischi.

„De sărbători, ne bucurăm să fim îm-
preună”, a sintetizat Janina Ilie mottoul 
nostru comunitar.

I.D.

Lagărul de exterminare de la Auschwitz
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Şi bacteriile au un mecanism imunitar 

Progresele medicinei au făcut ca 
transplanturile de măduvă osoasă să sal-
veze viețile a mii de pacienți diagnosticați 
cu leucemie și alte afecţiuni maligne ale 
sângelui. Totodată, aceste operaţii pot fi 
riscante. În vederea pregătirii pentru o 
astfel de intervenție, sistemul imunitar 

al pacienților trebuie să fie suprimat, lă-
sându-l astfel vulnerabil în fața oricăror 
infecții. 

Într-un nou studiu realizat de prof. Yair 
Reisner și echipa sa de la Institutul de 

Știință Weizmann, alături de prof. Franco 
Aversa și alți medici de la Universitatea 
din Parma, a fost prezentată o metodă 
pentru reducerea drastică a necesității 
supresiei imunitare înainte și după trans-
plant. Această inovație poate conduce 
nu numai la transplanturi de măduvă 
osoasă mai sigure, ci se poate extinde și 
la transplantul altor organe, precum și la 
îmbunătățirea terapiilor celulare. 

Noua abordare se bazează pe o 
strategie de realizare a unor transplan-
turi considerate necompatibile, folosind 
un număr extrem de mare de celule 
stem din măduva osoasă a donatorului. 
Volumul mare al transplantului de celule 
ajută la copleșirea mecanismelor de 
respingere ale destinatarului. Situaţia 
inversă – măduva donatorului care 
atacă organismul-gazdă – este evitată 
prin îndepărtarea ei înainte ca principalii 
„atacatori“ ai celulelor autoimune să se 
activeze. Strategia constă în tratarea 

noi perspective privind  
transplantul de măduvă

Tendințe în terapiile destinate copiilor diagnosticați cu autism

O lume fără fire și căști

Autismul implică de obicei incapaci-
tatea de a interpreta indiciile sociale. De 
cele mai multe ori asociem acest lucru cu 
dificultățile vizuale în interpretarea expre-
siei faciale, dar noi cercetări efectuate la 
Institutul de Știință Weizmann sugerează 
că simțul olfactiv poate juca un rol central 
în autism. Oamenii de știință israelieni 
arată că oamenii din spectrul autismului 
au reacţii diferite, ba chiar opuse, la mi-
rosurile produse de corpul uman. Aceste 
mirosuri sunt cele pe care nu le știm, dar 
care, totuși, fac parte din comunicarea 
nonverbală care are loc între oameni și 
care s-a dovedit a afecta starea noastră 

de spirit și comportament. Constatările lor 
pot oferi o cale unică spre cunoașterea 
fenomenului medical. 

Cercetătorii coordonați de prof. Noam 
Sobel, din cadrul Departamentului de Ne-
urobiologie al celebrului institut israelian, 
investighează, printre altele, mirosurile 
care anunță emoții precum fericirea, frica 
sau agresiunea altora. Deși acesta nu 
este un simț primar recunoscut, cei mai 
mulți oameni citesc în mod subliminal 
și reacționează la anumite mirosuri. De 
exemplu, „mirosul fricii“; chiar dacă nu-l 
putem detecta în mod conștient, exis-
tă acel ceva care ne determină să ne 
gândim la ea. Deoarece aceasta este o 
formă de comunicare socială, prof. Sobel 
și echipa s-au întrebat dacă autismul ar 

putea perturba acest simț. Rezultatele 
unor experimente de grup le-au confirmat 
supoziția anterioară. Unui grup format din 
subiecți anterior diagnosticați cu o formă 
de autism, transpirația indusă de frică i-a 
redus din reacțiile de teamă, în timp ce 
mirosul de „transpirație calmă” a făcut 
contrariul: a ridicat nivelul lor de anxietate 
măsurabil. Aceste concluzii indică faptul 
că autismul răstoarnă aceste percepții, 
iar răspunsul organismului este eronat. 
Prof. Sobel și grupul său consideră că 
această diferență inconștientă ar putea 
indica o legătură mai profundă între 
simțul mirosului și dezvoltarea timpurie a 
autismului, observație care poate duce la 
noi metode de terapie și tratare a acestei 
afecțiuni.

Start-up-ul israelian Noveto dorește 
să facă un pas în direcţia eliminării com-
plete a căștilor și să le înlocuiască cu o 
nouă tehnologie care transmite sunetul 
dinspre aparat spre urechi. Noveto a 
inventat în esență ceea ce putem numi 
căștile virtuale. Producătorii folosesc 
un sistem de senzori asemănător celor 
din ultimul iPhone X, care deblochează 
telefonul utilizând recunoașterea facială 
și nu recunoașterea parolei sau a dege-
tului. Software-ul Apple Face ID a fost 
construit de compania israeliană Realfa-
ce, pe care Apple a achiziționat-o în fe-
bruarie 2017. Folosind propriii algoritmi, 
Noveto îți localizează fața, calculează 
distanța până la urechi și un difuzor 
special dezvoltat va trimite sunetul în 
acea direcție. Chiar dacă beneficiarul își 
va schimba poziția capului, sunetul îl va 
urma, iar cei din jur nu vor fi deranjați. 
Există totuși unele limitări în ceea ce 
privește cât de mult vă puteți mișca. 
Activitățile sportive precum joggingul 

sau schiatul încă nu sunt compatibile cu 
această tehnologie. 

Se pare că inovația acestui start-up 
israelian a fost foarte bine primită de 
comunitatea de profil. După ce a afișat o 
versiune anterioară a dispozitivului său 
la Expoziția Auto Consumer Electronics 
2016 din Las Vegas, gigantul german 
Daim ler a fost atât de impresionat, încât 
i-a invitat să se alăture acceleratorului său 
„Startup Autobahn“. Noveto a câștigat, de 
asemenea, premiul pentru „cel mai bun în 
show“ în cadrul Mobile World Congress, 
organizat în 2016 la Barcelona.

Pagină realizată de  
DAN DRUŢĂ

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA
newsletter  

editat  
de Centrul  
de Studii 

Israeliene 
Centrul de Studii Israeliene al 

SNSPA a lansat în luna ianuarie prima 
sa publicație scrisă în mare parte de ca-
drele didactice, cercetătorii și studenții 
şcolii. Evenimentul a fost salutat de E.S. 
Tamar Samash, ambasadoarea Statului 
Israel la București, care și-a exprimat 
bucuria că lucrarea a apărut la împlini-
rea a 100 de ani de la Declarația Balfour 
și în anul aniversării a 70 de ani de la 
declararea independenței Israelului.

Obiectivele newsletter-ului au fost 
clarificate de conducerea SNSPA și 
a Centrului de Studii Israeliene. „Prin 
intermediul publicației vom încerca să 
promovăm atât eforturile de a analiza 
fenomenul israelian, cât și diferite as-
pecte ale realității israeliene contempo-
rane, iar Centrul de Studii Israeliene va 
oferi condiții mai bune de cercetare și 
cunoaștere”, a declarat Remus Pricopie, 
rectorul SNSPA. 

Pentru Cristian Pîrvulescu, decanul 
Facultății de Științe Politice, lansarea 
publicației Centrului de Studii Israeliene 
reprezintă „un pas nou în activitatea 
acestui laborator de idei și analize, 
dedicate studierii uneia dintre cele mai 
importante tematici politice, Israelul”. 
Revista, a mai arătat decanul Facultății 
de Științe Politice, nu se va ocupa numai 
de activitatea Centrului, ci şi de publi-
carea de date și studii relevante pentru 
evoluția vieții politice israeliene, plasate 
în context regional și internațional. 

Liliana Popescu, prorectorul SNSPA, 
s-a referit la rolul publicației, care va fi 
cu siguranță unul benefic, ținând cont 
de faptul că în România există puține 
informații legate de Israel și, în general, 
de Orientul Mijlociu.

Făcând o scurtă trecere în revistă a 
realizărilor Centrului de Studii Israelie-
ne, Liviu Rotman, directorul și „părin-
tele” său, a apreciat că, după cinci ani 
de activitate intensă, Centrul a simțit 
nevoia unui nou mijloc de comunicare, 
în consecință, s-a decis editarea unui 
newsletter. Cumulând experiența celor 
cinci ani cu perspectiva unor noi proiec-
te, Centrul și-a propus să ofere un acces 
mai larg celor interesați de activitatea lui 
și mai multe dezbateri cu participarea 
unor persoane din mediul academic, po-
litic, mass-media, economie. De aceea, 
Centrul invită toate părțile interesate la 
un dialog academic. Astfel, o publicație 
poate deveni expresia interacțiunii din-
tre cercetare și comunicare, un ajutor 
în acest domeniu fiind și internetul. 
Liviu Rotman a subliniat deschiderea 
publicației către cele mai variate orizon-
turi, folosind diferite surse. (E.G.)

pacienților cu un medicament anti-cancer, 
ciclofosfamida, la scurt timp după trans-
plant. În studiile efectuate pe cobai, prof. 
Reisner a demonstrat că transplantul de 
celule stem, urmat de utilizarea ciclofosfa-
midei, a condus la o stare cunoscută de 
specialiști drept „toleranță imunologică”, 
astfel că sistemul imunitar al organismu-
lui-gazdă refuză să respingă celulele și 
țesuturile donatoare. Dacă dezvoltarea 
acestei forme de toleranță imunologică 
va fi confirmată în studii mai ample, ea 
ar permite transplantarea unor organe 
precum rinichii sau o parte a ficatului. 

Până acum un deceniu, oamenii de 
știință nu știau că bacteriile au propriile 
sisteme imunitare complexe, care pot ține 
pasul cu evoluția virusurilor numite fagi 
care le infectează. Acest lucru s-a schim-
bat odată cu descoperirea a ceea ce este 
considerat la ora actuală cel mai faimos 

mecanism imunitar bacterian: CRISPR. 
Cercetătorii înțeleg acum că majoritatea 
microorganismelor au sisteme sofisticate 
de imunitate, dintre care CRISPR este 
doar un element; dar, din păcate, nu a 
existat o modalitate potrivită de a identi-
fica aceste sisteme. Prof. Rotem Sorek 
și echipa sa de la Institutul de Știință 
Weizmann din Israel, au dezvăluit, în 
urma unei complexe cercetări, existența 
a zece mecanisme de apărare imună 
necunoscute anterior. Ei au început să 
caute aceste sisteme prin intermediul 
unui program de calculator care a sca-
nat toți genomii bacterieni care au fost 
secvențializați vreodată: în jur de 50.000. 
Mai degrabă decât să caute secvențe cu 
caracteristici predefinite, algoritmii creaţi 
au căutat „semnăturile statistice“ ale ge-
nelor implicate în apărare, de exemplu, 

localizarea lor în „insulele de apărare“, 
unde se află mai multe gene responsabile 
cu sistemul imunitar.

„Faptul că am reușit să găsim zece 
noi sisteme de apărare bacteriană pre-
supune că există și mai multe acolo“, 
spune Sorek. „Laboratorul meu continuă 
să le caute pe cele noi. În plus, începem 
să ne concentrăm pe câteva dintre cele 
mai promițătoare pentru a înțelege cum 
funcționează acestea“, spune savantul 
israelian. Noile descoperiri sunt intere-
sante datorită noilor oportunități medicale 
pe care le furnizează cu privire la evoluția 
sistemelor imunitare și lupta veșnică 
dintre virusuri și organismele pe care le 
infectează, arată el.

Robotul care 
intervine în caz 

de dezastre
RoboTiCan poate ajuta echipele de 

salvatori să ajungă mai ușor la victimele 
rănite de dezastrele naturale, mai ales 
acolo unde nu ar fi sigur să fie trimis un 
om. El poate merge, dar la nevoie se 
poate ridica și în aer. Ofir Bustan, CEO 
al companiei RoboTiCan, a declarat că 
abilitățile lui Rooster îl fac diferit de cei 
mai mulți roboți de căutare și salvare – 
care pot fie să meargă, fie să zboare, dar 

nu ambele – ceea ce înseamnă că pot 
rămâne blocați sau sunt prea mari pentru 
a căuta în mod eficient supraviețuitori. Di-
mensiunile sale (30x40 cm) îl recomandă 
pentru intervenția în diferite situații, el 
putând să se rostogolească în interiorul 
unei „cuști“ metalice, ceea ce îi permite 
să facă operațiuni destul de dificile. „Se 
poate prăbuși de la șase metri înălțime și 
continuă să lucreze“, afirmă Ofir Bustan. 

RoboTiCan, compania producătoare, 
a fost lansată în 2011, când trei studenți 
de la Departamentul de robotică al 
Universității Ben Gurion din Negev au 
dorit să lucreze cu limbajul de progra-
mare cu sursă deschisă ROS – „sistem 
de operare robot“ – dar nu și-au permis 
costurile unui robot. Afacerea a crescut 
și fondatorii au decis să se extindă și 
în sectorul privat. Ministerul israelian al 
Apărării este unul dintre clienți, așa cum 
mai există alți câțiva „clienți mari care 
doresc să implementeze o flotă de roboți 
de serviciu“, spune Bustan, fără a preciza 
însă numele lor.
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Bloomberg: România, pe un drum greșit
Mulți specialiști avertizează, de aproape 

un an, că ritmul dezvoltării nu e indicatorul cel 
mai concludent privind starea unei economii, iar pentru 
România el a ajuns acum un motiv de îngrijorare.

Renumita companie internațională Bloomberg reali-
zează anual un top al „celor mai bolnave economii din 
lume”, clasament în care România a urcat 16 poziții în 
ultimul an, regresând de pe locul 50, pe 34. În această 
ierarhie, cu cât ești mai sus, cu atât mai rău, „campionii” 
fiind stabiliți în funcție de prognozele pentru evoluția 
inflației și a pieței muncii. Cele mai sănătoase țări sunt 
Thailanda (locul 50), urmată de Singapore, Japonia și 
Elveția (la egalitate), Taiwan și Israel.

Din punctul de vedere al acestor indicatori, România 
nu stă bine deloc: BNR a crescut prognoza de inflație la 
3,5% pentru finele lui 2018 și la 3,1% la sfârșitul anului 
viitor, dar inflația la alimente va atinge chiar 5,3% în 
decembrie 2018. Se anticipează că majorările de salarii 
nu vor mai putea compensa creșterile prețurilor, iar piața 
muncii este blocată, firmele nereușind să găsească per-
sonal calificat decât dacă îl aduc din străinătate, în timp 
ce românii preferă să lucreze peste hotare. Evident, lipsa 
de personal blochează și posibilitățile firmelor de a se 
mai dezvolta, de unde și diagnosticul de economie din 
ce în ce mai grav bolnavă, pus României de compania 
Bloomberg.

Un al doilea punct nevralgic îl constituie incapacitatea 
statului de a investi în proiecte publice, cum ar fi construcția 
de autostrăzi, modernizarea rețelei feroviare și a parcului 
de material rulant, construcția de spitale etc., ceea ce ar 
crea locuri de muncă și noi direcții de dezvoltare econo-
mică. Motiv pentru care comisarul european Corina Crețu 
a avertizat-o pe Viorica Dăncilă că „dacă anul acesta nu 
se vor face eforturi majore, România riscă pierderea unor 
importante fonduri europene de coeziune. La dezvoltare 
regională, în primul rând, sunt probleme, existând riscul 
ca în 2018 să fie dezangajate milioane de euro, iar la 
transporturi şi la spitalele regionale sunt întârzieri”.

Productivitatea scăzută este o altă gaură neagră 
în care se pierde dinamismul creșterii economice, dat 
fiind că acesta se bazează în special pe consum, cel 
din urmă nereușind să stimuleze și producția, respectiv 
productivitatea. Guvernatorul BNR a dat un exemplu 
care poate părea lipsit de importanță, dar, dacă ne 
gândim că legumele și fructele generează o treime din 
deficitul creat de importurile de mărfuri alimentare, el 
capătă suficientă anvergură. România are 14% din tota-
lul suprafețelor cultivate cu meri din UE, dar realizează 
numai 3% din producție. La fel, la roșii, avem o suprafață 
reprezentând 9,1% din totalul din UE, dar de pe ea 
obținem numai 2,4% din producție! Și așa se face că în 
2017, exporturile românești de produse agroalimentare 
au crescut cu 2,7% față de anul precedent, în timp ce 
importurile din această categorie au fost, în același in-
terval, cu 9,5% mai mari, ceea ce a dus la o creștere cu 
80% a deficitului la această grupă de produse, într-un  
singur an!

Continuă bâlciul propunerilor ridicole  
pentru Premiul Nobel pentru Pace 

Printre propunerile avansate Comitetului Nobel 
pentru a fi luate în calcul la acordarea Premiilor pentru 
Pace se numără una care ar fi de tot hazul, dacă nu ar 
fi de-a dreptul revoltătoare. Parlamentarul norvegian de 
stânga, Bjørnar Moxnes, șeful Partidului Roșilor, a găsit 
cea mai bună metodă de a ieși din anonimatul la care 
îl condamnă opțiunea sa politică: a propus ca Premiul 
Nobel pentru Pace pe anul în curs să fie acordat mișcării 

antiisraeliene BDS – Boycot, Divest, Sanction (Boicotea-
ză, Deposedează, Sancționează).

Mișcarea care, teoretic, propune sprijinirea cauzei 
palestinienilor și-a găsit adepți în numeroase țări, din 
SUA până în Africa de Sud și din vestul Europei până 
în Orient, ceea ce nu e de mirare, dat fiind că în zilele 
noastre antisemitismul se manifestă ca antiisraelism. 

Bjørnar Moxnes susține că această nominalizare ar 
sprijini lupta „împotriva rasismului și a extremei drepte” 
și ar favoriza mișcările pentru dobândirea „libertății, 
dreptății și egalității”. Sugestia sa către Comitetul Nobel 
arată că, probabil, omul nu a fost niciodată în Israel, 
nu a văzut la fața locului felul în care palestinienii sunt 
reprezentați în Knesset, nu a citit declarațiile palestini-
enilor și ale arabilor care au cetățenie israeliană și care 
preferă să trăiască în Israel, chiar dacă ar exista un 
stat palestinian. De fapt, nici adepții BDS, de multe ori 
violenți, nu știu nimic altceva despre palestinieni decât 
că trăiesc în Gaza și Cisiordania, dar ignoră propunerile 
făcute de autoritățile israeliene pentru constituirea unui 
stat palestinian și refuzul lui Yaser Arafat și Mahmoud 
Abbas de a da curs inițiativei.

Cum poate fi calificat demersul unui tânăr politician 
dintr-o societate democratică care propune ca BDS să 
beneficieze de Premiul Nobel pentru Pace?

 Alt termen decât delir cinic e greu de găsit.

Transporturile feroviare, o preocupare 
globală, cu excepția României 

În România, invers decât în restul lumii, viteza me-
die a trenurilor scade an de an, din cauza infrastructurii 
proaste și a lipsei investițiilor. Și asta, în contextul în care, 
pe plan global, transportul feroviar este o preocupare a 
guvernelor, iar condițiile de călătorie și de transport marfă 
sunt din ce în ce mai bune. La noi s-a ajuns acum, în 
2018, la o viteză medie de 47 km/oră, de la 50 în 2016, 
iar CFR călători a anunțat că, de la 1 martie, circa 100 
de trenuri vor fi desființate. 

În Italia, lucrurile stau exact invers. Intrarea pe piața 
feroviară a unor transportatori privați a dus la scăderea 
cu 40% a prețului biletelor, iar FS, transportatorul de stat, 
și-a sporit profitul în 2016 cu nu mai puțin de 66%. Mai 
mult decât atât, în următorii 10 ani compania menționată, 
din care face parte și Trenitalia, va investi 94 miliarde de 
euro, din care 73, în infrastructură. 

Cu prețul unor investiții de 51,7 miliarde de euro  în 
25 de ani, Spania și-a mărit rețeaua de trenuri de mare 
viteză de la 476 km în 1992, la 3240 km acum, garniturile 
având în prezent o viteză medie de peste 200 km/oră.

În Germania, Deutsche Bahn va investi 9,3 miliarde 
de euro în 2018, cu 800 de milioane mai mult decât anul 
trecut, banii urmând să fie folosiți pentru modernizarea 
căii ferate și a gărilor din rețeaua sa. Suma alocată va 
permite modernizarea a 1600 km de șină, 220 de poduri 
și 700 de stații. Să ne amintim, oare, că la înmormân-
tarea Regelui Mihai, gara regală din Curtea de Argeș 
a fost acoperită cu folie pentru a nu se observa starea 
avansată de degradare?

Și administrația Trump dorește să investească modi-
ca sumă de ... 1500 de miliarde de dolari în infrastruc-
tura rutieră și cea feroviară. Majoritatea autostrăzilor 
și a căilor ferate americane au fost construite între anii 
1950-1970, ele fiind acum, după aprecierea președintelui 
Trump, „într-o stare foarte proastă”.

Și la noi, infrastructura existentă este într-o stare 
deplorabilă, dar nu s-a mai investit în ea până pe 19 
februarie, când au fost aprobate 1,3 miliarde de euro pen-
tru modernizarea coridorului feroviar Curtici-Constanța.

ALx. MARINEsCU 

Erau  prevederile Tratatului Mino rităților semnat de 
România, după multe tergiversări, în decembrie 1919. 
Articolul 7 al Tratatului stipula: „România se angajează 
să recunoască drept supuși români cu drept deplin și 
fără nici o formalitate pe evreii care locuiesc în toate 
teritoriile României și care nu se pot prevala de nici o 
altă naționalitate”. 

Dar, conform consemnărilor lui Filderman, „ca în-
totdeauna în trecut, nenumărate șicane au paralizat 
litera și spiritul tratatului. Această practică sfida pe față 
articolul 7, care stipula că tuturor petiționarilor trebuia să 
li se acorde cetățenia fără nici o altă formalitate decât 
cererea. „Totuși, spre deosebire de unii istorici, care 
atribuie încetățenirea evreilor prin Decretul-Lege din mai 
1919 influenței străine, Filderman îl atribuie factorilor 
interni, printre care rolului Uniunii Evreilor Pământeni, 
contribuției Uniunii la înlocuirea decretului din decembrie 
1918 cu cel din mai 1919 și care continua să militeze 
pentru suprimarea, din ultima lege, a unor 
prevederi neconvenabile. 

În acest sens, este relevant și Memoriul 
înaintat de conducerea UEP la 27 iulie 
1919, prin care solicita guvernului să pre-
lungească termenul de două luni pentru 
depunerea cererii de obținere a cetățeniei. „Cel puțin 
acum, când termenul de două luni expiră – se scria în 
memoriu – și multe zeci de mii de evrei, între care foști 
mobilizați rămân fără cetățenie, cerem un nou decret 
pentru prelungirea termenului. Statistica încetățenirilor 
a dovedit insuficiența termenului de două luni. Pătrunși 
de interesul superior pentru țară de a rezolva ches-
tia evreiască, am stăruit decenii de-a rândul pentru 
obținerea unei soluții drepte și definitive. N-am reușit, 
deși este în interesul țării. Sperăm că acum, totuși, un 
nou decret-lege va veni să desăvârșească opera de 
reparație socială, care ni se datorează și care va aduce 
și armonia pentru o bună conviețuire tuturor cetățenilor 
chemați să lupte și să muncească pentru marea operă 
de întărire a României Mari”. Memoriul a fost acceptat de 
autorități. La 13 august 1919, Monitorul Oficial a publicat 
o nouă lege. Termenul pentru depunerea cererilor de 
încetățenire a fost prelungit cu trei luni, până la data de 
28 octombrie 1919. 

Dar problema emancipării a rămas în atenția con-
ducerii UEP. „Una dintre  datele de primă importanță în 
lupta pentru emanciparea evreilor români a fost data 
de 22 februarie 1923”, scrie Filderman în Jurnalul său. 
Era data la care Senatul și Camera Deputaților au luat 
în dezbatere proiectul noii Constituții. Trebuia obținută 
ratificarea de către noua Constituție a decretelor-lege 
privind încetățenirea evreilor.

După dezbateri tensionate, conducerea UEP a 
obținut formularea articolului 133 în termenii următori: 
„Se ratifică, privitor la acordarea drepturilor cetățenești 
evreilor care locuiesc în Vechiul Regat, Decretul-lege 
nr. 3902 din 29 decembrie 1918, Decretul-lege nr. 2085 
din 22 mai 1919 și Decretul-lege nr. 3464 din 12 august 
1919. De asemenea, se ratifică și toate decretele-lege 
de încetățenire individuală care s-au făcut înaintea de-
cretelor mai sus specificate”. În sfârșit, UEP a obținut 
ca încetățenirea evreilor să dobândească recunoaștere 
constituțională. 

Totuși, pentru conducerea UEP, devenită în 1923 
Uniunea Evreilor Români, data emancipării a fost legată 
de Decretul-lege din 22 mai 1919. Ca dovadă, în 1934 
s-au aniversat cu mari manifestări, în toată țara, 15 ani 
de la emancipare. Evenimentul a fost pe larg redat de 
ziarul „Curierul Israelit” din iulie 1934. În București a ră-
sunat cuvântarea dr.-lui Wilhelm Filderman, preșe dintele 
UER. „Dacă drepturile sunt contravaloarea dato riilor 
– spunea Filderman – atunci, noi n-avem către cei ce 
ne-au consfințit drepturile recunoștința ce se datorează 
binefăcătorului, ci aceea ce datorăm judecă torului care 
ne-a făcut dreptate“. Referindu-se la poziția conducători-
lor țării în problema emancipării, îl citează în primul rând 
pe regele Ferdinand: „Am fost cel dintâi, declara regele, 
care am susținut că trebuie să se dea evreilor drepturile 
cetățenești”. În ceea ce-l privește pe Ion I.C.Brătianu, 
Filderman a făcut următoarele precizări: „El a înțeles 
tot folosul pe care-l poate trage țara din rezolvarea 
problemei evreiești. Și dacă a șovăit în 1918, a fost 
hotărât în 1919 și în 1923”. Desigur, în alocuțiu nea sa, 
președintele UER s-a referit și la rolul acestei organizații 
care „a dat evreilor instrumentul care a făurit libertatea 
lor”. A subliniat totodată contribuția ostașilor evrei care 
și-au dat viața pentru făurirea României Mari. 

Drepturile dobândite nu au avut, însă, viață lungă. 
Anii 1938-1939 au început să aducă schimbări radicale. 
„Ultimele vestigii ale drepturilor omului, dobândite după 
un secol de luptă, au început să fie spulberate precum 
praful în vânt.”         LyA BENjAMIN

O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile

Top 3 din 30

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

Egalitatea în fața legii, 
indiferent de rasă, 

limbă și religie1

2

3

Poliția israeliană recomandă  
trimiterea în judecată a premierului netanyahu 

Tribunalul Suprem al Israelului a autorizat poliția să 
facă publice două acuzații pe baza cărora premierul 
Benjamin Netanyahu ar putea fi trimis în judecată, a 
relatat „The Jerusalem Post”, citând agenția Reuters. 

