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Anul Nou al Pomilor,
sărbătoarea roadelor
şi a pomului roditor,
a trecutului şi viitorului

Foto: M. Mândru

Tu biŞvat 5777
la Templul Coral
din Bucureşti

Cei care au înfruntat gerul şi gheaţa, venind la Templul Coral de Anul Nou al Pomilor 5777, au conlucrat la
apropierea primăverii. O primăvară simbolică. Au făcut
să înfrunzească Pomul Vieţii lipindu-i pe ramuri frunze
de hârtie cu înscrisuri despre valori perene. Managerul
de proiecte Janina Ilie, moderatoarea evenimentului,
l-a supranumit Pomul Oamenilor Buni.
„De ce sărbătorim Tu biŞvat iarna? Pentru că în
Israel – ţara strămoşilor noştri, acum, a urmaşilor noştri
– la jumătatea lunii Şvat începe primăvara”, a explicat
preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz. „Este Anul Nou
al Pomilor, marcat de evreii din Israel prin binecuvântarea fructelor şi plantări de pomi. În această zi, evreii
din Diaspora consumă fructe din Ţara Sfântă.
În Israel, migdalul are aceeaşi semnificaţie cu a ghiocelului de la noi: anunţă primăvara. Locuri de onoare
ocupă roşcovele, smochinele, curmalele, stafidele. Tu
biŞvat reconfirmă legătura noastră cu ţara ancestrală”.
„De Tu biŞvat ne punem întrebarea: cui aparţin
fructele pământului? În Biblie găsim două aserţiuni,
aparent contradictorii: «Al Domnului este Pământul cu
tot ce este pe el» (Psalm 24, verset 1). «Cerurile sunt
ale Domnului, dar Pământul l-a dat fiilor oamenilor»
(Psalm 115, verset 16). În Talmud ni se oferă cheia
lămuritoare. Prima afirmaţie se referă la fructe înainte
de binecuvântare. Ele sunt sacre, nu ne aparţin. A doua
afirmaţie – la starea lor după binecuvântare, act de
recunoştinţă, în care spunem adevărul şi mulţumim lui
Dumnezeu, de la care le primim. Abia atunci fructele
devin profane şi avem dreptul să le consumăm. Sărbătoarea de Tu biŞvat ne îndeamnă să ne trăim viaţa
îmbinând acţiunea cu contemplarea, să apreciem mai
mult ceea ce avem”, a spus rabinul Rafael Shaffer.
IULIA DELEANU
(Continuare în pag. 11)

Bucureşti, oraşul care nu uită Pogromul

• Ceremonia religioasă de la Sinagoga Mare din Capitală
• Inaugurarea Piaţetei Şef-Rabin dr. Alexandru Şafran
• Simpozionul „Pogromul de la Bucureşti, ianuarie 1941 –
noi descoperiri istorice”
• Bucureşti ’41: Tur-retur, spectacol comemorativ
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Agenda

preºedintelui
F. C . E . R .
C O N T I N U I TAT E Ş I Î N N O I R E
Interviu cu preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer

„După 12 ani în care preşedintele F.C.E.R. a fost şi deputat în Parlamentul României, apele s-au despărţit. Altfel spus, în treburile parlamentare se implică, acum, noul nostru deputat Silviu Vexler, care în această
legislatură îşi face cu osârdie temele pentru a reprezenta cât mai bine
interesele populaţiei evreieşti, respectiv, ale Federaţiei”, pune punct
clasicei agende dr. Aurel Vainer, înainte de a ne răspunde la câteva
întrebări.
— O definiţie a vieţii F.C.E.R. în prezent?
— Continuitate şi înnoire. După Congresul al III-lea al Federaţiei, din iulie 2016,
când au fost aleşi în mod democratic, potrivit
prevederilor statutare, membrii Consiliului de
Conducere şi membrii Comitetului Director,
am pornit la aplicarea hotărârilor Congresului. Lucru deloc simplu în contextul general
economic, social, politic din România şi în
cel internaţional. A fost alcătuit proiectul
unui program de lucru al Federaţiei pentru
perioada imediat următoare. În reuniunile
Comitetului Director au fost supuse dezbaterilor diferite forme ale acestui proiect. Urmează ca la viitoarea reuniune a Consiliului
de Conducere şi în Adunarea Generală ale
F.C.E.R., hotărârile să fie adoptate în forma
finală. Între timp, viaţa Federaţiei îşi urmează
cursul. Lucrăm pentru soluţionarea problemelor curente şi de viitor imediat, bazândune pe proiectul de program.
— Teme discutate la prima reuniune din
acest an?
— Au fost analizate modul în care s-au
desfăşurat sărbătorirea Hanucăi 5777 şi
lansarea volumului „Sinagogi în România”,
de Teşu Solomovici. Cât despre câteva subiecte de perspectivă, s-a discutat despre:
. programul prioritar de acţiune al F.C.E.R.
între 2016 – 2020; regulamente şi proceduri
privind activitatea Federaţiei şi a comunităţilor; stabilirea unui program de activitate anual/ semestrial al departamentelor F.C.E.R.
(Eduard Kupferberg); alegeri la C.E.B.
(preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz).
Recunoaşterea meritelor unor personalităţi,
prin decernarea de Medalii ale F.C.E.R.(dr.
Alexandru Elias). Subiecte la zi: proiectul de
utilizare a alocaţiilor de la Fundaţia „Caritatea” pentru 2017 (vicepreşedinte F.C.E.R.,
ec. Ovidiu Bănescu); informări despre
stadiul investiţiilor la Căminul „Rosen”;
lucrări de refacere a curţii Templului Coral
(directorii DASM şi CAPI, dr. Mona Bejan,
ing. Rudy Marcovici). Unele proiecte s-au şi
concretizat între timp: comemorarea Pogromului legionar din ianuare ’41 la Bucureşti,
inaugurea Piateţei „Dr. Alexandru Şafran”
(director DCAM, Robert Schorr).
— Aspecte inedite, analize, perspective,
actualizări dezbătute la reuniunea din 10
februarie a.c.?
— În prima categorie aş include o informare privind activitatea deputatului în Parlamentul României (Silviu Vexler), precum şi
un alt material, despre activitatea în cadrul
Organizaţiei „Macabi”- România (Roby
Roth). În cea de-a doua: lucrările Boardului Fundaţiei „Caritatea” (dr. Aurel Vainer);
recenta reuniune a Congresului European
Evreiesc (Ovidiu Bănescu); comemorarea
Pogromului legionar din ’41 la Bucureşti şi
marcarea Zilei Internaţionale a Holocaustului
(Robert Schorr, Mirela Aşman). Perspective:
proiectul de buget pe anul 2017 (Ovidiu
Bănescu); pregătiri pentru sărbătorirea Purimului (Robert Schorr, Silvian Horn, Mirela
Aşman). Actualizări: probleme ale DASM şi
CAPI (Mona Bejan, Rudy Marcovici).
— Decizii?
— Între altele, s-a decis să fie urgentate
procedurile de obţinere a autorizaţiilor necesare pentru ca lucrările de modernizare
ale Căminului „Rosen” să înceapă cât mai
curând; sărbătorirea Purimului 5777 la Templul Coral şi la TES.
— Lucrările Board-ului Fundaţiei „Caritatea”?
— La importanta reuniune de la Bucureşti a Fundaţiei, Adunarea Genera-

lă din 1-2 februarie a.c., au participat
conducerile W.J.R.O. şi F.C.E.R., dat
fiindcă F.C.E.R. este membru co-fondator.
Au fost dezbătute probleme de strategie privitoare la restituirile de proprietăţi
evreieşti preluate abuziv în totalitarism.
Potrivit Statutului, a fost votată noua componenţă a Comitetului Director al Fundaţiei
„Caritatea”, pe baza nominalizărilor făcute
de preşedintele delegaţiei W.J.R.O., Colette
Avital, şi de vicepreşedintele şi preşedintele
de onoare al Fundaţiei „Caritatea”, dr. Aurel
Vainer. Membri ai Board-ului, din partea
W.J.R.O., sunt Isaac Schleps, Yehuda
Evron, Naphtali Dison. Din partea F.C.E.R.
– preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz.
A fost aprobat programul de alocaţii pentru
Claims Conference şi F.C.E.R. pe anul
2017. Prin intermediul Claims Conference
se asigură ajutoare supravieţuitorilor Holocaustului originari din România, trăitori în
Israel şi în alte state. Sumele alocate pentru
F.C.E.R. vor fi folosite pentru acordarea în
bune condiţii a asistenţei sociale, asigurarea vieţii religioase şi a educaţiei iudaice,
prezervării patrimoniului iudaic. Alocaţiile
pentru F.C.E.R. sunt acordate conform prevederilor Memorandumului de la New York,
încheiat în 2015, între F.C.E.R. şi W.J.R.O.,
pentru anii 2015, 2016 şi 2017.
— Contacte diplomatice?
— Nu numai. La recepţiile la care am luat
parte recent, am avut ocazia unor binevenite
schimburi de opinii atât cu reprezentanţi ai
diverselor misiuni diplomatice acreditaţi în
România, cât şi cu invitaţi din mediul socialpolitic românesc. Este vorba de recepţia de
rămas bun oferită de ambasadorul Macedoniei, E.S. dr. Pande Lazarevski, adevărat
prieten al F.C.E.R.; recepţia de Anul Nou
2017, sărbătorit după calendarul Bisericii
Ortodoxe Ruse, oferită de ambasadorul
Federaţiei Ruse, E.S. Valeri Kuzmin.
— Dialog interreligios?
— Aşa cum arătam în interviul acordat
R.E. în numărul trecut, la întâlnirea cu P.F.
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, s-a stabilit organizarea unor evenimente
menite să evidenţieze ceea ce ne apropie:
expoziţia „Biserici ortodoxe în Ţara Sfântă”;
lansarea unei tălmăciri a Torei în română,
lucrare de Baruch Tercatin şi Lucian-Zeev
Herşcovici, cu comentarii clasice (Raşi) şi
contemporane (Marele Rabin Menachem
Hacohen), urmată de vizitarea a trei sinagogi
din Bucureşti; colocviul internaţional „Ierusalim – Oraşul Sfânt”; simpozionul „Pace şi
bunăvoire comună” sau „Şalom şi prietenie”.
— Proiecte de dată recentă sau în viitorul
apropiat?
— Participări la: vernisajul expoziţiei
„Artă, educaţie, memorie”, organizată de
Fundaţia „Filderman” la ARCUB, unde 32 de
elevi ai unor licee de artă din Bacău, Buzău,
Dorohoi expun lucrări despre Holocaust
realizate în Tabăra de pictură din Dorohoi,
între 21-26 noiembrie 2016; Conferinţa de
la Viena, organizată de Agenţia UE pentru
Drepturile Fundamentale ale Omului, privind
un sondaj, aflat la a doua etapă, despre
experienţe şi percepţii antisemite în 9 state
membre ale UE, unde, pe baza analizării
rezultatelor, se va configura harta unui nou
sondaj; reuniunea Comitetului Consultativ
pentru construirea Muzeului Naţional de
Istorie a Evreilor din România, cu implicarea
Institutului „Wiesel” şi a Primăriei Municipiului Bucureşti.
IULIA DELEANU

Întâlnire Trump-Netanyahu:

Proces de pace cu participarea
statelor arabe din regiune

Vizita premierului israelian Benjamin Netanyahu la Washington şi
convorbirile avute cu preşedintele
Donald Trump au dat semnalul unei
noi etape în relaţiile israeliano-americane, în condiţiile în care în perioada
preşedinţiei Obama aceste relaţii
s-au răcit din cauza diferenţelor de
abordare a soluţionării conflictului
israeliano-palestinian. Convorbirile
recente au indicat că principalele
probleme în care cele două state
au opinii asemănătoare sunt lupta
împotriva terorismului susţinut de
grupări islamice radicale şi măsuri
pentru a împiedica Iranul să-şi continue programul de înarmare nucleară.
Referindu-se la înţelegerea dintre
Occident şi Iran, Trump a calificat-o,
în cadrul conferinţei de presă comune cu premierul israelian, drept ”cel
mai prost acord semnat vreodată”,
ale cărui consecinţe va încerca să
le îndrepte printr-o serie de măsuri,
inclusiv sancţiuni economice. Donald
Trump şi-a manifestat ataşamentul
faţă de statul evreu şi a constatat că
ONU şi alte instituţii internaţionale
au iniţiat acţiuni unilaterale şi nu
au tratat corect statul evreu. El s-a
angajat să dea în continuare tot sprijinul pentru realizarea unui acord de
pace cu palestinienii, un acord mult
mai bun şi de o mai mare anvergură
decât toate încercările de până acum,
subliniind în acelaşi timp necesitatea
negocierilor directe dintre israelieni şi
palestinieni.
America are în Israel cel mai fidel partener în aceste demersuri, a
declarat premierul Netanyahu. El a
subliniat că la ora actuală, pe plan
regional, condiţiile s-au modificat şi
numeroase state arabe, care până
nu de mult erau duşmanele statului
evreu, acum încetul cu încetul, în faţa
ameninţărilor comune – terorismul şi
Iranul – devin aliatele Israelului. De
aceea, el a propus ca în cadrul unei
noi iniţiative de pace să fie antrenate

şi statele arabe din regiune.
Analiştii politici au scos în evidenţă
faptul că Donald Trump s-a distanţat
oarecum de promisiunile legate de
Israel din cadrul campaniei electorale.
Referindu-se la negocierile de pace,
el a atras atenţia asupra necesităţii
unor compromisuri de ambele părţi.
Deşi a susţinut că aşezările israeliene din teritorii n-ar trebui să fie o
piedică în calea păcii, acum l-a rugat
pe Benjamin Netanyahu să facă o pauză în extinderea acestora. Mutarea
ambasadei americane la Ierusalim
este o iniţiativă pe care o susţinem în
continuare, dar va trebui să analizăm
consecinţele acestui demers, a arătat
preşedintele american. De asemenea, el şi-a nuanţat poziţia în ceea
ce priveşte soluţia două state sau
unul. Răspunzând unei întrebări din
conferinţa de presă, el a afirmat că, în
ultimă instanţă, soluţia va fi cea care
va conveni celor două părţi, fie două
state, fie unul. De remarcat aici că el
a pus sub semnul întrebării principiul
celor două state, convenit în acordurile de la Oslo, care a reprezentat
piatra unghiulară a tuturor negocierilor de pace israeliano-palestiniene.
La rândul său, Benjamin Netanyahu
a arătat că, în cazul soluţiei a două
state, partea palestiniană trebuie să
accepte că Israelul este un stat evreu
şi menţinerea controlului de securitate
israelian dincolo de Iordan. Altfel, a
spus premierul israelian, ne vom trezi
cu o a doua Gaza, un nou fief al teroriştilor. Anumite surse, neconfirmate,
susţin că, în cadrul convorbirilor, el
i-ar fi cerut lui Trump recunoaşterea
anexării regiunii Golan. În ceea ce
priveşte războiul din Siria, Israelul nu
se va implica direct, dar are un permanent schimb de informaţii cu Rusia.
Israelul ia măsuri pentru a împiedica
un eventual transfer de arme grupărilor palestiniene radicale Hezbollah şi
Hamas, a afirmat Netanyahu.
EVA GALAMBOS

F.C.E.R.-C.M. nu a revendicat
proprietăţi comunitare
de la F.D.G.R.

Într-un comunicat primit la redacţie, F.C.E.R.-C.M. face o serie de precizări importante privind relaţiile cu F.D.G.R. Redăm, mai jos textul integral al
comunicatului.
Având în vedere informaţiile prezentate în mass-media în ultimele zile,
facem următoarele precizări:
• după cunoştinţele noastre, nu există diferende juridice privind proprietăţi
comunitare evreieşti între Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România
(F.C.E.R.) şi Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.);
• nu am revendicat şi nu suntem în curs de revendicare a unor proprietăţi
comunitare evreieşti de la FDGR;
• relaţiile dintre F.C.E.R. şi F.D.G.R. sunt similare cu cele pe care F.C.E.R.
le întreţine cu toate minorităţile naţionale din România.
Dr. Aurel Vainer
Preşedinte F.C.E.R.
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„

iitorul Memoriei” –
un proiect multicultural

Olga Ştefan, curatorul proiectului ”Viitorul Memoriei”, prezentat la Bucureşti între 20-27 ianuarie,
face parte dintr-o familie de imigranţi al cărei itinerar
se înscrie pe vectorul România-Elveţia-Statele
Unite - Elveţia şi acum România. A venit aici să
realizeze un gând pornit de la istoria propriei familii,
extrapolată apoi şi la alte istorii de familie. Cum
poveştile se referă la familii de evrei, era firesc ca
tema lor principală să fie Holocaustul sub diferitele
lui manifestări, refugiul şi întoarcerea pentru a vedea ce a mai rămas din trecutul tumultuos şi tragic
dar şi din amintirile tinereţii.
”Viitorul Memoriei” este un program eclectic al
cărui numitor comun este căutarea şi imortalizarea
trecutului, manifestate sub diferite forme artistice: o
expoziţie a unor pictori originari din România, martori ai tragediei evreilor din perioada
celui de-al doilea război, însoţită de documente de arhivă legate de acest subiect;
un spectacol de teatru itinerant, realizat de TES, care te duce la locurile unde s-a
desfăşurat Pogromul din Bucureşti; amintiri ale unor supravieţuitori, rezidenţi ai
Căminului Rosen şi multe filme documentare şi artistice, unele însoţite de dezbateri.
Acestea, ne-a declarat Olga Ştefan, readuc în discuţie contribuţia supravieţuitorilor
la viaţa din România, precum şi problemele antisemitismului, xenofobiei, rasismului,
inclusiv noile fenomene din Europa, migraţia, care determină intensificarea manifestărilor menţionate. Este un proiect multioraş, ne-a mai spus realizatoarea, care
va fi prezent şi la Iaşi, Oradea, Cluj iar la realizarea lui au contribuit numeroase
organizaţii, instituţii de cultură şi grupuri de artişti, o listă lungă care se găseşte
la sfârşitul caietului-program. Este demnă de laudă iniţiativa acestui proiect care
foloseşte o diversitate de surse, mai puţin cunoscute în evocările realizate la noi în
ţară. O mică observaţie: uneori selecţia dovedeşte o necunoaştere a unor interpretări care astăzi, în urma evoluţiilor politice din România, sunt depăşite, cu efecte
ambigue asupra spectatorilor.

Expoziþie de picturã
la Casa Filipescu-Cesianu
Casa Filipescu-Cesianu din Capitală a
găzduit vineri, 20 ianuarie, vernisajul unei
expoziţii dedicate Pogromului legionar
antievreiesc din Bucureşti din 21-23 ianuarie 1941. Aceste opere de artă au fost
expuse pentru prima dată în România. În
cadrul aceluiaşi eveniment artistic comemorativ a rulat un film documentar realizat
cu sprijinul supravieţuitorilor violenţelor
legionare de acum 76 de ani, actuali rezidenţi ai Căminului „Amalia şi şef-rabin dr.
Moses Rosen” din Bucureşti. Vernisajul
expoziţiei a adus în atenţia publicului schiţe, desene, picturi şi fotografii realizate de
artiştii Hedda Sterne, Marcel Iancu, Willy
Pragher, Leon Misosniky, dar şi o arhivă
de cărţi, texte şi scrisori aparţinând unor
martori şi supravieţuitori, multe dintre ele
necunoscute publicului. Evenimentul a
atras un public numeros – oameni de artă,
cercetători, membri ai Corpului diplomatic
precum şi reprezentanţi ai mass-media.

Proiecþie de film despre Pogrom
La 22 ianuarie, în cadrul Macaz Bar
Teatru Coop a avut loc proiecţia filmului
documentar realizat de Romulus Balazs,
Miklos Klaus Rozsa, Olga Ştefan, Ileana
Szasz şi Vârsta4. Producţia prezintă
intervenţiile câtorva supravieţuitori ai Pogromului legionar antievreiesc din 21-23
ianuarie 1941. Prin intermediul acestor
relatări personale ale rezidenţilor Căminului „Rosen” care au participat la realizarea
acestei producţii, sunt prezentate zonele
şi spaţiile din cartierul evreiesc ca puncte
esenţiale ale desfăşurării tragicelor evenimente. De asemenea, filmul prezintă
aspecte ale vieţii cotidiene duse de membrii comunităţii evreieşti care se aflau deja

în atenţia autorităţilor şi discriminaţi de o
legislaţie făţiş antisemită, care a debutat cu
iniţiativa guvernului Goga-Cuza de revizuire a cetăţeniei unor etnici evrei. Proiecţia a
fost urmată de un scurt dialog cu publicul.
În cadrul programului a figurat şi piesa
de teatru Bucureşti 41-Tur-Retur, a TES,
în care spectatorii sunt invitaţi să viziteze
locurile unde s-a desfăşurat Pogromul din
ianuarie 1941, spectacol prezentat şi în
seria evenimente ale F.C.E.R. dedicate
acestui subiect. (vezi pag. 4)

Hedda Sterne – un binevenit
act de recuperare la Avangarda
româneascã
După 76 de ani, Hedda Sterne, artistă
din prim-planul Avangardei mondiale,
s-a reîntors, spiritual, acasă. În Casa
Filipescu-Cesianu din Bucureştiul natal,
directoarea Fundaţiei newyorkeze care-i
poartă numele, Shaina Larrivee, prezentată de curatorul de proiecte itinerante
ICR, Olga Ştefan, a vorbit în faţa unui
public alcătuit mai ales din tineri despre
anii ei de formare, ilustraţi prin ciclul de
tablouri „Amintiri din România”. Prezenţă
remarcabilă în viaţa artistică americană,
acoperind perioada postbelică până în
2011, anul în care se stinge din viaţă,
Hedda Sterne a rămas prea puţin cunoscută în ţara ei. Iată de ce expozeul, ilustrat
de reproduceri, a fost un binevenit act de
recuperare.
Hedda a venit pe lume la începutul
secolului trecut (1910), într-o familie de
intelectuali evrei români. Îşi cultivă talentul
pentru arta plastică la Viena, participă la o
expoziţie a suprarealiştilor la Paris, studiază filozofia şi istoria artei la Universitatea
din Bucureşti. Este apreciată de M.H.
Maxy. Victor Brauner, prieten de familie,
care-i influenţează opera, îi dedică un
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3

Rezistenţa franceză,
împreună cu mai mulţi
comunişti proveniţi din
România. Irma Miko
evocă în acelaşi timp
fragmente din activitatea ilegală a comuniştilor din România dar şi
amintiri din copilăria ei
petrecută la Cernăuţi,
oraş pe care şi-a pus
amprenta puternica
comunitate evreiască,
amintind şi de soarta
acesteia din perioada
războiului, deportată
în Transnistria. Toate cele patru documentare au completat
cu aspecte noi istoria
Holocaustului româ
nesc, dovadă că
aceasta este, în continuare, o istorie neterminată.

Filme la barul
„Macaz”
tablou în alb-negru. După ce trăieşte Pogromul legionar din 1941, la Bucureşti, se
hotărăşte să plece din ţară şi din Europa şi
să ajungă în America. O călătorie cu mari
riscuri, dar şi cu miză mare: salvarea din
lagărul încercuit cu sârmă ghimpată care
devenise o bună parte a continentului.
Şi-a considerat tablourile un jurnal, flux
al trăirilor, niciodată încremenit în aserţiuni definitive. O atestă chiar „Amintirile
din România” (1938-1949). La început
– explorări ale microuniversului formativ.
Spaţiul ocrotitor: casa părintească. Camerele, mobilele, candelabrele vorbesc.
Lumea din imediata apropiere: străzi,
case, curţi, grilaje din fier forjat, farmacie,
Institutul Francez pentru domnişoare
Choisy-Mangâru, cortegiu funerar cu
dric, birjar, cai mascaţi, siluete în doliu.
Moment de cotitură – „Puzzle”, terminat
în 1943 şi expus la Wakefield Gallery.
Obiectelor evocatoare, încărcate de viaţă,
le iau locul simbolurile: jocul culorilor întunecate, ziduri, zăbrele. Singura lumină:
într-una din piese – sfeşnicul în care arde
un rest de lumânare. „Puzzle” e anunţat
de peisaje de iarnă, datate 1941-1942,
sugestii ale ameninţărilor, dezastrelor:
case fantomatice, cer înnourat a furtună,
copac singuratic, scaun gol, scara spre
nicăieri, ruine, limbi de flăcări – toate de la
alb la plumburiu şi vânăt. Laitmotiv – grilajele, închisoarea. Şi totuşi, în dezolarea
îngheţată, felinarul, paznic al speranţei.

În cãutarea trecutului
Cele patru filme documentare, prezentate la cinematograful ”Union”, ilustrează
poate cel mai bine unul dintre obiectivele
proiectului – întoarcerea în timp şi reînvierea memoriei, din păcate, de cele mai
multe ori plină de durere. Unul dintre documentare –”Iadul” (Israel, regia scriitorul
şi eseistul Zoltan Terner) în care se evocă
ororile din Transnistria – ridică o problemă
mult dezbătută printre supravieţuitori: de
ce timp de mulţi ani a existat un fel de
conspiraţie a tăcerii în jurul suferinţelor
îndurate în lagăre, fiindcă acest adevăr
nu este valabil numai pentru deportaţii
din Transnistria, ci şi pentru cei de la
Auschwitz. Până la urmă, o parte dintre
eroii acestui documentar s-au folosit de
mijloace artistice – pictură, jurnale, amintiri – ca să vorbească despre ororile prin
care au trecut.
”Mămăligă Blues”(Brazilia, regizor Cassio Tolpolar) este de asemenea o călătorie
în trecut, prin cimitirele transnistrene, a
unei familii emigrate în Brazilia care descoperă, pe baza unei singure fotografii,
istoria bunicilor pieriţi în Holocaust.
”Valea plângerii”(România) prezintă suferinţele prin care au trecut romii
deportaţi în Transnistria, povestite de
supravieţuitori.
O notă aparte pentru filmul documentar ”Copilul” (Franţa), a cărui eroină,
membră a PCR din ilegalitate, a luptat în

Proiectul „Viitorul
Memoriei” a continuat la 24 ianuarie, la
barul „Macaz” de pe Calea Moşilor, cu o
proiecţie de filme, dintre care menţionăm:
„Fiul lui Saul” (2015, regia László Nemes),
„Inimi cicatrizate” (2016, regia Radu Jude)
şi „Jenő Janovics, un «Pathé» maghiar”
(2011, regizor Bálint Zágoni). Primul este
recunoscut valoric prin câştigarea Premiului Oscar 2016 la categoria „Cel mai
bun film străin” şi cunoscut prin prestaţia
actorului având cetăţenie română Levente
Molnár, angajat al Teatrului Maghiar de
Stat de la Cluj, care l-a interpretat pe
Abraham Warsawski, prietenul cel mai
apropiat al lui Saul Ausländer. De remarcat este observaţia E.S. Zákony Botond,
ambasadorul Ungariei la Bucureşti, care,
în contextul obţinerii Marelui Premiu de la
Cannes – atribuit Ungariei pentru filmul
„Fiul lui Saul” –, a subliniat importanţa
tematicii Holocaustului în succesele culturale ale Ungariei, în cadrul unui interviu
pentru R.E. din iunie 2015.
„Inimi cicatrizate”, apreciat prin decernarea „Premiului special al juriului”, în
cadrul Festivalului Internaţional de Film de
la Locarno, reflectă o interpretare personală a universului operei lui Max Blecher,
printr-o apropiere deopotrivă profundă şi
lipsită de sentimentalism, ale cărei ideiforţă ar putea fi: superioritatea spiritului
asupra suferinţei fizice; evitarea imaginii
de martir în favoarea aceleia a unui tânăr
care continuă să se cultive, îmbinând
introspecţia cu darul povestirii; detalii
precum recitarea poeziei „În fericire” a lui
G. Bacovia, în antiteză cu mimarea gestului de vomă în faţa ipotezei unei referiri
livreşti la Ion Minulescu.
„Jenő Janovics, un «Pathé» maghiar”
este un documentar dedicat personalităţii regizorului care îi dă titlul; în 1905, la
vârsta de 33 de ani, acesta a fost numit
director al Teatrului Naţional din Cluj.
Aici face paşi curajoşi înspre teatru, introducând în repertoriu piese cu o dublă
miză: întoarcerea la rădăcinile maghiare
şi adăugarea unor elemente de inovaţie.
De aici va decurge primul său film mut,
„Mânzul galben” (1913), realizat sub egida companiei franceze de film «Pathé»,
peliculă care îi va deschide calea către
numeroasele adaptări literare de succes
pe care le va produce în propriul studio
de film. Sub conducerea lui Jenő Janovics – mentorul regizorilor Sándor Korda
(Alexander Korda) şi Mihály Kertész
(Michael Curtiz) –, Clujul devine timp de
câţiva ani un centru competitiv al producţiei de film din Austro-Ungaria, până când
legile antievreieşti îl vor sili pe directorul
de teatru să se refugieze la Budapesta.
Abia în 1945 se va putea întoarce la Cluj
în vechea poziţie; va muri în acelaşi an,
în seara premierei piesei „Banul Bánk”.
CLAUDIA BOSOI
IULIA DELEANU
DAN DRUŢĂ
EVA GALAMBOS
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Bucureşti – oraşul care nu uită Pogromul
Inaugurarea Piaţetei
Şef-Rabin Dr. Alexandru Şafran

Manifestări comemorative
la Sinagoga Mare din Capitală
Victimele Pogromului legionar antievreiesc din 21-23 ianuarie 1941 de la Bucureşti
au fost comemorate anul acesta la Sinagoga Mare din Capitală. Atrocităţile au fost
săvârşite în numele unei ideologii a urii şi a violenţei, răspândită de extrema dreaptă
românească la scurt timp după primul război mondial, pe fondul crizei economice
între 1923-1933. Antisemitismul din România s-a amplificat după venirea lui Hitler la
putere în Germania, devenind politică de stat prin guverne fasciste (1937) şi instaurarea statului naţional legionar (1940). Drepturile cetăţeneşti ale evreilor, stipulate
în Constituţia din 1923, au fost anulate. Prin politica de „românizare”, evreii au fost
deposedaţi de proprietăţi. Exista oricând riscul să fii bătut în stradă, jefuit, aruncat
din tren, dacă erai evreu, fără ca vinovaţii să fie pedepsiţi pentru asta. Era suficient
să arunci un chibrit aprins ca să izbucnească incendiul. Rolul declanşator l-a jucat
lupta pentru putere dintre Antonescu şi legionari. Poziţia Germaniei naziste a înclinat spre Antonescu, care a lăsat ca legionarii să producă haos pentru a-l asigura
pe Hitler că va face ordinea de care avea nevoie la graniţa de est a Europei, în
aplicarea planului de război împotriva fostei U.R.S.S., configurat cu o lună înainte
de izbucnirea pogromului. Sunt cifre în Arhivele Federaţiei Uniunilor de Comunităţi
Evreieşti din România (F.U.C.E.R.): 25 de temple şi sinagogi jefuite şi devastate,
dintre care două – incendiate; 616 magazine şi 547 locuinţe evreieşti au fost jefuite şi distruse; există 125 de victime, îngropate în cele trei şiruri de morminte ale
victimelor Pogromului la Cimitirul Giurgiului; mărturii ale supravieţuitorilor; „Oraşul
măcelului” de Brunea-Fox; „Cartea Neagră” de Matatias Carp, cărţi cu documente,
scrise după 1990, ale unor istorici reputaţi. Şi, totuşi, şi după ‘90, când mai trăiesc
încă martori, au loc manifestări publice negaţioniste.
Ceremonia religioasă din 22 ianuarie
2017 în memoria kedoşim-ilor a fost
deschisă de Robert Schorr, director al
Departamentului Cultură, Artă, Media al
F.C.E.R. Au participat lideri ai F.C.E.R.,
C.E.B., AERVH, JCC.
„Comemorând, an de an, victimele
Pogromului din ianuarie 1941 de la
Bucureşti, îndeplinim una din cele mai
importante porunci ale Decalogului, aceea de a ne onora părinţii”, a accentuat
preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer,
subliniind că această poruncă trebuie
înţeleasă „într-un sens mai larg, de a
onora generaţiile anterioare. Prin această hazkara, rememorăm atrocităţile de
nedescris săvârşite de la kilometrul zero
al Bucureştiului până la Poşta Vitan […].
Vinovaţi au fost guvernanţii vremii. Executanţii au fost români, nu românii. Avem
datoria să ne amintim cu recunoştinţă de
salvatori, „Drepţi între Popoare” consfinţiţi
de Institutul Yad Vashem din Ierusalim.
Printre ei – „Drepţi între Popoare” români,
începând cu Regina Mamă Elena”. Referindu-se la escaladarea extremismului de
dreapta – xenofobie, antisemitism – din
ţări vest-europene, vorbitorul a arătat că
„România este o ţară unde, mulţumim
bunului Dumnezeu, e linişte”.
„Sunt legat de aceste evenimente prin
viaţa părinţilor, rudelor, prietenilor”, a spus
preşedintele C.E.B., ing. Paul Schwartz.
„Pregătirile pentru pogrom au fost făcute,
din timp, de intelectuali; germani şi români. Executanţii au fost inşi ignoranţi”.
Situându-se pe aceleaşi coordonate cu
antevorbitorul, ing. Paul Schwartz a evidenţiat faptul că Sinagoga Mare a fost salvată de la distrugere de o neevreică. „Noi
nu spunem: poporul român e vinovat de

săvârşirea Holocaustului, ci conducătorii
vremii. […] Din punctul meu de vedere,
acest pogrom poate fi considerat un fel de
eveniment românesc amintind de Kristallnacht din Germania anului 1938, comis cu
o barbarie indescriptibilă”. A fost analizat
mecanismul de propagare a urii, în toate
timpurile: „Odată pornit la vale, bulgărele
urii nu mai poate fi oprit şi, prin rostogolire, capătă dimensiuni uriaşe […] Nu se
poate sfârşi cu bine ceea ce începe cu
rău. […] Fie ca bunul Dumnezeu să dea
idei înţelepte conducătorilor lumii de azi”.
Aducând salutul preşedintelui AMIR,
Micha Harish, rabinul Josef Wassermann,
israelian originar din România, a interpretat datoria sacră de a transmite viitorimii
istoria Holocaustului în spiritul unui verset
din Hagada şel Pesah: „După cum în fie
care generaţie, fiecare evreu trebuie să
se simtă el însuşi ieşit din sclavie, la fel, în
fiecare generaţie, fiecare evreu trebuie să
se simtă supravieţuitor al Holocaustului.
[…] Misiunea noastră este să pregătim
o generaţie de martori noi. La Iaşi, am
organizat Marşul Vieţii. În iunie, venim
cu generaţia a doua şi a treia de supravieţuitori. Pentru evreii din toată lumea,
indiferent de orientare, neuitarea să fie
reper comun; ca Tora, ca Ierusalimul. […]
Cei prezenţi la hazkara au făcut o miţva
pentru memoria victimelor Holocaustului”.
A fost ţinut un moment de reculegere pentru bunicul ucis în pogrom al unui
participant.
El Male Rahamim şi Kadiş au fost
rostite de rabinul Rafael Shaffer, rabinul
Josef Wassermann, oficiantul Yehuda
Livnat.
IULIA DELEANU

27 ianuarie 2017 a fost o zi cu o care a aprobat această denumire şi, mai
încărcătură deosebită pentru memoria cu seamă, primarului general al Capitalei,
istoriei evreilor din România şi, deopo- Gabriela Firea, care este un factor foarte
trivă, pentru istoria, care încă se scrie, a activ în cultivarea memoriei prezenţei
Bucureştiului şi a comunităţilor evreieşti evreieşti. De asemenea, mulţumiri speciale îi aduc primarului sectorului 3, Robert
de la noi.
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din Negoiţă, un mare prieten al nostru”, a mai
România, alături de invitaţi de seamă spus Aurel Vainer.
În cuvântul său, Robert Negoiţă a făcut
ai Corpului Diplomatic acreditaţi la Bucureşti, de reprezentanţi ai Guvernului apel la educaţie şi la importanţa istoriei în
României şi ai autorităţilor locale, au fost educaţie: „Ştim cu toţii, atunci când avem
martorii inaugurării unei noi piaţete în de-a face cu educarea copiilor, că uneori
Capitală: Piaţeta Şef-Rabin Dr. Alexandru trebuie să le explicăm de ce este nevoie
să cunoască istoria. În primul rând, istoria
Şafran, situată în faţa Sinagogii Mari.
Întâlnirea a marcat atât Ziua Internaţi- trebuie cunoscută pentru a nu-i repeta
onală de Comemorare a Victimelor Holo- greşelile. De aceea suntem astăzi aici, de
caustului, cât şi violentul Pogrom legionar aceea inaugurăm astăzi această Piaţetă”,
a spus Robert Negoiţă.
de la Bucureşti, din ianuarie 1941.
În ceremonia de inaugurare a Piaţetei
Evenimentul a fost deschis de preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer. „Bună Şef-Rabin Dr. Alexandru Şafran a urmat
ziua şi Şalom, pace! Ne-am adunat un mesaj al profesorului Avinoam Safran,
pentru a ne aminti mai multe lucruri. În fiul şef-rabinului, transmis de istoricul
primul rând, astăzi este Ziua Internaţională de
Comemorare a
Holocaustului,
dezastrul care a
dus la moartea
violentă a 6 milioane de evrei,
dintre care un
milion şi jumătate copii. Să
le fie amintirea
veşnică!
În al doilea
rând, suntem
aici pentru a in- Membri ai Guvernului, diplomaţi, lideri ai F.C.E.R. la inaugurarea Piaţetei
augura această
Piaţetă Dr. Alexandru Şafran. De ce aici Carol Iancu, prof. dr. al Universităţii din
şi unde suntem, de fapt? La câteva sute Montpellier, Franţa:
„Reţinut la Geneva, din cauza unor
de metri de aici începea vechiul cartier
evreiesc: Calea Dudeşti, Văcăreşti şi probleme neaşteptate de sănătate, regret
toate străzile adiacente. În anii de până că nu pot participa la acest important
la Holocaust, trăiau în Bucureşti peste eveniment, dezvelirea plăcii desemnând
o sută de mii de evrei. La populaţia de Piaţeta cu numele Dr. Alexandru Şafran,
atunci a Capitalei, asta însemna 10-15 părintele meu venerat. Dar, în suflet sunt
procente din total. Astăzi suntem doar alături de dvs. şi vă împărtăşesc emoţia.
trei mii de membri ai Comunităţii Evreilor Alături de sora mea, Esther Starobinskidin Bucureşti. Asta nu înseamnă că dăm Şafran, dorim să exprimăm preşedintelui
uitării ceea ce a fost evreimea din Româ- F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, primarului genia şi mai cu seamă din Bucureşti”, a spus neral al Capitalei şi primarului Sectorului
dr. Aurel Vainer, continuând prin a evoca 3 profunda noastră gratitudine, de a fi luat
activitatea şi marea personalitate a Şef- atitudinea de a lega această piaţetă de
Rabinului Şafran şi mulţumind autorităţilor numele dr. Alexandru Şafran şi evocarea
locale pentru crearea acestui nou spaţiu activităţii sale, în special în anii sumbri
ai celui de-al doilea război mondial şi ai
al memoriei din Bucureşti.
”Pentru noi este o datorie de onoare perioadei imediat următoare”, a transmis
şi mulţumesc pentru crearea acestei Avinoam Safran, prin vocea profesorului
Piaţete Consiliului General al Primăriei, Carol Iancu.

Bucureşti ’41: Tur-retur
Spectacol comemorativ la TES

La 21 ianuarie 2017, în seria evenimentelor dedicate comemorării victimelor
Pogromului din Bucureşti s-a înscris spectacolul itinerant „Bucureşti 41: Tur-retur”,
o producţie a Teatrului Evreiesc de Stat.
Piesa este rezultatul efortului creator al
Andreei Chindriş, consilier la Ministerul
Culturii, al Alexei Băcanu, dramaturg, şi al
lui Alexandru Berceanu, directorul Centrului Internaţional de Cercetare şi Educaţie
în Tehnologii Inovativ-Creative – CINETic,
care au gândit scenariul spectacolului.
De la Teatrul Evreiesc la Sinagoga
Mare şi înapoi, parafrazând titlul unei
cărţi a lui Leon Volovici, piesa propune o
incursiune în istoria anului 1941, al cărei
ghid este Andreea Chindriş, cu rememorarea reperelor: pogromul legionar,
rabinul Guttman şi fiii săi, Iancu şi Iosif,
devastarea Sinagogii Mari, relaţia Mihail
Sebastian - Nae Ionescu. Un prolog derulat pe scena teatrului introduce personaje
precum Winston Churchill, prim-ministrul
Marii Britanii, ori contesa Rosa Goldschmidt Waldeck, o jurnalistă americană care în
1941 îndeplinea funcţia de corespondent

la Bucureşti pentru publicaţia “Newsweek”.
În faţa Sinagogii Mari, personajul rabinului
Guttman povesteşte uciderea evreilor în
pădurea Jilava, iar în interiorul acesteia va
fi redată devastarea lăcaşului de cult de
către legionari, cu accent asupra salvării
de la incendiu de către Lucreţia Cânjia, o
îngrijitoare de confesiune creştin-ortodoxă. Ultima parte a spectacolului, jucată,
simetric, pe scena teatrului, surprinde
seara premierei piesei „Steaua fără nume”
(1944), când Mihail Sebastian nu şi-a putut
semna piesa, pentru a nu fi respinsă, iar
pseudonimul „Victor Mincu” a fost atribuit
avocatului Ştefan Enescu. Încercarea lui
Nae Ionescu de a-şi prezenta fostul student drept autor al piesei nu este luată în
seamă, cizelarea moravurilor fiind, după
cum va afirma cel dintâi, doar trecerea de
la persecuţie la ignorare voită.
CLAUDIA BOSOI
DAN DRUŢĂ
GEORGE GÎLEA
(Relatări despre eveniment în pag. 20)
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Comemorarea victimelor Holocaustului

Manifestări la Bucureşti de Ziua Internaţională
de Comemorare a Holocaustului
27 ianuarie, Ziua Internaţională de
Comemorare a Victimelor Holocaustului,
a fost marcată atât la Bucureşti, cât şi
în ţară prin diferite manifestări care au
readus în memorie suferinţele evreilor
deportaţi în lagărele morţii în timpul celui de-al doilea război mondial. Se ştie
că această zi a fost aleasă deoarece
marchează eliberarea celui mai cumplit
lagăr de exterminare, cel de la AuschwitzBirkenau, unde şi-au pierdut viaţa nu
numai evrei, ci şi romi şi alte categorii de
cetăţeni consideraţi „neviabili” de către
regimul nazist.

Comemorare la Colegiul Naþional
”Matei Basarab”
Deoarece aceste manifestări au ca
scop şi educarea tinerei generaţii, lupta
împotriva neuitării şi conştientizarea necesităţii de a nu permite repetarea unor astfel
de atrocităţi, la Colegiul Naţional ”Matei Basarab” din Bucureşti a avut loc un moment
comemorativ. Evenimentul a fost organizat
de Ministerul de Externe şi Institutul ”Elie
Wiesel”, cu participarea F.C.E.R. Au fost
prezenţi şi au luat cuvântul: ambasador
Mihnea Constantinescu, preşedintele
IHRA; E.S. Tamar Samash, ambasadorul
Statului Israel la Bucureşti; Matthew Jones,
consilier politic al Ambasadei SUA; Andreea Păstârnac, ministru pentru românii de
pretutindeni, dr. Alexandru Florian, directorul general al Institutului ”Elie Wiesel”, dr.
Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.; Maria
Lidia Şorop, directorul Colegiului Naţional.
Au fost prezenţi ing. José Iacobescu, preşedintele B’nai B’rith România, deputaţi,
inspectori din Ministerul Educaţiei, responsabili cu programele educative care se
pronunţă împotriva discriminării, profesori
şi elevi ai Colegiului.
Deschizând manifestările, Maria Lidia
Şorop a subliniat importanţa evenimentului, al cărui scop este ca elevii să înţeleagă
ce s-a întâmplat în anii Holocaustului şi să
înveţe din trecutul istoric. Ea a menţionat
numeroasele participări ale Colegiului la
proiecte vizând istoria evreilor, cultivarea
toleranţei şi respectarea drepturilor omului.

ci şi a altor grupuri etnice, printre care
romii, victime ale aceleiaşi politici rasiste
propagate de Germania nazistă. Mihnea
Constantinescu a menţionat şi faptul că
acest Colegiu este situat lângă Şcoala
Lauder, TES, Sinagoga Mare şi Templul
Coral, toate aceste edificii amintind de
comunitatea evreiască puternică din
acest cartier. Prin intermediul lor, elevii
vor putea cunoaşte contribuţia evreilor la
dezvoltarea ţării. În încheiere, preşedintele IHRA i-a salutat pe toţi participanţii
prezenţi la eveniment.

Extrema dreaptã – un pericol
pentru tineri
Dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R.,
a subliniat că acest Colegiu se află în
centrul fostului cartier evreiesc şi că aici
a învăţat şi liderul evreilor din perioada
interbelică, dr. Wilhelm Filderman. Aurel
Vainer a vorbit despre semnificaţia zilei
de 27 ianuarie, data eliberării Auschwitzului, un lagăr al industriei morţii, azi – loc
de pelerinaj. El a arătat că Holocaustul
din România a fost o chestiune reală şi,
ca supravieţuitor al acestuia, a enumerat
măsurile represive luate de regimul Antonescu, dar şi de guvernele anterioare
împotriva evreilor şi felul în care ele i-au
afectat pe copii. Suferinţele victimelor
Holocaustului au avut la bază ura faţă de
evrei şi romi, dar nu trebuie să uităm că
au existat oameni de omenie care i-au
ajutat pe evrei şi care au căpătat apoi
titlul de ”Drepţi între Popoare”, acordat de
Israel, a spus preşedintele F.C.E.R. El i-a
avertizat pe tineri să nu se lase amăgiţi
de ideile de extrema dreaptă, amintind
în context Pogromul de la Bucureşti din
ianuarie 1941 în care au fost ucişi 120 de
oameni nevinovaţi. ”Nu avem voie să mai
permitem un alt Holocaust”, şi-a încheiat
discursul preşedintele F.C.E.R.

