Hag Tu biȘvat
Sameah!

PUBLICAŢIE A FEDERAŢIEI COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA

ANUL LXIV = NR. 576-577 (1376-1377) = 1 – 31 IANUARIE 2021 = 17 TEVET – 18 ȘVAT 5781 = 24 PAGINI – 3 LEI

Comemorarea din 1984 a Pogromului de la București

80 de ani

de la
masacrul
antisemit
din ianuarie 1941

Imagine din ianuarie 1941, pădurea Jilava

PAG. 3
Anul 2021
văzut de conducerea
nou aleasă a FCER

Ziua Internațională
de Comemorare
PAG. 4
a Victimelor
Holocaustului
A IV-a Conferință
internațională
PAG. 5
a presei
evreiești
Profil de scriitor–
Evoluția lui PAG. 6
Cosașu
PAG. 7-8
HANUCA
la București

Hanuca
în Comunități

PAG. 9-11

Comunități

PAG. 12-14

S-a stins din viață
Iancu Țucărman

PAG. 22-23

Se împlinesc 80 de ani de la Pogromul de la București și masacrul
de la Jilava, în care au fost uciși
peste 120 de evrei din București
de către Mișcarea legionară. Mormintele victimelor se găsesc în Cimitirele Giurgiului și Filantropia din
București, acolo unde sunt organizate regulat ceremonii comemorative de către Federația Comunităților
Evreiești din România. Memoria tragediei a fost menținută vie chiar și
în perioada comunistă, când interesele ideologice ale regimului totalitar
considerau subiectul marginal. În
memoria victimelor au fost ridicate
mai multe monumente, dintre care
cel mai impunător se găsește în curtea Templului Coral, unde se află și
sediul FCER.
Cele opt decenii scurse nu au
însemnat neapărat acumulare de
cunoaștere. Matatias Carp a publicat volumul 1 din Cartea neagră,
despre Pogromul de la București, în
1946, și de atunci nu a fost publicată
o carte mai bună pe această temă.
Documentele relevante pentru reconstituirea temei au fost ferecate în
arhive până în 1989 și încă o vreme
după. Studierea lor era rezervată
Securității și câtorva istorici angajați
ai Institutului de Studii Istorice și Social-Politice, care au scris despre
rebeliune și pogrom puțin, sub controlul cenzurii și respectând câteva
jaloane ideologice care deformează
grav adevărul. Bunăoară, lucrările
Garda de Fier – Organizație teroristă

de tip fascist, semnată de Mihai Fătu
și Ion Spălățelu, publicată în 1971, și
Regimul politic din România în perioada septembrie 1940 – ianuarie
1941, de Aurică Simion, 1976, abia
amintesc de violențele împotriva
evreilor și tratează antisemitismul
ca o „diversiune”, ca un „paravan al
reacționarismului”, nu ca un element
consubstanțial ideologiei legionare,
cum era de fapt.
Anul 1989 nu a adus imediat
deschiderea arhivelor. Spre exemplu, dosarul anchetei și al proceselor
principalilor responsabili pentru rebeliunea legionară și crimele comise
atunci, o sursă esențială compusă
din 76 de volume, a fost declasificat de Serviciul Român de Informații
abia în 2002, când a intrat în Arhiva
Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Alte dosare
privind crimele din ianuarie 1941 au
fost declasificate și mai târziu.
În vremea lui Ion Antonescu,
peste 3.000 de persoane au fost
condamnate pentru participarea
la rebeliune, iar peste 300, pentru
participarea, în timpul rebeliunii, la
agresiuni împotriva evreilor (conform unei analize cantitative făcute
de Marius Cazan). În perioada comunistă, mulți au fost condamnați
din nou. Pe numele tuturor acestora
au rămas în arhive dosare penale,
dosare de penitenciar, dosare de
urmărire informativă și, în cazul celor care au fost recrutați de Securitate, dosare de informatori. Vorbim

de zeci și zeci de mii de pagini de
documente, care nu au fost cercetate de nimeni extensiv, încă. Se
adaugă dosarele instituțiilor care au
acționat în timpul rebeliunii, aflate
la Arhivele Naționale ale României,
și cele ale unităților militare trimise
de Antonescu să reprime Mișcarea
legionară, aflate la Arhivele Militare
de la Pitești.

Rebeliune și Pogrom
Pe scurt, problemele de cunoaș
tere legate de rebeliune și pogrom
au ținut de cenzură și ideologizare,
înainte de 1989, iar după, de accesul dificil la arhive și volumul imens,
descurajant de informații din arhive.
Se adaugă chestiuni mai subtile, legate de modelul narativ și concepte.
În istoriografie, cele două serii
de evenimente care s-au produs
în același timp, în intervalul 21-24
ianuarie 1941 – rebeliunea și pogromul – sunt tratate, de cele mai multe
ori, separat, deși pot fi înțelese doar
împreună. Despărțirea dintre cele
două narațiuni a apărut încă din timpul lui Antonescu, în versiunea oficială privind rebeliunea din Pe marginea prăpastiei, cartea în două volume elaborată cu scop justificativ de
specialiști din Secția a II-a a Marelui
Stat Major și din Serviciul Special de
Informații. Pe marginea prăpastiei
ADRIAN CIOFLÂNCĂ

(Continuare în pag. 17)

Pogromul legionar
din ianuarie 1941,
comemorat
la București

În urmă cu 80
de ani, mai exact
în zilele de 21-23
ianuarie 1941, la
București
au
avut loc o serie
de manifestări
violente împotriva evreilor. Despre
Cartierul
Evreiesc
sub
teroarea Pogromului legionar din ianuarie 1941,
despre oamenii uciși și sinagogile
incendiate și vandalizate în „Orașul
măcelului”, cum i-a spus BruneaFox, au vorbit, în cadrul unei dezbateri online, organizate de FCER,
BBR, JCC și CEB, tot la București,
pe 21 ianuarie 2021: Silviu Vexler,
președinte FCER, dr. Aurel Vainer, președinte de onoare al FCER;
Jose Iacobescu, președintele Forumului BBR; dr. Anca Tudorancea,
CSIER; Prof. dr. Vasile Morar, Universitatea din București; Conf. dr.
Felicia Waldman, Universitatea din
București. Moderator: conf. dr. Felicia Waldman.
Vom reveni pe larg în numărul
viitor.
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Interviul

lunii
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Răspândirea extremismului este
cea mai mare primejdie a zilelor noastre
Interviu cu SILVIU VEXLER, președintele FCER

– Evenimentul zilei în care vorbim (7 ianuarie) este invadarea ieri seară a Capitoliului de către sute de susținători violenți ai președintelui în exercițiu, Donald Trump. Cum
comentați această zi tristă pentru democrația americană?
– Cred că evenimentele de la Washington se înscriu în contextul unei probleme mai
complexe și mult mai serioase. Este vorba despre extinderea la nivel mondial a extremei
drepte și vedem și în România, pentru prima dată, că un partid de această orientare,
respectiv AUR, care are în componența sa membri de cea mai dură extremă dreapta,
reușește să intre în Parlament, cucerind în mod democratic voturile câtorva sute de mii
de cetățeni, reprezentând cam 9% din voturile valabil exprimate. E un moment extrem de
periculos pentru întreaga societate când astfel de oameni capătă acces la o platformă
națională oficială, unde să își expună ideile, care deja au câștigat foarte mulți adepți.
Atât în cadrul comunității noastre, cât și în intervențiile de la Parlament, am subliniat
riscul ca, în absența unor măsuri și a unor răspunsuri publice la astfel de situații, să se
ajungă la probleme cum a fost și cea de ieri, de la Congresul american. Am tras acest
semnal și în demersurile despre generalul Macici, și când a fost vandalizat cimitirul din
Huși și în alte conjuncturi similare. În sine și luate individual, ele par să nu reprezinte
o problemă atât de mare, dar dacă privim în ansamblu la societate și la modul în care
aceasta reacționează, sau mai bine zis, nu reacționează la aceste fapte, ne dăm seama
cum stăm.
Evident, tot acest context a fost acutizat pe plan internațional de efectele crizei pandemiei de coronavirus, extinse dincolo de sănătate și în domeniul politic, economic și social
și aprofundate de frica firească a omului confruntat cu un inamic invizibil și necunoscut.
În acest context, am ajuns în România la intrarea în Parlament a unor forțe extremiste și, mult mai grav, în SUA la atacarea Congresului. Din păcate, cea mai importantă
democrație la nivel mondial s-a confruntat, pe fondul tensiunilor provocate de pandemie
și de propagarea unor teorii ale conspirației, cu fapte extrem de grave. Am toată aprecierea pentru modul rapid în care problema a fost rezolvată. Am toată aprecierea pentru
faptul că membrii Congresului s-au întors în aceeași zi la muncă și au refuzat să cedeze
în fața presiunii. Toată aprecierea pentru faptul că au finalizat procedurile constituționale
democratice, dar este extrem de îngrijorător că așa ceva s-a putut întâmpla, că toate
acestea au avut loc într-o țară ca America, în Congresul SUA. Este oribil și regret că au
murit oameni, Dumnezeu să îi odihnească, că s-au produs vandalizări. Dar vreau să subliniez că este înfiorător că așa ceva s-a putut produce! Nu mi-aș fi putut imagina că voi
vedea astfel de scene la Washington! Și acolo, în mai mare măsură decât la noi, e nevoie
de măsuri care să stopeze teoriile conspirației, de a se proteja societatea împotriva unor
acțiuni extremiste, care sunt întotdeauna periculoase, indiferent dacă sunt de dreapta sau
de stânga, mai ales în această perioadă când acționează și frica instinctivă a oamenilor
în fața unui pericol nevăzut. Confruntat cu atacul unui urs, de exemplu, știi de unde vine
amenințarea, dar în fața unui virus, imposibilitatea de a vedea primejdia exacerbează
frica instinctivă. De aceea spun că pe plan internațional și național e nevoie de măsuri de
protejare a societății democratice, a vieții normale a cetățenilor. Și la noi, și la Washington,
aseară, au apărut și organizațiile antisemite, iar printre protestatarii de la Capitoliu au fost
unii care au strigat sloganuri antisemite. Și la noi au apărut negări ale Holocaustului și ale
dramelor inimaginabile care s-au produs atunci, de aceea și FCER, și comunitățile locale
trebuie să aibă o grijă deosebită ca aceste manifestări să nu se transforme în unele de
genul celor de la Washington, să nu apară o normalizare a unui discurs al urii.
În cele din urmă, riscul apariției unei formațiuni extremiste în Parlamentul României
este ca subiectele pe care noi le consideram un tabu să devină un discurs acceptabil,
ceea ce poate degenera în situații mult mai grave.
– Un alt subiect fierbinte, și nu numai în România, este vaccinarea. Ce ne puteți spune
despre începutul campaniei de imunizare în căminele de vârstnici ale FCER din București
și Arad?
– Personalul medical al Federației și, sperăm, și cel care asigură îngrijirea la domiciliu,
personalul de suport medical va fi vaccinat în perioada imediat următoare (n.red.- datei
de azi, 7 ianuarie). Apoi, conform informațiilor publice, vor fi vaccinate persoanele care se
află în căminele de persoane vârstnice de la București și Arad.
Mai departe, pentru membrii comunității vom respecta deciziile stabilite de Comitetul
Național de Coordonare a Campaniei pentru vaccinarea întregii populații a țării. Urmărim
atent problema și suntem în legătură cu toate autoritățile sanitare relevante, pentru ca
de îndată ce va fi posibil, să luăm măsurile cuvenite pentru a nu pierde timp și a-i putea
proteja pe cei din cămine și pe toți ceilalți. De altfel, de la începutul pandemiei, am adoptat deciziile necesare la DASM pentru a proteja persoanele care au legătură cu membrii
vârstnici ai comunității și astfel să prevenim apariția unor focare de infecție.
– Ne apropiem atât de ziua în care vom comemora victimele Pogromului de la București
(21 ianuarie 1941), cât și pe cele amintite anual de Ziua Internațională a Holocaustului (27
ianuarie). Ce ne puteți spune despre acest subiect?
– Poate că lucrul cel mai trist atunci când vorbim despre Pogromul legionar din ianua
rie 1941 de la București, este că după 80 de ani văd tot mai multe tentative de a rescrie
istoria, mai ales în ceea ce privește mișcarea legionară și pe Ion Antonescu. Se încearcă
consecvent acreditarea ideii că aceasta nu a fost o organizație criminală, că nu a comis
ceea ce istoria atestă că s-a întâmplat.
Gândindu-mă la Pogromul legionar, sunt șocat și întristat că, mai ales pe Internet,
există o tentativă de reabilitare a imaginii mișcării legionare, deși faptele acesteia și ale
conducerii sale sunt bine cunoscute. Cred că acum este un moment foarte bun pentru ca
societatea românească nu numai să-și amintească, dar chiar să afle ceea ce s-a întâmplat atunci. De multe ori, oamenii, în special tinerii, efectiv nu știu ce s-a petrecut în acea
vreme, unii nu știu nici măcar că a existat Holocaust pe teritoriul României.
Așadar, ambele zile sunt ocazii foarte bune să ne asigurăm
A consemnat
că puținii supraviețuitori ai Holocaustului care mai sunt printre noi
ALX. MARINESCU
duc o viață demnă și că povestea lor nu este pierdută, dar și să
promovăm o serie de măsuri educative privind studierea istoriei (Continuare în pag. 21)

Din nou alegeri în Israel

Pentru a patra oară în ultimii doi ani, israelienii sunt chemați la
urne, la 23 martie, pentru a alege un nou parlament. Decizia a fost
luată după ce Knessetul nu a votat proiectele de buget pe 2020 și
2021, necesare în primul rând pentru a suporta finanțarea luptei împotriva pandemiei de coronavirus. Principala cauză a acestui eșec
a fost conflictul în cadrul Guvernului de coaliție dintre Likud, respectiv premierul Benjamin Netanyahu, și partenerii săi, alb-albaștrii lui
Benny Ganz, ministrul Apărării, care peste 11 luni urma să preia de
la Netanyahu funcția de premier. Aceasta a fost înțelegerea la care
au ajuns cele două formațiuni în vara lui 2020, după trei runde electorale, pentru a o evita pe cea de-a patra. Dar, așa cum se vede,
înțelegerea nu a durat decât câteva luni. Un motiv de conflict a fost
faptul că Ganz nu a fost de acord să-l înlocuiască pe procurorul general al Israelului și să reducă prerogativele organelor judiciare. În
condițiile în care premierul Netanyahu este implicat într-un proces
de corupție, el ar fi avut nevoie de aceste schimbări.
Momentul pentru cea de a patra rundă electorală este prost
ales, ținând cont de situația economică și de cea din domeniul sanitar din Israel. Este adevărat că țara se situează pe primul loc
în lume în campania de vaccinare anti-Covid, dar pandemia nu a
încetat, sunt necesare măsuri drastice care afectează economia,
intensifică șomajul, iar în lipsa bugetelor, paralizează activitatea
ministerelor. În plus, afirmă economiștii, din cauza pandemiei, alegerile vor costa mult mai mult, deoarece va fi nevoie de măsuri
speciale pentru protecția alegătorilor.
Există o mare incertitudine în ceea ce privește rezultatul scrutinului. Toate sondajele indică un viitor eșec al formațiunii lui Ganz
care, pentru a forma un guvern de uniune națională, a părăsit
coaliția de centru-stânga. Azi, sondajele creditează partidul lui
Ganz cu doar cinci-șase locuri în viitorul Knesset, existând și pers
pectiva pesimistă de a nu intra în parlament. În ceea ce-l privește
pe Benny Ganz, cariera lui politică s-a sfârșit, apreciază analiștii.
Dar nici Netanyahu nu stă prea bine. O competiție serioasă s-a
lansat pe partea de centru-dreapta a eșichierului politic prin formarea unui nou partid, „Noua Speranță” (Tikva Hadașa), al fostului
deputat Likud Gideon Sa’ar. Împreună cu formațiunea Yamina, a
lui Naftali Bennet, noul partid se situează la dreapta dreptei, cu o
poziție mult mai dură decât Likud în problema unor concesii făcute
de Netanyahu cu privire la anexarea unor teritorii palestiniene din
Cisiordania. Conform ultimelor sondaje, Likud ar fi creditat cu 25
de mandate, „Noua Speranță” cu 22 și Yamina cu 15, iar partidele religioase cu aproximativ 10. În plus, Bennet a declarat că va
candida la funcția de premier. Paradoxal, nu este imposibil ca Netanyahu să fie dat jos din funcție nu de opoziția de centru-stânga,
ci de foștii lui aliați. Netanyahu pierde în plus și sprijinul aliatului
său american Donald Trump, învins în alegerile prezidențiale din
noiembrie de anul trecut. Dar până la alegerile din Israel mai sunt
trei luni și pe scena politică israeliană și internațională se mai pot
întâmpla multe.
EVA GALAMBOS

Israelul își normalizează
relațiile cu Maroc și Bhutan

Printre ultimele inițiative ale lui Donald Trump în calitate de
președinte al SUA a fost facilitarea reluării relațiilor diplomatice
dintre Maroc și Israel. Astfel, Marocul devine cel de-al patrulea stat
arab care în ultimele patru luni își normalizează relațiile cu statul
evreu. „Este un pas istoric”, a scris pe Twitter fostul președinte
american.
Israelul și Marocul își vor redeschide oficiile de relații economice, închise în 2002, vor stabili linii aeriene directe și vor numi
ambasadori. Jared Kushner, fost emisar în Orientul Mijlociu, a declarat că reluarea relațiilor diplomatice a fost rezultatul unor demersuri care au durat patru ani. Marocul este țara în care a existat o
numeroasă comunitate evreiască înfloritoare care, după declararea Statului Israel, a fost supusă unor măsuri de discriminare. Din
această cauză, o mare parte din comunitate a emigrat în Israel, dar
se păstrează o strânsă legătură între imigranți și familiile rămase
în Maroc.
În același timp cu declarația de restabilire a relațiilor diplomatice, Statele Unite au recunoscut suveranitatea Marocului asupra
disputatei regiuni Sahara occidentală. Până acum nici un alt stat
nu a făcut acest pas.
Ultimul demers din anul 2020 în cadrul recunoașterii Israelului este cel al stabilirii de relații diplomatice cu regatul Bhutan, din
Munții Himalaya. „Este o nouă etapă de aprofundare a relațiilor
Israelului cu state din Asia”, a declarat Gabi Ashkenazi, ministrul
israelian de Externe. Anunțul a avut loc după ce Marocul și Israelul
au convenit să-și reia relațiile diplomatice, a subliniat „The Jerusalem Post”.
Ron Malka, ambasadorul Israelului în India, a declarat că a
semnat acordul cu omologul său din Bhutan, general-maior Vetsop
Namgyel, document care prevede stabilirea de relații diplomatice
oficiale. „Acest acord va crea posibilitatea a numeroase colaborări
în beneficiul ambelor popoare”, a declarat Malka. Este vorba de
cooperare în domeniile economic, tehnologic și agricultură. Israelul
a sprijinit încă din 1982 dezvoltarea resurselor umane ale regatului,
mai ales în agricultură, dezvoltare de care au profitat sute de tineri
din Bhutan, se arată în Declarația comună, aceasta deoarece existau relații bilaterale cordiale, deși nu existau relații oficiale. (E.G.)
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Anul 2021 văzut de conducerea nou aleasă a FCER
Așa cum am făcut de fiecare dată când au avut loc alegeri la vârful
Federației Comunităților Evreiești din România (FCER), și de această dată
i-am rugat pe membrii conducerii (Silviu Vexler – președinte, Ovidiu
Bănescu – vicepreședinte și Eduard Kupferberg – secretar general) să ne spună care sunt prioritățile în funcție de care consideră acum,
înainte de reluarea activității, că își vor structura activitatea în viitor.
Amintim că în cea de-a doua zi a Congresului al IV-lea al FCER, președintele
de onoare al Federației, dr. Aurel Vainer, a subliniat că „democrația, continuitatea și solidaritatea” rămân valori esențiale, alături de performanță.
„Sunt probleme de rezolvat, pe care sunt convins că o să le rezolvați, și vă
asigur de tot sprijinul meu, complet dezinteresat și marcat de principiul neamestecului”, a mai spus dr. Aurel Vainer, care a amintit „că trebuie să nu
dispară din România viața comunitară evreiască. Asta înseamnă că trebuie
să ne adunăm și să ne comportăm ca niște frați adevărați”.