După o investigație care a durat 14 luni, poliția 
consideră că a găsit destule dovezi ca să recomande 
Procuraturii Generale să formuleze împotriva premie-
rului două acuzații – de corupție și încălcarea încrederii 
în Cazul 1000 – „afacerea cadourilor” și „cumpărare de 
imagine” în Cazul 2000, afacerea ”Yediot Aharonot”. În 
Cazul 1000 acuzația este că Netanyahu ar fi acceptat, 
în mod necorespunzător, cadouri scumpe de la mai 
mulți oameni de afaceri. În Cazul 2000, poliția îl acuză 
pe premier că ar fi negociat cu editorul Amon „Noni” 
Moses ca ziarul „Yediot Aharonot” să publice articole 
favorabile despre el, în schimbul adoptării unei legi 
care ar fi slăbit cotidianul ”Israel Hayom”. Poliția a re-
comandat și formularea de acuzații împotriva lui Moses 

și a producătorului american de film Arnon Milchan, 
suspectat de dare de mită. 

Procurorul General al Israelului, Avichai Mandelblit, 
este acum singurul care poate lua decizia de a-l pune 
sau nu sub acuzare pe Benjamin Netanyahu, după ce 
va examina soliditatea probelor adunate de poliție în 
perioada investigațiilor.

Într-o declarație adresată națiunii, premierul și-a 
susținut nevinovăția, acuzând chiar un „șantaj politic” 
și afirmând că recomandarea „aruncă o umbră” asupra 
activității Poliției și „nu are ce căuta într-un stat demo-
cratic”. Premierul i-a liniștit pe israelieni, spunând că știe 
că nu a încălcat legea și că suspiciunile se vor dovedi 
nefondate și de această dată.

În acest stadiu al cercetărilor, Netanyahu nu este 
obligat să demisioneze. Potrivit legii, acest lucru ar de-
veni obligatoriu numai după o eventuală condamnare 
definitivă printr-o decizie a Curții Supreme. (E.G.)
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Succese pentru proiectele cu tradiție
#Ciorberia
La cea de a 9-a ediție a Festivalului-

Concurs de Supe și Ciorbe „Ciorberia” au 
concurat 23 de rețete şi au fost degustate 
un număr record de 954 de boluri cu 
supă! Cei peste 300 de vizitatori au făcut 
ca preparatele să se „evapore“ în primele 
40 de minute! 

Președintele juriului, Vlad Robert 
Petrescu, câștigător al concursului Mas-
ter Chef 2017, alături de ceilalți membri 
– Eduard Kupferberg, secretar general 

F.C.E.R., Rozina Stănescu, membră a 
Centrului de zi al JCC, și tânăra Serena 

Maschio – au avut o sarcină absolut 
dificilă în a desemna câștigătorii ediției: 
locul I – Eugenia Behar: „Supă yemenită 
de vită”; locul II – Grădinița Gan Eden: 
„Supă ramen evreiască”; locul III – Chef 
Marian Dinu: „Supă de cocoș”. Au primit 
de asemenea aprecieri pentru origi-
nalitate Sergiu și Simona Goldberger. 
Vizitatorii au degustat și au decis că pre-
miul de popularitate se împarte între Ja-
nina și Alexandru Ilie pentru „Ciorbă de  
curcan nestresat, cu tăieței veseli de 
casă”, și Centrul Rezidențial Rosen pen-
tru „Ciorbă de pui”.

100 de concurenți la șah
Festivalul-Concurs de Șah al Priete-

niei, ediția a 3-a, a adunat în jurul tablelor 
de șah aproape 100 de concurenți de 

toate vârstele. Ne revedem în ianuarie 
2019, la ediția cu numărul 4.

Din viitorul apropiat
Una dintre cele mai așteptate și vesele 

sărbători vă invită și în acest an să faceți 
muuultă gălăgie ori de câte ori veți auzi 
numele lui Haman!

La fel ca în ultimii ani, JCC îi cheamă 
pe cei mici la cea mai mare petrecere de 
Purim din oraș - duminică, 25 februarie, 
ora 11:00, urmată vineri, 2 martie, de o 
seară de Șabat pentru toate vârstele, cu 
temă de Purim dar și cu activități spe-
ciale pentru familiile cu copii. Adunarea 
petrecăreților are loc sâmbătă, 3 martie, 
începând cu ora 22:00 în Blue Lagoon.

ADRIAN GUERON

Pagină coordonată de 
GEORGE GîLEA

JCC  
BuCureşti

rOMÂNiA

Primăvară timpurie 
De obicei, între Anul Noul al Pomilor, 

Tu biŞvat, şi vremea hibernală de afară 
este o adevărată disonanţă cognitivă. 
De această dată, nu a părut chiar atât de 
ciudat să celebrăm Creaţia şi renaşterea 
naturii, căci afară erau bine peste 10 gra-
de C. Sala „Rabin dr. Ernest Neumann” a 
găzduit peste 130 de participanţi la Seder 
Tu biŞvat. Masa festivă a fost, de această 
dată, cea a copiilor, la care s-au aşezat 
21 de micuţi, cu vârsta între 3 şi 12 ani. 
În sala minunat decorată festiv de Ana 
Adrian, personalul restaurantului caşer 
a pregătit delicioase prăjituri. Copiii au 

pictat Pomul Vieţii, în varianta imaginată 
de fiecare dintre ei, şi s-au înfruptat din 
roadele Ţării Promise şi din poveştile 
care le-au însoţit. Fiecare fruct gustat 
şi fiecare pahar de vin oferit adulților 
reprezintă o etapă a Creaţiei şi, copiind 
ritualul rabinilor cabaliști din perioada me-
dievală, cei prezenţi au parcurs această 
călătorie plină de semnificaţii. Tu biȘvat 
a fost o adevărată reuniune de familie, în 
care toate generaţiile s-au regăsit şi s-au 
simţit acasă. 

Introducere în filozofia şi mistica iudaică
La Timişoara a debutat, cu un curs 

introductiv, ciclul de conferinţe referitoare 
la  „Filozofie şi mistică iudaică», susţinut 
de rabinul Zvika Kfir. Cei prezenţi au 
putut să afle, cu această ocazie, care 
sunt capitolele pe care se va concentra 
acest demers, de mult dorit de membrii 

comunităţii. Adept al filozofului, rabinului 
şi medicului Maimonide, conferenţiarul 
le-a dezvăluit că multe dintre cursurile 
pe care le va susţine au ca sursă scrierile 
acestuia. 

Voluntariat pentru întreținerea cimitirului
Programul de voluntariat pentru 

întreținerea cimitirului a continuat şi în 

luna ianuarie. În organizarea lui Eduard 
Basch şi cu ajutorul, extrem de impor-
tant, al familiei Geană, care se ocupă de 
întreţinerea permanentă a cimitirului, au 
fost strânse cantităţi impresionante de 
deşeuri şi crengi. Cei 15 participanţi nu 
s-au dat în lături să intre în zonele pline 
de noroi, să ridice material lemnos greu 
şi să stea la focul supravegheat, realizat 
cu acordul Brigăzii de Pompieri, pentru 
arderea crengilor. 

Falafel Party
Prezenţa a trei fraţi din Israel, oaspeţi 

ai comunităţii, a fost ocazia pentru a or-
ganiza o seară autentic israeliană pentru 
cei tineri. Delicioasele bucate, preparate 
de rabin şi de oaspeţi, i-au încântat pe cei 
prezenţi, care au avut şansa unei reuniuni 
dintre cele mai plăcute. 

LUCIANA FRIEDMANN

JCC  
tiMişOArA

Anul Nou al Pomilor a fost ocazia 
ideală pentru a da startul activităților or-
ganizate de JCC Iași în acest an.

Astfel, pe 31 ianuarie, membrii Co-
munității Evreilor din Iași au sărbătorit 
Tu biȘvat  prin participarea la un Seder  

tradițional (Seder Leil Tu biȘvat ), orga-
nizat de JCC Iași. 

Președintele  C.E. Iași, ing. Abraham 
Ghiltman, le-a  vorbit celor prezenți 
despre sensurile multiple ale sărbătorii, 
de la semnificația agricolă de renaștere 
a naturii, la semnificația spirituală de 
renaștere a Creației, iar directorul 
JCC Iași, Albert Lozneanu, a subliniat 
însemnătatea acestei sărbători, în care 
evreii își demonstrează respectul și grija 
pentru pământ și roadele lui și a rostit 

binecuvântarea specială a reînnoirii: 
„Sehehianu veqimanu vehiganu lazman 
haze” – mulţumire către Dumnezeu că 
ne-a ţinut în viață și am ajuns cu toții la 
acest moment. 

La finalul evenimentului, participanții 
au savurat șapte feluri de fructe din Țara 
Israelului (Şevat Haminim) care însoțesc 
în mod simbolic cele patru tradiționale 
cupe cu vin alb și roșu.

sILVIAN sEGAL

Ne vom aminti mereu…
În prima lună a anului 2018, activitățile 

C.E. Oradea și JCC Oradea au fost mar-
cate de acțiunile specifice lunii evreiești 
Șvat, de comemorarea Zilei Internaționale 
a Victimelor Holocaustului, dar și de nu-
meroase acţiuni care definesc bunul mers 
al programului de cult.

În capitala Ungariei a avut loc un 
concert de pian intitulat „Bridge of 
Friendship”, iar JCC Oradea a pus la 

dis po ziția celor interesați să participe un 
microbuz de 15 locuri. 

Tot în această lună am început un 
curs de ivrit ce se desfășoară în două 
grupe, fiecare având 15 participanți, cu 
vârste diferite. 

O activitate interesantă, care a avut 
mare succes, a fost susținută de Osnad 
Nachum, soția rabinului Shaul, prieten 
al comunității noastre. Într-un curs în stil 
tradițional, vorbitoarea ne-a arătat, pas 
cu pas, cum se pregătește Șabatul. Cu o 
zi înainte de intrarea în Şabat, doamnele 
și domnișoarele au participat, cu mare 
interes și bucurie, la întregul ritual de 
preparare a aluatului chala. 

Luni, pe 29 ianuarie, la întâlnirea 
generației „de aur“, le-am sărbătorit pe 
iubitele noastre membre, pentru care 
avem tot respectul: Clarisa Popescu 
(88 de ani), Ileana Cornea (80 de ani) 
și Vera Serbac (70 de ani). Cu acest 
prilej am întrebat-o pe Clarisa cum de o 
supraviețuitoare a Holocaustului reușește 
să fie la această vârstă un om activ, cu o 
memorie formidabilă și care are curajul 
să facă plimbări dese. A răspuns așa: 
„Mișcarea este esențială, iar, cu ajutorul 
îngrijitoarei mele, reușesc să mă depla-
sez zilnic la comunitate pentru a face 

voluntariatul ce ține de munca scriptică. 
Activitățile precum cititul, mersul la teatru, 
participarea la diverse spectacole de la 
Filarmonică, muzica de calitate, întâlnirile 
cu generația de aur și socializarea cu se-
menii mei mă fac să am o minte limpede 
și proaspătă. Sunt o persoană optimistă 
și nu mi-am plâns de milă niciodată. Chiar 
și când am trecut prin cele mai grele peri-
oade, iar viața nu a fost mereu corectă cu 
mine, am purtat în suflet credința, mereu 
am crezut în miracole!”

Întreaga comunitate le urează celor 
trei sărbătorite „la mulți ani“, sănătate și 
fericire!

În luna ianuarie am comemorat atât 
în comunitatea noastră, cât și la Zalău, 
trista Zi Internațională a Victimelor Ho-
locaustului. Alături de înaltele oficialități 
prezente la manifestare, au mai fost 
invitați președintele comunității noastre, 
Felix Koppelmann, și directorul JCC 
Oradea, Andrei Seidler. Acest eveniment 
și-a propus să aducă un omagiu milioa-
nelor de evrei din Europa care au sfârșit 
în chinuri în lagărele naziste.Ținem să-i 
felicităm pe organizatori: pe Dan Has, 
președintele C.E. Zalău-Sălaj, Federația 
Comunităților Evreiești din România și pe 
toți cei ce s-au implicat în organizarea de 

excepție a întregului eveniment . 
În ziua de 15 a lunii Șvat, membrii 

comunității noastre au sărbătorit în Sina-
goga Mare, în mod tradițional, Anul Nou al 
Pomilor. De Tu biȘvat, conform obiceiului, 
s-a citit din Hagada, s-au băut 4 pahare 
cu vin și s-au consumat cele 7 fructe, 
simboluri ale creației lui Dumnezeu. Prin 
mâncarea lor ne reafirmăm legăturile cu 
Țara lui Israel.

În prima duminică după Tu biŞvat 
ne-am mobilizat în număr foarte mare la 
comunitatea evreilor din Debreţin pen-
tru a sărbători împreună cu ei această 
sărbătoare. După servirea prânzului, 
membrii comunității din Oradea au 
pregătit un spectacol la care au partici-
pat Corul „Gyuri Vilan“, care a avut un 
repertoriu de cântece specifice Tu biŞvat-
ului, trupa de dansuri Or Neurim, iar în 
încheierea momentului artistic, formația 
Hakeshet Klezmer Band.

Acțiunea a debutat în Sinagogă cu o 
lecție de Talmud Tora, prezentată de un 
rabin din Budapesta, prin care a făcut 
cunoscută însemnătatea sărbătorii.

JCC Oradea a asigurat plantarea în 
comun a pomilor de Tu biŞvat, conform 
tradiției.

DOINA BUMBU

JCC  
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Dubăsari este un orășel din Repu-
blica Moldova, situat pe malul Nistrului. 
Mai precis, se găsește pe malul stâng al 
Nistrului, adică în Transnistria. Este sub 
autoritatea statului-fantomă controlat de 
Moscova și armata rusă. Conflictul din 
Transnistria, de la începutul anilor ‘90, 
a debutat la Dubăsari. Aici au avut loc 
unele dintre cele mai dure și sângeroase 
confruntări dintre forțele guvernamentale 
moldovene și separatiștii susținuți de ruși.  

Nu am reușit încă să vizitez Dubăsari. 
Am fost o singură dată în Transnistria, 
în mai 2011, cu un grup de cercetători 
cu care participasem la o conferință 
internațională despre cel de-al Doilea 
Război Mondial. Am ajuns la Tighina 
(Bender) și Tiraspol, dar nu am putut vi-
zita decât câteva obiective oficiale, nego-
ciate de organizatorii vizitei cu autoritățile 
transnistrene. Pe tot drumul, am fost filați 
de KGB-ul transnistrean. Un agent KGB 
a monitorizat îndeaproape ghidajul făcut 
la Bender într-un muzeu al celui de-al 
Doilea Război Mondial, amenajat într-un 
tren. Bietului ghid îi tremurau picioarele 
în timp ce vorbea. Muzeul conținea și 
referințe la crimele în masă comise de 
„fasciști români” în Transnistria, în tim-
pul celui de-al Doilea Război Mondial. 
La Tiraspol, am vizitat Muzeul General 
de Istorie al Transnistriei, în care erau 
expuse, pe lângă borcane cu conserve 
și haine produse în „noul stat”, și imagini 
din timpul conflictului din 1990-1992, 
inclusiv confruntările de la Dubăsari. 
Evident, versiunea transnistreană nu 
are nimic în comun cu cea formulată la  
Chișinău.

Ce știam până acum
Știam din presă că la Dubăsari au 

avut loc mai multe violențe antisemite 
înaintea celui de-al Doilea Război Mon-
dial. Mai știam din cărțile lui Jean Ancel 
că la Dubăsari a avut loc unul dintre cele 
mai mari masacre din teritoriile intrate 
sub controlul autorităților române, după 
declanșarea Operațiunii Barbarossa în 22 
iunie 1941. Informațiile care s-au păstrat 
au fost puține pentru că, în 1941, au fost 
executați marea majoritate a evreilor din 
localitate și din împrejurimi. Au rămas 
puține voci care să povestească neno-
rocirea. 

Astăzi se știe de aproximativ 18.500 
de victime – bărbați, femei, copii și bă-
trâni. Numărul exact, mai mare sau mai 
mic, probabil nu îl vom ști niciodată. Dar 
este vorba de peste 10.000 de victime, 
cu siguranță. Au fost identificate numele 
a 3.000 dintre acestea.

Cum știm de Dubăsari? Ancel a folosit 
două surse de primă mână. În 1943 au 
fost trimiși în Transnistria mai mulți medici 
evrei, printre care și Nuță Feldman, din 
Iași, care a ajuns la Dubăsari. În 1962 a 
povestit la Yad Vashem ce a văzut și aflat 
la fața locului. 

Iată un fragment mai larg din mărturia 
sa:

„Agentul sanitar (...) ne povestea cu 
lacrimi în ochi cum nemții și ucrainenii din 
localitate au ucis toată populația evre-
iască din orașul Dubăsari, peste 3.500 
de suflete, plus evrei aduși cu convoaie, 
în număr de peste 7.000. Agentul, din 
cauza grozăviei, se adăpostise în podul 
spitalului de unde privea cum se făceau 
execuțiile de către naziști. Lângă spita-
lul central din Dubăsari se află o mare 
groapă comună cu peste zece mii de 
uciși. Agentul sanitar ne povestea cu 
groază cum copii evrei erau sfârtecați, 
rupându-li-se mâinile și picioarele, și 
aruncați în groapa comună de lângă spital 
și într-o altă groapă, la vreo 500 de metri 
nord de spital, unde acum sunt culturi 
agricole. Gropile pot fi ușor  identificate, 
fiind cunoscute de întreaga populație 
neevreiască din Dubăsari”.

În 1946, la New York a apărut o lucrare 
semnată de Moshe ben Yaacov Feldman, 
care evocă tragedia evreilor din Dubăsari 
și fixează cifra victimelor la 18.500. 

Jean Ancel ne lămurește că la Du-
băsari a acționat Einsatzgruppe D. Mai 
precis, unitatea mobilă specializată în 
executarea evreilor a luat drumul Crimeei 
în octombrie 1941, dar a lăsat în urmă o 
mică subunitate, Nachkommando SS, 
care a rămas peste iarnă în Dubăsari. 
Unitatea a exterminat până la 20.000 de 
evrei adunați în lagărul din Dubăsari, cu 
ajutorul voluntarilor ucraineni, basarabeni 
și români.  

Ce am aflat în plus
Ceea ce nu se știa până acum este 

că militari români au participat la aceste 
execuții. Acest lucru este probat de docu-
mente noi aflate în arhivele din România. 

M a s a c r u l  d e  l a  D u b ă s a r i

Atelier de carte: „Studierea biografică a mișcării legionare”

La 17 ianuarie 2018, la sala de lectură 
a CSIER a avut loc dezbaterea „Studierea 
biografică a mișcării legionare”, în cadrul 
căreia au fost analizate două apariții edi-
toriale recente de la Humanitas: Oliver 
Jens Schmitt, Corneliu Zelea Codreanu. 
Ascensiunea și căderea „Căpitanului” și 
Tatiana Niculescu, Mistica rugăciunii și 
a revolverului. Viața lui Corneliu Zelea 
Codreanu. Au luat cuvântul istoricul Adri-
an Cioflâncă, directorul CSIER, Marius 
Cazan, cercetător la INSHR-EW, Lya 
Benjamin, cercetător la CSIER, și Florin 
Müller, prof. univ. dr. la Facultatea de 
Istorie a Universității din București.

Adrian Cioflâncă a precizat că aceas-
ta este prima întâlnire dintr-o serie de 
ateliere de carte cu frecvență lunară – 
deschise tuturor celor interesați –, care 
vor reuni cercetători ai CSIER și din alte 
institute, invitați să dezbată o temă pro-
pusă. Vorbitorul a realizat o introducere în 
literatura de specialitate dedicată mișcării 
legionare: lucrările apologetice, scrise 
de pro-legionari care au plecat în exil; 
închiderea arhivelor, după 1945; valorifi-
carea insuficientă a documentelor fostei 
Securități, înainte de 1989. Dacă princi-
palele referințe au fost, până în anii ’90, 
Armin Heinen, Francisco Veiga, Nicholas 
Nagy-Talavera, cele două cărți apărute în 
2017 se cer analizate după relevanța lor 
pentru subiectul ales și după nivelul cer-
cetării, cu resursele bibliografice actuale.

Marius Cazan a contrapus cele două 

volume, remarcând maniera diferită a au-
torilor de a se raporta la același subiect: 
abordare academică, ton profesionist, 
atenție la contextul istoric, dezvoltarea 
unor analize riguroase (Oliver Schmitt), 
stil eseistic, interpretarea a ceea ce se 
știa până în momentul redactării lucrării, 
vizarea unui public cititor cât mai larg 
(Tatiana Niculescu). În opinia vorbitorului, 
una dintre limitele care i se pot imputa 
lucrării lui Schmitt ar fi recursul exclusiv 
la sursele documentare cu caracter pu-
blic, cu două excepții notabile: pe de o 
parte, scrisorile dintre Zelea Codreanu 
și g-ral Cantacuzino Grăniceru și, pe de 
altă parte, dintre Codreanu și Adam, un 
legionar din Dorohoi.

Lya Benjamin și-a concentrat discur-
sul asupra cărții lui Oliver Schmitt, care 
nu se mărginește la conturarea izolată a 
figurii lui Zelea Codreanu, ci îl prezintă în 
contextul istoric și politic al epocii, lărgind 
orizontul de cunoaștere asupra perioa-
dei interbelice românești. Vorbitoarea a 
constatat că antisemitismul lui Codreanu 
a fost analizat insuficient în cartea lui 
Schmitt, din perspectiva lucrărilor „Cărti-
cica șefului de cuib” și „Pentru legionari”. 
În cazul celei dintâi, Codreanu scria: 
„Problema jidănească, vizibilă numai în 
jumătatea de nord a României, invizibilă, 
dar existentă și în cealaltă jumătate, con-
stituie pentru națiunea română cea mai 
mare primejdie pe care a cunoscut-o de 
la începutul istoriei și până astăzi”. Din 

cea de-a doua lucrare sunt omise, în 
analiza lui Schmitt, acțiunile de protest 
organizate la Iași împotriva Constituției 
din 1923, la inițiativa lui Codreanu și a 
legionarilor care îl urmau. Acestea ar fi 
fost necesare pentru a releva antide-
mocratismul lui Codreanu, care vedea 
înlocuirea art. 7 al Constituției din 1866 
cu art. 133 al celei din 1923 (acordarea 
drepturilor cetățenești evreilor) drept un 
act de „trădare națională”.

Florin Müller a comparat lucrarea 
lui Oliver Schmitt cu aceea a lui Armin 
Heinen (Legiunea „Arhanghelul Mihail”, 
1986), care trata mișcarea legionară ca 
pe un fenomen politic general, în care 
forța de iradiere a conducătorului nu 
copleșește analiza istorică. Vorbitorul a 
observat că Zelea Codreanu nu devine un 
teoretician al antisemitismului românesc, 
ci preia o serie de locuri comune ale aces-
tei concepții (în principal de la N. Iorga și 
A.C. Cuza), pe care le transformă într-un 
levier de mobilizare politică. Pentru el, 
antisemitismul era o cale de a pătrun-
de în țesutul social cel mai de jos, prin 
cântece, marșuri, tabere de muncă; prin 
texte simple, fără ambiții estetice, dar cu 
un impact popular extrem de mare (mai 
ales în campaniile din Tutova, Covurlui, 
Neamț). De remarcat este că Zelea Co-
dreanu rămâne un șef carismatic care se 
simțea în elementul lui printre activiștii de 
provincie și care păstra o recluziune din 
fața provocărilor politicii curente, dovadă 
incapacitatea de a gestiona rezultatele 
parțial pozitive ale alegerilor din 1937 și 
apariția unor centri de putere paralelă 
(Horia Sima).

Dezbaterea a fost continuată cu o 
sesiune animată de întrebări și răspun-
suri cu privire la numele intelectualilor 
pro-legionari; rolul liderului carismatic 
și al instrumentelor de propagandă în 
repurtarea succesului; imaginarea isto-
riei după alegerile din 1938, dacă Zelea 
Codreanu nu ar fi fost ucis; poziția Bise-
ricii Ortodoxe Române față de mișcarea 
legionară; momentul apariției celor două 
cărți și posibilitatea de a stârni o emulație.

CLAUDIA BOsOI

Din activităţile de cercetare ale

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România

Până acum, a fost documentată partici-
parea germană și a localnicilor. În arhiva 
SIS de la Chișinău se găsesc dosarele 
a cel puțin șase procese care au vizat 
colaboratori locali ai naziștilor. 

În România se găsesc documente 
despre militari din Regimentul 68 Infante-
rie Fortificații, care au participat pe bază 

de voluntariat la plutoanele de execuție în 
prima decadă a lunii noiembrie. Mărturii 
consemnate în arhivă dau detalii îngro-
zitoare despre desfășurarea masacrelor. 

Deja în toamna anului 1941, germanii 
și românii au avut un modus operandi 
bine pus la punct în timpul execuțiilor. Un 
grup de evrei era folosit pentru a săpa 
gropile. Apoi evreii erau aduși în serii 
dintr-o clădire cu trei etaje, împrejmuită 
cu sârmă ghimpată, din apropiere, aliniați 
pe marginea gropii și împușcați. Printre 
victime se găseau familii întregi, femei, 
copii, bătrâni. Mai mulți martori au po-
vestit că femeile erau obligate să ridice 
copiii la nivelul capului pentru ca ucigașii 
să facă economie de muniție. Pe măsură 
ce se umplea câte o groapă, era săpată 
alta și urmau alte execuții. 

Unul dintre militarii români care au 
participat la masacru a fost văzut zdro-
bind fețele victimelor cu patul puștii pentru 
a extrage dinți de aur. După război, se 
lăuda cu crimele făcute și umbla cu punga 
de dinți de aur după el. Unuia i-a povestit: 
„Când trăgeam în câte un jidan bătrân, 
când cădea jos nu se mai scula, iar când 
trăgeam în câte un copil sărea în sus 
asemenea unui cucoș când îi tai gâtul. 
La o parte din fete, femei, când îi pu-
neam țeava armei în țâță și când făceam 
«zbang», nu se mai mișca”. Altuia i-a 
spus că plutonul de execuție era format 
din zece ostași români, înarmați cu arme 
Z.B. Fiecare militar avea în față câte un 
evreu, execuția făcându-se lângă gropi 
comune de câte 20 de metri. Evreii erau 

așezați în genunchi în fața gropii, legați 
la ochi cu bucăți din lenjeria de corp, iar 
comanda era dată de un german. Erau 
împușcați în ceafă sau în spate. Toți mar-
torii au constatat că militarul care culegea 
dinți de aur povestea cu vădită satisfacție 
ce a făcut. Așa au aflat autoritățile și l-au 
trimis în fața justiției. 