27 ianuarie – o zi simbolicã
în combaterea antisemitismului

Ambasadorul Mihnea Constantinescu,
preşedintele IHRA, a declarat că este
pentru prima dată că o astfel de comemorare se organizează la un liceu şi că
aceasta corespunde, de fapt, scopului
propus de IHRA, care a luat naştere
tocmai pentru a furniza generaţiilor tinere informaţii despre Holocaust şi de
a promova cinstirea memoriei victimelor
Holocaustului. Astăzi, a arătat vorbitorul,
comemorăm nu numai tragedia evreilor,

Andreea Păstârnac, ministru pentru
românii de pretutindeni şi fost ambasador
al României în Israel, a arătat că 27 ianuarie este o zi simbolică în combaterea
antisemitismului şi discriminării. Au trecut
72 de ani de la eliberarea lagărului de la
Auschwitz-Birkenau şi această zi ne obligă să vorbim despre memoria personală
şi colectivă, memoria trăită şi asumată,
legate de acest eveniment. Noi, cei de
altă generaţie, a trebuit să reînvăţăm istoria, spre deosebire de copiii de astăzi,
care au norocul de o altă istorie, a spus
vorbitoarea. Apoi, Andreea Păstârnac s-a
referit la numeroasele simboluri ale memoriei Holocaustului din Israel, legate de
evenimentele tragice ale istoriei evreilor

Într-un mesaj transmis cu prilejul
Zilei Internaţionale de Comemorare
a Victimelor Holocaustului, Ministerul
român al Afacerilor Externe îşi reafirmă
solidaritatea faţă de victimele Holocaustului. MAE susţine pe deplin eforturile
de educare a tinerei generaţii în spiritul
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului, astfel încât tinerii să înţeleagă
consecinţele acţiunilor discriminatorii,
antisemite şi rasiste. Această linie de
acţiune este în deplin acord cu mandatul
de preşedinţie al Alianţei Internaţionale
pentru Memoria Holocaustului (IHRA),
exercitat de România în perioada martie
2016-martie 2017.
Ministerul Afacerilor Externe reiterează faptul că promovarea diversităţii,
a respectului faţă de celălalt, a egalităţii

de şanse reprezintă principii esenţiale
pentru dezvoltarea unei societăţi democratice şi îşi reafirmă hotărârea de a contribui, în continuare, prin instrumentele
diplomaţiei, la întărirea instrumentelor
legislative şi instituţionale apte să prevină şi să sancţioneze antisemitismul,
precum şi oricare alte manifestări de
rasism, xenofobie, discriminare rasială
şi intoleranţă.
În acest sens, Ministerul român al
Afacerilor Externe reafirmă sprijinul
pentru promovarea definiţiei de lucru a
antisemitismului, adoptată în luna mai
2016, de plenara Alianţei Internaţionale
pentru Memoria Holocaustului (IHRA),
pentru a fi utilizată de instituţiile abilitate în domeniul prevenirii şi combaterii
acestui fenomen.

Pentru prima datã, comemorarea
s-a organizat la un liceu

Necesitatea promovării diversităţii

„România a învăţat din lecţiile secolului trecut”

Din mesajul preşedintelui României cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului:
„27 ianuarie reprezintă unul dintre cele mai tragice momente din istoria
umanităţii. În urmă cu 72 de ani, au fost eliberaţi prizonierii care au reuşit să
supravieţuiască ororilor lagărelor de concentrare de la Auschwitz-Birkenau.
Rămâne datoria noastră morală nu doar de a ne aduce aminte de suferinţa de
neimaginat a victimelor, dar, mai ales, de a educa generaţiile viitoare pentru
ca astfel de crime abominabile să nu mai fie niciodată posibile”, a subliniat
preşedintele Klaus Iohannis.
“România a învăţat din lecţiile secolului trecut, iar decizia de a demara procedurile
pentru înfiinţarea la Bucureşti a unui Muzeu al Istoriei Evreilor din România este o
dovadă în plus a ataşamentului profund faţă de valorile fundamentale ale umanităţii.
Ţara noastră exercită, până în luna martie a acestui an, preşedinţia Alianţei
Internaţionale pentru Memoria Holocaustului. Promovarea educaţiei şi cercetării
Holocaustului, precum şi interacţiunea cu generaţiile mai tinere prin intermediul
social media reprezintă principalele direcţii de acţiune ale mandatului asumat de
România.
Toate aceste demersuri au făcut ca România să fie apreciată pe plan internaţional, iar ţara noastră să fie văzută ca o societate stabilă, de încredere, capabilă să-şi
accepte trecutul şi să combată, pe viitor, orice acţiuni extremiste, discriminatorii,
xenofobe, rasiste sau antisemite”.   
Mesajul a fost transmis cu prilejul participării preşedintelui României la ceremoniile de la Strasbourg de la Consiliul Europei, dedicate zilei de 27 ianuarie. Cu acest
prilej, Klaus Iohannis a inaugurat şi expoziţia de documente de arhivă şi fotografii
dedicată victimelor Holocaustului, cu titlul „Educaţie şi Memorie. Holocaustul în
România”, concepută de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din
România „Elie Wiesel”.

Scrisoare a F.C.E.R. şi B’nai B’rith România
adresată preşedintelui Klaus Iohannis

Într-o scrisoare trimisă preşedintelui
României, dr. Aurel Vainer, preşedintele F.C.E.R., şi ing. José Iacobescu,
preşedintele B’nai B’rith România, îi
mulţumesc lui Klaus Iohannis pentru
participarea acestuia la Strasbourg la
Ceremonia de marcare a Zilei Internaţionale de Comemorare a Holocaustului.
”Discursul dumneavoastră a exprimat cât se poate de clar şi convingător
gândirea şi poziţia dumneavoastră
fermă de recunoaştere a greşelilor trecutului şi de omagiere pioasă a tuturor
victimelor Holocaustului. Vă adresăm
sincerele noastre mulţumiri pentru

din perioada războiului – pogromurile din
Dorohoi şi Iaşi, copiii orfani din Transnistria, eliberaţi datorită intervenţiei Reginei
Mamă Elena. Această memorie este întreţinută de trei generaţii de evrei originari
din România. Ea a menţionat ziua de 9
octombrie, ziua comemorării victimelor
Holocaustului din România şi eforturile
care se fac pentru a păstra memoria celor
întâmplate, dând ca exemplu formarea
unor profesori de istorie şi expoziţia organizată de Ministerul de Externe despre
”Drepţii între Popoare” români.

Au murit numai fiindcã
au avut o altã religie
E.S. Tamar Samash, ambasadoarea
Statului Israel, a arătat că în timpul Holocaustului evreii au fost condamnaţi la
moarte numai fiindcă aveau altă religie.
Trebuie să ne amintim de cei care au
murit, de cei care au supravieţuit dar şi de
cei care au luptat. Evreii români, a spus
ambasadoarea, au format o comunitate
puternică, iar în timpul legilor antievreieşti
s-a încercat nimicirea culturii lor, nu numai
a vieţii lor. Vorbitoarea a salutat iniţiativele
MAE, afirmând că România a înregistrat
rezultate excepţionale în educaţia despre
Holocaust. Lupta împotriva antisemitismului şi discriminării nu este numai treaba
evreilor ci a tuturor, a conchis vorbitoarea.

Nici o lecþie de istorie nu face
cât un film documentar
Dr. Alexandru Florian i-a invitat pe
participanţi la festivalul de film ”Memoria
Holocaustului”, organizat de Institutul
”Elie Wiesel” împreună cu Institutul Cultural Francez şi a subliniat eficienţa unui

demersurile de până acum şi pentru
proiectele dumneavoastră de viitor.
Apreciind în mod deosebit iniţiativa
dumneavoastră de a crea un centru regional performant, pregătit să combată
orice formă de antisemitism, xenofobie,
discriminare şi ură, vă asigurăm, stimate
domnule Preşedinte, de susţinere deplină a proiectelor dumneavoastră de
viitor”, se arată în scrisoare.
Atât F.C.E.R. cât şi B’nai B’rith,
afirmă liderii celor două organizaţii,
vor contribui la educarea generaţiilor
viitoare în vederea păstrării memoriei
Holocaustului.
astfel de demers pentru cunoaşterea
evenimentelor istorice. ”Nici o lecţie de
istorie nu face cât o întâlnire cu un supravieţuitor al Holocaustului, nici o lecţie
de istorie nu face cât un film documentar
realizat cu tehnici moderne, o vizionare
a unei piese sau lecturarea unei cărţi”,
a declarat el, explicând că, de multe ori,
înţelegerea unei realităţi este mai bună în
cazul unei situaţii partculare. Alexandru
Florian a arătat că, din cauza globalizării,
toată lumea ştie despre Auschwitz dar
mult mai puţini ştiu despre Transnistria;
este cunoscut ”Jurnalul Annei Frank”, dar
mai puţin jurnalul lui Miriam Bercovici,
deportată în adolescenţă din Câmpulung
Moldovenesc în Transnistria şi scris acolo
în lagăr. De asta avem nevoie de memoria
Holocaustului, a arătat Al. Florian. Pentru
el, memoria este o activitate creativă
în care se îmbină emoţia cu informaţia.
Referindu-se la problema responsabilităţilor, Al. Florian l-a citat pe Elie Wiesel, care
a spus că răspunderea, culpabilitatea
sunt individuale şi nu se moştenesc de-a
lungul generaţiilor. Memoria înseamnă a
înţelege istoria în conformitate cu valorile
unor societăţi democratice.

Lupta împotriva intoleranþei
este aceeaºi în toate þãrile
În mesajul transmis de consilierul politic al Ambasadei Statelor Unite, Matthew
Jones, se scoate în evidenţă faptul că eliminarea intoleranţei şi discriminării este
un proces de durată. Aşa s-a întâmplat
şi în SUA în ceea ce priveşte oamenii de
culoare şi aşa s-a întâmplat şi în România
cu evreii şi romii. Conştientizarea nedreptăţilor faţă de aceste minorităţi se poate
(Continuare în pag. 13)
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I U D A I C A
PURIM, O SĂRBĂTOARE PENTRU COPII?

Se spune că Purim este o sărbătoare
frumoasă pentru copii. Nu aş spune că
nu, având în vedere modul în care este
sărbătorită în Israel. De fapt, însă, este
o sărbătoare pentru toţi, o sărbătoare
serioasă, deşi nu este menţionată în Tora,
ci în Meghilat Esther (Cartea Estherei
din Biblia Ebraică). Sărbătoarea salvării poporului evreu,
datorată lui Dumnezeu. Precum şi
sărbătoarea salvării
victimei şi pedepsirii
criminalului înainte
ca acesta să-şi ducă
intenţia nelegiuită la
îndeplinire. Lucru
decis de Dumnezeu,
de asemenea. Sărbătoarea speranţei,
totodată. Nimeni nu
poate fi salvat decât
dacă are speranţa
salvării, credinţa în ajutorul lui Dumnezeu.
Se adaugă elementul moral, precum şi
lauda pentru devotament şi credinţă: deşi
iniţial salvarea vieţii regelui Ahaşveroş
(Ahawakhshtra în limba persană, Xerxes
în limba greacă) pare să fie uitată, acest
fapt revine în memoria scrisă a regatului,
iar regele îl răsplăteşte ... regeşte pe Mordehai Evreul, salvatorul lui. Deşi poziţia
socială a femeii în regatul medo-persan
este de inferioritate faţă de bărbat, vedem
totuşi că ea putea reuşi, dacă se străduia
şi spera: este cazul reginei Esther, soţia
evreică a regelui Ahaşveroş. Ea devine
salvatoarea poporului ei, acţionând cu
mult curaj, la cererea şi sfatul unchiului
ei, Mordehai.
Dacă Purim este o sărbătoare atât de
serioasă, din ce cauză s-a ajuns să fie
considerată de unii evrei laici „sărbătoare frumoasă pentru copii”? Răspunsul îl
găsim în modul său de celebrare. Lecturii
Meghilei în seara de ajun de Purim în
sinagogă, precum şi ieşirii din ziua de
post a Estherei, li s-au adăugat celebrări
care reflectau răbufniri de bucurie. Carnavalul este probabil de origine italiană. El
include costumarea, travestirea, precum
şi cântecele, devenite o parte a folclorului
idiş şi iudeo-spaniol (folclor de acest fel

Hanuca la Oradea

Comunitatea din Oradea a sărbătorit
Hanuca, păstrând tradiţiile multianuale.
Mai întâi, membrii comunităţii au participat la Hanuca Şuk. Ei au adus o serie
de obiecte pentru a fi vândute, iar banii
obţinuţi au fost destinaţi ca donaţii pentru nevoiaşi. La 30 decembrie, enoriaşii
au participat la rugăciunile din timpul
zilei şi la aprinderea lumânărilor, după
care s-au servit tradiţionalele gogoşi
de Hanuca, vin şi băuturi racoritoare A
urmat tradiţionalul concert de Hanuca.
În program – cunoscutele cântece şi
dansuri care se prezintă cu această
ocazie. Programul a fost susţinut de
corul „Gyuri Vilan”, condus de profesorul
Ari Nagy Sandor, formaţia de dansuri
„Or Neurim”, coordonată de Alexandrina
Chelu, precum şi de formaţia „Hakeshet
Klezmer Band”, coordonată de Boros
Konrad Peter, având-o ca solistă pe
Csatari Malec Eszter. Un punct special
din program a fost interpretarea cu
mare artă a melodiei „Lu’Yhi” de către
Alexandrina Chelu, acompaniindu-se
la chitară. Spectacolul a avut un mare
succes, iar la final s-a împărţit pentru
copii tradiţionalul Hanuca geld.Toată
lumea s-a simţit excepţional.
Menţionăm că, pentru a veni în sprijinul comunităţilor care nu au oficianţi de
cult, la 28 decembrie, rabinul Shraya
Kav, împreună cu Keller Alex şi Freundlich Adam, au participat la sărbătoarea
de Hanuca de la Sighetu Marmaţiei.
IUDITA GAVOR

a existat şi în rândul obştii evreieşti din
România de altădată). Petrecerea mai
include huiduirea numelui lui Haman, cel
care a vrut distrugerea neamului lui Israel;
jocuri şi, mai târziu, scenete, canţonete şi
farse pentru amatori, fapt care a contribuit
la apariţia teatrului iudeo-spaniol şi a teatrului idiş; beţia, ”ad-lo-yada”, până când
respectivul evreu
ajungea într-atât de
beat, încât îl confunda pe Mordehai cel
drept cu Haman cel
păcătos.
Un aspect interesant este modul de
celebrare a sărbătorii
de Purim în statul
Israel contemporan.
Pentru a înţelege
acest aspect trebuie să ne gândim la
modul de celebrare
a acestei sărbători în vechea obşte evreiască din Ierusalim, atât în rândul evreilor
aşkenazi, cât şi al celor sefarzi, reflectată
în ambele tradiţii, precum şi în cadrul
„noului işuv”, entitatea sionistă laică. Sionismul laic a preluat unele elemente din
sărbătorirea de Purim, adăugând altele
noi, complet laice. Unul dintre ele este
organizarea parăzii de Purim, cu jocuri
şi travestiri în personajele din Meghilat
Esther, dar şi în alte personaje. Această
paradă festivă sau poate chiar eroicomică este cunoscută sub denumirea
tradiţională adoptată „Ad-lo-yada”. Organizarea ei a început la Tel Aviv în anul
1912. Diferită de carnavalul de Purim din
Europa, ea păstra un caracter satiric, de
critică socială, politic. Ea a continuat să
fie organizată în perioada mandatului
britanic asupra Palestinei, până la izbuc-

nirea celui de-al doilea război mondial şi
a fost reluată în anul 1955. În perioada
mandatului britanic, ea a fost organizată
sub controlul primăriei Tel-Aviv-ului, care
impunea anumite norme vestimentare şi
anumite limite critice socio-politice, care
nu au fost însă respectate totdeauna.
Cert este că, deşi iniţial era o distracţie
pentru toţi, ulterior s-au îndreptat spre ea
mişcări şi instituţii educative pentru copii.
De asemenea, au început să fie scrie
piese de teatru de amatori, jucate de elevi
de şcoală, precum şi cântece speciale în
limba ebraică modernă. Unul dintre autorii
acestor poezioare, cărora li s-a adăugat
o melodie, a fost scriitorul şi poetul ebraic
Aharon Zeev Ben-Yishai (1902-1977). El
însuşi a fost redactor al ziarului ”Haaretz”,
apoi redactor la publicaţiile primăriei
oraşului Tel Aviv, în care a locuit după
stabilirea lui în Palestina, în anul 1920;
era originar din Mohilov-Podolsk, Ucraina.
Printre alte volume de poezii, proză şi
publicaţii tel-aviviene ale lui, menţionăm
un „poem de pahar” ebraic pentru Purim,
apărut la Tel Aviv în anul 1955. Ca şi în
alte scrieri ale sale, autorul este influenţat
de folclorul idiş despre Purim şi Hanuca,
incluzând şi elemente satirice.
În anul 1941, editura Fondului Naţional
Evreiesc (Keren Kayemeth LeYisrael) din
Tel Aviv a publicat câteva volume intitulate
”Moadim”, incluzând texte ale unor scenete, poezii, cântece, povestiri, ilustraţii asupra sărbătorilor evreieşti în forma preluată
de mişcarea sionistă. Volumul referitor la
lunile ebraice Teveth-Şvat-Adar include
şi materiale asupra sărbătorii de Purim.
Printre ele am găsit o poezie de Aharon
Zeev Ben-Yishai. Scrisă într-o formă
populară, aparent uşoară, ca şi cum ar
fi destinată numai copiilor, poezia indică
influenţa folclorului idiş, precum şi ideea
renaşterii naţionale. Am găsit elemente
paralele cu stilul ei într-o poezie în idiş de

Jacob Groper şi în traducerea ei românească de Marius Mircu în volumul ”Ce
s-a întâmplat cu evreii din România” (citez
din memorie!). Poezia, intitulată „Parada
de Purim a copiilor”, se referă la renumita
”Ad-lo-yada” din Tel Aviv din perioada
mandatului britanic. Este o poezie scurtă,
în şapte distihuri.

Datoria noastră, a celor vii în sensul
deplin al cuvântului, este de a asigura
celor care se odihnesc în mormânt liniştea
şi onoarea. Sunt anumite situaţii în care
osemintele lor pot fi mutate, dar acestea
sunt rare. Numai dacă familia doreşte să
mute osemintele în Ereţ Israel sau în cazul
unui iminent pericol, precum alunecări
de teren sau inundaţii, ele pot fi mutate.
O astfel de acţiune se desfăşoară numai
cu acordul Cancelariei Rabinice şi sub
strictă supraveghere. În toate celelalte
cazuri avem datoria să lăsăm osemintele
să se odihnească în linişte şi să aştepte
momentul reînvierii.
Soarta cimitirelor evreieşti din România, atât în timpul Holocaustului, cât şi sub
dictatura comunistă, a fost mai blândă
decât în ţările vecine. Cu câteva triste
excepţii, precum Cimitirul Sevastopol
din Bucureşti, Cimitirul Ciurchi din Iaşi şi
cimitirele din Buzău şi Brăila, din care în
anii dictaturii antonesciene osemintele au
fost scoase în grabă, mai toate cimitirele
evreieşti de pe teritoriul României au rămas neatinse. În anii dictaturii comuniste
ele au fost păstrate cu grijă şi determinare
de comunităţi. În anii de după revoluţie,
prin sârguinţa F.C.E.R.-C.M. şi a comunităţilor din ţară şi cu un larg sprijin al
forurilor evreieşti internaţionale, pentru
care le suntem recunoscători, toate cimitirele evreieşti de pe teritoriul României au
devenit, prin lege, proprietate a F.C.E.R.C.M. , ceea ce în mare măsură înlesneşte
întreţinerea lor.
În ţările vecine situaţia este mult mai
grea. La Chişinău, un parc ocupă o parte
din terenul vechiului cimitir. Osemintele au
rămas, sper, în mare parte neatinse, dar
nu acesta este respectul care li se cuvine.
Soarta pietrelor funerare, sacre şi ele, nu
îmi este cunoscută. În Polonia şi Ucraina,
multor cimitire li s-a pierdut chiar urma. Se
depun mari eforturi pentru a le regăsi, dar
reuşita e departe de a fi deplină.
În evidenţa F.C.E.R.-C.M. sunt înre-

gistrate astăzi 832 de cimitire evreieşti. În
urmă cu zece ani erau înregistrate doar
811. Avem convingerea că mai există
în zonele rurale cimitire evreieşti mici,
despre care încă nu ştim. Identificarea
şi trecerea lor în patrimoniul F.C.E.R.C.M., deşi prea puţin cunoscută, este
una dintre cele mai dificile provocări cu
care se confruntă astăzi F.C.E.R.-C.M. şi
comunităţile locale.
Cele mai multe cimitire evreieşti din
România se află în localităţi în care nu
a mai trăit nici un evreu de multe zeci de
ani. Ele sunt administrate de la distanţă de
comunităţile care au rămas.Comunitatea
Evreiască Satu Mare, de exemplu, are
în administrare mai multe cimitire decât
membri. Au fost cazuri, din fericire doar
puţine, în care localnici certaţi cu legea
şi cu morala au sustras pietre funerare şi
le-au folosit pentru a-şi clădi casa. În multe
locuri, vecinii au înţeles că e de datoria
lor să păstreze aceste vestigii sacre ale
unor comunităţi care au fost şi nu mai
sunt. În ultimii ani, au fost descoperite în
Maramureş şi Sălaj câteva cimitire evreieşti de care nu se ştia, pe care vecini de
bună credinţă le-au păstrat şi îngrijit. Fie-le
meritul pomenit spre bine!
Conform cutumelor noastre, precum
şi ale tuturor religiilor monoteiste, şi după
cum este consemnat în lege, cimitirele
sunt zone de linişte şi respect pentru cei
ce se odihnesc acolo. Cerinţele minime
pentru a le asigura liniştea şi respectul
sunt îngrădirea şi paza. Chiar şi aceste
cerinţe minime, în condiţiile care s-au
creat în România, sunt extrem de dificil
de realizat.
În cimitir se întâlnesc două lumi. Vizitatorii îşi doresc, când vin să-şi viziteze
mormintele înaintaşilor, să găsească un
cimitir îngrijit, cu alei pavate şi, desigur,
fără buruieni. Chiar în cimitirele în care
se practică deshumarea osemintelor după
şapte ani, această sarcină nu este deloc
uşoară. Cu atât mai mult în cimitirele

noastre, unde mormintele stau neatinse
de multe zeci şi, în unele cazuri, chiar de
sute de ani.
Cei mai supăraţi din cauza buruienilor
pe care le găsesc în cimitire sunt vizitatorii
din Israel. Acolo, datorită climei aride,
vegetaţia este puţină. În România, binecuvântată cu ploaie, soare şi pământ mănos,
ea este mai mult decât abundentă. De la
un preşedinte de comunitate din lunca
Dunării am aflat că în cimitir vegetaţia
creşte în lunile de primăvară cu treizeci
de centimetri pe lună! Confruntate cu
un asemenea ritm de creştere, cele mai
puternice erbicide rămân neputincioase.
În comunităţi care sunt în creştere,
precum cea din Israel, cheltuielile de întreţinere a cimitirelor sunt asigurate, deşi cu
greu, din taxele de înhumare. Resursele
nu sunt nici acolo suficiente şi se discută
deja despre plata unei taxe anuale pentru
întreţinerea mormintelor. Cu atât mai mult
în România, unde nu mai suntem astăzi
nici măcar unul din o sută câţi am fost
înaintea celui de-al doilea război mondial.
F.C.E.R. depune tot efortul pentru
a-şi îndeplini îndatorirea faţă de cei ce
se odihnesc în ţărână spre a le asigura
liniştea şi respectul. Puţinul rămas este
dedicat defrişării pentru a uşura accesul
vizitatorilor, dar resursele sunt foarte departe de a fi suficiente.
Singura soluţie pe care o întrevăd este
o masivă implicare a descedenţilor. Cel
mai bun exemplu l-au dat descendenţii
evreilor originari din Sighetu Marmaţiei.
Ei menţin o legătură strânsă cu oraşul în
care sunt înhumaţi înaintaşii lor. În fiecare vară ei organizează o tabără de tineri
voluntari care îngrijesc acest vechi cimitir
în care sunt înhumate personalităţi de
vază ale neamului nostru, alături de mulţi
care, din cauza prigoanei, nu mai au nici
un aparţinător.
Vă invit să le urmaţi exemplul!
Rabin RAFAEL SHAFFER
Ing. RUDI MARCOVICI

C a s a c e l o r v i i ( החיים

Parada de Purim a copiilor
Azi e sărbătoarea de Purim, sărbătoare
la Şuşan şi bucurie,
Toţi suntem personajele Meghilei,
aşa şi trebuie să fie.
Eu port coroană şi-n mână ţin ca sceptru
brăţara,
Sunt regele Persiei şi Mediei, domnesc
în toată ţara.
Şi cel de lângă mine, în azuriu şi vărgat
îmbrăcat, se înţelege
Că este Mordehai Evreul, devenit
ministru-vicerege.
Şi cine-i aceea gătită, care pe cap poartă
coroană?
Este regina Esther, cea mai mare
doamnă.
Şi toţi cavalerii şi doamnele de la curte
sunt printre noi:
Curtenii regelui din Şuşan sunt
ai paradei eroi.
Prinţi şi prinţese şi soli regali călăreţi.
Priviţi: nu lipsesc nici bufonii glumeţi.
Numai Haman nu-i prezent la paradă,
Fiindcă a fost alungat, ticălosul,
de la curtea regală în stradă.

 בית/ B e i t

Articol şi traducere de
Lucian-Zeev Herşcovici
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Izkor

Adu-ţi aminte de cele

768 de victime
de pe vasul „Struma”

De-a lungul anilor, am fost preocupat
de soarta fraţilor mei, care doreau să
clădească Ereţ Israel şi au sfârşit înecaţi
în valurile Mării Negre, în naufragiile unor
vase ca „Struma” şi „Mefkure”. Mordehai
Resel scria acum mulţi ani în volumul său
„Dosarul Mefkure” că „acest vas s-a scufundat de două ori: o dată s-a presupus
că ar fi fost torpilat de nemţi, şi altă dată
scufundat de uitare”.
Se împlinesc 75 de ani de la acea zi
fatală 7 Adar 5702-24 februarie 1942,
când 768 de copii, femei şi bărbaţi, dragii
noştri fraţi, surori şi părinţi, de pe vasul
„Struma” s-au înecat în valurile Mării
Negre. Două luni şi jumătate au aşteptat
în zadar în rada portului din Istanbul, ca
inima popoarelor să fie cuprinsă de milă
şi să fie salvaţi. Nimeni nu s-a înduplecat
de aceste suflete ce voiau să ajungă în
Ţara Făgăduinţei, dar şi să se salveze
de război.
Era 7 Adar, ziua naşterii lui Moşe Rabeinu, dar şi a morţii sale. La naşterea
sa, deşi fusese aruncat în apele Nilului,
conform poruncii faraonului, el a fost salvat chiar de fiica faraonului, care a scos
coşul în care se afla copilul din apele fluviului. Dar pe 7 Adar 5702, nici un popor
în lume nu a întins mâna pentru a salva
aceste suflete.
Am colaborat la un volum intitulat
„Povestea vasului Struma” şi trebuia să
alcătuiesc lista celor pieriţi. Există vreo
zece liste care se deosebeau una de alta.
Lăsam lucrul de zeci de ori, căci îmi venea
greu să scriu numele a zeci de familii ce
figurau pe listă şi erau familii cu copii de
un an, doi ani, sau chiar mai mici, care
s-au înecat fără a avea vreo altă vină
decât cea de a fi evrei!
Ani de zile, până la terminarea războiului, în România nu aflasem ce se întâmplase, deşi Palestina de atunci era în
doliu, sărbătorile de Purim au fost anulate
şi protestele împotriva guvernului englez
se auzeau peste tot. România nu era
interesată să difuzeze această ştire. Un
singur ziar din Bucureşti, cu un tiraj mic,
„Rapid”, a scris câteva rânduri despre naufragiul unui vas în rada portului Istanbul,
fără a-i menţiona numele.
An de an comemorăm această nenorocire. Dar azi ştim că sacrificiul vasului
„Struma” n-a fost în zadar.
Moşe Sharet, fost premier al Statului
Israel, declara: „când ne-am adresat
O.N.U. ca să cerem o ţară a poporului
evreu, «dosarul Struma» era în mâinile
noastre”. De altfel şi dr. Iosef Govrin, fost
ambasador şi istoric, îmi scrisese că este
convins că şi nenorocirea vasului „Struma” a facilitat formarea Statului Israel,
căci popoarele lumii şi-au dat seama cu
întârziere că greşiseră şi astfel votul lor la
ONU pentru înfiinţarea Statului Israel s-a
obţinut cu mai multă uşurinţă. În decursul

anilor, s-au făcut mai multe investigaţii
pentru a găsi locul exact unde a fost
torpilat vasul. Scafandrii turci susţin că
au găsit locul exact unde sunt rămăşiţele
vasului „Struma”.
La apelul nostru, Ministerul de Externe
israelian a trimis la Istanbul un colonel de
marină specialist în găsirea navelor scufundate. El s-a întâlnit cu aceşti scafandri
şi, după fotografiile făcute pe fundul Mării
Negre, el s-a întors foarte convins că investigaţiile trebuie continuate. Concluziile
sale spun că există şanse ca în nisip să
se poată găsi şi osemintele celor înecaţi.
Sper că se vor găsi legături între România, Turcia şi Israel pentru a continua
aceste investigaţii şi a găsi osemintele
acestor victime. S-au scris cărţi şi ele
continuă să apară. Aştept cu nerăbdare
apariţia la Editura „Hasefer” a versiunii
române a volumului „Story of Struma”,
apărut deja în ebraică şi engleză.
Dr. Felicia Waldman, de la Universitatea din Bucureşti, lucrează intens la un
studiu bazat pe documente găsite recent
la Arhivele Naţionale din Bucureşti, în
portul Constanţa şi din surse turceşti.
Vasul „Struma” nu este lăsat să se
scufunde în uitare. La Bucureşti avem un
monument foarte reuşit la Cimitirul Giurgiului. În Israel există două monumente,

Luni, 6 februarie 2017, am avut cinstea
de a fi dintre cei care au făcut ca şedinţa
Knesset-ului să fie una de amploare.
Comisia de Imigrare şi Absorbţie a organizat reuniunea pe tema „75 de ani de
la scufundarea vasului Struma” în Aula
Amfiteatru a Parlamentului. Pornind de la
ideea lansată de subsemnatul, împreună
cu A.M.I.R., organizaţia originarilor din
România, Yad Lezikaron Layahadut Romania – Rabinul Guttman, şi cu muzeul
„Struma” din Beer Sheva, la Knesset au
venit peste 300 de invitaţi.
Au acceptat invitaţia Knesset-ului
premierul Benjamin Netanyahu şi dr. Aurel
Vainer, dar, din păcate, prim-ministrul a
fost plecat la Londra în ziua evenimentului, iar dr. Aurel Vainer nu a putut pleca
din România. Prim-ministrul, prin dr. Zvica
Bercovici, consul onorific al României
în Israel, a transmis un mesaj în care a
afirmat, între altele: „Catastrofa Strumei
a aruncat un văl de doliu asupra poporului evreu şi în special asupra oamenilor
din aşezarea evreiască. Furia faţă de
indiferenţa şi obtuzitatea sufletească a
ţărilor europene a stârnit o intensă furtună
de emoţii. Tragedia vasului Struma a provocat mişcarea sionistă să-şi intensifice
activitatea şi să ceară cu şi mai multă
îndârjire dreptate, izbăvire şi libertate.
Struma a fost o piatră de hotar în lupta
continuă pentru independenţă”.
Mesajul dr. Aurel Vainer a fost citit
de deputatul dr. Abraham Kagose. Preşedintele F.C.E.R. a spus că „în jurul
scufundării vasului Struma au apărut o
mulţime de legende. S-a spus că vasul
ar fi fost lovit de o mină, apoi că germanii
l-au scufundat, apoi că englezii ar fi făcut
acest lucru, există şi o versiune care implică autorităţile române. Abia în anii ’60

B. Tercatin, adresându-se participanţilor la comemorarea de la Knesset

unul în Holon, iar celălalt pe malul mării,
în Aşdod, care este de fapt monumentul
„Struma-Mefkure”. Multe primării din Israel au dat unor străzi numele „Struma”.
La Beer Sheva avem de peste 50 de ani
Sinagoga „Struma”, iar de 11 ani există
Muzeul „Struma”, care primeşte peste
10 000 de vizitatori anual.
În Israel au loc anual comemorări ale
victimelor de pe vasul „Struma” cu participarea a numeroase personalităţi din ţară
şi de peste hotare. Comemorări anuale se
fac şi în cadrul „Yad Zikaron Leyaadot Romania”. Am ţinut mult ca victimele vaselor
„Struma” şi „Mefkure” să fie comemorate
şi de Guvernul israelian şi am reuşit să
se decidă o şedinţă specială în Knesset
la împlinirea a 50 de ani de la naufragiu,
la 70 de ani şi acum, la 75 de ani.

au apărut documente care atestă acţiunea
unui submarin sovietic în zona respectivă.
După anul 1991, deschizându-se arhivele, lucrurile se lămuresc şi cazul este
elucidat, nava „Struma” fiind torpilată de
un submarin sovietic. În mesaj s-a mai
subliniat că singura opţiune a evreilor
deznădăjduiţi care trăiau sub imperiul
legilor antievreieşti discriminatorii din
România, aflată sub regimul Antonescu,
era emigrarea, fără a neglija însă ca motivaţie şi opţiunea sionistă a reîntoarcerii
în Ereţ Israel. „Sfârşitul atât de dureros al
despărţirii de viaţă a evreilor din România,
în adâncurile Mării Negre, a fost cauzat de
nepăsare, lipsă de umanism şi situarea pe
primul loc a intereselor politice, uitându-se
că viaţa unui om valorează cât viaţa omenirii în întregul ei”. În finalul alocuţiunii, dr.

Fundaţia Leolam – exemplu demn de urmat

Salutară – iniţiativa câtorva originari din Moineşti, stabiliţi în
Israel, în diverse ţări din Europa şi America, de înfiinţare a unei
fundaţii care şi-a propus să aibă grijă de păstrarea patrimoniului
cultural iudaic, întreţinerea cimitirului evreiesc, buna conservare
a arhivelor, să restaureze unele clădiri din oraş construite de
evrei, să investească în viitor, prin organizarea de evenimente
în care să fie implicaţi elevi ai Moineştiului actual. Este vorba
de Fundaţia pentru Moştenire Evreiască Leolam, condusă de
Joséphine Kohlenberg (Franţa), Rinel Enghelberg (Israel), Hedi
Enghelberg (SUA). Responsabile pentru România ale Fundaţiei
sunt Mihaela Rusu şi Bianca Pintilie. De la bun început, activitatea Fundaţiei s-a bucurat de sprijinul Primăriei municipale.
Că obiectivele Fundaţiei n-au rămas doar vorbe stau mărturie
acţiuni din 2016: vizitele unor originari din Moineşti la locurile
de baştină şi la sediul Comunităţii Evreilor din Bacău; lansarea
unor cărţi scrise de membri ai Fundaţiei; achiziţionarea volumului „Poporul Cărţii” de Rabb I. Nacht, datată Moineşti, 1906;
publicarea de articole despre urme ale existenţei evreilor moineşteni, semnate de Bianca Pintilie şi de Dana Alistar; serate

culturale cu participarea unor elevi ai Liceului Teoretic „Spiru
Haret” şi ai Şcolii Gimnaziale „Tristan Tzara” din oraş; prezenţa
unor membri al Fundaţiei la Keshet-ul organizat de C.E. Bacău;
efectuarea unor lucrări de întreţinere la cimitirul evreiesc; studierea arhivelor păstrate la comunitatea băcăuană; întâlnirea
unor membri ai Fundaţiei Leolam cu delegaţi ai F.C.E.R. în
Hanuchiada 5777 la Bacău.
Proiectele pentru anul 2017 nu sunt mai puţin ambiţioase.
Printre ele se află: realizarea unui soft cu fotografii ale mormintelor din cimitirul evreiesc moineştean; renovarea unor monumente funerare, a căsuţei funerare a rabinului; configurarea unui
complex istoric-cultural cu documente de epocă, hărţi, fotografii,
cărţi vechi etc.; continuarea colaborării cu instituţii moineştene
de învăţământ, organizarea unor schimburi de experienţă
culturale, lingvistice, geografice, istorice referitoare la tradiţii şi
obiceiuri între profesori şi elevi din Moineşti cu profesori şi elevi
din Franţa şi Israel.
Un proiect pe termen lung, acţiunea „Porţi deschise” vizează
restaurarea monumentelor funerare din cimitirul evreiesc. (I.D.)
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Aurel Vainer a conchis că „prin educaţie
continuă şi rememorare se poate induce
nevoia de a cunoaşte cât mai bine lucrurile întâmplate, cu sfârşit tragic, spre a nu
se repeta asemenea tragedii”.
Deputatul Yitzhak Herzog, preşedintele Partidului Muncii, a menţionat că nenorocirea vasului „Struma” trebuie să fie
ţinută minte pe veci, ceea ce s-a întâmplat
fiind nu numai din cauza Holocaustului,
ci şi din cauza popoarelor ce nu voiau
să ajute oameni în pericol. Domnia sa a
adăugat că avea şi o rudă pe vas, deşi
nu este originar din România.
Şef-rabinul Israelului, Meir Lau, a spus
că poporul evreu a pierdut în această
nenorocire 768 de oameni, între care 103
copii şi 276 femei, care doreau să vină în
Israel şi să fugă de fascism.
Turcii nu au permis ca pasagerii, ţinuţi
în frig, fără mâncare şi medicamente, să
coboare de pe vas, dar englezii poartă
răspunderea morală.
Micha Harish, preşedintele AMIR, fost
ministru, a subliniat atitudinea Angliei,
care, nepermiţând intrarea refugiaţilor în
Palestina de atunci, a contribuit la decesul
lor. Existenţa Statului Israel arată reuşita
organizaţiei sioniste.De menţionat că Micha Harish, în calitatea sa de ministru în
guvernul Yitzhak Rabin, a vorbit în numele
guvernului în Knesset, atât la comemorarea a 50 de ani de la naufragiu, cât şi la
cea de 70 de ani.
Ambasador Colette Avital, preşedinta
Organizaţiei Supravieţuitorilor Holocaustului din Israel, a vorbit despre investigaţiile ce s-au făcut pentru localizarea navei
scufundate şi eventual şi a osemintelor.
Turcii au făcut tot ce e posibil pentru a
împiedica investigaţiile. Ruşii au torpilat
vasul din dispoziţia directă a lui Stalin. Englezii voiau să mulţumească poporul arab
care voia să nimicească poporul evreu.
Rabinul Efraim Gutman, şi el prezent
la prezidiu, l-a rugat pe fiul său, rabinul
Elhanan Gutman, să rostească rugăciunea de comemorare a celor 768 de
martiri.
Virgil Mirea, din partea Ambasadei
române din Israel, a spus că este vorba
de naufragiul cel mai mare al evreilor din
România. Nici o ţară nu a arătat simpatie
pentru cei de pe „Struma”, nici România,
care era aliata Germaniei naziste, nici Turcia, care refuza să dea adăpost acestor
oameni, şi nici Marea Britanie.
Istoricul prof. Dalia Ofer, de la Universitatea din Ierusalim, a citit un raport
ştiinţific, apreciat de public.
Subsemnatul a rostit „Şeehianu” –
Slavă Domnului că Parlamentul Israelului
dedică, pentru a treia oară, o zi de comemorare a victimelor vasului „Struma”.
În discursul meu, am menţionat că
şef-rabinul Israelului, Meir Lau, a spus
la comemorarea evreilor din România de
la Yad Vashem că pentru a comemora pe
cineva, trebuie să ştii precis pe cine comemorezi, cine erau evreii din România.
Eu am susţinut că noi comemorăm
toate victimele „Strumei” dar, spre exemplu, o să vorbesc de unul dintre cei 768,
fratele meu Isac Tercatin. La 18 ani, el
era deja conducătorul organizaţiei Beithar
din Iaşi, iar la vârsta de 19 ani, în 1935,
conferenţia pentru Ereţ Israel.
Am prezentat şi un document interesant al Poliţiei române, care în 1935 era
deja „îngrijorată” că un tânăr de 19 ani,
I. Tercatin, ca şi alţi ieşeni, conferenţia
despre Palestina şi familiile care urmau
să fie trimise acolo, ceea ce „preocupa”
Poliţia română. Fratele meu a publicat în
1939, în cotidianul „Haiaaden”, o critică
la hotărârile Congresului mondial sionist
din acel an. Aşa era el, dar aşa erau şi
mulţi alţii pe vas.
În încheierea şedinţei Knesset-ului,
preşedintele comisiei de Alya, deputat Abraham Kagose, a dat citire unei
hotărâri, conform căreia istoria vasului
Struma să fie introdusă în programul de
învăţământ al tuturor şcolilor din ţară şi
să fie fixată o zi de reculegere în Israel
în memoria victimelor vasului „Struma”.
Publicul aflat în sală a rămas mult timp
la Knesset, pentru a discuta, în continuare, despre acest eveniment.
BARUCH TERCATIN
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Comemorarea victimelor Holocaustului
Matineul omagial
„WE REMEMBER”

Pentru marcarea Zilei Internaţionale de Comemorare
a Victimelor Holocaustului, activitatea de cult YACHAD
din cadrul Comunităţii Evreilor din Iaşi a organizat un
matineu omagial sub genericul „WE REMEMBER”
În deschidere, juristul Albert Lozneanu, oficiant de
cult, a rostit o rugăciune de aducere aminte pentru
martiri. Apoi şase supravieţuitori ai Holocaustului – dr.
S. Hoişie, G. Reicher, dr. C. Ofenberg, prof. M. Kaiserman, ing. A. Ghiltman şi ing.M. Moscovici – au aprins
câte o lumânare în memoria celor şase milioane de
evrei, victime ale barbariei naziste, dintre care cca. 1,5
milioane erau copii.
Prof. univ. dr. D. Rădăuceanu, unul dintre prietenii
comunităţii ieşene şi al membrilor ei, a fost invitat să
aprindă a şaptea lumânare, în memoria martirilor de
alte naţionalităţi şi religii ucişi în Lagărele Morţii dar şi
a celor care, cu preţul propriei lor vieţi, i-au apărat pe
evrei în timpul Holocaustului.
Preşedintele Comunităţii Evreilor din Iaşi, ing. Abraham Ghiltman, moderatorul evenimentului omagial, a
vorbit despre semnificaţia Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului şi de Prevenire a
Crimelor împotriva Umanităţii şi l-a readus în memoria
tuturor pe Benjamin Fondane, poetul şi eseistul evreu,
născut la Iaşi, stabilit în Franţa şi exterminat în lagărul
de la Auschwitz, împreună cu sora sa.

Aspect din timpul ceremoniilor de la Zalău

Zalău

Renaşterea unei comunităţi

Nu multe oraşe din România se pot bucura de promisiunea construirii unei noi sinagogi. Se va întâmpla însă
la Zalău, acolo unde în ultimii ani comunitatea evreilor
a renăscut. Dovadă stă şi exemplara organizare a unui
amplu eveniment de comemorare a victimelor Holocaustului, precedat de discuţii foarte importante despre viitorul
comunităţii evreieşti din oraş, la nivelul autorităţilor centrale şi locale şi cu participarea fructuoasă a diplomaţilor
Israelului şi Ungariei în România.
Drumul până la Zalău al delegaţiei Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România a fost însă, ca de fiecare
dată, un prilej pentru preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer de a vizita câteva sinagogi din regiune şi a discuta

Se va construi
o nouã sinagogã
Invitate de onoare au fost surorile dr. Mirjam Bercovici şi dr. Silvia Hoişie, supravieţuitoare ale Holocaustu
lui transnistrean, care ne-au împărtăşit momente din
povestea lor de viaţă, o poveste străbătută de multe
amintiri dureroase, dar şi de iubire de oameni, profesie
şi adevăr. Deportate în Transnistria împreună cu familia
şi cu cei 1.800 de evrei din Câmpulung Moldovenesc,
oraşul lor natal, au îndurat coşmarul exilului timp de trei
ani, în frig, fără hrană, fără lumină, în cele mai precare
condiţii de locuit şi de igienă. Dr. Silvia Hoişie ne-a vorbit
despre acele clipe dramatice. Peste ani, prin munca ei
de-o viaţă, alături de colegii de la Institutul Cantacuzino
din Iaşi, a contribuit la descoperirea unor medicamente
imuno-stimulatoare, dintre care cel mai cunoscut a fost
Polidinul, medicamente ce au vindecat multe suferinţe, chiar şi ale multora dintre cei ce altădată i-au rănit
sufletul de copil, vinovat doar fiindcă s-a născut evreu.
De curând, în cadrul Galei Top 10, organizată de
ziarul „Monitorul de Suceava”, „doamna doctor Polidin”
a primit Premiul pentru întreaga activitate profesională
şi Premiul de popularitate al publicului, o mângâiere
târzie a propriilor răni sufleteşti, cicatrizate de timp, dar
care nu pot fi uitate.
Partea a doua a matineului omagial de la Iaşi a
fost consacrată prezentării volumului „Ultima ţigară
a lui Fondane” a scriitorului Cătălin Mihuleac. Apărut
în anul 2016 la Editura Cartea Românească, volumul
face parte dintr-un proiect în care autorul îşi propune
„restituirea literară a multiplelor faţete ale istoriei evreilor
din România”.
În articolul „Am fost la Târgul de carte Bookfest”,
publicat în luna iunie 2016 în revista „Baabel”, dr. Mirjam
Bercovici prezintă acest volum, ce are o copertă splendidă, cu o reproducere după M. Chagall: „Homme-coq
au-dessus de Vitebsk”, din 1925.
Invitată la matineul nostru, dr. M. Bercovici a încercat
să ne dea o imagine sumară a temelor luate în discuţie
în această carte şi ne-a mărturisit că i-au plăcut toate
microromanele incluse, dar cel mai mult - cel ce a dat
şi titlul acestuia. Vorbitoarea s-a recunoscut în multe
trăsături ale personajelor din microromane, dar mai ales
în „baba de la ghena de gunoi, care cândva a cântat la
pian şi acum citeşte ziarele vechi şi îi e frică de un alt
Holocaust, pentru că acum nimic nu e imposibil”.
Matineul omagial de la comunitatea ieşeană a dorit
să facă cunoscute pagini întunecate ale istoriei omenirii,
şi implicit ale României, cu convingerea fermă că prin
cunoaşterea şi înţelegerea lor contribuim la apropierea
între semenii noştri, indiferent de originile lor etnice sau
religioase. Mulţumim elevilor de la Liceul Teoretic de
Informatică “Grigore Moisil” din Iaşi, membri ai cercului
de istorie “Privire în trecut”, prezenţi la matineul nostru,
şi profesoarei Maria Rados.
MARTHA EŞANU

Programul evenimentelor de la
Zalău, din 30 ianuarie, organizate de
preşedintele comunităţii, Dan Has, a
început încă de dimineaţă, la sediul
Primăriei Municipiului Zalău, unde au
avut loc discuţii despre oportunităţile
unor parteneriate şi proiecte comune.
Primarul Municipiului Zalău, Ionel
Ciunt, alături de oficialităţile locale,
i-a primit în Sala „Avram Iancu” a
Primăriei pe preşedintele F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer, preşedintele C.E.
Zalău, Dan Has, E.S. Tamar Samash, ambasadoarea Israelului în
România, şi Mile Lajos, Consulul
General al Ungariei în România. De

asemenea, la întâlnire au participat
rabinul Rafael Shaffer, preşedinţii
comunităţilor evreieşti din regiune,
dar şi membri ai comunităţii evreilor
din Zalău, locuitori ai oraşului, elevi
şi studenţi, reprezentanţi ai presei.
La întâlnire, primarul Ionel Ciunt a
reconfirmat sprijinul autorităţilor locale pe care nou-înfiinţata Comunitate

BistriţaNăsăud

problemele cu care se confruntă membrii respectivelor
comunităţi.
Principalele vizite au fost făcute la sinagogile din Alba
Iulia, Sibiu şi Turda. Sinagoga din Alba Iulia a avut parte
de o reconsolidare capitală. La faţa locului, dr. Aurel Vainer şi Rudy Marcovici, directorul C.A.P.I. al F.C.E.R., au
avut discuţii despre finalizarea proiectului, care mai necesită doar amplasarea unor vitralii la ferestrele sinagogii.
La Sibiu au fost luate în discuţie, între altele, lucrările
de reparaţii de la gardul cimitirului evreiesc, iar la Turda
a fost luată în calcul o intervenţie la clădirea sinagogii,
care are probleme la acoperiş.

a Evreilor Zalău se poate baza. De
asemenea, edilul şi-a exprimat dorinţa înfrăţirii oraşului Zalău cu unul
dintre oraşele din Israel. ”Dorinţa
noastră ar fi să ne înfrăţim şi cu un
oraş din Israel. Eu am vizitat această
ţară în trei rânduri şi am rămas foarte
impresionat, aşa că mi-ar plăcea să
găsim un oraş cu care Zalăul să se
înfrăţească”, a spus Ionel Ciunt.
Replica ambasadoarei Israelului
în România, Tamar Samash, nu a
întârziat: „Cu siguranţă vom găsi în
Israel un oraş care să aibă elemente şi preocupări comune cu oraşul
dumneavoastră”.
Mile Lajos a vorbit, de asemenea,
despre importanţa discuţiilor bilaterale pentru o dezvoltare sănătoasă
a oraşului Zalău.
Şi preşedintele F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer şi-a exprimat dorinţa unor proiecte
comune, benefice atât pentru comunitatea evreilor din
Zalău, cât şi pentru oraşul
în sine. „Ne întâlnim pentru
prima dată în această formulă extinsă, a autorităţilor
locale şi a delegaţiei noastre.
Vreau să-mi exprim şi aici bucuria renaşterii acestei mici
comunităţi evreieşti, pentru
că este o ieşire în public la
modul cel mai direct a acestei
tinere comunităţi conduse de
domnul Has. Vă mai spun
că, oriunde a luat fiinţă o comunitate
evreiască, aceasta a fost benefică
pentru dezvoltarea economică,
socială şi culturală a zonei. Este
cunoscut însă faptul că oriunde s-a
instalat o nouă comunitate, aceasta a
avut câteva puncte, locuri esenţiale.
Iar cel mai important este sinagoga.
Iată că la Zalău asistăm la renaşterea

De la întuneric spre lumină

La 25.01.2017, în incinta Sinagogii din municipiul Bistriţa au
avut loc manifestările ocazionate de marcarea Zilei Internaţionale de Comemorare a Holocaustului. Comunitatea Evreilor Bistriţa-Năsăud,
în parteneriat cu F.C.E.R.-Joint România, Centrul Judeţean pentru Cultură
Bistriţa-Năsăud, S.C. Euromarket Năsăud, Sângeorzan Ioan Eliezer şi Forumul Cultural Austriac au organizat un eveniment intitulat „De la întuneric
spre lumină”. Acesta a cuprins o expoziţie de pictură şi fotografie a artistei
Dvora Barzilai şi un concert extraordinar susţinut de prim-cantorul Comunităţii
Evreilor din Viena, Shmuel Barzilai, acompaniat la pian de cantorul Zoltan
Neumark, din Budapesta. La vernisaj au vorbit preşedintele C.E. BistriţaNăsaud, Fredi Deac, şi pictorul Marcel Lupşe. (F.D.)

comunităţii fără să avem o sinagogă.
Ştim că în oraş au fost trei sinagogi în
trecut, dar acum nu mai este nici una.
Asigurându-vă de tot sprijinul nostru
în acţiunile pe care le întreprindeţi
la nivel local, vă facem cunoscută
dorinţa noastră de a construi aici, la
Zalău, o nouă sinagogă. Cred eu că
este de datoria noastră, reciprocă,
de a completa panoplia lăcaşelor de
cult ale oraşului”, a mai spus Aurel
Vainer.
În spiritul acestei noi legături între
autorităţile locale şi membrii comunităţii evreieşti au mai luat cuvântul,
în cadrul întâlnirii, preşedintele C.E.
Zalău, Dan Has, preşedintele Comunităţii Evreilor din Oradea, Felix
Koppelmann, rabinul Rafael Shaffer,
dar şi profesorul Lucian Nastasă-Kovacs, directorul Muzeului Naţional de
Artă din Cluj.
În programul evenimentelor organizate de Dan Has au urmat mai
multe vizite la Centrul de Informare
şi Promovare Turistică Zalău, la
clădirea Transilvania, dar şi la Centrul-Pilot de Referinţă pentru Boli
Rare NoRo, unde diplomaţii străini şi
membrii conducerii F.C.E.R. au avut
discuţii cu managerii instituţiilor şi
cu reprezentanţii autorităţilor locale.