Silviu Vexler:
Grija pentru membrii Federației
și combaterea antisemitismului,
pilonii principali ai activității
în anul 2021
De la bun început, noul președinte
al FCER s-a arătat conștient de
obligațiile
poziției
sale și de cele atrase de înseși cuvintele de apreciere
adresate lui după alegeri și în timpul
acestora. „Când cineva spune cuvinte
frumoase despre tine, inițial te simți
foarte bine. Ulterior îți dai seama că
este și o obligație de a merita acele
cuvinte în continuare”. Ca atare, Silviu Vexler a declarat că se bizuie „pe
toți membrii Consiliului de Conducere și pe sfaturile fiecărui membru al
comunității evreiești”, întrucât „nimeni
nu are adevărul absolut și nimeni nu
poate rezolva totul de unul singur. Împreună avem o șansă”.
Președintele FCER așază la temelia preocupărilor sale pentru 2021 „problema finanțării, atragerea de fonduri
externe. Pe termen lung – a declarat
el – aceasta va fi o problemă care va
cântări mult în activitatea Federației
și a comunităților. Avem în prezent un
birou de finanțări, pe care cred că ar
trebui să-l completăm cu specialiști
în fonduri europene. Specialiști cu
acte în regulă, care să poată, alături
de comunitățile evreiești, să găsească soluții pentru accesarea de fonduri
europene și pentru elaborarea acestor
proiecte. În plus, mai sunt disponibile granturile norvegiene și fondurile
disponibilizate de asociațiile evreiești
internaționale, precum și alte tipuri de
finanțări de la Uniunea Europeană.
Nu vreau să par prea materialist, dar
partea financiară stă la baza fiecărei
cărămizi, în orice proiect pe care am
vrea să-l dezvoltăm”.
Un alt aspect care se cere rezolvat
este cel al sacrificării animalelor conform legii mozaice. „De mult timp, noi
invităm hahami din afara țării, dar ar fi
bine să identificăm măcar o persoană în țară care să facă acest lucru”,
a evidențiat Silviu Vexler, care a mai
spus că el crede „cu tărie în programul național de restaurare a sinagogilor din țară, care sunt o emblemă
a prezenței evreiești din România.
Îmi doresc ca, într-o zi, toate cele 85
de sinagogi să fie restaurate. Poate
chiar, acolo unde este nevoie, să mai
apară o sinagogă nouă”.
Un alt punct nevralgic în viața
comunităților evreiești din România
și inclus de interlocutorul nostru între prioritățile anului 2021 este cel al
sediilor comunităților evreiești. „Sunt
comunități în care sediile sunt într-o
stare foarte proastă sau chiar nu
există deloc. De asemenea, sediul
Federației va trebui restaurat”, a spus
Silviu Vexler.

Lăsată la urmă, tocmai pentru
a-i sublinia importanța, președintele
FCER a evidențiat că „activitatea Departamentului pentru Asistență Socială și Medicală este fundamentală. Lucrurile pe care le-au făcut sunt demne
de tot respectul, cu atât mai mult în
această perioadă de pandemie. Cred
că este important să găsim resursele necesare ca serviciile pe care le
oferă Departamentul să fie extinse.
Speranța este ca într-un viitor mai
apropiat sau mai îndepărtat, ceea ce
noi numim acum policlinică să ajungă chiar un mic spital pentru membrii
comunităților evreiești din România. E
mult de muncă, dar nu este o misiune
imposibilă”.
În ceea ce privește educația, Silviu
Vexler și-a exprimat speranța că va
apărea „o nouă grădiniță care să fie
destinată membrilor comunității”.
După realegerea sa pentru un
nou mandat de deputat al minorității
evreiești din România, Silviu Vexler
a fost reconfirmat de Parlamentul
României în poziția de Înalt Reprezentant pentru combaterea antisemitismului, protejarea memoriei victimelor Holocaustului și dezvoltarea
vieții evreiești. Ca atare, l-am întrebat
ce priorități are și în această direcție,
atât ca deputat, cât și ca președinte
al FCER. Interlocutorul a răspuns că
principalele direcții de activitate includ
„oprirea tentativelor de reabilitare sau
de idealizare a mișcării legionare și
a criminalilor de război (din ce în ce
mai prezente), promovarea educației
despre Holocaust și a legislației pentru combaterea antisemitismului, dezvoltarea legislației privind comunitățile
evreiești din România, punerea în
valoare a istoriei, culturii, tradițiilor
evreiești și a contribuției aduse de
Comunitățile Evreiești la dezvoltarea României, susținerea Muzeului
Național de Istorie a Evreilor și al
Holocaustului din România.
De asemenea, „sprijinul acordat
supraviețuitorilor Holocaustului și
dezvoltarea vieții evreiești din România au fost și rămân atât obiectivele
morale, cât și elementul central al
mandatului meu”, a adăugat Silviu
Vexler, care a ținut să aprecieze ca pe
un semn bun sprijinul politic larg de
care s-a bucurat votul pentru nominalizarea sa.
Cu speranța că efectele pandemiei și ale crizei economice generate de
aceasta nu vor împiedica realizarea
priorităților sus-amintite, promitem să
revenim la începutul lui 2022 pentru
a face bilanțul realizărilor și al noilor
proiecte.

Ovidiu Bănescu:
provocările anului 2021
Reales ca vicepreședinte al FCER
după un an 2020 în care l-am auzit
de multe ori spunând că pe el nu îl
interesează voturile, ci menținerea la
suprafață a corabiei FCER pe o mare
furtunoasă, care a făcut să naufragieze vasele multor comunități evreiești

din state mai dezvoltate și mai prospere, Ovidiu Bănescu
este chemat din
nou să aibă grijă de
finanțele Federației,
într-un an care nu
se anunță a fi ușor
și nici favorabil din
punctul de vedere
al fondurilor necesare supraviețuirii
FCER.
„Un prim obiectiv esenţial este
coordonarea întocmirii proiectului
de buget de venituri şi cheltuieli al
FCER-CM pentru acest an, luând în
considerare că pandemia continuă şi
sursele de finanțare sunt afectate în
mare măsură”, a subliniat Ovidiu Bănescu. Aș adăuga, rememorând ceea
ce s-a spus la precedentele Adunări
Generale și Consilii de Conducere, că
aceste surse de finanțare sunt cu atât
mai afectate cu cât sub o cincime din
venituri provin din surse proprii, restul
fiind fonduri atrase de la entități interne și externe, puternic lovite și ele de
efectele economice ale pandemiei.
Interlocutorul nostru a adăugat că
un alt obiectiv de mare importanță
este „întocmirea și semnarea noului
Memorandum de înţelegere privind
alocările de fonduri de la Fundația Caritatea pe următorii trei ani, respectiv
2021-2023”.
După cum a menționat și Silviu Vexler în declarația sa, și pentru
vicepreședintele FCER o prioritate
rămâne „îmbunățirea activităţii Departamentului de Asistență Socială şi Medicală, cu atenţie prioritară acordată
finalizării, modernizării totale a Centrului Rezidenţial Amalia şi Şef-Rabin
Dr. Moses Rosen din Bucureşti, de
care beneficiază în cea mai mare măsură supravieţuitorii Holocaustului”.
Ovidiu Bănescu a subliniat că
preocupările pentru întocmirea unui
buget echilibrat nu trebuie văzute
ca un scop în sine, nu trebuie scoase din context, pentru că prevederile Bugetului pe 2021 sunt cele
pe care se întemeiază activități de
mare importanță pentru FCER, pentru comunitățile din toată țara, pentru membrii comunității evreiești.
Un exemplu concludent sunt continuarea şi dezvoltarea programelor
desfăşurate prin Centrul Comunitar
Evreiesc (JCC București), precum
şi a programelor la nivel naţional (de
exemplu, Ibaneh și Bereshit). Tot pe
alocările din bugetul FCER se bazează și menţinerea într-o stare bună
de conservare pe durata pandemiei
a Centrelor de Instruire şi Recreere
(Cristian, Borsec şi Eforie Nord), cu
speranţa că, de îndată ce condiţiile
o vor permite, acestea vor fi redeschise pentru a-i primi și găzdui pe
participanţii la programele devenite
tradiţionale.
Pentru îndeplinirea acestor ținte,
care nu sunt doar ale FCER, ci și ale
tuturor comunităților evreiești din țară,
Ovidiu Bănescu a scos în evidență
faptul că trebuie acordată o atenție
deosebită bunei colaborări cu Comunităţile evreieşti membre ale FCERCM şi susținerea activităţilor acestora,
în limitele prevăzute de Buget.
Un rol important în acest sens revine unei activități judicioase de îndrumare din partea Oficiului de Îndrumare și Control al Federației.
În acest fel, cu consecvență și ponderare, la finele lui 2021 sperăm că
vom înregistra rezultatele necesare
pentru a constata împreună că activitatea FCER a reușit să dezvolte și să
consolideze viața minorității evreiești
din România.
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Eduard Kupferberg:
Comunitatea evreiască - adaptare,
dar nu asimilare
De peste două mii de ani de când
trăiește în diaspora, comunitatea
evreiască din orice țară, de pe orice
continent și din orice secol a trebuit
să dea dovadă de
înțelepciune și flexibilitate pentru a
se putea adapta la
schimbările intervenite în societatea în mijlocul căreia a
ales să trăiască, fără ca adaptarea și
integrarea să meargă până la asimilare și pierderea identității iudaice. O
soluție inteligentă și corectă la această problemă a echivalat, dintotdeauna, cu supraviețuirea comunității respective. În fond, Hanuca, sărbătoare
care s-a încheiat recent, zugrăvește
tocmai rezistența evreilor, cu ajutorul
divin, împotriva asimilării lor religioase și culturale de către cuceritorii seleucizi, adepți ai elenismului. În zilele
noastre, opțiunea a devenit și mai dificilă, deoarece comunitatea evreilor
din România este încercată nu numai
de scăderea numărului de membri și
creșterea vârstei acestora, ci și de
pandemia care face tot mai dificilă
atât practicarea ritualurilor de cult (o
problemă cu care se confruntă și celelalte culte), dar și ajutorarea membrilor vârstnici și a supraviețuitorilor
Holocaustului, precum și întâlnirile
tradiționale la evenimente. Într-un
cuvânt, a devenit tot mai dificilă păstrarea vieții spirituale evreiești, așa
cum eram obișnuiți până anul trecut.
Din fericire, cea mai mare parte a
acestor evenimente au fost realizate
online și s-au bucurat de succes, fiind
întâmpinate cu bucurie de membrii
comunității noastre.
Din aceste motive, pentru FCER
s-a pus și mai stringent (și se va pune
și în următorii ani) problema dezvoltării și dinamizării programului de instruire în practica religioasă, atât pentru
oficianți sau potențiali oficianți de cult,
cât și pentru membrii comunităților lor
care doresc să se apropie mai mult
de ritualul religios. Pentru a facilita
această doleanță, se va tipări Mahzorul pentru Roș Hașana și Iom Kipur,
volumul conținând transliterarea și
traducerea textelor.
De asemenea, având în vedere
faptul că iudaismul impune și un anumit specific alimentar, respectiv normele de cașrut, sperăm să reușim,
cât mai curând, să înființăm un miniabator cașer pentru tăieri de păsări și
instruirea unui șohet pentru tăieri de
păsări.
Desigur, pentru realizarea tuturor
acestor obiective va fi de mare impor
tanță și ajutor intensificarea colaborării
cu Conferința Rabinilor Europeni.
Tot în scopul evitării asimilării evreilor din România, dar fără a împiedica integrarea lor în societatea românească, FCER are în vedere intensificarea măsurilor pentru dezvoltarea
educației iudaice, inclusiv prin realizarea unui program național de cursuri
online bilunare, destinate adulților și
abordând domenii ca iudaism, tradiții
și istoria evreilor.
Există două aspecte care condițio
nează realizarea celor menționate
mai sus. În primul rând, nimic nu se
poate face fără a asigura fondurile
necesare respectivului proiect. Ca
atare, restructurarea și îmbunătățirea
patrimoniu(Continuare în pag. 21)
lui existent,
Pagină realizată de
ALX. MARINESCU
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Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului
ea, dacă în alți ani, 27 ianuarie evoca
suferințele evreilor în perioada Holo27 ianuarie – Ziua Internațională de Comemorare
caustului, astăzi aceasta trebuie să
capete valențe în plus care să atragă
a Victimelor Holocaustului
atenția oamenilor că obligația fiecărui

În octombrie 2005, Rezoluția 60/7
a Adunării Generale a ONU a decis
ca 27 ianuarie, ziua în care în 1945
Armata Roșie a eliberat lagărul de exterminare de la Auschwitz, să devină
Ziua Internațională de Comemorare a
Victimelor Holocaustului. Când militarii
sovietici au ajuns la Auschwitz, nu au
mai întâmpinat nici un fel de rezistență,
paznicii naziști fugind din calea inamicului. Au găsit însă grămezi de morți
și câteva mii de muribunzi, lăsați în
urmă, după ce deținuții considerați
cât de cât valizi au fost duși pe jos,
într-un marș al morții spre Germania,
în speranța cinică a naziștilor că majoritatea va muri pe drum.
Rezoluția ONU subliniază că „Holo

caustul, care a dus la uciderea unei
treimi din populația evreiască a lumii,
alături de nenumărați membri ai altor
minorități, trebuie să devină un avertisment dat tuturor în fața urii, bigotismului, rasismului și prejudecăților”.
Se cere statelor membre să dezvolte
programe educaționale „care să transmită generațiilor viitoare lecții despre
Holocaust pentru a împiedica viitoare
acte de genocid”. Rezoluția condamnă „fără rezerve, orice manifestare de
intoleranță religioasă, incitare la ură,
hărțuire sau violență împotriva persoanelor sau comunităților, bazate pe
origine etnică sau credință religioasă”.
La două decenii după adoptarea
Rezoluției, cerințele cuprinse în do-

cument sunt mai actuale ca oricând.
Cu toate că în numeroase țări există
programe educative legate de Holocaust, iar IHRA, a cărei creare a fost
prevăzută de Rezoluție, împreună cu
numeroase alte organizații naționale
și internaționale, caută să intensifice
combaterea urii, antisemitismul a căpătat o nouă dimensiune, amenințând
spiritul democrației, al egalității. Manifestările de ură, de incitare împotriva minorităților, nu numai împotriva
evreilor, s-au multiplicat, mai ales în
actualele condiții ale pandemiei de
coronavirus. Această situație obligă
statele semnatare ale Rezoluției ONU
să găsească noi mijloace pentru a
stăvili astfel de manifestări. De ace-

Măsuri coordonate de combatere a antisemitismului
decise de statele membre ale UE

Liderii celor 27 de state membre
ale Uniunii Europene au adoptat, pe 2
decembrie 2020, o declarație vizând
intensificarea combaterii antisemitismului și protejarea evreilor europeni.
Se prevede stabilirea unei abordări uniforme în cadrul comunității
internaționale de combatere a tuturor formelor de ostilitate împotriva
evreilor. „Antisemitismul, indiferent
de formele pe care le îmbracă, este
și trebuie să fie inacceptabil și trebu-

ie luate măsuri pentru a-l contracara,
acolo unde este necesar, chiar prin
măsuri legislative la nivel european.
Statele membre ale Uniunii Europene
sprijină inițiative politice la nivel european urmărind combaterea incitărilor
la ură antisemită și la acte de violență,
precum și răspândirea miturilor de
conspirație antisemită online”, se arată în document.
Declarația subliniază că „pandemia de coronavirus a stimulat teorii

Cele mai grave 10 incidente
antisemite din lume în 2020

La sfârșitul lunii decembrie, Centrul Simon Wiesenthal a publicat lista celor
10 cele mai grave incidente antisemite din lume în 2020. Lista a apărut în săptămânalul american „Jewish Journal”.
Pe primul loc, a explicat rabinul Abraham Cooper, directorul Agendei Acțiunii
Sociale Globale de la Centrul Wiesenthal, sunt acuzațiile conform cărora evreii
ar fi provocat pandemia de coronavirus. El a arătat că, din cauza politizării
pandemiei de covid, au apărut o serie de teorii conspiraționiste cu caracter antisemit. Elemente antisemite s-au manifestat și în cadrul protestelor antivaccin,
ca de pildă în Germania, încă înaintea apariției vaccinului.
Pe locul al doilea se situează aplicația criptată „Telegram”, folosită de grupări extremiste și neonaziste. Rick Eaton, director de cercetări la Centrul Wiesenthal, a enumerat mai multe grupuri neonaziste, cum este de pildă Divizia
Arme Atomice, având legătură cu cinci asasinate în Statele Unite, mișcarea
antiguvernamentală Boogaloo și Mișcarea de Rezistență Nordică, un grup care
a atacat de Iom Kipur o sinagogă și alte instituții evreiești.
Locul al treilea este ocupat de discursul din 4 iulie al lui Louis Farrakhan,
liderul organizației Națiunea Islamului, cu numeroase atacuri antisemite. Urmează atacurile împotriva lăcașurilor de cult evreiești în cadrul demonstrațiilor
„Black Lives Matter”.
Locul al cincilea este ocupat de un mesaj pe Twitter din luna mai al liderului
suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, pentru marcarea Zilei Ierusalimului,
în care invocă „soluția finală” nazistă.
Pe locul al șaselea figurează decizia Curții Europene de Justiție din 17 decembrie 2020 de susținere a unei reglementări belgiene care interzice tăierile
cașer. „Tăierile cașer și halal reprezintă valori esențiale cu o tradiție de mii de
ani”, a declarat Abraham Cooper.
Locul al șaptelea se referă la încercările făcute în Germania de a anula o
rezoluție a Bundestagului care denunță drept antisemită mișcarea BDS. Cooper
a subliniat că este adevărat că majoritatea germanilor înțelege că zvastica și
sprijinirea Hezbollah sunt antisemite, dar nu înțelege că antisemitismul de stânga
înseamnă „o încercare de delegitimare a înseși noțiunii de națiune evreiască.”
La numărul opt regăsim antisemitismul din campusurile americane, cu
afirmații de felul „evreii au pătruns în toate componentele sistemului american”.
Un capitol din chestionarul redactat de Socialiștii Democrați din America ai orașului New York se situează pe locul nouă. În acest capitol li se cere
candidaților pentru consiliile orășenești să se angajeze să nu călătorească în
Israel dacă vor fi aleși, în semn de solidaritate „cu palestinienii care trăiesc sub
ocupație”.
Ultimul incident de pe listă este ascensiunea omului politic chilian Oscar
Daniel Jadue, actualul primar al orașului Recoleta și membru al partidului comunist. El este un susținător asiduu al mișcării BDS. Menționat ca posibil viitor
președinte, Jadue i-a calificat pe evrei drept „o forță subversivă care va înjunghia țara din spate”.
EVA GALAMBOS

conspiraționiste antisemite periculoase, mai ales pe canalele de social
media. Creșterea amenințărilor față
de evrei în Europa, inclusiv reapariția
miturilor conspiraționiste, exprimările
publice de antisemitism, mai ales în
contextul pandemiei de COVID-19 și
o creștere a incidentelor antisemite și
a crimelor provocate de ură reprezintă
o mare îngrijorare”.
Declarația pune accent pe protejarea comunităților evreiești europene. „Trebuie acordată prioritate
în toate statele membre garantării
securității comunităților și instituțiilor
evreiești. Aceasta înseamnă dialog
permanent cu comunitatea evreiască, concret prin
EVA GALAMBOS
conștientizarea
(Continuare
în pag. 21)
măsurilor

stat este ca împreună să ia măsuri coordonate și decisive pentru ca ceea ce
s-a întâmplat în urmă cu peste 80 de
ani să nu se mai repete. De aceea expresia „Never again” trebuie să fie profund întipărită în memoria umanității.
EVA GALAMBOS

Rezistența
evreiască
în timpul
Holocaustului

Decenii de-a rândul exista prejudecata că evreii au fost uciși de naziști
fără a opune nici o rezistență și că,
așa cum susțineau unii, s-ar fi „lăsat
mânați la moarte ca vitele la abator”.
Acest mod de gândire era atât de răspândit, inclusiv în Israel, încât, până
la procesul Eichmann, supraviețuitorii
lagărelor de exterminare care au
ajuns acolo au vorbit foarte puțin despre experiențele dureroase prin care
au trecut. Ca formă de rezistență, se
cunoștea numai revolta ghetoului de
la Varșovia.
În ultimii ani, această situație a început să se schimbe, au apărut și apar
din ce în ce mai multe documente despre formele de rezistență ale evreilor,
despre acțiunile de salvare înfăptuite
de filiere evreiești de rezistență care,
până de curând, cum a fost cazul
în Franța, erau atribuite Rezistenței
franceze. Mai mult, marcarea anul
trecut a Zilei Holocaustului în Israel
s-a desfășurat
EVA GALAMBOS
sub
mottoul
(Continuare în pag. 21)