Astăzi, pe locul masacrului este ridi-
cat un monument, iar 11 gropi comune 
au fost demarcate ca parte a unui efort 
comemorativ. Fotografii înfiorătoare cu 
gropile comune mi-au fost arătate de 
Yvette Merzbacher, o prietenă cu rădă-
cini evreiești în Basarabia, în cursul unei 
discuții avute anul trecut în Elveția. 

Masacrul de la Dubăsari este ilustrativ 
pentru Holocaustul din Transnistria, din 
toamna și iarna anului 1941, arătând 
colaborarea româno-germană în exter-
minarea evreilor din zonă.

ADRIAN CIOFLÂNCĂ

Monumentul de la Dubăsari

Marcarea gropilor comune de la Dubăsari
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unui  v i i to r  mai 
bun”, i-a sintetizat 

meritele vorbitorul, detaliindu-le prin: 
„contribuția inestimabilă la asumarea 
responsabilităților țării noastre” față de 
Holocaust în România; programul de re-
staurare și promovare a patrimoniului ar-
hitectural și cultural evreiesc; susținerea, 
în calitate de „reprezentant politic” al 
comunității evreiești, atât a intereselor 
acesteia, cât și a intereselor comune ale 
tuturor cultelor religioase din România; 
promovarea intereselor, a drepturilor și 
a imaginii României în lume; dezvolta-
rea dialogului interreligios, ca lider al 
comunității mozaice din România.

Valoare umană și științifică de excepție 
 Președintele Curții Constituționale a 

României, Valer Dorneanu, a evidențiat 
„modelul de bună conviețuire” reprezen-
tat de dr. Aurel Vainer, care, în perioada 
mandatelor de deputat, era ascultat cu 
respect de putere și de opoziție. „Comu-
nitatea evreiască din România se iden-

tifică afectiv cu poporul român”, a arătat 
vorbitorul, sentiment care se remarcă și 
la originarii din România în Israel. Faptul 
că la eveniment participă P.F.P. Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și 
Muftiul Cultului Musulman, Murat Iusuf, 
dovedește cât de benefic este exemplul  
domniei sale pentru „pacea și respectul 
între religii”. 

În numele Statului Israel și al său 
personal, E.S. Tamar Samash, ambasa-
doarea Israelului în România, a felicitat-o 

pe Gabriela Firea, primarul general al 
Capitalei, pentru inițiativă şi pe dr. Aurel 
Vainer, pentru titlul acordat.

Rectorul Universității Politehnice din 
București, Mihnea Costoiu, a reliefat o 
fericită coincidență: evenimentul are loc 
la împlinirea a 200 de ani de la fondarea 
Politehnicii bucureștene. Vorbitorul a 
remarcat tenacitatea sărbătoritului în pro-
movarea cercetării științifice românești, 
a valorilor spirituale iudeo-creștine în 
ajutorarea semenilor. 

Acad. Eugen Simion, fost președinte 
al Academiei Române, a accentuat 
contribuția evreilor români la îmbogățirea 
culturii române și europene, mai ales, 
în secolele XIX-XX, amintindu-i pe 
Tzara, Fundoianu, Sebastian, referin-
du-se la „ghidul moral pentru generația 
sa“, profesorul Tudor Vianu. „Să ne 
recunoaștem pentru a ne cunoaște mai 
bine”, a parafrazat domnia sa dictonul  
sărbătoritului. 

Opera de cercetător științific, activita-
tea de constructor, după 1990, al Camerei 
de Comerț și Industrie București (CCIB), 
susținerea intereselor acesteia în timpul 

(Urmare din pag. 3)

n solomon Faimblat, președintele 
C.E. Tulcea,  a reușit 
reabilitarea sinagogii 
și organizează eve-
nimente culturale în 
incinta acesteia. În 
colaborare cu condu-
cerile acelor școli din 
oraș în care se predă 
istoria Holo caustului, 
coordonează vizite 
ale elevilor, însoțiți de profesori, în 
sinagogă; mod de familiarizare directă 
a tinerilor cu viața evreiască și istoria 
comunității locale, modalitate neos-
tentativă de educație civică. De ase-
menea, prof. S. Faimblat se preocupă 
ca asistații comunității să aibă o viață 
decentă. 
n Luciana Friedmann, președinta 

C.E. Timișoara, con-
duce una dintre co-
munitățile mari din 
țară, care impresio-
nează prin forța de 
revigorare, pe diverse 
planuri:  educație iu-
daică, viață religioasă, 
grijă pentru conser-
varea patrimoniului 

sacru și economic, viață culturală. 
Dar, mai ales, prin situație demogra-
fică. Este o comunitate cu mulți copii, 
prin raportare la situația generală a 
comunităților evreiești din România. De 
altfel, unul dintre visurile Lucianei Fri-
edmann este înființarea unei grădinițe.
n Emanuel Nadler, președintele 

C.E. Piatra Neamț, 
îmbină cunoștințele 
istoricului de artă, 
înzestrările poetului, 
abilitățile manage-
rului, vădite în buna 
întreținere a legenda-
rei Sinagogi din Lemn, 
grija pentru asistați, 
atenția acordată vieții 
religioase, cu atât mai mult cu cât poar-
tă responsabilitatea unei comunități 
supranumite, în prima parte a secolului 
trecut, „micul Ierusalim”. 
n Iancu Wexler, președintele C.E. 

Roman, a realizat, în 
ultimii ani, renovarea 
sinagogii, ridicarea 
în gara orașului, a 
unui bust în memoria 
Vioricăi Agarici, „Drept 
între Popoare“ din Ro-
mânia, care în calitate 
de președintă a Crucii 
Roșii în timpul celui  

de-al Doilea Război Mondial, a salvat 
viețile multor evrei din Trenurile Morții, 
cerând jandarmilor să deschidă va-
goanele. Prof. Iancu Wexler cultivă 
bune relații interetnice, interreligioa-
se, se face apreciat şi respectat de 
oficialitățile locale.

AD MEA 
VEESRIM!  
Preşedinţi de comunităţi 
nãscuþi în luna 

martie

„Înainte de 1860, evreii nu aveau voie să locuiască în Baia Mare, oraș 
minier important în fostul imperiu austro-ungar, din care făcea parte”, 
istorisește noul președinte al C.E. Baia Mare, ing. Tiberiu Kornreich. 
„Evreii care lucrau în minerit veneau dimineața la muncă și plecau 
seara. Nu puțini erau agricultori. Locuiau, toți, în târguri și sate. În Re-
metea Chioarului, bunăoară, trăiau în secolul al XIX-lea mai mulți evrei 

decât sunt în prezent la Baia Mare: aproximativ 50. După ridicarea 
interdicției, numeroși evrei din târguri și sate s-au stabilit în acest 
oraș. În 1882 a fost construită sinagoga. Până atunci funcționa 

doar o casă de rugăciune. La recensământul făcut înainte de al Doilea 
Război Mondial, erau înregistrați 3 500 de evrei băimăreni. Ei au fost 
primii deportați la Auschwitz.“ 

„Datoria față de cei care  
nu s-au mai întors din deportare“

Interviu cu ing. TIBERIU KORNREICh, preşedintele C.E. Baia Mare

– De curând a fost Ziua Internațională 
de Comemorare a Holocaustului.

– Pentru mine, comemorarea Holo-
caustului este în fiecare zi. Un moment 
comemorativ de rezonanță pentru noi, 
evreii din Transilvania de Nord, este cel 
de la sfârșitul lui aprilie - începutul lui mai 
1944, când au început deportările. Azi 
mai trăiesc doar doi dintre supraviețuitorii 
care s-au întors din lagăre. 

– Aveți un memorial al victimelor Holo-
caustului?

– Există la Șomcuța Mare, oraș situat 
la 25 km distanță de Baia Mare, ridicat 
înainte de 1990 din donațiile unora dintre 
evreii originari din Șomcuta.

– Priorități?
– Prioritatea zero este modernizarea 

sediului comunitar. Am expediat o soli-
citare în acest sens la CAPI, însoțită de 
deviz. Un proiect ambițios: reabilitarea 
sinagogii. Reparații au mai fost. Prin anii 
´70 a fost refăcut acoperișul. După 2000 
s-au stabilizat cu tiranți pereții exteriori, a 
fost consolidată partea dinspre stradă a 
fațadei, să nu cadă zidurile. Acum 13 ani 
a fost efectuat un studiu pentru restaura-
re. Trebuie, însă, actualizat. Am discutat 
cu directorul CAPI, ing. Rudy Marcovici. 
Problema stringentă este cea a fondurilor, 
începând de la studiul amintit. Comunita-

tea noastră nu e bogată. Multe dintre imo-
bilele aflate în proprietatea comunității, 
reprezentând o potențială sursă de venit, 
sunt în stare proastă. Am trimis la CAPI 
devizul pentru studiu. Dacă obținem banii, 
putem începe proiectarea lucrărilor. Cred 
că ar fi o bună investiție, pentru că zona e 
de interes turistic și în sinagogă s-ar pu-
tea organiza evenimente culturale, cum 
se întâmplă și-n alte locuri. Încercăm să 
obținem fonduri și pentru repararea celor 
aproximativ 200 de monumente funerare 
căzute în timp, din cauza intemperiilor.

– Cimitire în zonă în custodia comu-
nității?

– Peste 50. În scurt timp vom începe 
acțiunea de defrișare a vegetației abun-
dente din toate cimitirele. Iarăși – un lucru 
anevoios.

– Viață religioasă?
– Sărbătorile evreiești le-am respectat 

întotdeauna. Fapt semnificativ: serviciul 
religios de Șabat a reînceput să fie oficiat 
săptămânal, imediat după război. Fostul 
președinte al comunității, Nachman Șalic 
z.l., a fost și oficiant de cult. După stinge-
rea lui din viață, în noiembrie anul trecut, 
noul oficiant de cult este Leibuș Avram, 
participant și la cursurile de perfecționare 
de la CIR Be´Yahad – Cristian, organizate 
în februarie 2018 de Cancelaria Rabinică. 

De Iom Kipur, ser-
viciul religios a fost 
asigurat de oficiantul 
itinerant de cult, A. 
Gheltner, din Deva. 
Mulțumesc pentru 
sprijin conducerii 
F.C.E.R., cu precă-
dere prim-rabinului 
Rafael Shaffer, care 
a venit să evalueze 

Sulurile de Tora și îmi este alături în 
dezideratul de a reabilita sinagoga și de 
a repara monumentele funerare. Este 
încurajator faptul că de Hanuca 5778, 
comunitatea noastră a fost vizitată de 
directorul CAPI, ing. Rudy Marcovici, și de 
rabinul Şraya Kav, din Oradea. În prezent, 
ne pregătim pentru celebrarea Purimului.

– Situație demografică?
– Marea majoritate sunt vârstnici 

atașați de viața comunitară. Un exemplu 
doar: Fülöp Dezideriu, în vârstă de 90 de 
ani, supraviețuitor de la Auschwitz. Vine la 
minian de câte ori poate, în funcție de sta-
rea sănătății. Puținii tineri, de fapt adulți, 
își fac și ei timp să vină la comunitate, 
deși sunt angrenați în viața profesională, 
în viața de familie. 

– Conlucrare cu angajații comunității?
– Ar trebui să folosiți, mai curând, 

singularul. Angajată este numai secre-
tara comunității, Clara Pop, care este și 
responsabilă cu probleme de asistență 
socială și medicală. Contabilitatea este 
asigurată de cineva care lucrează part 
time. Colaborăm bine, dar suntem prea 
puțini. 

– Relații interetnice?
– Datează din secolele XVII-XVIII, 

când specialiști în minerit din Slovacia, 
zonă minieră centrală în fostul imperiu 
austro-ungar, au fost aduși la Baia Mare. 
Lucrau împreună români, maghiari, ger-
mani, evrei… Buna conviețuire s-a format 
în timp. Pentru noi, aceste relații sunt la 
fel de firești ca respiratul. 

– Ce v-a determinat să vă asumați 
conducerea comunității?

– Datoria față de cei care nu s-au mai 
întors din deportare. 

IULIA DELEANU

Dr. Aurel Vainer a primit titlul de Cetățean de Onoare al Capitalei 

Felicitări primite de dr. Aurel Vainer pentru acordarea  
titlului de Cetățean de Onoare al Bucureștiului

„Cunoscându-vă activitatea prodigioasă și deosebită pe care ați desfășurat-o 
și o desfășurați în slujba Comunității Evreiești, a Bucureștenilor pe care cu cinste 
i-ați reprezentat în Parlament, această ultimă distincție completează extraordinara 
dumneavoastră carieră civică, religioasă și politică, constituind pentru mine un 
motiv în plus de recunoștință și apreciere pentru susținerea pe care mi-o acordați 
și prietenia cu care mă onorați.

Vă asigur că în continuare voi face tot ce pot pentru sprijinirea și pe viitor a 
proiectelor dumneavoastră pentru binele și prosperitatea Comunității Evreiești din 
țara noastră.

CĂTĂLIN RADU DANCU
Consul General al României la New York

mandatelor de deputat au fost evidențiate 
de președintele CCIB, Sorin Dimitriu. 
Deputatul Silviu Vexler, a rezumat cei 12 
ani de colaborare zilnică cu dr. Aurel Vai-
ner, „șef, prieten, tată, bunic”, a mulțumit 
primarului general al Capitalei pentru 
acordarea titlului și organizatorilor pentru 
buna desfășurare a festivității. 

Dr. A. Vainer reunește trei elemen-
te esențiale pentru lumea de mâine, 
în concepția Regelui Mihai I: morala, 
credința, memoria; a fost un gând al 
președintelui BBR, ing. José Iacobescu. 

Dr. Aurel Vainer a primit daruri de poe-
zie, în interpretarea Maiei Morgenstern, și 
ofrande muzicale aduse de Trio Quartet. Tamar Samash

Sorin Dimitriu
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Ca în fiecare an, Institutul Francez din 
București a marcat printr-un eveniment 
special 27 ianuarie, Ziua Internațională de 
Comemorare a Victimelor Holo caustului. 
Programul s-a desfășurat la cinemato-
graful „Elvira Popescu” și a cuprins două 
filme care au tratat problema Holocaus-
tului și o dezbatere la care au participat 
regizorii peliculelor – Radu Jude cu „Țara 
moartă” și Virginie Linhart (Franța) cu 
documentarul „Après les camps, la vie” 
(După lagăre, viața). Cel de-al treilea 
participant la dezbatere a fost diplomatul 
Andrei Țărnea, comisar al Sezonului 
Cultural România-Franța și fost director 
executiv al Institutului Aspen, România.

Pentru Radu Jude, „Țara moartă” este 
al doilea film cu tematică evreiască. Dar 
dacă în primul – „Inimi cicatrizate”, după 
romanul lui M. Blecher – situația evreilor 
și perspectivele lor sunt mai degrabă su-
gerate prin introducerea unor marșuri le-
gionare și anunțarea instaurării guvernu-
lui antisemit Goga-Cuza, fundalul sonor al 
„Țării moarte”, un fel de film documentar, 
este Jurnalul scriitorului și medicului Emil 

Dorian, ce cuprinde aproximativ perioada 
dintre anii 1930-1946. Ilustrația sonoră 
aleasă de regizor este interesantă. La 
textul lui Dorian se adaugă declarații ale 
regelui Carol al II-lea, ale lui Ion Anto-
nescu şi Horia Sima, imnuri și cântece 
legionare, iar, la sfârșit, „Internaționala” 
și cântece patriotice sovietice. Imaginile 
însă sunt dintr-un alt registru. Este, așa 
cum a declarat regizorul, un fotomontaj, 
imaginile provenind din arhiva unui cu-
noscut fotograf din Slobozia interbelică, 
Costică Acsinte, care timp de peste 30 de 
ani a fost proprietarul studioului „Splen-
did”. Fotografiile lui au fost recuperate 
și digitalizate, iar Radu Jude a folosit o 
parte dintre ele. 

Poate, la prima vedere, legătura 
dintre imagini și texte nu este evidentă 
dar, urmărind cu atenție fotografiile, 
conștientizezi faptul că ceea ce s-a în-
tâmplat în România în perioada respec-
tivă, ceea ce s-a întâmplat cu evreii, a 
avut loc în societatea oamenilor care te 
privesc din aceste fotografii. Majoritatea 
dintre ei sunt oameni simpli, oameni din 

„România profundă“, săraci, țărani sau 
mici orășeni din Slobozia, cu mulți copii, 
polițiști și militari, în timpul războiului. În 
acest mediu nu era greu să răspândești 
o propagandă antisemită, să-i convingi că 
sărăcia lor se datorează evreilor. Jurnalul 
lui Emil Dorian reflectă toate momentele 
istoriei țării și a evreilor, tragedia lor cau-
zată de condițiile istorice, dar observațiile 
scriitorului nu se opresc la 23 august pe 
care, firesc, evreii îl salută cu bucurie. Ele 
continuă cu venirea armatei sovietice și 
cu comportamentul rușilor în România, cu 
observații critice, departe de a fi elogioa-
se. Conceput astfel, filmul este îndrăzneț 
din punctul de vedere al conținutului și al 
formei artistice. 

Cel de-al doilea film, „După lagăre, 
viața”, deși a fost prezentat ca un film 
„luminos”, nu este deloc așa. Este un 
documentar în care regizoarea Virginie 
Lehart, descendentă a unei familii de 
supraviețuitori, aduce pe ecran viața 
câtorva norocoși care s-au întors de la 
Auschwitz și Bergen-Belsen, printre care 
și Simone Veil, om politic francez, care 
a fost ministru al Sănătății și președintă 
a Parlamentului European. Interviurile 
făcute de regizoare relevă dificultățile 
de adaptare la viața normală, căutările 
de drum pentru a găsi soluții care să le 
permită să uite de trecut, ceea ce, la cei 
mai mulți, se dovedește imposibil. „Numai 
moartea ne va face să uităm prin ce-am 
trecut”, spune unul dintre subiecții inter-
viului. Iar lovitura cea mai mare legată de 
viața lor a fost ignorarea aproape comple-
tă a categoriei deportaților evrei. A trebuit 
să treacă aproape o jumătate de secol 
pentru ca autoritățile franceze să recu-
noască faptul că suferințele deportaților 
evrei au fost egale cu cele ale prizonierilor 
de război sau membrilor din Rezistență, 
deportați tot în lagărele morții.

Dezbaterea care a avut loc, înaintea 
prezentării celui de-al doilea film, s-a con-

Ziua Internațională de Comemorare  
a Victimelor Holocaustului la Zalău

accent asupra ghe-
tourilor și gropilor 

comune de la Dej și Sărmaș, pe baza 
documentelor și a imaginilor existente 
la CSIER. La întrebarea: „Oare lumea 
n-a obosit, nu s-a vorbit destul? Nu e o 
fervoare a comemorărilor?”, răspunsul 
istoricului este ferm: „Nu. Abia acum 
suntem calificați să vorbim!” – prin 
deschiderea graduală a arhivelor în 
ultimii ani. Printre factorii care au obli-
terat până acum canalele cercetării se 
numără: sursele lacunare (multe ordine 
au fost date verbal), tăcerea preferată în 
locul retrăirii traumei (mai ales în cazul 
supraviețuitorilor ajunși în Israel), sin-
dromul vinovăției supraviețuitorului, care 
a îngreunat discursul public. Cu puține 
excepții (Matatias Carp, „Cartea neagră”, 
„Sărmaș. Una dintre cele mai oribile crime 
fasciste”), înainte de 1989 aproape că 
nu au existat studii istorice valide pentru 
tema propusă. Odată deschise arhivele, 
există mii de pagini de arhivă care pot 
rescrie istoria, distanțând-o de cea din 
curriculumul școlar.

David Giurgiu, student în anul III la 
Universitatea de Vest din Timișoara, 
specializat în istoria Holocaustului, a 
prezentat semnificațiile acestui genocid 
așa cum le-ar explica unui prieten care 
nu are decât cunoștințe imprecise, dar 
vrea să afle mai mult: definirea terme-
nului ebraic Șoah, numărul de evrei 
exterminați, marile lagăre de concentra-
re de la Auschwitz, Vapniarka și Tiraspol, 
procesul și condamnarea lui Eichmann 
în Statul Israel, progromurile de la 
București și Iași. Din experiența perso-
nală, i-ar fi împărtășit prietenului său că a 
avut rude între victimele vasului Struma, 
dar și că bunicii lui suferiseră persecuții 
și nedreptăți. Prin urmare, „este impor-
tant să transmitem mai departe istoria 
Holocaustului și istoria, în general, ca 
să nu se repete aceste atrocități, și nici 

greșelile din trecut. [...] Trebuie să ne 
onorăm strămoșii, pe cei care au pierit 
în Holocaust și pe cei dispăruți de-a 
lungul timpului, ca să le păstrăm vie  
amintirea”.

În încheierea evenimentului, dr. Aurel 
Vainer și Dan Has au acordat două Me-
dalii de Onoare „Prieten al Comunităților 
Evreiești din România” – lui Ionel Ciunt, 
primarul mun. Zalău, și prof. Ioan Lung, 

directorul Colegiului Tehnic „Al. Papiu-
Ilarian”, pentru implicarea în proiecte 
instituționale comune și participarea la 
evenimentele organizate de F.C.E.R. și 
C.E. Zalău.

*
Pe drumul de întoarcere spre Bucu-

rești, președintele F.C.E.R., dr. Aurel 
Vainer, și directorul C.A.P.I., ing. Rudy 
Marcovici, au făcut o vizită comunităților 
evreiești din Cluj-Napoca și Deva, pen-
tru cercetarea nemijlocită a dificultăților 
comunitare și analizarea posibilelor 
soluții. La sediul C.E. Cluj-Napoca au 
fost prezenți, de asemenea, prim-rabi-
nul Rafael Shaffer, președintele Robert  
Schwartz și jurnalista Andrea Ghiță.

 La sediul C.E. Deva, alături de 
președintele Liviu Lăcătușu, a fost evalu-
at stadiul lucrărilor la refacerea Sinagogii. 
Acestea avansează mulțumitor, astfel 
încât în jurul datei de 1 decembrie 2018 
ar putea avea loc reinaugurarea lăcașului 
de cult.

(Urmare din pag. 4)

„Să nu punem în pericol diversitatea“
Laczikó Enikő

Comemorarea Holocaustului la Institutul Francez din București

„Strigăt către cei care au rămas”
Comemorarea Victimelor Holocaustului la TES

Piesa-document „Yanka” de Oscar Speace, povestea unei femei care a trăit 
Holo caustul într-unul dintre lagărele naziste, cu traume urmărind-o întreaga viață, a 
fost aleasă de TES pentru a fi jucată de Ziua Internațională de Comemorare a Holo-
caustului. „Această piesă este o mărturisire, un document de viață tulburător, un act 
de respect față de drama acestor oameni, un act de reconstituire foarte important, 
un strigăt venit din altă lume către cei care au rămas și către memoria noastră”, a 
declarat Maia Morgenstern, protagonista acestui one-woman show. 

La premieră, R.E. a dedicat piesei o cronică. 

„Ziua Internațională a Comemorării Victimelor Holocaustului este și ziua conștiinței 
umanității, fiindcă astăzi ne amintim un episod al istoriei universale care ne-a văduvit 
de o iluzie importantă”, a declarat Laczikó Enikö, secretar de stat la DRI, care a spus, 
în continuare: „Această iluzie se leagă de faptul că umanitatea nu trebuie să-și reme-
moreze necontenit care trebuie să fie limitele propriei sale intoleranțe și excluziuni.

În comemorarea de azi un rol important trebuie să aibă introspecția: oare în 
existența noastră de zi cu zi reușim să facem totul pentru a accepta cultura, limba, 
tradițiile celuilalt, pentru a accepta, până la urmă, diferențele dintre noi? Reușim oare 
să nu punem în pericol diversitatea prin percepția pe care o avem asupra diferențelor 
dintre noi?

Cu adânc respect, doresc să le aduc un omagiu victimelor Holocaustului, iar 
familiilor îndurerate le doresc multă putere pentru a putea trăi cu această pierdere 
incomensurabilă”.

centrat mai puțin asupra faptelor în sine, 
cât asupra dilemei dacă este cazul ca 
aceste evenimente să rămână în memorie 
și să se transmită mai departe sau să fie 
date uitării pentru ca generațiile viitoare, 
descendenții familiilor de deportați, să 
aibă un viitor liniștit, fără să fie apăsați 
de umbrele trecutului. În biografia celor 
intervievați în film au existat ambele ati-
tudini. O altă problemă pusă în dezbatere 
a fost dacă documentele, cărțile, filmele 
care prezintă, tratează acest subiect ajută 
la prevenirea repetării acestui fenomen, 
mai ales că, în pofida Holocaustului, după 
război s-au repetat genocide asemănă-
toare celui din cel de-al Doilea Război 

Mondial. Cei trei participanți la dezbatere 
nu au putut da un răspuns, dar au con-
siderat că discuţiile ajută la elucidarea 
acestor probleme cu conținut etic. Este 
păcat că, din lipsă de timp, la dezbatere 
nu au fost antrenați spectatorii. Oricum, 
cele două filme au putut aduce în fața pu-
blicului, într-o abordare mai puțin conven-
țională, dilemele Holocaustului, chiar 
dacă răspunsurile nu au putut fi găsite.

EVA GALAMBOs

Simpozion despre Şoah la Moinești
Cu prilejul Zilei Internaționale de 

Comemorare a Holocaustului, Fundația 
„Leolam” – Filiala Moinești a organizat 
un simpozion dedicat acestei teme. 
Elevi din clasele a VII-a și a VIII-a ai 
Școlii Gimnaziale „Tristan Tzara” din 
localitate, Adelina Berea, Daria Pilat, 
Andreea Popa, îndrumați de prof. 

Gabriela Dima, au prezentat referate 
despre Holocaust, însoțite de colaje 
de imagini

A avut loc și o scurtă testare a cunoș-
tințelor despre Holocaust. Răspunsurile 
participanților au demonstrat că elevii 
sunt interesați de istoria Holocaus- 
tului. 

Simone Veil
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un spectacol prosemit şi prouman...Bârlad
...realizat perfect, cu mijloace foarte 

departe de parcimonie, pentru a împlini 
un scop perceput foarte diferit de un pu-
blic (numeros), a cărui eterogenitate este 
explicabilă prin diferenţele de vârstă şi, 
mai ales, prin precarul nivel cultural-infor-
maţional. Dar, e cert, nimic din ce remarc 
eu nu infirmă titlul, fiecare amănunt – in-
terpretativ, regizoral şi scenografic – fiind 
gândit cu acuitate.

O lecţie de bune maniere, de Jean-
Claude Grumberg, în regia lui Alexandru 
Berceanu şi în interpretarea aproape de 
perfecţiune a actriţei Maia Morgenstern, 
a fost evenimentul zilei de duminică, 28 
ianuarie 2018, desfăşurat pe scena Tea-
trului „Victor Ion Popa” din Bârlad. Jucat 
într-o manieră impresionistă, direct şi 
aproape brutal, fără niciun menajament, 
spectacolul, splendid (ca reprezentaţie 
teatrală!), lung şi neobositor, a fost cer-
tamente un genial, dar singular pretext 
al unuia dintre cele mai fierbinţi subiecte 
ale contemporaneităţii mondiale de după 
1945.