Simpozion ºtiinþific
de comemorare
a victimelor Holocaustului
În a doua parte a zilei, s-a desfăşurat o conferinţă internaţională
sub genericul Evreii din Sălaj şi antisemitismul din perioada interbelică,
întâlnire găzduită de trustul Brilliant
Parc din Zalău.
Conferinţa a fost precedată de o
ceremonie de comemorare a victimelor Holocaustului, printr-o slujbă
religioasă şi o serie de alocuţiuni
rostite de cei prezenţi. De asemenea, au fost aprinse şase lumânări,
reprezentând cele şase milioane de
victime.
Ceremonia a fost deschisă cu
alocuţiunile rostite de Dan Has şi
Ionel Ciunt. Au urmat la cuvânt
preşedintele dr. Aurel Vainer, E.S.
Tamar Samash, consulul general
Mile Lajos şi Mitropolitul Clujului,
GEORGE GÎLEA
(Continuare în pag. 12)
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Comemorarea victimelor Holocaustului
Şimleu Placă memorială dedicată
SIlvaniei
copiilor-martiri

Desen de Andreea Dobrin, clasa a IX-a

Arad

Universitatea „Vasile Goldiş”
continuă tradiţia

Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş”
din Arad a organizat o ceremonie dedicată
Zilei Internaţionale de Comemorare a
Victimelor Holocaustului. Cu acest prilej
au fost premiate cele mai bune creaţii
artistice ale elevilor care au participat la
un concurs organizat de Centrul de studii
iudaice din Arad, Universitatea de Vest
”Vasile Goldiş”, Complexul Muzeal Arad şi
MAE. Juriul a fost condus de prof. Marius
Grec, directorul Centrului de Studii Iudaice „Acad. Nicolae Cajal”. Cele mai bune
lucrări urmează să fie publicate în revista
“Studia Iudaica Aradensis”. Categoriile în
care elevii au putut concura au fost eseu,
istorie, poezie şi arte vizuale.
Prof. dr. Aurel Ardelean, preşedintele şi fondatorul Universităţii, a salutat
evenimentul, arătând că marcarea Zilei
Internaţionale a Comemorării Victimelor
Holocaustului se află în tradiţia şcolii. Universitatea are un important Centru de Studii Iudaice şi colaborează foarte bine atât
cu Comunitatea Evreilor din Arad cât şi cu
F.C.E.R. Fostul preşedinte al Federaţiei,
regretatul acad. Nicolae Cajal, a fost unul
dintre susţinătorii înfiinţării Facultăţii de
Medicină a Universităţii arădene.
Concursul elevilor dedicat acestei zile
s-a bucurat şi de sprijinul Ministerului de
Externe, în contextul în care România
deţine până în martie preşedinţia IHRA.
Preşedintele acestei Alianţe, ambasador
Mihnea Constantinescu, i-a felicitat într-un mesaj pe participanţii la concurs.
După un program muzical, au fost acordate premiile dobândite de elevi de la
diferite licee din ţară.

Oradea

Preºedintele C.E. Arad,
ing. Ionel Schlesinger,
la emisiunea tv ”Pulsul Zilei”
Cu prilejul marcării Zilei Internaţionale
de Comemorare a Victimelor Holocaustului, în zilele de 26 şi 27 ianuarie, ing.
Ionel Schlesinger, preşedintele C.E. din
Arad, a fost invitatul emisiunii “Pulsul Zilei” a postului TV din Arad. El a abordat
tema Holocaustului, în general, etapele
prigonirii evreilor din România în perioada
1937-1944 prin măsurile discriminatorii
antievreieşti luate de diferite guverne ale
României, situaţia comunităţii evreilor
din Arad din acea perioadă şi cum s-au
resimţit măsurile antievreieşti în acest
oraş. Ionel Schlesinger a vorbit pe larg
despre principala ameninţare la adresa
membrilor comunităţii la începutul anilor
’40, când se preconiza deportarea evreilor
din Ardealul de Sud, respectiv din Banat
dar şi din Arad, fie în lagărele de exterminare din Polonia, fie în Transnistria.
În urma intervenţiilor unor personalităţi
româneşti, inclusiv a Reginei-Mamă Elena, la Ion Antonescu, deportarea nu a mai
avut loc; doar un număr mic de arădeni
a ajuns în Transnistria, restul bărbaţilor,
la care s-a referit ordinul, au fost duşi la
muncă obligatorie. Preşedintele C.E. a
scos în evidenţă bunele relaţii de-a lungul timpului dintre minorităţi şi populaţia
majoritară din oraş, mulţi dintre arădeni
oferind ajutor evreilor chiar şi în acele
vremuri cumplite. (M.O.)

Binecuvântată să fie
memoria celor ucişi

La Comunitatea Evreilor din Oradea,
pe 27 ianuarie 2017 a avut loc evenimentul de comemorare a Zilei Internaţionale
a Victimelor Holocaustului.
Comemorarea a început la ora 16:30,
în faţa monumentului care aminteşte
de această tragedie suferită de poporul
evreu. S-a început prin rostirea rugăciunilor în memoria victimelor Holocaustului
(Izkor şi Kadiş).
Rabinul Shraya Kav a rostit câteva cuvinte emoţionante în memoria celor care
nu s-au mai întors printre noi. Rabinul a
spus că în această zi tristă îi comemorăm pe evreii tineri şi bătrâni, bogaţi şi
săraci, o întreagă generaţie decimată.
Este o pierdere care nu poate fi uitată,
pe care o resimţim şi azi şi care nu poate
fi compensată. De asemenea, i-a îndemnat pe supravieţuitori, pe rudele lor, dar
şi pe rudele celor dispăruţi în Holocaust
să nu aibă sentimente de ură, dar nici
de frică.
Comemorarea a fost urmată de ritualurile specifice primirii Şabatului, care
s-au ţinut în sinagogă.

Seara s-a încheiat cu Oneg Şabat,
unde s-a cântat cântecul Kol HaOlam
Kulo, care îndeamnă poporul evreu să
fie neînfricat, precum şi Hatikva, imnul
Israelului.
Binecuvântată fie memoria tuturor
evreilor, victime ale Holocaustului! (M.O.)

Tulcea

De mai bine de un deceniu, de când
funcţionează Muzeul Memorial al Holocaustului din Şimleu Silvaniei, Ziua
Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului se marchează prin
participarea Consiliului local, a unităţilor
de învăţământ şi a unui număr mare de
cetăţeni ai oraşului. La fel s-a întâmplat
şi anul acesta, la 27 ianuarie 2017, când
în curtea fostei sinagogi, care astăzi
găzduieşte muzeul, a fost amplasată o
placă memorială dedicată copiilor pieriţi
în Holocaust. Şi această acţiune, la fel cu
multe altele, începând cu înfiinţarea muzeului, publicarea unor cărţi şi acordarea
titlului de „Drept între Popoare”
lui Alexandru Cherecheş, a
fost susţinută de Ely BerkovitsGross, supravieţuitoare a Holocaustului, originară din Şimleu
Silvaniei şi stabilită la New
York, care a vrut să cinstească
astfel amintirea frăţiorului ei de
cinci ani, Adalbert Berkovits,
care a intrat în camera de
gazare în braţele mamei sale.
Pe baza unei liste alcătuite de
ea, imediat după război, s-a
reconstituit numărul copiilor
evrei din Şimleu Silvaniei ucişi
la Auschwitz. Pe placă sunt
înscrise numele familiilor cu
copii mici şi numărul acestora, întrucât nu
se cunoşteau prenumele micuţilor care
au murit pentru singura vină de a se fi
născut evrei. În total, 546… Rugăciunea
de pomenire a martirilor a fost rostită
de Dan Has, preşedintele Comunităţii
Evreilor din Zalău, care ne-a spus că
printre numele înscrise pe placă se află
şi câteva dintre rudele sale.
La ceremonia de dezvelire a plăcii
a participat, ca în fiecare an, SeptimiuCătălin Ţurcaş, primarul oraşului Şimleu
Silvaniei, care consideră că cinstirea
memoriei evreilor – care contribuiseră
substanţial la dezvoltarea acestui oraş
sălăjean şi au pierit în Holocaust – este
o datorie de onoare.
Evenimentul, la care a participat un
număr mare de elevi ai Colegiului Naţional „Simion Bărnuţiu”, însoţiţi de profesorii lor, au continuat în incinta Centrului
de Informare Turistică din oraş unde – cu
participarea bibliotecii orăşeneşti –a fost
amenajată şi o expoziţie de carte despre
Holocaust şi una de desene ale elevilor

din Şimleu, îndrumaţi de profesorul Dumitru Costalaş. Elevii au prezentat un
program artistic alcătuit dintr-o evocare
a suferinţelor îndurate în lagăr de Ely
Berkovits-Gross (prezentat de Teodora
Ţoca şi Dalia Vîlcelean) şi un grupaj de
cântece şi melodii evreieşti interpretate
de Ana Paula Chiorean şi Denisa Ember.
Daniel Stejeran, directorul Muzeului
Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord, a prezentat două proiecte
educative despre Holocaust, realizate
în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Sălaj şi cu Comisia Suedeză
de Luptă împotriva Antisemitismului.

De mai mulţi ani, oraşul Şimleu Silvaniei este înfrăţit cu Petach Tikva din Israel
şi funcţionează un acord de colaborare
între Colegiul Brenner din acest oraş
şi Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu”
din Şimleu Silvaniei, iniţiat de Dan Ben
Eliezer, fost ambasador al Israelului în
România. În baza acestuia, în fiecare
an elevii celor două şcoli se vizitează
reciproc şi desfăşoară activităţi comune.
Profesoara Angela Maria Lipo, directoarea Şcolii Gimnaziale „Silvania”, ne-a
vorbit despre importanţa acestei înfrăţiri
între copiii români şi israelieni, care îi
apropie şi constituie chezăşia unui viitor
senin şi paşnic.
Ziua de comemorare s-a încheiat cu
un Şabat petrecut în comun de membrii
comunităţii evreilor din Zalău şi elevii din
Şimleu, în casa părintească din Nuşfalău
a lui Alex Hecht, preşedinte-fondator al
Muzeului Memorial al Holocaustului din
Şimleu Silvaniei, un sălăjean new-yorkez
generos şi dedicat.
ANDREA GHIŢĂ

Manifestări comemorative
la Focşani, Buzău, Rm. Sărat

Atât la comunitatea evreilor focşăneni
cât la obştile arondate din Buzău şi Râmnicu Sărat au avut loc manifestări dedicate
Zilei Internaţionale de Comemorare a
Victimelor Holocaustului şi a victimelor
Pogromului legionar din Bucureşti, 21-23
ianuarie 1941. La sediul comunitar din
Focşani a fost organizat un eveniment
comemorativ sub genericul „We remem-

Să nu se mai repete
aceste orori

În ziua de 27 ianuarie 2017, în Templul Israelit din Tulcea a fost comemorată „Ziua
Internaţională a Holocaustului”.
Au răspuns invitaţiei Comunităţii Mihai Nicolae, consilier al preşedintelui Consiliului
Judeţean Tulcea, Petru Ţincoca, din partea Prefecturii Judeţului Tulcea, reprezentanţi
ai etniilor din Tulcea, prietenii şi membrii comunităţii.
Preşedintele comunităţii a prezentat semnificaţia acestui eveniment comemorativ
iar consilierul Mihai Nicolae şi Petru Ţincoca au rostit alocuţiuni. Dr. Breţcan a subliniat
faptul că aceste orori nu mai trebuie să se repete şi a prezentat aspecte din fostul
lagăr de la Auschwitz, pe care l-a vizitat. În continuare a fost prezentat un scurt film
referitor la lagărul de exterminare de la Auschwitz.
Au fost aprinse şase lumânări în memoria celor 6 milioane de evrei ucişi în cel
de-al doilea război mondial şi a fost ţinut un minut de reculegere.
ing. SOLOMON FAIMBLAT
preşedinte C.E. Tulcea

ber”. Au fost aprinse şase lumânări în
memoria celor şase milioane de victime
ale Holocaustului. Publicul a urmărit expozeul istoricului Bogdan Dogaru despre
Pogromul legionar din Bucureşti, 1941.
Poeziile citite de Radu Honea în memoria
victimelor Holocaustului au adus lacrimi în
ochii ascultătorilor. Au fost vizionate filmele documentare „Holocaust, o rană deschisă”, „Children of Holocaust”, „AuschwitzBirkenau, mărturii din infern: Olga Gavor,
supravieţuitoare a Holocaustului”. Elevi
de la Centrul Şcolar „Elena Doamna” au
participat la acţiunea, organizată de prof.
Lonia Popescu, cu titlul „Să nu repetăm
greşelile trecutului”: vizionarea unui film
documentar despre Holocaust, urmat
de dezbateri. La Sinagoga din Buzău, în
prezenţa membrilor obştii, au fost aprinse şase lumânări în memoria celor şase
milioane de evrei pieriţi în Holocaust şi o
lumânare pentru neevreii ucişi. S-au spus
rugăciuni pentru odihna sufletelor lor. S-au
citit articole despre istoria Holocaustului.
La Şcoala Gimnazială nr. 1 din Rm. Sărat,
elevii au urmărit un film documentar şi, la
Sinagogă, au realizat o expoziţie la temă.
Coresp. Mircea Rond
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Liliecii şi simţul
orientării

Institutul de Ştiinţă Weizmann din Israel informează că un grup de cercetători
care studiază mecanismul de orientare
al liliecilor este pe cale să descopere
modul şi cauzele pierderii memoriei în
cazul bolnavilor de Alzheimer. Prof. Nachum Ulanovsky şi cercetătorul Ayelet
Sarel, de la Departamentul de Neurobiologie, lucrează împreună cu dr. Arseny
Finkelstein şi dr. Liora Las la un amplu
studiu asupra modului în care liliecii se
orientează în spaţiu cu scopul de a găsi
răspunsul la o enigmă medicală: care
este modul prin care creierul uman ne
ghidează în parcurgerea unui traseu şi
ajungerea la o anumită destinaţie. Pe
scurt, experimentul constă în a urmări
modul în care liliecii se ghidau într-o
cameră pentru a găsi nişte fructe, dintre
care unele erau aşezate în spatele unui
geam. Concluzia a fost că felul în care ne
orientăm în decursul deplasărilor noastre
ţine cu precădere de memorie şi mai
puţin de câmpul vizual, ceea ce explică
în parte dificultatea pacienţilor afectaţi
de maladia Alzheimer de a se orienta şi
cauza rătăcirii lor.
Oamenii de ştiinţă au identificat, de
asemenea, un grup de celule nervoase
care au rolul de a calcula şi codifica
distanţa până la destinaţie, în timp ce
alte celule codifică atât direcţia, cât şi
distanţa. Prof. Ulanovsky a afirmat că
acest sistem este asemănător GPS-urilor
moderne, care pot calcula aproximativ
distanţa şi durata deplasării. Ceea ce este
mai interesant este că aceste celule stochează în mod continuu noi informaţii cu
privire la traseele pe care le parcurgem,
utilizând forme chiar mai complexe decât
sistemele moderne de navigaţie.

Robotul israelian mai aproape de Lună

Compania israeliană SpaceIL a fost
anunţată la sfârşitul lunii ianuarie că este
unul dintre cei cinci finalişti rămaşi în cursa
pentru premiul de 30 de milioane de dolari
oferit de Google. Misiunea fiecărei echipe
înscrise în proiectul Lunar XPrize a fost
de a concepe un robot care să fie trimis
pe Lună, să se deplaseze 500 de metri şi
să transmită imagini pe Pământ. Ceilalţi
finalişti rămaşi în competiţie sunt echipe
din India, Japonia şi Statele Unite, precum
şi o echipă internaţională formată din
cercetători provenind din 15 ţări.
Echipa SpaceIL a fost fondată de Kfir
Damari şi este coordonată de Eran Privman. CEO-ul companiei afirmă că nivelul
avansat de tehnologie din Israel îi conferă
potenţialul de a deveni lider în acest domeniu şi un jucător important în activitatea
de cercetare aerospaţială. Termenul final
al competiţiei este decembrie 2017, iar
până atunci, cei 30 de ingineri lucrează
într-o bază aeronautică din oraşul Yehud
pentru a realiza robotul care va îndeplini
cerinţele organizatorilor. Kfir Damari afirmă că el va cântări aproximativ o jumătate
de tonă, iar preţul final ar putea depăşi
valoarea premiului. De asemenea, susţine el, acest robot va însemna un start-up

Cum să trăieşti
la timpul viitor

Un an de la intrarea în posteritate
a lui Solomon Marcus z.l.

pentru industria aeronautică israeliană şi
nu numai. Reprezentanţii companiei au
realizat întâlniri cu peste 250.000 de elevi
israelieni cărora le-au prezentat informaţii
despre acest proiect, încurajându-i să se
implice în astfel de competiţii. În funcţie
de orbita aleasă, călătoria ar putea dura
între trei săptămâni şi şase luni. După
aterizare, robotul va trebui să transmită
imagini şi înregistrări video timp de aproximativ o săptămână, rămânând apoi pe
Lună. Proiectul este derulat în colaborare
cu Institutul de Ştiinţă Weizmann din
Rehovot, care va furniza magnetometrul
ce va studia câmpurile magnetice de
pe Lună.

Înainte de ’89, într-o vreme-n care
la comunitate nu prea vedeai intelectuali evrei români consacraţi, de frică
să nu-şi pună-n pericol poziţia, profesorul Solomon Marcus conferenţia
fără inhibiţii la matinee duminicale din
Popa Soare. Avea harul să facă firescrespirabil pentru profani aerul rarefiat
al matematicii. Se plimba şi ne plimba
printre abstracţiuni ca prin parcul din
oraşul natal.

Un nou instrument
în lupta contra malariei

Platforma de diagnosticare Parasight
poate detecta virusul malariei şi genomul
speciei de virus într-un timp record – mai
puţin de patru minute. Statisticile indică
faptul că la nivelul anului 2015, 212 milioane de oameni erau infectaţi cu virusul
malariei, iar aproape 450.000 au decedat
din cauza acestei maladii, care poate fi
transmisă prin înţepătura ţânţarului anofel.
Compania israeliană Sight Diagnostics, fondată în 2010 de Yossi Pollack, a
dezvoltat un dispozitiv medical care ajută
la diagnosticarea rapidă a acestei maladii
pe baza unor imagini microscopice ale
sângelui uman. Analizele durează circa
patru minute, iar rata de acurateţe a rezultatelor este de 99%. Parasight calculează
şi numărul exact de paraziţi cu care este
infestat sângele şi trimite rezultatele direct
la laborator.
Compania Sight Diagnostics a realizat în cursul anului trecut un parteneriat
cu o altă companie indiano-americană

Măsurarea glicemiei
fără recoltare de sânge

Glucometrul noninvaziv produs de
compania israeliană GlucoTrack îşi propune să sporească frecvenţa măsurării
glicemiei de către persoanele afectate de
diabet. Compania a reuşit, după mai bine
de zece ani de cercetări, să realizeze un
produs medical destinat celor peste 700
de milioane de diabetici, care sunt nevoiţi
să se înţepe în deget pentru a-şi măsura
nivelul glicemiei din sânge. În locul recoltării de sânge, pacientul trebuie doar
să apropie senzorul GlucoTrack de lobul
urechii. Datorită unor tehnologii avansate
bazate pe ultrasunete, electromagnetice
şi termice, rezultatele sunt afişate în
aproximativ un minut pe un dispozitiv
portabil conectat prin USB, care are şi
capacitatea de a memora şi compara
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citirile anterioare. Valoarea glicemiei este
anunţată verbal, pentru a facilita utilizarea dispozitivului de către persoanele în
vârstă şi cu deficienţe de vedere.
Africa de Sud, Australia, Noua Ze
elandă şi unele state din U.E. au început
deja să introducă acest produs pe piaţa
de profil, urmând ca în curând China şi
S.U.A. să reglementeze accesul la noul
dispozitiv medical. El a fost conceput de
David Freiger (el însuşi bolnav de diabet), alături de Avner Gal şi David Malka.
Aparatul a fost testat pe mai mult de 800
de persoane înainte de a fi lansat spre
comercializare. El este destinat utilizării
în interior, deoarece citirea rezultatelor
poate fi afectată de vânt şi de temperaturi
care depăşesc intervalul cuprins între
15 şi 35 de grade
Celsius, un afişaj
informând utilizatorul dacă se află
în afara acestei
limite. GlucoTrack
DF-F este destinat
adulţilor cu diabet
zaharat de tip 2
sau pre-diabet.
Reprezentanţii
companiei au precizat că un prototip destinat copiilor
se află în stadiul
de proiectare.

pentru a derula o amplă campanie de
diagnosticare în India, ţară grav afectată
de malarie, mai ales în sezonul ploios.
Yossi Pollack a declarat că în viitor sunt
programate o serie de extensii aduse
prototipului iniţial, care ar putea completa
paleta de boli în vederea diagnosticării.
Printre cele mai frecvente se numără
Tripanosomiaza (boala africană a somnului), pentru care încă nu există analize
specifice de diagnosticare. Compania are
sedii în Ierusalim şi Tel Aviv şi se află în
plină dezvoltare.

Descoperire
misterioasă
la Marea Galileei

Autoritatea Israeliană pentru Antichităţi a dat recent publicităţii descoperirea
unei clădiri datând din secolul al XIII-lea,
amplasată în situl de la Huqoq. Cel mai
probabil, construcţia a fost folosită drept
sinagogă. În acestă construcţie au fost
identificate rămăşitele unei alte sinagogi din secolul al V-lea, inclusiv a unui
mozaic înfăţişând scene din episodul
biblic al potopului lui Noe. Potrivit specialiştilor, constructorii au refolosit zidurile
vechii sinagogi pentru laturile de nord şi
de est, dar şi coloane şi socluri antice
pentru clădirea medievală. Etajele ei au
fost decorate cu mozaicuri care prezintă
imagini cu peisaje naturale, flori precum
şi desene sau modele geometrice. Ceea
ce este sigur este că ea a fost clădire publică, care a servit cel mai probabil drept
biserică, moschee sau sinagogă.
Un indiciu sugerează însă că ea ar fi
fost o sinagogă: băncile căptuşite de pe
latura de est, a explicat Jodi Magness,
directorul sitului de la Huqoq. Una dintre
puţinele referinţe istorice revelatoare ar
putea veni de la un călător din secolul
XIV-lea, pe nume Ishtori Haparchi (scris,
de asemenea, Ishtori Ha-Parchi), care ar
fi vizitat Huqoq, numit apoi Yakuk. Acesta
susţine că a văzut „o sinagogă, cu o podea foarte veche”. Urmând această pistă,
Magness consideră că descoperirea ar
putea ajuta la descifrarea enigmei din
scrierile lui Haparchi. Situl de la Huqoq
este unul deosebit de important pe harta
arheologiei israeliene, tot aici fiind descoperit un mozaic antic care ilustrează o
posibilă întâlnire a unor preoţi ai Templului cu Alexandru cel Mare.
Pagină coordonată de DAN DRUŢĂ

Aşezaţi pe-o bancă din parcul Academiei, prin 1996-97, pentru un interviu
acordat revistei care-şi schimbase şi
titlul şi conţinutul, discipolul lui Moisil
în gândirea interdisciplinară îmi spunea
că cifrele sunt tot un fel de litere. Va să
zică, Poe nu făcuse un gest teribilist
cu disecţia, operată cu instrumentele
matematicii, a propriului „Nevermore”.
Pasiunea nu contrazicea rigoarea.
Solomon Marcus îşi descoperise-n
adolescenţa băcăuană aprehensiunea
pentru interferenţele ştiinţe-arte, de la
sine înţelese pentru savanţii-artişti din
Antichitate, Ev Mediu, Renaştere, dar
aproape pierdute în epocile moderne.
În faţa barbariei de-afară – tânărul
purtase steaua galbenă, făcuse muncă
obligatorie, fusese bătut de-un elev
intoxicat de propaganda antisemită a
vremii, dat afară de la liceul de stat
unde tocmai intrase printre primii – îşi
găsea refugiu-n carte: se-nţelege în
matematică, dar şi în poezie, teatru,
muzică. „Aveam caiete întregi – îmi
povestea – în care transcriam ceea
ce-mi plăcea mai mult. Eram pasionat de Eminescu, Arghezi, Bacovia,
Baudelaire, Rilke; dintre dramaturgi
– de Ibsen, Strindberg, Caragiale…”.
Nu, refugiu nu-i cuvântul potrivit. Punct
de rezistenţă. La un capăt, studiul, la
celălalt, umorul; trăsătură de familie.
Umor! Râs cu lacrimi. I l-am recunoscut
într-o schiţă ad hoc. „Era-n mai-iunie
1944. Frontul antihitlerist se apropia
de România. Stăteam de vorbă pe-o
bancă cu doi colegi despre partizanii
geometriei neeuclidiene. Pentru agenţii
Siguranţei de atunci, cuvântul «partizan» era nomina odiosa. Am fost auziţi.
Arestaţi, bătuţi. Urma să fim judecaţi la
Curtea Marţială. Am avut noroc: după
24 de ore ni s-a dat drumul în lipsă de
probe acuzatoare”.
Aveam să-i simt emoţia, câţiva ani
mai târziu, când a aflat că tatăl meu,
provincial din Moldova, a locuit în studenţie la Căminul Schuller. „Şi eu tot la
Căminul Schuller am stat. Ce emulaţie
spirituală era acolo!”. De când rămăsese singur, căuta să fie printre oameni.
Venea să lucreze la IMAS. „Nu trebuie
să trăim în trecut”, îmi spunea. „Totdeauna, în viitor”. Nu era doar afirmaţie.
I-am consemnat memoriile publicate
până-n ultimul moment la Editura Spandugino. Şi, totuşi, în tăceri se insinua
involuntar întrebarea lui Rilke: „Wir sind
die Seinen?”. Solomon Marcus – nu.
IULIA DELEANU
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Tu biŞvat 5777 la Templul Coral din Bucureşti

Salutând asistenţa cu salutul
străvechi şi de mare actualitate „Şalom! – Pace!”, preşedintele F.C.E.R.,
dr. Aurel Vainer, a pus în valoare chiar
această „dorinţă de pace” aflată în miezul sărbătorii. „Şvat este în Israel luna
în care începe primăvara: moment de
bucurie. Pentru noi apare speranţa de
reînnoire a regnului vegetal, stare de
spirit transmisă celorlalte regnuri”. Vorbitorul a concretizat-o printr-o retrăire
personală, descriind o livadă cu meri
înfloriţi văzută pe Valea Dâmboviţei,
în drumul dinspre Câmpulung Muscel
spre Bucureşti. „Eroul acestei sărbători
e pomul de la care primim lucruri bune,
frumoase, folositoare. Prin reînnoire,
pomii ne oferă şi o lecţie de etică: cum
să ne respectăm unii pe ceilalţi, cum
să fim solidari unii cu ceilalţi. În Israel,
există obiceiul de a sădi pomi în locuri
recomandate de primării. Tu biŞvat
este o sărbătoare despre nevoia naturii
şi a oamenilor de sănătate şi pace”.
În încheiere, vorbitorul a mulţumit
organizatorului principal al sărbătorii,
Fundaţia „Filderman”, preşedinte ing.
Albert Kupferberg; managerului de
proiecte Janina Ilie; tuturor sponsorilor,
Companiei „Hofigal”, mai ales.
Despre rolul terapeutic al plantelor
a vorbit directorul de marketing al
acestei companii, dr. Anca Daniela
Raiciu, lector la Facultatea de Farmacie a Universităţii „Titu Maiorescu”.
„Conştientizând efectele nocive ale
fast food-ului şi ale alimentelor procesate, încercăm să introducem pe
piaţă produse fitoterapeutice”. Au fost
evidenţiate calităţile uleiului de cânepă,
foarte bun cicatrizant; cătinei albe, cu
rol important în creşterea imunităţii şi
în tratarea afecţiunilor cardiovasculare;
anghinarului – în tonifierea ficatului şi
eliminarea toxinelor din colon, mugurilor de coacăz negru – în tratamente
antiinflamatorii, spirulinei – în terapia
împotriva îmbătrânirii.
Tu biŞvat – îndemn la poezie. „Noi
suntem un fel de pădure şi creştem
cu ochii la cer”, spunea într-un poem
al său Alin Boingiu. Închişi în propriile

(Urmare din pag. 1)

“Ziua de naştere
a copacilor”

Bacău

Sărbătorirea zilei de Tu
biŞvat s-a desfăşurat în
condiţii excelente la Sinagoga “A. Rosen”,
din Bacău. Au participat 32 de membri ai
comunităţii, care mai întâi au asistat la
slujbele de Şaharit şi Musaf de Şabat. A
fost citită pericopa Beşalah, oficiantul de
cult explicând şi semnificaţia denumirii
de Şabat Şira, datorată Cântării adresate
de poporul evreu lui Dumnezeu, după
minunea traversării Mării Roşii. A urmat
sărbătorirea zilei de Hamişa Asar biŞvat,
desfăşurată cu sprijinul JDC.
În deschidere a luat cuvântul preşe
dintele C.E. Bacău, ing. Izu Butnaru, care
a explicat de ce evreii au un An Nou al
pomilor – Roş Haşana La Ilanot, denumit
şi Hamişa Asar biŞvat (Tu biŞvat sau în
idiş, Hamişusăr), după data din calendarul iudaic când se sărbătoreşte. “ziua de
naştere a copacilor“. Vorbitorul a arătat
că necesitatea acestei zile speciale a fost
impusă de legea de “orlahl“, care interzice culegerea roadelor pomilor în primii
trei ani de după plantare, sărbătoarea
reliefând legătura evreilor cu mediul
înconjurător. De Tu biŞvat se îndeplineşte
şi porunca primită de poporul evreu în
exil: “Şi când vei ajunge în această ţară,
să plantezi pomi roditori“.
Oficiantul de cult a subliniat asemă
narea acestui Seder cu cel de Pesah. Se
beau patru pahare de vin (alb, roşu şi în
amestec) şi se consumă fructe din Ţara
Sfântă, subliniindu-se influenţa a patru
“lumi“ asupra formării fiecărui evreu. Vinul
şi fructele s-au servit cu binecuvântările
corespunzătoare de “Bore pri hagafen“ şi
“Bore pri haetz“.
Evenimentul s-a încheiat cu urarea
ca Sederul de Tu biŞvat 5778 să ne
găsească pe toţi împreună, sănătoşi şi
fericiţi!		
HAINRICH BRIF

cu preşedintele C.E. Sighetu Marmaţiei, David Lieberman

„Cred că sunt dator să asigur
unitatea şi continuitatea obştii mele”

„Comunitatea evreiască din Sighet are o vechime de peste 400 de ani.
Nucleul în jurul căruia s-a structurat a fost viaţa religioasă, indiferent dacă
membrii ei erau de rit aşkenaz sau sefard”, îi schiţează povestea noul
preşedinte al comunităţii, David Lieberman. „Conducerea comunităţii
le reprezenta interesele în faţa autorităţilor de stat, mai cu seamă în
probleme economice, financiare, dat fiindcă evreii sigheteni erau
puternic implicaţi în domenii de activitate specifice zonei: industria
forestieră, de prelucrare a materiei prime – fabrici de cherestea,
mobilă, prelucrarea blănurilor, încălţăminte –, zootehnie. În 1870,
comunitatea figurează între cele cu statut religios status quo ante, decizie luată de Congresul General al Comunităţilor Evreieşti din Ungaria, la
Budapesta, oraşul aparţinând, în acea perioadă, Imperiului Austro-Ungar.
În urma tensiunilor create de lupta pentru supremaţie între rabinii Teitelbaum şi Kahana, începută chiar din acelaşi an, conflict care se întinde de-a lungul
a două decenii, comunitatea sigheteană se divide în gruparea ortodoxă autonomă
status quo ante, condusă de rabinul Teitelbaum, şi gruparea independentă sefardă,
avându-l pe rabinul Kahana ca lider spiritual.
După Marea Unire, comunitatea a intrat în componenţa Federaţiei Uniunilor
de Comunităţi Evreieşti din România, F.U.C.E.R., actualmente – F.C.E.R. Înainte
de război, în ambele grupări activau organizaţii sioniste pregătind tineretul pentru
plecare în Ţara Făgăduinţei, Israelul zilelor noastre. Comunitatea a fost distrusă
în 1944, când evreii sigheteni – Transilvania de Nord fusese vremelnic ocupată de
Ungaria fascistă – au fost deportaţi la Auschwitz-Birkenau. Pentru majoritatea, drum
fără întoarcere. Dintre supravieţuitorii care s-au întors în oraş, cei mai religioşi au
făcut Alia între 1957-1965. Cei rămaşi, preponderent intelectuali, veneau la sinagogă
doar de sărbători. Aş dori ca-n prezent să fac în aşa fel încât educaţia iudaică să
reintre în drepturi – avem tineret între 12 şi 18 ani, oameni de vârstă medie –, dar
dacă n-avem rabin, cine s-o facă?! Încerc să răspund la întrebările care-i preocupă,
dar n-am suficiente cunoştinţe şi, adesea, apelez la rabinul Shaffer din Bucureşti
şi la rabinul Shraya, din Oradea”.

existenţe, privim „prin geam” spre ale
celorlalţi. Alin a citit şi două poezii
scrise de tatăl lui, scriitor de limbă idiş,
dedicate „dulcii prietene”, primăvara.
Ascultându-i pe cei „ce nu cuvântă” şi
imaginând o gingaşă sfadă-împăcare
din „dor de primăvară”, Nicoleta Şerban a văzut „copaci plăpânzi, copaci
eroi” rugându-se ca primăvara să zică:
„uite, vin!”. Căutând urma „limpezilor
dimineţi”, Janina Ilie a descifrat paşii
primăverii „suind în muguri”. Poezia ei
a fost citită de Ioana Niţescu.
Anul Nou al Pomilor, onorat de lideri
ai F.C.E.R., ai Fundaţiei „Filderman”,
C.E.B., BBR, JCC, a avut o invitată
specială: E.S. Tamar Samash, ambasadorul Israelului în România.
Trataţia cu fructe a fost organizată
de Serviciul Administrativ al F.C.E.R.,
coordonat de Jean Bercu. Graţie sponsorilor, au fost împărţite daruri de Tu
biŞvat.
Janina Ilie a mulţumit colectivului pentru ajutor, publicului, pentru participare.
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Anul Nou al Pomilor
sub ramura de măslin

Tu biŞvat este una dintre cele mai îndrăgite sărbători pentru evreii clujeni, care
se adună an de an atât de mulţi, încât cea
mai mare sală din sediul comunităţii este
total neîncăpătoare. La fel s-a întâmplat
şi anul acesta, când publicul numeros a
fost răsfăţat cu fructele specifice pentru
Sărbătoarea Anului Nou al Pomilor. De
astă dată Emeric-Mihai Ronai, secretarul
Comunităţii Evreilor din Cluj, cunoscut şi
apreciat pentru expunerile sale, a scos
în evidenţă conexiunea dintre pericopa
Noah şi Tu biŞvat, citite în cheia ramurii
de măslin.
Formaţia de muzică klezmer, condusă
de profesorul Vasile Socea şi având-o
drept solistă pe Sulamita Socea, a prezentat un program adecvat acestei sărbători care vesteşte sosirea primăverii.
În acest an, meritele organizării se
cuv in grupului Haverim, ceea ce s-a
văzut printr-o prezenţă mai numeroasă
a tinerilor.
ANDREA GHIŢĂ

Cuvintele străvechi mă urmăresc…

Zăpada nu se topise încă, crengile liliecilor de la stradă erau amorţite, godinul
duduia-n sufrageria bătrână, unde-mi făceam lecţiile. Ce promisiune de primăvară
putea veni? „Cunoşti tu ţara unde-nfloresc lămâii?”. Versul ăsta dintr-o poezie de
Heine, reţinut mult mai târziu, l-am perceput ca trimitere la sursă. Dar atunci, acolo,
pe masa aceea lungă din stejar, Dumnezeu făcea o minune: aducea spre mine miros
suav de portocale, dulce-acrişor de stafide… Întind mâna. „Nu aşa!”, mă opreşte baba.
„Zi după mine: Şeeheiună, vechimună…”. După ce repetam bruha, aveam voie să
pipăi miracolul şi să-l gust.
Acestei prime lecţii, empirice, despre Hamişa Asar BiŞvat – Hamişusăr, cum i se
spune-n idiş – aveau să i se suprapună altele, an de an, înregistrate din ungherul meu
de reporter la „Revista Cultului Mozaic”, apoi la „Realitatea Evreiască”. Predicile şefrabinului Rosen, cu interpretări de citate din Psalmi, Geneză, Exod, Deuteronom, dar şi
din Talmud despre putere de renaştere, continuitate, trudă, ocrotire, recunoştinţă, sădire
de Bine şi Frumos în spaţiul exterior şi lăuntric. Corul copiilor cu „Tu biŞvat highi-a/ Hag
a ilanot…”. Predicile Marelui Rabin Menachem Hacohen: similitudini în dezvoltare – conştiinţa rădăcinilor –, similitudini în derularea ciclurilor vitale. Rabinul sublinia poziţionarea
activă faţă de lume a israelianului: „Ajunşi în Ţara Sfântă, nu aşteptaţi să primiţi hrană din
cer”, le-a spus Dumnezeu strămoşilor noştri. „Luptaţi pentru a v-o asigura!”. Tu biŞvat la
Şcoala „Lauder”: o sală cu pomi din carton şi plastic, cu frunze pe care elevii şi-au scris
visurile. Tu biŞvat-ul fiecărei vârste, la JCC. Seder de Tu biŞvat la Sinagoga Mare, cu
interludii gustative, excurs în ecologie şi-n cabalistică despre Facere, Formare, Creaţie,
Supremaţie; cele patru lumi coexistând în univers. Tu biŞvat cu verii mei, în Israel: copii
pornind la plantat de pomi, însoţiţi de muzică. „Şeeheiună, vechimună…”. Cuvintele
străvechi mă urmăresc privindu-i. 			
IULIA DELEANU
– V-aţi
gândit la o
monografie
a comunităţii
dumneavoastră?
– Una-i să
te gândeşti,
alta-i s-o faci.
Pentru asta e
nevoie de-un
foarte bun istoric pe care,
încă, nu l-am
găsit. E drept
că Organizaţia
originarilor din Sighet din Israel a editat
în 2003 o descriere a Sighetului până în
1944, „Oraşul din inimă”. Se mai face
referire la comunitatea din Sighet într-o
istorie a comunităţilor evreieşti din Maramureş, scrisă de un colectiv de istorici,
tot din Israel. Eu cunosc ediţia apărută
în 1982.
– Şi-n România?
– Ioan J. Popescu a publicat, în 2014,
„Cartea Sinagogilor. Sighetu Marmaţiei”
şi, anul trecut, „Evreii din Sighet, scurtă
istorie”. Nici cărţile din Israel, nici cele
din România nu le-aş numi monografii în
deplinul înţeles al cuvântului.
– Priorităţi?
– Reglementarea statutară a cimitirelor evreieşti. Comunitatea noastră are în
custodie peste 50 de cimitire din tot Maramureşul, care au existat înainte de 1940.
Avem probleme: întreţinerea şi eliminarea
vegetaţiei necesită finanţări grele; lipsa
gardurilor şi a limitelor clare din cimitire
duc la ocupări ilegale, furturi de terenuri,
diminuări de proprietăţi. Întreţinerea sinagogii, singura din Maramureş.
– Perspective?

– Reabilitarea sediului comunitar.
Înfiinţarea unui muzeu de istorie a iudaismului din Sighet şi împrejurimi. Crearea
unui perete memorial dedicat celor 150 de
personalităţi ale oraşului, multe – de faimă
mondială. Sigur, există Casa Memorială
„Elie Wiesel”, dar e administrată de Muzeul Maramureşean, nu de comunitate.
De altfel, în parteneriat cu Primăria Municipiului, sunt prevăzute o suită de evenimente legate de personalitatea lui Elie
Wiesel. Organizarea unui curs de ebraică;
întâlniri cu personalităţi din varii domenii,
evrei şi neevrei; concerte de klezmerim şi
formaţii corale, cu invitaţi din străinătate.
Includerea comunităţii sighetene pe harta
turistică internaţională.
– Relaţii cu autorităţile locale?
– Aprofundarea lor a fost primul pas,
de când am fost ales preşedinte al comunităţii.
– Ce vă ajută în colaborarea cu oamenii din comunitate şi din afara comunităţii?
– Experienţa acumulată ca tehnician,
ulterior, inginer silvic, profesor la Grupul
Şcolar Forestier din oraş, proiectant principal la un trust de construcţii forestiere
din Braşov. În Israel – am plecat în 1981,
m-am întors în 2009 – am fost inginer-şef
de inspectorat silvic la Departamentul de
silvicultură şi îmbunătăţiri funciare al lui
Jewish National Found, Keren Kayemet
LeIsrael. Când am revenit în România,
am deschis un birou de măsurători topografice şi expertize judiciare silvice. Cred
că nici o colaborare nu se poate stabili
fără încredere, respect mutual.
– Datoria unui preşedinte de comunitate din România, azi?
– Să actualizeze tradiţia, să asigure
unitatea şi continuitatea obştii lui.
E. SUHOR
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Comemorarea victimelor Holocaustului
A existat speranţă la Auschwitz?
Craiova: Manifestări
La 26 ianuarie a.c., Facultatea de a însemnat ajutorarea semenilor, a celor
Romano-Catolică din Bucureşti mai disperaţi decât ei. Cei care şi-au găsit
î n a m i n t i r e a c e l o r u c i ş i Teologie
a organizat o prelegere cu tema ”A exis- acest sens al vieţii au reuşit să supravie-

din cauza legilor rasiale, care nu
În seara zilei de 28 ianuarie,
mai erau valabile din 1945, ci a
Filarmonica Oltenia şi Comunicomuniştilor. Părinţii mei s-au
tatea Evreilor din Craiova au orcăsătorit în 1942, tata era din
ganizat un concert comemorativ
Iveşti, judeţul Galaţi, iar mama
pentru victimele Holocaustului.
din Tecuci. S-au întâlnit în CapiProgramul s-a desfăşurat sub
tală şi s-au căsătorit. El urmase
bagheta dirijorului Gian Luigi
Şcoala Comercială şi, înainte de
Zampieri, legat atât de România, unde a concertat de multe
Dova Cahan a se căsători, prin 1939, a ajuns
la Craiova, destul de departe de
ori, cât şi de poporul evreu,
fiind căsătorit cu o muziciană evreică din casă. (…) Era un om foarte vesel, foarte
bun. A devenit o personalitate în domeniul
Cracovia.
Manifestarea a debutat prin intonarea industrial. Tatăl meu a fost un sionist, un
imnului „Hatikva” cu concursul corului şi filantrop, un om mare, un erou.
Familia mea a trăit în Asmara, Eritreal orchestrei simfonice, maestru de cor
Pavel Sopov. Acest imn este vechiul cân- ea. Suntem evrei de origine askenazi.
tec românesc „Cucuruz cu frunza-n sus”, De aceea am şi numit cartea pe care
cules de familia Sorban (tatăl şi fiul) pe am scris-o Un askenaz între România şi
Eritreea”.
versurile lui Natan Cohen.
FRANCISC ABRAHAM
A fost prezentă scriitoarea israeliană
Vicepreşedinte C.E. Craiova
Dova Cahan, originară din Bucureşti, care
şi-a prezentat cartea în limba română,
intitulată „Un aşkenaz între România şi
Eritreea”, scrisă în memoria tatălui său,
un mare ziarist. Spectacolul s-a bucurat
de un mare succes, în sală fiind un public (Urmare din pag. 8)
numeros.
La 27 ianuarie, a avut loc o conferinţă Maramureşului şi Sălajului, Î.P.S. Andrei
de presă cu participarea unor ziarişti, Andreicuţ.
După ceremonia de comemorare a
membri ai comunităţii noastre. S-a discuurmat
prezentarea proiectului de recontat despre concertul programat pentru a
doua zi, luând cuvântul prof.dr. Corneliu struire a sinagogii şi sediului comunitar
Sabetay, preşedinte al C.E. Craiova, di- evreiesc din Zalău. Proiectul îi aparţine
rijorul Gian Luigi Zampieri şi scriitoarea arhitectei Lilla Trepszker Dohi şi are la
Dova Cahan, născută în România, şi bază una din vechile sinagogi din oraş.
Conferinţa internaţională „Evreii din
emigrată în Eritreea şi apoi în Israel.
După spectacol, invitaţii străini şi Sălaj şi antisemitismul din perioada interoficialii de la Filarmonica Oltenia au fost belică” a debutat cu prelegerea prof. univ.
invitaţi de C.E. Craiova la o discuţie in- dr. Lucian Nastasă-Kovacs, intitulată „Gheformală, pe marginea evenimentului care touri în amfiteatre. Note despre antisemitismul universitar interbelic românesc”. A
a avut loc.
urmat,
în programul conferinţei, prelegeÎntr-un interviu semnat de ziariştii
Radu Iliceanu şi Laura Moţîrliche, de la rea „Antisemitismul în presa sălăjeană
cotidianul „Cuvântul libertăţii”, scriitoarea interbelică”, susţinută dr. Grigore Buda.
Expunerile s-au încheiat cu prelegerea
Dova Cahan, sosită la Craiova pe urmele
tatălui său, a povestit: „M-am născut la „Aspecte privind învăţământul şi societaBucureşti şi, în 1948, când eu aveam doar tea evreiască din Sălaj în perioada intercâteva luni, a trebuit să părăsim ţara. Nu belică”, susţinută de profesoara Mariana

tat speranţă la Auschwitz?”, invitatul la
eveniment fiind dr. Liviu Beris, preşedintele AERVH. Pr. prof. dr. Wilhelm Dancă,
decanul facultăţii, a arătat că, deoarece
conferinţa se desfăşura în ajunul marcării
Zilei Internaţionale a Holocaustului, grupul de dezbatere din facultate s-a gândit
că ar fi interesant de ştiut dacă s-a menţinut speranţa în acele condiţii disperate.
Dr. Liviu Beris, după ce s-a referit la
faptul că, din punct de vedere genetic,
omul în sine este unic şi ceea ce îl deosebeşte de alte fiinţe vii este liberul arbitru,
a citat din lucrările psihiatrului austriac
dr. Viktor Frankl, supravieţuitor a patru
lagăre de concentrare. Tocmai în acele
condiţii inumane, el a reuşit să formuleze
ideile esenţiale ale teoriei care l-a făcut
celebru: necesitatea de a căuta (şi de a
găsi) un sens al vieţii. Acolo, în lagăre, a
întâlnit oameni pentru care sensul vieţii

ţuiască şi această atitudine i-a ajutat să-şi
păstreze speranţa în supravieţuire. Liberul arbitru, a mai spus vorbitorul – care a
trecut la rândul său prin iadul Transnistriei, despre care a şi împărtăşit audienţei
– i-a ajutat pe deţinuţi să facă o alegere
în ceea ce priveşte comportamentul lor
în condiţii extreme, în păstrarea unei
morale, în conştientizarea faptului că vor
răspunde pentru consecinţele acţiunilor
lor. Transnistria şi Auschwitz, a mai arătat
Liviu Beris, sunt ambele orori, menite ca
prin mijloace specifice să degradeze şi să
distrugă omul, calităţile şi demnitatea lui.
Prelegerea, la care a fost de faţă şi
Monseniorul Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit romano-catolic de Bucureşti, a fost
urmată de întrebări şi discuţii. Concluzia
vorbitorului a fost că Holocaustul este o
lecţie care trebuie reţinută şi transmisă, prin
educaţie, tinerei generaţii. (E.G.)