Vandalizarea Memorialului Annei
Frank din Idaho

Memorialul Annei Frank din Idaho,
care reprezintă o statuie în mărime
naturală a adolescentei, a fost acoperit de însemne naziste. Este singurul memorial din SUA dedicat Annei
Frank, victimă a Holocaustului. Poliția
a descoperit la începutul lunii decembrie, la Boise, Idaho, că Memorialul
Drepturilor Omului Anne Frank a fost
vandalizat și etichetat cu nouă autocolante reprezentând zvastici și care
includeau cuvintele „suntem peste
tot”.
Autoritățile consideră că fapta a
avut loc noaptea, suspecții rămânând
deocamdată necunoscuți. Centrul
Wassmuth pentru Drepturile Omului
a inaugurat acest memorial în anul
2002, ca un parc educațional în centrul orașului Boise. Ansamblul prezintă o statuie de bronz a Annei Frank,
în mărime naturală, ținând jurnalul ei
și uitându-se în anexa secretă în care
ea și familia ei au petrecut 761 de zile
ascunzându-se de prigoana trupelor
naziste.
Memorialul este unicul din SUA
dedicat memoriei Annei Frank, au declarat reprezentanți ai Centrului. De
asemenea, ei au arătat că unele autocolante au fost găsite lipite pe Jurnalul Annei Frank, în timp ce altele au
fost lăsate în tot parcul. Autocolantele
au fost îndepărtate imediat, potrivit
autorităților, iar anchetatorii încearcă
să-i identifice pe vandalizatori cu aju-

torul imaginilor surprinse de camerele
de supraveghere. „Ceea ce face acest
eveniment atât de trist este modul flagrant în care au fost plasate autocolantele, precum și mesajul extremist
pe care îl promovează”, a declarat
pentru Associated Press Dan Prinzing, directorul executiv al Centrului
Wassmuth pentru Drepturile Omului.
Anne Frank a fost cea de-a doua
fiică a familiei Frank, originară din
Frankfurt, care și-a găsit sfârșitul
în lagărul de exterminare de la Bergen-Belsen, în februarie 1945, la vârsta de doar 16 ani. Grație Jurnalului
ținut de-a lungul perioadei petrecute
în lagăr și publicat de tatăl ei, care a
supraviețuit războiului, ea a devenit
una dintre figurile-simbol ale Holo
caustului, scrierile sale devenind cunoscute în întreaga lume.
DAN DRUȚĂ
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A IV-a Conferință internațională a presei evreiești

La 8 decembrie 2020, în organizarea Biroului Guvernamental de Presă
din Israel, a avut loc la Ierusalim cea
de-a IV-a conferință internațională a
presei evreiești, care, din cauza pandemiei, s-a desfășurat online. Au participat jurnaliști din peste 30 de țări.
Cele trei teme dezbătute au fost: Întărirea legăturilor Israelului cu Diaspora;
Comunitățile evreiești și pandemia de
coronavirus; Mijloace de combatere a
antisemitismului în social media.
În mesajul său, președintele Reuven Rivlin a subliniat că deși coronavirusul a afectat puternic comunitățile
evreiești, împreună vom putea reface
pierderile. Din păcate, pandemia a lovit și presa evreiască, multe publicații
fiind obligate să se închidă.
Omer Yankelevits, ministru pentru Problemele Diasporei, a subliniat
că în condițiile pandemiei, evreii din
lume trebuie să simtă o responsabilitate reciprocă, păstrându-și în același
timp identitatea. Ea a vorbit despre o
serie de măsuri luate de minister pentru sprijinirea evreilor din Diaspora.
S-a cerut ca aceștia să fie consultați
când se iau decizii legate de problemele lor, pentru a evita astfel o ruptură între evreii din Israel și cei din
Diaspora.
Mai mulți vorbitori au atras atenția
asupra lipsei de comunicare între evreii

din Diaspora și Israel. Astfel, Shira Ruderman, director executiv al Fundației
Familiei Ruderman, a arătat că „la ora
actuală, Israelul ascultă opiniile evreilor
americani numai când este vorba de
donații sau de a face lobby în favoarea
Israelului la Washington. Evreii din Israel nu-i înțeleg în suficientă măsură pe
evreii americani. Dacă Israelul dorește
cu adevărat să funcționeze ca un stat
național al poporului evreu în ansamblu, această abordare trebuie să se
schimbe”. Vorbitorii au cerut un dialog
real, cele două părți să se asculte reciproc și să existe o responsabilitate reciprocă. Adoptarea unei legi este o problemă dificilă, deoarece este vorba de
interacțiunea dintre două entități diferite
– Israelul este un stat, iar comunitățile,
organizații cu o cu totul altă dinamică.
Nu există o singură comunitate, deci
întrebarea care se pune este cu cine
să se stea de vorbă. În acest context,
unul dintre vorbitori a propus drept partener de dialog Organizația Mondială
Sionistă, care reprezintă foarte multe
comunități din lume.
La cea de a doua temă – Comu
nitățile evreiești și pandemia de coronavirus – s-a scos în evidență faptul
că, așa cum s-a întâmplat de multe
ori de-a lungul istoriei, acuzațiile pentru apariția pandemiei s-au îndreptat
împotriva evreilor, fiind reluate și ve-

chile teorii antisemite în acest domeniu. Cum cele mai multe dintre aceste teorii au apărut în social media, în
cadrul celei de a treia tematici au fost
enumerate posibilele măsuri de combatere a acestora, un răspuns mai
amplu fiind dat de Yogev Karasenty,
director pentru combaterea antisemitismului în cadrul Ministerului pentru
Problemele Diasporei. El s-a referit
la noile tehnici de descoperire rapidă
a atacurilor antisemite, de transmitere rapidă a informațiilor despre ele
la comunitățile evreiești din țările de
unde provin atacurile, de colaborarea
cu alte guverne pentru ca acestea să
elaboreze legislații care să interzică
prezența unor astfel de materiale în
social media. El a subliniat și necesitatea de a organiza cursuri despre
antisemitism pentru organismele care
trebuie să aplice măsuri împotriva celor care răspândesc astfel de teorii.
Foarte mulți nu știu ce este antisemitismul, de aceea nu este suficientă
educația despre Holocaust, a afirmat
Karasenty.
În cadrul conferinței a fost prezentat și un film documentar despre
comunitatea evreiască din Emiratele
Arabe Unite.
Concluziile acestei sesiuni au fost
trase de Nitzan Chen, directorul Biroului Guvernamental de Presă, orga-

Expoziție de manuscrise ebraice

La 3 decembrie 2020, la Biblioteca Britanică s-a deschis o expoziție de excepție, cuprinzând o parte din imensa arhivă de manuscrise ebraice deținută de bibliotecă.
Expoziția, care se poate accesa și online, cuprinde aproximativ 40 dintre cele 3000 de manuscrise ebraice ale Bibliotecii, adunate timp de 250 de ani, recent digitalizate, și
va fi deschisă până în aprilie 2021. Manuscrisele au caracter științific, religios, juridic, filozofic, de magie, alchimie și
de Cabala și provin din cele mai diferite regiuni ale lumii:
Europa, Africa de Nord, Orientul Mijlociu, India și China.
Potrivit Ilanei Tsahan, curatorul expoziției, printre exponate
se află manuscrise până acum niciodată prezentate publicului.
Cel mai vechi document este o Biblie Ebraică din secolul X, una dintre cele mai vechi Biblii ebraice care a
supraviețuit. Manuscrisul, provenit din Egipt, demonstrează influența artei islamice cu ilustrații de modele geometrice și florale. Alte manuscrise mai deosebite sunt o Biblie
Catalană, probabil din secolul al XIV-lea, și un Sul de Tora
care a aparținut comunității evreiești din Kaifeng, China,
datând aproximativ din secolul al XVII-lea.
Alte exponate fac referire la relațiile dintre comunitățile
evreiești din Diaspora și vecinii lor neevrei, uneori armonioase, dar adesea marcate de discriminări și persecuții.
Astfel, Biserica Catolică a distrus de-a lungul vremii multe scrieri ebraice pe care le considera nocive, iar
o ediție din secolul al XVII-lea a Cărții Epurării din 1596,
prezentată în expoziție, enumeră în ordine alfabetică 450
de manuscrise ebraice pe care Biserica Catolică le considera periculoase și jignitoare la adresa creștinismului. Dar
persecuția evreilor nu se limita la cenzură, ci includea și

interogatorii și torturi ale Inchiziției, așa cum a reieșit din
memoriile rabinului Ishmael Hanina, din Bologna.
Un exponat interesant este un contract de vânzare a
unei case din secolul al XIII-lea, din Norwich, în care Miriam, soția rabinului Oshaya, renunță la dreptul ei de proprietate înainte de vânzare. Aceasta demonstrează că o
evreică din Evul Mediu deținea proprietăți și se implica în
afaceri. Până la expulzarea evreilor din Anglia în 1290,
astfel de documente în ebraică erau acceptate, a arătat
curatorul expoziției.
Câteva exponate ilustrează contribuția evreilor la răspândirea științei în regiunile în care trăiau. Astfel, sunt expuse manuscrise din domeniile medicinei și astronomiei,
pe care oameni de știință evrei le-au tradus din arabă în
ebraică și latină.
Manuscrisul considerat „perla” expoziției este un exemplar din 1389 al lucrării lui Maimonide „Călăuza rătăciților”.
Manuscrisul a aparținut comunității evreiești din Yemen și
este scris în limba iudeo-arabă.
EVA GALAMBOS

Acord militar Marea Britanie-Israel

La începutul lunii decembrie, generalul Sir Nicholas Carter, șeful de
Stat Major al Armatei britanice, și general-locotenentul Aviv Kochavi, șeful
de Stat Major al Armatei israeliene,
au convenit online și au semnat un
acord vizând oficializarea și întărirea
colaborării în domeniul apărării și
susținerea parteneriatului dintre Israel și Marea Britanie, a informat site-ul
JForum.
Acest site subliniază că acordul a
fost convenit în contextul în care, în ultimul deceniu, cooperarea militară dintre cele două țări s-a dezvoltat, relația
fiind considerată benefică ambelor
părți. Cele două armate s-au angajat
să îmbunătățească și să integreze
capacitățile lor în domeniile maritim,
terestru, aerian, spațial, cibernetic și
electromagnetic. Ele împărtășesc, de

asemenea, interese similare în regiune. În condițiile puternicei amenințări
iraniene la adresa Israelului din cauza
apropierii geografice, cele două țări
doresc să împiedice Iranul să realizeze o capacitate nucleară, să limiteze
programul său de rachete balistice
avansate și să stopeze intervenția
iraniană, mai ales în Liban, Siria, Irak,
Yemen și în Golful Persic.
Marea Britanie și Israelul au interese comune și în combaterea terorismului islamic radical, în sprijinul
militar și financiar acordat de Marea
Britanie Iordaniei, stabilitatea Regatului Hașemit reprezentând o prioritate strategică pentru Israel. Există o
cooperare rodnică între serviciile de
informații britanice și israeliene, Mossad contribuind la descoperirea unui
complot al organizației Hezbollah,

care pregătea un atentat cu bombe
în Marea Britanie. În 2019 Londra a
clasificat Hezbollah drept organizație
teroristă. Există, de asemenea, o cooperare bilaterală semnificativă în sectoarele cibersecurității, în cel al dezvoltării unor vehicule aeriene fără pilot
în cadrul programului Watchkeeper,
desfășurat de britanici în Irak și Afganistan. Armata britanică are acces la
o serie de sisteme bazate pe tehnologie numerică avansată, aplicabilă pe
câmpurile de operațiuni dezvoltate de
firma israeliană Elbit.
Ținând cont de toate aceste premise, cele două armate își vor împărtăși
în continuare expertizele și vor căuta
să dezvolte platforme suplimentare
de apărare comună.
MAGDALENA PORUMBARU
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nizatorul evenimentului. „Conferința
internațională a presei evreiești a devenit o importantă platformă în care
liderii presei evreiești din Israel și din
lume tratează problemele esențiale
ale Diasporei evreiești. Fără îndoială, această conferință, desfășurată în
condițiile pandemiei de coronavirus,
întărește legăturile dintre Statul Israel, guvernul său și liderii de opinie din
zeci de comunități evreiești din lume
care doresc o legătură strânsă cu
decidenții din Israel”.
EVA GALAMBOS

Mândri
că suntem români
– minoritățile
salută România

A devenit deja o tradiție ca în
preajma Zilei Naționale a României,
la inițiativa Centrului Comunitar Evreiesc din București, minoritățile etnice
să participe la un eveniment de celebrare a tradițiilor care sunt parte
integrantă a istoriei și culturii din țara
noastră.
În 2020 evenimentul s-a petrecut
pentru prima dată în mediul online, iar
între participanți s-au numărat: Uniunea Armenilor din România – ansamblul de dansuri tradiționale „Vartavar”,
coregraf Bela Martikian; trupa de
dansuri israeliene „Hora” a Centrului
Comunitar Evreiesc din București;
ansamblul de dansuri Haverim al
Comunității Evreilor din București,
condus de Ioana Năstase Simion și
coordonat de Silvian Horn; Asociația
Culturală Filo-Elenă „Eleftheria” Brăila – Ansamblul de dansuri grecești
„Pandora”; trupa „Cabaret Royal” din
Ploiești cu dansuri rome și rusești;
Forumul Democrat al Germanilor din
Banat; Giuvlipen Theatre Company;
Ansamblul „Delikanlilar” – Uniunea
Democrată Turcă din România; Iulia Moldovan (harpă) – Comunitatea
Evreilor Timișoara.
Evenimentul a fost deschis cu un
fragment din spectacolul ROMACEN
– Vremea vrăjitoarelor, realizat de Mihaela Drăgan.
Gazda a fost directorul JCC
București, Adrian Gueron, care a moderat întâlnirea online fiind prezent în
Templul Coral din București.
„La mulți ani, România, de aici din
inima Bucureștiului, de la Templul Coral. Și pentru că suntem în comunitatea evreiască și ne aflăm la sfârșitul
săptămânii, noi obișnuim să marcăm
acest moment printr-o ceremonie de
Havdala”, a spus în deschidere Adrian Gueron și l-a invitat pe prim-rabinul FCER-CM Rafael Shaffer să oficieze ceremonia religioasă.
S-au succedat apoi o serie de
momente artistice prezentate de
reprezentanți ai minorităților etnice
care au luat parte la eveniment.
Ziua României a fost sărbătorită și din Israel, acolo unde locuiesc
mulți evrei originari din România. La
invitația JCC București, Dana Avereanu și David Leventer au spus la mulți
ani României, în direct din Israel.
„Sărbătorim aici cu băuturi și mâncare românească, am adus în Israel
o parte din România, pentru că ne
simțim pe de o parte israelieni și pe
de altă parte români”, a spus Dana
Avereanu.
În finalul evenimentului online, Iulia Moldovan a interpretat la harpă,
în direct din Viena, imnul național al
României, „Deșteaptă-te, române!”,
și imnul Statului Israel, Hatikva.
GEORGE GÎLEA
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Repere de umanism în vremuri
de amenințare antiumanistă

Carol Iancu – „Nicolae Cajal și Alexandru Șafran”, revista Academica 2020
Într-un prezent tensionat, în care ascensiunea
mișcărilor de extremă
dreapta se accentuează
pe fondul nemulțumirilor
legate de restricțiile cauzate de criza sanitară și
de cea economică, este
meritoriu faptul că în nr.
2020 al revistei Academica a fost publicat studiul
profesorului Carol Iancu,
membru de onoare al Academiei Române. Studiul este dedicat unor cărturari
de anvergură, lideri ai comunității noastre, devotați
intereselor sale și binelui României, acad. Nicolae
Cajal și dr. Alexandru Șafran.
Interferențele de destin încep din perioada
Șoahului, când profesorul Marcu Cajal, apropiat al
conducerii comunitare de atunci, este la curent cu
demersurile de „a pune în practică o strategie curajoasă și adecvată noii situații dramatice” în care se
aflau evreii români, nota fiul lui, acad. Nicolae Cajal.
„Șafran era în stare de orice gest, de orice sacrificiu
pentru viața coreligionarilor săi”, îl caracteriza Nicolae Cajal. Șef-rabinul Șafran a oficiat căsătoria religioasă a lui Nicolae cu Berthine (Bibi) Cajal în 1942.
Constrâns la exil după instalarea totalitarismului
în România, dr. Alexandru Șafran revine în țară în
1995, la invitația Senatului României. Se cunoaște
preambulul vizitei: filmul realizat de Manase Radnev
și Ion Bâtu, prezentat pe canalul 1 al TVR; conferința
ținută de Țicu Goldstein (z.l.) la Centrul Cultural
Evreiesc din Capitală. Mai puțin, însă, se cunoaște

„rolul important” – observă profesorul Carol Iancu –
jucat de acad. Nicolae Cajal în reîntoarcerea în țara
natală a dr. Al. Șafran. Doar partea oficială.
În cuvântarea adresată oaspetelui la Templul
Coral din Capitală, ca președinte al FCER, acad. N.
Cajal i-a evidențiat meritele în alinarea suferințelor
îndurate de evreii români în anii Șoahului și valoarea operei filozofice. Carol Iancu se oprește la
semnificația cu dublu sens a termenului minune
din discursul dr. Al. Șafran: minunea salvării a circa jumătate din populația evreiască din România,
în trecut; minunea perspectivelor vieții evreiești în
condițiile drasticei diminuări cauzate de Alia.
Acad. N. Cajal îl însoțește pe întreg parcursul celei de-a doua vizite a dr. Al. Șafran, la întâlnirile cu
președintele României, Emil Constantinescu, cu ministrul de Externe Adrian Severin, cu alte oficialități,
reprezentanți ai mediului academic din Bacăul natal și din Iași. Observă că despre discursul său de
recepție, când e ales membru de onoare al Academiei Române, „se vorbește la superlativ”.
Carol Iancu a sintetizat convergențele spirituale dintre Alexandru Șafran și Nicolae Cajal: cariera
strălucită în medicină și filozofie; profesoratul „exemplar”; prezența în Parlament; în fruntea comunității
evreiești – Șafran, în vremuri de încercare; Cajal, într-o perioadă de transformări sociale postdecembriste; combaterea manifestărilor antisemite prin popularizarea contribuției evreiești la dezvoltarea României
moderne și la civilizația universală; activitatea diplomatică pentru sprijinirea intereselor țării; respectul în
relațiile interumane.
IULIA DELEANU

„Datoria de a spune adevărul”
Interviu cu prof. univ. dr. Bluma Finkelstein

Originară din România, poetă, prozatoare, eseistă, profesor emerit de literatură franceză și comparată la
Universitatea din Haifa, Bluma Finkelstein este, totodată, promotoare a dialogului iudeo-creștin și a apropierii între evrei și arabi. Din 1972 până în prezent, cărțile ei au apărut în importante edituri din Franța. Pentru
promovarea literaturii franceze în Israel a primit în 2002 Premiul Președintelui Statului Israel. Președintele
Franței i-a acordat în 2008 titlul de Cavaler al Ordinului Național de Merit pentru îndelungata carieră universitară în serviciul culturii franceze în Israel. Cea mai recentă carte a sa, „Devoir de vérité”, scrisă în memoria lui Benjamin Fondane – Fundoianu, apărută la Editura Transignum din Paris, a primit laurii Premiului
Internațional de Literatură Francofonă „Benjamin Fondane”, în 2019.
– Cum ați structurat cartea?
– Am conceput-o ca o povestire pornind de la
Stolpersteine – „pietre de împiedicare”, în memoria
victimelor Holocaustului. În povestirea mea, Nick,
doctorand de origine germană, ajuns în capitala
Germaniei din New York, închiriază un apartament
într-un bloc în fața căruia sunt două asemenea Stolpersteine, în amintirea a două familii de evrei foști
locatari ai blocului, deportați și gazați în lagăre naziste. Ocupă un apartament în care a trăit una dintre
familii. Până atunci, nu voise să știe nimic din ce se
petrecuse în Germania nazistă, dar prezența acelor
Stolpersteine îl determină s-o facă. Află din mărturisirile mamei lui că în timpul Holocaustului soldați
din armata nazistă îi somaseră pe toți cei din satul
ei să-i omoare pe concetățenii evrei. În același bloc,
una dintre vecine, Frau Helga, își păstrează convingerile naziste. Un „argument” antisemit: cum se
poate ca una dintre familiile de evrei care locuise
în bloc să nu-și fi plătit ultima chirie înainte de a fi
deportată?
– La care dintre tragediile evreilor europeni
raportați Holocaustul?
– În special la Inchiziția spaniolă, care a propagat
antisemitismul religios, mitul deicidului, de care s-ar
fi făcut vinovați evreii, negând deliberat adevărul:
Isus a fost condamnat la moarte de romani, guvernatori atunci ai Iudeei. Chiar dacă nazismul punea
accentul pe criterii rasiste, rădăcinile sale se găseau
în antisemitismul religios. Exista o pregătire mentală,
psihologică la nivel popular european care a facilitat
propaganda nazistă. Cred că antisemitismul, de la
origini până în zilele noastre, inclusiv sub diversele
sale înfățișări actuale, antisionism, antiisraelism, are
la bază invidia care naște ură. Biblicul Iosif a fost
vândut unor negustori de sclavi din invidie. Statul
Israel modern e invidiat pentru performanțele sale
obținute într-un timp record.
– Ce înseamnă Israelul pentru dumneavoastră?
– M-am născut în timpul războiului, la Tecuci,

când nu exista încă Statul Israel. În primii ani de
după 23 august 1944, copiii evrei făceau cursuri de
idiș la școală. Fiindcă familia mea depusese acte
de plecare, am fost împiedicată să intru la facultate.
Am făcut Școala de asistente medicale la Galați. Am
fost moașă în satul Cosmești. Am reușit să plecăm,
cumpărați pe valută, în 1963. În Israel, m-am înscris
la Universitatea din Haifa, unde am parcurs toate
treptele ierarhiei universitare. Am predat literatură
franceză și am ținut cursuri de literatură comparată
până la pensie. Acum conferențiez în diferite centre
universitare unde sunt invitată. Mi-am dat doctoratul la Universitatea din Strasbourg. Teza mea de
doctorat se chema L´écrivain Juif et les Évangiles.
Din aceeași perioadă datează primele mele cărți.
Pentru mine, Israelul a însemnat o metamorfoză
unică.
– Cum priviți condiția scriitorului?
– Dezastrele sociale din felurite epoci dovedesc
că literatura, artele nu pot schimba omul. Energiile
negative, violența se perpetuează în continuare. Dar
a scrie presupune, mai întâi, a învăța. Și învățătura
e esența vieții. Când adolescentul Moses Mendelssohn a intrat în Berlin pe poarta pe unde intrau
numai vacile și evreii, gardianul l-a întrebat: „De ce
vrei să vii la Berlin?”. „Să învăț”, i-a răspuns ilustrul
filozof de mai târziu. Scrisul este o îndeletnicire care
cere singurătate. Au existat epoci în care exista mult
mai mult interes pentru lectură: era Gutenberg. Era
informatică prezintă avantaje și dezavantaje. Digitalizarea facilitează accesul la un număr aproape
infinit de informații, stimulează noi cercetări, sporind avansarea în Cunoaștere. Dezavantaje, fiindcă
avem senzația că timpul se contractă: un minut pare
de câteva secunde, iar o secundă este înfricoșător
de scurtă. Personal, cred că intelectualul autentic nu
și-a pierdut utilitatea. Un exemplu: forța de a modela
gândirea tinerilor a intelectualului cu vocație pedagogică.
IULIA DELEANU