Alături de atâtea alte creații dramatice 
din ultima jumătate de secol, piesa-pro-
blemă O lecţie de bune maniere este 
un text care dezbate spinoasa temă a 
Holocaustului, care a atins o dimensiune 
atât de mare nu numai din cauza politicii 
Germaniei lui Hitler; iar despre cauze nu 
mai vorbeşte nimeni sau, atunci când 
se întâmplă, apare superficialitatea ori 
selectivitatea. 

Nici Jean-Claude Grumberg n-a putut 
(nici n-a intenţionat) să fie exhaustiv, aşa 
că autorul, luându-şi punct de plecare o 
carte cu pretenţii de cercetare ştiinţifică, 
19 tare ale evreilor, tipărită la Paris, pe 
la începutul secolului al XX-lea, demon-
strează că atunci când scopul unei aşa-
zise cercetări este evidenţierea, prin exa-
gerarea interpretărilor, a defectelor unei 
etnii sau a unei comunităţi, concluziile 
nu pot fi altele decât contrariile moralităţii 
sociale şi ale bunului-simţ colectiv. Nu 
se poate vorbi de bune maniere când, 
prin mijloace propagandistice cu impact, 
impui cu făţărnicie mentalului unei majo-
rităţi împestriţate idei şi informaţii aparent 
apărătoare ale destinului naţional. Rădă-
cinile rasismului, fiind foarte aproape de 
sol, pot fi, rapid şi „eficient”, udate cu apă 
otrăvită, rezultatele aşteptate apărând 
uneori foarte repede! Atenţia neamurilor 

trebuie trezită mereu, altfel, „Somnul 
raţiunii naşte monştri”.

Este, de aceea, lăudabilă iniţiativa 
Teatrului Evreiesc de Stat din Bucureşti 
de a relua spectacolele cu piesa lui Grum-
berg, mai ales că montarea din 2009, în 
regia lui Harry Eliad, şi-a arătat eficaci-
tatea. Iar interpretarea protagonistei de 
atunci, Maia Morgenstern, a înnobilat 
acum reţeaua deasă de semnificaţii a 
textului, prin aducerea în prim-plan a 
unor valenţe noi, cărora regia (Alexandru 
Berceanu) le-a desco-
perit profunzimi nespuse 
până azi, iar tălmăcirea 
intonatorie a Doamnei 
a atins înălţimile regale 
în stare să declanşeze 
emoţii de durată.

Regizorul, în care 
văd un reflexiv, încear-
că să mă îndrume, cu 
intenţii de bune maniere, 
spre râs. „O lecţie de 
bune maniere, adminis-
trată cu curaj. Dacă te 
uiţi unde indică autorul, 
urletele de groază se 
transformă în râsete”, 
ne spune el în Caietul 
de sală, luându-ne par-
că de mână. E aici o 
subtilitate pe care nu vreau s-o înţeleg, 
refuz; totuşi, „lecţia” lui Grumberg nu e o... 
comedie! E o tragedie, crescută în timp, 
pe care cu prea multă bunăvoinţă ai so-
coti-o tragicomedie! Nu e, în consecinţă, 
o simplă împrejurare luciditatea cu care 
Maia Morgenstern s-a dezlănţuit într-o 
sarabandă de mijloace ale comunicării, 
ţintuindu-ne în fotoliile sălii. Am simţit-o, 
când polemică (în gr. război „polemos”), 
când ironică (în gr. întrebare „eirone-
ia”). Autoironia, apărând în dizertaţie 
ca un „argument”, d-na prof. dr. Maia 
Morgenstern, de la pupitru, făcea ca 
lecţia-conferinţă a domniei-sale să depă-
şească limitele teoriei şi, printr-un avatar 
aproape cabalistic, să prindă contururile 
unor secvenţe de eveniment veridic, care 
generează indignarea, nu înduioşarea. 
Şi pentru ca percepţia spectatorului să 
devină vindicativă, actriţa a mânuit, cu 
uluitoare dexteritate, autoironia, atacul 
(„Cine este Céline, cine este Drumont? 
Cine este Montandon, profesorul doctor 

Montandon? Cărţi secrete, oglinzi strâm-
be.”), blestemul, invectiva, autoflagelarea 
şi, bineînţeles, grotescul. Dar ceea ce 
m-a mulţumit, în constatare, a fost grija 
farmaceutică cu care a fost dozat, la 
vreme, în clipa exactă, lipsind ezitările, 
fiecare dintre stările nutrite de naraţiunea 
dramatică.

Statutul evreilor pe vremea lui Pétain, 
crimele regimului de la Vichy, cifra de mai 
puţin de 2000 de evrei din Franţa care 
au supravieţuit Holocaustului, din totalul 

de 75.721 de deportaţi 
spre Auschwitz, la care 
se adaugă toată nebu-
nia rasistă europeană, 
inclusiv cele „câteva 
file de poveste româ-
nească la marele curent 
antisemit european”, 
toate – dar şi atâtea 
altele nespuse încă – au 
constituit „aluatul” din 
care fenomenul cu ca-
rismă Maia Morgenstern 
a durat un spectacol 
care răspunde perfect 
dezideratului gândit cu 
francheţe de Alexandru 
Berceanu: „Vrem să 
facem o reparaţie isto-
rică, să învăţăm să îi 

recunoaştem mai bine pe proştii noştri şi 
să ne întrebăm cât mai putem să îi lăsăm 
să se odihnească în pace”.

Din modă formală, poate dintr-o ne-
cesitate căreia globalismul îi maschează 
veşmântul demagogic, conciliaţia a ajuns 
cuvânt de ordine. Ca procedură în drep-
tul internaţional, împăcarea, în vederea 
înlăturării conflictelor, e de acceptat. Dar 
a uita de ce ne împăcăm e o crimă.

Să nu uităm să fim OAMENI! Şalom!

P.S. Păcat că spectacolul şi-a pierdut 
din semnificaţie, din pricina alunecării 
necumpănite a mulţumirilor de după 
final într-un festivism de gust îndoielnic, 
sinonim cu îngustimea simţirii afectiv-
estetice a organizatorilor. Marea actriţă, 
luată prin surprindere, a acceptat siderată 
secvenţa siropoasă şi s-a retras apoi 
timidă şi jenată...

GRUIA NOVAC
31 ianuarie 2018

Bârlad

ComunitAt i

„Garnizoana  
din Bor”

În revista online a Bibliotecii Județene 
Timiș (BJT), din 27 ianuarie a.c., Ziua 
Internațională de Comemorare a Holo-
caustului a fost marcată prin publicarea 
unui fragment din Jurnalul lui Szúts  
László, deportat în lagărul de muncă 
forțată de la Bor (Serbia), tradus din 
maghiară în română de Daszkal Paul, în 
memoria tatălui său, Daszkal Bernat, de-
portat în acest lagăr. Cartea „Garnizoana 
din Bor” a apărut la Editura Renaissance 
Kiadó, 1945, editată de Andrei Gancz. De 
atunci nu a mai fost reeditată.

Fundalul este coșmarul evreilor un-
guri, început din 19 martie 1944 și până la 
înfrângerea Germaniei naziste: Budapes-
ta invadată de hitleriști; gările patrulate 
de politiști germani și unguri; „selecția” 
evreilor și deportarea lor în lagărele 
morții; acțiuni ale Gestapoului în Ungaria; 
„dispariții” zilnice de evrei buda pestani; 
viața în ghetouri, torturi, depor tări. „Ne 
gândeam – istorisește autorul – la două 
căi de scăpare: să fugim la partizanii lui 
Tito, ori să fugim în România. Imposibil. 
Nu puteam părăsi orașul. Mobilizarea la 
muncă obligatorie a devenit raza noastră 
de speranță”. Sunt descrise chinurile 
celor deportați, în drum spre lagărul de 
muncă forțată de la Bor: lipsa apei, a celei 
mai elementare igiene, a medicamentelor 
și consecințele acestor stări de lucruri. 
„Și, totuși, aveam o singură dorință: să so-
sim”, remarcă Szúts László extraordinara 
voință de supraviețuire a celor deportați. 
Jurnalul este încă o pagină memorabilă 
de istorie a Holocaustului. Reeditarea sa 
ar fi meritorie. 

IULIA DELEANU

Expoziție fotodocumentarăSibiu
În onoarea victimelor Holocaustului, 

Institutul Național pentru Studierea Ho-
locaustului din România „Elie Wiesel” și 
Muzeul ASTRA din Sibiu au organizat 
expoziția fotodocumentară „Martori 
și victime ale Pogromului de la Iași”. 
Expoziția, ne-a declarat Elizabeth Ungu-
reanu, manager de proiect la INSHR, se 
bazează mai ales pe prezentarea unor 
secvențe din Pogromul de la Iași, legate 
de masacrul din oraș și Trenurile Morții. 
Într-o altă secțiune se află imagini despre 
procesul criminalilor de război, respectiv 
cei  implicați în Pogromul din Iași și  măr-
turiile unor victime care au pătimit în tim-
pul pogromului. Expoziția nu se limitează 
numai la fotodocumentarul pogromului, 
ci au fost integrate şi artefactele găsite 
în 2010, la groapa de la Popricani, unde 
au fost împușcați evrei, mai ales femei 
și copii. Scopul acestei expoziții, a mai 
spus interlocutoarea noastră, a fost să 
încercăm să aducem în fața publicului 
sibian această parte de istorie, mai puțin 
cunoscută în zona Ardealului.

Vernisajul, care a avut loc la Casa 
Artelor chiar pe 27 ianuarie, a fost des-
chis de  Ciprian Anghel Ștefan, directorul 
CNM ASTRA. Invitat la vernisaj, Paul 
Cotârleț, secretar de stat la Ministerul 
Culturii și responsabil al programelor 
dedicate Centenarului 2018, a declarat: 
„Tema expoziției trezește un sentiment 
de compasiune pentru victimele de la Iași 
din anul 1941 și, totodată, stimulează la 
reflecție asupra memoriei poporului evreu 
din România, martir în Europa la mijlocul 
secolului al XX-lea. Doresc să îmi exprim 
gratitudinea față de comunitatea evreias-
că din România care, cu 23 de ani înainte 
de anul 1941, dovedea participare și soli-
daritate la realizarea idealului românesc 
cel mai de seamă, Marea Unire din 1918”.

Printre participanți s-au aflat repre-
zentanți ai Ambasadelor Israelului şi SUA 

și consulul Germaniei de la Sibiu. Tania 
Berg Rafaeli, șef adjunct de misiune la 
Ambasada Israelului, a evocat membri 
de familie care au murit la Auschwitz, 
iar David Schlaefer, ofițerul politic de 
la Ambasada SUA, a mărturisit că este 
onorat să participe la deschiderea aces-
tei expoziții care vorbește despre istoria 
tragică a evreilor din Iași. „La 73 de ani 
de la eliberarea  Auschwitzului, este 
important să ne asigurăm că acest eveni-
ment se cunoaște cu adevărat… Chiar și 
astăzi există persoane care răspândesc 
rasismul și antisemitismul, care insistă 
că Holocaustul nu a existat sau care îi 
elogiază pe criminali”, a spus el. 

Despre problema celor care nu știu 
despre Holocaust sau nu cred că acesta 
a existat în mod real a vorbit și dr. Ale-
xandru Florian, directorul Institutului „Elie 
Wiesel”. (E.G.)

H o l o c a u s t
Muzeul virtual al Holocaustului  

din Transilvania de nord
Acest muzeu virtual, funcționând 

în paralel cu „Muzeul Documentar al  
Holocaustului din Nordul Transilvaniei”, 
a fost organizat în clădirea Institutului de 
Iudaistică și Istorie Evreiască „Dr. Moshe 
Carmilly” din cadrul Facultății de Istorie 
și Filozofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, 
Cluj-Napoca. Muzeul poate fi „vizitat” și 
pe internet, la adresa www.holocaust-
transilvania.ro.

Muzeul a fost deschis acum câteva 
luni. Deocamdată, este mic. Partea 
„documentară” este instalată în câteva 
vitrine de la etajul I al clădirii, pe coridor, 
la intrarea în sala „Einstein”, precum și 
în sala expoziției „Egon Marc Lovith”, în 
care se află și operele sculpturale ale 
acestui artist supraviețuitor al Holocaus-
tului, donate de el universității. Această 
secțiune cuprinde obiecte provenite 
de la supraviețuitori ai Holocaustului 
din Transilvania de Nord – atât obiecte 
personale, cât și documente originale 
și/sau fotografiate, care vorbesc despre 
istoria evreilor din Transilvania, de la 
începutul ei și până astăzi, și despre 
suferința evreilor din Nordul Transilvaniei 
în timpul Holocaustului. Muzeul a fost 
organizat de: Institutul de Iudaistică și 
Istorie Evreiască „Dr. Moshe Carmilly” în 
parteneriat cu Institutul de Istorie Orală 
din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”; 
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian 
Blaga” din Cluj-Napoca; Muzeul Memorial 
al Holocaustului din Transilvania de Nord, 
de la Șimleu Silvaniei; Casa Memorială 

„Elie Wiesel” de la Sighetu Marmației. 
La inaugurare, responsabilele Muzeului, 
prof. univ. Maria Radosav și dr. Augusta 
Costiuc Radosav, au lansat un „fluturaș” 
care „mulțumește tuturor celor interesați 
să contribuie la îmbogățirea colecției 
Muzeului Documentar și Muzeului Virtual 
al Holocaustului din Nordul Transilvaniei. 
Donațiile sunt binevenite și pot consta 
în obiecte sau documente (pentru Mu-
zeul Documentar) sau în copii digitale 
ale unor documente (pentru Muzeul 
Virtual)”. 

Reamintind reperele binecunoscutului 
Holocaust al evreilor din Nordul Transilva-
niei, să începem cu ghetoizarea celor circa 
160.000 de evrei din această regiune, care 
a început la 3 mai 1944, pe baza decretului 
guvernamental ungar de la 26 aprilie din 
același an. Situația din ghetouri era deose-
bit de grea, iar evreii anchetați, pentru a fi 
făcuți să spună unde și-au ascuns averile, 
erau torturați cu o cruzime deosebită. A 
urmat deportarea în lagărul morții de la 
Auschwitz din Polonia, începută la 15 
mai 1944. Deportarea a avut loc cu mare 
rapiditate, inițial nebănuită de nimeni: în 
28 de zile au fost deportați 131.639 evrei 
din Transilvania de Nord, în 45 de trenuri. 
A fost lichidarea unei lumi, a unei culturi, 
a unei civilizații evreiești. În amintirea 
acestor victime a fost deschis Muzeul 
Documentar și Virtual al Holo  caustului 
din Nordul Transilvaniei. În amintirea lor 
trebuie dezvoltat acest muzeu.

LUCIAN-ZEEV hERșCOVICI

Timişoara
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D e m o c r a ț i a  î n t r e r u p t ă
În data de 4 februarie 2018, un grup de militanți naționaliști 

și ortodoxiști, care a scandat și sloganuri antisemite, a oprit 
difuzarea unui film la Muzeul Țăranului Român. Filmul era 
despre homosexuali. 

Există precedente. Între-
ruperea de către naționaliști 
a unor piese de teatru, 
conferințe, concerte, în-
treceri sportive, ceremonii 
publice a devenit un feno-
men obișnuit în perioada 
interbelică. Metoda fusese 
practicată din secolul al 
XIX-lea, dar s-a diversificat 
și generalizat între războaie.

După 1918, cei mai mulți 
dintre autorii unor astfel de 
acțiuni agresive erau mem-
bri în organizații studențești 
creștine sau naționaliste, 
în formațiunile cuziste și 
legionare. La început, agre-
sorii se limitau la a întrerupe 
manifestările publice cu flu-
ierături, huiduieli, lozinci, dar 

curând s-a ajuns ca violența să facă regula. Țintele favorite erau 
Teatrele Naționale din București și Iași, dar au fost atacate și 
teatre și săli de concert din țară. Cinematografele cu proprietari 
evrei sau care rulau filme de Hollywood în care jucau actori evrei 
erau, de asemenea, vizate. Cinematografele Phoenix, Sidoli și 
Trianon din Iași au fost luate la țintă de nenumărate ori. Odată 
cu instalarea extremei drepte la putere, au fost printre primele 
proprietăți confiscate cu forța. 

Boicotul a fost urmat de violență fizică și devastări. Ziarele 
democrate, de stânga, cu proprietari sau ziariști proeminenți 
evrei ocupau primele poziții în demonologia naționalistă. S-ar 
putea scrie o carte numai despre violența de limbaj și fizică 
asupra ziarelor și ziariștilor. Atentatul din 1930 asupra lui Emil 
Socor, de la „Adevărul“, cel care demascase plagiatul lui A.C. 
Cuza, este episodul cel mai cunoscut. Ca să nu mai vorbim 
despre atacurile asupra lăcașurilor de cult evreiești, care au 
mers de la spargerea geamurilor la profanări elaborate şi până la 
atentate cu bombă (am scris recent despre atentatul de la Sina-
goga din Alba Iulia, din 1938). Rabini din majoritatea localităților 
importante au fost umiliți pe stradă; la viața șef-rabinului Iacob 
Niemirower s-a atentat în 1936 într-un atac armat. Nu trebuie 
să mai amintesc de asasinarea oamenilor politici considerați 
filosemiți și corupți: Gheorghe Duca, Armand Călinescu, dem-
nitarii măcelăriți la Jilava în noiembrie 1940.

Studenții evrei au fost vânați sistematic, timp de două dece-
nii, în toate centrele universitare, atât la intrarea în universități, 
cât și în amfiteatre. La fel, profesorii evrei sau percepuți ca 
favorabili evreilor. Rectorul Universității din Iași, Traian Bratu, 
a fost ținta unor atentate în 1936 și 1937 (a scris despre asta 
Lucian Nastasă). Locuri publice, cartiere, parcuri, clădiri erau 
periodic declarate libere de evrei, trecătorii erau legitimați, iar 
evreii surprinși erau luați la bătaie. 

Evreii erau principalele ținte. Pe locul doi: „jidoviții”, cei văzuți 
ca filoevrei, „corupți”, „cumpărați” de evrei, „oportuniști”, „naivi” 
etc. Pe locul trei, o sferă largă de „-isme” denunțate în numele 

națiunii, tradiției și ortodoxismului: „feminismul”, „homosexu-
alismul”, „occidentalismul”, „cosmopolitismul”, „liberalismul”, 
„bolșevismul”, „umanitarismul”, „alcoolismul”, „sectele” etc.  

Reacția autorităților de atunci merită o discuție separată. În 
multe cazuri, a fost adecvată, pe măsura resurselor disponibile. 
Dintre polițiștii care au făcut baricade împotriva naționaliștilor 
s-au ales de multe ori victime. Adaptarea aparatului polițienesc 
la mișcările de mase de după Primul Război Mondial a fost o 
mare provocare. Pe de altă parte, precaritatea materială și cultu-
ra organizațională care favorizau corupția, abuzul și violența au 
făcut ca reacția autorităților să fie de multe ori disproporționată, 
în plus sau în minus. La început, autoritățile nu aveau experiență 
și resurse, au fost copleșite și tolerante față de violențele 
naționaliste. Sistemul judiciar i-a făcut scăpați de mai multe ori 
pe autorii unor crime sau atentate. Aparenta impunitate în fața 
poliției și justiției le-a dat curaj lui Zelea Codreanu și ai lui. La 
aceasta se adaugă jocul absolut iresponsabil al unor oameni 
politici, care i-au favorizat pe ascuns pe legionari și cuziști, dând 
ordine secrete autorităților, cu speranța că în final vor beneficia 
de electoratul naționalist. 

Apoi, răspunsul autorităților la slăbiciunile inițiale a fost în 
extrema cealaltă, ajungându-se adesea ca procedurile și legea 
să fie încălcate chiar de autorități. Bătaia în timpul arestărilor 
și interogatoriilor erau fenomene obișnuite. Starea de asediu 
instaurată regional în anii ’20 și permanentizată la nivel național 
din anii ‘30 a durat mai mult decât democrația propriu-zisă și a 
contribuit din plin la declinul democrației, prin faptul că procese 
civile „politice” au fost mutate în Curți militare, armata a primit 
atribuții în menținerea ordinii, serviciile secrete au căpătat forțe 
sporite, abuzurile în numele „siguranței” au fost admise etc. 
Pe scurt, reacțiile disproporționate la evenimente, și în plus 
și în minus, au făcut praf autoritatea statului și credibilitatea 
democrației.   

Ar fi câteva lucruri de reținut din această poveste interbeli-
că, insuficient cunoscută istoriografic și conștientizată public: 
* de la violență verbală și simbolică se ajunge foarte repede la 
violență fizică; * naționaliștii se folosesc de paravane religioase 
și civice, dar articulează de fapt mișcări de tip politic adepte ale 
violenței și purificării; * precedentele de succes și impunitatea 
servesc ca exemplu și încurajare pentru răspândirea violenței; 
* ascensiunea extremismului 
este un proces care, dacă 
nu se intervine timpuriu și 
adecvat, devine ireversibil; 
* proasta aplicare a legii, 
mergând de la pasivitate 
până la abuz, subminează 
autoritatea statului; * dacă 
societatea și statul nu gă-
sesc mecanisme eficiente 
de limitare a violenței extre-
miste, au câștig de cauză 
mecanisme represive care 
erodează democrația și se 
întorc împotriva societății; 
* oportunismul electoral în 
favoarea extremei duce, mai 
mult decât orice, la declinul 
democraţiei.  

ADRIAN CIOFLÂNCĂ

În amintirea  
ing. Arke Marcus, 
directorul fabricii 

Electrotimiş  
din Timişoara 

„A fost un caracter 
puternic, un luptător 
dedicat, disciplinat şi 
consecvent în gândire 
şi fapte. A fost un om 
cu excepţionale apti-
tudini de conducător şi 
manager, intransigent 
cu colaboratorii, dar mai ales cu sine 
însuşi”, a spus ing. Paul Weinberg la 
comemorarea ing. Arke Marcus, dece-
dat în urmă cu doi ani şi înmormântat 
în Cimitirul Evreilor din Timişoara. În 
cadrul şedinței Asociației Generale a 
Inginerilor din România (AGIR), la Rec-
toratul Politehnicii din Timişoara, pe 
data de 15 septembrie 2017, profesori 
universitari, ingineri-şefi şi directori de 
întreprinderi au evocat personalitatea 
aceluia care a fost timp de aproape 20 
de ani la cârma unei fabrici care era 
mândria industriei timişorene. 

Născut în anul 1931, într-o familie 
de evrei în Galați, Arke Marcus a fost 
elev la şcoala primară şi apoi la Liceul 
Comunităţii Evreieşti din Galaţi. În 
anul 1956 a absolvit Facultatea de 
Mecanică la Institutul Politehnic din 
Timişoara şi, fiind student cu rezultate 
excepționale, a fost reţinut în calitate 
de cadru didactic la facultate. Inginer-
şef la fabrica Electro-Banat, în anul 
1972 a fost numit director al fabricii 
Electrotimiş, pe care a condus-o de 
la înfiinţare până în decembrie 1989. 
Electrotimiş era un producător de ma-
şini şi utilaje de serie mică şi unicate 
şi de scule nestandardizate şi piese 
de schimb pentru fabrici din ramura 
electrotehnică. Succesul întreprinderii 
s-a datorat competenței şi calităților de 
lider ale inginerului Arke Marcus. 

La rugămintea lui Paul Weinberg, 
fost coleg şi prieten, căutând printre 
hârtiile soțului, Doina Marcus a dat 
de mărturii şi documente despre anii 
războiului. „În perioada 6 septembrie 
1941 - 6 martie 1945 am suportat 
următoarele persecuții... ”, citim într-o 
notiță biografică redactată de Marcus. 
Tânărul a purtat steaua galbenă. A 
fost repartizat, împreună cu colegii 
de clasă, în detaşamente de muncă 
obligatorie, la lucrări de curățare a stră-
zilor. „Am măturat străzi – scrie Marcus 
– am cărat moloz, dar activitatea cel 
mai greu de suportat a fost aceea de 
dezgropare a rămăşițelor pământeşti 
din cimitirul ortodox al oraşului Galați”. 
Familia lui a fost expulzată din propria 
locuință, în cadrul acțiunii de români-
zare a proprietăților şi întreprinderilor 
evreieşti. 

Acest om a creat o fabrică în Ro-
mânia anilor ’70, a fost „un coordonator 
capitalist într-o societate socialistă”, 
cum a spus Weinberg, „a ieşit din 
tiparele unui director obişnuit, depă-
şind barierele impuse de prejudecăţi 
şi mentalităţi, proprii unei perioade 
vitrege”. După Revoluția din 1989, în 
vârtejul evenimentelor şi deciziilor pri-
pite, Arke Marcus şi-a pierdut postul. 
A continuat ca director la Comtim, un 
combinat agricol, şi ca reprezentant 
coordonator al unei fabrici de încăl-
ţăminte. Electrotimiş a dispărut prin 
fuzionarea prin absorbție cu S.C. 
Bega Tehnomet S.A., iar Comtim a 
fost achiziționat de firma Smithfield 
Foods. Totuşi, inginer şi manager, 
Arke Marcus şi-a pus amprenta asupra 
parcursului multor muncitori și ingineri 
şi asupra istoriei economice a oraşului 
Timişoara.

GETTA NEUMANN

• 1964 – vârful emigrării evreilor din 
România în anii ’60: 24.244 de persoane 
emigrate. 

• 1964 – începutul colaborării cu fir-
mele turistice din Israel. Au fost încheiate 
contracte de colaborare generală între 
ONT şi PELTOURS, ALLOUF, ABRA-
HAMOFF, UNIVERS, MUNDUS şi I.T.S.

• Ianuarie, Bucureşti – editarea nu-
mărului 100 al „Revistei Cultului Mozaic” 

(anul IX, nr. 100, ianu-
arie 1964). La bilanţul 
festiv, revista a publicat 
mesajul transmis de 
către Itzhak Nissim, 

Şef-Rabinul Israelului, care a subliniat 
în cuvântul său „Putere şi elan“, că 
primeşte „această revistă importantă 
şi plină de conţinut de când a apărut 
pentru prima dată”, văzând „o însem-
nătate deosebită” în editarea acesteia, 
care face „să pătrundă lumina Torei în 
rândurile fraţilor noştri întru credinţă din  
România”.

• 17 ianuarie, Ierusalim – MAE isra-
elian a transmis Legaţiei române la Tel 
Aviv comunicarea asupra susţinerii can-
didaturii României în organul executiv al 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (World 
Health Organization) de la Geneva.