Iuga, de la Colegiul Tehnic „Alexandru
Papiu Ilarian” din Zalău.
Expunerile au fost ascultate cu foarte
mare interes de peste 200 de participanţi.
La finalul serii, preşedintele F.C.E.R.,
alături de preşedintele C.E.Z., a oferit
diplome şi Medalii de Onoare „Prieten
al Comunităţilor Evreieşti din România”,
dar şi diplome de participare cadrelor
didactice prezente.
Dl. Rudy Marcovici a dat citire brevetelor şi numelor celor care au primit
Medalii de Onoare „Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România”. Între aceştia
s-au numărat: Pop Emeric, fost primar al
localităţii Crasna, prof. Mariana Iuga şi
prof. Adela Lobonţ. Bogy Miklós, primarul
localităţii Crasna, a primit o diplomă de
merit din partea F.C.E.R.
Cu acordarea acestor distincţii s-a
încheiat seria de evenimente dedicată
comemorării victimelor Holocaustului
dar şi proiectelor de viitor ale Comunităţii

Evreilor Zalău, organizate de preşedintele
Dan Has.
Concluziile întâlnirilor au fost trase de
dr. Aurel Vainer: „A fost o întâlnire foarte
densă, de aproape patru ore, în care s-au
abordat subiecte extrem de importante.
Am participat la multe astfel de întâlniri,
dar mi-a plăcut în mod special cea de
astăzi, pentru seriozitatea cu care publicul a ascultat cele prezentate şi trebuie
să remarc în mod special contribuţiile
profesorilor de aici. Eu cred că atmosfera
aceasta de la Zalău nu are cum să nu
rămână în sufletele noastre. Mulţumesc
tuturor celor prezenţi şi în special domnului Has pentru implicare şi organizare”,
a spus Aurel Vainer, subliniind încă o
dată importanţa renaşterii unei comunităţi
evreieşti în România şi speranţa că noua
sinagogă, care va fi construită la Zalău, va
fi finalizată până la sfârşitul anului 2018,
an important în istoria României, având în
vedere împlinirea Centenarului Marii Uniri.

La Zalău se va construi o nouă sinagogă

După 72 de ani

Când se vorbeşte sau se scrie despre Holocaust, întotdeauna sunt amintite cuvintele „Never again!” şi este subliniată importanţa păstrării memoriei
faptelor şi a victimelor, pentru ca Holocaustul să nu mai fie niciodată posibil.

Amintirile unei descendente
dintr-o familie de evrei
din România

Această carte este moştenirea mea sufletească, pentru că
i-a aparţinut străbunicului meu (Gh. Gaston Marin-Grossman
– n. red.), care a luptat în Franţa împotriva fasciştilor. Şi-a
pierdut familia când avea 22 de ani. În timpul celui de-al doilea
război mondial, sora şi părinţii săi au fost trimişi la Auschwitz
pentru că erau evrei. Sora sa a fost gazată la vârsta de 16
ani, după ce s-a îmbolnăvit de tuberculoză, iar mama sa a
fost atât de deprimată, încât a refuzat să mai mănânce şi a
murit de foame. Şi tatăl său a fost ucis la Auschwitz.
Străbunicul era student în Franţa când a început războiul
şi a intrat în Rezistenţă, dobândind o Medalie de Onoare
pentru faptele sale. În timpul războiului a întâlnit-o pe străbunica mea, care lucra pentru Rezistenţa franceză. S-au
îndrăgostit şi, în 1945, au avut un băiat, pe bunicul meu.
Când străbunicul s-a întors în România, împreună cu soţia
şi fiul, a descoperit că 82 de membri ai familiei sale fuseseră
ucişi de nazişti, inclusiv părinţii şi sora lui. A intrat în partidul
comunist şi a contribuit la electrificarea României.
În 1963, participând la funeraliile preşedintelui John
Kennedy, s-a întâlnit cu preşedintele american L. B. John
son. Păstrez acasă medaliile pe care le-a obţinut luptând
împotriva fasciştilor.
Îmi voi aminti mereu de străbunicul meu şi de faptele sale.
L-am cunoscut când împlinise 90 de ani. Străbunica mea a
murit chiar în ziua în care eu m-am născut.
Când mă fac mare, aş vrea să devin medic pentru a le
ajuta pe femeile cu probleme de fertilitate.
AUDREY DEUGARTE, 12 ani
Archer School, Los Angeles, SUA

Pentru a evita repetarea acelor atrocităţi este esenţial ca ele să fie
cunoscute şi înţelese de copiii şi tinerii din zilele noastre. Este motivul
pentru care aducem în lumină rândurile scrise de două eleve (în redacţie
avem mult mai multe texte scrise de elevi, rămase nepublicate din lipsă de
spaţiu):

Holocaustul văzut azi de o elevă din Arad

Când mă gândesc la Holocaust, mă trec fiorii. Mi
se derulează în minte imagini ca într-un film sângeros,
oameni pe jumătate morţi, slabi, neîngrijiţi, ochii lor
goi, priviţi de sus şi cu dispreţ de cei care îi supravegheau. Emoţia pe care o stârneşte romanul „Groapa
e în livada cu vişini” este una remarcabilă. Arnold Daghani face simţite toate suferinţele nu doar prin scris,
ci şi prin artă. Picturile sale dau viaţă cuvintelor. Chiar
dacă el este pictor, scriitura lui este caldă şi empatică.
Oamenii au trecut prin momente atât de crunte,
reci, de neiertat. Nici unui animal nu i-ai putea dori
aşa o viaţă. Lagărele acelea erau un infern pentru
toţi acei oameni, parcă o altă lume, una dezastruos
de crudă. Nu înţeleg lipsa de milă a naziştilor care
omorau cu sânge rece, după bunul lor plac. Îi considerau o ,,rasă impură” care nu meritau să trăiască?!
Doar pentru faptul că erau evrei?! Păreau nişte brute
cu inimi de piatră, nu oameni!
Daghani transmite atât de bine toate întunecatele
suferinţe ale evreilor prin desenele lui alb-negru. Tonurile de gri dau un aer apăsător. Doar nişte umbre.
Aşa se simt toţi acei oameni. Nu mai sunt oameni,
sunt morţi pe dinăuntru. Se simt ca umbrele pe lângă
cei care îi conduc. Mii sau miliarde de suflete nevinovate, omorâte, chinuite doar pentru faptul că nu erau
ca ei. Copii văzându-şi mamele omorâte, lucrând din
greu în rând cu ele, iar ca răsplată primeau doar nişte
fiertură, o porţie mică de mazăre pe zi!
Zi de zi se auzeau doar împuşcături, vaiete, strigăte de suferinţă care formau o melodie macabră. Parcă
o auzeam de departe, un fior rece mă cuprindea prin
tot corpul. Teama că mâine poate nu va mai fi, nu-l
făcea să îşi piardă speranţa, nici pe el, nici pe ceilalţi.
Aveau speranţa că într-o zi vor scăpa de tot. Daghani,

mereu legat de soţia sa Anişoara, deşi despărţiţi, se
înţelegeau prin priviri. Iubirea dintre cei doi se observă
doar prin aducerea ei în majoritatea scrisorilor. Descrierea familiilor care se iubeau te înduioşa, cu toţii
iubeau cât mai trăiau sau pe cine mai aveau. Copiii
care îşi vedeau mamele murind în faţa lor, care rămâneau ai nimănui. Doar cu amintirea ultimei îmbrăţişări
pe care mama le-a putut-o da. Rămâneau marcaţi
pe viaţă. Dar cui să-i pese?! Nimănui! Ei o luau ca
pe o joacă. Ca o piesă de teatru, doar că aici erau
în joc vieţi omeneşti. Nimeni nu se mai ridica. Odată
căzuţi, erau lăsaţi acolo sau cadavrele erau aruncate
în gropi. Nu mai ştiai unde au fost îngropaţi şi cine.
Nu se ţinea cont de nimic.
Îngrozitor, când te gândeşti că doar câţiva oameni
provoacă atât de multă suferinţă milioanelor de familii.
Aceea nu se mai numeşte omenire, este o ne-omenire
de-a dreptul! Zilnic se rugau să fie eliberaţi, să scape
de calvarul acela pe care nu-l meritau: ,,Doamne, fie-ţi
milă de noi! Şi, instinctiv, ne îndreptarăm unii spre alţii,
urându-ne reciproc o viaţă mai bună. Îmbrăţişări mute,
patetice!”. Dar nimic. Nimic care să le salveze vieţile,
să le facă mai bune cât de puţin, nu se întâmplă.
Aceeaşi rutină în fiecare zi. Aceeaşi mâncare. Aceeaşi atmosferă morbidă, stinsă. Oamenii se apropiau,
deveneau mai înţelegători.
Prin oricâte greutăţi am trece, oricât de diferiţi am
fi, indiferent de religie sau condiţia socială, toţi trăim pe acelaşi Pământ, respirăm acelaşi aer, suntem
OAMENI cu toţii. Merităm să trăim la fel.
KARINA AVENIAN, clasa a XI-a
Liceul Teoretic „Constantin Noica” – Sibiu
Prof. coordonator PETRINA DOBROTĂ
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Comemorarea Holocaustului prin artă
Filmele comuniste despre Şoah, căzute în uitare

La Festivalul de film evreiesc de la
New York a fost prezentat filmul estgermano-bulgar ”Sterne” (Stele), un film
despre Holocaust (Şoah) care în 1959 a
câştigat premiul special al juriului la Festivalul de film de la Cannes dar care, în
scurt timp, a dispărut de pe ecrane. Acest
lucru, scrie publicaţia israeliană online
”Tablet”, s-a întâmplat şi cu alte câteva
filme realizate în ţările comuniste despre
acest subiect, din cauza schimbării atitudinii partidelor comuniste faţă de evrei.
”Sterne” prezintă deportarea evreilor
din Salonic şi Macedonia grecească, ocupată de bulgari, aliaţii Germaniei naziste
în timpul celui de-al dolea război mondial, de unde, spre deosebire de Bulgaria
propriu-zisă, evreii au fost transportaţi
la Auschwitz. Este un fel de poveste de
dragoste, cam nefirească, între Ruth şi un
caporal german, care însă nu o salvează
pe eroina filmului.
Sunt câteva lucruri de remarcat legate
de film: a fost regizat de Konrad Wolf,
fratele faimosului spion est-german Marcus Wolf; melodia-motto din film, care
se aude de mai multe ori, este “S’brent”
(Arde), al cărei text a fost scris de poetul de limbă idiş Mordehai Gebirtig,
melodie care a devenit imnul rezistenţei
evreieşti şi a circulat prin ghetourile din
Polonia, şi o parte din dialoguri este în
ladino, acesta fiind singurul film din istoria cinematografiei în care se foloseşte
limba vorbită de evreii sefarzi. ”Sterne”
se bazează mult şi pe experienţa regizorului Angel Wagenstein, evreu bulgar
care şi-a petrecut copilăria în Franţa şi
a revenit în Bulgaria să studieze. În timpul războiului a fost partizan antifascist
şi martor al deportării evreilor greci. Se

pare că şi figura caporalului german ar
avea o bază reală.
”Sterne” face parte dintr-o serie de
filme despre Holocaust, astăzi uitate, realizate în fostele ţări comuniste în anii ’40
ai secolului trecut, unele dintre ele chiar
înaintea creaţiilor americane care au
abordat acest subiect. Primul din acest
ciclu este pelicula rusească realizată
de Mark Donskoi în 1945, ”Neînvinşii”,
despre execuţia evreilor la Babii Yar, în
Ucraina, cu actorul de limbă idiş Veniamin Zuskin în rolul principal. ”Căsătorie
în umbră” a fost regizat de Kurt Maetzig
în zona ocupată de sovietici din Germania. Având mamă evreică, lui Maetzig
i s-a interzis prezenţa în industria de
film germană din anii 1930. Mai târziu,
el s-a alăturat unui grup de rezistenţă.
Filmul descrie o situaţie reală – istoria
unui cunoscut actor german căruia nu
i s-a permis s-o însoţească pe soţia lui
evreică în lagărul Theresienstadt. Cei
doi s-au sinucis.
Unul dintre primele filme produse de
cinematografia poloneză comunistă a fost
cel în limba idiş ”Undzere Kinder” (Copiii
noştri) al regizorului Matan Gross, un
semidocumentar despre orfanii de război evrei, dintre care mulţi şi-au povestit
experienţele în faţa camerelor de filmat.
Alte două producţii ale cinematografiei
poloneze despre Holocaust, realizate
aproape simultan, au fost ”Ultima etapă”
a regizoarei Wanda Jakubowska (1948),
despre experienţa ei la Auschwitz şi
”Strada de la graniţă” (1948) al lui Alex
ander Ford, al cărui punct culminant a
fost răscoala din ghetoul din Varşovia. Cel
mai bun film care tratează Holocaustul
este considerat ”Călătorie în depărtare”

Zilele filmului ”Memoria Holocaustului”
(In memoriam Elie Wiesel)

În organizarea Institutului ”Elie Wiesel” şi a Institutului Cultural Francez, în parteneriat cu Ambasada Statului Israel, între 27-29 ianuarie a.c., la cinematograful ”Elvira
Popescu” din Bucureşti s-au desfăşurat Zilele filmului ”Memoria Holocaustului”
Deschizând evenimentul, Christophe Gigaudaut, directorul Institutului, şi-a exprimat satisfacţia că poate participa şi în acest an la comemorarea zilei de 27 ianuarie,
ceea ce scoate în evidenţă dorinţa Institutului de a colabora cu toţi partenerii, cu
accent pe diversitate şi de a avea un dialog permanent cu societatea civilă.
E. S. Tamar Samash, ambasadorul Statului Israel, după ce a mulţumit organizatorilor care prin acest gest păstrează memoria celor care au murit şi celor care
au luptat ca să salveze evrei, a relevat că cinematograful este tot un fel de educaţie
prin care se înţelege mai uşor tragedia Holocaustului, prin mărturii individuale. A
combate antisemitismul, a mai spus E.S. Tamar Samash, nu este numai o sarcină
a evreilor ci a cetăţenilor lumii. Cu toţii trebuie să ne ridicăm împotriva rasismului,
intoleranţei şi discriminării.
Dr. Alexandru Florian, directorul Institutului ”Elie Wiesel”, a menţionat că este
pentru a doua oară când se organizează un astfel de festival. A construi proiecte
pentru păstrarea memoriei Holocaustului nu este doar un proiect al unei societăţi
civilizate, ci al întregii lumi, având ca scop combaterea discriminării, intoleranţei.
Datoria noastră este de a promova memoria Holocaustului pentru a aminti lumii ce
poate aduce dictatura, a spus vorbitorul.
Timp de trei zile au fost proiectate şapte filme artistice şi documentare ale unor
cunoscuţi regizori, având că temă diferitele aspecte ale Holocaustului. Două dintre
pelicule, ”Souvenirs de Iaşi” şi ”Struma”, au avut tematică românească, descrierea
pogromului din Iaşi şi a sorţii tragice a vasului Struma care s-a scufundat în Marea
Neagră cu 760 de refugiaţi evrei la bord. Regizorii filmelor, Romulus Balazs şi
Simcha Jacobovici, au stat de vorbă cu spectatorii.

(1948), coproducţie ceho-poloneză a regizorului ceh Alfred Radok, despre cazul
unei doctoriţe evreice care vrea să scape
de deportare căsătorindu-se cu un coleg
ceh. Atât ”Ultima etapă” cât şi” Călătorie
în depărtare” au fost filmate în locuri
originare – Auschwitz şi Theresienstadt.
Dat fiind că la puţin timp după aceea,
în ţările comuniste politica faţă de evrei
s-a schimbat, statele în cauză au interzis
sau au scos din circulaţie aceste filme.
Astfel, ”Neînvinşii”, deşi a câştigat marele
premiu la Festivalul de la Veneţia, a dispărut de pe ecrane iar actorul Veniamin
Zuskin a căzut victimă campaniei antisemite a lui Stalin. Cu excepţia peliculei
”Ultima etapă”, care a câştigat Globul de
Cristal în 1948, la Festivalul de film de la
Karlovy Vary, toate filmele enumerate au
fost interzise în ţările lor de origine, la fel
şi regizorii lor. Acelaşi lucru s-a întâmplat
şi cu ”Sterne”, în ciuda succesului său
internaţional.
Reluarea filmului ”Sterne” la Festivalul
de film evreiesc de la New York ar putea
fi un semnal pentru a readuce în circulaţie
aceste creaţii, cu o importantă valoare
istorică, toate bazându-se pe experienţe
personale.

O peliculã despre politica
de epurare a evreilor
în þãrile comuniste
Politica de epurare a evreilor în ţările
comuniste, ilustrată în cele scrise despre
regizorii filmelor despre Holocaust, nu s-a
limitat la acest grup, ci s-a referit la toţi
intelectualii evrei care ocupau funcţii în
structura social-politică a ţărilor respecti-

”Înfruntând rinocerul”, o altă viziune
a Pogromului de la Iaşi

Pe 30 ianuarie a.c., la Sinagoga Mare a avut loc proiecţia
filmului ”Înfruntând rinocerul”
în regia lui Simcha Jacobovici, eveniment organizat de
Departamentul Cultură, Artă,
Media al F.C.E.R. şi Institutul
”Elie Wiesel”, cu prilejul comemorării Pogromului de la Bucureşti şi a Zilei Internaţionale
de Comemorare a Victimelor
Holocaustului.
Simcha Jacobovici este fiul
unor evrei români emigraţi în
Israel iar pelicula, realizată în
2006, este dedicată tatălui său,
împuşcat în timpul Pogromului
de la Iaşi, dar care a supravieţuit în mod miraculos. Filmul
descrie viaţa evreilor din Iaşi, urmăreşte
măsurile antievreieşti şi evenimentele
care au culminat cu Pogromul din Iaşi,
Trenurile Morţii şi deportările în Transnistria. Venind în România, regizorul a mai
putut găsi martori ai acestor evenimente
tragice. Simcha Jacobovici deplânge în
film dispariţia comunităţii evreieşti din

Manifestări la Bucureşti cu prilejul Zilei Internaţionale a Holocaustului
(Urmare din pag. 5) realiza prin educaţie,

prin cunoaşterea istoriei propriei ţări. Matthew Jones i-a
îndemnat pe elevi să-şi cunoască istoria.
”Secole de-a rândul, România s-a aflat
la o răscruce de drumuri pentru diferite
popoare. Studiind şi însuşind această
diversitate, şi nu respingând-o, va reprezenta o cheie pentru viitoarea prosperitate
a României... Apreciaţi cultura, religia şi
convingerile vecinului vostru. Aceasta va
duce către valorile civice ale toleranţei,
comunicării interculturale şi colaborare”,
a spus vorbitorul.

Noi, tinerii, putem schimba
atitudinea faþã de Holocaust
În mesajul elevilor Colegiului ”Matei
Basarab”, prezentat de Alexandru Năstase, se subliniază semnificaţia zilei de
27 ianuarie pentru generaţia tânără care,
chiar dacă nu a cunoscut în mod direct
tragedia Holocaustului, a aflat din diferite
surse ”despre îngrozitoarea cifră de şase
milioane de oameni care au fost condamnaţi la moarte în timpul Holocaustului doar
pentru că s-au născut evrei, dintre aceştia
aproximativ un milion şi jumătate fiind copii. Cel mai grav este că Holocaustul, nu

ve. Acest fenomen este prezentat într-un
film polonez, realizat în 2010, “Różyczka”
(Trandafiraşul), în regia lui Jan KidawaBłoński. Acţiunea filmului se petrece între
anii 1967-1968, o perioadă de ample
frământări sociale şi proteste iniţiate de
studenţi şi intelectuali împotriva regimului
comunist. Regizorul aduce în prim plan
profilul unui universitar evreu, Adam Warczewski (Wajner), care se afla în vizorul
SB (Służba Bezpieczeństwa) – poliţia politică înfiinţată după instaurarea regimului
comunist. Acest fapt coincide cu o amplă
campanie antisionistă girată de înalţi demnitari ai Partidului Muncitoresc Polonez,
în urma căreia peste 13.000 de evrei au
făcut Alia până spre sfârşitul anului 1972.
Cu ajutorul Kamilei Sakowicz, angajată ca
dactilografă în cadrul universităţii unde
preda Warczewski, colonelul SB, Roman
Rożek avea să coordoneze o campanie
de urmărire îndeaproape a sa, precum şi
a întregului mediu intelectual pe care el
îl frecventa. Pe fondul unei campanii de
epurare realizată în cadrul poliţiei politice
poloneze, lui Rożek îi sunt descoperite
originile evreieşti şi este treptat eliminat
din toate funcţiile. Adam Warczewski
sfârşeşte prin a fi exclus de la catedră şi
din viaţa publică a Poloniei şi află chiar
de la Roman Rożek despre dedesubturile
poveştii de dragoste pe care o trăise cu
fosta sa studentă Kamila, care era de fapt
o fidelă informatoare a SB. Fără a devoala
deznodământul peliculei, consider că
meritul principal al acestei producţii este
dat chiar de unicitatea temei şi anume
campaniile antisemite izbucnite în ţările
foste socialiste şi prezentarea dublului
standard pe care autorităţile îl afişau în
legătură cu politica faţă de minorităţi.

doar că a fost organizat cu meticulozitate
şi legiferat în multe state europene, dar
a fost tolerat, de multe ori chiar încurajat
de o mentalitate antisemită. Eu cred că
noi, cei tineri, putem schimba atitudinea
celor care cred fie că nu a existat Holocaustul, fie că evreii, romii sau orice altă
minoritate trebuie izolată, marginalizată,
pedepsită într-un mod sau altul doar pentru că e diferită. În Europa anului 2017
nu putem tolera aşa ceva”, se mai spune
în mesaj.
Comemorarea s-a încheiat cu lecturarea de către elevi a unor pasaje din
”Jurnalul” Annei Frank.

România, fie din cauza prigoanei din
timpul regimului Antonescu, fie din cauza
emigrărilor masive din timpul regimului
comunist care, în pofida promisiunilor de
egalitate a minorităţilor, a practicat anti
semitismul şi a ocultat Holocaustul. Chiar
şi după schimbările de după 1989, în anul
în care a făcut filmul (2006), regizorul nu a
observat îmbunătăţirea situaţiei evreilor.
Holocaustul era în continuare ascuns,
la Iaşi nu a găsit nici un fel de memorial
al pogromului, în schimb – spune el în
film – a renăscut cultul lui Antonescu şi
legionarii activează în toată libertatea.
Regizorul reia şi episodul jafului bancar
din 1960, înfăptuit de un grup de evrei,
foşti ilegalişti epuraţi din funcţii, victime
ale politicii antisemite a regimului Dej.
Gestul acestora este considerat de regizor o formă de revoltă împotriva comunismului, care i-a deziluzionat.
Proiecţia a fost urmată de întrebări şi
dezbateri, Simcha Jacobovici explicând
concepţia după care a realizat acest
documentar.
Pagină realizată de
EVA GALAMBOS
DAN DRUŢĂ
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Din viitorul apropiat

Prima lună a primăverii se va sărbători
la JCC Bucureşti cu cele mai interesante
programe şi evenimente:
# Bereshit 14. Bacău, 30 martie-2 aprilie.
După succesul ediţiei Bereshit 13,
care a avut loc la Târgu Mureş, vă invităm în zona Moldovei, zonă încărcată de
istorie evreiască, la o nouă ediţie a celui
mai amplu seminar de studiu iudaic. Am
dat start înscrierilor, iar cei mai „harnici”
dintre voi vor beneficia de o contribuţie
de participare redusă, dacă se înscriu

JCC
IAŞI

Tradiþia continuã
Roş Hodeş Şvat, prima zi a lunii Şvat,
a fost prilejul perfect pentru a da startul
activităţilor organizate de JCC Iaşi în
acest an. Astfel, vineri 21 ianuarie, a fost
organizată o festivitate de Oneg Şabat, la
care au participat peste 40 de membri ai
comunităţii ieşene.

JCC
ORADEA

Un bun început de an

“Generaţia de aur” a avut un program
foarte încărcat la Comunitatea Evreilor
din Oradea, în luna ianuarie. La aceste
întâlniri au avut loc activităţi precum:
dezbaterea unor articole din revista “Realitatea Evreiască”, jocuri de societate şi
plimbări în parc.
Prin bunăvoinţa dr. Carmen Ritter, persoanele prezente la activitatea “generaţiei
de aur” au învăţat cum să se îngrijească

JCC
Timişoara

„We remember”

Membrii Comunităţii Evreilor din Timişoara s-au alăturat proiectului de neuitare a victimelor Holocaustului, iniţiat de
Congresul Mondial Evreiesc. Realizarea
fotografiilor în care fiecare participant a
ţinut foaia pe care scrie „I remember” sau
„We remember”, a fost precedată de o
lungă şi interesantă dezbatere în cadrul
căreia s-au implicat rabinul Zvika Kfir,
preşedintele Comunităţii, Luciana Friedmann, vicepreşedintele Gheorghe Sebok,
Adriana Aron, membră a Comitetului de
conducere şi mulţi alţii. Întâlnirea de Ziua
Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului a generat o discuţie pe
tema „De ce? Cum de a fost posibil?” şi a
ajuns la teme foarte actuale despre marile
pericole contemporane. O idee care a reJCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18
Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro
www.jcc.ro
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ŞTIRI DESPRE

Centrele Comunitare Evreieşti
până pe 5 martie. Vă promitem o experienţă evreiască de neuitat, aşa cum v-am
obişnuit şi vă provocăm să fim împreună
în număr cât mai mare, pentru a petrece
un sfârşit de săptămână aşa cum numai
noi, evreii, ştim să o facem.
# Shabaton Internaţional Entwine. Timişoara, 16-19 martie,
Un eveniment dedicat exclusiv tinerilor. Vino şi tu alături de tineri din Serbia şi
SUA, într-un program cu totul special, ce
îmbină activităţile interactive, schimbul de
experienţă, un Şabat deosebit dar şi un
strop din ceea ce oferă Timişoara.
Dacă ai între 18-25 de ani, înscrie-te
degrabă, pentru că numărul locurilor
este limitat! Pentru mai multe informaţii contactează-le pe Rebeca Barnea
(0740549518), ori pe Miriam Rosenţvaig
(0724117777).

# Cele mai mari evenimente de Purim
5777 au loc la JCC!
Cei mici sunt aşteptaţi la JCC duminică, 5 martie, de la ora 11:00, în cel mai
mare parc de distracţii, în care se vor
amuza, dar vor şi învăţa despre Purim. Nu
vor lipsi personajele de poveste, un castel
gonflabil, clovni, concursuri cu premii şi,
desigur, concurs de costume.
„Purim în lumea meseriilor” este
tema petrecerii de Purim 5777, la care
vă invităm sâmbătă, 11 martie de la ora
21, alături de DJ, formaţie live, concurs
de costume cu premii, bar de îngheţată,
pentru o noapte de neuitat.
Biletele se pot procura de la recepţia
JCC, tel. 021.320.26.08.
# Am dat start înscrierilor în taberele
de vară 2017. Notează-ţi în calendar,
programează-ţi concediul, astfel încât,

indiferent de vârstă, să fim împreună
în una dintre taberele pe care ţi le-am
pregătit (datele pe site-ul JCC).
După cum ştii deja, locurile sunt limitate de capacitatea de cazare a vilelor
din Cristian, Eforie şi Borsec, aşa că te
sfătuim să nu aştepţi! Şi în acest an, prin
bunăvoinţa D.A.S.M., familiile înscrise în
programul „Children in Need” vor beneficia de reducerea cu 50% a contribuţiei
de participare.
Pentru înscriere, contactează Centrul
Comunitar Evreiesc Bucureşti, la tel.
021.320.26.08, ori prin e-mail la bucuresti@jcc.ro sau accesează www.jcc.ro de
unde poţi obţine formularele de înscriere
şi chiar achita contribuţia de participare,
online, cu cardul.
Ne vedem în tabără!
Adrian Gueron

Directorul JCC Iaşi, Albert Lozneanu, a
vorbit despre luna Şvat şi despre pericopa
Vaera (Exodul 6.2 - 9.35), subliniind că,
după cum se spune şi în Psalmi: „Multe
sunt gândurile din inima unui om, însă
voinţa lui Dumnezeu va triumfa!”– ceea ce
Dumnezeu doreşte, devine întotdeauna
realitate. Dumnezeu doreşte ca faptele
bune pe care le facem să fie izvorâte din
dorinţa noastră de a le face, nu din frica
de a face fapte rele.
După serviciul religios de Kabalat Şabat, a urmat masa servită la restaurantul
ritual al comunităţii.
Duminică 29 ianuarie, sala de fes-

tivităţi a Comunităţii a fost gazda unui
eveniment special: matineul dedicat “Zilei
Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului şi a prevenirii crimelor
împotriva umanităţii”, organizat de Centrul
de Activităţi de Cult „Yachad”, coordonat
de ing. Martha Eşanu.
La acest eveniment comemorativ au
participat membri ai comunităţii, câţiva
elevi, membri ai Cercului de istorie ”Privire în trecut” de la Liceul Teoretic de
Informatică „Grigore Moisil” din Iaşi şi
numeroşi invitaţi. Invitate de onoare ale
evenimentului au fost dr. Silvia Hoişie din
Iaşi şi dr. Mirjam Bercovici din Bucureşti,

supravieţuitoare ale Holocaustului, care
au vorbit despre experienţa trăită în acele
vremuri de tristă amintire.
SILVIAN SEGAL

în această perioadă foarte friguroasă şi
cum să îşi întărească imunitatea.
Luna ianuarie s-a încheiat prin sărbătorirea persoanelor născute în această
lună. Ciocolata, florile, muzica şi voiabună au fost prezente!
Nici generaţia de mijloc a Comunitaţii
Evreilor din Oradea nu a fost mai prejos.

Aceştia s-au întâlnit în serile de marţi,
când au discutat despre începutul acestui
an şi deciziile pe care le-au luat. Le-a fost
prezentată o revistă a presei, după care
au discutat despre cele mai importante
evenimente naţionale şi internaţionale. De
asemenea, au fost discuţii privind marcarea Zilei Internaţionale de Comemorare a
Victimelor Holocaustului.
Ianuarie a fost, după cum bine ştim,
o lună friguroasă şi cu multă zăpadă.
Tinerii comunităţii au încălzit atmosfera
participând la activităţile de tineret ţinute
în cadrul JCC Oradea. Astfel, în luna
ianuarie s-au întâlnit de trei ori pentru a
viziona împreună filmele „Ciocolată cu
dragoste”, „Scripcarul de pe acoperiş”
şi „Pianistul”. În timpul vizionării filmului

„Ciocolată cu dragoste”, tinerii au avut
parte şi de o surpriză: ciocolată caldă cu
arome de scorţişoară, piper sau vanilie
şi multe sortimente de bomboane de
ciocolată pentru a „gusta” mai bine filmul.
Şase tineri de la Comunitatea Evreilor
din Oradea s-au înscris la cursul de madrihim, organizat de JCC Bucureşti, participând deja la prima întâlnire. Bineînţeles,
au revenit cu o impresie foarte bună despre ceea ce au învăţat acolo şi aşteaptă
cu nerăbdare următoarea întâlnire!
Ca de obicei, zilele de miercuri sunt
marcate în comunitate de orele de Talmud
Tora, susţinute de rabinul Shraya Kav,
în vederea pregătirii cursanţilor pentru
convertirea la iudaism.
ANA MIRUNA ZAHARIE

venit în cuvântul mai multor vorbitori este
marea dezamăgire referitoare la umanitate pe care o evidenţiază Holocaustul :
trădarea şi nepăsarea oamenilor simpli,
a vecinilor, a colegilor, a celor care au
trăit împreună cu cei ce au fost deportaţi.
Dacă marii criminali erau parte a unui
sistem şi îşi priveau victimele ca pe nişte
„ne-oameni”, cei din proximitatea absolută
au contribuit în mod clar la punerea în
aplicare a acestui plan de exterminare,
fără precedent în istorie. Îi sărbătorim, pe
bună dreptate, pe Drepţii între Popoare, ei
reprezentând scânteia de lumină a acelor
vremi întunecate. Dar, oare, într-o lume
în care oamenii au suflet şi demnitate,
nu gestul lor era cel firesc? Rămâne întrebarea: de ce numărul lor a fost atât de
mic? De ce ceilalţi oameni „simpli” l-au
denunţat, l-au trădat sau l-au ignorat pe
vecinul evreu, care era dus spre moarte?
Cei prezenţi au încercat să găsească o
explicaţie acestor gesturi inumane, greu
de interpretat. Dintre cele 6 milioane de
evrei ucişi, un milion şi jumătate au fost
copii, ceea ce este cel mai greu de înţeles.

Cum au putut oamenii, de diverse etnii,
din atâtea zone ale Europei, să îndure ca
toţi aceşti inocenţi să fie condamnaţi la
moarte? Desigur, pot fi găsite răspunsuri
pe temeiuri de natură morală, economică,
religioasă sau psihologică. Cu siguranţă,
însă, este o temă care rămâne şi azi deschisă şi vorbeşte despre natura umană în
anumite momente ale istoriei.

s-a referit tot la tragedia Holocaustului.
Cele două madrihot, Rebeca şi Florentina,
i-au invitat pe micuţi să se alăture impresionantului proiect Butterfly. În cadrul acestuia, se pictează un fluture în amintirea unui
copil care a pierit în Holocaust. Micuţii au
făcut gestul acesta, impresionaţi fiind de
tragedia, pe care sunt prea fragezi să o
ştie şi să o înţeleagă în întregime, a copiilor care au pierit în Holocaust.

Jcc IaŞi
Str. Elena Doamna 15
Telefon: 023.231.37.11
www.facebook.com/groups/
jcciasi

Un fluture pentru un copil ucis....
Programul de duminică Olam Yeladim,
dedicat, aşa cum o spune şi numele, copiilor,

Jcc Oradea
Str. Mihai Viteazu 4
Telefon: 025.943.48.43
www.facebook.com/JccOradeaEvenimente

Vacanþa poþi sã o petreci la JCC!
În vacanţa inter-semestrială, la JCC
Timişoara s-a organizat o tabără de zi
pentru 15 copii. Autoarele au fost Bianca
Basch şi Michaela Nanu, care au dorit să
le ofere micuţilor un timp de bună-dispoziţie şi relaxare. Ele au adus împreună copii
de diferite vârste şi i-au îndrumat spre
a cunoaşte secvenţe ale vieţii evreieşti.
Dans, muzică, pictură şi, desigur, mult
joc s-au regăsit în proiectul lor. Acesta
a culminat cu o seară de Şabat la care
protagonişti au fost cei mici.
LUCIANA FRIEDMANN
Jcc TimiŞoara
Str. Gh. Lazăr 5
Telefon: 025.620.16.98
Pagină coordonată de
GEORGE GÎLEA
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Despre cum să întoarcem
definitiv
o pagină de istorie

La începutul lunii martie se încheie
preşedinţia României la Alianţa Internaţională pentru Memoria Holocaustului
(IHRA), organizaţie pe care am avut
onoarea să o conduc. La Plenara de la
Bucureşti, IHRA a adoptat prin consens o
definiţie de lucru a antisemitismului. Este
un instrument cu scop practic, un text de
o pagină. Un prim paragraf stabileşte că
“Antisemitismul este o anumită percepţie,
care se exprimă ca ură împotriva evreilor.
Manifestările sub formă de discurs sau
în forme fizice ale antisemitismului sunt
îndreptate împotriva evreilor sau neevreilor şi/sau împotriva bunurilor lor, împotriva instituţiilor comunităţilor evreieşti şi
lăcaşurilor lor de cult”. Definiţia include
exemple de manifestări ale antisemitismului, între care: incitarea la vătămarea
evreilor, mituri născocite despre puterea
lor, negarea Holocaustului, acuzaţii de
loialitate duplicitară ş.a.
Ne-am angajat să promovăm definiţia
de lucru şi pe agenda altor organizaţii, în
primul rând OSCE şi UE, România fiind
recunoscută acum ca un avocat ferm
al adoptării acestui instrument la nivel
internaţional. Ne-am bucurat când Guvernul britanic a adoptat definiţia generată
de IHRA ca instrument legal de lucru.
Congresul SUA a introdus anul trecut un
proiect de lege care conferă autoritate
aceleiaşi definiţii.
Există o explicaţie pentru insistenţa
noastră pe acest subiect. Exemplele
tragice de antisemitism care au apărut
în ultimii ani în Europa arată cât de important este să se identifice din timp, în
mod clar, rădăcinile antisemite, pentru
a preveni actele violente în viitor. Pentru
aceasta trebuie să ştim ce este de fapt
antisemitismul, cum se manifestă, cum
se răspândeşte, astfel încât ignoranţa
să nu mai poată fi oferită ca o scuză
pentru lipsa de fermitate sau pentru
impunitate.
Definiţia antisemitismului îşi poate dovedi utilitatea mai ales în condiţiile politice
actuale din Europa, în care populismul
şi naţionalismul capătă tot mai mulţi
adepţi.
Am putea da multe exemple. Politici şi discursuri antisioniste sau de
confruntare pe teme actuale cu Israelul
includ cel mai adesea formule antisemite. Urmare a prejudecăţilor, unii dintre
cei ce se împotrivesc migraţiei actuale
în Europa argumentează într-un mod
pervers deteriorarea siguranţei publice
şi creşterea costurilor de protecţie prin
prezenţa comunităţilor de evrei. Sunt
premise ca exerciţiile electorale care se
vor desfăşura în acest an în mai multe
state din Europa să includă şi retorici cu
tentă antisemită. Înregistrăm din ce în
ce mai multe cazuri în care istoria Holo
caustului este rescrisă în unele ţări pentru

a servi scopurilor populismului agresiv şi
nou inventatelor forme de “democraţie”
naţionalistă. Fantome sinistre din istoria
Holocaustului sunt albite de doctrinari
sârguincioşi pentru a servi unei astfel
de propagande. Rememorând tragediile
Holocaustului, ne întrebăm ce poate fi mai
hidos decât să regăsim în zilele noastre
în spaţiul public, în media, în social media
simpatii antisemite amestecate printre
mesaje de extremă dreapta sau printre
josnice contemplaţii negaţioniste.

Filderman şi atât de precis descrise
în Raportul final al Comisiei Wiesel
privind Holocaustul de pe teritoriul
României.
Dar oare asta înseamnă că am
încheiat misiunea privind prevenirea
şi combaterea antisemitismului din
România?
Nu putem trece cu vederea faptele
semnalate cu rigoare de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului în
România „Elie Wiesel” sau de MCA –
Centrul pentru Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului. Din păcate, multe
dintre acestea sunt tratate cu indiferenţă
sau mirare de opinia publică şi, conform
Raportului agenţiei FRA (Agenţia pentru Drepturi Fundamentale) a Uniunii
Europene, nu toate sunt investigate de
instituţiile care ar trebui să aplice legea.
După opinia unora, în România antise-

Preşedinţia română la Alianţa Internaţională
pentru Memoria Holocaustului
Din păcate, constatăm propagarea de
la an la an a trei neajunsuri ce ameninţă
eforturile lăudabile ale Europei de a
combate asemenea acţiuni: indiferenţa,
ipocrizia şi impunitatea.
După lecţiile învăţate pe parcursul
acestui an de preşedinţie IHRA, ne este
clar, ca misiune viitoare, că trebuie să
rămânem neobosiţi în a cultiva nu doar
amintirea dureroasă a trecutului, ci şi
îndatoririle noastre faţă de prezent şi
mai ales faţă de viitor. Toate semnele
neliniştii în faţa ameninţărilor antisemite din Europa de astăzi trebuie să ne
mobilizeze şi aici, în România, să ieşim
din zona de confort a ambiguităţii şi
indiferenţei.
Da, preşedinţia noastră la IHRA ne-a
arătat că o bună parte din societatea
românească începe să înţeleagă imperativul de a fi vigilenţi, de a fi responsabili
atunci când e vorba despre antisemitism.
Facem lucruri pe care alţii se feresc
sau se tem să le facă în confruntarea trecutului şi a greşelilor tragice de
atunci.
Spre exemplu, am fost surprinşi să
vedem miile de vizitatori, interesaţi să
afle adevărul despre pogromurile împotriva evreilor români din urmă cu 75 de ani,
la expoziţiile organizate în toată ţara şi la
sediile ambasadelor noastre. Publicul din
toată lumea a aflat despre actele de curaj
ale românilor recunoscuţi ca Drepţi între
Popoare. Cu ajutorul mai multor parteneri
externi am creat programe educaţionale
dedicate funcţionarilor publici – profesori,
magistraţi, poliţişti, diplomaţi – despre
Holocaust, despre rădăcinile şi pericolele antisemitismului, urii şi discriminării.
Tot în acest ultim an, am învăţat despre
impactul narativului pozitiv despre evrei,
despre istoria, tradiţiile şi priceperea lor,
despre sutele de evrei care au contribuit
la prestigiul internaţional al României.
Dihotomiile alb-negru moştenite din
doctrina comunistă pe tema antisemitismului şi Holocaustului sunt înlocuite tot
mai mult de nuanţe de gri, atât de bine
exemplificate în Memoriile lui Wilhelm

mitismul ar fi „un fenomen izolat”. După
opinia altora, pentru a da un răspuns
pertinent ar fi nevoie de un reper, de o
normă rezultată din analize competente.
Ar fi complet greşit să lăsăm deschisă o
asemenea dilemă.
Exerciţiul complicat care a dus la
adoptarea definiţiei de lucru a antisemitismului de către cele 31 de state membre
ale IHRA şi, mai apoi, promovarea ei în
cadrul internaţional mi-au indicat încă
o dată cât de firavă este graniţa dintre
voinţa politică şi declaraţiile de bune
intenţii. Poate fi o graniţă de o stranie şi
dezamăgitoare ambiguitate, în condiţiile
în care singurii care ar trebui să se teamă de consecinţele asumării şi aplicării
definiţiei antisemitismului ar trebui să fie
antisemiţii.
În confruntarea ambiguităţii, am
convingerea că România de astăzi are
prestanţa de a arăta că este de partea cea
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bună a istoriei. Iar o dovadă în acest sens
ar putea fi o decizie de asumare oficială
de către Statul român a aplicării definiţiei
de lucru a antisemitismului.
Urmăresc cu multă atenţie preocuparea pentru gesturi de solidaritate şi
simpatie faţă de comunitatea evreilor
din România, la aniversări, la sărbători
tradiţionale, la comemorări. Nădăjduiesc
de fiecare dată că sunt forme sincere de
respect, fireşti într-o normalitate a României. Dar, de fiecare dată, nu îmi pot reţine
gândul că solidaritatea şi simpatia de care
evreii din România au nevoie înseamnă
ceva mai mult decât gesturi emoţionale
şi amabilităţi ceremonioase în lumina
reflectoarelor. Putem face mai mult, prin
decizie şi implicare, pentru ca orice formă
latentă şi insidioasă de antisemitism să fie
denunţată şi oprită.
Asumarea aplicării integrale a definiţiei
de lucru a antisemitismului poate fi un
excelent îndrumar pentru ca România
să întoarcă definitiv o pagină tragică din
istoria naţională şi să dea un exemplu
de responsabilitate lumii întregi. Ar fi un
semn clar că ştim să înlocuim retorica
îngrijorată prin răspunsuri curajoase
şi ferme.
La încheierea preşedinţiei IHRA,
singurul imperativ pe care îmi îngădui
să îl transmit cu fervoare atât reprezentanţilor majorităţii cât şi ai minorităţii este
să lucrăm cât mai repede pentru a reuşi
asumarea adoptării, sub forma legală cea
mai potrivită, a definiţiei antisemitismului.
România ar putea să aibă, astfel, un
antidot eficient la impunitatea ce perpetuează prejudecăţi şi generează ură şi
un instrument efectiv de lucru şi acţiune
pentru instituţiile de aplicare a legii din
ţara noastră. Este o datorie de conştiinţă
pe care o avem faţă de victimele trecutului, dar mai ales faţă de semenii noştri
de astăzi.
Amb. MIHNEA CONSTANTINESCU
preşedinte IHRA

Noi aleşi la Parlamentul European

Moshe Kantor, preşedintele Congresului European Evreiesc, i-a transmis
felicitări lui Antonio Tajani, pentru alegerea acestuia în funcţia de preşedinte al
Parlamentului European. Antonio Tajani este „un bun prieten al comunităţii evreilor
din Italia şi al Israelului şi a fost un promotor neînfricat al unor legături mai strânse
între Israel şi UE, în special în domeniile comerţului şi cooperării tehnologice”, se
arată, între altele, în mesajul transmis de Moshe Kantor, în care se mai subliniază
că preocuparea lui Tajani pentru „păstrarea memoriei Holocaustului şi lupta sa împotriva antisemitismului sunt extrem de meritorii”.
Preşedintele CEE l-a elogiat şi pe fostul lider al Legislativului european, Martin
Schulz, şi i-a mulţumit pentru sprijinul său.
Pentru comunitatea evreiască din România, un motiv de satisfacţie este alegerea
tânărului europarlamentar Andi Cristea în funcţia de vicepreşedinte al Comisiei
pentru Politică Externă a Parlamentului European.
„Sunt onorat să fiu votat de către colegii mei de Comisie vicepreşedinte al principalului for parlamentar de politică externă. Vocea Comisiei pentru afaceri externe
este vocea Parlamentului European în exteriorul UE. Poziţia de vicepreşedinte
implică o responsabilitate crescută – dincolo de poziţia de preşedinte al Delegaţiei
pentru Republica Moldova (funcţie deja deţinută de Andi Cristea - n.red.), vom urmări
marile dosare de politică externă ale Uniunii într-o perioadă extrem de efervescentă”,
a declarat europarlamentarul român pentru Agerpres.
Reamintim că, în afara calităţilor sale oficiale, Andi Cristea este unul dintre
membrii Board of Trustees al Complexului Educaţional Lauder de la Bucureşti şi
i-a invitat pe liceenii români interesaţi de studiul diplomaţiei în mai multe vizite de
documentare la sediul Parlamentului European din Strasbourg. (M.O.)