Profil de scriitor

Evoluția lui Cosașu
Cum ar fi, cum este ca un critic literar român
să interpreteze opera unui autor evreu de limbă
română? Iată miza acestei rubrici, pentru care
mulțumesc revistei „Realitatea Evreiască”, lui
Alexandru Marinescu, redactorul șef, și întregii
echipe redacționale.
Autorii evrei de limbă română fac parte din
chiar canonul literaturii române, astfel că a-i (re)
citi, a scrie despre opera lor și a o interpreta nu
sunt opțiuni arbitrare ci, aș spune, o obligație
profesională pentru un critic și un istoric literar.
Recenta intrare a lui
Radu Cosașu în rândul nonagenarilor a fost acompaniată, public, de numeroase
articole omagiale, care trebuie să-l fi îngrijorat într-o
anumită măsură pe scriitorul sărbătorit. Asta fiindcă autorul are experiența
a ceea ce înseamnă „succes”, „notorietate”,
„recunoaștere”, „celebrare”. După ce a scris în
regim de entuziasm, la începuturile comunismului românesc, articole și cărți despre binefacerile
construcției socialismului, scriitorul a luat distanță
față de sine însuși și, în general, față de manifestările prea zgomotoase, ardente, credibile psihologic și moral la vârsta tinereții, devenind însă
suspecte atunci când anii trec și experiența ia locul naivității.
Dacă Panait Istrati s-a dus până în Uniunea
Sovietică pentru a vedea comunismul în față și
s-a întors de acolo edificat, înțelegând că între
convingerile lui de stânga și obiectul lor există o
fractură, la Radu Cosașu procesul a avut loc în
cursul propriei maturizări. Cosașu avea 17 ani
atunci când Regele Mihai era silit să abdice, 22 la
moartea lui Stalin, 25 când a vorbit despre „adevărul integral” și a fost scos din redacția „Scînteii
Tineretului”, 30 când publica un volum ca Energii,
38 când se schimba prin Maimuțele personale și,
în fine, 43 când își începea ciclul de Supraviețuiri.
Distanțarea lui Cosașu de comunismul românesc și de propria lui contribuție în spiritul acestuia este deci autentică, fiindcă s-a produs în timp.
Evoluția lui Cosașu e similară celei pe care au
avut-o mulți intelectuali de stânga din generația
lui; de la Ion D. Sîrbu, Paul Georgescu, Geo Dumitrescu, Paul Cornea la nume mai puțin rezonante, majoritatea socialiștilor au fost oripilați tocmai de felul în care arăta socialismul. Acum este
mai ușor de înțeles de ce lui Cosașu îi displac
celebrările, omagierile, manifestările zgomotoase
de simpatie, entuziasmul debordant al aprecierii.
Chiar dacă epoca s-a schimbat și nu le mai impune, ele sună fals.
Mai sinceră, în felul ei, este execuția încercată
de Marian Popa în Istoria literaturii române de azi
pe mâine, un capitol rușinos de istorie literară, în
care, pe patru coloane, se urmărește compromiterea scriitorului – de parcă asta ar trebui să facă
un istoric literar, să-i compromită pe scriitorii pe
care-i citește. Pentru M. Popa, Cosașu ar fi „unul
din ultimii dogmatici”, iar ciclul de Supraviețuiri
constă în... „reinventarea anilor ’50”. Tentativa de
ghilotinare simbolică se întoarce asupra celui ce
o face. Aversiunea criticilor și autorilor ceaușiști
(grupați la revistele „Săptămîna” și „Luceafărul”)
față de scriitorii omologați de critica estetică (activă în „România literară” și în publicațiile afine)
este aici transparentă. În a doua ediție din Istoria
critică a literaturii române, calificativele lui Nicolae
Manolescu, un critic de regulă rezervat și „rece”,
arată în cazul lui Cosașu exact contrariul celor
susținute de partida naționalistă. Astfel, scena
unei partide de belotă e „magistrală”, două povestiri sunt „inegalabile”, Logica e „o operă de proză excepțională”. De adăugat că puteai crede în
comunism dacă aveai 17 ani în 1947, dar e mai
greu de justificat opțiunea pentru comunism în anii
’80, când orice om de bună credință își tot văzuse
credința în comunism înșelată de realitatea din jur.
N-am folosit până acum termeni ai unei
judecăți proprii de valoare fiindcă ea este, pentru cunoscători, implicită. Cine i-a citit lui Cosașu
cele mai însemnate cărți ale lui știe, ca și mine, că
le-a scris un mare prozator.
DANIEL CRISTEA-ENACHE
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mai ales acum când ne confruntăm cu
pandemia de coronavirus.

Nici un membru al comunității
nu va fi lăsat singur
În anul care a trecut, ceremoniile
de Zot Hanuca (Aceasta este Hanuca), aprinderea celei de a opta lumânări, au fost organizate în condiții speciale. De această dată, pandemia de
coronavirus nu a împiedicat prezența
unui număr redus de enoriași în Templul Coral, dar manifestarea a fost
transmisă și online. Caracterul special
i-a fost conferit și de prezența unor
invitați, prieteni ai comunității evreilor: consilierul prezidențial Sergiu
Nistor, Marcel Ciolacu, liderul PSD,
în acel moment președintele Camerei
Deputaților, Victor Opaschi, secretar
de stat pentru Culte, Naftali Deutsch,
rabinul mișcării Habad-Lubavitch, PS
Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal, Iusuf Murat, muftiul Cultului Musulman, ambasadorii Germaniei, E.S.
Cord Meier-Klodt, și Elveției, E.S.
Arthur Mattli, Ovidiu Ganz, deputat
al minorității germane. Ei s-au alăturat conducerii FCER și CEB, precum
și enoriașilor. Au fost aprinse toate
cele opt lumânări, în două Hanuchii
așezate în față la bima, astfel că, la
sfârșit, o lumină puternică, atotbiruitoare, simbol al sărbătorii de Hanuca,
a umplut sala mare a Templului.
Ceremoniile s-au desfășurat sub
îndrumarea secretarului general al
FCER, Eduard Kupferberg, în calitatea
lui de director al Cancelariei Rabinice.
După rostirea rugăciunii de Maariv de
către cantorul Emanuel Pusztai, primrabinul Rafael Shaffer i-a introdus pe
cei prezenți în atmosfera sărbătorii,
explicând că dintre cele două evenimente care marchează această sărbătoare – victoria militară asupra seleucizilor și minunea uleiului din Templu
care a ars opt zile – evreii au ales-o pe
cea de-a doua. De ce? Pe de o parte,
nu au vrut să marcheze violența; pe
de altă parte, Hanuca fiind aproape
de solstițiul de iarnă, cu cele mai lungi
nopți, au dorit să scoată în evidență
victoria luminii asupra întunericului.
A urmat momentul aprinderii lumânărilor la cele două Hanuchii. Rând
pe rând au fost invitați președintele
FCER, deputatul Silviu Vexler, și dr.
Aurel Vainer, președintele de onoare
al FCER, consilierul prezidențial Sergiu Nistor și subsecretarul de stat Irina
Marin Cajal, liderul PSD, Marcel Ciolacu, și Liviu Goldenberg, cel mai tânăr
membru al comunității, muftiul Iusuf
Murat și Sara Wexler, membru al CEB,
secretarul de stat Victor Opaschi și
prim-rabinul Rafael Shaffer, E.S. Cord
Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei,
și rabinul Naftali Deutsch, E.S. Arthur
Mattli, ambasadorul Elveției, și Miruna
Lavi, deputatul Ovidiu Ganz și Silvian
Horn, vicepreședintele CEB. Cantorul
Emanuel Pusztai a rostit binecuvântarea aprinderii lumânărilor.

36 de lumânări pentru
cei 36 de țadikim niștarim
Eduard Kupferberg a explicat că
atunci când se aprind toate lumânările, se ajunge la 36 și 36 sunt și
țadikim niștarim, cei 36 de drepți pe
umerii cărora cade povara lumii. Ei nu
se cunosc între ei, nici nu știu că sunt
printre cei aleși, dar pentru ei vorbesc
faptele lor. Fiecare dintre noi poate fi
un „drept”. Tocmai de aceea, Hanuca
ne îndeamnă să fim cu toții buni, să
fim împreună și să ne bucurăm de
lumină într-o perioadă de întuneric și

Președintele FCER, Silviu Vexler,
i-a salutat pe cei prezenți, membri ai
comunității și invitați. Acum, cu puțini
enoriași, când altădată templul era
plin, vedem că lipsește normalitatea,
care ni se părea firească. Ne dăm
seama că trebuie să ne luptăm pentru

speranță, iar la evrei iluminarea înseamnă educație, preluarea moștenirii
culturale. Prin prezența și curajul lui,
poporul evreu câștigă respectul tuturor. Să nu uităm valorile libertății,
simbolizate prin lumină, a mai spus
Marcel Ciolacu și a transmis urări de
sănătate, prietenie și apreciere pentru
membrii comunității.
Pe marginea celor spuse de liderul
PSD, președintele FCER a ținut să-i
mulțumească acestuia pentru ajutorul
oferit atât pentru acordarea cetățeniei

Zot Hanuca la Templul Coral

normalitate, a arătat el. Finalul sărbătorii de Hanuca, atunci când lumina
s-a aprins în totalitate, este un început care ne deschide un drum, a spus
Silviu Vexler, care a reafirmat angajamentul Federației de a nu lăsa singur
nici un membru al comunității.

La anul să ne revedem mai optimiști
Odată cu cea de-a opta lumânare
aprinsă să încercăm să păstrăm lumina și căldura ei un an, când ne vom revedea mult mai mulți și mai optimiști,
a subliniat consilierul prezidențial Sergiu Nistor. El a reamintit că în prima zi
de Hanuca a avut bucuria să anunțe
câștigătorii concursului de amenajare
a expoziției permanente și a spațiilor
conexe ale Muzeului de Istorie a Evreilor și Holocaustului. Acum a venit să
transmită toate urările de bine din partea președintelui Klaus Iohannis și ale
lui personal.

Templul Coral-simbol al evreimii
Pentru Marcel Ciolacu, președin
tele PSD, revenirea la Templul Coral
este o bucurie, deoarece îl consideră simbol al evreimii din România.
Istoria cere sacrificii, dar lumina ne
călăuzește spre bine, uneori către
miracole și un exemplu este poporul evreu. Lumina Hanucăi aduce

române și titlului de Cetățean de
Onoare Marelui Rabin Menachem
Hacohen, cât și pentru votarea legii
care a reglementat situația Muzeului
de Istorie a Evreilor și Holocaustului.
Într-o frumoasă comparație a faptului că lumânările de Hanuca se
aprind cu ajutorul unei alte lumânări
numită șamaș, respectiv o flacără nu
se aprinde decât de la o altă flacără,
Eduard Kupferberg a vorbit despre
felul în care flacăra pe care, la modul figurat, o întruchipează actualul
președinte al Federației a fost aprinsă
și întreținută de președintele de onoare al Federației, dr. Aurel Vainer.

Hanuca înseamnă și reînnoire
Minunea de Hanuca, faptul că în
templul sfânt, anterior pângărit, a ars
uleiul opt zile, iar lăcașul de cult de
la Ierusalim a fost reinaugurat a însemnat o reînnoire a vieții evreiești, a
spus președintele de onoare al FCER.
Același lucru se poate spune și despre
reînnoirea conducerii Federației prin
alegeri democratice. Zot Hanuca este
un exemplu al relațiilor noastre cu poporul român, cu celelalte minorități și
culte religioase, cea mai bună ilustrare a ideii fiind prezența aici a muftiului
cultului musulman, Iusuf Murat. Noi,
poporul evreu, încercăm să menținem
lumina de Hanuca, a spus dr. Aurel

Vainer. El a mulțumit autorităților române pentru sprijinul oferit refacerii
acestei sinagogi, precum și a Templului Coral.

Simbol al tradiției iudaice
Victor Opaschi, secretar de stat
pentru Culte, a arătat că s-a simțit
profund emoționat la aprinderea lumânărilor, ceea ce i-a evocat copilăria petrecută într-un mediu evreiesc.
Pentru el, Hanuca este o lampă miraculoasă, simbolul tradiției evreiești,
al legământului cu Dumnezeu. Ca
român crescut în prezență evreiască,
experiența diversității nu era o barieră, ci o formă de îmbogățire spirituală. Întâlnirea lui cu intelectualitatea
evreiască a fost importantă, deoarece
l-a ajutat să înțeleagă misiunea lui de
secretar de stat la Culte, promovarea
libertății religioase și a pluralismului religios. „Îmi exprim recunoștința
pentru rolul jucat de comunitatea
evreiască în viața mea. Comunitatea
evreiască a fost un ferment intelectual
care mi-a oferit experiența diversității
pozitive”, a spus Victor Opaschi.

Cele două minuni actuale de Hanuca
De această dată s-au întâmplat
două minuni de Hanuca, a declarat
Silvian Horn, vicepreședintele CEB.
În ciuda pandemiei, am reușit să ne
întâlnim de două ori la Templu, la
începutul și la sfârșitul sărbătorii de
Hanuca, ceea ce nu s-a mai întâmplat de mult, iar prietenii au răspuns
invitației noastre. Vicepreședintele
CEB a mulțumit tuturor celor care au
fost prezenți în Templu, precum și celor care au contribuit la organizarea
evenimentului.
Seara s-a încheiat cu un concert
al Corului Templului, dirijat de Robert
Levensohn-Olteanu și cu secvențe
din documentarul „Templul Coral”, realizat de Dan Schlanger.
EVA GALAMBOS

Hanuca 5781 la Templul Coral din Capitală

Păstrând tradiția din fiecare an, la Templul Coral din
Capitală, în prima zi a sărbătorii de Hanuca a fost aprinsă
și prima lumânare. La ceremonialul religios au luat parte lideri ai FCER – președintele Silviu Vexler, deputat în Parlamentul României, secretarul general Eduard Kupferberg,
director al Cancelariei Rabinice, președintele de onoare
dr. Aurel Vainer, președintele B’nai B’rith România, ing.
Jose Iacobescu, invitați, alături de numeroși membri ai
Comunității Evreilor din București și nu numai.
Eduard Kupferberg s-a referit în intervenția sa la
semnificația lumânărilor și luminii de Hanuca. El a explicat că unii experți ai Cabalei, dar și unii înțelepți hasizi îndeamnă ca luminile lumânărilor de Hanuca să fie contemplate, ba chiar să fie ascultate. Acest demers are menirea
ca pentru un moment să pună între paranteze freamătul
cotidian, iar în liniștea căminului propriu fiecare poate medita la valoarea clipei prezentului.
Prim-rabinul Rafael Shaffer și prim-cantorul Emanuel
Pusztai au oficiat serviciul divin, astfel fiind aprinsă prima
lumânare de Hanuca alături de rostirea celor trei binecuvântări specifice acestui moment.
Prim-rabinul Rafael Shaffer a vorbit despre simbolistica
reinaugurării Templului, eveniment celebrat cu prilejul sărbătorii de Hanuca. El a arătat că readucerea la viață din
starea de abandon a unei clădiri, așa cum s-a întâmplat în
trecut, merită sărbătorită, întrucât efortul a fost cu atât mai
mare din partea celor ce au făcut posibilă această minune.
Actualitatea – a arătat Rafael Shaffer – ne-a confruntat cu
o situație fără precedent, iar lăcașurile de cult au fost goale de Pesah, ceea ce a constituit un moment de adâncă
tristețe, în pofida justificării prin situația pandemică actua
lă. Pierderea obișnuinței de a merge la sinagogă reprezintă un pericol real, iar proiectul „Macabeilor” actuali este de
a depăși această provocare cu ajutorul lui Dumnezeu.
Silviu Vexler a adresat tuturor celor prezenți urarea de
Hag Hanuca Sameah, mărturisind că aceasta este sărbătoarea sa de suflet. El a evocat amintirea micii comunități

din orașul Roman, care prindea viață atunci când membrii ei se reuneau la sinagogă pentru a celebra Hanuca.
Liderul FCER a menționat că ne aflăm la începutul unei
perioade noi, puțin ciudate, atât din cauza pandemiei de
coronavirus, cât și prin prisma actualității politice, în care
un partid cu viziuni extremiste a pătruns în Parlamentul
României. În pofida unei astfel de situații complexe, vorbitorul i-a asigurat pe cei prezenți că minuni se întâmplă și
le-a mulțumit pentru prezența în această primă seară de
Hanuca, care aduce lumină și speranță.
Dr. Aurel Vainer, președintele de onoare al Federației, a
vorbit despre simbolistica sărbătorii de Hanuca, una a reînnoirii, regăsită de altfel și în cadrul noii conduceri a FCER.
Dr. Vainer a precizat că proiectul de constituire a Muzeului
Istoriei Evreilor din România prinde contur, iar de la lege
se trece la fapte. Vorbitorul a elogiat implicarea deputatului
Silviu Vexler, încă din perioada legislaturii 2016-2020, în
identificarea unor soluții pentru înființarea și funcționarea
unui asemenea muzeu pe Calea Victoriei din Capitală.
Vicepreședintele Comunității Evreilor din București, Silvian Horn, a afirmat că suntem martorii unei minuni cu prilejul acestei sărbători și a transmis, în numele Comitetului
de Conducere al CEB, urarea Hag Hanuca Sameah. Totodată, el a mulțumit noii conduceri pentru sprijinul acordat
desfășurării acestui eveniment și i-a invitat pe cei interesați
să viziteze muzeul de la etajul al II-lea al Templului Coral,
amenajat și coordonat de Carmen-Hannah Iovițu.
În încheiere, celor prezenți le-au fost oferite două momente artistice. Actrița Maia Morgenstern, directoarea
Teatrului Evreiesc de Stat, a susținut un spectacol-lectură,
pornind de la textele cuprinse în volumul său recent publicat, Nu Sunt Eu, printre acestea aflându-se și întâmplări
cu sau despre Hanuca. De asemenea, Corul Templului
Coral, aflat sub coordonarea dirijorului Robert Levensohn,
a interpretat melodii tradiționale de Hanuca, în aplauzele
celor prezenți.
DAN DRUȚĂ
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În 1000 de lumini de Hanuca s-a văzut speranța