• 1 iunie, Tel Aviv – Ion Covaci, re-
prezentantul diplomatic al României în 
Israel, a transmis că vizita delegaţiei gu-
vernamentale române în SUA se află în 

atenţia oficialităţilor şi a cercurilor politice 
şi diplomatice din Israel. Se arăta că di-
rectorul general în MAE israelian, Chaim 
Yahil, a menţionat că „Israelul ar putea 
facilita obţinerea de către RPR de credite, 
împrumuturi pe termen lung şi patente de 
la firme şi bănci evreieşti din SUA”.

• 12 iunie, Bucureşti – noul trimis 
extraordinar şi ministru plenipotenţiar 
al Israelului în România, Zvi Ayalon, a 
prezentat Scrisorile de Acreditare lui 
Gheorghe Gheorghiu Dej. 

• 25 august, Tel Aviv – audiență a lui 
Dumitru Popescu, însărcinat cu afaceri 
ad-interim în Israel, la Golda Meir, minis-
tru al Afacerilor Externe, care a evidențiat 
„atitudinea deosebită a guvernului RPR 
față de Israel, care cu unele mici între-
ruperi, s-a manifestat constant în tot 
decursul perioadei, dovedind o atitudine 
de profund umanitarism”.

• Octombrie-noiembrie, Israel – tur-
neul Ansamblului folcloric „Periniţa”. 
În cadrul spectacolului de gală din 12 
octombrie, desfăşurat la Eihal Hatarbut 
din Tel Aviv, cei 70 de cântăreţi, dansa-
tori şi instrumentişti ai ansamblului au 
fost îndelung aplaudaţi şi rechemaţi de 
nenumărate ori pe scenă.

• Noiembrie-decembrie, Israel – vizita 
Şef-Rabinului Moses Rosen în Israel. Cu 
prilejul recepţiei oferite la 29 noiembrie, la 
Beit Sokolov (Casa Ziariştilor) din Tel Aviv, 
de către Congresul Mondial Evreiesc, 
profesorul Arieh Tartakower, preşedin-
tele Secţiei israeliene a organizaţiei, a 
transmis că „evreimea din întreaga lume 
urmăreşte de mulţi ani, cu admiraţie şi 
respect, opera aceluia care poartă cu 
demnitate şi abnega-
ţie steagul iudaismului 
român”. 

• 3 decembrie, Bu-
cureşti – Ion Gh. Mau-
rer, preşedintele Consiliului de Miniştri, 
l-a primit în audienţă pe Zvi Ayalon. Di-
plomatul a exprimat „recunoştinţa Guver-
nului israelian pentru faptul că Guvernul 
român permite plecarea din ţară, pe baza 
unor considerente umanitare, a evreilor 
care doresc să se reunească cu rudele 
din Israel”. Între alte probleme abordate 
de diplomat s-a înscris şi „ridicarea ni-
velului relaţiilor diplomatice la rang de 
ambasadă”, premierul român transmiţând 
că în actualele condiţii internaţionale 
„asemenea măsuri sunt în general de 
dorit”, urmărindu-se însă „cu discernă-
mânt momentul şi modalităţile realizării 
lor, de la caz la caz”. Aceasta este prima 
atestare a problemei ridicării reprezentării 
diplomatice dintre cele două ţări.

Dr. FLORIN C. sTAN

Relaþi i bi laterale ROMÂnIA -  ISRAEL (1964)
Continuăm trecerea în revistă  

a principalelor momente  
din istoria relaţiilor diplomatice 

româno-israeliene.
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In memoriam  Radu Gabrea
La 4 februa-

rie 2018, la un an 
de la trecerea în 
veșnicie, la JCC 
București a avut 
loc comemora-
rea regizorului 
Radu Gabrea, în 
prezența familiei 

– soția, Victoria Cociaș, actriță, și fiica, 
Magdalena Schubert, scenaristă – și 
a celor care l-au cunoscut și apreciat: 
Melania Oproiu, realizator de montaj; 
scriitorii Radu F. Alexandru și Ioan Pavel 
Azap; Călin Stănculescu, critic de film; 
prof. univ. dr. Liviu Rotman, istoric; Petru 
Emil Stanciu, directorul editurii UCIN; dr. 
Cristian Vasile, cercetător.

„Din punctul de vedere al evreilor din 
România, recunoașterea și recunoștința 
față de Radu Gabrea sunt vii. Nu știu să 
existe în lume vreun cineast care să se 
fi aplecat cu atâta interes – și documen-
tar, și artistic – asupra evreilor trăitori 
în România. Problematica religioasă, 
socială, culturală se regăsește în peste 
13 filme pe care le-a realizat”, a subliniat 
Delia Marc, cea care a organizat această 
acțiune.

Victoria Cociaș s-a îngrijit de opera 
neterminată a soțului ei, filmul Pianul 
în ceață, care închidea trilogia începută 
prin Cocoșul decapitat și Mănuși roșii. 
Acesta va avea premiera la 25 februarie, 
la Cinemateca „Union”.

Profund emoționată, Magdalena  
Schubert și-a definit tatăl prin dragostea 
lui față de oameni, prin discreția, eleganța 
și umorul său.

Melania Oproiu a lucrat la montajul 
filmelor lui Radu Gabrea din 1998; de 

aici s-a stabilit „o înțelegere din priviri”, un 
exemplu fiind Cocoșul decapitat: „După 
nouă luni de variante de montaj, ne-am 
întors la prima, realizată «la cald»”.

Radu F. Alexandru a subliniat trăsă-
turile dominante ale lui Radu Gabrea: 
talent, forță, o minte strălucită, generozi-
tate, empatie cu suferințele altor popoare 
(evreii, sașii, șvabii).

Ioan Pavel Azap l-a prezentat pe Radu 
Gabrea drept unul dintre puținii, dacă nu 
singurul regizor român expatriat care, 
după o carieră internațională, a făcut 
o revenire firească în cinematografia 
românească.

Călin Stănculescu a adus în discuție 
filmul „Noro”, al cărui protagonist, Tedy 
Necula, cu dizabilități de ordin locomotor, 
a devenit el însuși regizor – un exemplu 
de predare a ștafetei.

Liviu Rotman a reliefat cunoștințele 
impresionante ale lui Radu Gabrea, care 
făceau aproape redundantă prezența 
referenților de specialitate, dar și valoarea 
deosebită a documentarului Rumenye, 
Rumenye, o „pledoarie pentru normalita-
tea influenței motivelor culturale”.

Petru Emil Stanciu a remarcat că 
filmele lui Radu Gabrea vor dăinui, fiind 
un reper la nivel ideatic și stilistic. Unul 
dintre acestea este documentarul Împă-
răteasa roșie. Viața și aventurile Anei 
Pauker, a cărui proiecție a fost urmată 
de numeroase discuții, sintetizate de dr. 
Cristian Vasile: „Nu e o narațiune unică, 
ci o polifonie: deși se bazează pe cartea 
lui Robert Levy (Gloria și decăderea 
Anei Pauker), îi sunt contrapuse opiniile 
altor istorici (L. Rotman, A. Cioroianu, V. 
Tismăneanu, Gh. Onișoru)”.

CLAUDIA BOsOI

Struma. 76 de ani mai târziu
La 24 februarie se împlinesc 76 de ani 

de la momentul tragic al scufundării vasu-
lui Struma, plecat din portul Constanța la 
12 decembrie 1941 și torpilat de un sub-
marin sovietic două luni mai târziu. Nici 
un alt eveniment din cursul capitolului ro-
mânesc al Holocaustului nu rezumă mai 
bine situația evreilor români în timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial, opțiunile 
pe care (nu) le aveau și pericolele care îi 
pândeau la tot pasul, mai ales în intervalul 
cuprins între toamna anului 1940 și vara 
anului 1942, când s-au desfășurat cele 
mai multe evenimente dramatice. 

De la modul cum a fost achiziționată 
nava și întocmite listele de pasageri, 
până la pregătirile de călătorie, cu su-
praîncărcarea vasului, lipsa de mijloace 
de salvare, hrană și apă, mita plătită 
autorităților române și sumele exorbitan-
te percepute de la unii călători, care au 
făcut eforturi supraomenești pentru a le 
plăti, preferând de o mie de ori să înfrunte 
pericolul mării și riscul intrării ilegale în 
Palestina (pentru care nu au primit vize, 
în ciuda promisiunilor) decât pe cel al 
rămânerii în România, cu pogromurile și 
deportările cărora trebuiau să le facă față 
aici, precum și obligarea pasagerilor să-și 
abandoneze o mare parte din bunuri la 
vamă, episodul Struma este dovada „vie” 
a disperării evreilor români, dar și a mo-
dului cum funcționa statul la acea vreme. 

La rândul ei, călătoria însăși s-a 
constituit într-o suită de nenorociri abă-
tute, una după alta pe capul pasagerilor, 
începând cu cedarea motorului navei și 
terminând cu așteptarea interminabilă 
în apele Bosforului, la Istanbul. Parcă 
întreaga lume a conspirat împotriva 
bieților oameni, de la românii și nemții de 
prigoana cărora fugeau, până la englezii 
care le-au refuzat intrarea în Palestina 
și turcii care nu i-au lăsat nici măcar să 
coboare în port, ba din contră, i-au dus 
forțat înapoi, în largul mării, fără mâncare, 
apă și motor, condamnându-i, în fapt, la 
moarte sigură. Rușii nu au făcut decât să 
încheie seria. 

Singurii care i-au ajutat au fost evreii 
turci, sub conducerea lui Simon Brod. Din 

cei aproximativ 770 de călători aflați la 
bord, se pare că doar 10 au scăpat: nouă 
care ar fi fost lăsați să debarce din motive 
medicale sau pentru că între timp au pri-
mit, la intervenția rudelor, prietenilor sau 
organizațiilor evreiești, vize și unul care a 
supraviețuit în mod miraculos naufragiului 
(David Stoliar). Alții au fost și mai urmăriți 
de ghinion: se cunoaște cazul fraților Rita 
și Jacob de nouă și șapte ani, a căror viză 
a sosit în ziua tractării Strumei înapoi în 
mare, prea târziu pentru a mai putea fi 
salvați. Pentru ei, câteva ore au făcut 
diferența între viață și moarte. 

Este adevărat, despre Struma s-au 
scris o serie de lucrări academice, dar 
și romane1. S-au făcut până și cercetări 
subacvatice și s-au realizat filme docu-
mentare2. Pe scurt, s-a spus destul de 
mult, dar nu îndeajuns. Și asta nu (ne-
apărat) din lipsă de voință, ci mai ales 
de informații exacte. Încă o dovadă a 
exemplarității acestui caz, care, pe lângă 
întrebările legate de modul în care s-au 
derulat faptele, ridică și problema modului 
în care au fost întocmite documentele 
aferente. Nici până astăzi nu s-a stabilit 
cu acuratețe numărul victimelor. Din cau-
za felului haotic în care au fost înregistrați 
pasagerii, nu este foarte clar câți dintre 
cei care și-au cumpărat biletul fatal s-au 
și urcat pe vasul și așa încărcat mult 
peste limită. Se știe că, de pildă, criticul 
și istoricul de artă Radu Bogdan, „ferici-
tul” posesor al unui astfel de bilet, ajuns 
în fața navei a renunțat să se îmbarce, 
descriind-o – cu expresia rămasă cele-
bră – ca fiind un „sicriu plutitor”. În lume 
circulă liste, dar și povești alternative. Iar 
arhivele (cel puțin cele românești) abia 
acum încep să se deschidă cu adevărat, 
permițându-ne să aruncăm o nouă privire 
asupra epocii. O serie întreagă de docu-
mente noi descoperite în arhivele CNSAS 
își așteaptă publicarea într-un volum ce 
urmează să apară în cursul acestui an, 
la inițiativa neobositului Baruch Tercatin, 
al cărui tânăr și promițător frate, Itzhak 
Tercatin, a dispărut odată cu vasul, adă-
ugând în acest fel încă o cărămidă la 
construcția memoriei Strumei. Tragedia 
Strumei nu trebuie cu nici un chip lăsată 
să moară, nici de către membrii familiilor 
celor care au pierit și nici de către toți cei 
care înțeleg relevanța acestui moment din 
istoria Holocaustului, cu atât mai mult cu 
cât înseși autoritățile turce organizează în 
fiecare an, începând din 2015, ceremonii 
de comemorare a victimelor. (z.l.)

FELICIA WALDMAN
1 Trebuie menţionat curajul lui Arthur Leibovici care, 
sub numele de Maria Arsene, a publicat povestea 
Strumei în plină perioadă comunistă, în 1972, sub 
forma unui „roman-istoric”. 
2 Ambele în 2002: unul realizat de către Radu Ga-
brea şi Stelian Tănase şi unul de către regizorul 
canadiano-israelian de origine română Simcha 
Jacobovici.

Gherasim Luca, poetul uitat
Recent a apărut la Editura Vinea 

volumul „Vampirul pasiv” al lui Gherasim 
Luca, în traducerea lui Petre Răileanu și 
Nicolae Tzone, după prima ediție în fran-
ceză, din 1945, de la Paris. Pe numele 
originar Salman Locker (n. 23 iulie 1913, 
București - d. 9 februarie 1994, Paris), 
el a avut o perioadă de glorie, fiind un 
reprezentant de frunte al poeziei avan-
gardiste de la Paris. A fost un teoretician 
al suprarealismului și un poet român-fran-
cez, care a trăit și activat atât în România, 
cât și în Franța, frecvent citat în operele 
cuplului Gilles Deleuze şi Félix Guattari. 

A scris mai ales în limba franceză. 
În țara sa de baștină, Luca a aderat de 
foarte tânăr la mișcarea avangardistă, 
fiind un membru marcant al grupului 
de la Alge (1930, 1933). În cadrul celui 
de-al doilea val suprarealist, s-a alăturat 
grupului format din Gellu Naum, Victor 
Brauner, Jack Herold. 

Luca s-a născut la București. Tatăl 
său, Berl Locker, un croitor evreu, a dece-
dat în 1914. Poetul vorbea idiș, româna, 
germana și franceza. Din 1938 a călătorit 
frecvent la Paris, unde a intrat repede 
în cercurile mișcării suprarealismului. 
Declanșarea celui de-al Doilea Război 
Mondial și accentuarea antisemitismului 

în România l-au forțat să se autoexileze. 
Din 1945 până în 1947 a fondat un grup 
de artiști suprarealiști, din care mai fă-
ceau parte Gellu Naum, Paul Păun, Virgil 
Theodorescu și Dolfi Trost. La scurt timp, 
au început să publice, inclusiv poeme în 
limba franceză. A inventat cubomania și, 
împreună cu Dolfi Trost, au fost autorii 
celebrului manifest „Dialectica dialecticii“. 
Hărțuit în România și capturat în timp ce 
încerca să fugă din țară, auto-intitulatul 
„étran-juif“ a părăsit România în 1952 și 
s-a mutat definitiv la Paris. Aici va cola-
bora cu alți artiști celebri (Jean Arp, Paul 
Celan, François Di Dio și Max Ernst), 
producând un număr impresionant de co-
laje, desene, obiecte sau texte-instalații. 

Documentarul TV din 1988, un portret 
al său realizat de Raoul Sanglas, „Com-
ment s’en sortir sans sortir”, l-a făcut 
extrem de popular în Europa. Cu toate 
acestea, în 1994 a fost evacuat din apar-
tamentul său, sub pretextul unei curățenii 
generale. După ce a locuit timp de 40 de 
ani în Franța, fără nici un fel de acte, a 
avut o singură reacție. La 9 februarie, la 
vârsta de 80 de ani, s-a sinucis, sărind 
în Sena, exact ca prietenul său, Paul  
Celan.

BORIs MEhR 

OFERTĂ DE SERVICIU
Persoană juridică non-profit 

angajează cu normă întreagă bucătar 
pentru sediul din localitatea Cristian, 

județul Brașov. 
Se oferă posibilitatea de masă,  

cazare și decontarea cheltuielilor  
de deplasare.

Telefon 0757 088 364; 0757 088 374; 
0735 798 836; 0723 316 413

Evenimente importante în viitorul apropiat

R e u n i u n e  a  C o m i t e t u l u i  D i r e c t o r  a l  F. C . E . R .
Recenta reuniune a Comitetului Di-

rector (C.D.) al F.C.E.R. a adoptat decizii 
privind organizarea, până la finalul anului 
2018, a unei ample serii de evenimente 
culturale, sociale, de administrare a pa-
trimoniului de cult. Astfel, în luna martie, 
la C.I.R. Cristian vor avea loc „Reuniunea 
pe probleme de iudaism și activitate reli-
gioasă, în prezent și perspective”, urmată 
de „Reuniunea pe probleme de prezer-
vare a cimitirelor evreiești din România”. 
Tot acolo se vor desfășura întrunirile 
Consiliului de Conducere și Adunarea 
Generală a F.C.E.R.

Începând din martie și până în no-
iembrie sunt planificate și aprobate mai 
multe manifestări incluse în programul ce-
lebrării Centenarului Marii Uniri. În acest 
context vor avea loc o serie de matinee 
de duminică. De asemenea, la Suceava 
și Rădăuți va avea loc prima sărbătorire 
a Zilei Limbii și Teatrului Idiș, iar la Alba 
Iulia va avea loc un eveniment festiv 
dedicat Zilei Europene a Culturii Iudaice, 
în timp ce la Brăila va fi organizat, pen-

tru a șasea oară consecutiv, Festivalul 
Internațional „Mihail Sebastian”. În sfârșit, 
în luna noiembrie, la București va avea 
loc manifestarea intitulată „Un veac de 
conviețuire. Scriitori, pictori, muzicieni și 
arhitecți evrei”. Pe parcursul acestui an, 
expoziția „Temple și sinagogi din Româ-
nia” va deveni itinerantă. C.D. a analizat 
programul celei de-a cincea ediții a „Po-
durilor Toleranței”, programată pentru 16 
mai 2018, organizată în parteneriat de 
F.C.E.R. și B.B.R., sub înaltul patronaj 
al președintelui Klaus Iohannis.

În domeniul administrării patrimoniu-
lui de cult, C.D. a constatat că, datorită 
finalizării lucrărilor solicitate de ISU, 
Muzeul de Istorie a Evreilor din Româ-
nia se poate muta în incinta sinagogii 
„Unirea Sfântă”, din str. Mămulari 5. A 
fost aprobată solicitarea Primăriei Mu-
nicipiului Timișoara pentru trecerea imo-
bilului Sinagogii Fabric în administrarea 
gratuită a municipalității, pe o perioadă 
de 40 de ani, urmând ca lăcașul de cult 
să fie reabilitat și transformat în sală de 

teatru. De asemenea, CAPI va analiza 
situația lucrărilor necesare în următorii 
trei ani la sinagogile și cimitirele evreiești, 
dându-se prioritate obiectivelor care au 
documentația finalizată în vederea în-
ceperii lucrărilor și a atragerii alocațiilor 
necesare de la Fundația „Caritatea”.

Au mai fost adoptate măsuri pentru 
valorificarea unor imobile din Rădăuți, 
Oradea și București.

C.D. a aprobat, de principiu, emiterea 
unei legi pentru punerea în aplicare  în tot 
sistemul juridic românesc a noii definiții 
a antisemitismului, urmând ca în cel mai 
scurt timp să fie elaborată și o declarație 
în acest sens. 

Membrii C.D. au apreciat modul în 
care au fost prezentate principiile și 
criteriile privind grila de salarizare a 

președinților, vicepreședinților și secre-
tarilor comunităților evreiești, urmând 
ca aceștia să își prezinte propriul punct 
de vedere până la următoarea ședință  
a C.D.

În cadrul reuniunii C.D. a fost anali-
zat stadiul îndeplinirii măsurilor incluse 
în Programul prioritar de acțiune al 
F.C.E.R.-C.M. în perioada 2016-2020, 
constatându-se că majoritatea acestora 
au fost realizate sau sunt în desfășurare, 
fiind analizate motivele pentru care, în 
unele cazuri, s-au constatat nerealizări 
sau amânări.

În final, președinta C.E. Timișoara, 
Luciana Friedmann, a fost mandatată 
să participe la reuniunea de alegeri a 
C.E. Reșița.

ALExANDRU MARINEsCU
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Amintiri
Am auzit, la începutul acestui an, o 

relatare radiofonică despre aniversarea 
orașului Brăila. Iubesc enorm acest 
oraș, fiindcă de el se leagă amintiri din 
anii mai tineri: 
locul I și trofeul 
Festivalului «Ba-
ladele Dunării», 
obținute în 1977 
la Brăila împreu-
nă cu elevii mei 
de la Bârlad, un 
premiu pentru 
critică în 1984, 
la un festival li-
terar de la Brăila 
(atunci miracolul 
„orașului cu sal-
câmi“ m-a fas-
cinat prin explo-
zia vegetală de 
mai), o delegație 
la Brăila, peste 
ani, când am descoperit un restaurant 
într-un turn despre care se povestea că, 
înainte de cutremurul din ’77, avea un 
mecanism ce se rotea, oferindu-ți pano-

rama orașului. Pot spune însă că „orașul 
cu salcâmi“ m-a cucerit definitiv prin sen-
sibilitatea unui scriitor și dramaturg de ge-
niu, Iosif Hechter (născut la 8 octombrie, 
1907 la Brăila), cel care în 1926 debuta 
în revista bucureșteană „Politica“ cu un 

articol semnat pentru prima dată 
cu pseudonimul Mihail Sebastian. 
Descoperisem „Jocul de-a vacanța” 
în liceu, neștiind însă detalii despre 
geneza acestei piese; detaliile 
aveam să le aflu mult mai târziu.

Nu aș putea încheia o secțiune 
intitulată „Amintiri” fără a cita un pa-

saj din cartea “Mihail Sebastian. BUCU-
RIILE MUZICII, convergențe, confluențe, 
confesiuni”, repertorizate de Geo Șerban* 
(însemnările sunt din 14 februarie,1941): 

„…vizită lungă la muzeul orașului (unde 
pentru prima oară am auzit de Liotard). 
Plimbare lungă pe jos. Ceaiul pe mar-
ginea lacului – și pe urmă seara, una 
dintre primele seri senine, frumoase din 
acel septembrie ploios. Igor Markevitch 

dirijează la Turin. Pentru el nu e război. 
Muzica, activitatea, cariera, succesele 
– totul continuă. Iar noi trăim agățați 
de amintiri“.

Europenism și „brăilism“
Într-o conferință radiofonică din 

ianuarie 1933, Mihail Sebastian se 
întreba care ar fi cel mai potrivit timp 
pentru a invita pe cineva la Brăila și 
ajungea la concluzia că acesta ar fi o zi 

de ianuarie, ca să poată vedea Dunărea 
înghețată, „cel mai tulburător peisagiu 
cu putință”… alcătuit din „bolovani de 
gheață, încremeniți parcă în toiul unei 
lupte”.

Autorul „Jocului de-a vacanța” a iubit 
enorm Brăila: „Brăila a rămas pentru 
mine, întotdeauna, acasă”, mărturisește 
el, dar este conștient, în același timp, că 
acest spațiu are și o dimensiune euro-
peană. Fără a rămâne ancorat – datorită 
copilăriei și iubirii sale pentru spațiul natal 

Redescoperirea Ierusalimului pământesc  (XIII)

Despre Brăila,  Mihail Sebastian și iubire

Am fost premiați
 A avut loc decernarea premiilor 

Administrației Fondului Cultural Național 
2017. Director Irina Cios a subliniat că 
misiunea juriului nu a fost deloc ușoară, 
deoarece pentru cele 11 categorii de 
premii au fost făcute 56 de nominalizări.

Premiul „Pentru incluziune socială și 
dialog intercultural” a fost acordat priete-
nilor noștri David, Mihaela, Monica, Paul 
și Katia care, printre altele, s-au implicat 
în desfășurarea unui proiect original de 
artă comunitară la Căminul „Rosen”.

Katia a mulțumit juriului pentru 
premiul acordat, iar eu am relatat câte 
ceva despre modul cum s-a desfășurat 
colaborarea dintre noi și tinerii artiști, 
dramaturgi, regizori și coregrafi.

Asistența a fost impresionată, aflând 
că am realizat până acum șapte spec-
tacole și că despre Căminul „Rosen“ şi 
despre spectacolele noastre s-a scris în 
presă, s-a vorbit la radio și la televiziu-
ne, în cuvinte elogioase. A stârnit uimire 
informația că din distribuțiile noastre au 
făcut parte persoane în vârsta de peste 
100 de ani! Pe de altă parte, a fost apreci-
at faptul că Maia Morgenstern ne-a invitat 
să prezentăm un spectacol la TES, dar 
și că am fost invitați să prezentăm un 
spectacol în fața studenților de la Facul-
tatea de Sociologie. Am devenit subiect 
de studiu!

În tot acest timp, pe un ecran erau 
prezentate scene din spectacolele 
noastre. Suntem mândri că frumosul 
trofeu se află la loc de cinste la clubul 
nostru. Ne-am exprimat sentimentele de 
recunoștință față de tinerii noștri prieteni. 
Colaborarea cu ei a însemnat mult pen-
tru moralul nostru, ne-a făcut viața mai 
frumoasă și ne-a prilejuit multe momente 
de mare bucurie.

În final, am transmis știrea zilei: pre-
gătim un nou spectacol!

POMPILIU sTERIAN

Istoria Orașului Sfânt din epoca ro-
mano-bizantină ocupă un loc marginal în 
expunerea vicontelui François-René de 
Chateaubriand din memorialul „Itinéraire 
de Paris à Jérusalem” (1811), fiind bazată 
pe surse preponderent apusene, ceea ce 
reclamă un permanent adaos de rectifi-
cări: „Hadrian a clădit noua urbe pe locul 
ocupat de oraș în zilele noastre [1806] 
și, printr-o pronie anume – după cum 
observa Doubdan – a închis între zidu-
rile ei și Muntele Calvarului [Golgota]. În 
epoca persecuțiilor lui Dioclețian [Gaius 
Aurelius Valerius Diocletianus, împărat 
roman între 284-305], numele Ierusali-
mului intrase într-asemenea uitare, încât 
atunci când un martir i-a declarat guver-
natorului roman că se trage din Ierusalim, 
acesta a crezut că se referă la o așezare 
creștină rebelă, constituită în secret. Că-
tre sfârșitul sec. VII, Ierusalimul încă mai 
era cunoscut sub numele de Aelia, cum 
vedem din Voyage d’Arculfe [„Călătoria 
lui Arculf”, cronica pelerinajului în Orient 
(către anul 670) a unui cleric, prezentat 
drept „episcop al Galiei”], redactată de 
Adamannus [Abatele Adomnan (624-
704), prior al Mânăstirii scoțiene Iona, 
a cules mărturia pelerinajului direct de 
la Arculf, fiindcă la întoarcerea din Ori-
ent corabia cu care acesta călătorea a 
fost împinsă de o furtună pe coastele 
Britaniei. Cronica sa „De locis sanctis” 
(Despre locurile sfinte) a fost elaborată 

între anii 679-688] sau din scrierile Vene-
rabilului Beda [Călugăr benedictin englez 
(672/673-735), autor al tratatului „Istoria 
ecleziastică a poporului englez”].