Relaþii bilaterale ROMÂNIA - ISRAEL (1960)

1960 – marea jucătoare de tenis de
masă Angelica Rozeanu-Adelstein, prima
sportivă din România care a obţinut un
titlu mondial (1950), s-a stabilit în Israel.
7 ianuarie, Israel – cotidianul „Lumea Noastră” a publicat titlul Nou val
de arestări în R.P.R. ale evreilor acuzaţi
de sionism, informând că arestările sunt
legate de un proces a
25 de evrei, în frunte cu
ziaristul Efraim Ginger,
acuzat de „spionaj”.
10 februarie, Bucureşti – conducerea de stat şi de partid
a discutat problema emigrărilor în Israel
şi a combaterii naţionalismului evreiesc.
29 februarie, Bucureşti – Gheorghe Gheorghiu-Dej a primit pe Maurice
Orbach, fost deputat laburist. În cursul
întrevederii, liderul regimului totalitar din
România a subliniat că Reprezentanţa

Continuăm trecerea în revistă a principalelor momente
din istoria relaţiilor diplomatice româno-israeliene.
diplomatică a Israelului din Bucureşti „nu
are relaţii principiale cu populaţia evreiască”, solicitând evreilor „să facă anumite
lucruri care contravin legilor ţării”, faptul
datorându-se „instrucţiunilor de acasă”.
6 aprilie, Bucureşti – Referat al şefului Direcţiei I Informaţii externe a Securităţii, Nicolae Doicaru, prin care propune ca
în schimbul aducerii în ţară a unui număr
de 100 de oi Merinos, 25 de vite Jersey
şi 30 de porci rasa Landrace, prin Henry
Jakober, să se acorde vize de ieşire din
ţară familiei lui Bery Marcu. Astfel, se
subliniază în referat, „dacă s-ar aproba
această combinaţie, s-ar obţine pentru
statul nostru majorarea loturilor de animale de rasă (...) şi am evita cheltuielile de

transport în valută, ceea ce echivalează
cu suma de cca. 35.100 dolari SUA”. În
urma aprobării Referatului de către conducerea MAI, B. Marcu a fost eliberat, iar
la 15 iunie, acelaşi an, Internele au transmis Direcţiei Control Străini şi Paşapoarte
acordarea „de urgenţă” a vizei de ieşire
din ţară pentru familia lui Bery Marcu.
Aceasta este prima atestare a înţelegerii
schimbului de oameni contra produse sau
valută derulată de către Securitate.
4-11 septembrie, Tel Aviv – organizarea expoziţiei „Cartea şi arta plastică
românească”, vernisată de criticul literar
M. Haragor.
19 septembrie, Geneva – prelungirea, prin schimb de scrisori, a acordurilor

Comercial şi de Plăţi între Israel şi RPR
din 6 noiembrie 1958.
6 octombrie, Bucureşti – într-o Notă
a Securităţii privind unele aspecte ale
activităţii şef-rabinului Moses Rosen şi a
diplomaţilor Legaţiei israeliene cu prilejul
Anului Nou 5721 s-a consemnat că liderul
spiritual al evreimii române „continuă să
folosească cu abilitate
toate posibilităţile ce i le
oferă funcţia sa şi cultul
pe care-l reprezintă,
în scopul unei propagande naţionaliste profund duşmănoase
statului nostru”, principalele mijloace
folosite fiind discursurile susţinute în
diferite temple şi sinagogi, acestea împletindu-se cu importanţa acordată prezenţei
diplomaţilor israelieni şi a unor „elemente
sioniste” eliberate din închisori.
Dr. FLORIN C. STAN
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Puncte de vedere despre Holocaust

În colecţia Eseuri de ieri şi de azi,
Institutul European din Iaşi a publicat
o carte inconturnabilă: Esther Benbassa, „Suferinţa ca identitate” (trad. Irinel
Antoniu, 2012; cartea se mai găseşte
în marile librării). Autoarea, născută în
1950, la Istanbul, într-o familie de evrei
sefarzi, este doctor în istorie, profesor şi
coordonator de studii la École Pratique
des Hautes Études (Sorbona), specialistă
în istoria evreilor şi în studiul comparat al
minorităţilor. Autoarea ne încredinţează,
din capul locului, că „nu e uşor să scrii o
carte despre suferinţă şi cu atât mai puţin
despre identitate”. Pentru a realiza acest
demers i-au trebuit cinci ani. Incepe cu o
mică polemică. Ibsen spunea odată că
„durerea te face rău”, dar ea consideră
că „demnitatea şi speranţa ne conduc
spre mai bine”. De altfel, adaugă ea, „religiile s-au aplecat în mod tradiţional spre
suferinţa omului şi s-au străduit să dea o
explicaţie pentru a o face măcar suportabilă”. „In lumea noastră – ni se atrage
atenţia – suferinţa simbolizează însă
nedreptatea”. Fireşte, nu doar evreii au
avut de suferit şi nu există o scară Richter
a suferinţei. Secolul XX le-a întrecut însă
pe toate celelalte în materie de barbarie,
fiind prin excelenţă unul al suferinţei şi al

victimizării. Cu toate acestea, păstrând
„memoria doloristă”, suferinţa nu se poate
transforma într-o religie.
Esenţa lucrării poate să fie rezumată
la un motto al celui dintâi capitol, extras
din Talmudul babilonian (TB. Baba Batra, 60b): „Să nu purtăm deloc doliu, nu
putem. Dar nici să purtăm prea mult,
nu putem”. Exprimare lapidară dar şi
atotcuprinzătoare. Mai întâi e studiată
contradicţia dintre existenţa unui Dumnezeu bun şi suferinţa omului bun. Iov
e un astfel de simbol, căci el suferă pe
nedrept. Problemă teologică nerezolvată... Suferinţele par a fi un apanaj al evreului de-a lungul
a peste două
milenii. Apatrid,
iar, pentru unii
teologi, chiar
condamnat
definitiv, dacă
nu recunoaşte divinitatea
lui Christ. Din
metafizică sau
teologie tema
e însă brutal istoricizată, căci
dacă nu se

De curând a apărut o nouă carte a profesorului tecucean Ştefan Andronache,
un istoric de mare valoare şi un apropiat
al comunitaţii evreilor din Tecuci. Printre
numeroasele lui lucrări legate de oraşul
Tecuci se află şi „Evrei din judeţul şi oraşul
Tecuci”, lucrare realizată împreună cu
tecuceanca Medy Goldemberg, nepoată
a marelui Avram GoldsteinGoren,cel ce a contribuit substanţial la renovarea singurei
sinagogi rămase la Tecuci.
Acum, sârguinciosul prof.
Andronache a scos de sub
tipar, la sfârşitul anului 2016,
cartea „Tecuciul şi împrejurimile sale. Ghid turistic”, o
lucrare complexă, care are
380 de pagini şi cuprinde
60 de fotografii color despre
Tecuci şi împrejurimi, patru
hărţi turistice, zece pagini
cu adrese utile,11 pagini cu
biografii selective şi altele.
Cartea, care mi-a fost oferită la
lansare, conţine următoarea dedicaţie:
„Preabunului meu prieten Iancu Aizic, în
semn de preţuire şi cu mulţumirile ce i se
cuvin pentru sprijinul acordat în realizarea
acestei cărţi. Tecuci, 29 noiembrie 2016.”
Autorul aduce mulţumiri celor care l-au
ajutat la realizarea acestei cărţi, printre
care o găsim şi pe tecuceanca noastră
Medy Goldemberg, dar şi pe prietenul
autorului şi al subsemnatului, Alessandro
Nistor, nepot al regretatului Avram Goldstein-Goren.
Răsfoind cartea, găsim numeroase
personalităţi din rândul evreilor tecuceni.
Astfel, autorul aminteşte de anii 19161917 când la Tecuci au venit peste 500 de
polonezi care au fost cazaţi în numeroase
locuri, printre care şi la hotelul proprietarului Iancu Aizic (simplă potrivire de nume).
Sub titlul „Monumente de arhitectură” sunt
prezentate Sinagoga Meseriaşilor (singura de fapt din Tecuci), situată pe strada
Bran şi construită în anul 1870, Cimitirul
evreiesc vechi din strada Vânători. Printre
mai multe personalităţi tecucene, o găsim
şi pe jurnalista Sofia Scorţaru-Saar, fostă
redactor-şef la revistele în limba română
„Ultima oră”, „Revista mea” şi „Revista
familiei” din Israel. Tot aici le găsim pe dr.
Aniţa Goldemberg şi pe Marlena Braester
(lingvistă).
În anul 1900 exista o mare librărie
condusă de Moritz Horovitz,care deţinea
şi un spaţiu în care se desfăşurau întâlnirile de lucru ale Cercului Cultural Sionist
“Dr. Th. Herzl”.
Peste drum exista librăria lui Barbu
Peretz, fost viceprimar şi primar al Tecuciului, renumită în perioada interbelică

pentru activitatea de difuzare a cărţilor în
limbi străine.
Pe Strada Mare era o sală de festivităţi a Centrului cultural evreiesc „Dr.Th.
Herzl”, sala de spectacole şi cinematograf
„Haia Lifşitz”, cabinetul dentar Mayer
Mandel. În locuinţa acestuia funcţiona
şi Societatea artistică şi culturală „Amicii
teatrului”, unde printre participanţi îi aflăm pe avocatul
Avram Goldstein-Goren şi pe
Beno Herşcovici. Continuând
drumul, ne îndreptăm spre
strada Bran cu sinagoga actuală şi sediul Comunităţii din
Tecuci.Se aminteşte şi faptul
că în pasaj existau renumitele
magazine de ceasuri scumpe
ale cunoscuţilor Latres şi
Shecter şi, revenind pe Strada
Mare, găsim magazinele fraţilor Davidescu. Trecând peste
celebrul „pod de piatră”, pe
dreapta exista Fabrica de pielărie „Hercules” a lui Max W. Segall, cel mai mare
industriaş al Tecuciului în perioada interbelică, fost vicepreşedinte al industriaşilor
din România şi preşedinte al Comunităţii
din Tecuci.
Descrierea străzii Elena Doamna
prezintă locuinţa avocatului Moise Nistor,
parlamentar PNŢ, cumnat al lui Avram
Goldstein-Goren. Un lucru foarte important este că fostul sediu al Administraţiei
Financiare Tecuci, unde a fost şi liceul
de fete „Tache şi Elena Anastasiu”, a fost
construit pe amplasamentul Întreprinderii
I. M. Goldstein, unitate ce comercializa
produse petroliere şi uleiuri minerale.
Tot pe strada Elena Doamna se găsea
şi celebra Fabrică de spirt, care a fost
condusă mult timp de M. Flaişer.
Pe traseul Nicoreşti-Buciumeni-Poiana este amintit rabinul Alter Coifman, din
Nicoreşti, care în 1873 a ajutat mai mulţi
evrei să plece în Palestina, ducând cu ei
o bogată experienţă în viticultură.
Vorbindu-se de localitatea Gohor,
se aminteşte că în Narteşti îşi petrecea
vacanţele de vară Angelica Adelstein
Rozeanu, celebra jucătoare de tenis de
masă, campioană a României şi a lumii,
cu 17 medalii de aur şi 12 medalii de
argint.
La Iveşti exista marele boier Panaite
Balş. Acesta a făcut cadou populaţiei evre
ieşti terenuri pentru ca aceştia să-şi con
struiască şcoală, sinagogă, baie şi cimitir.
Autorul menţionează că anumite date
au fost culese din cartea „Strada Mare a
Tecuciului” de Iancu Aizic (Editura Cronica, Iaşi, 2003) şi din „Evreii din judeţul
şi oraşul Tecuci”, de Medy Goldemberg.
IANCU AIZIC

Evreii tecuceni în cărţi nou apărute

petrecea
genocidul
nazistofascist,
fără precedent într-o lume
pretins civilizată, nu s-ar fi recunoscut
plenar Statul evreu renăscut din cenuşă
(replica Holocaustului fiind recunoaşterea
Statului evreu). Mai mult. Atunci când o
parte a lumii arabe s-a lansat într-o ofensivă ce părea nimicitoare, lumea occidentală i-a venit în ajutor. Cu timpul însă au
prevalat interesele clientelare. Semnalul
a fost dat de generalul de Gaulle, acesta
susţinând că Israelul se poate apăra şi
singur. (Erodarea susţinerii Occidentului
a culminat cu recenta renunţare la veto de
către Statele Unite, privind documentul
de condamnare a Statului Israel – n.m.).
Autoarea conchide: „În conştiinţa opiniei
publice şi percepţia maniheistă a rolurilor confirmă perversitatea conceptului
de victimitate şi uşurinţa cu care acesta
poate fi însuşit şi chiar inversat”. Mai
mult. Acum, orice violenţă reală sau presupusă, orice traumatism par să solicite
recurgerea la vocabularul genocidului
antisemit, refuzându-i unicitatea, până
la a-l banaliza. De aceea Holocaust a
devenit Shoah, devenind paradoxal,
abstract şi opac pentru mulţi neevrei.
Aşadar, printr-o libertate prost înţeleasă,
se folosesc termeni ca Holocaustul roşu
etc., ca să contrazică, dintr-o stranie
„invidie”, unicitatea catastrofei evreieşti.
De aici, doar un pas până la a spune că
e vorba de „o problemă evreiască şi care
îi priveşte numai pe evrei”.

De parcă ar
fi fost un dialog
pe această temă
între Esther
Benbassa şi
Marta Petreu,
autoarea cărţii
„Generaţia ’27
între Holocaust
şi Gulag” (Polirom, 2016) ne
oferă o opinie
articulată, fără ocolişuri şi fără precedent:
„România a trecut prin două catastrofe,
dar are înclinaţia să-şi amintească numai
de una dintre ele. Ea a trecut prin Holocaust, contribuind la omorârea evreilor.
Şi poate cândva un istoric al gândirii şi
culturii româneşti va putea vorbi despre
această tragedie privind-o ca un român
care ştie că românii se simt la fel de
lezaţi, precum evreii, pentru că în timpul
războiului au fost omorâţi cetăţeni români
de etnie evreiască, adică, cu o părere de
rău personală, ce exprimă o părere de rău
colectivă pentru pierderea care nu a fost
doar a evreilor, ci şi a noastră, a românilor.
Poate că va veni o vreme când, asumându-ne evreii noştri ca ai noştri, vom vorbi
despre ei, despre cei pieriţi în Holocaust,
nu în nume personal, ci în nume colectiv,
ca despre o ireparabilă pierdere, aşa cum
vorbim despre morţii noştri de la Canal”.
Doar viitorul ne va spune dacă această
speranţă se va realiza, căci tot autoarea
ne atrage atenţia că „antisemitismul în
România nu s-a mărginit la legionari, deşi
aceştia au fost cei mai virulenţi”. O poziţie
exemplară, limpede şi demnă de urmat.
ŢICU GOLDSTEIN

La Editura PIM, din Iaşi, a apărut
volumul „Prin ţara unde soarele apune
în mare” scris de conf. univ. dr. Cornelia
Ursu, decanul Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universităţii „Apollonia”,
Iaşi. Debut al autoarei în plan editorialliterar, cartea cuprinde descrierea zilelor
petrecute în Israel, în primăvara anului
2016, a locurilor vizitate şi a întâlnirilor
cu oameni dragi.
Fiecare zi petrecută în Ţara Sfântă
a fost o nouă provocare la cunoaşterea
unor locuri minunate în compania unor
prieteni buni. La Haifa a admirat un apus
de soare în compania lui Edu Mattes şi
a lui Andi Ceauşu şi s-a
plimbat cu Bianca şi Delu
Marcovici pe faleza de la
malul mării. Apoi, mai spre
prânz, împreună cu Liana
şi Mirel Horodi, a pornit în
vizită la Stella Maris şi la
grădinile Baha’i, “pline de
exotism, culoare şi eleganţă”. A urmat o vizită
la locuinţa familiei Horodi
unde au fost „copleşiţi de
vulcanismul cromatic şi
varietatea tematică a tablourilor Lianei, cunoscută pictoriţă „tributară
armoniei, în general, şi culorilor, în special”. Acolo, li s-au alăturat şi Doina şi
Gusti Meiseles. Cu Puica şi Ivan Lungu,
au mers la Rosh Hanikra, unde „grotele
par a fi o poveste de dragoste între mare
şi munte datorită misterului ce le înconjoară”. Oraşul Nahariya i-a întâmpinat
cu emoţiile unei întâlniri „face-à-face” cu
Harry şi Janet Ross. Cu Francisca Stoleru
şi familia Mada şi Sergiu Davidsohn au
vizitat situl arheologic de la Cesarea. La
Tel Aviv au avut o plăcută întâlnire cu Fani
şi Roni Căciularu, Nadia şi Dorel Schor,
Magdalena şi Vladimir Brătescu, întâlnire
descrisă de Roni Căciularu, cu frumoase
gânduri, trăiri şi sentimente, în articolul
“Divina împlinire - Un înalt oaspete dorit:
scriitorul român Mihai Batog-Bujeniţă”,
publicat în „Jurnalul săptămânii”.
Cireaşa de pe tortul celor şapte zile
petrecute în Israel a fost întâlnirea organizată de Asociaţia Ziariştilor şi Oamenilor

de cultură de limbă română din Israel şi
„Jurnalul săptămânii”, întâlnire organizată
cu deosebită amabilitate de editoarea
Doina Meiseles şi onorată de prezenţa
fostei ambasadoare a României în Israel, E.S. Andreea Păstârnac, precum şi
a E.S., Gabriela Morar, ambasadoarea
Republicii Moldova în Israel.
Cornelia a scris pagini străbătute de
multă poezie, de lirism şi gingăşie sufletească, de dragoste faţă de oameni şi
locuri şi, mai presus de toate, de dragoste
faţă de Mihai, sufletul-pereche invocat în
fiecare gând şi-n fiecare cuvânt, citat şi
admirat mereu...

O călătorie alături de prieteni de suflet
prin ţara unde soarele apune în mare

La Iaşi, un eveniment cultural deosebit, organizat în parteneriat de Asociaţia
Universul Prieteniei, Asociaţia Literară
Păstorel, Comunitatea Evreilor şi Complexul Naţional Muzeal Moldova Iaşi, a
fost prilejuit de lansarea volumului întrun cadru încărcat de istorie şi cultură, în
Sala Dublei Alegeri de la Muzeul Unirii,
având drept gazdă şi moderator pe directorul muzeului, dr. Aurica Ichim, iar
în public, distinse personalităţi ale lumii
culturale ieşene: Elena Leonte, Horia
Zilieru, Vasile Burlui, Mihai Batog-Bujeniţă, Abraham Ghiltman, Dan Teodorescu,
Mihai Haivas, Rodica Rodean etc., care
au apreciat cartea lansată ca „o uşă spre
o lume deosebită”. În final, juristul Albert
Lozneanu, solist al formaţiei NIGUN a
Comunităţii Evreilor din Iaşi, acompaniat
la pian de prof. Aurelia Simion, a interpretat cunoscute melodii evreieşti care
au încântat publicul.
MARTHA EŞANU
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Decesul lui Radu Gabrea, o mare pierdere pentru cultura română
Decesul regizorului Radu Gabrea este o mare pierdere
pentru cultura română şi pentru comunitatea evreilor din România, al cărei prieten sincer a fost.
Având atât o formaţie tehnică (absolvent al Institutului
de Construcţii din Bucureşti), cât şi una artistică (a terminat
Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti),
doctor în comunicaţii sociale al Universităţii belgiene din
Leuwen, Radu Gabrea s-a impus în cinematografia română
printr-o viziune sensibilă şi obiectivă, prin onestitate şi erudiţie,
precum şi printr-un înalt spirit civic şi printr-o adâncă pasiune
pentru adevăr.
A reuşit să depăşească graniţele cinematografiei româneşti
cu filme precum „O făclie de Paşti” (1982), „Un bărbat ca Eva”
(1984), „Secretul peşterii de gheaţă” (1989). A semnat numeroase producţii apreciate, dintre care menţionăm: „Amintiri
bucureştene” (1968); „Urmărirea” (1971, serial TV); „Dincolo
de nisipuri” (1973), respins de cenzura comunistă, ceea ce
l-a determinat pe regizor să emigreze în Germania; „Peisaj
negru” (1976); „Călătorie surpriză” (1990, film TV); „Rosen
Emil – o tragică iubire” (1992); „Noro” (2002); „Moştenirea lui
Goldfaden” (2004);, „Împărăteasa roşie. Viaţa şi aventurile
Anei Pauker” (2011). A regizat un film documentar despre
naufragiul vasului „Struma”, prezentat în 2000. La Festivalul
de la Locarno, din 1970, a fost premiat pentru filmul cu care
a debutat în lungmetraj, „Prea mic pentru un război aşa de
mare” (1969).
Radu Gabrea s-a implicat activ şi în viaţa culturală iudaică
de azi (a inclus în cadrul Festivalului de Film de la Mediaş,
pe care îl organiza, o foarte apreciată secţiune de pelicule în
idiş şi ebraică, a selectat formaţia de klezmeri a Comunităţii
Evreilor din Oradea pentru participarea la evenimente internaţionale şi multe altele).
A avut o bogată activitate şi ca regizor de teatru, a fost profesor la Academia de Teatru şi Film din Bucureşti, a fost primul
preşedinte al Oficiului Naţional al Cinematografiei, a contribuit
substanţial la elaborarea legii cinematografiei din România.
În 2011, a fost distins cu Crucea de Cavaler a Ordinului
pentru Merite al Republicii Federale Germania.
Sub semnul recunoaşterii adevărului, Radu Gabrea s-a
aplecat asupra subiectelor ţinând de viaţa evreilor din România, printre filmele sale artistice şi documentare cu acest
subiect fiind „Evrei de vânzare” (2012), „România, România”
(2006), „Căutându-l pe Schwartz” (2011), „Călătoria lui Gruber” (2008), „Moştenirea lui Goldfaden” (2004), „Itzik Manger”
(2005).
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România a aflat cu
adâncă mâhnire vestea despre trecerea lui Radu Gabrea la
cele veşnice şi exprimă sincere condoleanţe familiei îndurerate, prietenilor marelui regizor şi tuturor celor care l-au
cunoscut şi îndrăgit.
A fost înmormântat la 12 februarie, în Cimitirul Bellu Ortodox din Bucureşti.
Dumnezeu să îl odihnească!
Comitetul Director al Federaţiei
Comunităţilor Evreieşti din România
Preşedinte,
Dr. AUREL VAINER
Vicepreşedinte,
OVIDIU BĂNESCU
Secretar General,
EDUARD KUPFERBERG

Un mare prieten al evreilor
L-am cunoscut pe Radu
Gabrea la defunctul, din păcate, Festival Goldfaden de la
Iaşi, când a venit să prezinte
documentarul ”Moştenirea Goldfaden”, o peliculă excepţională
care a trasat, în paralel, cariera
lui Goldfaden şi atmosfera în
care trăiau evreii din Iaşi la
jumătatea secolului al XIX-lea
când, de-altfel, aproape 50 la
sută din populaţia oraşului era
formată din evrei. Ştiam că în
anii în care a stat în Germania,
din cauza disidenţei lui faţă de
regimul Ceauşescu, a făcut şi
alte filme cu tematică evreiască,
apreciate în Occident. De aceea, în interviul pe care i l-am luat
atunci, în 2004, l-am întrebat de
unde interesul lui faţă de temele
evreieşti deşi nu era evreu. Mi-a spus că întotdeauna l-a interesat
cultura evreiască, cea de limbă idiş (vorbind perfect limba germană,
înţelegea idişul), filozofia evreiască din secolele XIX şi XX din Europa
centrală – Joseph Roth şi Franz Rosenzweig – pe care i-a citit, i-a
studiat. De-a lungul vieţii, până de curând, subiectele evreieşti nu au
lipsit din filmografia lui. Putem aminti emoţionantul film despre poetul
bucovinean de limbă idiş Itzhik Manger, prezentat tot la Festivalul
Goldfaden, serialul despre istoria klezmerului şi succesul său american, melodiile fiind interpretate de faimoasa cântăreaţă klezmer din
SUA, Elizabeth Schwartz, iar filmul artistic ”Călătoria lui Gruber” a
reprezentat o abordare originală a Pogromului de la Iaşi. Radu Gabrea
a realizat şi documentare legate de istoria contemporană a evreilor
români – ”Evrei de vânzare”, o analiză a modului în care s-a ajuns
la acea abominabilă vânzare de oameni, mai întâi a evreilor, apoi şi
a saşilor, de către regimul Ceauşescu. În sfârşit, ultima lui peliculă
”Împărăteasa roşie” a fost o încercare de a schiţa personalitatea celei
care a fost Ana Pauker. Dar Radu Gabrea a abordat şi aspecte din
istoria unei alte minorităţi de care se simţea aproape, cea a saşilor, cu
probleme deosebit de sensibile pe care a încercat să le desluşească.
Aceasta în două filme artistice –”Cocoşul decapitat” şi ”Mănuşile roşii”
– iar dispariţia lentă a saşilor, care au rămas cu nostalgia pământului
natal, a fost evocată în filmul „O poveste de dragoste – Lindenfeld”.
Printre multiplele şi variatele lui activităţi în domeniul filmului trebuie să amintim iniţiativa lui singulară, realizată cu mari eforturi, de a
organiza anual un festival de filme central şi est-europene la Mediaş
(MEECEF), care a ajuns la şase ediţii. Din programele acestui eveniment nu au lipsit filme cu tematică evreiască şi, la fiecare ediţie, la
Sinagoga din Mediaş au rulat filme în limba idiş, realizate în Statele
Unite. La Festival exista şi câte o ţară invitată, Israelul fiind prezent
chiar în prima ediţie. F.C.E.R. a fost în permanenţă parteneră în
această iniţiativă.
Dispariţia regizorului Radu Gabrea este dureroasă pentru cinefilii din
România şi nu numai. A fost un profesionist în activitatea lui, un umanist
şi un promotor al democraţiei. Atitudinea lui, interesul prezentat faţă de
viaţa evreilor, ataşamentul faţă de cultura evreiască şi iudaism ne dau
dreptul să considerăm, în mod justificat, că am pierdut un mare prieten
al poporului evreu.
EVA GALAMBOS

Timişoara

Expoziţie
dedicată
poetei Selma
Meerbaum

Un număr: 6.000.000. Tradus
în tot atâtea destine terminate la
fel, dar şi în lacrimi, în zâmbete,
în prieteni, dezamăgiri, speranţe,
clipe de extaz, munţi de teamă...
Nu vor exista niciodată biografii
ale celor şase milioane, oricâte
arhive se vor strânge nu se va
putea documenta viaţa fiecăruia
dintre cei ucişi în Holocaust. Ce
rămâne? Destinele răzleţe şi
emblematice ale celor a căror
mărturie tangibilă – picturi, jurnale, cărţi – le-a supravieţuit.
Centrul Cultural German din
Timişoara, cu sprijinul Institutului
Goethe din Bucureşti şi al Muzeului de Artă, care şi găzduieşte
evenimentul, a adus în oraşul de
pe Bega o asemenea mărturie.
Inaugurarea expoziţiei „Selma
Meerbaum – Tu, ştii tu, cum ţipă
un corb?”, în contextul marcării
Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului,
nu a fost una întâmplătoare. Este
povestea unei tinere poete al
cărei zbor a fost frânt, la doar 18
ani, când a murit la Mihailovka, în
Transnistria. Copila din Cernăuţi
a fost deportată acolo împreună
cu familia şi, în pofida vârstei
fragede, era deja autoarea unor
impresionante poezii în limba sa
maternă, germana. Expoziţia,
care ne conduce prin ororile
vremurilor, în contextul operei
autoarei, conţine 43 de panouri,
dar şi material documentar din
acele vremuri. Cele 57 de poeme ale Selmei sunt dedicate
iubitului, Leiser Fishman, şi au
rămas păstrate în manuscris. Ele
au fost descoperite şi publicate
pentru prima oară în anii 1970, la
Tel Aviv. Împreună cu poeziile lui
Paul Celan şi ale Rosei Auslander, versurile Selmei Meerbaum
compun o importantă parte a
moştenirii spirituale a evreimii
bucovinene.
LUCIANA FRIEDMANN

„Personaje şi poveşti din Bucureştiul sefard” – o epocă din trecut, încă nu revolută

La 1 februarie 2017, Institutul Cervantes din Bucureşti a fost gazda unui eveniment editorial de substanţă:
lansarea albumului „Personaje şi poveşti din Bucureştiul
sefard”, de Felicia Waldman şi Anca Tudorancea, apărut
la editura Noi Media Print. La masa rotundă au luat cuvântul E.S. Ramiro Fernández Bachiller, ambasadorul
extraordinar şi plenipotenţiar al Regatului Spaniei în România, E.S. Osman Koray Ertaş, ambasadorul Republicii
Turcia în România, dr. Adrian Majuru, istoric, managerul
Muzeului Municipiului Bucureşti, şi autoarele.
Directorul Institutului Cervantes, Rosa Maria Moro
de Andrés, a salutat apariţia cărţii ca „o nouă contribuţie
bibliografică şi istoriografică” venită în completarea volumului „Istorii şi imagini din Bucureştiul evreiesc” (2011)
şi a apreciat mult rezultatele cercetărilor întreprinse.
E.S. Ramiro Fernández Bachiller le-a felicitat pe
autoare pentru „umplerea unui spaţiu bibliografic până

Adrian Majuru, Anca Tudorancea, Felicia Waldman,
E.S. Ramiro Fernandez Bachiller şi E.S. Osman Koray Ertaş

acum gol”, evocând „legătura ombilicală” pe care evreii
din Spania au păstrat-o cu ţara de origine, dar şi prezenţa
comunităţii sefarde în România. Din volumul dedicat
Bucureştiului sefard i-au atras atenţia două amprente pe
care le consideră foarte puternice sub aspect istoric, şi
anume Cimitirul Evreiesc de Rit Spaniol şi Templul Cahal
Grande. O menţiune specială a fost acordată secţiunii
proverbelor în limba ladino, pe care vorbitorii de spaniolă
le pot recunoaşte şi folosi cu uşurinţă.
E.S. Osman Koray Ertaş a arătat că ţara pe care o
reprezintă la nivel diplomatic se mândreşte cu relaţiile
stabilite cu evreii sefarzi şi cu statutul pe care aceştia
l-au cultivat, de comunitate vie şi respectată. Contribuţia
evreilor sefarzi la civilizaţia turcă este recunoscută şi
salutată cu recunoştinţă, iar lupta împotriva antisemitismului este purtată cu mijloace nu numai legale, ci şi
culturale, aşa cum se relevă în această carte, care face
vizibilă contribuţia evreiască exemplară – a afirmat ambasadorul Turciei în
România.
Dr. Adrian Majuru a conturat un traseu al evreilor în Bucureştiul secolelor
al XVI-lea – al XX-lea, cu accent asupra
statutului socio-profesional pe care
aceştia îl ocupau. Totodată, istoricul a
povestit o experienţă personală în raport cu un evreu sefard, un chirurg care
în 1972 i-a salvat viaţa, operându-l de
pleurezie fără a accepta o retribuţie din
partea tinerei mame. Prin cercetarea lor,
autoarele i-au oferit „o surpriză deplină”,
realizând o cartografiere a prezenţei

evreilor sefarzi în Capitală şi publicând astfel o carte de
referinţă în domeniu.
Dr. Anca Tudorancea a subliniat frumuseţea unei
lumi trecute, una pe care cercetătorul o descoperă cu
o mai mare acuitate privind din perspectiva dispariţiei
clădirilor cu încărcătură simbolică (aşa cum a fost Cahal
Grande, distrus la pogromul din 1941). Între cei peste
125 de evrei care au fost ucişi în timpul Pogromului de
la Bucureşti au existat numeroşi sefarzi; cel mai tânăr
este Maurras Rodrigues Brickman (13 ani), a cărui fotografie a descoperit-o de curând la Cimitirul Giurgiului.
Identitatea lui şi a celorlalţi oameni care au fost asasinaţi în decursul pogromului îşi vor afla locul într-un
album dedicat istoriilor personale, carte la care lucrează
împreună cu cercetătorul Adrian Cioflâncă, directorul
CSIER.
Conf. univ. dr. Felicia Waldman a delimitat scopul
volumului de faţă: să deschidă o uşă pe care poate intra oricine, să actualizeze istoria şi memoria. Autoarele
şi-au propus să trezească interesul pentru subiectul
Bucureştiului sefard fără segregarea tipurilor de cititori,
răspunzând atât exigenţelor academice, cât şi aşteptărilor unui cititor nespecialist, dornic să afle şi să înţeleagă
mai mult. Dintre capitolele incitante ale cărţii, vorbitoarea
a enunţat „Personalităţi ale Bucureştiului sefard”, „Poveşti
comerciale de succes”, „Proverbe sefarde”. În afara lor,
se remarcă un capitol privind viaţa evreilor din România
reflectată în presa din Anglia şi un amplu reportaj fotografic cu imagini inedite sau doar uitate dintr-o istorie
de aproape cinci secole de prezenţă a evreilor sefarzi
în Bucureşti.
CLAUDIA BOSOI
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Evreii lui Trump

Deşi cea mai mare parte a evreilor americani îi votează în mod tradiţional pe democraţi iar prezenţa lor
a fost vizibilă în administraţia americană democrată,
există evrei, personalităţi importante, care fac parte
din GOP, Great Old Party, adică Marele Partid Vechi, cel
republican. Şi cu toate că în cadrul campaniei electorale
s-au înregistrat unele manifestări antisemite, rasiste,
Donald Trump nu şi le-a asumat. Dimpotrivă, a vrut să
se înfăţişeze lumii ca un prieten al Israelului şi al evreilor. Această ultimă ipostază era pe undeva firească,
Iată o listă a celor numiţi de Trump,
care îşi vor aduce contribuţia la elaborarea politicii americane în următorii
patru ani.
Fireşte, pe primul
loc îl amintim pe Jared
Kushner, ginerele preşedintelui. El a jucat un rol
important în campania
electorală, consiliindu-l
pe Trump mai ales în
ceea ce priveşte Israelul. Acum el a devenit
unul dintre principalii consilieri ai preşedintelui, care se va concentra asupra
problemelor din Orientul Mijlociu, Israel
şi asupra parteneriatului în sectorul privat
şi a comerţului liber.
David Friedman, avocat specializat în falimente şi juristul personal al lui
Trump, a fost nominalizat
viitor ambasador în Israel. Dacă la nominalizare
preşedintele a declarat
că el va servi la Ierusalim,
se pare că decizia de a
muta ambasada americană acolo a fost
amânată. Friedman, care vorbeşte bine
ebraica, este fiul unui rabin conservativ, iar familia a avut legături istorice
cu candidaţii prezidenţiali republicani,
găzduindu-l pe Ronald Reagan la o
masă de Şabat. Friedman nu numai că
sprijină construcţiile din teritoriu, dar a
şi susţinut material acest demers şi este
foarte sceptic în ceea ce priveşte soluţia
conflictului israeliano-palestinian prin
crearea a două state.
Jason Greenblatt,
princ ipalul avocat al
Organ izaţiei Trump, a
dev enit reprezentant
special pentru negocieri
internaţionale, concentrându-se asupra conflictului israeliano-palestini-

declara el, ţinând cont de faptul că ginerele lui este un
evreu religios, pe care preşedintele îl apreciază în mod
deosebit, şi de faptul că fiica lui, Ivanka, s-a convertit
la iudaism, iar nepoţii lui sunt evrei. Mai mult decât
atât, Trump a numit evrei într-o serie de funcţii-cheie. O
scurtă trecere în revistă ne arată cine sunt cei 11 evrei
aleşi de preşedinte. Potrivit sondajelor, 24 la sută dintre
evreii americani l-au votat pe Trump, voturile provenind
mai ales din comunitatea ortodoxă, a apreciat site-ul
Jewish Telegraphic Agency.

an, relaţiile cu Havana şi acordurile comerciale americane cu alte state. Evreu
ortodox, el a absolvit Yeshiva University
şi a studiat şi la o ieşivă din Cisiordania
prin anii 1980. El a recunoscut că are
o serie de informaţii de la persoane
implicate în guvernul israelian dar, de
când a terminat studiile de la ieşiva din
Cisiordania, nu a stat de vorbă cu nici
un palestinian.
Steven Mnuchin, fost
director executiv la firma
Goldman Sachs, a participat la campania electorală ca principal consilier
financiar iar Trump l-a
nominalizat ca secretar al
Trezoreriei. Cei doi sunt
prieteni de 15 ani. Face
parte dintr-o familie foarte influentă din
Manhattan. Împreună cu tatăl lui, cunoscutul negustor de artă Robert Mnuchin,
s-au îmbogăţit lucrând la Goldman
Sachs. Steven are o firmă în domeniul
entertainment-ului care a finanţat filme
ca ”Avatar” şi ”Lebăda neagră”.
Stephen Miller a jucat un rol crucial în
campania electorală, scriind cuvântările
lui Trump şi stimulându-i pe participanţi
la adunările electorale. El a fost numit
consilier principal de politică. Este un
evreu practicant.
Carl Icahn este un om de afaceri
şi investitor, numit consilier special în
probleme de legislaţie economică. El a
declarat că va lucra ca persoană particulară, nu ca angajat guvernamental.
Este un vechi susţinător al lui Trump,
ocupă funcţii importante în numeroase
mari companii americane şi este un mare
filantrop.
Gary Cohn, fost preşedinte la Goldman Sachs, a fost numit preşedinte al
Consiliului Economic Naţional al Casei
Albe. Este cunoscut ca o persoană deosebit de eficientă în pofida faptului că
suferă de dislexie. Este un mare filantrop,

care în 2009 a fondat Centrul Studenţesc
Evreiesc Cohn la Universitatea Kent
State, în onoarea părinţilor lui.
Boris Epshteyn este un strateg politic
republican, care a fost numit asistent
special al preşedintelui şi director adjunct
de comunicare. Bancher şi investitor din
New York, a fost director de comunicare
în campania prezidenţială din 2008 a
senatorului John McCain. L-a apărat pe
Trump de 100 de ori în cadrul unor dezbateri TV. A venit în SUA de la Moscova
în 1993.
Dr. David Shulkin este primul fost
demnitar din administraţia Obama,
preluat de Trump. La ora actuală este
subsecretar de stat pentru sănătate la
Departamentul pentru Problemele Veteranilor iar Trump vrea să-l facă ministru
plin. Shulkin este un medic internist care
a ocupat funcţii de conducere la mai multe spitale, printre care Centrul Medical
Beth Israel din New York.
Reed Cordish este prieten cu ginerele
lui Trump. El va fi asistentul preşedintelui
pentru iniţiative intraguvernamentale şi
tehnologice. Este partener în firmele
tatălui său, Cordish Enterprises, care
se ocupă de imobiliare şi entertainment.
Tatăl său, David, este membru în conducerea AIPAC, cea mai mare organizaţie
de lobby pro-israelian, şi prieten al lui
Trump.
Avraham Berkowitz, de 27 de ani,
este de asemenea prieten cu Jared
Kushner, cu care s-a cunoscut la un
meci de baschet în timpul unui program
de Pesah la un hotel din Arizona. A fost
numit asistent special al lui Trump şi al
lui Kushner. A absolvit Colegiul Queens
şi s-a angajat la Kushner Companies,
apoi la ziarul acestuia, “The New York
Observer”. După ce a absolvit Facultatea de Drept la Harvard, a participat în
campania lui Trump ca director adjunct
pentru analiză de date.
EVA GALAMBOS

Celebrând prietenia interconfesională la Timişoara

Tradiţioanala întâlnire ecumenică a fost găzduită în acest
an de Biserica Evanghelică-Luterană din Timişoara. Fiind anul
în care se celebrează 500 de ani de la Reformă, gazdele au
gândit un program special, în colaborare cu Biserica Reformată.
Evenimentul a fost deschis de părintele Kovacs Zombor, pastor
al acestei confesiuni, care i-a prezentat pe toţi cei prezenţi. La
cuvânt a urmat Mitropolitul Banatului, ÎPS Ioan Selejan, care
i-a salutat şi binecuvântat pe toţi cei prezenţi.

În buna tradiţie de odinioară, inaugurată de regretaţii Mitropolit al Banatului Nicolae Corneanu şi de Prim-Rabinul Ernest
Neumann z.l., la Timişoara domneşte spiritul unui „ecumenism
lărgit”, la care este invitată şi Comunitatea Evreiască. Cuvântul
din partea comunităţii, foarte apreciat de către cei prezenţi, i-a
aparţinut rabinului Zvika Kfir. Acesta a vorbit despre universalitatea mesajului lui Dumnezeu şi despre felul în care suntem
cu toţii fraţi în faţa răului. (L.F.)

Diplomaţi spanioli, exemple de umanism şi solidaritate

„Mai presus de datorie” se numeşte
expoziţia inaugurată la Galeria Helios
din Timişoara de Consulatul Onorific al
Spaniei din acest oraş. Evenimentul este
absolut inedit pentru oraşul de pe Bega,
după ce a avut un traseu semnificativ.
Excelenţa Sa Jose-Miguel Viñals Ariño,
Consul Onorific al Spaniei, a considerat
că este un eveniment cultural şi social de
referinţă să prezinte felul în care diplomaţi
din ţara sa de baştină au luptat, la nivel
individual, pentru a salva vieţile unor evrei
din locurile unde şi-au exercitat misiunea.
Poate părea un gest firesc dacă nu ne
transpunem în contextul politic al acelor
vremuri. Reprezentanţi ai guvernului
fascist al lui Franco, aflat în relaţii absolut
amicale cu Hitler, ei au ignorat politica
de stat şi au pus mai presus grija pentru
semenii lor aflaţi în situaţii disperate. Ei
au facilitat emigrarea în Spania a unor
familii cu ascendenţă sefardă dar şi a unor
familii care nu proveneau din acest spaţiu.
Expoziţia prezintă secvenţe biografice

dar şi demersurile efective întreprinse de
aceşti diplomati, unul dintre ei aflat chiar
la Bucureşti în anii războiului.
După introducerea plină de umanism
şi empatie a Consulului Onorific al Spaniei, a luat cuvântul un alt diplomat, prof.
dr. Silviu Rogobete, care a fost timp de
şapte ani Consul al României în Africa de
Sud iar acum coordonează Departamen-

tul de Partenariate, Relaţii Internaţionale
şi Diaspora al Universităţii de Vest din
Timişoara. Ambii vorbitori au împărtăşit
aceeaşi idee, potrivit căreia diplomaţia
este, mai presus de reprezentare, o
misiune şi un angajament în beneficiul
oamenilor. Preşedinta Comunităţii Evreilor din Timişoara, dr. Luciana Friedmann,
a pornit de la citatul talmudic, conform
căruia “cel ce salvează un om salvează
întreaga umanitate” şi s-a referit la acele
izolate crâmpeie de lumină, reprezentate
de acei “Drepţi între Popoare” care au
salvat puţin din onoarea unei lumi aflate
în derivă. Profesorul şi istoricul dr. Victor
Neumann, director al Muzeului de Artă
din Timişoara, le-a vorbit celor prezenţi
despre nevoia de a cunoaşte Holocaustul
dar şi pe cei care şi-au riscat viaţa pentru
a ajuta şi a salva evrei.
Expoziţia rămâne deschisă două
săptămâni şi poate fi vizitată gratuit de
timişoreni.
LUCIANA FRIEDMANN

A D MEA
V EESRIM !
Preşedinţi de comunităţi
nãscuþi în luna
martie

n Preşedintele
C.E. Piatra-Neamţ,
Emanuel Nadler,
reuneşte capacităţile literatului şi ale istoricului de artă cu
înzestrările managerului. Organizează
evenimente culturale
importante, punând
în valoare personalităţi originare din
Piatra şi lăcaşuri de cult – monumente
istorice, cum este Sinagoga din Lemn.
Colaborează cu conducerile unor instituţii de învăţământ din oraş pentru
aplicarea programului de studiere a
istoriei Holocaustului. Se preocupă de
educaţia iudaică şi asigurarea unui trai
decent pentru asistaţii din comunitate.
n Preşedintele
C.E. Roman, prof.
Iancu Wexler, se
remarcă prin devotament faţă de buna
întreţinere a patrimoniului iudaic – în urmă
cu câţiva ani a fost
renovată sinagoga
din oraş –, prin grijă
faţă de asistaţi. A reuşit să implice
autorităţile locale în inaugurarea, cu
prilejul comemorării a 75 de ani de la
Pogromul din Iaşi, a unui bust al Vioricăi
Agarici, „Drept între Popoare” consfinţit
de Yad Vashem, salvatoare, în gara din
Roman, a vieţii multor evrei aflaţi în Trenurile Morţii. În prezent, Iancu Wexler
lucrează la o monografie a comunităţii.
n Preşedintele C.E. Timişoara,
Luciana Friedmann, face parte
dintre tinerii care şi-au
făcut din comunitate o
a doua familie. Mentor
i-a fost prim-rabinul
Ernest Neumann z.l.
Formaţia umanistă –
este jurnalistă, colaboratoare permanentă la R.E., şi-a luat
doctoratul în litere – şi
pregătirea iudaică fac casă bună cu
tot ce înseamnă atribuţiile unui lider
comunitar, preocupat de prezentul şi,
mai cu seamă, de viitorul obştii. La
Centrul Comunitar Evreiesc din comunitate sunt organizate diverse acţiuni
destinate tinerilor, copiilor.
n Preşedintele C.E. Tulcea, prof.
Solomon Faimblat, a reuşit să
facă din comunitatea
sa una din cele mai
active în promovarea
valorilor culturale şi
restaurarea patrimoniului de cult iudaic.
Nu demult, a avut loc
reinaugurarea Templului din oraş. Are
grijă de cei vârstnici,
suferinzi, singuri. Cultivă bunele relaţii
interetnice, prin participări la festivaluri
ale diverselor etnii din oraş. Se ocupă
de educaţia civică a elevilor, colaborând cu profesori de istorie pentru
organizarea de acţiuni consacrate Zilei
de Comemorare a Holocaustului în
România. (I.D.)