Având în vedere evoluția pandemiei de coronavirus și restricțiile
impuse de autorități, tradiționala Hanuchiadă nu a putut fi organizată ca
de obicei, dar sărbătoarea nu a trecut
fără ca membrii comunităților evreiești
din țară să se întâlnească, fie și doar
online, în ultima seară de Hanuca.
În deschidere, moderatorul întâlnirii, Ery Pervulescu, a vorbit des
pre importanța păstrării acestei tra
diții. „Cu toții am fost obișnuiți cu
tradiția Hanuchiadei, când membri
ai comunităților evreiești mergeau și
vizitau alte comunități din țară. Era
o modalitate de a ne revedea, de a
celebra și de a ne bucura împreună
de minunile de Hanuca. Anul acesta
ne-am gândit că ar fi frumos să celebrăm împreună, într-o mare Hanuchiadă online, din țoate colțurile țării”, a
spus între altele Ery Pervulescu și l-a
invitat pe Marele Rabin Menachem
Hacohen să transmită un prim mesaj.
„Sunt foarte fericit că sunt cu voi
și că avem o astfel de Hanuchiadă.
Îmi amintesc cu plăcere de întâlnirea
de anul trecut din Templul Coral, cu
președintele și cu toată lumea. Acum
ne vedem pe Zoom, dar ne bucurăm că ne întâlnim în cele mai bune
condiții posibile. Hanuca este lupta
dintre lumină și întuneric. Dar ce este
întunericul? Lumea este plină de întuneric, iar acesta este reprezentat
de rasism, xenofobie, antisemitism,
extremism, fundamentalism, teroare.
Toate acestea reprezintă întuneric în
viețile noastre. Dar noi vom aduce aici
lumină. Iar asta înseamnă că împotriva urii noi vom aduce iubire, împotriva
rasismului vom veni cu umanismul.
Avem de partea noastră toleranța,
educația, cultura, arta. Frumusețile
vieții, acestea compun lumina.”
În continuarea evenimentului, cantorul Emanuel Pusztai a interpretat câ
teva cântece tradiționale de Hanuca.
Israel Sharli Sabag, directorul
JDC România, a participat direct din
Israel: „Shalom, tuturor! Rabinul Hacohen m-a învățat ceva... Faptul că
nu putem înțelege poporul evreu fără
să credem în miracole. Miracolele și
poporul evreu merg doar împreună. Îi
urez rabinului Hacohen viață lungă și
fericită și aș vrea să promitem acum
că următoarea Hanuchiadă o vom petrece împreună în România.
În mod normal Hanuca durează opt zile, dar în România se ținea
sărbătoarea chiar și două săptămâni,
până când rabinul Rosen termina de
vizitat toate comunitățile.
Îmi amintesc că duceam lumină în
toate comunitățile. Și aș vrea să urez
tuturor ca anul acesta să fie ultimul în
care nu ne întâlnim. Vă mulțumesc
tuturor că aduceți acest puternic sentiment comunitar în România, chiar și
în această perioadă grea”, a mai spus
Israel Sharli Sabag.
Președintele Comunității Evreilor
din Oradea, ing. Felix Koppelmann, a
spus: „Mă bucur că suntem împreună
atât de mulți evrei din România și că
îl avem alături pe Marele Rabin Menachem Hacohen, care a fost și este
pentru noi lumină. Îi doresc multă sănătate, în numele comunității din Oradea și al meu personal. De asemenea,
îi doresc lui Israel Sabag să aibă putere și imaginație pentru a ne strânge
împreună în continuare și de a sărbători împreună în lumină. Vă mulțumesc
și Hag Hanuca Sameah, tuturor!”
Tot din partea comunității evreilor
din Oradea a urmat un moment artistic susținut de tânăra cântăreață

Esther Csatali Malek.
După finalul ceremoniei de Hanuca oficiate la Templul Coral din
București, s-a alăturat evenimentului
online moderat de Ery Pervulescu și
președintele FCER, deputatul Silviu
Vexler: „Mă bucur să vă pot spune
Hag Hanuca Sameah, chiar dacă Hanuca s-a încheiat acum câteva minute
aici, în Templul Coral, acest loc minunat care astăzi a prins din nou viață
datorită participanților, chiar și în număr mai redus față de alte sărbători,
din cauza condițiilor impuse de pandemie.
Hanuca este sărbătoarea cea mai
dragă mie și cea mai apropiată de sufletul meu, datorită mesajului pe care
îl transmite, anume faptul că lumina învinge întotdeauna întunericul și
greutățile. Vă doresc să vă bucurați și
acum, dar și în anul care începe, de
câte o minune mai mică sau mai mare.
Vreau să vă asigur că și în această perioadă, dar și pe viitor, Federația
Comunităților Evreiești din România
va fi alături de dumneavoastră. De fiecare comunitate și de fiecare membru
în parte, care are nevoie de ajutor, de
un prieten.
Vă doresc să păstrați lumina și
speranța în suflet permanent. Hag
Hanuca Sameah!”
Și Comunitatea Evreilor din Timi
șoara s-a alăturat discuției, prin preșe
dinta Luciana Friedmann: „Ne bucurăm să fim parte a acestui eveniment.
Noi încheiem astăzi un eveniment
care a durat opt zile și le mulțumesc
tuturor timișorenilor și prietenilor și rudelor din străinătate care s-au alăturat
acestui program. În fiecare zi, la ora

18, ne-am adunat în fața ecranelor
și am aprins împreună lumânările de
Hanuca. Astăzi a fost ultima zi și mulți
ne-au spus că regretă că se termină
sărbătoarea.
Cu siguranță ne dorim și noi să ne
revedem fizic, pentru că nimic nu poate înlocui întâlnirea nemijlocită dintre
oameni”. Luciana Friedmann l-a prezentat în continuare pe profesorul
Sandi Fischer, dirijorul corului Shalom
al C.E.T., care a susținut un scurt moment muzical.
Din sediul Centrului Comunitar
Evreiesc din București a intrat în direct Adrian Gueron care a vorbit despre un proiect social organizat de
JCC și despre importanța actelor de
caritate: „Hag Sameah, tuturor! A vorbit foarte multă lume despre miracole
în această seară. Eu am să spun că
văd un mic miracol chiar și în faptul că
ne-am strâns atât de mulți în această
seară pentru a aprinde ultima lumânare de Hanuca. Vom depăși cu mult
cele 1000 de lumânări pe care ne-am
propus să le aprindem la acest eveniment online și cred că și acesta este
un miracol. M-am uitat pe Zoom și
am revăzut chipuri familiare pe care
le întâlneam la activitățile JCC, la
activitățile comunitare din țară.
Aici aveam o tradiție de Hanuca
de a organiza un târg caritabil. Primeam foarte multe donații de la membrii comunității, iar fondurile obținute
erau folosite în scopuri caritabile. Anul
acesta nu am putut organiza târgul,
în schimb am primit donații, pe care
le-am dat mai departe fundației Casa
Lidia din Domnești. Acolo locuiesc 20
de copii, iar colega mea Liliana Preda

și Fabiola Marinescu (voluntar) sunt
acolo pentru a aprinde în direct cu
noi lumânările de Hanuca la această
casă specială”.
În continuare, cantorul Emanuel
Pusztai a rostit binecuvântările, iar toți
cei prezenți au aprins lumânările de
Hanuca.
„Mă bucur să văd atât de multe Hanuchii aprinse în toate colțurile țării.
Cred că este un moment special pentru că ne înâlnim în aceste condiții și
putem fi atât de aproape, chiar dacă
la distanță atât de mare”, a spus Ery
Pervulescu și l-a invitat pe directorul
JCC Iași, Albert Lozneanu, să transmită un mesaj: „Suntem și noi foarte
bucuroși și emoționați că luăm parte la
acest eveniment. Și noi aici, la Iași, am
avut parte de miracole, pentru că Hanuca înseamnă și inaugurare, așa că
am inaugurat și noi o Hanuchie mare
în curtea Sinagogii, alături de câțiva
copii. O altă minune a fost în această seară, când am aprins și ultima lumânare de Hanuca alături de formația
noastră de klezmer Nigun, în Sinagoga Mare din Iași, reinaugurată în urmă
cu doi ani, tot de Hanuca”. Tot din partea Comunității Evreilor din Iași au fost
prezentate câteva fragmente dintr-un
concert susținut cu doar câteva ore
înainte de formația klezmer Nigun.
„Vă mulțumesc tuturor pentru
prezență și mă bucur că am putut
aprinde împreună lumânările de Hanuca și sper ca anul următor să putem
fi împreună fizic, să ne putem întâlni
în sinagogi și în centrele comunitare”,
a spus în finalul evenimentului Ery
Pervulescu.
GEORGE GÎLEA

Ambasadorul David Saranga la aprinderea primei
lumânări de Hanuca: „Istoria nu trebuie să se repete”

În organizarea Ambasadei Israelului din București, în colaborare cu Centrul Educațional „Laude-Reut”, la 10 decembrie a.c., în fața Teatrului Național ambasadorul David Saranga a aprins prima lumânare de Hanuca. Ceremoniile s-au
desfășurat într-un cerc restrâns, dar au fost transmise online.
Printre invitați au fost prezenți demnitari din Guvernul României, numeroși membri ai acestuia, între care
Nicolae Ciucă, prim-ministru interimar, Ludovic Orban,
președintele PNL, Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii,
Marcel Vela, ministru de Interne, alături de Robert Cazanciuc, președintele Senatului, Nicușor Dan, primarul
general al Capitalei, Dan Barna, președinte USR, Ion Caramitru, directorul Teatrului Național București, deputați și
senatori, personalități ale lumii diplomatice, precum și E.S.
Adrian Zuckerman, ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Tova Ben Nun-Cherbis, președinta Centrului Educațional
„Laude-Reut”. FCER a fost reprezentată de Paul Schwartz,
președintele CEB.

În calitate de gazdă, E.S. David Saranga i-a salutat pe
cei prezenți și a subliniat semnificația acestei sărbători care
se cheamă și Sărbătoarea Luminii. El a menționat că în scurt
timp se apropiau și sărbătoarea creștină a Crăciunului, precum și aniversarea Revoluției române, care a adus lumina
pentru poporul român. Vorbitorul a felicitat autoritățile pentru
buna organizare a alegerilor parlamentare și, referindu-se la
rezultatele scrutinului, a atras atenția asupra intrării în Parlament a formațiunii AUR, „un partid cu viziuni extremiste,
cu o parte din membri care neagă Holocaustul, care susțin
mișcarea legionară”. „Comunitatea evreiască a îndurat multe”, a subliniat ambasadorul Israelului, amintind în primul
rând crimele împotriva evreilor, pe care AUR le neagă în dis-

cursurile sale. „Vom privi atent evoluția politică și socială a
acestei formațiuni. Le vom urmări discursul și activitatea”, a
avertizat el, și a cerut o atitudine similară și societății române, care „ar trebui să rămână la fel de vigilentă. Știm eforturile României de a combate antisemitismul. Istoria nu trebuie
să se repete. Lumina de Hanuca se îndreaptă împotriva urii,
este lumina speranței”, a arătat ambasadorul.
În cuvântul său, Nicolae Ciucă a remarcat simbolul luminilor de Hanuca de victorie a binelui asupra răului. Hanuca
este în același timp o sărbătoare a luminii, familiei și libertății,
a arătat el. În contextul acestei sărbători evreiești, premierul
interimar a subliniat atenția pe care statul român o acordă
diversității etnice și culturale reprezentată de minorități, cărora le sunt garantate drepturile democratice. Vorbitorul s-a
referit și la relațiile excelente dintre România și Statul Israel,
relații diplomatice neîntrerupte de 72 de ani, la perspectivele de dezvoltare în continuare a acestor relații și a scos în
evidență rolul comunității evreiești în dezvoltarea României.
„Noi, românii, am fi fost mult mai săraci fără evrei”, a spus
premierul interimar. Statul român, a precizat el, se angajează să protejeze minoritățile etnice și să continue combaterea
antisemitismului. România poate fi considerată un model în
acest domeniu.
Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a vorbit despre importanța minorităților, ale căror manifestări religioase
sau artistice îmbogățesc cultura Bucureștiului. El s-a angajat
să sprijine în continuare comunitatea evreiască.
Tova Ben Nun-Cherbis a subliniat importanța educației
pentru tineri, o adevărată lumină precum cea care radiază
de la lumânările de Hanuca. Ea a vorbit despre rolul Școlii
Laude-Reut, înființată în urmă cu 24 de ani, despre colaborarea cu celelalte școli și diferite instituții românești care
o sprijină, oferă burse copiilor și a mulțumit ambasadorului
Israelului, care a oferit și el două burse. Lumina Hanucăi și a
Crăciunului să aducă pacea pentru toți, și-a încheiat cuvântul vorbitoarea.
E.S. David Saranga a aprins prima lumânare a Hanuchiei aflate în fața TNB și a rostit binecuvântarea ce se spune
cu această ocazie. Un cor de copii de la Școala Laude-Reut
a interpretat melodii de Hanuca.
EVA GALAMBOS
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Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, în vizită la Oradea

Sărbătoarea de Hanuca a anului iudaic 5781 a început foarte bine
în comunitatea evreilor din Oradea,
chiar și în condițiile actuale, iar finalul sărbătorii a fost unul și mai bun.
În ultima zi de Hanuca, joi 17 decembrie 2020, am avut bucuria și onoarea
de a-l avea oaspete în comunitatea
noastră pe Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA în România, aflat la încheierea mandatului.

F. Koppelmann (stg.) și A. Zuckerman

În ultimii 25 de ani am avut șansa
de a primi în vizită șase ambasadori
ai SUA. Întâmplător sau nu, dintre cei
șase, trei sunt evrei. „Toate întâlnirile
au fost pe cât de cordiale, pe atât de
utile, însă cea mai adâncă impresie
asupra mea a lăsat-o ambasadorul
Zuckerman, care mi-a făcut recomandarea de a fi un om drept în tot ceea
ce gândesc și fac, atât în comunitatea
noastră, cât și în organizațiile interne
și internaționale din al căror board fac
parte și unde am un cuvânt de spus.
Să fii un om drept, mi-a repetat de câteva ori! Cu toate că am găsit acest
cuvânt în cartea de rugăciuni Sidur și
în Tora, de peste 100 de ori, atât de
adânc nu mi s-a întipărit în minte decât după încheierea vizitei Excelenței
Sale”, afirmă președintele Comunității
Evreilor din Oradea, ing. Felix Koppelmann.
Însoțit de o delegație formată din
William (Billy) O’Connor, atașat cultural al Ambasadei SUA, Ioana Damian,
coordonator Programe Culturale, și
Lucian Crusoveanu, specialist digital
media, diplomatul a vizitat în prima
parte a zilei Sinagoga Mare de Rit
Ortodox din Str. Mihai Viteazul, sediul
JCC și Sala Festivă. În cadrul acestei vizite l-a cunoscut pe senator dr.
Gheorghe Carp, managerul general al
spitalelor din Oradea.
A doua parte a vizitei ambasadorului, însoțit de președintele Koppelmann, a avut loc la Muzeul Istoriei
Evreilor din Oradea și Bihor, unde i-a
cunoscut și a întreținut discuții cu prefectul Județului Bihor, Dumitru Țiplea,
prim-rabinul comunității orădene,
Shraya Kav, și directorul JCC Oradea,
Robert Schorr.
Deși agenda înaltului diplomat era
încărcată, ambasadorul a avut amabilitatea să acorde un interviu-fulger
revistei „Realitatea Evreiască”.
Adrian Zuckerman este născut
în București și provine dintr-o fami-

Robert Schorr (stg.), W.J.
Connor și R. Rezmuves

lie de evrei practicanți. La vârsta de
nouă ani, pe când era în clasa a III-a,
părinții au emigrat din România împreună cu unicul lor fiu, la început în
Italia, unde au stat câteva luni, după
care s-au stabilit definitiv în America.

– Ce vă amintiți din perioada copilăriei, când locuiați în România?
– Țin minte strada unde am locuit și casa în care am crescut, îmi mai
aduc aminte un pic de la școală din
acea perioadă. Părinții au respectat
mereu obiceiurile iudaice și sărbătorile evreiești.
– Ați venit în Oradea pentru a
face o donație de cărți din literatura
americană pentru a completa raftul
american de la Biblioteca Județeană
„Gh. Șincai”, care a fost inaugurat în
octombrie 2016, în prezența ambasadorului SUA din acea vreme, Hans
Klemm. Ne puteți spune mai exact
despre ce donație este vorba și cum
s-a desfășurat întâlnirea la bibliotecă?
– La Biblioteca Județeană am avut
ocazia să îl cunosc pe noul primar,
Florin Birta, care consider că este un
om foarte interesat și capabil să dezvolte orașul. Tot acolo am avut onoarea sa-l întâlnesc pe președintele
Consiliului Județean, Ilie Bolojan.
Despre bibliotecă pot să spun că este
superbă, are o colecție de cărți vechi
uimitoare, nu numai ca volum, dar se
găsesc acolo cărți cu o vechime de
peste 600 de ani. Eu, personal, nu am
mai văzut așa ceva. Este o onoare
pentru mine să văd o asemenea bibliotecă frumoasă. Donația pe care am
făcut-o conține mai exact o colecție
de cărți din literatura americană clasică și contemporană, lucrări și materiale pentru predarea și perfecționarea
limbii engleze precum și cărți destinate copiilor și tinerilor.
– În mandatul dumneavoastră ce
proiecte ambițioase v-ați propus?
– Am o mulțime de proiecte
ambițioase. Relațiile bilaterale au
avansat inclusiv în domeniul apără-

F. Koppelmann (stg.), dr.
G. Carp și A. Zuckerman

rii, armata, forțele navale și aeriene
ale României sunt într-un program de
modernizare. America și România au
semnat la Washington, la începutul
lui octombrie 2020, un acord bilateral pe 10 ani, intitulat „Road Map for
Military Collaboration” (plan pentru
colaborarea militară). În acest sens,
lucrăm la dezvoltarea unei căi rutiere
de la Constanța până la Gdansk, în
Polonia, care va ajuta foarte mult la
dezvoltarea economiei în România.
Este o mare nevoie de șosele noi,
această cale rutieră va fi însoțită și
de o cale ferată, care va avea aproximativ același traseu ConstanțaGdansk, facilitând activitatea și mărind de trei-patru ori capacitatea portului Constanța.
În prezent, lucrăm la dezvoltarea
centralei nucleare de la Cernavodă.
A fost modernizat un reactor nuclear
și vom mai clădi încă două, mai exact
reactoarele 3 și 4. Acest lucru o să fie
realizat de o companie americană prin
banca americană Exim SUA, care o
să finanțeze cu până la 7 miliarde de
dolari acest proiect.
Mai sunt și multe alte proiecte mai
mici la care lucrăm cu Guvernul român
și autoritățile din mai multe județe, în
dorința de a dezvolta economia aces-

tei țări. Relațiile dintre SUA și România nu au fost niciodată mai bune ca
acum, iar anul acesta au fost făcuți
pași enormi în sudarea acestei relații.
Mereu spun că România nu are un
prieten mai bun ca America și cred că
asta e complet adevărat!
– Cum vedeți viitorul apropiat pentru comunitatea evreilor? Credeți că
o să avem un an mai bun, deși mai
avem încă de-a face cu această pandemie?
– Trecem printr-o perioadă dificilă
și toate religiile trec prin multe limitări,
fiind determinate să nu țină slujbele
față în față, împreună în număr mare
așa cum sunt oamenii obișnuiți și cum
e firesc. Eu sunt un optimist convins
și cred că mâine o să fie mai bine de-

Vizită în sala de întâlniri a JCC Oradea

cât astăzi. Cred că suntem la sfârșitul
pandemiei, iar acum a ieșit un vaccin
care a început să fie folosit în câteva
țări și sper să fie folosit și în România
cât mai repede. Sper ca oamenii să
facă acest vaccin și să se încheie cât
mai curând această pandemie (n.red.
– campania de vaccinare nu începuse
la ora realizării acestui interviu). Eu
mă vaccinez împotriva gripei și am
de gând să mă vaccinez și împotriva
Covid. Vreau să le spun tuturor celor
care citesc acest interviu să se vaccineze, nu numai pentru binele lor, dar
și pentru binele celor din jur, al celor
din familia și comunitatea lor. Vaccinurile au fost testate și sunt sigure,
iar noi trebuie să le folosim împotriva
acestei pandemii care a întors întreaga lume cu susul în jos. Acest virus
e serios și poate să lase sechele nu
doar la plămâni, dar și la alte organe.

S. Kav aprinde una din lumânările de
Hanuca în prezența lui A. Zuckerman (stg.),
prefect D. Țiplea și F. Koppelmann

Așadar, un sfat pentru început de
an este că îi îndemn pe toți cititorii
acestei reviste să se vaccineze.
În final, E.S. Adrian Zuckerman
și-a exprimat încântarea față de orașul
nostru, mulțumind pentru ospitalitatea
cu care a fost primit. „E o mare plăcere să fiu aici. Este un oraș foarte
frumos, îmi plac foarte mult cele două
sinagogi pe care le-am vizitat. Ceea
ce s-a întâmplat în Oradea în ultimii
10-12 ani este absolut uimitor, orașul
s-a dezvoltat într-un fel în care și celelalte orașe din România ar trebui să
se dezvolte. Sper ca toată România
să se dezvolte în acest fel, deoarece
această țară are un potențial enorm,
atât economic, cât și industrial sau
agricol. Atât ambasada, cât și SUA
sunt pregătite să ajute Oradea cât putem, pentru a continua această dezvoltare a orașului și aștept să revin,
în viitorul apropiat, să discutăm cum
putem colabora cu orașul”.
La încheierea vizitei, fiind și ultima
zi din Hanuca, comunitatea noastră
a mai aprins încă o dată cele opt lumânări în memoria evreilor orădeni
și bihoreni dispăruți în Holocaust.
Prima lumânare a fost aprinsă de
Excelența Sa, a doua de prefectul
județului, iar celelalte de prim-rabin,
de președintele Koppelmann și de
enoriașii prezenți, supraviețuitori ai
Holocaustului.
În speranța revederii, urăm cu
ocazia Anului Nou poporului american și membrilor Ambasadei SUA la
București sănătate, pace și prosperitate!
DOINA BUMBU

Paletă bogată de activități

În această perioadă deosebit de dificilă, cauzată de pandemie, activitatea Comunității Evreilor din Oradea continuă cu păstrarea tuturor normelor de
siguranță sanitară.
Rugăciunile se desfășoară în continuare zilnic prin aplicația ZOOM, la ele
participând un număr important de enoriași nu doar din Oradea, dar și din
România și Israel.

Depunere de coroane de flori
de 1 Decembrie

La 1 Decembrie, Ziua Națională a
României, o delegație a Comunității
Evreilor din Oradea și a JCC a depus o
coroană de flori la statuia Regelui Fer-

dinand din Piața Unirii, cu ocazia ceremoniei organizate de către autoritățile
locale pentru marcarea împlinirii a 102
ani de la Marea Unire.