Se pare că în t impul domniei 
împăraților antonini [corect, dinastia Se-
verilor (193-235)], Septimiu Sever [193-
211] și Caracalla [co-regent din 198-211; 
211-217], ar fi avut loc în Iudeea anumite 
mișcări [anti-romane; după înăbușirea re-
voltei lui Bar Kohba (132-135), împăratul 
Hadrian a schimbat numele provinciei din 
Iudeea în Syria Palaestina și a redenumit  
Ierusalimul Aelia, pentru a șterge orice 
legătură între poporul evreu și țara sa 
de baștină]. Ierusalimul, devenit  păgân 
în anii săi târzii, l-a recunoscut în sfârșit 
pe Dumnezeul pe care-l renegase. Con-
stantin [cel Mare (Gaius Flavius Valerius 
Aurelius Constantinus), împărat roman 
(306-337)] și maica sa au răsturnat idolii 
ridicați pe mormântul Mântuitorului și au 
redat Locurilor Sfinte prestigiul divin prin 
edificii care se mai văd încă.

În zadar a încercat Iulian [Apostatul, 
împărat roman (361-363)], treizeci și 
șapte de ani mai târziu, să repopuleze 
orașul cu evrei, pentru a reclădi Templul: 
bărbații puși la construcție primiseră 
coșuri, cazmale și lopeți de argint, în timp 
ce femeile cărau pământul scos în poala 
frumoaselor veșminte ale portului lor, 
însă lucrătorii s-au împrăștiat când, din 
fundația pe jumătate săpată, au izbucnit 

limbi de foc, neîngăduind desăvârșirea 
lucrării [Istoriografia păstrează 11 surse 
contemporane ale episodului, din care 
reiese că șantierul era constituit în regim 
de muncă forțată și că lucrările au încetat 
odată cu moartea lui Iulian II Apostatul 
(iun. 363), care căutase să restabileas-
că un păgânism politeist și să combată 
credința creștină, infirmând profeția lui 
Isus Cristos privind dărâmarea Templului, 
v. Mat. 24, 1-2: „Şi ieşind Iisus din templu, 
S-a dus şi s-au apropiat de el ucenicii 
Lui, ca să-I arate clădirile templului. Iar 
El, răspunzând, le-a zis: Vedeţi toate 
acestea? Adevărat grăiesc vouă: Nu va 
rămâne aici piatră pe piatră, care să nu 
se risipească.” Istoricul Paul Allard va 
lansa, la Congresul sionist de la Basel 
(1897), teoria potrivit căreia Iulian II ar 
fi fost un precursor al Mișcării și o va 
publica la 1901, în studiul „Un precurseur 
du sionisme, Julien l’Apostat et les juifs”, 
în „Le Correspondant“, 10 août 1901, pp. 
530-543].

Mai întâlnim o revoltă a evreilor în 
timpul domniei lui Iustinian [basileu bi-
zantin (527-565). La data revoltei domnea 
Anastase I (491-518)], la anul 501. Tot 
sub domnia sa, dieceza Ierusalimului a 
fost ridicată la rang de patriarhat [Actul se 
petrece la anul 451, prin hotărârea Sino-
dului al IV-lea Ecumenic de la Calcedon].

Tot din socotința de a lupta împotriva 
idolatriei și de a triumfa împotriva fal-
selor credințe, a cucerit Cosroe, regele 
Perșilor [(590-628)], Ierusalimul, la anul 
613 [corect, 614; în cursul războiului 
bizantino-sasanid, care a durat între 
anii 602 și 628, generalul lui Cosroe II, 
pe nume Șarbaraz, a cucerit Cesareea 
Maritima, capitala provinciei Palaestina 
Prima, asigurându-și un port la Marea 
Mediterană. Nehemiah ben Hushiel, 
căpetenia iudaică ce condusese revolta 
împotriva stăpânirii bizantine, a participat 
la bătălia de la Antiohia, în calitate de 
aliat al persanilor, împreună cu 20.000 
de luptători]. Evreii răspândiți în Iudeea 
au răscumpărat de la cuceritor nouăzeci 
de mii de prizonieri creștini și i-au sacri-
ficat prin sugrumare [potrivit mărturiei 
episcopului armean Sebeos, la asediul 
Ierusalimului din 614 au murit 17.000 de 
bizantini, iar după luarea orașului a fost 
executat un număr de 4518 prizonieri]. 

În 627, Heraclie [Flavius Heraclius I 
Augustus, basileu bizantin, domnind între 
anii 610-641] îl învinse pe Cosroe, redo-
bândi Adevărata Cruce, pe care regele 
Perșilor o răpise și o readuse la Ierusalim 
[În urma victoriei repurtate în bătălia de-
cisivă de la Ninive, bizantinii au recucerit 
toate teritoriile pierdute anterior].

Traducere și prezentare
V. PAPPU

Cărţi despre viaţa şi arta saşilor
Spațiul editorial românesc este completat de apariția unor noi 

lucrări privind istoria și patrimoniul cultural al comunității germa-
ne din România. Hermann și Alina Fabini au publicat la editura 
Honterus albumul Sibiu – portretul unui oraș din Transilvania, 
cu sprijinul Fundației pentru Protecția Patrimoniului Săsesc din 
Transilvania. Lucrarea, realizată în condiții grafice deosebite, cu 
un bogat material ilustrativ, prezintă cele mai importante momente 
din istoria vechiului Hermanstadt, personalități, repere culturale 
și locuri. De asemenea, tot la editura Honterus, Karla Roșca și 
Horst Klusch au publicat volumul Ceramica din Transilvania, o 
lucrare inedită despre un subiect revenit în centrul atenției cer-
cetătorilor și nu numai. Despre pictura mobilierului săsesc putem 
afla din albumul editat de Koswith Gapesius, care reunește 76 
de desene și 73 de fotografii care ilustrează această măiestrie. 
Editura Suvenir a publicat lucrarea Transilvania – Izvoare de 
geografie istorică, care reunește o bogată sursă documentară 
despre istoria acestei regiuni și mai ales a orașului Sibiu. Poziția 
strategică a Sibiului din punct de vedere comercial i-a acordat 
un avantaj net în fața altor orașe, deoarece făcea parte din ruta 
comercială care lega Europa Centrală de Asia, iar, conform croni-
cilor vremii, era „un târg mare, nu mai prejos decât Viena”. Toate 
aceste fapte consemnate de istoricii vremii confirmă faptul că 
multiculturalitatea specifică zonei transilvănene a reprezentat un catalizator spre dez-
voltarea economică și socială și a oferit un bun model de cunoaștere și recunoaștere  
reciprocă.

Toate aceste volume au fost oferite F.C.E.R. de cātre Forumul Democrat al 
Germanilor din România, pentru care le mulţumim atât noi, cât şi cititorii bibliotecii 
“Alexandru Şafran”, unde vor putea fi consultate aceste cărţi. (D.D.)

în acest „brăilism exponențial”, Mihail 
Sebastian evocă, în aceeași conferință 
radiofonică din ianuarie 1933, faptul 
că „Brăila devenea, efectiv și firesc, un 
început de colț european”. În conferința 
amintită el spunea că „încă de la 1843 
brăilenii, într-un raport către ministrul 
Treburilor Dinăuntru, ziceau: Prin acest 
oraș toată Europa privește în patria noas-
tră, aflându-se portul cel mai însemnat al 
patrii și mulți streini vin cu interes spre a 
vedea înaintările tinerilor.” **

Această dimensiune europeană se 
va regăsi constant și în opera lui Mihail 
Sebastian, care nu își va uita niciodată 
rădăcinile, afirmând tranșant – în „De 
două mii de ani” – că el nu va înceta 
niciodată să fie un evreu, un român și un 
dunărean.*** 

„Rădăcinile sale identitare“ i-au oferit 
dramaturgului – ca un feedback afectiv 
– șansa transformării iubirii pentru actrița 
Leny Caler (pentru care a scris o piesă 
de teatru într-o lună de zile) într-o capo-
doperă: „Jocul de-a vacanța“.

Dar moartea sa, pe 29 mai 1945 – în 
drum spre prima oră de curs la Uni-
versitatea Democratică Liberă, unde 
fusese numit conferențiar de literatură 
universală, este  acidentat mortal de un 
camion – va fi încă unul dintre misterele 
pe care Dunărea le va duce cu sine me-
reu. Un geniu rămâne nemuritor, nu prin 
evenimentele aleatorii ale vieții, ci prin 
perenitatea operei sale.

IOAN IACOB
* București, Ed. Hasefer, Vol. I, 2017, p.69    
**Ioan Munteanu, Mihail Sebastian și Bră-

ila, Brăila, Ed. Proilavia, 2014, p. 112
***Ioan Munteanu, op. cit., p 9 

Leny Caler

Mihail Sebastian
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טקס הענקת התואר "אזרח כבוד 
של העיר בוקרשט" ליו"ר הפדרציה של 

הקהילות היהודיות מרומניה, ד"ר אאורל 
ויינר, במוזיאון הלאומי לאמנות של 

רומניה. אולם "חדר האוכל המלכותי" ריכז 
את התעניינותם של אישים מן הצמרת 

הפוליטית (יו"ר בית הנבחרים ויו"ר המפלגה 
הסוציאל-דמוקרטית, ליביו דראגנאה, 

חברים בפרלמנט, שרים, נציגי הנשיאות 
של רומניה, ראש עיריית בוקרשט הבירה, 

גבריאלה פיראה); מן הצמרת הכלכלית (ראשי 
לשכת המסחר והתעשייה בוקרשט, של 

לשכות המסחר הדו-צדדיות, לשכת המסחר 
והתעשייה רומניה-ישראל); מן הצמרת 

המשפטית (ראש בית המשפט החוקתי של 
רומניה); מן הצמרת הדתית (הפטריארך 

דניאל של הכנסייה האורתודוקסית הרומנית, 
המופתי של דת האסלאם מרומניה, מוראט 

יוסוף); מן הצמרת התרבותית (יו"ר לשם 
כבוד של האקדמיה של אנשי המדע מרומניה, 
הגנרל ד"ר ואסילי קנדאה, חברים באקדמיה, 

אנשי אוניברסיטאות, אמנים). נוכחו 
שגרירים ברומניה של מדינת ישראל, רוסיה, 

תורכיה, גרמניה: תמר שמש, ואלרי קוזמין, 
אוסמאן קוראי ארטאש, קורד מאייר-קלודט. 

השתתפו ראשי הפדרציה של הקהילות 
היהודיות מרומניה, של קהילת יהודי 

בוקרשט, בני ברית רומניה, אגודת היהודים 
מרומניה קורבנות השואה, קרן "קאריטאס", 

ראשי קהילות יהודיות מרומניה, קהל רב. 
דרך מתן כבוד לד"ר אאורל ויינר ניתן כבוד 

לקהילה היהודית מרומניה.
ההיסטוריון אדריאן מאז'ורו, מנהל 

המוזיאון להיסטוריה של העיר בוקרשט, 
קרא את הצגת הסיבות של המועצה 

הכללית של העיר בוקרשט, שבה אומצה 
הצעתו של ראש עיריית בוקרשט, גבריאלה 

פיראה, להעניק את התואר "אזרח כבוד" 
לאאורל ויינר על: הגנתם, קידומם ותמיכה 
בערכי המסורת הרוחנית יהודית-נוצרית; 

מאבק באנטישמיות, בגזענות, בשנאת 
זרים ובהכחשת השואה; תפקידו המיוחד 
בשמירת מורשת היהדות; קידום דו-שיח 
בין דתות ובין תרבויות. בנאומים שנשאו 

ראש עיריית בוקרשט הבירה, גבריאלה 
פיראה; יו"ר בית הנבחרים, ליביו דראגנאה; 

המאושר דניאל, הפטריארך של הכנסייה 
האורתודוקסית הרומנית; מזכיר המדינה 
לענייני דתות, ויקטור אופסקי; ראש בית 

המשפט החוקתי של רומניה, ואלר דורנאנו; 
רקטור האוניברסיטה הפוליטכנית מבוקרשט, 

מיכנאה קוסטויו; פרופ' אוג'ן סימיון, 
נשיא לשעבר של האקדמיה הרומנית; יו"ר 
לשכת המסחר והתעשייה מבוקרשט, סורין 
דימיטריו; חבר הפרלמנט מטעם הפדרציה, 

סילביו וכסלר – כולם הדגישו את דאגתו 
לשמירתה והוקרתה של המורשת הקהילתית 

היהודית; חשיבות מאבקו נגד החוסר 
סבלנות; פעילותו בתור מקדם שיתוף הפעולה 

הבין-דתית; קידום מורשת העבר; קידום 
ערכי ההווה; זיהוי פתרונות העתיד טוב יותר. 

המכנה המשותף – ערך הפעילות החברתית 
והמדעית של מקבל התואר. תוך כדי ברכת 

המוזמנים המכובדים בדברי תודה על הכבוד 
שחלקה לו עיריית בוקרשט הבירה, ד"ר 

אאורל ויינר חזר על רצונו לעשות מהשלום 
"מצב יומיומי". ד"ר אאורל ויינר קיבל מתנות 

של שירה, בקריאתה של השחקנית מאיה 
מורגנשטרן, ושל מוזיקה, אותן שרו הלהקה 

"טריו קווארטט".

ב-19 בינואר 2018, דוד האריס, 
המנהל בפועל של הוועד היהודי 

האמריקאי היה ברומניה במסגרת מסע 
בכמה מדינות אירופאיות. בבוקרשט 

התקבל האורח האמריקאי על ידי נשיא 
רומניה קלאוס יוחאניס; על ידי יו"ר בית 

הנבחרים ליביו דראגנאה; על ידי ראש 
הממשלה הזמני דאז, מיכאי פיפור; על ידי 

שר החוץ תיאודור מלשכאנו. 
בטקס קבלת שבת בהיכל הכוראלי 

שבבוקרשט, שבו השתתף, קיבל את 
התעודה ואת האות "ידיד הקהילות 

היהודיות מרומניה".
בריאיון שהעניק לעיתון "המציאות 

היהודית", דוד האריס העריך כמצוין 
את ביקורו בארבע מדינות אירופאיות 

– פולין, ליטא, אוסטריה, רומניה – בהן, 
חוץ מפגישותיו עם הרשויות, נפגש גם עם 
ראשי הקהילות היהודיות. הוא ביטא את 

אכזבתו כלפי החקיקה הבעייתית מאוד 
לגבי השואה, שהתקבלה בפולין.

לגבי רומניה, דוד האריס בירך את 
ההחלטה של בוקרשט מדצמבר 2017 

להימנע בהצבעה לגבי ירושלים באסיפה 
הכללית של האומות המאוחדות, ואמר כי 
רומניה ועוד חמש מדינות אחרות החברות 

באיחוד האירופאי עמדו בפני לחצים של 
בריסל להצטרף לרוב ולבקר למעשה את 
החלטת ארצות-הברית להכיר בירושלים 

כבירת ישראל. זה ברור, הוא אמר, 
שמנהיגים אחדים ברומניה היו רוצים 
לעבור עכשיו לשלב הבא וללמוד את 

האפשרות להעביר את שגרירות רומניה 
מתל אביב לירושלים. 

באשר לאנטישמיות, הריס ציין 
שתופעה זו נמצאת שוב בתהליך של 

החמרה, והיא מזורזת על ידי הפופוליזם, 
הלאומנות והאנטישמיות במסווה 

של אנטי ציונות בקרב האוכלוסייה 
המוסלמית שהתיישבה באירופה ובאזורים 

גיאוגרפיים אחרים; וכמו כן, בכוחן של 
רשתות התקשורת לקבל ולהפיץ את 
המסרים האנטישמיים בעולם כולו. 

ככלל, תופעות אלה חלשות יותר באירופה 
המרכזית, שבה מקבלת ביטוי רב יותר 

האנטישמיות הקשורה ביסודות של ימין 
קיצוני ושל שנאת זרים. דוד האריס 

העריך את עמדת הכבוד של הרשויות 
הרומניות כלפי הקהילה היהודית, הכרה 
למעשה שהיהודים הם חלק בלתי נפרד 

מתולדותיה של רומניה. הוא גם העריך את 

האופטימיות ואת המאמצים של הקהילה 
היהודית מרומניה לשמור את החיים 

היהודיים אף על פי שמספר חבריה נמצא 
בירידה.

zicedid ze`ivnd
ט"ז שבט תשע"ח - י"ג אדר תשע"ח כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

ד"ר אאורל ויינר קיבל את התואר אזרח-כבוד 
של עיר הבירה: מתן כבוד ליו"ר הפדרציה הוא 

מתן כבוד לקהילה היהודית מרומניה

הימין הקיצוני ושנאת הזרים מולידים 
אנטישמיות באירופה המרכזית: ריאיון עם 
דוד האריס, מנהל בפועל של הוועד היהודי 

האמריקאי 

בריאיון שהעניק לכתב העת שלנו, פרופ' אלכסנדרו פלורין 
פלאטון התחיל מהמעשה "שערעור שיטתי לגבי יובל המאה 

של האחדות משנת 1918 לא ניתן לעשות בלי להביא בחשבון 
את תרומתם של בני המיעוטים – ובכללם היהודים – בהגשמתו 

ובביסוסו של אירוע היסטורי חשוב זה". באותה מידה, ציין 
היסטוריון רומני ידוע זה מאוניברסיטת "אלכסנדרו יואן קוזא" 

שבעיר יאסי, צריכים להביא בחשבון את מידת מעורבותם 
בהתפתחותה של רומניה החדשה. באמצעות נציגיהם שנבחרו בדרך 

דמוקרטית, בני המיעוטים הלאומיים מטרנסילבניה, בוקובינה 
ובסרביה ביטאו את הצטרפותם להחלטה של התאחדות עם 

רומניה של האזורים בהם גרו, תוך כדי הזדהותם בדרך זו לתהליך 
של קביעה מחדש באשר לשטחה של המדינה הלאומית לפני שזו 
קיבלה הכרה משפטית בוועידת השלום שבעיר פריז. "האחדויות 

שבאו זו אחרי זו בשנת 1918, שבשיאן הייתה האחדות שבעיר 
אלבה-יוליה ב-1 בדצמבר, היו כולן בעלות אופי דמוקרטי, 

שהודגש עוד יותר מעצם הסכמתם של בני המיעוטים. היבט זה של 
הקמת המדינה הלאומית האחידה הוא חשוב ביותר וצריכים לציין 

אותו תמיד".

באשר למצבם של היהודים מן הממלכה הישנה, פרופסור 
אלכסנדרו פלורין פלאטון הדגיש "שאף על פי שמעמד האזרחות 

סורב להם, היהודים תרמו תרומות כספיות ונלחמו בחזית 
במלחמת העצמאות של רומניה בשנים 1878-1877 ובמלחמה 

הבלקנית השנייה בשנת 1913. אותה עמדה נראתה גם בשנת 1916, 
כאשר אחרי ניטראליות של שנתיים, רומניה הצטרפה למלחמה 

הגדולה לצדן של בעלות הברית", אמר וביסס את דבריו בנתונים 
ובמספרים. לאחדות הגדולה – הראה המרואיין – היו השלכות 

טובות וגם מזווית אוכלוסיית בני המיעוטים: גידול באחוז 
המספרי, הכרה בשוויון משפטי עם האוכלוסייה היהודית דרך 
חוקת 1923, "תיקון אליו חיכו זמן רב, למען עיוות היסטורי". 
"התאזרחות עם זכויות מלאות של בני המיעוטים הייתה אחד 

הגורמים שעומדים בתחילת התהליך של חידוש רומניה. אם החיים 
הציבוריים ברומניה היו זמן רב בעלי אופי דמוקרטי, זאת הודות 

לבני המיעוטים שהחזיקו אווירה זו באמצעות הארגונים והמפלגות 
שלהם. מעמדם של בני המיעוטים באירופה החדשה – הדגיש 

המרואיין – מוכיח שהיציבות והשגשוג של מדינה מותנים במיוחד 
בכיבוד זכויות בני המיעוטים".

"ההסכם לגבי בני המיעוטים – חשוב מאוד בהקמת 
המדינה הלאומית האחידה": ריאיון עם פרופ' אלכסנדרו 

פלורין פלאטון

טבח דובסארי 
מאמר שכתב ההיסטוריון אדריאן 

צ'יופלנקא, מנהל המרכז לחקר תולדות 
יהודי רומניה, מלמד שמסמכים חדשים 
שהתגלו בארכיונים מאשרים את הגודל 

והאכזריות שבהם נרצחו יהודי דובסארי 
(בסרביה-טרנסניסטריה) בימי מלחמת 

העולם השנייה, מקום שבו – לדברי 
העיתונות ומתוך ספריו של  ז'אן אנצ'ל – 
התקיים אחד ממעשי הטבח המתועבים 

ביותר בשטחים שהועברו לפיקוחן של 
הרשויות הרומניות, אחרי היציאה לדרך 

של תוכנית ברברוסה ב-22 ביוני 1941.
היום ידוע על 18,500 קורבנות 

(בערך) – גברים, נשים, ילדים וזקנים 
שרק שמותיהם של 3000 מהם זוהו. ז'אן 

אנצ'ל השתמש במקורות יד ראשונה, 
שבהם עדותו של כובש, מצוטטת על ידי 
הרופא ד"ר נוצא פלדמן מיאסי, שנשלח 
לשם בזמן המלחמה. הכובש ההוא היה 
עד להוצאות להורג בהיותו בעליית-גג 
של בית החולים וסיפר כיצד הגרמנים 

והאוקראינים שבעיר רצחו את כל יהודי 
העיר דובסארי, יותר מ-3500 נפש ועוד 

יהודים ממקומות אחרים, שהובאו 
בשיירות, יותר מ-7000 נפש. ליד בית 

החולים המרכזי שבעיר דובסארי יש שני 
קברי אחים אותם אפשר לזהות בקלות, 

היות שהם מוכרים על ידי כל האוכלוסייה 
הלא-יהודית שבדובסארי. 

ז'אן אנצ'ל כתב שבדובסארי פעלה 
איינזאצגרופה ד', למעשה תת-יחידה 

שלה, שחיסלה עד 20 אלף יהודים 
שהוכנסו במחנה דובסארי, בסיוע 

מתנדבים אוקראינים, בסרבים ורומנים.
מה שלא היה ידוע עד כה הוא שגם 

חיילים רומניים השתתפו בהוצאות להורג 
הנ"ל. דבר זה הוכח באמצעות מסמכים 
חדשים שנמצאים בארכיונים ברומניה. 

ברומניה ישנם מסמכים על אודות חיילים 

מן "הגדוד 68 חיל רגלים בצורים", 
שהשתתפו על בסיס התנדבות במחלקות 
להוצאה להורג בעשור הראשון של חודש 

נובמבר. בין הקורבנות היו משפחות 
שלמות, נשים, ילדים, זקנים. עדים 

אחדים סיפרו שנשים הוכרחו להרים את 
ילדיהן לגובה הראש על מנת שהרוצחים 
יחסכו בתחמושת. במידה שקבר האחים 

היה מתמלא, היו חופרים אחר ומתחילים 
בהוצאות להורג אחרות. 

היום, במקום הטבח נבנתה אנדרטה, 
ו-11 קברי אחים צוינו בתור חלק של 

מאמץ לארגון טקס אזכרה. 
טבח דובסארי הוא סמלי בשביל 

השואה בטרנסניסטריה בסתיו ובחורף 
1941. הוא מראה את שיתוף הפעולה 

רומני-גרמני בחיסול היהודים שבאזור 
הנ"ל.
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„Sarea și piperul“ lui G. Mosari *
Recenta carte a lui G. Mosari, in-

titulată „O vizită în Palestina”, îmbină 
memorialistica şi jurnalul de călătorie. 
Nota dominantă a scrierilor sale, „sarea 
şi piperul” – capacitatea de-a detecta 
fin-incisiv caricaturalul din cotidian – este 
prezentă și-n „Vizită...”. I-au fost detectate 
de Mirodan, „nașul“ impresiilor sale de că-
lătorie adunate-n cărți subsumate genului 
în care excelează. Este, de altfel, și opinia 
lui Răzvan Voncu, pusă în valoare pe co-
perta a IV-a a cărții. „Vizita...” e dedicată 
memoriei tatălui său. Cartea schiţează 
eliptic o altă trăsătură stilistică care-i este 
proprie, saga a două generaţii de evrei 
români, sub dictatura antonesciană şi 
în comunism, trăitori azi în Israel, fără 
a-şi uita ţara de baştină, limba de-acasă 
apropiindu-i de români întâlniţi, de data 
aceasta, în excursie în Malta. Prima po-
vestire reface scene din viaţa unui sionist, 
tatăl autorului, care în ’40, când războiul 
bătea la uşă iar în țară se instaurase 
statul național legionar și antisemitismul 
lua forme din ce în ce mai violente, vizi-
tează Palestina sub mandat britanic, în 
perspectiva emigrării cu familia. Tatăl se 
întoarce şi familia depune acte de pleca-

re. Oprită atunci, 
fiindcă începuse 
războiul, ea avea 
să reușescă abia 
peste decenii. Nu 
şi pentru cel care-
o hotărâse, rămas 
să odihnească în 
cimitirul din Bacăul 
natal. Amintiri de 
familie și declicuri 
turistice, toate-s 
scrise alert, cu 
sensibilitatea, ironia și autoironia carac-
teristice. 

Povestirea care încheie cartea e tot 
memorialistică: „Bucureştiul iubit”, văzut 
prima dată la 18 ani, când venise să-şi 
scoată tatăl din spital; în ’53, la Festivalul 
Mondial al Tineretului; în ’89, puţin înain-
te de revoluţie; cu copiii şi nepoţii după 
’90; în anii din urmă, la Teatrul „Tănase”, 
unde-și lansează cartea „Întâmplări cu 
mari actori români” și devine laureat al 
Medaliei „Prieten al Comunității Evreiești 
din România”. (I.D.)
* G. Mosari, „O vizită în Palestina”, Editura Familia, 
Israel, 2017

Solomon ibn Gabirol și Iehuda Halevi
Doi mari poeți de acum o mie de ani

Solomon ibn Gabirol s-a născut la 
Malaga. A rămas orfan de mic, a suferit 
de boli grave dar, într-o viață de numai 37 
de ani (1021-1058) a lăsat o moștenire 
uriașă: sute de poeme, o parte liturgice, 
eseuri filozofice, unele traduse în arabă, 
latină (sub numele de Avicebron). În 
secolul al XIX-lea Salomon Munk a re-
evaluat și completat această moștenire, 
repunând-o în circulație. Era un neopla-
tonician. I-a inspirat pe Moses ibn Ezra, 
Avraham ibn Ezra, Albertus Magnus, 
Toma de Aquino. 