La mulþi ani!
Domnule dr. Aurel Vainer, preşedinte
al F.C.E.R., la luminoasa vârstă a patriarhilor, vă rog să primiţi sincere urări
de sănătate şi de noi fapte de laudă în
prodigioasa dumneavoastră activitate.
Cu preţuire şi respect,
RADU CÂRNECI, scriitor
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Din activităţile de cercetare ale

O scrisoare inedită de pe vasul „Struma”
„6 ianuarie 1942
Draga mea,

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România

Povestea vasului „Struma” este foarte bine cunoscută în toată lumea, dar
aceasta nu înseamnă că ştim totul despre
tragedia celor 769 de pasageri, produsă în
24 februarie 1942. Sunt încă multe lucruri
importante de lămurit şi arhive de explorat. Informaţii noi au ieşit la iveală în cursul
cercetărilor pe care le-am făcut la Arhiva
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Printre piesele inedite
culese din arhiva CNSAS se numără şi o
scrisoare trimisă de unul dintre pasageri,
înainte ca vasul să se scufunde.
Scrisoarea, trimisă doamnei F. Fried
man din Bucureşti, datată 7 ianuarie
1942, era semnată de „Marcel”. Este
vorba de un pseudonim. Expeditorul real
era doctorul Zalman Cohn, care a pierit o
lună şi ceva mai târziu, odată cu ceilalţi.
În momentul scrierii scrisorii, vasul „Struma” era blocat de trei săptămâni în portul
Istanbul de către autorităţile turce. Deşi
drumul până la Istanbul, prima oprire, era
teoretic de 12 ore, vasul a ajuns în portul
Büyükdere pe 16 decembrie şi avea să
rămână acolo pentru 70 de zile. Evreilor
li s-a interzis să coboare de pe vas, trebuind să îndure condiţii dificile. Doctorul
Zalman Cohn le descrie cu îngăduinţă şi
umor, într-un moment în care situaţia nu
se înrăutăţise încă foarte tare. Autorităţile
britanice au acordat viza de intrare în Palestina doar pentru 9 pasageri care aveau
cetăţenie britanică.
În cele peste două luni în care pasagerii au fost blocaţi pe vas, în Istanbul,

Struma, grafică de Mirabelle Dors, Paris
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Continui cu descrierea peregrinărilor
noastre pe „Struma”.
Am încheiat ultimele mele rânduri
relatându-ţi ajungerea noastră la Istanbul.
De la 16 Decembrie, data ajungerii
noastre aici şi până astăzi ne facem
mereu ghicitori ca să aflăm data plecării
noastre de aici. După cum ţi-am scris
imediat după venirea noastră aici, motorul
vaporului a fost demontat pentru reparare
şi aşteptăm să ne fie adus pentru plecare.
Ştiu că am să fiu acuzat de tine de
uitare, nepăsare, etc., că am putut lăsa
aproape 20 de zile fără să scriu un rând.
Nu ai însă dreptate (ca totdeauna). A fost
o întâmplare extrem de fericită că am
putut expedia şi scrisoarea trecută, de
atunci nu s-a mai putut trimite un singur
rând. Această scrisoare o încep fără să
ştiu nici când va pleca, nici dacă va pleca; constituie totuşi o dovadă că m-am
gândit la tine.
Viaţa la bord e o plăcere. Sculatul se
face după dorinţi, fiecare salon aranjân
du-şi singur programul. Noi fiind trei,
avem singuri un salon ale cărui dimensiuni sunt următoarele: lat. 1,60; înalt.
1,80; adânc. 1,90, adică după cum vezi
un sertar ceva mai mare. În acelaşi fel
sunt trei saloane suprapuse parter, etaj
I, etaj II. Noi ocupăm salonul de la etajul
II. Avem avantajul că primim apă numai
după punte, pe când ceilalţi primesc şi
de la ceilalţi. Adâncimea de 1,90 m se
scurtează cu cel puţin 0,40 m, deoare-

ce la cap avem puse bagajele. Aşa că
atunci când ne întindem picioarele ne
ies afară din salon. Dezavantaj: trebuie
să fii veşnic cu ele spălate. Vecinii din
dreapta, stânga şi jos sunt mai simpatici
sau mai puţin, depinde de partea din
care îi priveşti.
Totul decurge cam monoton însă
destul de amuzant. Îmi reaminteşte de
anumite nopţi când jucam „concret sau
abstract” sau jocul cu animalele.
Mai prost este cu mâncarea. Prost
nu prin faptul că nu am avea sau nu ar fi
variată. Din contra, este însă altfel decât
am fost obişnuit.
De exemplu, astăzi dimineaţă s-a
servit o portocală. Are vitamine.
La prânz: Hors d’oeuvres: scrumbii.
Plat du jour: ouă tari şi salam.
Pâine 200 gr. pe zi, fără cafea, fără
compot şi fără fructe.
Seara: 4 smochine şi 15 alune turceşti.
Mâncare caldă sau ceai, lipsă. Acestea nu se prepară din lipsă de lemne. Tot
menu-ul se prepară la bucătăria bordului
şi se aduce la nasul fiecăruia şi nu-i rămâne decât să o mestece. Totuşi, cu tot
regimul, nimeni nu s-a îngrăşat încă aici.
Din contra, tuturor li s-au lărgit hainele.
Aeriseala se face tot după program.
Fiecare călător a căpătat un număr. În
total sunt 760 de numere. Începând cu
ora 8 dimineaţa, ies pe punte călătorii cu
numerele de la 1 la 150 şi stau până la
ora 9 şi astfel din oră în oră se schimbă
numerele. Şi pasagerii.
Ceea ce pune niţel piper vieţii zilnice
este aranjamentul comitetelor de condu-

cere. Fiecare crede că va putea realiza
ceva mai mult decât ceilalţi.
Se pare că se fac multe intervenţii ca
să fim debarcaţi aici şi să fim transportaţi pe uscat în Palestina. În felul acesta
pentru organizatorul voiajului, Pandelis,
Alya, Bunescu, Ariel & Comp. s-ar crea
un avantaj însemnat recuperându-şi
vaporul, spre a putea organiza încă o
plecare. Vaporul ajungând în Palestina nu
se mai poate înapoia, el fiind confiscat de
englezi. Cred că înţelegi jocul? Până se
va vedea cine va fi mai tare, noi trebuie
să stăm pe loc şi să nu putem face nimic.
Ce faci tu? Te-ai aranjat în vreun fel?
Încearcă şi scrie-mi pe adresa „Struma”
Istanbul recomandat cu retour recipisa,
poate în felul acesta să putem căpăta
scrisoarea; până azi nimeni n-a primit
vreo corespondenţă la bord, poate aşa
să vină.
Scrie-mi de toate şi toţi.
Te sărută cu mult drag, al tău
Marcel

disperarea a luat proporţii tot mai mari.
Au fost trimise sute de scrisori, telegrame,
care transmiteau încrederea şi speranţa evreilor de
pe vas că lumea de afară
nu-i va lăsa acolo uitaţi.
Într-o telegramă, trimisă
mai târziu decât scrisoarea
lui „Marcel”, stătea scris:
„Nu întârziaţi. Viaţa noastră
este în mâinile voastre. În
numele lui Dumnezeu, răspundeţi-ne dacă mai este
speranţă că vom coborî cu
toţii de pe vas. Dacă vom
putea continua călătoria cu
trenul”. Într-o altă telegramă,
un tânăr scria: „Situaţia este

groaznică din toate punctele de vedere şi
credem că în curând vom ajunge la ultima
noastră suflare”.
„Struma” era un vapor mic, cu o lungime de 16 m şi o lăţime de 6 m. Fusese
construit la mijlocul secolului al XIX-lea
ca şlep şi a zăcut în apele Dunării mulţi
ani. Când a ieşit din uz, a fost folosit ca
remorcher. Avea 180 de tone. Cu mare
greutate a fost adus în portul Constanţa
şi s-a arborat deasupra lui drapelul panamez. La data de 12 decembrie 1941,
nava „Struma”, concepută să primească
nu mai mult de 100 de pasageri, a părăsit
portul Constanţa, având la bord 769 de
emigranţi evrei care fugeau de urgiile
Holocaustului. La disperarea evreilor s-a
adăugat meschinăria negustorească a

altora, care au transformat emigrarea
evreilor într-o afacere veroasă. Fiecare
pasager a trebuit să plătească suma exorbitantă de 200.000 lei pentru un bilet,
pe un vas nesigur din toate punctele de
vedere.
Salvarea nu a venit. La 24 februarie
1942 vasul a fost torpilat şi scufundat de
un submarin sovietic. David Stoliar, pe
atunci în vârstă de 19 ani, a fost singurul
supravieţuitor al celui mai mare dezastru
maritim civil din timpul celui de-al doilea
război mondial.
Anul acesta se împlinesc 75 de ani de
la tragicul eveniment.
Redăm alăturat textul integral al scrisorii.
MARIA MĂDĂLINA IRIMIA

P.S. Îţi spun încearcă şi scrie aşa
pentru că nici un fel de corespondenţă nu
a venit la bord, decât numai telegrame.
P.P.S.
19 ianuarie
Am ajuns la motto de astăzi fără să
pot încă expedia scrisoarea. Tot nimic
nou. Totuşi poate până în 10 zile să putem pleca.
Te sărută dulce, Marcel

Mărturii fot
grafice
Bucureştiul dispărut: comerţul vechi evreiesc pe strada Şelari
Am întâlnit pentru prima oară imaginea magazinului „Cavalerul de mode“
din strada Şelari în lucrarea lui Frédéric
Damé, Bucarest en 1906. A fost una dintre imaginile care mi-au vorbit, arătând o
stradă vie, cu firmele pictate şi vitrinele
largi, departe de strada de astăzi. Furnicarul de lume era neobişnuit chiar şi

pentru alte cadre din aceeaşi carte şi
părea că marfa magazinelor avea mare
căutare.
Zona Victoriei-Carol-Lipscani-Bărăţiei
era aproape un lanţ comercial al comerţului de stofe, mergând de la ateliere
şi magazine de haute couture până la
galanterie pentru toate buzunarele la

Sursa foto: Frédéric Damé, Bucarest en 1906.

începutul Căii Văcăreşti şi în apropierea
infamantei străzi Lazăr, cu comerţul de
haine vechi. Prezenţa croitorilor şi comercianţilor evrei dicta la propriu moda
în vechiul Bucureşti.
Ce era “Cavalerul de modă”, astăzi locul unui hotel construit recent?
Arhivele relevă povestea unei croitorii
de lux pentru bărbaţi, începută încă din
1832 sub numele de „Fraţii Iscovitsch”,
din 1900 sub numele S.M. Iscovitsch.
Puţinele informaţii provin din dosarul pe
care Marcel S.M. Iscovitsch îl depune
pentru a obţine titlul de Furnizor al Curţii
Regale a României (1915). În piesele
acestui puzzle istoric reclamele rămân un
indiciu important, aşa cum este reclama
magazinului în Vocea Dreptăţii în 1891,
care preciza că hainele sunt producţia
atelierul propriu “cu cea mai mare eleganţă şi perfecţiune”, sau reclama din
Calendarul Lumii Ilustrate din 1923, unde
reapare numele lui S.M. Iscovitsch. Ne
imaginăm experienţa vizitei într-un astfel
de magazin prin reclama din Lumea Ilustrată din 1922, care preciza şi vechimea
afacerii, o adevărată carte de vizită în
branşă. Din păcate, în Anuarul Socec din
1925 apare sec numele unui succesor:
I. Ischovisch. Poate că acesta să fi dus
existenţa magazinului la împlinirea a 100
de ani (1932), o tradiţie pierdută astăzi.

Sursa foto: Lumea ilustrată, 1922

Poate că cineva îşi aminteşte de soarta
acestui loc. În definitiv, şi magazinele au
istoria lor...
ANCA TUDORANCEA

20		

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 488-489 (1288-1289) - 1 - 28 februarie 2017

Bucureşti – oraşul care nu uită Pogromul

Simpozionul ”Pogromul de la Bucureşti,
ianuarie 1941 – noi descoperiri istorice”

După momentul inaugural de dezvelire
a plăcii care dă numele noii piaţete, moment simbolic marcat de către preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, şi de primarul
Sectorului 3, Robert Negoiţă, întâlnirea
şi-a continuat desfăşurarea în interiorul
Sinagogii Mari, acolo unde a luat cuvântul
E.S. Tamar Samash, ambasadoarea Statului Israel în România, care a vorbit între
altele despre însemnătatea zilei stabilite
la nivel mondial pentru comemorarea
Holocaustului.
„Este foarte dificil de cuprins adevărata semnificaţie, amploarea acestei
tragedii. Istoria Holocaustului ridică multe
semne de întrebare despre natura umană
şi contextul în care sunt luate anumite
decizii, însă povestea sa este o poveste
umană, în centrul său fiind plasată fiinţa
umană. Oferind istoriei o faţă umană,
evităm astfel pericolul banalizării, abstractizării ei”, a spus ambasadoarea Israelului
la Bucureşti.
Prezent la eveniment, secretarul de
stat la Secretariatul de Stat pentru Culte,
Victor Opaschi, a ţinut un discurs despre
nevoia de luptă împotriva antisemitismului, dar şi despre personalitatea fostului
Şef-Rabin Al. Şafran, pe care a avut
onoarea să-l cunoască. „Am avut onoarea, de-a lungul multor decenii, să cunosc
unele dintre marile, uriaşele personalităţi
cu care poporul evreu se mândreşte.
L-am întâlnit de mai multe ori, la Bucureşti
sau la Geneva, pe Şef-Rabinul Şafran.
După ultima, ca după fiecare întâlnire cu
domnia sa, am resimţit o imensă bucurie
spirituală”, îşi amintea domnul Victor
Opaschi.
Moderatorul evenimentului, directorul
adjunct al Departamentului Cultură, Artă,
Media, Robert Schorr, a dat în continuare
cuvântul profesorului Alexandru Florian,
directorul Institutului Naţional pentru
Studierea Holocaustului din România
„Elie Wiesel”, care a vorbit despre necesitatea unei noi paradigme în societatea noastră, în ceea ce priveşte lupta
împotriva antisemitismului, xenofobiei şi
intoleranţei.
”Mult timp am crezut că educaţia, a
învăţa, a te informa despre tragedia Holo
caustului, despre distrugerea în masă a
evreilor reprezintă calea cea mai bună
pentru ca oamenii, astăzi, să-şi poată
schimba comportamentul şi să avem
spreranţa, dacă nu convingerea, că istoria
nu se va mai repeta. De puţin timp mi-am
cam schimbat opinia. Educaţia, bazată în
special pe istoria recentă, îşi face cu greu
efectul, având în vedere că decenii la rând
istoria Holocaustului a fost ţinută sub preş
sau a fost prezentată distorsionat.
Ca reprezentant al INSHR, dincolo
de proiectele de cercetare şi educaţie
pe care le dezvoltăm în instituţie, cred
că astăzi proiectele memoriale sunt modalitatea prin care istoria Holocaustului
poate produce un impact asupra noastră,
a celor care trăim în Europa şi în lume”,
a spus Alexandru Florian, făcând referire
şi la inaugurarea Piaţetei Şef-Rabin Dr.
Alexandru Şafran.
Secretarul general al F.C.E.R. şi
directorul Cancelariei Rabinice, Eduard
Kupferberg, a vorbit în mesajul său despre ororile Pogromului de la Bucureşti şi

despre faptul că în fiecare an în aceste
zile suntem datori cu o rugăciune pentru
cei pierduţi.
„Marcăm aici, la Sinagoga Mare din
Bucureşti, o zi care n-am fi vrut să existe
în calendar. O zi în care venim să rostim
o rugăciune şi să cinstim memoria unor
oameni, fraţi de-ai noştri, care acum mai
bine de şapte decenii şi jumătate au fost
luaţi de pe stradă, din casele lor, unii chiar
din această sinagogă şi au fost duşi către
moarte, doar pentru că erau evrei”.
După aceste alocuţiuni a urmat o slujbă religioasă, oficiată de rabinul Rafael
Shaffer şi de cantorul Emanuel Pusztai,
pentru memoria celor pieriţi în timpul
Holocaustului, în al doilea război mondial
şi pentru cei ucişi în pogrom la Bucureşti,
în 1941.
Partea a doua a întâlnirii a constat
într-un amplu simpozion istoric, care s-a
bucurat de expuneri foarte interesante
despre Pogromul de la Bucureşti, simpozion deschis şi moderat de dr. Aurel Vainer.
În cadrul simpozionului, preşedintele Comunităţii Evreilor din
Bucureşti, ing. Paul
Schwartz, a oferit participanţilor o perspectivă
emoţionantă, personală
a Progromului de la
Bucureşti. „Vreau să vă
spun că m-au marcat
pe viaţă evenimentele
acestea. În timpul pogromului nu aveam
încă un an. Însă, după aceea, vorbind,
cunoscând oameni care au suferit, m-am
cutremurat. În strânsă legătură, aş vrea să
vă spun o expresie pe care am auzit-o de
curând: fiecare om de pe această planetă
are nişte necazuri. Evreii au cel puţin un
necaz în plus! Mi s-a părut o expresie
netendenţioasă şi realistă. Asta în urma
propriei mele experienţe de o viaţă întreagă”, a spus Paul Schwartz, continuându-şi
expunerea cu exemple concrete de oameni nevinovaţi şi familii întregi de evrei,
mutilate de sălbăticia
legionarilor.
Deputatul F.C.E.R.,
Silviu Vexler, a apreciat
buna organizare, dar şi
dinamica evenimentelor comemorative desfăşurate, felicitându-i
pe organizatori pentru
efortul depus.

Mãrturia supravieþuitorilor:
„Vã rog sã spuneþi
mai departe ºi sã le arãtaþi:
iatã ce s-a întâmplat!“
Iacob Gutstein, supravieţuitor al violentului pogrom din ianuarie 1941, s-a
referit la numărul din ce în ce mai redus
al celor care au fost contemporani acelei
epoci. El a rememorat, în intervenţia sa,
jaful şi crimele comise acum 76 de ani,
condamnând recrudescenţa sporadică
a antisemitismului, manifestat prin intermediul unor publicaţii sau cărţi, ca un
epifenomen al societăţii actuale. „Eu cu
ochii mei am văzut o sută de morţi; erau

morţii de la Abator şi morţii de la Jilava.
Ar trebui aflat cum s-a petrecut, unde au
ajuns şi în ce context s-a întâmplat acest
lucru. Ce motiv au avut pentru a omorî
aceşti oameni?! Pentru că erau evrei. Vă
rog să spuneţi mai departe şi să le arătaţi:
iată ce s-a întâmplat!“, a afirmat vorbitorul.
În comunicarea sa,
intitulată „Masacrul de
la Jilava. Noutăţi documentare”, directorul C.S.I.E.R., Adrian
Cioflâncă, a abordat
problematica complexă
a masacrului comis în
zilele Pogromului de
la Bucureşti. În primul
rând, el a deplâns numărul redus al lucrărilor de specialitate
care ar putea genera un material documentar relevant şi actual. De asemenea,
din perspectiva metodologiei istorice,
implicarea Mişcării Legionare ridică o
problemă de clarificare, întrucât, potrivit
vorbitorului, după moartea lui Corneliu
Zelea Codreanu, mişcarea a cunoscut
apariţia unor facţiuni cvasiconcurente, cu
un oarecare grad de autonomie. Cu toate
acestea, cei mai mulţi erau afiliaţi Corpului
Muncitoresc Legionar. Masacrul de la
Jilava a constituit un punct de referinţă
în studierea evenimentelor, iar potrivit
rapoartelor Jandarmeriei coroborate cu
depoziţiile martorilor, au existat două locuri situate în pădurea Jilava în care au
fost comise crimele, urmând ca acestea
să fie marcate, în urma demersurilor
Federaţiei. Istoricul a afirmat că în documentarea asupra situaţiei martorilor s-a
ţinut cont de raportul efectuat la cererea
generalului Antonescu, care indică existenţa a câteva sute de persoane condamnate, acuzate fiind de diverse infracţiuni
precum ucidere, tâlhărie etc. În ceea ce
priveşte procesele în urma cărora au fost
condamnaţi participanţii la masacrul de la
Jilava, ele s-au desfăşurat la doar câteva
zile. De asemenea, au existat şi cazuri în
care mulţi dintre cei închişi au acceptat
să facă declaraţii detaliate despre aceste
evenimente, cel mai probabil la presiunea
autorităţilor comuniste, în timpul proceselor care au avut loc imediat după război.
Dr. Anca Tudorancea, secretar ştiinţific,
a plasat în centrul activităţii CSIER şi al preocupărilor personale
documentarea asupra
victimelor, recuperarea
numelor şi a istoriilor
individuale, aducerea la
lumină a fotografiilor de
familie. Prin cercetările
de teren desfăşurate în cimitirele Giurgiului şi Filantropia, s-a observat că în primul
loc de veci, victimele au morminte similare
– prin grija Societăţii „Sacra”, care a avut
în vedere nu statutele financiare diferite,
ci tragedia, care aboleşte aceste graniţe.
Fişele IML puse la dispoziţie de Institutul
„Elie Wiesel” au oferit o serie de date care
până acum nu fuseseră prelucrate altfel
decât în sens statistic. O analiză a locului
în care s-au născut aceste persoane relevă informaţii spectaculoase sub aspect
istoric: victimele proveneau, în marea lor
majoritate, din oraşe şi ştetl-uri din Moldova şi Basarabia, aflându-se la prima
generaţie stabilită la Bucureşti. Dintre cei
peste 125 de evrei identificaţi, numai 17
erau născuţi la Bucureşti, majoritatea fiind
tineri între 20 şi 40 de ani, mulţi necăsătoriţi. Lista completă a numelor, însoţite
de informaţii minimale asupra vârstei
şi profesiei, a fost publicată în numărul
anterior al revistei noastre.
Ca ilustrare a ripostei, a răspunsului
evreilor la trauma pogromului, dr. Lya Benjamin, cercetător, a prezentat conţinutul a
trei memorii de protest pe care Wilhelm
Filderman, la acea dată preşedintele Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti
din România, le-a adresat guvernului. În
primul, datat 12 februarie 1941, Filderman
enunţă rezultatele unei anchete privind

formele de distrugere şi
organele implicate (primari, prefecţi, Camera
de Comerţ, funcţionari),
identifică pogromul cu
punctul culminant al
manifestărilor antisemite şi solicită atât restituirea bunurilor, cât şi
pedepsirea vinovaţilor.
În al doilea memoriu
(8 martie 1941) Filderman întocmeşte un
tabel cuprinzând formele crimelor comise
şi solicită despăgubiri din partea statutului;
preşedintele FUCER îşi sprijină revendicările pe apelul făcut la interesul moral şi
material al ţării. Al treilea memoriu (1 aprilie
1941) stabileşte un procent al victimelor şi
amplifică necesitatea unui răspuns din partea guvernului. Replicile au fost fie evazive
(„Justiţia va decide după legile în vigoare”),
fie de o indiferenţă dispreţuitoare: „Parchetele sunt inundate de cererile evreilor!”, „Să
nu permitem evreilor să se obrăznicească,
să spună că guvernul militar s-a transformat în guvern protector al jidanilor!”. La 28
februarie 1941 se dispune ca numai actele
de banditism să fie pedepsite, dar bunurile
să rămână în proprietatea statului, iar la 17
aprilie 1941 evreilor le sunt restituite doar
obiectele rituale ale sinagogilor.
Prof. univ. dr. Carol
Iancu, de la Universitatea „Paul Valéry” Montpellier 3 din Franţa, a
susţinut prelegerea cu
titlul „Rabinul Alexandru Şafran şi Pogromul
de la Bucureşti: mărturii
şi documente”. În cadrul acestei expuneri,
el a prezentat fragmente din mărturiile şef-rabinului Alexandru
Şafran cu privire la zilele Pogromului
legionar. Liderul spiritual al comunităţii
evreieşti din România relatează în aceste rânduri momentele delicate prin care
a trecut întreaga sa familie. Legionarii
aveau să o ţină captivă pe soţia sa, forţând astfel capturarea sa. De asemenea,
vorbitorul s-a referit la articolele din
presa de limbă ebraică contemporană
consacrată nefericitelor evenimente din
ianuarie 1941, atunci când circula zvonul
dispariţiei şef-rabinului. Istoricul a dat citire şi unui fragment al cuvântării pe care
Alexandru Şafran avea să o rostească în
memoria celor asasinaţi, în care deplânge dispariţia lor şi se roagă pentru liniştea
sufletelor lor.
Dr. Marius Cazan, cercetător în cadrul
Institutului Naţional pentru Studierea
Holocaustului din România „Elie Wiesel”,
a prezentat comunicarea „Făptaşi în
Pogromul de la Bucureşti”. Potrivit vorbitorului, procesul de identificare începe
odată cu sfârşitul anului 1941, atunci când
autorităţile guvernului Antonescu dispun
realizarea unor tabele statistice cu cei
implicaţi în actele de violenţă. Aceste noi
liste includ peste 6.800 de condamnaţi
de curţi marţiale sau tribunale militare.
Datele statistice arată că, din cei 6.800
de condamnaţi, doar 300 au participat
efectiv la pogrom, dintre care şapte erau
femei, una din ele fiind identificată drept
soţia primarului din Jilava, considerată un
fief legionar. De asemenea, cercetătorul
indică faptul că peste 60% dintre cei
condamnaţi sunt tineri, în vârstă de până
în 35 de ani, fiind înregistrate şi nouă
cazuri în care participanţii erau minori
la data săvârşirii faptelor. Acelaşi raport
arată că marea majoritate a făptaşilor
se încadrează în sfera ocupaţională a
meseriilor manuale – muncitori calificaţi
şi necalificaţi.
În încheierea simpozionului, preşedintele F.C.E.R., dr. Aurel Vainer, a subliniat
importanţa organizării unor astfel de evenimente cu rol de aducere aminte a faptelor, de a cinsti memoria victimelor, dar şi
de a transmite recunoştinţa binemeritată
celor care s-au implicat în salvarea de
vieţi omeneşti.
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erti Barbera
– un îndrăgostit al blues-ului
Pe Berti Barbera îl cunosc de câţiva ani, dar îl ştiam de multă
vreme ca artist, personalitate singulară în lumea muzicală. L-am
văzut pe scenă şi în calitate de muzician, dar şi ca prezentator,
l-am ascultat la radio. Ne-am apropiat de când suntem ”colegi”
la B’nai B’rith şi mi-a plăcut atitudinea lui faţă de multiplele probleme evreieşti, modul în care voia să se implice în activitatea
acestei organizaţii. Mi-am dat seama că la el este prezentă dorinţa de perfecţionare. Sigur, toate acestea erau impresii după scurtele noastre întâlniri şi
schimburi de idei. În decembrie, am răspuns invitaţiei de a veni la concertul
lui de la Sala Radio, împreună cu Big Band-ul Orchestrei Radiodifuziunii. Cum
sunt amatoare de jazz şi mă consideram onorată de invitaţie, m-am dus şi nu
mi-a părut rău. Mi-a părut rău pentru cei care, deşi invitaţi, nu au putut veni.
A fost un mare succes, cu publicul ovaţionând minute în şir. Erau foarte mulţi
tineri în sală, ceea ce mi-a schimbat o prejudecată şi anume că jazz-ul s-a demodat, că numai persoane de vârsta mea sau, mă rog, din generaţia de mijloc
apreciază acest gen de muzică. Nu am avut dreptate. În ceea ce-l priveşte pe
Berti, a apărut în mai multe roluri, şi-a prezentat programul, piesele, orchestra,
a fost solist şi instrumentist, a rostit un text inteligent şi, în ciuda aplauzelor
şi succesului, a fost modest şi se vedea că se bucură din suflet de reuşită.
Atunci m-am gândit că poate ar fi interesant ca cititorii noştri să-l cunoască
mai bine pe acest artist care, aşa cum
a mărturisit în dialogul care a urmat,
nu se mulţumeşte, muzician fiind, să
facă doar ”artă pentru artă” ci doreşte
să ofere publicului o muzică frumoasă
şi valoroasă, un fel de ”evergreen”,
fiindcă jazz-ul, cu multiplele sale ramificaţii, nu moare niciodată.
Când vine vorba despre arta lui, Berti
este de neoprit. ”Mă bucur că mă întrebaţi deoarece Berti Barbera este foarte
cunoscut şi multă lume se întreabă ce
rol am în mişcarea muzicală a jazz-ului.
Când eu am ales muzica, o pasiune de-a
mea, drept vocaţie, profesie, mi-au plăcut
multe genuri şi aspecte, pe care le-am
studiat din interior. Am rămas tot timpul
omul curios în domeniul muzicii, pe care
o interpretez în felul meu, dar interesul
meu a fost şi este să preiau aceste tradiţii
şi informaţii sub forma lor nealterată. Am
studiat foarte multe în tinereţea mea –
rock, jazz, apoi blues –, mi-am păstrat în
permanenţă curiozitatea iar acum, la 45
de ani, am ajuns să mă preocupe tot ce
este legat de blues şi toate ramificaţiile şi
înrudirile sale – jazz, rock and roll, chiar
şi pop”, ne-a prezentat profesiunea sa de
credinţă muzicianul.
Întotdeauna, la un artist este interesant să-i afli începuturile, ce l-a determinat să fie ceea ce este. Cariera muzicală
a lui Berti Barbera începe din copilărie.
Născut la Bucureşti, dar crescut la Rădăuţi şi Suceava, într-o familie în care nu
numai că se asculta, dar se şi interpreta
muzică, tatăl având o orchestră de muzică uşoară de amatori, Berti – aşa cum
povesteşte – s-a născut cu simţul ritmului
şi cu înclinaţii muzicale. Probabil că acest
accentuat simţ al ritmului l-a determinat în
alegerea instrumentului muzical primordial şi preferat: tobele. ”Mai întâi au fost
oalele din bucătărie, apoi la Casa Pionerilor am găsit instrumentul, după aceea
mi l-am cumpărat. Am cam învăţat singur,
iar când în studenţie am avut prilejul să
ascult orchestre cu adevăraţi profesionişti
la baterie şi apoi am fost invitat să colaborez, m-am limitat la a fi solist vocal. Mai
târziu, am studiat mai aprofundat tobele,
muzicuţa, instrumentele de percuţie. Cânt
la vreo 20 dar mă concentrez mai întâi
asupra celor pe care le folosesc în acel
moment în formaţia mea şi le studiez. Dar
preferatele mele au rămas primele două”,
ne povesteşte el.

„Am fost fascinat
de lumea muzicii”
A avut o copilărie fericită, armonioasă,
fără constrângeri, părinţii i-au oferit un
mare dar – libertatea de a alege, de a-şi
decide singur soarta. A primit o educaţie
evreiască dar nu habotnică. ”Am crescut
la Suceava cu copii de toate naţiile. Erau
acolo români şi evrei, nemţi şi ucraineni
şi cred că acest lucru m-a făcut să devin
un cosmopolit. Recunosc, la noi se săr-

bătoreau toate sărbătorile, în urma cărora
primeam cadouri: şi Hanuca şi Crăciunul”,
îşi aminteşte Berti.
După ce a terminat liceul, deşi intuia
că va face o carieră muzicală, paradoxal,
nu a ales Academia de muzică, ci Academia de teatru. ”De fapt – recunoaşte
el – nu am fost la nici o şcoală de muzică.
Programul de la teatru s-a potrivit mai
bine felului meu de a fi decât Conservatorul, mult mai rigid, mai didacticist.
În cei patru ani petrecuţi la facultate am
avut suficient timp liber să cunosc diferite
formaţii, să ascult multă muzică. Asta nu
a însemnat că studiile mele teatrale ar
fi fost inutile. Deşi în afara rolurilor din
şcoală nu am mai jucat, dar am învăţat
multe lucruri care m-au ajutat în cariera

Mozaic

mea de muzician – relaţiile cu publicul,
interpretarea. M-am concentrat asupra
a ceea ce aveam nevoie în învăţarea
muzicii, voiam să cânt blues, să învăţ
improvizaţie muzicală. Când am cunoscut
prima formaţiune de muzicieni profesionişti, am rămas fascinat de această lume
şi mi-am dat seama că acolo este locul
meu. Este adevărat şi că în 1995, când
am terminat facultatea, lumea muzicală
arăta mai bine decât cea teatrală, era mai
bine organizată. Incredibil, dar în acei ani
am făcut turnee şi am trăit ca un rock star.
Nu a fost tot timpul aşa, dar am ajuns la
concluzia că muzica este calea mea, că
sunt un pasionat de muzică. Nu aş refuza
un proiect teatral, dar muzica este prima
mea opţiune”.

Secretul succesului –
acþiunea, munca
Berti Barbera nu face muzică pentru sine. I se pare foarte important să
transmită publicului o muzică autentică,
valoroasă, să aducă şi să facă cunoscuţi
în România artişti autentici, reprezentanţi
ai unor curente noi. ”Nu mă mulţumesc
ca muzica mea să fie doar o relaxare, o
distracţie pentru oameni, să o asculte la
un pahar cu vin sau să aplaude şi după
aceea, când se duc acasă, să uite. Vreau
ca s-o înţeleagă, să pătrundă în sufletul
lor”, spune el.
A avut performanţe, realizări, obţinute
nu foarte uşor. ”Mi-am dat seama că, în
afara talentului, succesul se obţine prin
foarte multă muncă, printr-o acţiune permanentă, prin multe eforturi, oriunde ai fi”.
L-am întrebat, urmând acest fir, dacă s-a
gândit vreodată să plece în străinătate,
inclusiv în Israel. ”Nu am refuzat această
idee, dar, recunosc, nu s-a ivit niciodată
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ceva care să-mi convină, un contract cu
condiţii avantajoase. O singură dată, chiar
în prima tinereţe, aş fi avut un prilej. Am
cântat în Austria şi ar fi trebuit să rămân
acolo, dar, din cauza unor angajamente
din România, am refuzat. Nu a mai fost o
a doua şansă. În Israel aş pleca şi mâine,
iubesc ţara, susţin sionismul dar nici acolo
nu găsesc condiţiile corespunzătoare,
acel contract care să mă satisfacă şi nu
mi-e indiferent ce fac, nu pot face orice,
cum am fost sfătuit de unii, există mândria
profesională. Aşa că, deocamdată, rămân
în România, unde nu e uşor dar am mai
multe opţiuni”.
Berti Barbera are multe proiecte
pentru viitor. ”Vreau să scot un album,
să continui cele două emisiuni de radio
şi activitatea în colaborare cu alţi artişti
– Alexandru Andrieş, Nicu Alifantis, Nicu
Patoi – şi, în primul rând, să-mi creez o
orchestră de blues cu care să concertez
cât mai mult. Orchestra este prioritară,
celelalte prioiecte vor fi atunci adiacente.
Simt nevoia să cânt în fiecare săptămână. Numai în concerte îţi dai seama de
calitatea formaţiei. Repetiţiile sunt importante, dar finalitatea este spectacolul. De
asemenea, aş vrea să realizez orchestra
de cameră a B’nai B’rith, cu un program
muzical variat, inclusiv muzică evreiască
autentică. În plus, trebuie să-mi fac timp şi
pentru sport, încerc să merg săptămânal
la antrenamente cu o echipă de rugby de
old boys. Îmi dau seama de necesitatea
sportului, a mişcării, care are o influenţă
benefică asupra stării de spirit a unei
persoane, a echilibrului şi capacităţii
ei creatoare. Cred că romanii, când au
formulat teoria ”mens sana in corpore
sano”, s-au gândit la acest lucru. Şi mai
cred că, dacă s-ar face mai mult sport, ar
fi mai puţine extremisme”.
A consemnat EVA GALAMBOS

Evreii din Texas solidari cu musulmanii
rămaşi fără moschee

Comunitatea evreiască din Victoria, statul american Texas, s-a oferit ca temporar
să le pună musulmanilor la dispoziţie sinagoga din oraş, aceştia rămânând fără
moschee în urma unui puternic incendiu petrecut pe 28 ianuarie. Potrivit cotidianului
israelian “Ha’aretz”, Shahid Hashmi, membru al comunităţii musulmane din oraş,
a declarat că reprezentanţi ai comunităţii evreieşti l-au vizitat acasă şi i-au oferit o
cheie de la sinagoga locală. Ulterior, a avut loc o reuniune interconfesională la care
au participat evrei, musulmani şi creştini din oraş, în urma căreia a fost strânsă suma
de peste 900.000 de dolari americani, bani care vor fi destinaţi reconstruirii lăcaşului
de cult musulman. Robert Loeb, liderul comunităţii evreieşti locale, a declarat că cei
25-30 de evrei au suficient spaţiu pentru a-l împărţi cu cei peste 100 de musulmani
afectaţi, deoarece este important ca în aceste momente oamenii să fie solidari unii
cu alţii. “Când o astfel de nenorocire se întâmplă, este important să fim unii lângă
alţii”, a declarat el aceleiaşi publicaţii israeliene. (D.D.)

F. Aderca în corespondenţă cu Martha Bibescu

Dintre scriitorii generaţiei sale, F. Aderca a fost şi el un
păstrător al corespondenţei întreţinute cu contemporani, ajunşi
la un grad diferit al notorietăţii. Există la Biblioteca Academiei o
bogată arhivă bine pusă la punct de el însuşi şi lăsată în grija fiului său Marcel Aderca (harnic traducător) pentru a fi depusă cu o
bogată documentaţie spre a ajunge la îndemâna cercetătorilor
ce se vor învrednici să reconstituie traseul prestaţiei literare
şi publicistice desfăşurate de F. Aderca. Scrisorile reprezintă
un fond extrem de bogat, interesant nu numai ca expresie a
personalităţii celui în cauză, ci şi pentru întreaga ambianţă a
vieţii literare în epocă. Vom restitui actualităţii pagini inedite de
corespondenţă cu titlul de exemplificare. Pentru început, două
epistole primite de la principesa Martha Bibescu.
Ambele mesaje sunt dactilografiate pe o hârtie specială,
având imprimată în capul paginii coroana ca emblemă
aristocratică iar la sfârşit – semnătura autografă a expeditoarei. Prima este expediată de la Mogoşoaia, la data de 22
iunie 1933:
Mult stimate Domnule Aderca,
Am citit cu o adevărată plăcere critica pe care aţi scris-o
despre Destinul Lordului Thomson of Cardington. Aţi adus un
omagiu înţelept acelui om cu suflet mare care a iubit şi a ştiut
cum să servească un ideal înalt şi prea puţin răspîndit.
N-am urmărit altceva, scriind această carte, decît să aduc
la cunoştinţa cîte unui român capabil să-l înţeleagă, faptele din
viaţa sa în legătură cu România, pe care a iubit-o mult, fără să
se laude cu acest sentiment inspirat de soarta ei nenorocită.
Am văzut cu plăcere că nobleţea adevărată şi-a găsit în
Dvs. un aprig apărător.
Vă rog să primiţi, odată cu mulţumirile mele cele mai sincere,
asigurarea sentimentelor mele cele mai alese.
Principesa Martha Bibescu

Celălalt document este datat la scurt interval – 12 iulie 1933.
De astă dată, are specificaţia modificată a locului unde a fost
redactat: Posada par Comarnic, Prahova.
Mult stimate Domnule Aderca,
Am primit la Mogoşoaia, în ajunul plecării, cărţile pe care
ai binevoit să mi le trimiţi, cu dedicaţii atît de măgulitoare încît
a trebuit să le citesc mai mult ca o dovadă de simpatie decît
ca o expresie a adevărului.
Îmi promit multă bucurie citind mai departe cărţile primite
şi mai cu seamă Tratatul de estetică.
Împărtăşesc cu Marcel Proust convingerea că legea
cea mare a lumii este la urma urmelor o lege de estetică,
pătrunsă pînă acum de prea puţine spirite, în decursul
veacurilor.
Părerile D-tale, în chestia aceasta, mă vor interesa desigur.
Te rog să primeşti, mult stimate Domnule Aderca, odată
cu mulţumirile mele reînnoite, asigurarea sentimentelor mele
cele mai deosebite.
Martha Bibescu
Protocolul înaltului loc în ierarhia societăţii, ocupat de cea
care redacta mesajul, obliga la o anumită lapidaritate stilistică.
Textul poate părea distant, dar nu e decât politicos, străin de
orice familiarism ce ar tulbura nivelul comunicării, coborându-l. Altminteri, poate fi luat drept exemplu de consideraţie
intelectuală autentică, aproape ca între doi protagonişti ai
aceleiaşi meserii de scriitor. Distingem o notă de afecţiune
colegială în faptul că Martha Bibescu renunţă să-şi mai afişeze
calitatea de Principesă în faţa semnăturii.
GEO ŞERBAN
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O posibilă selecţie a trei evenimente întâmplate în ultimele treizeci de zile
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Aºa-i rãu, aºa nu-i bine

Conform Eurostat (Biroul
de presă al UE), Bulgaria şi
România aveau, la 1 ianuarie 2017, cel
mai mic salariu minim din UE. Mai exact,
la noi acesta era de 275 euro, iar acum,
după mărirea din ianuarie, a ajuns la 322
euro. Desigur, mărirea e sensibilă, dar
ea nu ne duce nici măcar aproape de
plutonul de mijloc al statelor europene,
unde acest venit este de peste 500 de
euro. Ca să nu mai vorbim că în statele
bogate, adică Germania, Belgia, Olanda, Irlanda şi Luxemburg, el variază
între 1498-1999 euro.
Faţă de sumele de mai sus, chiar şi
salariul mediu net din România, din luna
noiembrie, de 483 euro (2172 de lei),
este sub nivelul mediu al salariului minim
din Europa! Acesta este locul pe care îl
ocupăm în Uniunea Europeană, după un
deceniu de la integrare, de unde şi urgenţa de a realiza cât mai rapid ţintele din
programul de coeziune. În aceste condiţii,
este limpede de ce şi guvernul Cioloş,
şi cel al PSD aveau ca obiectiv mărirea
salariului minim, deşi cu sume diferite.
Dorinţa românilor de a o duce ceva
mai bine i-a făcut ca tot ce au câştigat în
plus să dea pe cumpărături, inclusiv pe
bunuri de folosinţă îndelungată, dar şi
pe cadouri şi mici plăceri, dat fiind că decembrie a fost o lună plină de sărbători.
Aşa se face că, deşi este o ţară săracă,
Româna a ocupat, pentru a doua lună
consecutiv, locul al treilea în UE la ritmul
de creştere al comerţului cu amănuntul.
Or, creşterea de 7,9% din România,
faţă de 1,1% în UE, nu este explicabilă
prin numărul mare de sărbători, pentru
că şi locuitorii celorlalte ţări au obiceiuri
de a cumpăra mai mult de Crăciun şi
de Anul Nou. Ea arată, însă, de ce a
devenit consumul un motor periculos de
important pentru dezvoltarea economică
a României.
Problema cea mare apare însă
atunci când ne gândim că o parte tot mai
mare a bunurilor din comerţul românesc
sunt din import. „Producătorii autohtoni
pierd piaţa internă treptat. Avem probleme cu o tendinţă clară de erodare a
competitivităţii prin preţ a producătorilor
autohtoni”, avertiza de curând Mugur
Isărescu, care adăuga că „investiţiile
sunt, în continuare, relativ modeste”.
În aceste condiţii, parcă nici nu e de
mirare că FMI, Banca Mondială şi BERD
susţin, la unison, că în 2017 creşterea
economică a României va fi de 3,73,8%, C.E. prognozează o creştere de
4,4% iar BNR o aşază între 4% şi 5%.

Oricum, departe de cei 5,2% pe care
se bazează construcţia bugetului şi fără
această rată de creştere, cheltuielile
cu mărirea pensiilor şi salariilor se pot
dovedi nesustenabile.
Aşa că, şi dacă dai e rău, dar nici
dacă nu dai, nu e bine, după aproape
trei decenii de promisiuni. Întrebarea e
cum să păstrezi relaţia justă între nivelul
cheltuielilor şi echilibrul economic?
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Preºedintele Rivlin,
la reinaugurarea
bisericii din Tabgha

Cu aproape doi ani în urmă, extremişti evrei, prinşi şi arestaţi în scurt
timp de la comiterea faptei, au dat foc
bisericii din Tabgha, unde se crede că
Isus ar fi făcut miracolul multiplicării
peştilor şi pâinilor. Incendiul a stârnit
un val de revoltă în Israel, Monseniorul
Giacinto-Boulos Marcuzzo povestind că,
mergând pe străzile din Haifa, veneau la
el israelieni care îi spuneau că regretă
cele petrecute şi îl asigurau de solidaritatea lor. Din suma de un milion de euro,
cât a costat refacerea lăcaşului de cult,
400.000 au venit de la Guvernul de la
Ierusalim, la care s-au adăugat donaţii
din partea unor cetăţeni israelieni şi a
unor organizaţii evreieşti internaţionale.
După 20 de luni, lucrările s-au finalizat şi biserica a fost reinaugurată, în
prezenţa preşedintelui Statului Israel,
Reuven Rivlin, şi a soţiei sale. „Susţinem
libertatea religioasă – a spus şeful Statului evreu – pentru că noi ştim foarte
bine ce înseamnă să suferi persecuţii
religioase ... şi pentru că suntem un stat
democratic”. Preşedintele a mai amintit
că Decalogul a fost scris „pe două tăbliţe din piatră, pe care Moise le purta
cu el. Pe prima sunt poruncile care se
referă la relaţia noastră cu Dumnezeu.
Pe cealaltă sunt săpate poruncile care
vorbesc despre relaţia noastră cu cei
din jur. Acesta este echilibrul pe care
trebuie să îl păstrăm: să ne respectăm
credinţa şi convingerile, dar să nu uităm
niciodată datoria faţă de aproapele nostru. Aceasta este esenţa Statului Israel”.
Arhiepiscopul de Köln, cardinalul
Rainer Woeki, a subliniat că ziua reinaugurării este una de bucurie şi prietenie:
„Ştiu că dvs. şi preşedinţia Israelului
aţi făcut eforturi importante pentru
refacerea lăcaşului după incendiu. A
fost foarte emoţionant să auzim atât
de mulţi localnici din Ţara Sfântă, de
diferite religii, venind să ne asigure de
solidaritatea lor”.