Sebare de Hanuca
Hanuca este una dintre cele mai frumoase și vesele sărbători evreiești, cunoscută și sub denumirea „Sărbătoarea
Luminilor”. De asemenea, este sărbătoarea speranţei și a dorinţei împlinite.
La Oradea s-a organizat tradițio
nala serbare în prima și în ultima
seară de Hanuca, desigur în condiții
de securitate pentru prevenirea răspândirii Covid-19. Având în vedere
aceste precauții și numărul limitat de
participanți în sinagogă, CE Oradea a
trimis membrilor săi hanuchii și lumânări. Această livrare a fost una aparte:
pachetele cu lumânări – pentru care
dorim să mulțumim JDC România – au
întârziat în drumul lor din Israel spre
România, existând riscul ca în primele zile ale sărbătorii oamenii să nu le
aibă. La rugăciunea zilnică de Șaharit,
care se derulează prin aplicația zoom,
IVAN ROBERT REZMUVES
ROBERT SCHORR
(Continuare în pag. 10)
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Oradea

s-a aflat despre
această
problemă, moment în care mai mulți
enoriași, printre care Horvath Ladislau și Blau Iosif, au oferit lumânările
pe care le aveau ei înșiși. Astfel s-a
reușit distribuirea la timp a lumânărilor și a gogoșilor, cu ajutorul inimoșilor
noștri voluntari.
Cu câteva zile înainte de Hanuca,
prim-rabinul Shraya Kav a organizat o
întâlnire prin internet între judecătorii
tribunalului rabinic Beth Din din Israel
și aspiranții la convertirea la iudaism,
în cadul căreia s-a discutat despre
miracolele de Hanuca. Președintele
Felix Koppelmann a arătat că au fost
trei miracole: victoria micii armate a
Macabeilor, găsirea ulciorului cu ulei
pur (evreii dându-și seama că acesta nu fusese profanat de către greci
pentru că avea sigiliul Marelui Cohen)
și arderea uleiului opt zile și nu doar
una, cât ar fi trebuit la cantitatea res
pectivă.
(Urmare din pag. 9)

Strada EVREILOR DEPORTAȚI
Cu ocazia unei întâlniri de acum
câțiva ani la Oradea a dr. Aurel Vainer
cu Felix T. Koppelmann, președintele
Comunității Evreilor din Oradea, a
avut loc și o vizită pe una dintre ar-

Zalău

terele principale ale orașului, strada
Sucevei, al cărei nume fusese Strada
Martirilor Evrei, după cum și-a amintit
fostul președinte al FCER. Întrebând
care fusese motivul modificării denumirii și neexistând explicații, problema a fost ridicată, în cadrul aceleiași
vizite, la o discuție cu ing. Ilie Bolojan, primarul de atunci al Municipiului
Oradea, actualmente președintele al
Consiliului Județean Bihor. În aceeași
zi a fost aprobată și susținută de principiu propunerea făcută de dr. Aurel
Vainer, mai ales că strada făcuse parte din zona fostului ghetou.
Ghetoul din Oradea a fost înființat
în 3 mai 1944, considerat unul dintre
primele trei ghetouri europene, atât ca

mărime, cât și din punctul de vedere al
cruzimii. De aici, în timpul Holocaustului din Transilvania de Nord, au plecat garniturile de tren în care au fost
îmbarcaţi evreii orădeni și cei din zonele limitrofe, în perioada 25 mai-3 iunie 1944 (circa 33.000 de persoane),
aceştia fiind trimişi la Auschwitz-Bir
kenau. Dintre ei s-au întors doar 2700
de oameni.
A doua zi după acordul de principiu exprimat de către primarul Municipiului, care a arătat foarte multă
deschidere, amabilitate și realism,
Comunitatea Evreilor din Oradea a
demarat procedura pentru depunerea documentației necesare realizării
acestui proiect. Cu promptitudinea cu
care ne-a obișnuit, în primăvara anului 2019, Ilie Bolojan a pus pe ordinea
de zi a unei ședințe a Consiliului Municipal propunerea schimbării denumirii
străzii „Sucevei” în strada „Evreilor
deportaţi”, cu aplicabilitate cel târziu
la 1 ianuarie 2021. Consilierii locali au
aprobat această recomandare.
Realizată fiind această inițiativă
a dr. Aurel Vainer, susținută de Comunitatea Evreilor din Oradea, pe
această cale aducem sincere felicitări
și ne exprimăm gratitudinea față de
Ilie Bolojan, de consilierii locali și de
viceprimar, dar și față de Prefectura

Aprinderea Hanuchiei în orașul
în care a renăscut o comunitate evreiască

Hanuca a fost sărbătorită în Comunitatea Evreilor din
Zalău în seara de 29 Kislev 5781 (15 decembrie 2020).
Cea de-a șasea lumânare a fost aprinsă într-un mult
așteptat spirit de sărbătoare și de reîntâlnire între membrii
comunității. La sediul comunității, copiii adunați în jurul mai
multor sfeșnice tradiționale Hanuchia au aprins lumânările
și au rostit rugăciunea tradițională.
Președintele Dan Has a vorbit despre semnificația Sărbătorii Luminilor, despre minunea uleiului de Hanuca și
despre victoria luminii asupra întunericului, miracolul pe-

Timișoara

trecut acum aproximativ 2200 ani și semnificația acestuia,
care s-a perpetuat de-a lungul istoriei poporului evreu.
Sărbătoarea a continuat în jurul mesei tradiționale, de
pe care nu au lipsit sufganiot aromate și dulciurile preparate în spiritul sărbătorii.
În speranța depășirii acestor vremuri grele, avem convingerea că în curând vom putea să ne reîntâlnim și să celebrăm toate sărbătorile și momentele marcante din viața
iudaică împreună, pe un făgaș normal!
CHAYA HAS

Hanuca şi renaşterea speranţei

Într-un an în care fiecare dintre noi
a căutat, în felul său personal, dar şi
colectiv, luminiţa de la capătul tunelului, sărbătoarea de Hanuca a venit
parcă mai plină de sensuri. Simbolul
luminii, care este laitmotivul sărbătorii, ne-a învăluit în acea plăcută căldură a speranţei pe care cred că mulţi
am aşteptat-o. Poate şi suprapunerea

cu apariţia vaccinului, devenit realitate, a contribuit la această trăire, dar şi
felul în care comunităţile au reuşit să
rămână împreună, indisolubile, în timpul celor opt zile ale creşterii luminii.
Pentru comunitatea evreilor din
Timişoara şi pentru JCC Timişoara
au fost opt zile cu adevărat magice,
care au depăşit speranţele organizatorilor. Cei vârstnici şi cei singuri au
primit acasă pachete, unele alcătuite
în comunitate, cu dragoste şi câteva

gogoşi „sigilate anticovid”, sau trimise prin poştă de cei care, an de an,
organizează proiectul „Livratorii de lumină”. Chiar dacă în acest an nu am
cântat împreună „Maoz Tzur”, „Sevivon” sau „Mi ze hidlik”, la lumina lumânărilor aprinse, căci interacţiunea
s-a oprit în pragul uşii, sentimentul
frăţietăţii nu a lipsit.
În prima seară de Hanuca, preşedinta comunităţii, dr. Luciana Friedmann, împreună cu cei doi oficianţi de
cult, Ervin Weinberger şi Tiberiu Hornung, au aprins simbolic prima lumânare în Sinagoga Iosefin. Dincolo de
rugăciunea şi evocările ce s-au făcut
auzite pe Zoom, nu am putut să nu ne
aducem aminte de agitaţia şi râsetele ce au însoţit sărbătoarea din anul
precedent, la care au participat mai
mult de 200 de persoane, între care
peste 40 de copii. Ziua următoare ni
s-a alăturat rabinul Zvika Kfir, pe care
internetul ni l-a adus mai aproape tocmai din localitatea Haniel din Israel.
Vorbeam de magie, însă, şi aceasta
a apărut atunci când, în fiecare seară,
la ora 18, familii din comunitate ne-au
primit în casele lor şi am aprins împreună o Hanuchie tot mai strălucitoare.
În toate aceste zile am descoperit alte
şi alte interioare, alte gogoşi şi latkes,
alte melodii şi alte poveşti. Cred că pot
afirma, în numele tuturor, că ne-am
simţit cu adevărat împreună şi că
bariera ecranului a fost foarte uşor
de trecut. Am călătorit de Hanuca la

zeci de familii din Timişoara, Bucureşti, Reşița, Lugoj, Cluj, Caransebeş,
dar şi din Israel, Elveţia, Germania şi
chiar, hăt, din America. Deşi proiectul
iniţial era dedicat celor din Timişoara,
care nu s-au putut întâlni, ca în alţi
ani, în sinagogă, am putut vedea cum,
în mod spontan şi neplanificat, a devenit un liant între părinţi şi copii aflaţi
la mari distanţe şi între prieteni care
nu s-au văzut de foarte mult timp. Alexandru Fischer, dirijorul corului timişorean, ne-a însoţit pe tot parcursul programului cu vocea sa inconfundabilă,
iar marea actriţă Maia Morgenstern ni
s-a alăturat într-o seară, într-un gest
de autentică prietenie.
Cred că am învăţat cu toţii, chiar
dacă normalitatea dorită va reveni,
să nu abandonăm o asemenea idee.
Poate pentru noi, evreii, răspândiţi în
atâtea locuri, este o adevărată binecuvântare să sărbătorim împreună,
chiar şi aşa, de la distanţă.
Ultima seară de Hanuca ne-a adus
împreună cu evreimea din întreaga
ţară, prin programul organizat de JCC
România. A fost o încununare a unei
săptămâni în care zi de zi am simţit sărbătoarea şi în care ne-am tras
seva speranţei din luminile aprinse în
atâtea case. „Aprindem 1000 de lumânări de Hanuca”, a numit Ery Pervulescu programul ultimei zile şi aşa
a şi fost: am văzut, literalmente, câte
opt lumânări aprinzându-se simultan
în zeci de încăperi. (L.F.)

Județului Bihor și Consiliul Județean
Bihor. De asemenea, îl felicităm și îi
mulțumim viceprimarului Arina Moș,
pentru declarațiile făcute cu ocazia intrării în vigoare a acestei hotărâri, pline de sensibilitate și căldură
frățească, din care cităm: „Acesta este
un gest mic prin care Primăria Municipiului Oradea recunoaște și apreciază contribuția populației evreiești la
cultura și civilizația orașului nostru”.
Astfel, se confirmă încă o dată că o
mare parte dintre clădirile semnificative ale urbei de pe malul Crișului
Repede au fost concepute, proiectate,
construite, folosite și lăsate Oradei de
către locuitorii ei de origine evreiască
(care reprezentau aproape 30% din
populație). Acestea constituie o zestre arhitecturală de imensă valoare în
patrimoniul urbanistic al orașului, punându-l pe harta elitistă a curentului
Art Nouveau mondial.
Totodată, aducem mulțumiri și
recunoștință concitadinilor noștri, care
nu s-au opus modificării numelui străzii, cu toate că implicațiile administrative nu sunt deloc neglijabile.
Noi, evreii din Oradea, suntem
onorați să trăim aceste zile în acest
minunat oraș.
Despre acest lucru, președintele
Felix T. Koppelmann a relatat în media
naționale și internaționale, acordând
interviuri unor mijloace de informare
precum Digi 24 și postului de știri al
Televiziunii Naționale Ungare M5.

Satu Mare

Semnificațiile
Sărbătorii
Luminilor

Membrii comunității sătmărene și
invitații lor au sărbătorit Hanuca 5781
la Sinagoga Mare din oraș, cu respectarea restricțiilor impuse de criza sanitară. În cuvântarea sa, președintele
comunității, Adrian Beșa, a vorbit
despre semnificațiile sărbătorii de Hanuca: militară – victoria Macabeilor,
conducătorii revoltei populare a evreilor împotriva lui Antiohus al IV-lea Seleucidul, ocupantul țării, cel care voia
să le distrugă identitatea națională,
profanator al Templului din Ierusalim;
și religioasă – minunea uleiului scăpat
de la profanare în Templu, găsit întrun vas mic, reprezentând o cantitate
necesară pentru a lumina Menora o
zi, dar care a luminat opt. În amintirea
acelei minuni, timp de opt zile aprindem progresiv, în Hanuchia, câte o
lumânare. „Poporul evreu, cu o istorie
multimilenară, a trăit vremuri bune și
vremuri grele, bucurii și necazuri, dar
nu a renunțat vreodată la credința în

Dumnezeu Unicul, Atotputernicul:
Adonai Eloheinu, Adonai Ehad”.
Vremea a fost prielnică și a permis
ca lumânările de Hanuca să fie aprinse în curtea Sinagogii.
ADRIAN BEȘA
președinte CE Satu Mare
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C o m u n i tAT i – H A NU CA
Prima lumânare,
în condiţii de pandemie

Bacău

„Regulile impuse de mult urâta pandemie ne-au obligat ca în anul 5781 să
aprindem prima lumânare în cadru restrâns, la sediul comunității băcăuane.
Pentru aprinderea lumânării, am invitat cinci copii de la Talmud Tora: pe
Emy Leibu, Raluca Boiangiu, Alexan-

dra şi David Gotesman şi pe mezina
cursurilor de Talmud Tora, Ada Micu”,
ne-a scris președintele C.E. Bacău,
Brif Hainrich. Corespondentul nostru
a mai precizat că au mai fost prezenţi
câte unul dintre părinţii copiilor şi personalul comunității. S-a făcut aprinderea lumânării la două Hanuchii,
astfel încât toţi copiii prezenţi să aibă
ocazia să participe şi să rostească
binecuvântările. Bineînţeles, a fost
aprinsă şi Hanuchia mare a Comuni
tăţii.
În ziua respectivă, Mareta Guţă
a pregătit, în colaborare cu casierul
şi administratorul Comunității, Cristi
Apreutesei, o cantitate apreciabilă de
gogoşi delicioase. Oficiantul de cult
a prezentat principalele aspecte ale

Livratorii
de lumină

Şi în acest an, din iniţiativa JDC
şi a DASM, s-a desfăşurat Programul „Livratorii de lumină“. Din cauza
pandemiei, programul a fost mult mai

restrâns, însă şi-a făcut menirea de a
asigura, în toate casele, minimul necesar pentru a simţi ceva din parfumul sărbătorii de Hanuca. Astfel, 20
de asistaţi au beneficiat de pacheţelele de Hanuca, care au cuprins o
Hanuchie, un pachet de lumânărele,
un dreidl, o pungă de cafea, un borcan de gem şi un pachet de ceai. Numărul voluntarilor a fost mai restrâns,
doar cinci persoane. Asistaţii care
s-au putut deplasa au ridicat aceste
colete de la sediul comunităţii. Pentru
un număr de șapte asistaţi, voluntarii
s-au deplasat la domiciliul acestora şi
le-au înmânat coletele. În ciuda pandemiei, voluntarii, purtând mască au
intrat în trei dintre casele asistaţilor
celor mai în vârstă, cu care au stat
puţin de vorbă despre Sărbătoarea
de Hanuca. S-a servit o prăjitură şi
ne-am urat, reciproc, Hanuca Sameah şi Sărbători Fericite şi să ne revedem, sănătoşi, în Noul An 2021!
BRIF HAINRICH

sărbătorii, istoricul şi semnificaţiile
acesteia. S-a arătat, conform opiniei
prim-rabinului Rafael Shaffer, că de
Hanuca nu sărbătorim victoria armată
a vitejilor Macabei împotriva stăpânirii
seleucide, ci readucerea iudaismului în Templul din Ierusalim, victoria
luminii împotriva beznei ideologice,
impuse de stăpânitorii greci. S-a făcut
o paralelă între Hanuca şi Purim, ambele sărbători vesele şi lucrative. Tot
prim-rabinul ne-a arătat că, la Hanuca, primejdia era ideologică şi ea a
fost îndepărtată prin victoria armată,
iar la Purim, primejdia era de exterminare fizică, plănuită de nelegiuitul Haman, şi a fost îndepărtată prin
rugăciuni şi post.
În continuare, copiii au primit Hanuca ghelt, dulciuri şi, împreună cu
ceilalţi prezenţi, au mâncat pizza și
gogoşi, bând apă şi suc.
Cei prezenţi şi-au urat „Hanuca
Sameah” şi speranţa că la anul vom
reveni la o sărbătorire normală, fără
pandemie.
BRIF HAINRICH

Iași

Botoșani

Magia Sărbătorii Luminilor

În fiecare an, în preajma Sărbătorii
Luminilor, suntem cuprinşi de magia
semnificaţiei acelor zile îndepărtate şi ne spunem, pentru a câta oară,
că însăşi existenţa poporului evreu
reprezintă un miracol. Înconjuraţi de
o mare de aversiune, de multe şi de
neclintit prejudecăţi, am avut puterea
şi înţelepciunea să ne ridicăm din propria cenuşă, să îmbogăţim cu spiritul
nostru lumea artelor, a ştiinţei și tehnologiei .
Anul 2020 a pus la grea încercare
întreaga omenire, învăluind-o în norii
negri ai disperării. Comunitatea evreilor din Botoşani a dovedit totuşi că
prin dragoste de oameni se pot învinge situaţii dramatice. Oameni inimoşi,
precum președintele David Iosif, secretara Mariana Goldemberg şi consilierul Gustav Finkel, au adus zâmbete
pe chipurile seniorilor prin programul
„Livratorii de lumină”. Pachetele, sosite prin grija FCER, au înveselit inimi
şi au alungat clipele încărcate de griji.
A fost o lumină în întunericul traiului
cotidian al unor vârstnici, pe care semenii lor au dovedit că nu i-au uitat.
În acest an atipic, activităţile dedicate Sărbătorii Luminilor au adunat pe

zoom evrei din toată ţara. Lumânările
de Hanuca au fost aprinse în aceeaşi

rugăciunile noastre şi forţa gândurilor
noastre bune, vom aduce din nou în
inimile noastre încrederea că vom depăşi această perioadă grea şi ne vom
reîntâlni, cu aceeaşi bucurie şi recunoştinţă. Ne gândim cu dragoste la
cei dispăruţi şi întâmpinăm cu emoţie,
în comunităţile noastre, fiecare viaţă
care se naşte.

şi cele opt lumânărele din Hanuchia
au fost aprinse de Benjamina Ides
Vladcovschi, Albert Lozneanu, Martha
Eşanu şi Uri Fernbac.
Benjamina Ides Vladcovschi s-a
adresat participanţilor prezenţi în Sinagoga Mare şi online: „Vă doresc ca
lumina lumânărelelor de Hanuca să
vă umple casa şi sufletele. Fie ca voi
să primiţi cu drag lumina strălucitoare
ce se iveşte acum, în toiul iernii. Să
găsiţi pacea pe care o căutaţi şi să
îmbrăţişaţi adevăratul sens al acestei
sărbători. Hanuca Sameah!”
Formaţia muzicală Nigun a prezentat un minispectacol muzical (dirijor prof. Romeo Luchian, solişti ing.
Uri Fernbac şi jurist Albert Lozneanu
acompaniaţi de prof. Tania Luchian la
vioară şi prof. Romeo Luchian la acordeon). În aceeaşi seară, s-a acordat
Premiul de Excelenţă „Leon Eşanu”,
ediţia a patra. Mi-a revenit onoranta misiune de a înmâna premiul câştigătorului, tânărul Robert Bercu, pentru colaborarea neîntreruptă, timp de nouă ani,
la tehnoredactarea revistei „Prietenia”,
revista Comunităţii Evreilor din Iaşi
ajunsă acum la cel de-al 90-lea număr.
Continuând acţiunile din anii anteriori, şi anul acesta am reuşit să
aducem lumina de Hanuca în casele
asistaţilor comunităţii noastre şi să o
însoţim şi cu daruri „comestibile” din
partea Clubului Yachad, JCC şi DASM
Bucureşti şi a unui inimos donator ce
a dorit să rămână anonim. Darurile au
fost împărţite de voluntarii JCC Iaşi şi
ai DASM Bucureşti.
MARTHA EŞANU

clipă şi au adus în ochii participanţilor
lacrimi de fericire. Nu a fost o veselie
debordantă, ca în trecut, dar și anul
acesta de Hanuca sentimentele apropierii umane, ale solidarităţii şi credinţei în mai bine au triumfat în comunitatea noastră. Aş vrea să cred cu tărie
că pretutindeni în lume a fost la fel.
Prof. BEATRISA FINKEL

Aprinderea lumânărilor în comunitatea ieşeană

Hanuca este un moment fericit din
zbuciumata istorie multimilenară a poporului evreu. Anul acesta, un număr
foarte restrâns de membri ai comunităţii ieşene s-au întâlnit în Sinagoga
Mare şi, respectând toate măsurile
igienico-sanitare impuse, au participat
la aprinderea primei lumânărele de
Hanuca. Ceremonia a fost transmisă
online şi la ea au luat parte numeroşi
membri ai comunităţii ieşene, dar şi
ai altor comunităţi din ţară şi chiar din
străinătate.
Preşedinta Comunităţii Evreilor din
Iaşi, Benjamina Ides Vladcovschi, a
dat citire mesajului transmis de primarul Municipiului Iaşi, Mihai Chirica: „În
fiecare an, instituţii publice din ţară şi
din afara graniţelor se alătură comunităţii evreieşti în celebrarea sărbătorii
de Hanuca. Anii trecuţi, Primăria Municipiului Iaşi a marcat sărbătoarea
de Hanuca şi s-a bucurat de prezenţa comunităţii evreieşti, a studenţilor
evrei care au ales Iaşiul ca destinaţie
de studiu, precum şi a ieşenilor care
iubesc cultura şi civilizaţia evreiască.
Din păcate, anul acesta pandemia
ne-a împiedicat să fim din nou alături
în aprinderea simbolică a unei lumânări de Hanuca, însă împreună, prin

Târgu- Neamț

Minunea copiilor

Frumoasa Sărbătoare de Hanuca
din 2020 a trebuit să suporte și ea
rigorile impuse
de pandemie.
Totuși, în Comunitatea Evreilor
Piatra-Neamț și
la Obștea din
Târgu-Neamț
(arondată) fiecare casă de
evrei a încercat
să
marcheze
evenimentul în
condițiile date, pentru a respecta străvechea tradiție. Astfel, în familia Nicoleta și Silviu Stern, din Târgu-Neamț,
copiii au adus lumina! Și tot ei (Sara,
3 ani și Marius, 15 ani) vor duce minunea mai departe... (E.N.)