Nu se cunosc prea multe amănunte 
despre viața lui Gabirol. A fost protejatul 
lui Yekutiel ben Itzhak ibn Hassan, mi-
nistru evreu al regelui Saragosei, Ahmad 
ben Suleyman al-Muqtadir. Moartea lui 
Yekutiel Hassan, asasinat din motive 
politice, a fost pentru Ibn Gabirol o sursă 
de inspirație poetică, având drept rezultat 
o elegie de peste 200 de versuri. Și moar-
tea rabinului Hai ben Sherira (Hai Gaon) 
îi prilejuiește un poem similar. 

Rolul său poate fi comparat cu cel 
al filozofului evreu alexandrin Philon. 
Dacă Philon a fost un intermediar între 
filozofia elenistică și lumea orientală, 
Gabirol, un mileniu mai târziu, redă 
valențe occidentale filozofiei greco-
arabe pentru a o transmite Europei. În 
lucrarea Fons Vitæ („Izvorul de viață“, 
în ebraică Mekor Haim), Gabirol își 
prezintă o parte din sistemul său fi-
lozofic. Fons Vitæ este formată din 
cinci părți: materia și forma în general 
și legătura dintre acestea și corpurile 
fizice; substanțele care stau la baza 
corporalității lumii; dovada existenței 
acelor „substantiæ simplices“, adică a 
legăturii dintre divinitate și lumea fizică; 
materia universală și forma universală. 
Fons Vitæ a fost tradusă din arabă în 
latină, cam la jumătatea secolului al XII-
lea, de către filozoful scolastic spaniol 
Dominicus Gundissalinus. 

În domeniul eticii, Avicebron a scris 
lucrarea „Îmbunătățirea (corectarea) 
calităților morale“ (în ebraică, „Tikun Mi-
dot HaNefeş“. Și aici, principiile etice sunt 

prezentate fără a se face vreo referire la 
dogmele religioase.

Dacă Ibn Gabirol este puțin cunoscut 
ca filozof de către comunitatea evreiască, 

poeziile sale se bucură de mai multă po-
pularitate. Cel mai cunoscut poem al său 
este Keter Malkut („Coroana regală“), un 
adevărat tratat filozofic, un fel de replică 
lirică la Fons Vitæ.

Judah (Iehuda) Halevi a trăit între 
anii 1075-1141, în Spania. A fost medic, 
poet și filozof. A murit, se pare ucis de un 
localnic, la porțile Ierusalimului. Lucrarea 
sa de căpătâi este „Kuzari”, o explicitare a 
esenței iudaismului, la nivelul secolului al 
XII-lea. A trăit în vremea când musulmanii 
dominau Spania, dar lupta creștinilor se 
apropia de eliberare. Granada era un cen-
tru încă înfloritor, sub aspect cultural. I-a 

fost îndrumător Moses Ibn Ezra. A compus 
o elegie în memoria învățatului Isaac Alfa-
si, conducătorul Academiei din Granada. 
Cunoștea, pe lângă ebraică, araba, latina, 
greaca veche. A scris proză în arabă și în 
ebraică, dar a fost şi unul dintre cei mai 
prolifici și dăruiți poeți ai timpului. A adus 
contribuții la tehnica versificării monorime, 
noi forme prozodice. A scris panegirice, 
ode, poeme, epigrame, poezie gnomică 
(morală), satirică. Poezia sa are o so-
noritate originală. „Mi-e inima la Răsărit, 
iar eu sunt la Apus”, a rămas în memoria 
urmașilor ca primul îndemn „protosionist”. 
În 1140 a ajuns la Alexandria, în Egipt, 
fiind primit cu onoruri. În anul următor s-a 
îndreptat spre Ierusalim și i s-a pierdut 
urma. Moartea sa a intrat în legendă. A 
avut o contribuție însemnată în literatura 
teologică și laică. Poemul „Keduşa“ a intrat 
în patrimoniul religios iudaic, iar cântecele 
de Șabat au fost apreciate și reluate de-a 
lungul secolelor.                BORIs MEhR

Poezia și muzica  
la evrei (IV)

Extrema dreaptă și xenofobia generează 
antisemitismul din Europa Centrală

Interviu cu David Harris, director executiv al American Jewish Committee
maladie socială. 
Acum pare a fi din 

nou în proces de agravare, stimulat de po-
pulism și naționalism; de antisemitism sub 
masca antisionismului; de păturile masive 
de populație musulmană care s-au stabilit 
în Europa și în alte zone; și, bineînțeles, de 
forța rețelelor de socializare în preluarea și 
răspândirea în întreaga lume a mesajelor 
(antisemite și antisioniste – n.red.). În 
Europa Centrală nu vedem același nivel 
de antisionism ca în Occident, nici același 
nivel de ură și, uneori, de violență, emana-
te din enclavele de comunități musulmane. 
Pe de altă parte, ceea ce apare aici este 
antisemitismul legat de elemente de ex-
tremă dreapta și xenofobe care, în mod 
tragic, sunt frecvent întâlnite în anumite 
părți din această regiune.

– În urma întâlnirilor cu autoritățile 
române, care a fost părerea dvs. privind 
modul în care liderii români privesc co-
munitatea evreiască?

– La toate întâlnirile avute am fost 
însoțiți de dr. Aurel Vainer și atitudinea 
tuturor a fost una de respect pentru el și 
pentru comunitate, în general. A existat 
o clară recunoaștere a faptului că evreii 
constituie o parte integrantă a istoriei 
României şi continuă să joace un rol 
important în viața țării, deși numeric ei 
reprezintă acum mai puțin de un procent 
față de ceea ce erau în perioada antebe-
lică. În acest spirit, de exemplu, am vorbit 
despre proiectul unui muzeu al istoriei 
evreilor din România. Sprijinim această 
idee importantă.

– Ce credeți despre modul în care sunt 
păstrate cultura și identitatea iudaică în 
România?

– După cum am spus și la masa 
de Şabat de la Templul Coral, am fost 
încântat, și nu pentru prima dată, de te-
nacitatea, forța și optimismul comunității 
evreiești din București. Numărul membri-
lor săi este, poate, redus, dar spiritul lor 
este puternic și hotărârea lor de a construi 
un viitor mai bun este entuziasmantă. 
Desigur, menținerea unei vieți evreiești 
– și păstrarea moștenirii iudaice – e mai 
problematică în comunitățile mici de pe 
teritoriul României. Cu membri din ce în 
ce mai puțini și resurse limitate, acest 
lucru nu va fi ușor de realizat.

– Le-ați cerut în mod expres liderilor 
Federației Comunităților Evreiești din 
România să vă spună părerea lor des-
pre viitorul comunității în 10-20 de ani. 
Care este părerea dvs. despre această 
perspectivă, atât în România, cât și, în 
general, în Estul Europei?

– Într-adevăr, le-am cerut liderilor 
reuniți la masa de Şabat să privească în 
globul lor de cristal și să prevadă viitorul 
comunității în 10-20 de ani. A fost o sur-
priză plăcută pentru mine faptul că toți 
au vorbit cu optimism, considerând că 
această comunitate, având Bucureștiul 
drept centru, va continua să fie dinamică, 
poate chiar va crește numeric. Pentru 
mine, această atitudine reflectă credința 
milenară a evreilor în venirea unor timpuri 
mai bune. Și, ca întotdeauna, noi, AJC, 
vom fi bucuroși să continuăm vizitele, să 
cooperăm și să fim împreună cu comu-
nitatea evreiască din România, în spiritul 
Klal Yisrael.

– Vă mulţumesc!

(Urmare din pag. 2)

David Grossman  
a primit  

„Premiul Israel”
David Grossman a primit „Premiul 

Israel” după ce, timp de mulți ani, a fost 
un candidat automat la acest premiu, fără 
să i se dea această onoare. 

Premierea l-a surprins pe scriitor, 
deși cărțile sale sunt mult apreciate în 
Israel și în lume. „Am fost emoționat când 
ministrul Educației, Naftali Bennet, mi-a 
telefonat, anunțându-mă de distincția 
primită. Că am primit Premiul Israel nu 
e un lucru de la sine înțeles, dat fiind 
atmosfera care domnește în țară. Există 
loc și pentru oamenii cu opinii ca ale mele. 
Eu sunt parte din ceea ce alcătuiește 
israelismul. Deşi opiniile mele poate nu 
sunt ale majorității, trebuie ținut seama 
de mesajul lor”, a declarat Grossman.

Aproape toate romanele lui David 
Grossman au fost traduse în românește: 
„Copiii în zig-zag” (Univers, 2005); „Cine-
va cu care să fugi de acasă” (Niculescu, 
2006); „Vezi mai jos: dragostea” (Nicules-
cu, 2007); „Până la capătul pământului” 
(Polirom, 2012); „Cartea de gramatică 
interioară“ (Univers, 2012); „Căderea din 
timp” (Polirom, 2013); „Un cal intră într-un 
bar” (Polirom, 2015). 

Un premiu care îi netezește calea 
spre Premiul Nobel! Kol ha-kavod, David 
Grossman! 

 TEșU sOLOMOVICI

Ferestre spre poezia contemporană*
Poate că recenta tălmăcire a Marthei 

Izsak – este vorba de volumul „Păsările” 
de Paul Mathieu, cunoscut poet, prozator, 
critic literar, publicist belgian și luxembur-
ghez, laureat a numeroase premii literare 
– vine din aprehensiunea poetei față de 
o temă cu rezonanță în propria-i poezie: 
sentimentul derizoriului sintetizat într-un  
vers din volumul „Neantul luminos”, 
apărut în urmă cu câțiva ani la aceeași 
editură ca prezenta carte: Napoca Star, 
Tg. Mureș. Un vers despre „zborul viu 
al penelor/ fără aripi/ fără păsări”. Altfel 
spus, câtă luciditate, atâta dramă, aforism 
pus în circulație de Camil Petrescu. Atât 
Paul Mathieu, cât și Martha Izsak, se 
remarcă prin prolificitate, diversificare, 
promovare a francofoniei. Paul Mathieu 
este autor a 16 volume: poezie, proză 
scurtă, publicistică, antologii. Este cu-
noscut și prin comentarii critice despre 
Andersen, Queneau, Picabia, Thomas 
Owen, Edmond Dune. Martha Izsak este 
autoare a peste 20 de cărți: volume de 

poezie, unele bi-
lingve, antologii de 
poezie aromână, 
albaneză, italiană, 
franceză, slovenă, 
antologii de poezie 
proprie, jurnale, 
publicistică. A pri-
mit prestigioase 
distincții literare în 
țară și străinătate. 
A editat cu aparat 
critic memoriile lui 
Ștefan Izsak, publicist şi prozator din 
Târgu Mureş. Numeroși cronicari literari 
din România, Ungaria, Israel o aprecia-
ză. Poeții trăiesc cu mai multă acuitate 
sentimentul efemeridei care suntem, dar 
toate constatările cu semnul minus sunt 
anulate prin scris: creație proprie sau, în 
cazul de față, recreare. (I.D.)

*Paul Mathieu, „Păsările”, traducere în română 
de Martha Izsak, Editura Napoca Star, Tg. Mureș, 
2018

Ziariști distinși cu medalia  
„Prieten al Comunității Evreieşti din România“

Sunt în permanență alături de noi și se bucură pentru bucu-
riile noastre, se întristează când avem necazuri. Sunt oamenii 
de presă care scriu despre noi cu prietenie și căldură. Pentru 
aceste gesturi, merită să-i recompensăm.  De aceea, Federația 
Comunităților Evreilor din România le-a acordat medalia de 
onoare „Prieten al Comunității Evreiești din România” unor 
apreciați jurnaliști de la TVR: Cameliei Văcaru (emisiunea 
„Conviețuiri”), „pentru profesionalismul dovedit în activitate, 
participare la evenimentele organizate de Federație și priete-

nia manifestată față de evreii din România”, și directorului de 
imagine Traian G. Popescu „pentru  profesionalism, abnegația 
și talentul  cu care a realizat înregistrarea unor evenimente 
din viața evreiască și modul artistic în care le-a  surprins în 
reportajele lui, precum și pentru prietenia manifestată față de 
evreii din România”. 

În cadrul festivității desfășurate la Biblioteca Templului Coral 
a mai primit aceeași distincție și Valentin Pitaru. 

E.G.
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J E W I S H  R E A L I T Y
The extreme 

right-wing  
and xenophobic 

elements 
generate  

the anti-Semitism  
in Central Europe

An interview with David 
Harris, executive director 

of American Jewish 
Committee

On January 19, 2018 David Harris, 
executive director of American Jewish 
Committee, visited Romania in a 
comprehensive tour in several European 
countries. In Bucharest he met Klaus 
Iohannis, President of Romania, Liviu 
Dragnea, speaker of the Deputies’ 
Chamber, Mihai Fifor, interim Prime 
Minister and Teodor Melescanu, Foreign 
Affairs Minister. He celebrated Kabalat 
Shabbat at the Coral Temple in Bucharest, 
where he received the diploma and medal 
“Friend of the Jewish Communities from 
Romania”.

In the interview to „Jewish Reality“, 
David Harris assesed his visit in four 
European countries – Poland, Lithuania, 
Austria and Romania, where he met 
high rank officials and leaders of the 
Jewish communities.  He has been 
disappointed by subsequent events in 
Poland regarding the highly problematic 
legislation affecting the Holocaust.

He valued Romania’s decision 
in December to abstain on a UN 
General Assembly resolution regarding 
Jerusalem. In doing so, Romania, 
together with five other European Union 
member states, resisted the pressure 
from Brussels to stick with the majority 
and essentially criticize the U.S. decision 
to recognize Jerusalem as Israel’s 
capital. It’s clear that many Romanian 
leaders would now like to go the next 
step and explore the feasibility of moving 
the Romanian Embassy from Tel Aviv to 
Jerusalem. 

Regarding the anti-Semitism, Harris 
stated  it appears to be on the increase 
again, fuelled largely by growing populism 
and nationalism; by anti-Semitism 
masquerading as anti-Zionism; by 
segments of the large Muslim population 
that have settled in Europe and elsewhere; 
and, of course, by the power of social 
media to amplify messages around the 
world. In Central Europe, he said, we 
don’t see the same level of anti-Zionism 
that we do in Western Europe or the 
intensity of hatred and, at times, violence, 
emanating from within pockets of the 
Muslim community. What we do see, 
on the other hand, is anti-Semitism tied 
to right-wing and xenophobic elements, 
which, tragically, is an all-too-familiar 
phenomenon in parts of the region. In 
Romania Harris went to all of his meetings 
in the company of Dr. Aurel Vainer and 
appreciated the widespread respect for 
him and for the larger community. There 
was a clear recognition that Jews are 
an integral part of Romanian history 
and, though now reduced in number 
to less than one percent of the prewar 
population, Jews continue to play an 
important role in the life of the country. 
To his pleasant surprise, almost everyone 
voiced optimism, believing the community 
centered in Bucharest would continue 
to be dynamic and to strive to maintain 
the Jewish life, even in the smaller 
communities. 

D r.  A u r e l  V a i n e r  r e c e i v e d  t h e  t i t l e  
o f  H o n o r a r y  C i t i z e n  o f  t h e  C a p i t a l

By honoring FJCR President the Jewish Community of Romania was honored

“The Ethnic Minorities’ Agreement –  
Very Important in Establishing the unified national State”

Interview with Professor Alexandru Florin Platon

T h e  D u b ă s a r i  m a s s a c r e

The festivity of awarding the title of 
Honorary Citizen of Bucharest to Dr. 
Aurel Vainer, FJCR President, at the 
National Art Museum of Romania, the 
„Royal Dining Hall”, focused the interest 
of many personalities at the peak of 
political life – the Speaker of the Chamber 
of Deputies and the PSD President, Liviu 
Dragnea, parliamentarians, ministers, 
representatives of the Presidency, 
Gabriela Firea, Mayor of Bucharest, 
economic leaders – leaders of Bucharest 
Chamber of Commerce and Industry, 
Bilateral Chambers of Commerce, 
Chamber of Commerce and Industry 
Romania-Israel, justice personalities – 
the head of the Romanian Constitutional 
Court, religious leaders – His Beatitude  
Daniel, Patriarch of the Romanian 
Orthodox Church, Murat Iusuf, Mufti 
of Muslim Cult in Romania, cultural 
personalities – Vasile Cândea, the 
Honorary President of the Academy of 
Sciences of Romania, academicians, 
academics, artists.

The ambassadors in Bucharest of 
the State of Israel, Russia, Turkey, and 
Germany were present: H.E. Tamar 
Samash, H.E. Valery Kuzmin, H.E. 
Osman Koray Ertaş, H.E. Cord Meier-
Klodt. Leaders of FJCR, JCB, BBR, 
AERVH, ACPCCI „Caritatea” Foundation, 
presidents of communities in the country, 
a large audience participated to the event. 
By honoring him the Jewish community 

in Romania was honored.
Adrian Majuru, historian and director 

of the History Museum of the City of 
Bucharest, presented the arguments 
of the General Council of Bucharest 
Municipality, through which the proposal 
of Gabriela Firea, General Mayor of 
Bucharest, to award the title of Honorary 
Citizen to Aurel Vainer, was adopted: 
defending, promoting and supporting the 
values of the Judeo-Christian spiritual 
tradition; combating anti-Semitism, 
racism, xenophobia and denial of the 
Holocaust; the special role in preserving 
the Jewish heritage, the cultivation of 
interreligious and intercultural dialogue. 

In their speeches, Gabriela Firea, 
Mayor of Bucharest, Liviu Dragnea, 
speaker of the Chamber of Deputies, 
His Beatitude Daniel, Patriarch of the 
Romanian Orthodox Church, Victor 
Opaschi, State Secretary for Cults, Valer 
Dorneanu, president of the Constitutional 
Court of Romania, Mihnea Costoiu, 
rector of the Polytechnic University - 
Bucharest, academician Eugen Simion, 
former president of the Romanian 
Academy, Sorin Dimitriu, president of 
the Chamber of Commerce and Industry 
of Bucharest, Silviu Vexler, FJCR deputy 
pointed out: caring for the preservation 
and valorization of Jewish community 
heritage; the importance of combating 
intolerance, the work of promoting 
interreligious cooperation, cultivating the 

memory of the past, promoting the values 
of the present, identifying solutions for a 
better future. The common denominator 
is the value of the social and scientific 
work of the laureate. Welcoming the 
distinguished guests, and expressing 
the gratitude for the honor brought by 
the Municipality of Bucharest, Dr. Aurel 
Vainer reiterated his desire to make 
peace „a state of mind”. Dr. Aurel Vainer 
received the gifts of poetry poems in the 
performance of Maia Morgenstern and 
musical offerings in the interpretation of 
the Trio Quartet.

In the interview given to our magazine, 
Professor Alexandru Florin Platon started 
from the fact that “a methodical reflection 
on the 1918 Centenary of the Union” 
cannot be made without considering 
the contribution of minorities – including 
the Jews – to the realization and 
consolidation of this important historical 
event. In the same way, as the well-known 
Romanian historian from “Al. I. Cuza” in 
Iaşi underlined, we must consider their 
degree of subsequent involvement in 
the development of modern Romania. 
Through their democratically elected 
representatives, the minorities from 
Transylvania, Bucovina and Bessarabia 
expressed their support for the decision 
to unite the provinces in which they 
lived with Romania, thus legitimizing 
the territorial reconfiguration process of 
the national state before it was legally 
consecrated by the Peace Conference in 

Paris. “The successive union processes 
of 1918, which culminated with that of 
Alba Iulia on December 1, all had a 
democratic character, emphasized with 
great pressure by the minority’s consent. 
It is a very important aspect of the 
constitution of the unitary national state, 
which must always be highlighted. “

Referring to the situation of the 
Jews in the Old Kingdom, Professor 
Alexandru Florin Platon pointed out 
that “although the citizenship status 
was denied to the Jews at the time, 
they made donations and fought on 
the front in the Independence War 
of Romania in 1877-1878 and in the 
Second Balkanic War in 1913. The 
same attitude was seen in 1916 when 
after a two-year neutrality Romania 
entered the Great War on the Entente 
side” and he strengthened his statement 
with data and figures. The Great Union 

– he pointed out - had beneficial 
consequences also from the perspective 
of the minority population: a numerical 
increase and weight, recognition of legal 
equality with the majority population, the 
generalized award of the citizenship for 
the Jewish population, through the 1923 
Constitution, “a long-awaited reparation 
of the historical injustice”. “The full 
rights citizenship for the minorities 
constituted one of the factors behind 
the modernization process of Romania. 
If the political life in Romania has 
long been democratic, this was due 
to minorities who have maintained 
this climate through their parties and 
organizations. The status of ethnic 
minorities in the new Europe – stressed 
the interviewee – demonstrates that the 
stability and prosperity of a state are 
essentially conditioned by respect for 
the minorities’ rights“.

An article signed by historian Adrian Cioflâncă, director of 
the CSIER, shows that new documents have been found in the 
archives attesting  the proportion and the cruelty with which the 
Jewish population of Dubăsari (Bessarabia-Transnistria) was 
executed during the Second World War; there, according to the 
press and the volumes of Jean Ancel, one of the most horrible 
massacres in the territories included under the control of the 
Romanian authorities took place after the start of Operation 
Barbarossa on June 22, 1941.

Today it is known that there were about 18,500 victims - men, 
women, children and elderly people, and only 3,000 from them 
were identified. Jean Ancel used first-hand sources, including 
the testimony of a health care agent, quoted by Dr. Nuţă 
Feldman from Iaşi, who was sent to the scene during the war. 
The health agent assisted to the execution from the hospital 
attic and told how the Germans and Ukrainians in the locality 
killed the whole Jewish population in the city of Dubăsari, over 
3,500 souls, plus over 7,000 Jews arrived in convoys. Close to 
the central hospital in Dubăsari there are two common graves, 
easily identified and known to the entire non-Jewish population 
in Dubăsari.

Jean Ancel writes that Einsatzgruppe D, in fact a subunit 
of it, was active in Dubăsari and exterminated up to 20,000 
Jews gathered in the Dubăsari camp with the help of Ukrainian, 
Bessarabian and Romanian volunteers.

What was not known until now is that Romanian troops 
also participated in these executions. This is evidenced by 
new documents in the archives in Romania. In Romania, there 
are documents about military officers from the 68th Infantry 
Fortifications Regiment, who voluntarily participated in the 
execution platoons in the first decade of November. Among the 
victims were whole families, women, children, elders. Several 
witnesses reported that women were forced to raise their 
children to the head so the killers would save ammunition. As 
one pit was filled, another was excavated and other executions 
followed.

Today, a monument is erected on the site of the massacre 
and 11 common graves have been demarcated as part of a 
commemorative effort. The Dubăsari massacre is illustrative 
of the Holocaust in Transnistria in the autumn and winter of 
1941, showing the Romanian-German collaboration in the 
extermination of the Jews in the area.
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Era o frământare mai mult întrezărită 
decât afișată în multe din discuțiile cu Oscar 
Hoffman z.l. Conținea în ea îndoiala de sine 
a intelectualului de valoare: se exprima așa 
cum dorea s-o facă? Pledau pentru un răspuns 
afirmativ studiile, cărțile sale, unele de pionie-
rat în sociologie –, manualele care-i purtau 
semnătura și, totuși, persista zațul. Să fi fost 
de ordin general: frământare a intelectualității 
formate în civilizația Gutenberg trăind în 
civilizația informațională? Particular: stare de 
spirit structurală, venind pe filiera lui Kohelet? 
Avea, dimpotrivă, potenţial constructiv? Reper 
– strădania de a împlini promisiunea făcută 
fostului său director de la Liceul evreiesc „Mi-
hail Sebastian”,  Octav Munteanu? „Voi face 
tot ce-mi stă în putință ca memoria liceelor 
evreiești să nu se piardă”; așa-i spusese când 
directorul era pe patul de moarte. Strădania: 
munte care se tot înalță pe măsură ce-l urci. 
Ce se întâmplase cu adolescentul de-atunci? 
În ’53, proaspătului șef de promoție al Facultății 
bucureștene de Filozofie părea să i se deschi-
dă o certă carieră universitară. Era lector în 
’56, când izbucnește revoluția anticomunistă 
din Ungaria și cei mai buni studenți ai săi sunt 
arestați fiindcă-i citiseră pe Kant și Hegel, 
autori „interziși”. Este anchetat pentru asta: 
„Cum le permiteți?”. „Nu poți să aprobi sau 

să combați ceva, dacă nu te informezi asupra 
problemei”, răspunsese, refuzând să semneze 
în alb o declarație împotriva „delincvenților”. 
Este dat afară din facultate. Cu greu reușește 
să-și găsească o slujbă de vânzător într-o 
librărie. Abia în ’67 Oscar Hoffman revine în  
cercetare. 

Cărțile sale despre responsabilitatea intelec-
tualilor față de societatea vremii lor, perspectiva 
critică asupra sistemelor de valori, relațiile 
interumane într-un sistem social dat îi asigură, 
la dispariția sa fizică din ianuarie 2018, drumul 
în posteritate. (I.D.)

Y DECEsE Y COMEMORĂRI Y
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Evrei născuți în luna martie

yitzhak Rabin – general și om 
politic israelian. Născut la Ierusalim, 
1 martie 1922. Prim-ministru al Isra-
elului, 1974-1977, 1992-1995. Pre-
miul Nobel pentru Pace. Asasinat în 
funcție, 4 noiembrie 1995.

solomon Marcus – matemati-
cian și filozof. Născut la Bacău, 1 
martie 1925. Membru al Academiei 
Române. Lucrări de lingvistică 
matematică, analiză matematică, 
filozofie a științei și culturii. Decedat 
la București, 17 martie 2016. 

sholem Aleichem (Solomon 
Naumovici Rabinovici) – scriitor 
idiș. Născut la Pereiaslav, 2 martie 
1859. Printre romane: Romanul unui 
om de afaceri; Halal de mine, sunt 
orfan; Stele rătăcitoare. Decedat la 
New York, 1916.

Eugen Relgis (Siegler) – scri-
itor. Născut la Iași, 2 martie 1895, 
emigrat în Uruguay, întemeietor al 
curentului umanitarist. Decedat la 
Montevideo, 1987.

joseph schmidt – tenor. Năs-
cut la Davideni, Bucovina, 4 martie 
1904. Cantor la Templul Coral din 
Cernăuți, prezent ulterior pe scenele 
teatrelor de operă, remarcat prin 
filmul Ein Lied geht um der Welt. 
Decedat în lagărul de refugiați de 
lângă Zürich, 1942. 

Giorgio Bassani – scriitor. 
Născut la Bologna, 4 martie 1916. 
Printre romane: Il giardino di Finzi 
Contini, asupra suferinței evreimii 
italiene în Holocaust. Decedat la 
Roma, 2000. 

Rosa Luxemburg (Rozalia 
Luksenburg) – teoreticiană marxis-
tă. Născută la Zamosc, Polonia, 5 
martie 1871, stabilită în Germania, 
1898. Este dintre organizatorii 
revoluției din Germania, 1918-1919. 
Ucisă la Berlin, ianuarie 1919. 