Rabinul Alon Goshen-Gottstein, care
a reuşit, împreună cu alţi 20 de rabini
şi cu şeful Knesset-ului să determine
mii de evrei să îşi exprime susţinerea
şi solidaritatea, a spus că lecţia care
trebuie învăţată din focul pus la biserică
este că „dacă nu reuşim să devenim prieteni, vom mai avea şi alte incendieri, iar
misiunea noastră este una de prietenie,
învăţătură şi parteneriat”.
Aceleaşi idei au fost exprimate şi
de şeicul druz Muwaffak Tarif, care a
arătat că felul în care creştini, evrei
şi musulmani stau unul lângă celălalt
la ceremonie este „răspunsul etern
care se cuvine celor care încearcă să
aducă atingere solidarităţii popoarelor
şi religiilor din Ţara Sfântă. Trebuie să
afirmăm cu claritate că nu vom susţine
pe nimeni care încearcă să distrugă
legăturile dintre religii. Vom fi o punte
de pace, unitate şi dragoste”.
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Semne de furtunã
în lumea afacerilor

Unul dintre semnele inconfundabile
ale apropierii unei crize de mai mică sau
mai mare amploare este că investiţiile
se retrag din sectoarele cu risc şi se
îndreaptă către achiziţionarea de valori
cât mai sigure. Una dintre acestea este
aurul.
Consiliul Mondial al Aurului a anunţat, conform Reuters, că în 2016 cererea
de aur pentru plasarea investiţiilor a
atins cel mai ridicat nivel din ultimii patru
ani, respectiv de 1561,1 tone, cu 70%
mai mult decât în anul precedent.
Concomitent, a scăzut cu 15% ce
rer ea de aur pentru confecţionarea
bijuteriilor, care a ajuns la 2041,6 tone.
Şi băncile centrale din întreaga lume
continuă să achiziţioneze constant cantităţi mari de aur, dar aici volumul nu a
crescut.
În schimb, coincidenţă sau nu, Banca Centrală a Germaniei a repatriat
mai devreme din SUA o cantitate totală
de 300 de tone de aur, din rezerva sa
depozitată la sediul Trezoreriei Federale
americane. Tot anul trecut, Germania a
repatriat şi 105 tone din aurul depozitat
la Paris. Explicaţia constă în faptul că,
sub efectul crizei datoriilor din Zona
Euro, s-a decis ca o parte cât mai mare
din cele 3381 de tone de aur ale Germaniei să fie aduse acasă. Germania are
cea de-a doua mare rezervă de aur din
lume, după SUA, o jumătate trebuind
să fie adus acasă până în 2020, restul
fiind depozitat în SUA şi Marea Britanie.
ALX. MARINESCU

Ciorberia 2017

JCC a organizat a opta ediţie a Ciorberiei – FestivalulConcurs al Supelor si Ciorbelor, prezentat de directorul JCC
Bucureşti, Adrian Gueron. Alături de invitaţii speciali Mircea
Dinescu, Mircea Vintilă, Chef Adrian Hădean, din juriu au mai
făcut parte Andi Rond şi Marga Trifu. Evenimentul a reunit
peste 30 de concurenţi – membri ai comunităţii evreieşti din Bucureşti, copii de
la Grădiniţa “Gan Eden”, masteranzi ai
programului Cultură şi Civilizaţie Ebraică
şi alţi iubitori ai artei culinare. Juriul a fost
generos în privinţa recunoaşterii meritelor
concurenţilor, care au dat dovadă atât de
pricepere în domeniul gastronomic, cât şi
de imaginaţie în ceea ce priveşte ţinuta în
care s-au prezentat la această competiţie.
Premiile au fost împărţite pe mai multe
categorii. Astfel, Sorina Cartianu a obţinut
Menţiune pentru ţinută, Germina Nagâţ
a fost nominalizată la Premiul Special
al juriului. Masteranzii de la programul
C.C.E., coordonaţi de conf. univ. dr. Felicia Waldman, au primit Premiul Special al
juriului pentru „Ciorba intelectualilor”. Nici
copiii de la Grădiniţa „Gan Eden” nu s-au
lăsat mai prejos, ei obţinând Premiul de
popularitate, în cadrul secţiunii „Ciorberia Copiilor”. Podiumul a fost ocupat de
Rozina Stănescu, care a obţinut locul III,

Carmen Hannah Ioviţu şi Diana Cercel pe locul II şi Adriana
Mihai, cea care a câştigat locul I al acestei ediţii Ciorberia
2017. Pe lângă felicitările juriului, câştigătorii au primit diplome şi premii constând în aparate electrocasnice din partea
organizatorilor. (D.D.)

Petiţia evreilor
pământeni adresată
Corpurilor legiuitoare
„Între primele lucrări care ni s-au impus
– scrie Adolf Stern în memoriile sale – era
să spunem cuvântul nostru ţării şi oamenilor de la putere, care fac şi desfac legile”.
Preşedintele Uniunii Evreilor Pământeni
avea în vedere petiţia înaintată Corpurilor
legiuitoare la începutul lunii martie 1910 cu
prilejul dezbaterii şi adoptării proiectului de
lege pentru încurajarea industriei naţionale.
„Aleşii naţiunii” erau rugaţi ”ca legea să-i
deosebească pe evrei de străini şi să le
recunoască însuşirea de pământeni”. Dispoziţiile care îi interesau pe cei de la UEP
erau cuprinse în articolul 8, care stipula că
personalul străin din aşezămintele industriale „nu poate trece peste 25% din numărul
total al celor întrebuinţaţi în fabrică şi că
salariile personalului străin nu pot depăşi
25% din totalul remuneraţiilor plătite de fabricant personalului fabricii”. Evreii au cerut
ca, în calitatea lor de supuşi români, să fie
incluşi în proporţia de 75% personal românesc. Dacă se va proceda altfel, se arăta în
petiţie, „n-ar fi numai o cumplită nedreptate
ce li s-ar face, ci ar fi şi o mare, o neiertată
greşeală din punctul de vedere al intereselor
naţionale româneşti. Dreptul de
a trăi muncind în industrie şi
pentru înflorirea acestei ramuri
de activitate naţională nu este
şi nu trebuie considerat ca un
drept politic, se arăta în petiţie.
Oricine munceşte pentru propăşirea industriei naţionale face act de bun patriot, căci ajută
la întărirea României ca stat şi ca naţiune”.
Petiţia elaborată de Adolf Stern, împreună cu S.Labin şi Grosman, are o importanţă
istorică nu doar prin revendicările pe care
le cuprinde, ci şi datorită argumentelor folosite şi concepţiilor social-politice pe care le
reflectă. Ea cuprinde următoarele capitole:
Dovada însuşirii de pământean a evreilor
români; Tăria elementului românesc; Chestia asimilării; Teoria clasei de mijloc; Evreii
faţă de cultura naţională; Numărul evreilor
români; Evreii în economia naţională; Evreii
la sate şi în agricultură; Evreii în industrie,
comerţ şi meserie. Deci este o analiză pe
bază de date şi fapte a ceea ce reprezenta
populaţia evreiască din România la momentul respectiv. În final s-a anexat un tabel complet al legilor, regulamentelor şi măsurilor
administrative îndreptate împotriva străinilor
şi aplicate evreilor pământeni. Petiţia a fost
dată şi publicităţii pentru informarea opiniei
publice.
A fost primul document public care
informa despre evrei în spiritul adevărului
istoric şi din perspectiva realităţilor sociale.
Petiţia a fost înaintată şi regelui şi membrilor
guvernului. Şi nu a rămas fără ecou în dezbaterea Corpurilor legiuitoare. Astfel, C.C.
Arion, reprezentant al Partidului Conservator, ulterior ministru al Instrucţiunii Publice,
a ţinut să precizeze că „prin acest articol
se protejează munca tuturor pământenilor
din ţara noastră, oricare ar fi originea lor,
faţă cu toţi străinii cari ne invadează din
străinătate”. În concepţia lui Arion, „pământeanul creştin sau evreu are drept la muncă
în Ţara românească”. Este semnificativ şi
răspunsul lui M.G. Orleanu, ministrul Industriei şi Comerţului. ”Voi face apel mai întâi la
cetăţenii români şi apoi, pentru completare
a locurilor ce mai rămân, voi face apel la
locuitorii din ţară, băştinaşi, care deşi nu
sunt cetăţeni, nu se bucură de protecţiune
străină”. Deşi răspunsul ministrului nu a fost
considerat mulţumitor, conducerea UEP a
reţinut faptul că ministrul a folosit cuvântul
de „băştinaş” pentru caracterizarea evreilor.
Din memoriile lui Adolf Stern rezultă că,
aflându-se într-o audienţă la rege, a obţinut
promisiunea suveranului că va interveni la
ministru ”căci este cu neputinţă a răpi dreptul
la muncă unei populaţii stabilite în ţară din
moşi-strămoşi”.
Legea încurajării industriei naţionale nu
a fost votată.
LYA BENJAMIN

Evrei
în viaţa
publică
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Leonard Zăicescu, un evreu care a trăit
sub trei dictaturi

Ziarist, profesor, supravieţuitor al
Trenurilor Morţii, LEONARD ZĂICESCU
împlineşte 90 de ani, fiind născut pe 27
martie 1927. Îi urăm LA MULŢI ANI şi,
împreună cu el, aruncăm o privire asupra
vieţii unui evreu sub trei dictaturi.
– La 90 de ani, aduni o mulţime de
amintiri. Care sunt primele?
– M-am născut într-o familie evreiască
modestă, din cartierul Păcurari al Iaşilor.
Tatăl meu era meseriaş şi aveam şapte
fraţi. Nu era religios, dar acasă atmosfera
era impregnată de iudaism, se respectau
toate sărbătorile evreieşti. Tata era un
autodidact, iar eu am moştenit de la el pasiunea pentru citit. Mama, care provenea
dintr-o familie cu tradiţii religioase stricte,
refugiată din Polonia, respecta caşrut-ul.
Întotdeauna tata avea grijă ca de Pesah şi
de sărbătorile de toamnă să ne cumpere
câte ceva nou, iar mie îmi plăcea atmosfera de sărbători, îl însoţeam cu bucurie la
sinagogă. Am învăţat să scriu şi să citesc
ebraica la heder, apoi am fost la Şcoala
primară „Carol I”, unde în clasă eram
numai câţiva evrei, dar în mediul acela
nu m-am confruntat cu antisemitismul,
poate cu excepţia momentului în care se
dădeau premiile, şi nu primeam niciodată
premiul întâi. Cât despre liceu, ce ar fi azi
clasele 5-8, nu am făcut decât doi-trei
ani, pentru că au intervenit legile rasiale
şi majoritatea elevilor evrei au plecat la
Liceul „Cultura”.
Elogiile care se aduc azi perioadei
de dinaintea Pogromului privind evoluţia
economiei şi democraţia din România
sunt exagerate, dacă ne gândim că
mişcarea legionară s-a născut la Iaşi, în
acele vremuri, la fel şi mişcarea cuzistă. Şi
prima adunare naţională legionară a avut
loc la Iaşi, iar eu m-am dus acolo pentru
că voiam să îl văd pe rege. Erau acolo
regele, Antonescu în uniformă legionară
şi toţi şefii mişcării. Era un paradox, pentru că, în general, atunci evreii trăiau în
relaţii bune cu vecinii lor români, deşi se
produceau deja incursiuni ale studenţilor
în cartierul evreiesc, care se terminau
cu evrei înjuraţi pe stradă, bătuţi, răniţi,
vitrine sparte, magazine jefuite.
Era o stradă, căreia îi spuneam „Strada Interzisă”, de fapt se numea „Aurora”,
o scurtătură care făcea legătura între mahalaua Păcurari şi grădina Copou. Odată,
în vacanţă, aveam vreo nouă ani, am vrut
să mergem în parc, iar în grupul nostru
era şi un nepot de preot, care însă avea
o figură desprinsă parcă din caricaturile
antievreieşti din „Porunca vremii”. Era
roşcovan, pistruiat, cu nasul coroiat. El
ne-a îndemnat să o luăm pe acea stradă
şi, când am fost opriţi, a încercat să ne
apere, aşa că a luat cea mai cruntă bătaie
dintre toţi! Ceva similar a păţit şi bunicul
meu, care se afla într-un tramvai din Iaşi

şi nişte bătăuşi i-au smuls barba şi au vrut
să îl arunce din tramvai, el scăpând numai
datorită intervenţiei celorlalţi călători.
Înainte de rebeliune, legionarii îşi făcuseră o cooperativă în piaţa Sf. Spiridon
şi acolo mai găseai zahăr, ulei şi alte
mărfuri rare. Eu am strâns nişte bani şi
m-am dus acolo, deşi la intrare scria că
accesul „jidanilor” era interzis. Am cumpărat câte ceva şi, când să plec, am fost
recunoscut, bătut şi toate cumpărăturile
mi-au fost aruncate pe jos, aşa că m-am
întors acasă fără mult-râvnitul zahăr, pe
care abia aşteptam să îl punem în ceai.
– La Pogromul de la Iaşi aţi fost în
Trenul Morţii, care a mers
la Podu Iloaiei.
– Au venit şi ne-au luat
de acasă şi la Chestură am
fost despărţit de tata. El a
fost în trenul de Călăraşi,
dar a decedat pe drum şi
nici în ziua de azi nu ştiu
unde se află mormântul
lui. Un unchi de-al meu,
care a fost în vagon cu el,
mi-a povestit că tata ar mai
fi putut trăi, pentru că după
ce i s-a făcut rău i s-a dat
un loc mai aproape de o
gură de aer, dar nu a mai
vrut să se ducă, disperat că
mă lăsase singur şi că nu
ştia ce soartă au avut cei
rămaşi acasă.
Îmi pare rău că am avut atât de puţin
timp împreună cu tatăl meu, care a murit
la 45 de ani. Întotdeauna, în copilărie, mă
rugam să ajung eu la 50-60 de ani, ca să
pot suporta mai uşor dispariţia părinţilor
mei.
Azi, mai sunt câţiva supravieţuitori, iar
negaţioniştii se înmulţesc. Vreau să spun
că şi comuniştii căutau să acopere urmele
Holocaustului. Mai am şi acum o dovadă,
şi anume că mamei mele i s-a dat pensie
de văduvă de război, deşi tata a murit
în Trenul Morţii. Pogromul a avut loc pe
străzile Iaşiului, nu pe câmpul de luptă.
– Aţi trăit sub trei dictaturi: cea a lui Carol II, cea antonesciană şi cea comunistă.
– Da, sunt un evreu care a supravieţuit
la trei dictaturi. Important e că sub toate
trei am avut de suferit. După venirea
comuniştilor, au încetat oprimările şi majoritatea dintre noi a crezut că veniseră
vremuri mai bune, dar după numai doi-trei
ani au început alte discriminări. Eu am
putut să îmi continui studiile, am făcut Facultatea de Filologie română şi franceză
şi am învăţat puţină engleză.
– Ce scriitori preferaţi?
– Aveam un cult pentru Tolstoi, pentru
Gogol, dar mi-au plăcut şi Sadoveanu,
şi Ionel Teodoreanu, clasicii englezi şi
francezi.

Treptele unei treceri

Însemnările Stelei Georgescu* sunt
născute din nevoia de a sta de vorbă
cu sine, cu oamenii, cu Dumnezeu. Au
firescul oralităţii: microunivers cu zile
monoton-curgătoare şi clipe intense;
„cardiogramă” a zbaterilor pentru păstrarea echilibrului după dispariţia celui
care i-l dăruia. Ce o ajută: existenţa de
zi cu zi, familia, prietenii, colegii? Fiecare
în parte dar, mai ales, forţa de a găsi în
sine surse de rezistenţă. Sunt „365 de
zile” de re-învăţare a cotidianului, trepte
ale unei treceri.
Prin plasticitate, detaliu relevant,
jurnalul poate fi premisa unui potenţial
roman. Câteva exemple. Ultima clipă
împreună cu soţul: „Este depus la Capelă. M-am dus […] să mai stau cu el. […]
Este frumos, liniştit, parcă doarme […].
Îi frec mâinile, îi mângâi capul. Vreau
să-l încălzesc…”. Cutremurul din ‘77:
„Toată casa începu să se zgâlţâie. Cu
putere. […] «Dar Luminiţa noastră unde
este? Du-te şi caut-o. Să nu te întorci
fără ea» […] După ora 22 a apărut fata

noastră. Fusese
la cursurile de
ghizi de la Sala
Dalles. […] Nu
conteneam să o
strâng în braţe”.
Prima alăptare:
„I-am numărat
degeţelele de
la mâini şi picioruşe […]. Am
strâns-o la piept
dirijându-i guriţa
spre sânul plin.
Am simţit-o tresărind şi tremurând de
nerăbdare. A început să dea din picioare
şi apucându-mă cu ambele mâini de
sân […], trăgea cu neaşteptată putere
laptele călduţ”. Colaje de poezie şi aforisme, declicuri de mentalitate – „lumea
veche”, „lumea nouă” – întregesc sensibil jurnalul.
IULIA DELEANU

* Stela Georgescu, „365 de zile. Frânturi de
viaţă. Jurnal”, Editura Scrib, Bucureşti, 2016

– Ce aţi făcut după terminarea facultăţii?
– Am intrat în ziaristică şi în 1946 am
fost unul dintre cei mai tineri jurnalişti.
Dar până atunci, am trăit din expediente.
Debutul meu jurnalistic s-a produs la ziarul „Moldova liberă”. Acolo am fost întâi
paznic, pe urmă am intrat în administraţia
ziarului şi, după o vreme, în timp ce îl
ajutam să scrie pe unul dintre muncitorii
deveniţi ziarişti, am fost remarcat şi luat
în redacţie. Acolo director era Constantin
Banuş, iar în redacţie erau George Mărgărit, sonetistul Mihail Codreanu, Emil
Câmpeanu, Henri Dona şi alţii. Cu timpul
am avansat, eram corespondent al Radiodifuziunii,
al ziarului „Scânteia tineretului”. Scriam mult. Pentru că
acasă nu aveam niciun fel de
condiţii, veneam la redacţie
dis-de-dimineaţă, fiindcă
acolo era cald. Am avut şi un
incident, care se putea termina rău, pentru că am scris o
ştire despre un transport de
prizonieri nemţi, dintre care
unul a evadat. Ştirea a fost
preluată de BBC, iar eu era
să ajung la puşcărie.
În 1949 m-am mutat la
Bucureşti, la o revistă a Ministerului de Interne, unde, la
29 de ani, am ajuns redactor-şef. Apoi am lucrat la revista „Pentru
Patrie”, unde au debutat Nicolae Labiş,
Nichita Stănescu şi alţii. Am sfârşit însă
prin a fi dat afară din presă, pentru că se
ştia că aveam rude în Israel. De altfel, tot
timpul a atârnat greu la dosarul meu şi
faptul că făcusem parte din organizaţiile
sioniste „Dror” şi „Haşmoneia”, pentru
care am şi fost anchetat.
După ce am fost dat afară din presă,
am făcut o şcoală şi aproape douăzeci
de ani am fost în învăţământul special,
pentru copiii cu dizabilităţi.
După 1989 am scris şi la „Tribună
antifascistă”.
– De ce nu aţi plecat şi dvs. în Israel,
unde era restul familiei?
– Între timp, mă îmbolnăvisem şi m-am
gândit că şi cu o sănătate precară, şi fără
o meserie cu care să pot avea succes, şi
fără să ştiu limba, nu aveam perspective
foarte grozave. De altfel, nici familia, nici
prietenii nu mă încurajau, spunându-mi
că în Israel voi suporta greu clima, aşa
că, deşi primisem şi aprobarea, casa era
dată, am renunţat să mai plec.
– Cum aţi ajuns la numele de Zăicescu, diferit de cel cu care v-aţi născut?
– Acest Zăicescu a fost un prieten deal meu din tinereţe. Prin noiembrie 1945,
el a venit să mă ia să ajutăm o rudă de-a
lui să scoată cartofii din pământ. Am mers
pe o scurtătură, el a călcat pe o mină şi a
murit. După ce am intrat în presă, pentru
că numele de Zilberman nu era pe placul
şefilor de redacţie, mi s-au pus tot felul de
nume. Atunci am optat pentru Zăicescu,
nume pe care îl port şi acum, în amintirea
prietenului meu.
– Cum vedeţi situaţia de azi, din România?
– Ca şi până acum, cea mai mare
pacoste a românilor rămâne părerea că
pentru tot ce e rău în ţară sunt găsiţi vinovaţi străinii. Vina conducătorilor din ţară,
tot ce îl doare pe român este pus în cârca
străinilor şi niciodată asumat.
– Un gând la finalul acestei convorbiri...
– Aş vrea să transmit, prin intermediul
dvs., un omagiu soţiilor supravieţuitorilor
din Holocaust, evreice sau neevreice,
pentru că ele, prin devotamentul lor, au
făcut ca aceşti oameni să poată continua
să trăiască. Ele au fost umărul pe care
au plâns supravieţuitorii, toiagul pe care
s-au rezemat şi pe care azi se sprijină la
bătrâneţe.
Vă mulţumesc.
Interviu de
ALX. MARINESCU

Centrul de Ajutor
Medical (CAjM)
al F.C.E.R.

Centrul de Ajutor Medical (CAjM)
al F.C.E.R, situat în strada Maximilian
Popper, nr. 8-10, acordă consultaţii, tratamente şi investigaţii atât pentru asistaţi, colaboratori şi salariaţi ai F.C.E.R,
cât şi pentru membri ai comunităţlor
evreieşti, din Bucureşti şi din ţară, pentru următoarele specialităţi medicale:
medicină internă, chirurgie generală,
oftalmologie, balneofizioterapie, medicină fizică şi recuperare, diabet şi boli
de nutriţie, ecografie, dermatologie,
psihiatrie şi stomatologie.
Dorind să-şi deschidă porţile pentru
cât mai mulţi membri ai comunităţii,
CAjM îşi propune introducerea unor
noi specialităţi medicale, iar începând
cu luna februarie 2017 şi-a prelungit
programul de lucru în zilele de luni până
la orele 18:00, pentru următoarele specialităţi: medicină internă, oftalmologie,
ecografie, stomatologie, proceduri balneofizioterapie şi recuperare medicală.

Specialiştii şi dotările cu aparatură
modernă fac din CAjM o alegere de
încredere. Astfel, suntem recunoscători
pentru donaţia generoasă din partea
doamnei dr. Freifeld Mirela, z.l., din
care s-a achiziţionat aparatură medicală de ultimă generaţie, precum: biomicroscop pentru oftalmologie, lampă cu
lupă pentru dermatologie, oscilometru
pentru medicină internă, aparat pentru
determinare INR (tulburări de coagulare a sângelui), combină electroterapie
pentru fizioterapie, glucometru pentru
diabet şi boli de nutriţie etc.
Deoarece vârsta înaintată şi problemele de sănătate fac dificilă deplasarea, CAjM vine în întâmpinarea
asistaţilor şi îşi propune să le asigure
transportul cu maşinile din dotare pentru consultaţii la sediul CAjM. Transportul se poate asigura la nevoie, pe bază
de programare prealabilă. (M.B.)
Contact:
Strada Maximilian Popper, nr. 8-10,
sector 3, Bucureşti
Tel: 021/321.26.85 021/323.51.81
interior 147 sau 148
Program de lucru:
Luni 08:00-18:00
Marti, Miercuri, Joi 08:00-16:00
Vineri 08:00-14.30
Vă aşteptăm cu drag!
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Events on the occasion of the International Day
of the Commemoration of the Holocaust Victims

On January 27, the International Day
of Commemoration of Holocaust Victims
has been marked both in Bucharest and in
the country through various events, which
have brought to the memory the sufferings
of the Jews deported to the death camps
during World War II. President Klaus
Iohannis, being in a visit to Strasbourg,
at the European Council, spoke about
the significance of this day and about
the need to combat anti-Semitism,
xenophobia and discrimination.
These events aim to educate the
younger generation, to fight against
forgetting and to increase the awareness
to the need to prevent the recurrence
of similar atrocities; therefore at the
National College „Matei Basarab” in
Bucharest a moment of remembrance

Commemorations
dedicated to the
victims of the
anti-Jewish Pogrom
in Bucharest

On the International Day of
Commemoration of the Holocaust
Victims and on that dedicated to the
victims of the legionary anti-Jewish
Pogrom from January 21-23, 1941,
FJCR, the National Institute for the Study
of the Holocaust in Romania Elie Wiesel,
as well as other civic organizations
and NGOs have organized a number
of events in memory of the more than
120 victims. On January 22, 2017, a
religious ceremony to commemorate
the victims of the legionary anti-Jewish
Pogrom from January 21-23, 1941,
took place at the Great Synagogue in
Bucharest. Along with speeches of the
representatives of JCB, AERVH, JCC,
BBR, Rabbi Raphael Shaffer, Rabbi
Josef Wassermann and Yehuda Livnat,
religious officiant, uttered the prayers
El Male Rachamim and Kaddish. In
the presence of Dr. Aurel Vainer, FJCR
president, and other guests – members
of the Diplomatic Corps, representatives
of the Romanian Government, Gabriela
Firea, the Mayor of the capital, Robert
Negoiţă, the Mayor of sector 3, Professor
Carol Iancu, from Montpellier University,
and others, on January 27, the Chief
Rabbi Alexandru Şafran Plaza, located
in front of the Great Synagogue in the
capital was inaugurated.
The Great Synagogue also
hosted the symposium “The Pogrom
in Bucharest, January 1941 – New
historical discoveries” moderated by
Dr. Aurel Vainer, FJCR president.
On the occasion, Adrian Cioflâncă,
director of CSIER, Lya Benjamin, Anca
Tudorancea, Professor Carol Iancu and
Marius Cazan, from Elie Wiesel Institute,
held presentations on the theme of
tragic events from 76 years ago.
On January 21, 2017, the series of
events dedicated in remembrance of
the victims of the Pogrom in Bucharest
included the itinerant show Bucharest
41: round trip, a production of the
State Jewish Theater. The play offers
a journey into the history of 1941
with Andreea Chindriş as a guide,
through the remembrance reference
points: the legionary pogrom, Rabbi
Guttman and his sons, Iancu and
Iosif, the devastation of the Great
Synagogue, the relationship between
Mihail Sebastian and Nae Ionescu.

was held. The event was organized by
the Foreign Ministry and the Elie Wiesel
Institute, with the participation of FJCR.
Ambassador Mihnea Constantinescu,
Chairman of the IHRA, Her Excellency
Tamar Samash, Ambassador of the
State of Israel, Matthew Jones, political
counselor of the US Embassy, Andreea
Păstârnac, Diaspora Minister, Alexandru
Florian, general director of the Elie
Wiesel Institute, Dr. Aurel Vainer, FJCR
president, Maria Lidia Şorop, director
of the National College „Matei Basarab”
participated and held speeches.
The speakers emphasized the need
for the young generation to know what
happened in that period, the sufferings
of the Jewish people, and on the basis
of all the information, to strive to ensure

Izkor - Remember
the 768 victims of
the ship „Struma”

that such things should not happen again.
Ambassador Mihnea Constantinescu
stated that for the first time such a
commemoration is organized in a high
school and this is in fact in accord
with the educational purpose of the
IHRA to promote the veneration of the
Holocaust memory. The response to the
call launched by the chairman of the IHRA
came from the students’ message. „We,
the young generation, we can change the
attitude of those who believe that either
the Holocaust did not exist, or that Jews,
Roma or other ethnic minorities must be
isolated, marginalized, punished in one
way or another just because they are
different. In Europe of 2017 we cannot
tolerate such a thing“, it’s said in the
message.
The Elie Wiesel Institute and the
French Cultural Institute, in partnership
with the Embassy of the State of Israel,
have also organized Holocaust Memory
Days. Several films were presented,
documentaries on the Holocaust, some of
them referring to aspects of the Romanian
Holocaust. An interesting documentary,
„Facing the Rhinos” directed by Simcha
Jacobovici, about the Pogrom in Iaşi and
about the situation of Romanian Jews
was presented at the Great Synagogue of
Bucharest, with the support of FJCR and
Elie Wiesel Institute. In all communities in
the country there were commemorations.

We commemorate 75 years from
February 24, 1942, when 768 children,
women and men, drowned in waves
of the Black Sea on the ship „Struma”,
we read in an article signed by Baruch
Tercatin. After the commemorative
meetings at the Knesset after the 50th
and 70th years from the tragedy, this
year a commemorative event attended
by 300 people was organized in the
Israeli parliament.
Prime Minister Netanyahu stated
in his message that „Struma tragedy
has increased the ability of the Zionist
organizations to demand freedom”.
FJ C R p r e s i d e n t a l s o s e n t a
message, showing that the only
option the hopeless Jews living under
the anti-Jewish discrimination laws
from Romania under the Antonescu’s
regime was to emigrate, without
neglecting, however, the motivation
and the Zionist option to return to Eretz
Israel.
Former PM Yitzhak Herzog, Chief
Rabbi of Israel, Meir Lau, Micha Harish,
president of AMIR, Ambassador Colette
Avital also held speeches. B. Tercatin
uttered „Sheehianu” and recalled that
his brother, I. Tercatin, was also on
the ship.

Two worlds meet in a cemetery. When
they come to visit the graves of ancestors,
visitors require a well groomed cemetery,
with paved pathways and of course without
weeds. Even in the cemeteries where
bones can be disinterred after seven years,
this is not an easy task. Even more so in
our cemeteries where the tombs remain
untouched for many decades and even
centuries.
Most upset with the weeds they find
in cemeteries are the visitors from Israel.
Thanks to the arid climate, vegetation there
is scarce. In Romania, blessed with rain,
sun and fertile soil, weeds are more than
abundant and most powerful herbicides
remain without effect.
In communities that are growing,
such as the Israeli ones, cemeteries
maintenance costs are covered by burial
fees, though with great difficulty. Even there
resources are scarce and an annual fee for
the maintenance of graves is already under
debate. All the more so in Romania, where

now we number less than one in a hundred
of those who lived here before World War II.
FJCR-MC makes every possible effort
to fulfill its duty to those who are resting,
to ensure their peace and respect. What
little remains is dedicated to removing
uncontrolled plant growth, in order to
facilitate visitors’ access, but resources are
far from enough.
The only foreseeable solution is a
massive descendants’ involvement. The
best example is that of the descendants
of Jewish families from Sighetu Marmaţiei.
They maintain close contact with the city
where their ancestors are buried. Every
summer they organize a youth volunteer’s
camp to look after this old cemetery where
are buried prominent personalities of our
nation, as well as many who have no
longer any descendants, because of past
persecutions.
We invite you to follow their example!
Rabbi Rafael Shaffer
Engineer Rudi Marcovici

Berti Barbera is a singular figure
in world music, singer, musician and
presenter of jazz music in its various
forms typical for the 20th and 21st
centuries, as well as of the contemporary
great soloists. The idea highlighted in
the conversation that I had with him, his
particular concern is his desire to improve.
Berti Barbera’s musical career begins
in childhood in a Jewish family from
Bukovina, where music was listened to
and interpreted. His first passion was
drumming on which he improved in time,
along with harmonica and percussion
instruments. He didn’t study at the Music
Academy, but at the Theater Academy,
but thanks to this faculty flexible program,
had more free time that allowed knowing
the different bands, listening to more
music, and he realized that his place is
the music world.
He is aware that success does not
come easy. „I realized that outside
the talent, the success is achieved
through a lot of work, by a permanent

action, through efforts, wherever you
are”, he said. As for future projects he
aims at releasing an album, further
participation in two radio shows, and
working in collaboration with other artists,
Alexandru Andrieş, Nicu Alifantis, Nicu
Patoi, but first of all to create a blues
orchestra and a cameral orchestra of
B’nai B’rith with a varied musical program
including Jewish authentic music. To be
mentioned, Barbera received a Jewish
education, loves Israel and takes part in
the management of B’nai B’rith Romania.
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Our duty, the duty of those living in the
full sense of the word, is to ensure the
peace and honour of those resting in their
graves.
The fate of the Jewish cemeteries in
Romania, both during the Holocaust and
under the Communist dictatorship has been
milder than in neighboring countries. With
a few sad exceptions such as Sevastopol
Cemetery in Bucharest, Ciurchi Cemetery
in Iaşi and the cemeteries of Buzău and
Brăila, from where the remains were hastily
removed under Antonescu’s dictatorship,
almost all Jewish cemeteries across
Romania were left untouched. In the years
after the revolution, through the diligence of
FJCR-MC and of the Jewish communities
in the country, with the substantial support
of the Jewish international forums for which
we are grateful, all the Jewish cemeteries
on the Romanian territory have legally
become the property of FJCR-MC, which
greatly facilitates their maintenance.
832 Jewish cemeteries are registered
today in the evidences of FJCR-MC. Ten
years ago only 811 were recorded. We
believe that in the rural area there still are
some other small Jewish cemeteries that
we do not know of. Identifying and including
them in the FJCR-MC patrimony is among
the most difficult challenges facing FJCRMC and the local communities today,
although little is known about these efforts.
Most Jewish cemeteries in Romania
are situated in localities where no Jew has
lived for many decades. They are managed
by the remote communities that still exist
in the area. In recent years, in Maramureş
and Sălaj we discovered several Jewish
cemeteries that weren’t known, which
neighbors have kept and cared for in good
faith. May their merit be mentioned for the
better!
According to our Law and to our
customs, shared by all monotheistic
religions, cemeteries are areas of peace
and of respect for those resting there.
The least we can do to ensure peace and
respect is putting up fences and guarding
the premises. Under the specific conditions
created in Romania, even this minimum is
extremely hard to accomplish.

Berti Barbera loves blues
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Singurătăţile tăcute ale unui om
eminamente optimist
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Ludmila Uliţkaia – una dintre
cele mai apreciate scriitoare azi

Profesor de psihopedagogie specială,
Julieta Kakucs cred că îşi trage resorturile
râsului contagios transformat în scris din
această fascinantă meserie pe care o
practică şi azi cu pasiune. Fiecare copil
căruia reuşeşte să „îi găsească cheia”
minţii reprezintă o lume care se deschide
şi cum, oare, să nu te bucuri când ai şansa şi darul să produci o asemenea magie?
În literatură a debutat cu poezii pentru
copii, în 1982, în revista „Orizont” din
Timişoara. Versuri, încă neadunate la
acea vreme în volume, a publicat, sub
pseudonimul Rita Sharon, şi în „Revista
Cultului Mozaic”. În 1983 scrie libretul
pentru musical-ul „Noua poveste a Scufiţei Roşii“, aflat în repertoriul permanent al

Teatrului de Păpuşi Merlin din Timişoara,
iar în 1984 scrie libretul operei pentru
copii „Pip, copilul stelelor“, aflat în repertoriul permanent al Operei din Braşov.
„Pip, copilul stelelor” a fost transmis şi pe
canalul de televiziune publică. Este una
din cele mai populare opere pentru copii,
fiind jucată în mai multe stagiuni la Opera
din Timişoara. În 1994 este prezentat la
Festivalul „Eurocon 94”, iar la 14 martie
1997 este jucat în premieră la Teatrul Liric din Braşov, apoi la Festivalul de vară
„Transilvania” şi la Televiziunea Română.
În anul 2006 apare la Editura Aegis din
Timişoara „Nouă cântece pentru copii”,
pe versuri de Julia Henrietta Kakucs şi
muzica de Rodica Giurgiu. În 2009 primsoprana Operei din Bucureşti, Sorina
Munteanu, prezintă la Paris cântece din
această culegere. În 2008 apare la Editura E.G., „Cosmopolinat Art”, Timişoara,
cartea bibliofilă de lirică în limba germană
„Träumerei” („Reverii”), ilustrată de cunoscutul artist Gottfried Bräunling. În 2010
apare volumul „Jurnalul unei emigraţii”, în
editura Gordian, volum prezentat la Timişoara, apoi la Haifa. Participă la diferite
proiecte de artă şi literatură, organizate
după modelul „Feuerperformance”, unde
publicul se aşează în jurul unui foc aprins,
denumit „foc suedez”. În paralel, în 2013
apare volumul de lirică şi eseuri „Ploaia
din mine”.
Revenind la cea mai recentă carte,
deşi rezumă şi multe eseuri publicate
de-a lungul timpului, cred că aceasta
devoalează o faţetă diferită a autoarei.
În umbra zâmbetului, putem distinge
nostalgia, reflexivitatea, aş spune, dacă
nu mi-ar fi teamă, chiar o oarecare
tristeţe. Revedem, descrise cu fineţe,
scene de familie, văzute prin ochii unei
fetiţe. Vedem cum viaţa evreiască în plin
comunism românesc era încă una foarte
tradiţională, până la un moment dat. Bunicii, Sinagoga, Şabatul se întrepătrund
cu o altă parte a vieţii care nu diferă de a
„majoritarilor”, dar care o îmbogăţesc şi
îi conferă alte valenţe.
Am convingerea că volumul reprezintă
o lectură extrem de interesantă şi cu care
se poate empatiza cu mare uşurinţă, eu
având şansa de a citi din perspectiva
verişoarei mai mici, care astfel şi-a putut
descoperi bunicii pe care (aproape) nu
i-a cunoscut.
Luciana Friedmann

Ludmila Uliţkaia, prozatoare rusă, s-a născut
la 21 februarie 1943 într-o familie evreiască. A
studiat la Universitatea
din Moscova, fiind cunoscută în special prin volumele: Soniecika,
Înmormântare veselă, Medeea şi copiii
ei, Daniel Stein, traducător, Imago, ş.a.
traduse în mai multe limbi, inclusiv în limba română. În 2014 i s-a acordat Premiul
Statului Austria pentru Literatură Europeană. Romanul Daniel Stein, traducător
este dedicat Holocaustului, dar nu numai,
ci şi reconcilierii dintre evrei, creştini şi
musulmani.
La începutul carierei a fost secretar
literar la Teatrul Evreiesc din Moscova. În
prezent locuieşte, alternativ, la Moscova şi
în Israel. În proza ei dialogul este puţin prezent, dezbaterile interioare ale personajelor
fiind prioritare. Este originală şi apreciată
atât de critici ruşi, cât şi străini. Este preocupată de probleme intercomunitare, de
rolul intelectualului în societate, de poziţia
femeii ca membru al societăţii moderne.
În 1990-1991 şi-a dat acordul pentru
scenarizarea unor filme bazate pe proza
ei: Surorile Liberty şi Femeie pentru toţi.
Participă la diverse mitinguri, conferinţe,
scrie în reviste din Rusia şi din străinătate.
În 1992, nuvela Soniecika a fost publicată
în revista “Novy Mir”, fiind premiată cu distincţia Cartea Rusă. În 2001 a primit acelaşi
premiu pentru Cazul Kukotski, ca şi premii
în străinătate, în primul rând în Germania,
unde a fost invitată la un interviu pe posturile germane de TV. În perioada 1997-2016
a fost distinsă cu premii prestigioase ca:
Penne (Italia), Médicis (Franţa), Cavaler
al Ordinului Lauri Academici şi de Arte
& Litere, Legiunea de Onoare (Franţa),
Premiul Naţional (China), în Coreea de
Sud, ş.a. A publicat până acum 12 volume
de proză, toate apreciate de critică şi de
milioane de cititori.
La 27 octombrie 2016 a fost prezentă
la Bucureşti, la lansarea romanului Imago
(Cortul verde), tradus de Gabriela Russo,
la Editura Humanitas. Romanul nu este
dedicat doar iubirii, ci are conotaţii istorice
şi filozofice de mare interes. A fost tradus în
18 limbi. Reprezintă o frescă a Rusiei într-o
epocă în care teroarea se îmblânzise întrucâtva, după moartea dictatorului Stalin, dăinuind însă sub diverse forme: un dezgheţ
pervers în cultură, o acceptare de faţadă a

libertăţii de opinie, sancţionată drastic apoi
cu procese şi condamnări. Pe acest fundal
apar portretele câtorva tineri care aderă la
noile tendinţe artistice, pendulând totodată
între idealism şi cinism, curaj şi laşitate,
dragoste şi trădare. Destinele lor sunt urmărite cu adâncă înţelegere şi pătrundere
psihologică de marea romancieră, obsedată de condiţia oamenilor într-o lume strâmb
croită: „oameni reali, azi dispăruţi, care au
stat în spatele personajelor mele, al celor
care s-au purtat ireproşabil şi al celor care
au călcat greşit, striviţi în maşina de tocat
a vremurilor, al celor care au rezistat şi al
celor care au cedat, martori, şi eroi, şi victime, a căror amintire va rămâne în veci“. „O
saga scrisă cu măiestrie despre destinele
retezate a trei prieteni în timpul comunismului. Un superb roman despre fidelitate şi
totalitarism“ (“Le Monde”). „Frumuseţea şi
bogăţia acestui roman, plin de întâmplări şi
personaje, în tradiţia marilor prozatori ruşi,
constă în zugrăvirea unei lumi contradictorii, care visa la schimbare, dar s-a trezit cu
milioane de destine strivite sub o stăpânire
întunecată“ (Il Mattino). Semnificativ este
mottoul din Pasternak, care se adresează
disidentului V. Şalamov, în 1952: „Faptul
că noi am suportat nedreptatea nu ne face
mai buni”.
Mai amintim romanele: Minciunile femeilor (2003; Humanitas, 2005) şi Al dumneavoastră sincer, Şurik (2003; Humanitas
Fiction, 2008), iar în 2015 Scara lui Iacov.
Cărţile Ludmilei Uliţkaia s-au vândut
până în prezent în peste două milioane de
exemplare. Autoarea stăpâneşte un umor
blând, cuceritor: „Din cauza cititului ăstuia
neîntrerupt, fundul Soniecikăi s-a făcut una
cu scaunul, iar nasul i-a ajuns ca o pară”
(Soniecika). Povestirea parcurge o viaţă
de om fericit/nefericit. Despre Al dumneavoastră sincer, Şurik, publicaţia “L’Express”
scrie: ”Un superb roman în care se împletesc farsa şi tragedia, ironia şi tandreţea”.
Romanul are ceva comun cu Oblomov al
clasicului Goncearov. Înmormântare veselă
se desfăşoară în societatea emigranţilor
ruşi din America, marcaţi de nostalgiile şi
surprizele aduse de schimbările din Rusia.
Cei dintâi şi cei de pe urmă este o antologie
de opt povestiri, cu personaje feminine,
Uliţkaia excelând în analiza psihologică
şi farmecul narativ. Nu ştiu dacă va primi
sau nu, cândva, Premiul Nobel, dar Uliţkaia
este o scriitoare de talie universală.
BORIS M. MARIAN

„Am văzut – alcătuieşte François-René
de Chateaubriand o laudă năzuind să dea
o altă definiţie superlativului absolut, atunci
când se confruntă cu vederea Iordanului,
în cursul unui periplu prin Ţara Sfântă,
descris în memorialul „Itinerariu de la Paris
la Ierusalim” (1811), Cartea a III-a, pp.314320, Ediţia Garnier, t. V,1861 – cursurile
mari de apă ale Americii cu acea plăcere
pe care ţi-o inspiră solitudinea şi natura,
am căutat cu ardoare să văd Tibrul şi am
cercetat cu acelaşi entuziasm Eurotas-ul
[râu din Peloponez, pe malul căruia se
înălţa cetatea Spartei] şi Cephissus [râu
ce curge prin Atena]; dar n-am cuvinte
să descriu ce sentimente m-au încercat
la vederea Iordanului. Nu numai că acest
râu îmi reamintea de un trecut renumit şi
de unul dintre cele mai frumoase nume pe
care marea poezie a dăruit-o omenirii întru
pomenire, dar malurile sale închipuiau
încă locul de desfăşurare a întâmplărilor
miraculoase despre care vorbeşte credinţa
mea. Iudeea este singura ţară de pe pământ care întipăreşte în mintea călătorului
faptele omeneşti şi lucrarea cerească,
această împreunare zămislind în adâncul
sufletului un sentiment şi nişte cugetări
pe care nici un alt loc de pe pământ nu le
poate inspira.”
Autorul se adânceşte, apoi, într-o amplă incursiune în seria de versiuni şi ipoteze care au încercat, de-a lungul veacurilor,
să explice din punct de vedere etimologic
de unde s-ar trage numele Iordanului.