Hag Hanuca Sameah!
Juristul Albert Lozneanu, secretarul Comunităţii Evreilor din Iaşi, a
prezentat în cuvântul său semnificaţia sărbătorii: „Minuni, minuni, minuni,
toată existenţa nostră milenară este o
minune. Câţi tirani nu au vrut să ne
distrugă? Și iată, noi am supravieţuit
mereu, ca prin minune. Am Israel Hai!
De Hanuca, sărbătorim lumina adevărată a învăţăturii, lumina Torei. De
Hanuca, de fapt, a fost vorba despre
salvarea însăşi a credinţei iudaice.
Lumina din Hanuchie trebuie arătată întregii lumi. Este vorba de lumina
ataşamentului nostru faţă de Dumnezeu; este sărbătoarea la care suntem
lumina pentru toate popoarele”.
În seara de ajun a sărbătorii de
Hanuca 5781 au fost inaugurate două
mari Hanuchii, una în faţa Sinagogii
Mari şi cealaltă în faţa Aron Kodeşului
din interior; ambele, donate de Simon
Iancu, membru al Comitetului de conducere al Comunităţii ieşene. Copiii
au aprins prima lumânărică, au citit o
poveste despre Hanuca şi au primit
daruri. În ultima seară de Hanuca, neam întâlnit din nou în Sinagoga Mare

Tulcea

Hanuca în izolare și la Templu

În anul 2020, din cauza restricțiilor impuse pentru a limita circulația virusului SARS-CoV2, membrii Comunității Evreilor din Tulcea au sărbătorit
Hanuca acasă, fiecare cu familia restrânsă, ne-a
precizat președintele Comunității tulcene, Solomon Faimblat.
Pentru ca sărbătoarea să fie marcată și în Templul Israelit, conducerea comunității a decis ca în
ziua de 17 decembrie 2020, ultima zi de Hanuca
5781, să fie aprinse opt lumânări și în incinta acestui Templu.
Hag Hanuca Sameah!
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C o m u n i tAT i
Sibiu

La Școala „Regele Ferdinand” se studiază Holocaustul

În fiecare an, pe 27 ianuarie comemorăm victimele Holocaustului, iar
prin lege, la 9 octombrie este marcată

Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România.
Între aceste două repere, mediatizate la datele respective, puține sunt
activitățile care evocă ororile săvârșite
de naziști și chiar dacă prin legislație
este combătut antisemitismul, din păcate, acest flagel este tot mai prezent
în lume. De aceea considerăm că rolul cel mai activ de combatere a urii îi
revine în primul rând educației tinerei
generații, care trebuie să cunoască istoria evreilor și contribuția lor la tezaurul cultural universal. Un asemenea
exemplu de urmat este parteneriatul
între Comunitatea Evreilor din Sibiu
și Școala gimnazială „Regele Ferdinand”, inițiat în urmă cu zece ani și
denumit simbolic „Copiii și Holocaustul”.
Acest demers educațional s-a rea
lizat în decursul anilor prin activități
comemorative atât în școală, cât și
la sinagogă. Dar nu numai la datele
comemorative au avut loc asemenea

Iași

activități, când la Sinagogă elevilor
li s-au prezentat aspecte ale istoriei
evreilor din Sibiu, personalități culturale evreiești care și-au pus amprenta
pe viața socială a orașului. Sărbătorile
evreiești și semnificația lor, calendarul evreiesc, sinagoga și semnificația
ei la evrei, personalități universale în
varii domenii, subiecte care au generat un deosebit interes, dovadă fiind
numeroasele întrebări și răspunsuri
pe această temă. Asemenea activități
au darul de a sădi în conștiința copiilor
înțelegerea etniei evreiești conlocuitoare și respectul reciproc.
Este de remarcat că în școli studiul
Holocaustului este o materie opțională
și dacă acum zece ani au fost mai
multe școli în care se studia acest
obiect, azi în Sibiu Școala gimnazială
„Regele Ferdinand“ a rămas singura.
Desigur că nu întâmplător, deoarece
directorul școlii, prof. Mihai Frîncu,
cel cu care am încheiat parteneriatul
amintit inițial, nu s-a oprit la a menține
în școală studiul opțional al acestei
materii. De altfel, prof. Mihai Frîncu, directorul școlii, a primit medalia
„Prieten al Comunităților Evreiești din
România” și este absolvent al unor
cursuri de studiere a Holocaustului,
organizate de Yad Vashem, Institutul
„Dr. Moshe Carmilly“ sau INSHR.
În școală sunt materiale ajutătoare, cum este macheta lagărului de la
Auschwitz, sau desene care evocă
cu texte ilustrative tragedia unor copii
chiar de vârsta lor, material didactic
făcut cu ajutorul elevilor, sau de amintit
corul cu un bogat repertoriu cu melodii
evreiești, cântate în ivrit (de exemplu,

Hatikva), sau scenete la evenimentele comemorative. Au fost prezenți ca
invitați la asemenea evenimente ambasadorii Israelului și SUA, și în mai
multe rânduri președintele de atunci
al FCER, dr. Aurel Vainer.
Fostul ambasador Dan Ben Eliezer a dorit să participe personal la
sceneta „Salvarea lui Hannaleh”, interpretată de elevi, aducând elogii entuziaste. De altfel, sceneta a ocupat
locul întâi pe țară la concursul „Cea
mai bună activitate în Școala Altfel”,

Arad

Povestea unei evreice

Atunci când cineva pleacă dintre
noi, evreii spun „Să îi fie memoria
binecuvântată!”. Dar cum păstrăm
mai bine memoria unui om decât
împărtășind povestea vieții lui? Asta
a făcut dr. Adelina Stoenescu, muzeograf al Complexului Muzeal din Arad.
Prin munca sa, ea a adus-o în prim
plan pe Margareta Braun (născută
Hajnal), o evreică arădeană a cărei
viață reflectă greutățile comunității
evreiești, zbuciumul și suferința trecerii prin Holocaust, deznădejdea din
vremea comunismului.
„Fotografii de familie, fotografii ale
celor dragi, dar și obiecte de care ne
atașăm, scrisori, documente personale,
chiar și acte oficiale, reprezintă mărturii
ale trecerii noastre prin această lume.
Ele reconstituie atât secvențe din viața
unei comunități, cât și povești de familie, de-a lungul mai multor generații.
Donațiile generoase ale membrilor
Comunității Evreiești din Arad, ale familiilor Goldschmit, Braun, Arnstein, Geller, Steinberg, Seidner, Weisz, Nagy,

ALBERT LOZNEANU: „Iaşiul evreiesc se deschide
prin oamenii de bună credinţă!”

La 1 noiembrie 2020, la scrutinul
electoral pentru desemnarea noii conduceri a Comunităţii Evreilor din Iaşi,
juristul Albert Iosef Lozneanu a candidat pentru postul de secretar şi a fost
ales de către 194 de votanţi din cei
254 de membri ai comunităţii care au
participat la vot.
– Vă rog să vă prezentaţi cititorilor
revistei „Realitatea evreiască”, desigur cu referire la toate valenţele activităţii dvs. comunitare.
– Sunt născut la Suceava, în ziua
de 14 august 1981, într-o familie cu
puternice rădăcini tradiţionale evreieşti, bunica paternă având tatăl rabin în Fălticeni (Rozen Eli Wolf, fie-i
memoria un izvor de binecuvântări).
Bunicul patern, avocatul Peter Lozneanu (z.l.), a fost din 1973 până în
1986 preşedintele Comuntăţii Evreilor
din Dorohoi.
Tatăl meu, inginerul Stelian Lozneanu, locuieşte în Israel, în oraşul Tel
Aviv şi este reprezentantul mondial al
Israelului pe linie de standardizare în
domeniul aparaturii medicale. Este de
asemenea secretar general al organizaţiei evreilor originari din Dorohoi.
Eu sunt în slujba comunităţii ieşene încă din anul 2001, când activam
ca voluntar; din anul 2007 am fost
angajat consilier juridic pe toată zona
Moldovei. Din anul 2013 am fost numit director al JCC Iaşi.
Preşedintele Abraham Ghiltman
(z.l.) a descoperit încă din 2011 vocaţia mea pentru muzica cantorială
sinagogală, de când am fost numit de
Cancelaria Rabinică a FCER oficiant
permanent de cult religios.

– Ce credeţi că i-a determinat pe
alegători să vă voteze?
– Dorinţa mea de a fi un evreu activ. Oamenii au realizat că sunt dedicat şi ataşat foarte mult ideii de a fi împreună, de a trăi frumos respectând
şi păstrând tradiţiile noastre milenare.
Probabil că mulţi dintre ei au găsit în
mine pe cineva care le ascultă problemele, grijile cotidiene şi pe care se pot
oricând baza.
– Comunitatea ieşeană a avut,
de-a lungul anilor, personalităţi importante la conducerea ei. Cine dintre ei
a constituit un model pentru dvs.?
– De la fiecare dintre aceşti lideri
evrei am avut câte ceva de învăţat.
De la ing. Pincu Kaiserman z.l. am
învăţat să ascult cu atenţie pe orice
interlocutor fără să mă grăbesc a da
un răspuns. De la ing. Abraham Ghiltman z.l. am învăţat că în viaţă cumpătarea este cheia succesului şi că o
vorbă înţeleaptă cu mult umor, spusă
la momentul potrivit, poate aduce
multă bucurie.
– Deviza campaniei dvs. electorale a fost „Candidez pentru a CONSTRUI!” Totodată spuneaţi: „am avut
întotdeauna un vis: să reconstruim
cultural şi spriritual o lume în care să
ne simţim acasă ca evrei”. În acest
context vă rog să ne vorbiţi despre
cele mai importante proiecte de viitor
ale dvs.?
– Îmi doresc foarte mult ca enoriaşii să revină fizic la Sinagogă. Acum,
după cum ştiţi, rugăciunile le organizez cu ajutorul platformei online
Zoom. Vom începe cât de curând curăţirea şi toaletarea vegetaţiei din Ci-

organizat de Ministerul Educației.
În mai multe rânduri, de Hanuca
au participat în sinagogă, alături de
membrii comunității, elevi ai școlii,
care au aprins câte o lumânărică.
Ideea este de a sensibiliza ca asemenea parteneriate să se multiplice
în cât mai multe comunități și, pe măsură ce au loc, să fie mediatizate în
R.E., fiind cel mai eficient mijloc de
educație a tinerei generații.
Ing. OTTO DEUTSCH
președinte C.E. Sibiu

mitirul Evreiesc
din Iaşi, acesta
făcând
parte
deja din programul aprobat
de Ministerul
Culturii – „Cimitirul evreiesc,
monument istoric în aer liber”.
Vreau
să
organizez, cu
ajutorul studenţilor voluntari,
trasee turistice evreiești, care să includă vizitarea celor mai importante
obiective evreieşti (Sinagoga Mare,
Sinagoga Merarilor, Muzeul Comunităţii Evreilor din Iaşi, locul unde a
fost amplasat primul teatru idiş, fosta
Chestură Iaşi cu Muzeul Holocaustului, Cimitirul evreiesc).
Îmi doresc, de asemenea, să începem cât de curând asfaltarea curţii
Comunităţii și reamenajarea cu fonduri JOINT a unui nou sediu al JCC
Iaşi. Deja am achiziționat un cuptor
performant în care vom coace tradiţionala Chala, pâinea de Șabat.
Toate acestea vor fi realizate cu
fonduri din partea JOINT, FCER, dar
şi ale unor sponsori din comunitatea
evreiască ieşeană. Desigur, nu pot să
nu menţionez excelenta colaborare şi
relaţiile de prietenie pe care le avem
cu Primăria Municipiului Iaşi şi cu instituţia C.J. Iaşi. Am Israel Chai!
– Vă mulţumesc şi vă urez succes
în îndeplinirea proiectelor.
MARTHA EȘANU

Hatschek reprezintă astăzi o parte din
valorosul patrimoniu al muzeului nostru
și reconstituie totodată povestea unei
comunități astăzi aproape dispărută.
În anii ´90, prin strădania istoricului
Gheorghe Lanevschi, în muzeul nostru
erau depozitate astfel de sute și chiar
mii de obiecte, în marea lor majoritate
donații ale urmașilor sau ale evreilor
care la vremea aceea încă mai trăiau în
Arad. Dintre aceste obiecte am remarcat o fotografie donată în anul 1993”,
spune dr. Adelina Stoenescu.

Un nou început
Fotograful studioului Hungaria din
Arad a imortalizat-o pe Margareta (în
vârstă de aproximativ un an) împreună cu mama ei, Cecilia Goldschmit,
în anul 1908, proaspăt întoarse din
orașul Fiume, după un mariaj nereușit
cu profesorul Hajnal David. „Din acel
moment începe povestea de viață,
timp de aproape un secol, în orașul
natal al celor două descendente ale
renumitei familii Goldschmit, într-o
perioadă în care au avut de suferit de
pe urma ororilor celor două războaie
mondiale. Au trecut prin prosperitatea anilor interbelici și de asemenea
au suferit și au supraviețuit umilințelor
regimului comunist”, adaugă dr. Stoenescu.
Mediul în care s-a format Margareta Braun este conturat prin imaginea mamei sale, Cecilia Goldschmit,
o doamnă din înalta societate. Finalul anului 1918, sfârșitul războiului, o găsea ruinată. Ea nu renunță,
ci deschide magazinul de confecții
Fortuna. Provenită dintr-o familie de
comercianți, gestionează bine afacerea, care s-a remarcat pe piața românească interbelică. Magazinul avea
sediul în Arad și mai multe filiale, printre care una chiar pe malul Dunării, la
Turnu Severin.
Margareta crește, iar după război
se implică și ea în afacerile familiei.
La început, ca angajată a Băncii Goldschmit, care aparținea unchiului său,
Sandor Goldschmit, iar mai târziu, cu
sprijinul familiei, a întemeiat casa de
modă Diva, foarte cunoscută și apreciată în orașul Arad, cu sediul chiar în
spatele teatrului, în centrul orașului.

Din lagărul de muncă
„Iată o tânără arădeancă din perioada interbelică, care frecventa cercurile înalte ale orașului, având un mariaj fericit alături de soțul său, comerciantul Jozsef Stern. Totul, până în anul
1942, când Jozsef Stern se afla de un
an de zile în lagărul de muncă de la
Brașov. Foarte bolnav, reușește să se
întoarcă acasă, însă cu toate eforturile familiei, Jozsef deceda la vârsta de
49 de ani. MARGARETA SZEGŐ
Margareta
(Continuare în pag. 13)
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C o m u n i tAT i
Focșani

Reinaugurarea Sinagogii

Sfârșitul anului 2020 și sărbătoarea de Hanuca au adus reînnoirea
în Comunitatea Evreilor din Focșani,
la 22 decembrie fiind celebrată re
inaugurarea sinagogii recent renovate. Alături de amfitrionul Mircea
Rond, președintele C.E. Focșani, la
eveniment au luat parte președintele
de onoare al FCER, dr. Aurel Vainer,
prim-rabinul Federației, Rafael Shaffer, oficialități locale și membri ai
comunității locale.

Dr. Aurel Vainer l-a felicitat pe
președintele Mircea Rond pentru implicarea în demersurile de renovare
a acestui edificiu de cult, construit în
anul 1859, și s-a arătat emoționat că
această reînnoire are loc în contextul
sărbătorii de Hanuca. El a arătat că
România este singura țară estică în
care comunitatea evreiască a reușit
să mențină un număr important de
sinagogi, chiar în timpul regimului comunist. De asemenea, un aspect important, a arătat vorbitorul, este faptul
că aceste edificii de cult au fost ridicate din fondurile membrilor comunității.

Președintele de onoare al FCER a reiterat importanța menținerii unui patrimoniu de cult, care să vorbească despre istoria și continuitatea existenței
comunităților evreiești în spațiul românesc. „Evreii au construit alături de
poporul român, s-au integrat în viața
și societatea românească și au contribuit la dezvoltarea ei. Este o mare
onoare și o bucurie pentru mine să
asist la reinaugurarea acestei sinagogi de la Focșani, cu care ne putem
mândri”, a conchis vorbitorul.
Ionel Cel-Mare, vicepreședintele
Consiliului Județean Vrancea, a declarat că este mândru să ia parte la
un astfel de eveniment inaugural.
„Este un lucru deosebit că astăzi, la
Focșani, se reinaugurează această
sinagogă. Sunt onorat și bucuros că
am privilegiul să iau parte la această reinaugurare”, a afirmat vorbitorul, transmițând totodată un mesaj
de felicitare din partea președintelui
Consiliului
Județean
Vrancea,
Cătălin Toma. Vicepreședintele CJ
Vrancea și-a exprimat speranța unei
bune colaborări între instituția pe care
o reprezintă și comunitatea evreiască
din Focșani.
Nechifor Florin, primarul municipiului Adjud, i-a felicitat pe reprezentanții
Federației pentru acest deosebit
eveniment, evocând importanța unei
strânse cooperări pe care o are cu
reprezentanții comunității evreiești
și pe care dorește să o cultive și în
viitor.
Prim-rabinul Rafael Shaffer a oficiat serviciul divin, adresându-se celor prezenți cu urarea ca acest lăcaș

Vizită la Parcul
Memorial al Holocaustului

Sfântu Gheorghe

O întâlnire neprotocolară a
președintelui FCER, deputatul Silviu Vexler, cu președintele Obștii
Evreiești din Sf. Gheorghe a avut
loc la Parcul Memorial al Holocaustului, vizitat și în 2014, împreună cu
președintele de atunci al FCER, dr.
Aurel Vainer, la comemorarea a 70
de ani de la deportarea evreilor din
Transilvania de Nord, din județul Trei
Scaune, actualul județ Covasna,
când a fost dezvelit Monumentul dedicat amintirii celor 52 de copii din
Sf. Gheorghe uciși la Auschwitz și au
fost plantați 52 de arbuști tuia în memoria acestora.
Acum, la finele lui 2020, au putut fi
văzute cele  52 de memoriale din granit, pe care sunt incripționate numele
celor 52 de copii uciși, data nașterii lor
și unicul și dramaticul an 1944, anul
uciderii lor la Auschwitz. Între acești
copii erau de la gemeni de un an,
până la 14 ani. Deviza acestei etape,
a III-a a Proiectului: „52 de copii au
avut un nume”.
După momentele de reculegere
la Zidul Memorial al Holocaustului
din Capela-Muzeu, unde sunt gravate numele celor 611 evrei din aceste
ținuturi uciși în Holocaust și la Monumentul dedicat memoriei copiilor, președintele Obștii a discutat cu
oaspetele problemele evreilor din Sf.
Gheorghe, etapele ce mai sunt de
realizat la acest proiect și misiunea
comună de a contribui la memoria colectivă, la educația tinerelor generații
în sensul valorilor umane, astfel ca
asemenea orori să nu se mai repete
niciodată, cu nimeni, indiferent de etnie, credință și religie.