Malbim (Meir Leib ben Yechiel 
Michel Weiser) – rabin. Născut la 
Volochysk, Volhynia, 7 martie 1809. 
Rabin al orașului București, 1858-
1864; expulzat din România, 1864. 
Autor de comentarii la Biblia Ebraică 
și de scrieri literare ebraice. Decedat 
la Kiev, 1879. 

Albert Einstein – fizician. Năs-
cut la Ulm, Germania, 14 martie 
1879, emigrat în SUA, 1933, autorul 
teoriei relativității. Premiul Nobel 
pentru Fizică, 1921. Pacifist și 
susținător al cauzei sioniste. Dece-
dat la Princeton, SUA, 1955. 

Raymond Aron – filozof. Născut 
la Paris, 14 martie 1905. Printre 
scrieri: L’opium des intellectuels; 
Démocratie et totalitarisme. Dece-
dat la Paris, 1983.

yigael yadin – general și arhe-
olog. Născut la Ierusalim, 21 martie 
1917. Profesor la Universitatea 
Ebraică din Ierusalim, a condus 
săpături arheologice la Qumran, 
Masada, Hatzor, Tel Megiddo. Vi-
ceprim-ministru al Israelului, 1977. 
Decedat la Ierusalim, 1984. 

Benzion Netanyahu (Mileikows-
ky) – istoric. Născut la Varșovia, 5 
martie 1910, imigrat în Palestina cu 
familia. Redactor al Enciclopediei 
Ebraice. Printre lucrări: The origins 
of the Inquisition; The founding 
fathers of Zionism. Decedat la Ieru-
salim, 2012.

jerome Isaac Friedman – fizi-
cian. Născut la Chicago, 28 martie 
1930. Premiul Nobel pentru Fizică, 
1990, pentru cercetări în domeniul 
fizicii experimentale. 

Moise Maimonide (Rabi Moșe 
ben Maimon; Rambam) – rabin, 
filosof, medic. Născut la Cordoba, 
Spania, 30 martie 1135, a trăit la 
Cairo. Printre scrieri: Moreh nevu-
khyim; Mishneh Torah. Decedat la 
Tverya (Tiberiada), 1204.

Evrei decedați în luna martie
serge Gainsbourg (Lucien 

Ginsburg) – muzician. Născut la 
Paris, 1928. Una dintre cele mai 

importante figuri ale muzicii popula-
re franceze, a compus mai mult de 
500 de cântece. Decedat la Paris, 
2 martie 1991.

Moses Gaster – rabin, savant în 
domeniul studiilor iudaice și al studi-
ilor românești. Născut la București, 
1856. Expulzat din România, 1885, 
stabilit la Londra, devenit şef-rabin al 
evreilor sefarzi din Commmonweal-
th-ul Britanic. Decedat la Londra, 5 
martie 1939.

 Max jacob – scriitor. Născut la 
Quimper, Franța, 1876. Poet care 
face legătura între simbolism și su-
prarealism. Deportat, ucis în lagărul 
de la Drancy, 5 martie 1944. 

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

Anne Frank (Annelies Marie 
Frank). Născută la Frankfurt,1929, 
mutată cu famil ia la Amster-
dam,1933. Ascunsă împreună cu 
familia la Amsterdam, 6 iulie 1942 
- 3 septembrie 1944, când au fost 
deportați. Autoarea unui jurnal per-
sonal, iunie 1941 - septembrie 1944. 
Decedată în lagărul de la Bergen-
Belsen, probabil la 12 martie 1945. 

yehudi Menuhin – violonist și 
dirijor, elev al lui George Enescu. 
Născut la New York, 1916. Primul 
violonist evreu care a cântat în Ger-
mania în fostul lagăr Bergen-Belsen, 
1945. Decedat în Marea Britanie, 12 
martie 1999.

Karl Marx – filozof și economist. 
Născut la Trier, 1818, convertit la 
luteranism de tatăl său la vârsta 
de 6 ani, a păstrat interes pentru 
problema evreiască. Întemeietor 
al filozofiei materialiste dialectice. 
Decedat la Londra, 14 martie 1883. 

August Paul von Wassermann 
– bacteriolog și igienist. Născut la 
Bamberg, 1866. În 1906 a dezvoltat 
un test de depistare complementară 
a diagnozei sifilisului. Decedat la 
Berlin, 16 martie 1925. 

Norbert Wiener – matematician 
și filozof. Născut la Columbia, Mis-
souri, 1894. Părintele ciberneticii ca 
știință. A dezvoltat teorii asupra ci-
berneticii, controlului computerului, 
roboticii, automatizării. Decedat la 
Stockholm, 18 martie 1964. 

Bernard Malamud – scriitor. 
Născut la Brooklyn, New York, 1914. 
Premiile Pulitzer și National Book 
Award. Printre romane, pe teme 
iudaice: The natural; The fixer; Pic-
tures of Fidelman. Decedat la Man-
hattan, New York, 18 martie 1986. 

Marc Chagall – pictor. Născut 
la Liozna, Vitebsk, 1887, stabilit 
în Franța, 1923. Picturi, vitralii și 
tapiserii pe teme biblice și iudaice, 
influențate de folclorul evreiesc. 
Decedat la Saint-Paul-de-Vence, 
Franța, la 28 martie 1985. 

Nicolae (Nicu Aurelian/Nuhăm) 
steinhardt – scriitor. Născut la 
Pantelimon, București, 1912. Con-
vertit la ortodoxie în închisoare, în 
perioada arestului său politic, s-a 
autoidentificat ca evreu de sânge și 
român de cultură. Decedat la Baia 
Mare, 29 martie 1989. Opera prin-
cipală: Jurnalul fericirii.

Leon Blum – om politic. Născut 
la Paris, 1872. Prim-ministru al 
Franței în trei rânduri (4 iunie 1936-
22 iunie 1937; 13 martie 1938-10 
aprilie 1938; 16 decembrie 1946-22 
ianuarie 1947). Decedat la Jouy-en-
Josas, Franța, la 30 martie 1950.

julius Barasch (Yehuda ben 
Mordekhay) – medic, filozof, pu-
blicist maskil în ebraică, română, 
germană. Născut la Brody, Galiția, 
1815, stabilit la București, 1841. 
Printre scrieri: Otzar chokhma; Mi-
nunile naturii (3 volume). Decedat la 
București, 31 martie 1863.

LUCIAN-ZEEV hERșCOVICI

Dan Mizrahi la prezentul continuu
Opt ani de la intrarea în eternitate
Pianistul și compo-

zitorul mi-erau apropiați 
ascultându-i, profesorul 
– prin performanțele ele-
vilor. Dan Mizrahi era un 
om pe cât de delicat, pe 
atât de intransigent, pe 
cât de exuberant pe atât 
de retras dar, mai ales, 
un gentleman cum rar mai 
văzusem. Povestea expre-
siv, jucând scene de viață, 

acompaniindu-se la pian atunci când simțea 
că e cazul. Cum s-a dus la cinema cu părinții 
– avea patru ani – să vadă „Luminile orașului” 
cu Charlie Chaplin și, revenit acasă, s-a așezat 
la pian și a reprodus fără greș melodia. Atunci, 
tatăl său, ofițer de carieră, dar muzician înnăs-
cut, a înțeles că n-are voie să repete greșeala 
făcută cu el și să ignore talentul pe care fiul i-l 
moștenise. Nu-și imagina ce vremuri aveau 
să vină. 

Cahal Grande, unde băiatul făcuse Bar 
Mițva, primind binecuvântarea faimosului șef-
rabin al evreilor sefarzi Sabetai Djaen, avea să 
fie distrus în pogromul legionar din București 
în ’41. Liceanul eminent de la Liceul „Spiru 
Haret”, primit cu dispensă de vârstă student 

la Academia Regală 
de Muzică și Artă 
Dramatică, avea să 
fie dat afară fiind-
că era evreu. Așa 
prevedea legislația 
rasială pusă în apli-
care de regimul lui 
Antonescu. Fiindcă 
plecase-n Israel, să-
și continue studiile 
la Academia de Mu-
zică din Ierusalim, 
la revenirea în țară 
a fost arestat fără 
nici o judecată. A fost eliberat, tot fără vreo 
explicație, după 28 de luni. A fost exclus, doi 
ani, din viața muzicală. Pe urmă a lăsat să vor-
bească doar înregistrările inimitabilului interpret 
al lui Gershwin, aplaudat pe mari scene ale 
lumii, creatorul laureat de lieduri românești și al 
ciclului de melodii sefarde. Muzica lui trăiește, 
ca și povestea vieții sale, publicată la Hasefer, 
în cartea „Așa a fost”. 

Azi, o placă memorială pe fațada casei sale  
aminteşte trecătorilor de ilustrul muzician care 
s-a născut, a locuit, a creat acolo. 

IULIA DELEANU

Radu Cârneci a trecut la cele veșnice 
La 9 decembrie 

2017 ne-a părăsit 
un mare poet, prie-
ten al obștii evreilor, 
Radu Cârneci (1928-
2017). Ne amintim, 
în primul rând, de 
traducerea Cântă-
rii Cântărilor, pre-
cum şi faptul că Radu 
Cârneci a realizat o 
veritabilă antologie a 
traducerilor acestui 
giuvaier biblic. Venea 
cu bucurie la mani-
festările sărbătorești 

ale obștii noastre, avea numeroși prieteni evrei, 
printre care m-aș număra și eu. 

A  publicat peste 40 de titluri, printre care 
se numără „Cântarea cântărilor”, „Heraldica 
Iu birii”, „Temerile lui Orfeu” şi „So ne te”. Dintre 
traducerile publicate în volume: Léopold Sédar 
Senghor (Se negal) – „Jertfe negre”; Kahlil Gi-
bran (Liban) – „Profetul” şi „Grădina Profetului”; 
Mousse Boulanger (Elveția) – „Ini mă de aur”; 
Delmira Agustini (Uru guay) – „Dulci elegii”; 
„Integrala lirică Baudelaire”.  

A fost distins cu Premiul Academiei Române 
pentru „Timpul Judecător”, iar pentru „Cântând 
dintr-un ar bore“ a primit Pre miul Uniunii Scrii-
torilor.

S-a născut pe 14 februarie 1928, în satul 
Valea lui Lal, comuna Pardoşi, judeţul Buzău. 

În 1964 a înfiinţat la Bacău revista de cultură 
„Ateneu“, pe care a condus-o până în 1972, 
an în care devine secretar al Uniunii Scriitorilor 
(1972-1976), apoi şef al secţiei de literatură şi 
artă la revista „Contemporanul“ (1976-1990). A 
debutat cu poezie în 1950 în revista „Tânărul 
scriitor“. În 1990, Radu Cârneci a reînfiinţat la 
Bucureşti revista „Neamul Românesc“, publica-
ţie a Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor 
de Pretutindeni. A înfiinţat şi a condus Editura 
Orion (1991-2008) şi a fost director executiv al 
Fundaţiei Naţionale „Izvoare“ pentru Protecţia 
Naturii şi Artelor în România. 

Radu Cârneci este şi autorul unor importan-
te antologii literare, cu teme abordate pentru 
întâia dată în cultura naţională, astfel: „Sonete 
– Shakespeare – Voiculescu“ – 1996; „Arborele 
neuitării“ (cuprinzând poeţi de limbă română din 
Israel, 1997); „Mioriţa“ – în şapte limbi (română, 
franceză, spaniolă, italiană, engleză, germană, 
rusă; ediţie ilustrată de Dragoş Morărescu, 
1997); „Poezia pădurii române“ (patru volume: 
I. Poezia populară de inspiraţie silvestră; II. 
Clasicii; III. Modernii; IV. Contemporanii, 2001); 
„Cinegetica“ (trei volume, texte din literatura 
universală şi română, 2003); „Cântarea Cântări-
lor“ – antologie (cuprinzând 16 variante în limba 
română, de la cea cuprinsă în Biblia lui Şerban 
Cantacuzino – 1688 şi până în prezent, 2009); 
„Antologia Sonetului Românesc” (trei volume, 
2009); „Amintiri din Paradis” (interviuri) ș.a.

BORIs MARIAN

C e  r ă m â n e  î n  u r m a  u n u i  o m ?

Înhumați în cimitirele C.E.B. în luna ianu-
arie: CANTARAGIU BERNARD (93 de ani, 
Cimitir Giurgiului); IANCU MARGA (78 de 
ani, Cimitir Giurgiului).

IsRAIL BERCOVICI, om de teatru, scriitor, 
poet devotat limbii idiș, a părăsit această lume în 
urmă cu 30 de ani (27 Șvat-15 februarie 1988).

Cei care l-au cunoscut și l-au iubit și-l 
amintesc în fiecare clipă!

Dr. Mirjam Bercovici, soție
Emanuel Ulubeanu, nepot, și toată familia
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Un autor american de mult dis-
părut, Joseph Kesserling, continuă 
să reziste pe scene grație unei 
singure piese: „Arsenic și dantelă 
veche“. Imediat după apariția sa, 

în 1939, „Arsenic…“ a avut un succes neașteptat pe Broadway și 
la Londra, norocul surâzându-i constant apoi, mereu, în Europa și 
SUA. A inspirat și un film în regia lui Frank Capra (cu Carry Grant și 
Peter Lorre). Iar un premiu cu numele scriitorului a fericit dramaturgi 
mult mai importanți, precum David Auburn (cel care a propus și 
un text inspirat de Jurnalul lui Mihail Sebastian), ori Tony Kushner 
(„Îngeri în America“). Acestea – piese cu probleme de conștiință, 
de rezistență a individului în Istorie și sub Teroare, ori de asumare 
a identității în luptă cu discriminări străvechi. 

Nimic de acest fel în „Arsenic…“, o arborescentă farsă macabră 
cu vagi tente polițiste. Un model de „rețetă” a succesului teatral! 
Numai că și piesa bine făcută nu se pune singură în scenă: chiar 
și „calitățile“ ei, scăpate din mână, se pot converti în defecte. Este 
nevoie de multă pricepere în a fructifica situația ieșită din comun, 
neverosimilă și absurdă. 

Este nevoie de abilitatea de a stăpâni – prin dozaje, gradări, 
ritmuri – inflația de încurcături, de paradoxuri, intriga funambulescă, 
invazia de personaje care forțează uși și ferestre; eroi precum un 
cronicar dramatic care scrie „din burtă“, dar provoacă și scene de 
„teatru în teatru“, rudele lui apropiate – un nebun de legat ce se 
crede strateg politic și militar, un spărgător de bănci, o logodnică 
voluntară, mai mulți polițiști, creduli, tembeli etc.

Echipa de la Teatrelli (regia Șerban Puiu) face față onorabil pro-
vocărilor. Originalitatea și atracția textului stau în contrastul enorm 
dintre aparența personajelor principale (asociate metaforei „dantelă 
veche“) și actele lor criminale incredibile. Or, iată, această cheie 
a fost fericit încredințată talentului și intuiției a două cunoscute și 
neobosite actrițe din generația „de aur“. Suntem cuceriți (încă de 
la apariție) de compozițiile Adelei Mărculescu și Alexandrinei Halic, 
care încarnează inspirat și mereu cuceritor cuplul Abby-Marta, două 
bătrânele extrem de vioaie, chiar dacă ușor șubrezite de vârstă și 
atinse de ramolisment, două ființe fragile, naive, sentimentale, două 
doamne respectabile, cu frica lui Dumnezeu, două ființe „dulci“, 
generoase, atente cu cei din jur…

Evident, spectatorul va rămâne cu atât mai șocat, când va 
afla cum (și de ce), folosind moștenirea (citiți farmacia cu arsenic, 
dar și gena) tatălui lor, acestea și-au metamorfozat locuința într-o 
casă a ororilor, în care proliferează cadavrele, și şi-au transformat 
pivnița în cimitir. 

Considerată, atunci când a apărut, o satiră a puritanismului, 
dar și a fățărniciei politicienilor americani, „Arsenic…“ interesează 
azi mai ales prin tabloul monstruozității ce se poate ascunde sub 
masca normalității depline și surâzătoare (ca variantă, deci, a 
„banalității răului“).

La activarea climatului de nebunie, la buna funcționare a comi-
cului șarjat, la suculente „detonări“ de gaguri contribuie cu vervă 
și echipa interpreților mai tineri, dintre care remarcăm, alături de 
Lucian Ghimiși, pe Cosmin Seleși, Ștefan Pavel și Claudia Ene. 

Natalia sTANCU

ilor transilvăneni, 
se adaugă celor-
lalte documente, 
din alte părți ale 
Europei,  care 
recompun, prin 
texte autentice, 
tragedia Holo-
caustului.

Ca şi Anne 
Frank, orădean-
ca Eva Heyman 
percepe, deşi la o vârstă fragedă, catas-
trofa care urmează să se abată asupra 
evreilor din Transilvania de Nord. Ea nu 
crede poveştile propagandei horthyste, 
care îi asigura pe evrei că vor fi duşi 
undeva la muncă, şi simte că la capătul 
drumului se află exterminarea. Îşi anali-
zează lucid soarta şi (aspect cutremu-
rător) admite că este în stare de orice 
compromis – chiar şi să se lase sărutată 
de jandarmi, scrie ea –, numai spre a ră-
mâne în viață. Şocul Holocaustului a fost 
cu atât mai mare, cu cât Ungaria trecea, 
spre deosebire de România, drept un 
stat, chipurile, civilizat…

Nesfârşit a fost şi-
rul suferințelor evreilor 
din România, în timpul 
Holocaustului. 

Fără a nega sau 
minimaliza acest cal-
var prin care au trecut 
evreii români şi fără a 
nega, Doamne fereş-
te!, responsabilitatea 
statului român pentru 
Holocaust, se poate 
spune că un destin 
încă şi mai trist l-au 

avut acei evrei din România pe care 
Diktatul de la Viena i-a adus, între 1940-
1944, în componența statului ungar al 
amiralului Horthy. Aceasta, cu atât mai 
mult cu cât evreii din Transilvania de 
Nord – cedată Ungariei la presiunea Ger-
maniei naziste şi a Italiei fasciste – erau 
pe deplin integrați în cultura maghiară şi 
avuseseră contribuții valoroase la dezvol-
tarea acesteia. 

Despre suferințele acestor evrei din 
România, deveniți în 1940 cetățeni un-
gari, spre a fi exterminați la Auschwitz, 

depun mărturie, pe lângă studiile şi 
cercetările istoriografice, şi câteva texte 
confesive, salvate miraculos din ghearele 
călăilor. Unul dintre ele, editat de Ágnes 
Zsolt sub titlul „Eva, fata mea“, mi s-a 
părut cutremurător atât prin suferința pe 
care o conține (autoarea, Eva Heyman, 
în vârstă de 13 ani, a fost gazată la Aus-
chwitz), cât şi prin luciditatea cu care o 
fată aflată între copilărie şi adolescență 
îşi percepe destinul, în cadrul destinului 
tragic al evreilor europeni.

Genul proxim, după cum scrie şi Eva 
Galambos (traducătoarea cărții) pe coper-
ta a IV-a, este mult mai cunoscutul Jurnal 
al Annei Frank. Eva Heyman are 13 ani şi 
ține un jurnal timp de 6 luni, înainte de a 
fi deportată şi exterminată la Auschwitz. 
Ea reuşeşte să predea manuscrisul me-
najerei creştine a familiei, care îl ascunde. 
După război, mama Evei, Ágnes Zsolt, 
care are norocul să se salveze, primeşte 
jurnalul de la menajeră şi îl editează (pri-
ma dată, în 1947), ca pe un memento al 
tragediei evreilor din Transilvania de Nord 
sub regimul Horthy. Peste ani, mărturia 
Evei, exponențială pentru suferința evre-

O Anne Frank din Oradea
Realitatea 

cărţii

Evreii, vinovați de… Holocaust!
Jignitoarea afirmație nu a fost făcută de vreun 

antisemit notoriu, ci de însuși prim-ministrul polo-
nez Mateusz Morawiecki, care la Conferința pentru 
Securitate de la Munchen a spus că Holocaustul 
„a fost comis de polonezi, de evrei, de ruși sau de 
ucraineni, nu numai de germani”. Purtătorul său de 
cuvânt a avut dificila sarcină de a învăța întreaga 
planetă să citească și a afirmat că aceste vorbe nu 
trebuie interpretate „ca fiind o tentativă de negare 
a Holocaustului, sau de a trece asupra evreilor, 
care au fost victime, vina genocidului comis de 
naziștii germani”.

Poate că explicația facilă că toți am înțeles 
greșit ar fi izbutit să stea pe picioare, clătinân - 
du-se mai rău ca un bețiv, dacă ea ar fi fost singu-
lară în spațiul polonez și dacă „neinspiratul” șef de 
guvern nu i-ar fi adăugat pe germani la înșiruire. 
Așa, afirmația este revoltătoare și ofensatoare, 
după cum a declarat premierul israelian Benjamin 
Netanyahu. A pune egal între culpa germană și 
cea poloneză, ucraineană, maghiară, românească 
sau lituaniană este o încălcare grosolană a ade-
vărului istoric. A-i menționa și pe evrei în aceeași 
înșiruire e o insultă. Dovadă că Angela Merkel și 
Sigmar Gabriel au subliniat că Holocaustul este 
integral responsabilitatea Germaniei naziste, iar 
faptul că au existat „colaboratori individuali” în 
țările ocupate nu diminuează această responsa-
bilitate. Desigur, și pentru Polonia, ca și pentru 
Ungaria sau România (în cel din urmă caz a fost 
recunoscută existența unui Holocaust românesc și 
avem chiar și o lege împotriva negaționismului) a 
funcționat întotdeauna tentația de a scăpa cu fața 
curată dând vina integral pe ocupanții germani. 

Dacă e să ne referim numai la Polonia și 
la sprijinul dat de unii polonezi autorităților de 
ocupație, să amintim Pogromul de la Jedwabne 
(10 iulie 1941) când, la îndemnul poliției naziste, 
40 de polonezi au ucis prin împușcare sau prin 
ardere într-un hambar încuiat 340 de evrei. Mai 
rău, când s-a produs Pogromul de la Kielce, în 4 
iulie 1946, în Polonia nu mai era picior de ocupant 
german. Pentru obiectivitate, trebuie să subliniem 
și că numeroși Drepți între Popoare sunt cetățeni 
polonezi și că lagărele de exterminare de pe 
teritoriul Poloniei nu au fost nici construite, nici 
conduse de polonezi, iar în ele și-au găsit sfârșitul 
foarte mulți polonezi neevrei. Așa că, după cum a 
spus și Yad Vashem și conducerea Statului Israel, 
termenul de „lagăre de exterminare poloneze” este 
eronat, dar eronat este și să dai o lege care să 
condamne la pușcărie pe oricine folosește această 
expresie sau vorbește despre participarea polone-
ză la Holocaust. Și tot eronat este și să compari 

soarta evreilor cu cea a 
polonezilor închiși în lagăre, pentru că naziștii nu 
își propuseseră eliminarea întregului popor polo-
nez, așa cum prevedea Soluția Finală, în cazul  
evreilor. 

Formularea „revoltătoare și ofensatoare” a 
șefului Executivului de la Varșovia mai are și se-
rioase circumstanțe agravante. Dacă ea ar fi fost 
singulară în spațiul polonez, ar fi putut fi catalogată 
drept o greșeală regretabilă. Numai că exprimarea 
premierului Morawiecki se adaugă unei găleți de 
venin expectorată de apărătorii legii amintite. 

De pildă, șeful televiziunii de stat TVP a afirmat 
(chipurile, „în glumă”) că Auschwitzul ar putea fi 
considerat mai degrabă „un lagăr de concentrare 
evreiesc”, decât unul polonez, ceea ce l-a deter-
minat pe Yair Lapid, șeful partidului Yesh Atid, să 
ceară rechemarea ambasadorului israelian de la 
Varșovia. Pe aceeași lungime de undă, jurnalistul 
postului de radio polonez RMF, Bogdan Zalewski, 
a scris pe Facebook că „polonezii sunt în război cu 
evreii”, iar jurnalistul și scriitorul Rafal Ziemkiewicz 
a cerut exhumarea victimelor de la Jedwabne, 
convins că operațiunea va arăta că pogromul nu 
a fost comis de polonezi.

Ca să înțelegem amploarea manifestărilor 
antisemite dezlănțuite în Polonia de discutarea 
„nevinovatei” legi asupra terminologiei corecte 
privind lagărele de exterminare naziste de pe 
teritoriul acestei țări, cât și adevărul pretențiilor 
premierului Morawiecki, conform cărora „polonezii 
și-au ajutat frații și surorile evrei”, să mai spunem 
și că Andrzej Zybertowicz, consilierul președintelui 
Andrzej Duda, a explicat reacția Israelului față 
de legea poloneză prin faptul că „evreii resimt un 
sentiment de rușine față de propria lor pasivitate 
în Holocaust”, în timp ce alți comentatori pun cri-
ticile israeliene și evreiești pe seama dorinței de a 
recupera proprietăți încă nerestituite, confiscate în 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial. 

Dacă amintim și rândurile scrise Beatei Mazu-
rek, purtătoarea de cuvânt a Partidului „Lege și 
Ordine”, de un preot catolic („critica ambasado-
rului israelian mă face să nu îi pot privi pe evrei 
cu simpatie și bunătate”), e clar că afirmațiile lui 
Morawiecki nu pot fi luate drept gafă, când se înca-
drează atât de bine în contextul otrăvit al discuțiilor 
pe marginea legii care condamnă expresii precum 
„lagăre poloneze de exterminare”.

Ce uită polonezii care aplaudă politica antise-
mită a partidului de guvernământ este că acela 
care ridică sabia intoleranței, va cădea primul 
sub tăișul ei.
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Măștile ororiiDrumul 
spre teatru

Traducerea în limba română a aces-
tei cărți-document (excelent realizată, 
cum spuneam, de Eva Galambos) este 
nu numai un eveniment cultural, ci şi o 
binevenită completare la eforturile de 
elucidare a Holocaustului de pe teritoriul 
României. Chiar dacă Holocaustul din 
Transilvania de Nord a fost executat de 
autoritățile de la Budapesta, nu trebuie să 
considerăm că noi, cei de azi, nu avem 
nici o răspundere în această privință. 
Holocaustul din România este o parte 
din cel european, iar cunoaşterea, prin 
asemenea documente de primă mână, a 
destinului evreilor din nordul Transilvaniei 
ne poate ajuta să înțelegem mai bine uri-
aşa şi unica tragedie prin care au trecut 
evreii europeni.

Felicit Editura Hasefer şi pe colega 
noastră Eva Galambos pentru că ne-au  
oferit această carte emoționantă şi 
necesară, azi, când antisemitismul şi 
negaționismul ating cote alarmante pe 
Bătrânul Continent.

RĂZVAN VONCU
* Ágnes Zsolt – Eva, fata mea, traducere de 

Eva Galambos, Editura Hasefer, Bucureşti, 2017.
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