„Sf. Ieronim [Eusebius Sophronius Hieronymus (347-420), traducătorul Vulgatei
(382-386)], în tratatul său de Situ et Nominibus locorum Hebraicorum (Despre locurile şi toponimele ebraice), compilaţie după
Onomasticon-ul [tratat de topografie biblică, compus pe la anul 330] lui Eusebiu [din
Cezareea (259/265-339/340)], găseşte că
numele apei Iordanului vine din reunirea
denominaţiunii celor două izvoare ale sale,
Jor şi Dan, însă nu stăruie cu consecvenţă
în această părere; alţi învăţaţi o resping,
bazându-se pe autoritatea lui Josephus
[Flavius], Pliniu şi Eusebiu, care localizează izvoarele Iordanului în ţinutul Pereii
[Peraia, greceşte „Ţara de dincolo”], aflat
la poalele Muntelui Ermon [în ebraică: Har
Hermon] din masivul Antilibanului. Roque
[Jean de la Roque sau Jean de Laroque
(1661-1745)] dezbate această cazuistică
în cursul călătoriei sale în Siria [„Voyage
en Syrie et au mont Liban” (1722)]; Abatele
Mariti [referire la Giovanni Mariti, Voyage
dans l’isle de Chypre, la Syrie et la Palestine, avec l’histoire générale du Levant,
traduit de l’italien, Paris, chez Belin, 1791]
nu face decât să reia referinţele existente,
citând în mod suplimentar un pasaj din Guillaume de Tyr [prelat originar din Ierusalim
(1130-1186), istoric al Cruciadelor, autor al
cronicii Historia Orientalis (1184)], pentru
a dovedi că Dan şi Perea sunt denumiri
pentru aceeaşi aşezare: ceea ce se cunoştea. Se cere să remarcăm, deopotrivă
cu Reland [Adrian Reland (1676-1718),

cunoscut şi sub numele de Adriaen Reeland/Reelant, orientalist olandez, care
vizitează Palestina în 1699] (Palestina ex
monumentis veteribus illustrata [Palestina, ilustrată prin monumentele antice,
Utrecht, 1714, studiu asupra geografiei
biblice]) şi contrar spuselor Sf. Ieronim,
că - în ebraică - numele râului sacru nu
este Jordan, ci Jorden; chiar admiţând
prima lecţiune, oricum denumirea Iordan
poartă semnificaţia de Râu al Judecăţii:
Jor, pe care Sf. Ieronim îl traduce prin
fluvius, şi Dan, care înseamnă judicans,
sive judicium [judecând, dacă judecata]:
etimologia ar fi cât se poate de justă, încât
ar contrazice ca improbabilă opinia despre
existenţa celor două izvoare, Jor şi Dan,
dacă într-adevăr geografia n-ar lăsa unele
îndoieli în această privinţă.”
Ilustrul călător coboară înspre Sud,
călăuzit de cursul apei Iordanului dar,
ajungând în dreptul Ierihonului, nu uită să
menţioneze: „Se mai spune că împrejurimile Ierihonului ar beneficia de un izvor cu
apă altădată sălcie, dar îndulcită prin minunea săvârşită de Elisei [v. Profeţi şi Regi,
18 - „Vindecarea apelor”]. Acest zbuc se
află la două mile depărtare de oraş, pe un
teren mai ridicat, la piciorul muntelui unde
Isus Cristos s-a rugat şi a ajunat timp de
patruzeci de zile [Muntele din Carantania,
numele său fiind explicat în Matei 4, 1-2:
„Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu,
ca sa fie ispitit de către diavolul. Şi după
ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de

nopţi, la urmă a flamânzit.”]…Am părăsit
Izvorul lui Elisei la 6 ale lunii [octombrie,
1806], la trei după-amiază, pentru a ne
reîntoarce la Ierusalim. Lăsarăm în dreapta
Muntele din Carantania, care domină Ierihonul şi care se ridică drept în faţa Muntelui
Abarim [Deut. 1, 37: „Domnul S-a mâniat şi
pe mine, din pricina voastră, şi a zis: «Nici
tu nu vei intra in ea.»”] de pe înălţimile
căruia, Moise, înainte de a-şi da duhul,
a apucat să zărească Ţara Făgăduinţei.
Revenind în munţii Iudeii, văzurăm ruinele
unui apeduct roman […] Drumul, pe care-l
parcurgem acum, taie ţinutul muntos, este
larg şi întrucâtva pietruit; ar putea fi o veche
şosea romană. Trecurăm pe la poalele unui
munte încununat altădată de o fortăreaţă
medievală care apăra şi închidea calea.
Lăsând în urmă acest munte, intrarăm întro trecătoare întunecată şi adâncă, numită
în ebraică Adumim sau Locul Sângelui
[v. Iosua, 15, 7 („Sefer Iehoşua”): Hotarul
seminţiei fiilor lui Iuda „suia mai departe
la Debir, la o depărtare bunicică de valea
Acor, şi se îndrepta spre miazănoapte
înspre Ghilgal, care este în faţa suişului
Adumim la miazăzi de pârâu. Trecea pe
lângă apele En-Şemeş şi mergea până la
En-Roguel.”]. Se afla aici o mică aşezare
a celor din tribul Iuda, iar în acest loc singuratic s-a petrecut fapta Samariteanului
venit în ajutorul călătorului rănit [Pilda samarineanului milostiv, în Luca 10, 25-37].
Traducere şi prezentare
V. PAPPU

Recent a apărut cartea de proză scurtă, amintiri şi eseuri „Cu tine. Solitudini” a
Juliei Henrietta Kakucs. Autoarea, stabilită din 1985 în Germania, este născută într-o familie evreiască de tradiţie din oraşul
de pe Bega. Dacă ar fi să mă gândesc la
versurile ei, libretele de musical-uri pentru
copii, textele de cântece pentru copii, probabil că primele două cuvinte care le-ar
caracteriza ar fi „lumină” şi „optimism”.
Într-o lume adesea ternă, într-o Germanie
destul de rece, ea găseşte resorturile unor
scrieri pline de căldură, care îţi dau uneori
senzaţia că sunt extraterestru de fericite,
venite de undeva din spaţiul Micului Prinţ.
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כתב-עת של איחוד הקהילות היהודיות ברומניה

בית החיים 2

גורלם של בתי העלמין היהודיים
ברומניה בתקופת השואה וגם בתקופת
השלטון הקומוניסטי היה נוח יותר
מאשר במדינות השכנות .חוץ מכמה
מקרים יוצאי דופן ועצובים כמו של
בית העלמין סבסטופול שבבוקרשט,
בית העלמין צ'יורקי שביאסי ובתי
העלמין שבערים בוזאו ובראילה ,שמהם
פונו העצמות ,כמעט כל בתי העלמין
שברומניה נשארו כפי שהיו .בשנים
שלאחר המהפכה ,בעקבות המאמצים
של הפדרציה של הקהילות היהודיות
ברומניה ושל הקהילות ועם תמיכה
רחבה של גופים יהודיים בינלאומיים
שאנחנו אסירי תודה להם ,נקבעה בחוק
המדינה בעלותה של הפדרציה על כל
בתי העלמין היהודיים שברומניה ,מה
שמקל במידה רבה על החזקתם.
בפדרציה רשומים היום  832בתי עלמין
יהודיים .לפני עשר שנים היו רשומים
רק  .811אנו משוכנעים שעדיין ישנם
בתי עלמין שלא ידוע עליהם ,בעיקר
באזורים הכפריים .זיהויים והעברתם
לבעלות הפדרציה הוא אחד האתגרים
הקשים בפניהם עומדות הפדרציה
והקהילות המקומיות.
מרבית בתי העלמין היהודיים
שברומניה נמצאים ביישובים שבהם לא
חי אף יהודי מזה עשרות רבות של שנים.
הם מנוהלים מרחוק על ידי הקהילות
שנשארו.
בהתאם לחוקי הדת שלנו וכן נקבע
גם בחוקי המדינה ,בתי העלמין הם
מקומות של שקט וכבוד עבור הטמונים
בהם .המינימום שנדרש כדי להבטיח את

השקט והכבוד הוא גידור ושמירה .אף
מינימום זה קשה מאוד להשגה בתנאים
הקיימים ברומניה.
בבית עלמין נפגשים שני עולמות.
המבקרים את קברי קרוביהם רוצים
למצוא בית עלמין מטופל היטב ,עם
שדרות מרוצפות וללא עשבים שוטים.
גם בבתי קברות של נכרים שמהם
נוהגים להוציא את עצמות המת אחרי
שבע שנים מעשה זה אינו קל ,לא כל
שכן בבתי עלמין שלנו ,שבהם הקברים
קיימים כבר עשרות רבות ואף מאות
שנים.
בישראל מזג האוויר יבש והצמחייה
מועטת .ברומניה ,ארץ מבורכת במים,
שמש וקרקע פורייה ,הצמחייה נמצאת
בה בשפע כה רב עד שקוטלי העשבים
כבר אינם יעילים.
בקהילות שבהן יש גידול במספר
האנשים ,כמו בישראל ,הוצאות אחזקת
בתי העלמין מכוסות אך בקושי מדמי
הלוויות .גם שם אין מספיק מקורות
הכנסה וכבר מדברים על תשלום שנתי
לצורך אחזקת הקברים .על אחת כמה
וכמה ברומניה ,שבה נשארנו פחות
מאחוז אחד מכמה שהיינו לפני מלחמת
העולם השנייה.
הפדרציה של הקהילות היהודיות עושה
כל המאמץ כדי למלא את חובתה כלפי
הטמונים באדמה ,כדי להבטיח להם
את השקט והכבוד .התקציב המעט
שנשאר מיועד להורדת הצמחייה על מנת
להקל את גישת המבקרים .המקורות
הכספיים רחוקים מאוד מלהיות
מספיקים ,ולכן הפתרון היחיד הנראה
לעין הוא מעורבות רבה של הצאצאים.
את הדוגמה הטובה ביותר נתנו צאצאי
יהודי סיגטו מארמאציאי .הם שומרים
על קשר הדוק עם העיר שבה קבורים
קרוביהם .בכל קיץ הם מארגנים מחנה
של צעירים מתנדבים שדואגים לבית
עלמין עתיק זה שבו קבורים אישים
בעלי שם של עמנו וגם יהודים רבים
שאין להם יורשים בעקבות השואה.
אנו מזמינים אתכם לקחת דוגמה
מהם!
הרב רפאל שפר
מהנדס רודי מרקוביץ

אירועים לרגל יום השואה הבינלאומי

 27בינואר ,היום הבינלאומי לאזכרת
קורבנות השואה ,צוין בבוקרשט
וברומניה כולה דרך אירועים שהחזירו
לזיכרון את סבלם של היהודים שגורשו
למחנות ההשמדה בימי מלחמת העולם
השנייה .בהיותו בביקור במועצת אירופה
שבעיר שטרסבורג ,נשיא רומניה קלאוס
יוחאניס דיבר על סמליותו של היום הזה
ועל הצורך להיאבק נגד האנטישמיות,
שנאת הזרים והאפליה.
מאחר שלאירועים אלה יש גם יעד
לחנך את הדור הצעיר ,להיאבק נגד
השכחה ולחזק את תודעת הצורך לא
להתיר חזרתם של מעשים נוראים מסוג
זה ,אורגן טקס אזכרה בבית הספר
התיכון "מאתיי באסאראב" מבוקרשט.
את האירוע ,ראשון מסוגו ,אירגנו משרד
החוץ של רומניה ומכון "אלי ויזל"
בשותפות עם הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה .בטקס נכחו ונאמו
השגריר מיכניא קונסטאנטינסקו ,יו"ר
הברית הבינלאומית לזכר השואה;
שגרירת ישראל ברומניה ,תמר שמש;
מתיו ז'ונס ,יועץ מדיני בשגרירות
ארצות-הברית; אנדראה פסטרנק ,שרה
לענייני התפוצות בממשלת רומניה; ד"ר
אלכסנדרו פלוריאן ,מנכ"ל מכון "אלי
ויזל"; ד"ר אאורל ויינר ,יו"ר הפדרציה;
שורופ מאריה לידיה ,מנהלת בית הספר
התיכון "מאתיי באסאראב".
הדוברים הבליטו את הצורך שהדורות
הצעירים יכירו מה היה בתקופה ההיא,
את הסבל של העם היהודי ,ועל יסוד
ידיעות אלה יעשו מאמצים כדי שמעשים
מסוג זה לא יקרו עוד בעתיד .השגריר
מיכניא קונסטאנטינסקו אמר שטקס
אזכרה ראשון מסוג זה שמתקיים בבית
ספר תיכון תואם את היעד החינוכי של
הברית הבינלאומית לזכר השואה לקדם
את זכר השואה.
התשובה ,לדבריו ,הגיעה מן המסר
של התלמידים" :אנחנו הצעירים יכולים
לשנות את עמדתם של אלה שחושבים
שלא הייתה שואה או שהיהודים,
הצוענים ובני כל מיעוט אחר צריכים
להיות מבודדים ,נדחפים לשוליים,
מוענשים בצורה אחת או אחרת רק מפני
שהם שונים .באירופה של שנת  2017לא

ברטי ברברא – מאוהב בבלוז

ברטי ברברא הוא אישיות יחידה במינה בעולם המוזיקה:
סולן ,נגן ,מציג מוזיקת ג'אז בצורותיה השונות ,אופייניות
למאות ה 20-וה 21-ולסולנים הדגולים בני-זמננו .מה שמעסיק
אותו במיוחד ,רעיון המודגש בשיחה שניהלתי איתו ,הוא רצונו
לשלמות.
הקריירה המוזיקלית של ברטי ברברא מתחילה מילדותו
במשפחה יהודית מבוקובינה ,שבה נשמעה ונוגנה מוזיקה.
תשוקתו הראשונה היו התופים שבהם התמחה ,יחד עם מפוחית
וכלי הקשה .הוא לא למד באקדמיה למוזיקה ,אלא באקדמיה
לתיאטרון ,בגלל תוכנית הלימודים הפתוחה יותר שלה ,עם
זמן פנוי רב שהותיר לו להכיר להקות שונות ,לאזן מוזיקה רבה

ולהבין שמקומו הוא עולם המוזיקה .הוא מודע שלא קל להגיע
להצלחה" .הבנתי שנוסף לכישרון כדי להגיע להצלחה נדרשת
עבודה רבה מאוד ,באמצעותה של פעילות מתמדת ,מאמצים
רבים ,בכל מקום שתהיה בו" ,הוא אומר.
תוכניתו לעתיד היא להוציא אלבום ,להמשיך להשתתף בשני
שידורי רדיו ולעבוד במשותף עם אמנים אחרים – אלכסנדרו
אנדרייאש ,ניקו אליפנטיס ,ניקו פאטוי .שאיפתו הראשונה היום
היא להקים תזמורת בלוז ותזמורת ניגון המוזיקה הקאמרית
של בני-ברית ,עם תוכנית מוזיקאלית רחבה ,בכלל זה מוזיקה
יהודית מקורית .ניתן לציין שברטי ברברא קיבל חינוך יהודי,
אוהב את מדינת ישראל והוא נמנה עם ראשי בני-ברית רומניה.

טקסי הזכרה מקיפים מיועדים לקורבנות הפרעות הליגיונרי
האנטישמי מבוקרשט
ביום הבינלאומי לזכר קורבנות השואה
וביום הזכרת הקורבנות של הפרעות
הליגיונרי האנטישמי מן הימים 23-21
בינואר  ,1941הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה ,המכון הלאומי לחקר
השואה ברומניה "אלי ויזל" וארגונים
אזרחיים ובלתי ממשלתיים אחרים אירגנו
אירועים אחדים לזכרם של  120הקורבנות.
ב 22-בינואר  ,2017בבית הכנסת הגדול
שבעיר בוקרשט התקיים טקס דתי
להזכרת הקורבנות של פרעות הליגיונרים
האנטישמים מן הימים  23-21בינואר .1941
בטקס דיברו המוזמנים – נציגי קהילת יהודי
בוקרשט ,אגודת יהודי רומניה קורבנות
השואה ,המרכז הקהילתי היהודי ,בני-ברית
רומניה; הרב רפאל שפר ,הרב יוסף וסרמן

והחזן יהודה לבנת אמרו את התפילות "אל
מלא רחמים" וגם "קדיש" .בטקס נכחו
יו"ר הפדרציה ד"ר אאורל ויינר ומוזמנים
רבים – חברי סגל הדיפלומטי; נציגי
ממשלת רומניה; ראש עיריית בוקרשט
הבירה ,גבריאלה פיראה; ראש עיריית
רובע  ,3רוברט נגויצא; פרופ' קארול ינקו
מאוניברסיטת מונפלייא; ועוד אחרים.
ב 27-בינואר התקיים טקס חנוכת
הכיכר "הרב הראשי ד"ר אלכסנדרו
שפרן" שנמצאת לפני בית הכנסת הגדול
שבבוקרשט.
כמו כן ,בבית הכנסת הגדול התקיים הכנס
"פרעות בוקרשט ,ינואר  – 1941גילויים
היסטוריים חדשים" ,והיושב ראש שלו היה
ד"ר אאורל ויינר ,יו"ר הפדרציה .במסגרת

זו ניתנו הרצאות בנושא האירועים הטרגיים
מלפני  76שנים על ידי מנהל המרכז
להיסטוריה של יהודי רומניה ,אדריאן
צ'יופלנקא; ד"ר ליאה בנימין; ד"ר אנקה
טודוראנצ'אה; פרופ' קארול ינקו; ד"ר
מאריוס קאזאן ממכון "אלי ויזל".
ב 21-בינואר  ,2017בין האירועים
המיועדים להזכרת קורבנות פרעות בוקרשט,
הועלה המופע "בוקרשט  – 41הלוך ושוב",
שאורגן על ידי התיאטרון היהודי הממלכתי.
מחזה זה מחזיר אותנו להיסטוריה של שנת
 ,1941שהפיקה אנדראה קינדריש ,בדגש על
פרעות הליגיונרים; הרב צבי גוטמן ובניו
יעקב ויוסף; חורבן בית הכנסת הספרדי
הגדול; הקשר בין מיכאיל סבסטיאן לבין
נאה יונסקו.

נוכל להסכים עם מעשה מסוג זה" ,נאמר
במסר.
המכון "אלי ויזל" והמכון הצרפתי
לתרבות בשותפות עם שגרירות ישראל
ברומניה אירגנו גם את ימי הפסטיבל של
הסרטים "לזיכרון השואה" .במסגרתו
הוצגו סרטי תיעוד וסרטים אמנותיים
על השואה ,אחדים מהם מביאים
היבטים של שואת יהודי רומניה .סרט
תיעודי מעניין" ,לעמוד מול הקרנפים",
מאת הבמאי שמחה יעקובוביץ ,על
אודות פרעות יאסי ומצבם של היהודים
הרומניים ,הוצג בבית הכנסת הגדול
שבבוקרשט על ידי הפדרציה של הקהילות
היהודיות מרומניה ועל ידי המכון "אלי
ויזל".
טקסי הזכרה אורגנו בכל הקהילות
היהודיות מרומניה.

יזכור – זכור את 768
קורבנות האנייה
"סטרומה"

בשנה זו מלאו  75שנים מה24-
בפברואר  ,1942כאשר  768ילדים,
נשים וגברים טבעו במי הים השחור
בעודם על האנייה "סטרומה" ,כך צוין
במאמר שכתב ברוך טרקטין .אחרי
ישיבות מיוחדות של הכנסת במלאות
 60וגם  70שנה לאותה הטרגדיה ,נערכה
ישיבת אזכרה מיוחדת של הכנסת,
בהשתתפותם של  300איש ואישה.
במסר ששלח ראש הממשלה מר
בנימין נתניהו ,נאמר כי "אסון סטרומה
הגדיל את כוחם של הארגונים הציונים
לבקש חירות".
יו"ר הפדרציה של הקהילות היהודיות
מרומניה שלח מסר אף הוא ,ובו ציין
שהאפשרות היחידה של היהודים
חסרי התקווה שחיו תחת החקיקה
האנטישמית ברומניה בימי שלטונו של
אנטונסקו הייתה ההגירה ,וזאת בלי
להמעיט במוטיבציה והתקווה הציונית
של חזרה ועלייה לארץ-ישראל.
בישיבה זו נאמו גם ח"כ יצחק הרצוג;
הרב הראשי לשעבר לישראל הרב
ישראל מאיר לאו; יו"ר ארגון אמי"ר
מיכה חריש; השגרירה קולט אביטל.
ברוך טרקטין בירך "שהחיינו" והזכיר
את אחיו יצחק טרקטין הי"ד שנספה אף
הוא באנייה.
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Alma Redlinger s-a despărţit de penel

Un verset-metaforă încheie apoteotic „Had
Gadia”: „…a venit Dumnezeu şi a tăiat îngerul
morţii”. Chiar dacă nu l-a transfigurat într-un
tablou anume, Alma Redlinger l-a întrupat în
opera întreagă. Fiinţa ei omenească s-a sfârşit
acum, dar făptuirile sale dăinuie.
De la începutul veacului al XXlea şi până la începutul veacului
al XXI-lea, pictoriţa a trecut prin
încercări profunde, dure; istorie din
istoria evreilor români, din istoria
României. Punct de pornire i-a
fost „Şcoala de arte pentru evrei”
a lui Maxy. Mărturisirile ei despre
această şcoală în anii legislaţiei
rasiale au fost miezul simpozionului din decembrie 2016, ultima
ieşire în public.
Tablourile Almei (Pica, îi spuneau apropiaţii) „vorbesc” despre
„mirii anilor 1920” – soţii Redlinger
ar fi împlinit acum 73 de ani de la nuntă –, copii,
Ileana şi Daria, nepoţi, strănepoţi. „O viaţă de
creaţie zi de zi”, scria Daria în introducerea la
albumul de grafică editat în 2015, îngrijit de ea
şi sora ei, cu consemnările tatălui lor. Într-adevăr, nu exista zi fără lucru în atelier, fără Laci
lângă ea, criticul cel dintâi, cel mai sever şi mai
iubitor, citindu-i tot ce credea că merită împărtăşit. De la Maxy a învăţat cum să găseşti în
tine echilibrul, când lumea nu ţi-l oferă, să exişti
davke. Despre anii de după război, cu dese

excursii de documentare în ţară, îşi amintea
la retrospectiva din vara trecută a Evei Cerbu,
cea mai bună prietenă a ei. Cum îşi amintea?
Cum se uită soarele încă o dată înapoi înainte
de asfinţit. Din anii aceia, un tablou de referinţă,
datat 1965: „Târg de capre la Pătârlagele”. De
referinţă, fiindcă ilustrează la superlativ, într-o epocă dominată de
„comandă socială”, că arta nu admite falsul. A fost expus la marea
expoziţie de la Biblioteca Naţională
a României, „Artistul şi puterea.
Ipostaze ale picturii româneşti între
anii 1950-1990”. Tablou adeveritor
pentru mottoul ei: „arta e născută
liberă”. În 1965, la începutul „micii
primăveri bucureştene” se resimt
şi efecte culturale – deschiderea
spre Occident. În tablourile Almei
Redlinger apar afinităţi cu Van
Gogh, Modigliani, Gaugain, Matisse. Arhaicul şi avangardismul fac casă bună în
ciclurile „Circ. Bâlci. Marionete”, „Dans. Muzică”,
„Sperietori”, foarte afişat – în „Muzeul imaginar,
muzeele lumii”. Maturizarea artistică a Almei
a continuat urcuşul spre desăvârşire până-n
prezent. Unde n-a excelat? Portrete-laser ale
personajelor, în mişcare sau reflexive, compoziţii, naturi aşa-zis moarte, fiindcă de fapt sunt
vii. Autoportrete. Lumina invadează formele:
proaspăt, intens, diafan. Lumina e viaţă.
IULIA DELEANU

Prieteni, colegi şi membrii redacţiei R.E.
sunt alături de marea pierdere suferită de
dr. Alexandru Elias, fost director al Centrului
Medical Evreiesc, membru marcant al comunităţii evreieşti, la moartea soţiei sale, Maria.
Regizoare de filme documentare la studioul
„Alexandru Sahia”, deţinătoare a mai multe
distincţii în acest domeniu, Maria, aşa cum
a caracterizat-o prietena ei apropiată, criticul

de film Eva Sârbu, a fost o persoană cu totul
excepţională, talentată şi sensibilă, cu dragoste
faţă de familia sa şi faţă de oameni. Înclinaţia
pentru poezie a ascuns-o şi doar câţiva prieteni foarte apropiaţi ştiau de ea. Modestă, nu a
vrut să le publice niciodată. Am putut auzi una
dintre creaţii, citită la mormânt de fiul ei Andrei.
Dumnezeu să o odihnească. (R.E.)

In memoriam Maria Elias

Ar thur Maria Arsene
110 ani de la naştere

Nu se ştie de ce, scriitorul Arthur Maria Arsene este mereu ţinut în umbră, deşi participarea
sa la viaţa socială, politică şi literară a ţării a
fost, de-a lungul vieţii, cu totul meritorie. Pe
numele din acte Arthur Leibovici, s-a născut în
1907, la Cernavodă. A urmat gimnaziul la Bucureşti. A muncit pentru a-şi câştiga existenţa
ca funcţionar, apoi ca muncitor în portul Giurgiu. S-a căsătorit cu Maria Arsene, adoptând
acest nume ca pseudonim de scriitor. Înainte
de război a semnat schiţe umoristice în diverse
publicaţii, după 1944 fiind redactor la „România liberă”, „Frontul Plugarilor”, „Flacăra”. Ca
prozator s-a făcut cunoscut cu volumele „Iuda”
(1936), fiind un combatant împotriva rasismului,
şi „Nu sunt de dreapta”, prefaţat de T. Theodorescu-Branişte. În 1939 a publicat culegerea de
povestiri „Camaradul Ştrul” şi romanul „Ruth”,
confiscat de Siguranţă. Între anii 1941-1944
a fost deţinut în lagăr, fiind considerat (fără a
fi) comunist, element indezirabil. A fost unul
dintre cei mai consecvenţi şi decişi apărători ai
minorităţii evreieşti din România, ca scriitor şi
jurnalist. În 1946 a publicat pamfletul „Războiul

sfânt”, apoi volumele „ Ghetto şi lagăr”, ilustrat
de Perahim şi Mărculescu, „Lupul”, „Naşul”,
„Oamenii nu vor să moară”, numeroase alte
volume de povestiri şi eseuri.
În 1956 a vizitat lagărele de la Auschwitz şi
Buchenwald, publicând volumul de note „Drapelul care lipseşte”. Sub influenţa celor trăite
şi citite a elaborat cea mai cunoscută scriere
a sa, „Struma”, despre tragedia evreilor care
în 1942 au încercat să ajungă în Palestina. A
scris cărţi pentru copii şi tineret, a colaborat
cu Miron Radu Paraschivescu, Gh. Dinu, T.
Theodorescu-Branişte ş.a. Faptul că opera sa
a fost voit ignorată chiar de către potentaţii regimului comunist este încă o dovadă a duplicităţii
acestora. Nici criticii actuali nu s-au grăbit să
se apropie de moştenirea sa literară. Nonconformist, sincer, afirmându-şi mereu identitatea
de intelectual evreu şi democrat, Arthur Maria
Arsene nu merită să fie ignorat. La Editura
Hasefer s-a publicat romanul „Iuda”. Dar valorificarea operei sale se lasă încă aşteptată. A
murit, aproape uitat, în 1975.
B.M.M.

Y DECESE Y COMEMORĂRI Y
Cu tristeţe anunţăm dispariţia pictoriţei ALMA
REDLINGER, în data de 2 februarie 2017, în
vârstă de 92 de ani. O regretăm din tot sufletul,
soţul Ladislau Redlinger, fiicele Daria şi Ileana cu
familiile lor, precum şi familia Babenco.
Cu durere în suflet, Irina, Mihnea şi Sorin
amintesc că în 28 februarie se împlinesc 10 ani
de la dispariţia fulgerătoare, la nici 70 de ani, a
renumitului pianist ALBERT GUTTMAN.
La 3 martie 2017 comemorăm 21 de ani de
la dispariţia minunatului soţ, tată şi bunic DAVID
BĂNESCU. Veşnică amintire!
Înhumaţi în cimitirele C.E.B. în luna ianuarie
2017: WEINBERG CARLINE-JOSETTE (76 de ani,
Cimitirul Filantropia), TAUBERG EDITH (90 de ani,
Cimitirul Giurgiului), VASILIU CELLA (90 de ani,
Cimitirul Sefard), SOLOMOVICI MOREL (82 de ani,
Cimitirul Giurgiului).
Înhumaţi în cimitirele C.E. din ţară: PARASCHIV
RAŞELA (87 de ani, C.E. Ploieşti)

• Pe data de 19 ianuarie 2017 a trecut în veşnicie prietena noastră dragă CELA VASILIU. Îi vom păstra amintirea cu multă veneraţie. Fie-i memoria binecuvântată!
Mirjam Bercovici şi Cela Avadic.
• Pe data de 15 februarie comemorăm 29 de ani
de la decesul lui ISRAIL BERCOVICI, scriitor, om de
teatru, dăruit limbii şi culturii idiş. Îi păstrăm cu aceeaşi
dragoste amintirea. Dr. Mirjam Bercovici, Emanuel
Ulubeanu, Simeon Ulubeanu, familia dr. Hoişie.
• Dragul nostru ALBERT (ABY) GUTTMAN, au
trecut 10 ani de când râsul tău molipsitor, gingăşia,
dragostea şi nobleţea ta ne lipsesc atât de mult, şi
ne e tare dor... Fie-ţi memoria binecuvântată! Noemi
şi Roxana Guttman.
• Celui ce a fost şi va rămâne veşnic un mare dirijor, soţ, tată, bunic şi străbunic GOTT IŢHAK ŞLOIM
(IZU) BEN BEINIŞ. Îl plâng şi îi regretă dispariţia
Hana, soţie, fiica Sorina cu soţul, Amy, fiu cu soţia,
scumpii lui nepoţi Liel şi Roby cu soţia şi strănepoţii
Priel şi Lavy, sora Etty şi fratele Carol cu familiile lor.
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Evrei născuţi în luna martie

Yitzhak Rabin – general şi om
politic israelian, Născut la Ierusalim,
1 martie 1922. Prim-ministru al Israelului, 1974-1977, 1992-1995. Premiul
Nobel pentru pace. Asasinat în funcţie,
4 noiembrie 1995.
Solomon Marcus – matematician
şi filozof. Născut la Bacău, 1 martie
1925. Membru al Academiei Române.
Lucrări de lingvistică matematică,
analiză matematică, filozofie a ştiinţei şi culturii. Decedat la Bucureşti,
17 martie 2016.
Sholem Aleichem (Solomon Naumovici Rabinovici) – scriitor idiş.
Născut la Pereiaslav, 2 martie 1859.
Printre romane: Romanul unui om de
afaceri; Stele rătăcitoare. Decedat la
New York, 1916.
Eugen Relgis (Siegler) – scriitor.
Născut la Iaşi, 2 martie 1895, emigrat
în Uruguay, întemeietor al curentului
umanitarist. Decedat la Montevideo,
1987.
Joseph Schmidt – tenor. Născut
la Davideni, Bucovina, 4 martie 1904.
Cantor la Templul Coral din Cernăuţi,
prezent ulterior pe scenele teatrelor
de operă ale lumii, remarcat prin filmul
Un cântec străbate lumea. Decedat în
lagărul de refugiaţi de lângă Zürich,
1942.
Giorgio Bassani – scriitor. Născut
la Bologna, 4 martie 1916. Romanul său Il giardino di Finzi Contini
este dedicat suferinţei evreimii italiene în Holocaust. Decedat la Roma,
2000.
Rosa Luxemburg (Rozalia Luksenburg) – teoreticiană marxistă.
Născută la Zamosc, Polonia, 5 martie
1871, stabilită în Germania, 1898.
Printre organizatorii revoluţiei din
Germania, 1918-1919. Ucisă la Berlin,
ianuarie 1919.
Malbim (Meir Leib ben Yechiel
Michel Weiser) – rabin. Născut la
Volochysk, 7 martie 1809). Rabin la
Bucureşti, 1858-1864; expulzat din
România. Autor de comentarii la Biblia
Ebraică şi de scrieri literare ebraice.
Decedat la Kiev, 1879.

Albert Einstein – fizician. Născut
la Ulm, Germania, 14 martie 1879,
emigrat în SUA, 1933, autorul teoriei
relativităţii. Premiul Nobel pentru Fizică,
1921. Pacifist şi susţinător al cauzei sioniste. Decedat la Princeton, SUA, 1955.
Raymond Aron – filozof. Născut la
Paris, 14 martie 1905. Printre scrieri:
L’opium des intellectuels; Démocratie
et totalitarisme. Decedat la Paris, 1983.
Solomon Mikhoels (Shloyme
Vovsi) – regizor şi actor idiş. Născut la
Dvinsk, 16 martie 1890, director artistic
Teatrul Evreiesc de Stat din Moscova.
Preşedinte al Comitetului Antifascist
Evreiesc din Uniunea Sovietică, 19411948. Asasinat din ordinul lui Stalin,
Minsk, ianuarie 1948.
Yigael Yadin – general şi arheolog.
Născut la Ierusalim, 21 martie 1917.
Profesor la Universitatea Ebraică din
Ierusalim, a condus săpături arheologice la Qumran, Masada, Hatzor, Tel
Megiddo. Viceprim-ministru al Israelului, 1977. Decedat la Ierusalim, 1984.
Aryeh Levin – rabin. Născut la
Orla, Polonia, 22 martie 1885, emigrat în Palestina. Capelanul închisorii
evreieşti din Ierusalim, 1931, cunoscut
pentru vizitele făcute arestaţilor evrei
din Hagana, Etzel, Lehi şi pentru ajutorarea săracilor şi bolnavilor. Decedat
la Ierusalim, 28 martie 1969.
Benzion Netanyahu (Mileikowsky) – istoric. Născut la Varşovia,
5 martie 1910, emigrat în Palestina
cu familia. Redactor al Enciclopediei
Ebraice. Printre lucrări: The origins of
the Inquisition; The founding fathers of
Zionism. Decedat la Ierusalim, 2012.
Jerome Isaac Friedman – fizician.
Născut la Chicago, 28 martie 1930.
Premiul Nobel pentru Fizică, 1990,
pentru cercetări în domeniul fizicii
experimentale.
Moise Maimonide (Rabi Moşe
ben Maimon; Rambam) – rabin, filozof, medic. Născut la Cordoba, Spania,
30 martie 1135, a trăit la Cairo. Printre
scrieri: Moreh nevukhynim; Mishneh
Torah. Decedat la Tverya (Tiberiada),
1204.

Evrei decedaţi în luna martie
Serge Gainsbourg (Lucien Ginsburg) – muzician. Născut la Paris,
1928. Una dintre cele mai importante
figuri ale muzicii populare franceze, a
compus mai mult de 500 de cântece.
Decedat la Paris, 2 martie 1991.
Georges Perec – scriitor. Născut
la Paris, 1936. Printre romane: Les
choses ; W ou le souvenir d’enfance;
Je me souviens. Decedat la Ivry-surSeine, 3 martie 1982.
Moses Gaster – rabin, savant în
domeniul studiilor iudaice şi al filologiei
româneşti. Născut la Bucureşti, 1856.
Expulzat din România, 1885, stabilit
la Londra, devenit şef-rabin al evreilor
sefarzi din Commmonwealth-ul britanic. Decedat la Londra, 5 martie 1939.
Max Jacob – scriitor. Născut la
Quimper, Franţa, 1876. Poet care
face legătura între simbolism şi supra
realism. Deportat, ucis în lagărul de la
Drancy, 5 martie 1944.
Menachem Begin – om politic israelian. Născut la Brest-Litovsk, 1913,
emigrat în Ereţ Israel, 1942. Prim-ministru al Israelului, 1977-1983. Premiul
Nobel pentru Pace, 1978. Decedat la
Ierusalim, 9 martie 1992.
Anne Frank – autoarea unui jurnal personal, iunie 1941 - septembrie
1944. Născută la Frankfurt,1929,
mutată cu familia la Amsterdam,1933,
unde au trăit ascunşi, 6 iulie 1942 - 3
septembrie 1944, când au fost deportaţi. Decedată în lagărul de la BergenBelsen, probabil la 12 martie 1945.
Yehudi Menuhin – violonist şi dirijor, elev al lui George Enescu. Născut
la New York, 1916. Primul violonist
evreu care a cântat în Germania în
fostul lagăr Bergen-Belsen, 1945.
Decedat în Marea Britanie, 12 martie
1999.
Karl Marx – filozof şi 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 materialist-dialectice. Decedat la Londra,
14 martie 1883.

August Paul von Wassermann
– bacteriolog şi 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 şi
filozof. Născut la Columbia, Missouri,
1894. Părintele ciberneticii ca ştiinţă.
A dezvoltat teorii asupra ciberneticii,
controlului computerului, roboticii,
automatizării. Decedat la Stockholm,
18 martie 1964.
Bernard Malamud – scriitor. Născut la Brooklyn, New York (1914).
Premiile Pulitzer şi National Book
Award. Romane pe teme iudaice: The
natural; The fixer; Pictures of Fidelman.
Decedat la Manhattan, New York, 18
martie 1986.
Marc Chagall – pictor. Născut la
Liozna, Vitebsk, 1887, stabilit în Franţa,
1923. Picturi, vitralii şi tapiserii pe teme
biblice şi iudaice, influenţate de folclorul evreiesc. Decedat la Saint-Paulde-Vence, Franţa, la 28 martie 1985.
Nicolae Steinhardt (Nicu-Aurelian / Nuhăm) – scriitor. Născut la
Pantelimon, Bucureşti, 1912. Convertit
la ortodoxie în închisoare în perioada
arestului său politic, s-a autoidentificat
ca evreu de sânge şi român de cultură.
Decedat la Baia Mare, 29 martie 1989.
Opera principală: Jurnalul fericirii.
Léon Blum – om politic. Născut la
Paris, 1872. Prim-ministru al Franţei
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, Franţa, la
30 martie 1950.
Julius Barasch (Yehuda ben
Mordekhay) – medic, filozof, publicist
maskil în ebraică, română, germană.
Născut la Brody, Galiţia, 1815, stabilit
la Bucureşti, 1841. Printre scrieri: Otzar
chokhma; Minunile naturii (3 volume).
Decedat la Bucureşti, 31 martie 1863.

LUCIAN-ZEEV HERŞCOVICI
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Drumul
spre teatru

Să vezi cu inima!

O piesă din 1969, cu o lungă
carieră de pe Broadway în Europa, şi apoi în film. Cheia succesului piesei „Fluturii sunt liberi”, a
lui Leonard Gershe (1922-2002),
nu e dată de happy-end-ul unei banale poveşti
de dragoste. Miezul cel mai important al acestei
variaţii la motivul „amor omnia vincit” ţine de piedica (anume) care stă în calea relaţiei dintre cei
doi tineri. Căci protagonistul este un orb din naştere care luptă „cu
ghearele şi cu dinţii” pentru a răspunde provocării handicapului
său; pentru a-şi stăpâni, depăşi şi sfida condiţia. Aflăm că Don şi-a
părăsit cuibul familial şi cercul prietenilor din provincie. Îl aflăm
singur, izolat, într-un New York torid. Îl surprindem calm, echilibrat,
făcând tenace demersuri de adaptare la situaţie. Îl vedem desfăşurând eforturi de orientare în beznă, de stăpânire a spaţiului,
de memorare a poziţiei obiectelor, de apreciere a direcţiilor şi
distanţelor, de ascuţire a simţurilor pipăitului şi auzului. Înţelegem
că şi mai importantă a fost strădania lui de a-şi accepta condiţia.
Aflăm cum şi-a dezvoltat „ochii minţii” – sufletul, sensibilitatea,
inteligenţa, viaţa interioară. Înţelegem ce a însemnat pentru el
contactul generos cu literatura (prin Braille!) ori cu muzica – chitara
la care cântă şi compune. Şi astfel înţelegem cum o situaţie-limită,
privativă de speranţe, s-a putut transforma într-una de libertate
(de unde şi titlul, preluat din Dickens).
Numai că cecitatea, chiar „depăşită” spectaculos, se cere
acceptată şi de ceilalţi. Or, paradoxal, tocmai cei care nu trăiesc
în beznă se dovedesc inferiori nevăzătorului. Astfel Jill, tânăra din
apartamentul vecin, nu e doar o fată modestă intelectual, străină
de pasiuni pentru Dylan Thomas sau Mark Twain. E superficială,
debusolată, confuză, instabilă, gata să facă alegeri greşite în lanţ...
Regăsim, în spectacolul de la „Excelsior”, „credinţa în text şi
preţul pus pe poveste, vocaţia structurilor de profunzime, coerenţa
discursului teatral”, care l-au consacrat (vezi „Yentl”) pe Erwin
Şimşensohn. Talentatul regizor potenţează inspirat ambiguitatea
şi amână abil surprizele. El cucereşte prin ştiinţa imaginării şi
înlănţuirii detaliilor (mişcări, gesturi specifice luptei cu nevăzutul;
tăceri, explozii de verb şi vitalitate; abordări directe şi eschive etc.)
Un cumul de calităţi transmise prin performanţele, prin jocul ritmat
al actorilor bine aleşi şi minuţios conduşi. Vom începe cu meritul
aducerii la „Excelsior”, pentru rolul mamei aprige în a-şi feri fiul
de iluzii şi noi dezamăgiri, a lui Catrinel Dumitrescu (distincţie,
sobrietate, forţă dramatică a privirii, ironie tăioasă).
Vom insista, desigur, pe cei „doi pe-un balansoar” concepuţi
de Gershe. Alexandru Călin are prezenţă, substanţă, puterea de
a sugera lupta cu întunericul, oroarea de compătimire, nevoia
acută de comunicare şi iubire. Ioana Anastasia Anton însufleţeşte
şi ea, sugestiv, prospeţimea, naivitatea lui Jill, mirările ei, reacţiile
ei intempestive. Bine susţinute sunt momentele întâlnirii, tatonărilor seducţiei, creşterii pasiunii erotice. Remarcabilă e scena în
care Don crede că totul e pierdut şi trece de la disperare la furie
distrugând „ordinea” pe care o crease. Memorabilă rămâne însă
scena regăsirii îndrăgostiţilor pe întuneric, când rolurile par a se
inversa, şi Jill e cea care îl caută „orbeşte”, pe pipăite, pe Don!
Un bun spectacol despre autodepăşire şi despre libertatea în
alteritate.				
NATALIA STANCU
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Protestele, un fenomen

După trei săptămâni de proteste, uimire, admiraţie sau animozitate, a venit vremea să tragem
câteva concluzii despre ceea ce a fost mai degrabă
fenomenul protestelor de la începutul lunii februarie,
decât o simplă mişcare revendicativă. Termenul
de „fenomen” mi se pare mai potrivit din mai multe
puncte de vedere.
În primul rând, pentru cât au fost de paşnice.
Exceptând primele ore ale revoluţiei din 1989, în
România manifestanţii nu au mai oferit niciodată flori
forţelor de ordine. Până în clipa în care un camion
militar i-a strivit pe cei treisprezece tineri care şi-au
găsit sfârşitul în faţa Sălii Dalles, fuseseră oferite
flori militarilor, în timp ce mulţimea strigase „Voi
cu gloanţe, noi cu flori”. Din păcate, în decembrie
1989, pacifismului revoluţionarilor i s-a răspuns cu
muniţie de război.
În februarie 2017, florile şi pancartele pe care
stătea scris „Jandarmeria, jos pălăria!” au rezistat
până la sfârşit şi se cuvine o plecăciune atât în faţa
sutelor de mii de protestatari, din Bucureşti şi din
alte localităţi, care au ştiut să evite orice provocare
la adresa forţelor de ordine, cât şi a autorităţilor,
care au dat dovadă de o înţelepciune şi o flexibilitate
care, din păcate, au lipsit multor politicieni.
În al doilea rând, au fost un fenomen şi pentru
că, în condiţii absolut paşnice şi civilizate, ba chiar
dovedind adesea o doză remarcabilă de umor, tinerii
(ca şi în 1989, ei au fost preponderenţi), care au
rezistat zi de zi în frig, în Bucureşti şi în numeroase
oraşe din ţară, şi-au văzut revendicările iniţiale satisfăcute: abrogarea OUG 13 şi demisia ministrului
Justiţiei. La un loc, comportamentul lor şi reacţia
ponderată a autorităţilor au reuşit să câştige aprecierea internaţională pentru maturitatea democraţiei
din România.
În al treilea rând, demonstraţiile antiguvernamentale au fost o lupă care a evidenţiat multe
dintre faliile societăţii noastre. Cea dintâi, din sfera
democraţiei, constă în faptul că o mare parte dintre
protestatari au fost exact cei care s-au abţinut de la
vot în decembrie, or, a nu te prezenta la urne, dar
a-ţi manifesta opoziţia direct în piaţă nu e o bilă
albă pentru democraţia românească. Apoi, strada
a preluat, temporar, o parte din atribuţiile opoziţiei
parlamentare, care s-a dovedit vocală, dar neinspirată şi total ineficientă. A arătat-o şi simulacrul
de moţiune de cenzură, prezentată ca o victorie de
Cătălin Predoiu, care spunea că votul a demonstrat
că „de câte ori Guvernul derapează, putem să asamblăm în jurul PNL o opoziţie puternică în Parlament”.
Liviu Dragnea şi Sorin Grindeanu au greşit şi ei
în evaluarea situaţiei şi, în loc să fi retras OUG 13
încă de pe 3 februarie, au aşteptat încă două zile,
timp în care manifestanţii s-au inflamat, aţâţaţi şi
de declaraţia inabilă a premierului că ordonanţa

Gândul
scris

urma să fie „abrogată sau
prorogată”.
Klaus Iohannis a ieşit întărit din cele trei săptămâni de proteste, dar şi el a şutat în bară nu
numai când a venit în mijlocul demonstranţilor,
dar şi când a afirmat că sarcina de a dezamorsa
bomba manifestaţiilor îi revine exclusiv PSD-ului şi
că „retragerea Ordonanţei 13 şi eventual demisia
chinuită a unui ministru” sunt „cu certitudine, prea
puţin”. Aceste cuvinte sunau firesc în gura Ralucăi
Turcan sau a lui Nicuşor Dan, dar nu a preşedintelui
României. Aşadar, avem o ruptură între interesele
politicienilor de toate culorile şi cele generale, ale
societăţii, ceea ce a generat şi scăderea dramatică
a încrederii populaţiei în partide: în câteva săptămâni, PSD a ajuns la 31%, iar PNL la 17%! Din
aceeaşi ruptură a apărut şi încercarea eşuată de a
da vina pentru proteste pe Soros, pe preşedintele
Iohannis, pe ruşi şi chiar pe multinaţionale, numai
pe lipsa de încredere a maselor în coerenţa luptei
anticorupţie, nu.
O altă tensiune majoră evidenţiată de stradă a
fost cea din domeniul juridic. Deşi oamenii manifestau seară de seară, iar jurnalişti şi politicieni se
întreceau în speculaţii despre pericolul reprezentat
de abrogata OUG 13, liderii CSM, DNA, Parchetului
General susţinând şi ei aceeaşi idee, respingerea
prin lege a Ordonanţei 13 a fost amânată. Asta a
dat timp ca OUG 14 să fie atacată în contencios
administrativ. Abia după alte 11 zile, Liviu Dragnea
a luat decizia ca majoritatea să voteze legea de
respingere a OUG 13, dar ea nu a fost votată la ora
la care scriu aceste rânduri.
O probă a modului în care agitaţia clasei politice
şi radicalizarea societăţii i-au înfierbântat şi pe magistraţi a dat-o procurorul general Augustin Lazăr,
care a declarat că, în conformitate cu Constituţia
României, „Ministerul Public reprezintă interesele
generale ale societăţii”. Surprins să aflu că procurorii
îmi reprezintă interesele, m-am uitat în legea fundamentală, unde stă scris că „în activitatea judiciară,
Ministerul Public reprezintă interesele generale ale
societăţii”, ceea ce e cu totul altceva!
O altă falie, una dureroasă, pusă în lumină de
protestele de la Cotroceni şi de cele de la Palatul
Victoria, este conflictul între generaţii, cei predominant de vârsta a treia cerând demisia preşedintelui,
tinerii, preponderent pe cea a guvernului.
Toate aceste tensiuni din societate nu vor putea
fi rezolvate prin eforturile unui singur partid. Dacă
politicienii se vor mulţumi să se arate unul pe altul cu
degetul, tensiunile vor creşte mocnit şi vor reizbucni.
Avem oare o clasă politică suficient de matură
şi de bună calitate pentru a conlucra în interesul
general? Rămâne de văzut...
ALX. MARINESCU

Un eveniment cultural: Memoriile lui Wilhelm Filderman
Realitatea
cărţii

Anticipând o dezbatere amplă, purtată
de specialişti, semnalez cititorilor revistei
noastre apariţia unei
cărţi fundamentale
pentru cunoaşterea istoriei României în prima jumătate a secolului trecut şi, în cadrul
acesteia, a destinului
comunităţii evreieşti
din ţara noastră. Este
vorba de primul volum al Memoriilor liderului istoric al evreilor români, dr. Wilhelm
Filderman.
În cadrul necesarei recuperări a
acestei figuri excepţionale a interbelicului
românesc, ca şi a unor aspecte insuficient
cunoscute ale istoriei noastre, Memoriile
sale ocupă un loc central. Începute la
Paris, imediat după plecarea din ţară
(survenită în ianuarie 1848), şi încheiate
în 1956, Memoriile lui Filderman acoperă
prima jumătate a secolului trecut: mai

exact, perioada cuprinsă între 1900 şi
1952. Primul volum merge până în 1940.
Date fiind personalitatea lui Wilhelm
Filerman, rolul jucat de el în viaţa românească şi europeană (comunitatea evreiască din România era a doua din Europa,
după cea din Polonia), ca şi evenimentele
la care a fost martor, contribuţia acestor
pagini la cunoaşterea istoriei interbelice
este considerabilă. Nu numai pentru că
memoria lui Wilhelm Filderman (ajutată
şi de arhiva pe care a reuşit să o scoată
peste graniţă) funcţionează impecabil şi
ne oferă o multitudine de fragmente de
istorie, puţin sau deloc ştiute. Ci, în primul rând, pentru că fostul lider al evreilor
români documentează un aspect esenţial,
într-un tablou al interbelicului: constituirea
treptată a unei adevărate atmosfere de
pogrom în societatea românească. La început, latentă, limitată la atacuri în presă
şi mici agitaţii locale, apoi, după anii ’30,
din ce în ce mai violentă: evreii sunt bătuţi,
aruncaţi din trenuri, li se violează domiciliile, sunt maltrataţi pe stradă, le sunt
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devastate proprietăţile şi afacerile etc. Totul, în indiferenţa
sau cu complicitatea autorităţilor. Memoriile lui Wilhelm
Filderman arată că, departe
de a fi o „clonă” a nazismului,
antisemitismul românesc a
avut un caracter autohton şi
nu a depins de cel german. Ca
să parafrazez o vorbă celebră,
Holocaustul european a fost
numai prilejul, nu cauza celui
românesc.
Acest prim volum se opreşte la anul 1940 şi la săptămânile de dinaintea instaurării statului
naţional-legionar. E o epocă îngrozitoare
pentru evreii români, care, în numai câteva zile, se văd acuzaţi pe nedrept de prăbuşirea României Mari şi devin victimele
unor masacre îngrozitoare. Următorul
volum va conţine bătălia de uzură dusă
de Filderman cu dictatura militară a lui
Ion Antonescu, pentru a mai salva ceva
din ceea ce fusese, cu numai câţiva ani
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în urmă, o comunitate perfect
integrată în viaţa statului român, paşnică şi înfloritoare. O
bătălie care va include inclusiv
deportarea eminentului jurist
în Transnistria, culminaţie a
unui Holocaust „original”, care
nu a semănat întru totul cu cel
nazist, dar a avut aceeaşi finalitate: cvasi-anihilarea evreilor
români.
Publicarea acestei cărţi
constituie, fără discuţie, un
adevărat eveniment. Ea nu
trebuie să lipsească din biblioteca nici unui intelectual român, evreu
sau neevreu, deopotrivă.
RĂZVAN VONCU
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