O problemă ridicată a fost aceea a situației urmașilor celor care
au supraviețuit Holocaustului, copiii
acestora având astăzi 65-75 de ani.
Părinții lor, supraviețuitori ai Holo
caustului, au murit de mult, fără a beneficia de nici un fel de compensații,
de bunici nu au avut parte, aceștia fiind uciși în lagăre, iar mulți dintre
aceștia au o situație materială precară și o sănătate șubredă.
Subiectul a fost abordat în contextul în care deputatul Silviu Vexler a
avut câteva inițiative legislative notabile în elaborarea unor acte normative
vizând supraviețuitorii Holocaustului,
asigurarea unor indemnizații de ajutor
pentru copiii ai căror părinți au avut
de suferit în perioada comunismului.
Oaspetele a menționat că are în
vedere și o inițiativă legislativă care
să vizeze copiii supraviețuitorilor care
nu au apucat să beneficieze de nici un
fel de compensații sau indemnizații.
În cadrul discuțiilor a fost reliefată
buna colaborare cu autoritățile locale,
cu primarul Antal Arpad, susținător al
Proiectului Parcului Memorial al Holo
caustului din Sf. Gheorghe în toate etapele de realizare a acestuia,
exprimându-și angajamentul de a
acorda atenție și conservării vechiului
cimitir evreiesc din localitate.
La întâlnirea din 20 decembrie
a participat la invitația președintelui
Obștii, și dl Csiki Attila, membrul simpatizant cel mai activ și dedicat al
Obștii evreilor din Sf. Gheorghe,
omul care răspunde mereu prezent
la acțiunile organizate, devenind un
model de implicare.
HERMAN ROSNER

de cult să îi reunească și pe viitor pe
membrii comunității atât pentru serviciul religios, cât și pentru diferite
activități culturale. El a amintit meritul
directorului DAPI, ing. Rudy Marcovici, în desăvârșirea acestei acțiuni
de renovare, mulțumindu-i pentru
contribuția sa.
Directorul Casei de Cultură, Romeo-Valentin Muscă, s-a referit la
dialogul necesar dintre iudaism și
creștinism, bazat pe o relație de filiație.
În acest sens, vorbitorul a subliniat
importanța apropierii și cunoașterii
între membrii celor două religii monoteiste și combaterii antisemitismului.
Referindu-se la dr. Aurel Vainer, vorbitorul l-a caracterizat drept „unul dintre
ambasadorii românilor și României
peste hotare”, felicitând comunitatea
evreiască din Focșani pentru deschiderea și organizarea unor evenimente
culturale în incinta sinagogii din oraș.
Arhivistul Bogdan-Constantin Do
garu a creionat un scurt istoric al
edificiului de cult ridicat în anul 1859
pe locul unei mai vechi sinagogi,
din inițiativa comunității evreiești din
Focșanii Moldovei. Inițial ea a purtat
numele „Sinagoga Birjarilor”, numele
actual datând din anul 1934, când în
urma unor lucrări importante de refacere va primi numele de Sinagoga
Nouă a Focșanilor. Cercetătorul a ară-

tat că Arhivele județului Vrancea reunesc o serie de documente importante pentru istoria comunității evreiești
locale, care așteaptă să fie făcute cunoscute publicului.
Consilierul județean, prof. Adrian
Atarcicov, a arătat că, în peregrinările sale cu ocazia unor proiecte culturale, a intrat în contact cu istoria, dar
și situația actuală a unor comunități
evreiești care trăiesc în teritorii cândva
parte a statului român. El a menționat
că, alături de președintele Mircea
Rond, desfășoară o serie de activități
educaționale cu elevi de liceu, încercând să îi familiarizeze cu elemente
de istorie și cultură iudaică, ca parte
integrantă a culturii naționale.
În încheiere, Mircea Rond, preșe
dintele C.E. Focșani, a afirmat că
renovarea sinagogii din Focșani a
reprezentat un deziderat mai vechi
și a mulțumit conducerii FCER, și
reprezentanților DAPI pentru sprijinul
acordat în acest sens. El a subliniat
că în continuare are în vedere o politică „a ușilor deschise”, edificiul de cult
devenind, totodată, un loc al reuniunilor și discuțiilor care au menirea de
a face cunoscută istoria evreilor din
Focșani și prezentul ca element de
continuitate.

(Urmare din pag. 12) devine

moartea celor dragi, a mamei Cecilia
și a soțului Eugen, în anii ´50, Margareta rămânea singură în Arad. A reușit
cumva să supraviețuiască oferind, celor interesați, ore de pian. Era foarte
apreciată, de asemenea, dând ore
particulare de limba engleză, limba
franceză și limba germană”, ne informează Adelina Stoenescu.
Margareta Braun trece în neființă
în anul 1995. Piatra de mormânt modestă din cimitirul vechi evreiesc este
înconjurată de obeliscurile somptuoase ale celor care au fost membrii familiei Goldschmit. „Donațiile generoase ale Margaretei Braun îmbogățesc
astăzi patrimoniul nostru muzeal și
de asemenea istoria orașului Arad.
Așadar, vă invităm la Muzeul de Istorie
din Palatul Cultural să descoperiți povestea fascinantă, absolut fascinantă
de viață a celei care a fost Margareta
Braun”, spune dr. Adelina Stoenescu.

DAN DRUȚĂ

Povestea unei evreice

văduvă,
la numai 35 de
ani. Războiul i-a ruinat viața, i-a ruinat mariajul și i-a ruinat și afacerea
de familie. O parte dintre firme au fost
rechiziționate de stat, o mică parte au
fost salvate, fiind trecute pe numele unui angajat român, de încredere,
până la sfârșitul războiului. Și asta
n-a fost totul. Au urmat regimul comunist și naționalizarea, când familia
Goldschmit a pierdut totul. A pierdut
averea, a pierdut firmele, a pierdut
locuința aflată într-unul dintre palatele
somptuoase de pe Corso, pe Bulevard. Margareta, de astă dată recăsătorită Braun, alături de mama sa Cecilia, de Eugen, al doilea soț, au trebuit
să locuiască într-un alt apartament din
oraș, mult mai mic, și să îndure împreună suferințele și umilințele, mai ales
umilința provocată de regimul comunist. După trecerea în neființă, după

Expoziția
„Valori culturale și spirituale
ale evreilor din Satu Mare”

Satu Mare

A doua zi de Hanuca, Sinagoga din
Satu Mare a fost gazda expoziției cu
tema „Valori culturale și spirituale ale
evreilor din Satu Mare, parte a culturii
și spiritualității în imagini și date istorice”. Evenimentul s-a bucurat de sprijinul Primăriei din Satu Mare, prin Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu”. Primăria orașului a susținut permanent
activitățile culturale ale comunității
evreiești pentru care, la vernisaj,
președintele comunității, Adrian Beșa,
a adus mulțumiri instituției.
Ideea expoziției s-a născut din
dorința conducerii comunității și a
membrilor săi de a arăta locuitorilor
urbei și turiștilor obiceiurile, tradițiile
evreiești, parte din istoria acestei
comunități. „Ne dorim ca expoziția
să fie mereu completată cu exponate extrase din arhivă, existente în
colecții publice și particulare”, a spus

președintele comunității. „Vom continua demersul nostru început la 11 decembrie 2020. Avem pregătită o zonă

din această sinagogă unde vom realiza un muzeu al Holocaustului. Dorim să organizăm și seri de film evreiesc. Invităm membrii comunităților
evreiești din țară să viziteze orașul și
sinagoga”.
ADRIAN BEȘA
președinte CE Satu Mare
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C o m u n i tAT i
Timișoara

Oraș multicultural, la 31 de ani de la Revoluție

Perioada celebrării Revoluţiei din
Decembrie 1989 reflectă, ca un diapazon, starea societăţii din respectivul moment. Este o constatare pe
care am făcut-o an de an, probabil fiind ceva firesc şi obişnuit pentru sociologii care urmăresc evoluţia şi obiceiurile oamenilor. Nu pot să nu constat,
cu regret, că în acest an sărbătoarea
aceasta mare, însoţită de durerea comemorării celor care au căzut în Revoluţie, a fost acompaniată, evident
pe internet, de mai multe accente naţionaliste decât de obicei. Nu poţi să
nu remarci această situaţie, subliniind
în mod obiectiv că oamenii raţionali,
dintre care mulţi participanţi oneşti la
Revoluţie, s-au opus hotărât acestor
accente nefaste.
Timişoara, oraşul-simbol, prima
redută devenită un centru al democraţiei, poartă rana din urmă cu 31
de ani. Noi, evreii, cunoaştem felul în
care memoria păleşte în timp. Respectând contextul şi dimensiunile,
impactul Holocaustului a fost cu totul
altul în anii ’80 ai mileniului trecut. Azi,
pe fondul dispariţiei treptate a supravieţuitorilor, o dramă a prezentului se
transformă, sub ochii noştri adesea
neatenţi, în istorie. Pentru prima dată
în acest an am remarcat revoluţionarii
tot mai ridaţi şi cu părul tot mai alb şi
am simţit că momentul când Revoluţia
Română va deveni istorie nu mai este
chiar atât de departe.
Aveam 12 ani în 1989 şi îmi aduc
aminte fierbinţeala ce ne-a cuprins din
ziua de 16 decembrie la Timişoara.
Încă ţin minte cum o lume se schimba
sub ochii noştri, gloanţele şi trasoarele
ce nu conteneau, pe tata care trebu-

Tecuci

ia să meargă la serviciu pentru că de
Grupul de Gospodărie Timiş depindea
apa potabilă a timişorenilor. Îmi aduc
aminte bucuria românilor, a sârbilor, a

germanilor şi a noastră – oameni care
locuiam în acelaşi bloc, dar şi surprinderea studenţilor greci la medicină
care locuiau pe aceeaşi scară. Nu
voi da nume, căci Timişoara este un
oraş al familiilor mixte prin excelenţă,
dar ştiu unguri, germani, evrei, sârbi,
bulgari, cehi, şi probabil şi aparţinători
ai altor minorităţi, care au căzut lângă
confraţii lor români.
Prima dată, la Europa Liberă s-a
auzit vuietul Revoluţiei din România
prin intermediul prim-rabinului Ernest
Neumann z.l. din Timişoara, ultimul
rabin din România care s-a născut şi
şi-a trăit aproape întreaga existenţă
pe aceste meleaguri. Atunci când a
fost sunat şi întrebat ce se întâmplă la
Timişoara, ştia că nu avea vreo şansă
să vorbească şi să supravieţuiască în
acele tulburi vremuri. Aşa că înţeleptul
rabin a scos receptorul pe fereastră şi
sloganele anticeaușiste au ajuns la
radiourile internaţionale. A fost un
gest de curaj? Eu cred că da!

În mijlocul membrilor
și al simpatizanților
Comunității Evreilor

Continuându-și traseul prin țară,
deputatul FCER Silviu Vexler a poposit duminică, 22 noiembrie 2020, la
Tecuci.
În deschiderea evenimentului,
președintele comunității tecucene
a menționat faptul că, deși această
acțiune se desfășoară în plină perioada de pandemie, s-au luat toate
măsurile prevăzute, subliniind și faptul că la această întrunire nu suntem
nici mulți, nici puțini ci exact atâția cât
trebuie pentru desfășurarea în bune
condiții a manifestării, cu adevărat
de suflet. Apoi, președintele Iancu Aizic i-a prezentat pe cei doi invitați de
onoare, respectiv noul primar al municipiului Tecuci, Lucian Costin, și deputatul FCER, Silviu Vexler.
În calitatea sa de prim gospodar al
municipiului, Lucian Costin a mulțumit
pentru invitația primită și a declarat
deschiderea spre o frumoasă colaborare între Primărie și Comunitate.
Pentru că Tecuciul este în Moldova, la fel că și Romanul natal al deputatului, iar convorbirile dintre cei doi
încep mereu prin înlocuirea vechiului
Alo cu Salut Moldova, a fost proiectată minunata piesă „Moldova mea”,
în interpretarea solistei Nely Ciobanu,
din Republica Moldova. A urmat un alt
filmuleț cu prezentarea unor frumoase
peisaje tecucene pentru ca, în continuare, tânăra interpretă de muzică
ușoară, membră a comunității, Alesia Munteanu, nepoata președintelui,
să prezinte două frumoase piese din

care una, Ana, Ana, a fost recompensată cu Marele Premiu la Festivalul
„Bucuriile muzicii”, desfășurat recent
la Botoșani, unde au participat peste 400 de tineri interpreți. Apoi publicul spectator a urmărit un microrecital video oferit de actrița-cântăreață
Geni Brenda Vexler. În final, atât primarul, cât și deputatul au mulțumit
celor prezenți pentru participare, iar
președintele Iancu Aizic l-a rugat pe
deputatul Silviu Vexler să consemne-

ze câteva gânduri în Registrul istoric
al comunității. Președintele i-a oferit
lui Silviu Vexler două albume frumos
colorate cu aspecte din Tecuci, dar
și cele două cărți semnate, respectiv
„După 50 de ani, jarul nestins al amintirilor” și volumul „Table și Tablete”,
apărut în anul 2019, cuprinzând interviuri cu mari personalităti, în frunte
cu actorul Florin Piersic, Fuego, Mihai
Trăistariu și alții. A fost o întâlnire foarte plăcută, apreciată de cei prezenți
și, cred, regretată de cei care nu au
venit.
AIZIC IANCU
președinte CE Tecuci

Un moment special, imediat după
revoluţie, a fost prima întâlnire, în faţa
Catedralei, patronată de Mitropolitul
Banatului, IPS Nicolae Corneanu,
Episcopul Romano-Catolic Sebastian
Krauter şi Prim-Rabinul Ernest Neumann. A fost prima întâlnire-simbol,
cu o largă participare civică, momentul când respectul religios reciproc a
devenit chiar un simbol al revoluţiei
izbucnite la Timişoara.
Anul trecut, la 30 de ani de la Revoluţia Română, pastorul reformat
Fazakas Csaba conferea într-un moment festiv, de Hanuca, la Sinagoga
Iosefin, Medalia Revoluţiei Române
pentru Comunitatea Evreilor din Timişoara. Ne-a impresionat acest gest
special, o recunoaştere oferită tuturor confesiunilor care au participat la
aceste evenimente și care au adus o
schimbare profundă în societatea românească. Tânărul pastor, un orator
de excepție, un om plin de elocinţă şi
apropiere sufletească, a plecat dintre
noi în anul ce a trecut. El ar fi putut să
argumenteze mai clar de ce, la Săr-

bătoarea Luminilor, a optat să acorde
evreilor timişoreni această recunoaştere din partea diecezei din Piața Maria, în faţa căreia a izbucnit Revoluţia
Română.
Este dureros să vezi cum azi oameni care nu au avut nicio legătură
cu Revoluţia se exprimă despre acele
vremuri şi cum includ în retorica lor
texte pline de antisemitism şi xenofobie. Adevăraţii revoluţionari ai Timişoarei au exprimat clar în acest an
faptul că ei se distanţează de toţi cei
care doresc, la 31 de ani distanţă, să
fure simbolurile unei mişcări autentice
de eliberare de sub dictatură. Câteva
precizări erau, deci, necesare pentru
a nu uita un oraş cu minunate clădiri
baroce şi Art Nouveau, majoritatea
construite de familii evreieşti, cu numeroase limbi vorbite în paralel, cu o
autentică amiciţie între culte şi minorităţi, care a rupt pentru prima oară, cu
curaj şi sacrificiu, cătuşele a 45 de ani
de dictatură.
LUCIANA FRIEDMANN

„Și alergătorii vieții
își predau torțele”*

Craiova

Ceea ce propune incursiunea în
istoria chirurgiei și ortopediei pediatrice din Oltenia, la 50 de ani de la
înființarea UMF Craiova, este mai
mult decât o inserție locală, fiindcă,
așa cum a fost structurată, cartea
schițează repere din istoria disciplinei
în context național. Un accent special este pus asupra sincronismului cu
alte state europene în privința „desprinderii chirurgiei pediatrice de chirurgia generală”: sfârșitul veacului al
XIX-lea. Deși învățământul de Chirurgie Pediatrică din Facultatea de Medicină bucureșteană e înființat în 1914,
primul spital de copii funcționa în Capitală din 1858. Se afla pe str. Dudești
și avea 40 de paturi. Medicii Pazelt și
Turnescu „acordau gratuit asistență
medicală copiilor suferinzi”. Piatra de
temelie a unui nou spital de copii este
așezată în 1885, pe Șos. Basarabilor.
Spitalul, inaugurat în 1886, avea să
devină actualul Spital de copii „Grigore Alexandrescu”.
Sunt evocate personalități medicale care s-au ilustrat în domeniu
pe parcursul veacului trecut: Iacob
Iacobovici, Alexandru Cosăcescu, Filip Gottlieb, Dimitrie Vereanu, Tudor
Zamfir, Alexandru Pesamosca – acesta din urmă, mentor al profesorului
Sabetay.
Dacă istoria chirurgiei din Craiova
începe la sfârșitul secolului al XIX-lea,
istoria chirurgiei și ortopediei pediatrice din Capitala Băniei ia ființă în 1967,
cu un singur medic specialist: dr. Ioan
Sebastian Singer. Dar „fondatorul Clinicii de Chirurgie și Ortopedie Pedriatică și a învățământului universitar
din Craiova este considerat prof. univ.
dr. Corneliu Sabetay”, argumentează
prof. univ. dr. Fane Ghelase în volumul „Momente din istoria modernă și
contemporană a chirurgiei din Craiova. 50 de ani de învățământ universitar românesc, 1970 - 2020”. Absolvent
al UMF Timișoara, rezident la Spitalul
de Copii „Grigore Alexandrescu” din
Capitală, Corneliu Sabetay activează
din 1975 ca medic specialist la Compartimentul de Chirurgie Pediatrică al
Clinicii de Chirurgie II a Spitalului Clinic Județean din Craiova. Peste trei

ani își începe cariera universitară. În
1990 înființează clinica amintită. Om
de știință, dovedind totodată înzestrări de bun organizator, face parte
de-a lungul timpului din echipele de
coordonare a peste 20 de manifestări
științifice naționale și internaționale.
Parcurge toate treptele ierarhiei universitare. În 2013 este ales membru
de onoare al Academiei de Științe Medicale din România – Filiala Oltenia.
Este autor și coautor a numeroase
volume de specialitate, laureat al multor distincții academice naționale și
internaționale. Prin mâna profesorului
Sabetay au trecut zeci de generații de
chirurgi și ortopezi pediatrici din țară.
Ca om de acțiune, a inițiat o serie de
proiecte și programe în parteneriat cu
centre de cercetare de peste hotare:
„Poduri peste Atlantic” – SUA, „Andrologia” – Bulgaria, „Program pentru
crearea unui centru pilot de chirurgie
pediatrică laparoscopică la Craiova”
– Societatea Franceză de Chirurgie
Pediatrică. A creat și dezvoltat relații
de colaborare cu Societatea Română
de Chirurgie Pediatrică și cu societăți
omonime din Grecia, Ungaria, Republica Moldova, Belgia, Israel. Profesorul Sabetay are un aport indubitabil în
parcursul universitar al actualului conducător al Clinicii, conf. univ. dr. Ovidiu Mircea Ciobanu, precum și în afirmarea dr. Andrei Călin Zavate, șef de
lucrări la UMF Craiova, intrat în 2000
în echipa de medici rezidenți ai Clinicii; în obținerea de burse de studiu în
străinătate pentru dr. A. Zavate și dr.
Alin Stoica, acum șef de lucrări. S-a
ocupat de perfecționarea dr. Jamal
Kamel, dr. Eleodor Daniel Cârstoiu,
în prezent medici primari; a dr. Ionuț
Emil Purcaru și dr. Adrian Constantin
Scarlat, azi medici specialiști. „Și alergătorii vieții își predau torțele”, sună
versul unui poet latin, posibil motto
pentru istoria chirurgiei pediatrice
românești.
IULIA DELEANU

*Acad. prof. univ. dr. Corneliu Sabetay și
acad. prof. univ. dr. Fane Ghelase, „Istoria Chirurgiei și Ortopediei Pediatrice din Craiova (Oltenia)”, Editura Revers, Craiova, 2020
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De la memoria durerii la renașterea vieții

Anul acesta, ziua Anului Nou al
Pomilor, 15 Șvat (Tu biȘvat) va fi la
28 ianuarie, după calendarul gregorian, la numai o zi după comemorarea Zilei Internaționale a Holocaustului, 27 ianuarie. Semnificația acestor
două zile ne îndrumă spre o trecere
de la tristețe la bucurie. Noaptea de
ajun de 15 Șvat începe la sfârșitul
Zilei Internaționale a Holocaustului.
Să ne amintim că Ziua Comemorării
Eroilor căzuți în Războaiele de Apărare ale Israelului este în ajunul Zilei
Independenței Statului Evreu. Este, în
alt moment din calendar, un alt simbol al trecerii de la memoria durerii la
bucuria renașterii vieții.
Memoria durerii este grea. Ziua
Internațională a Holocaustului (sau
a Șoahului) a fost stabilită în mod
convențional. Este ziua eliberării lagărului de la Auschwitz de către armata sovietică. Deținuții, majoritatea
lor evrei deportați, erau fericiți că au
fost salvați. Că au rămas în viață și au
fost puși în libertate. A urmat procesul greu al reabilitării acestor oameni.
Refacerea fizică, reintegrarea socială. Mulți dintre ei erau bolnavi, slăbiți
fizic din cauza condițiilor groaznice
din detenție. Unii rămăseseră singuri,
familiile lor fuseseră omorâte. Ieșiți în
libertate, unii nu-și mai găseau rostul.
Zguduirea psihică a acestor oameni
era puternică. Unii nu și-au putut recu-

pera nici casele, care fuseseră ocupate după deportarea lor. Au fost oameni
care au încetat din viață la puțin timp
după eliberare: bolile, slăbiciunea fizică, tensiunea psihică i-au doborât. În
lagăr, dorința lor era de a supraviețui
și ea îi menținuse în viață până atunci.
Acum cădeau, se alăturau celor circa
6 milioane de evrei victime ale Holocaustului. Și totuși, majoritatea celor
eliberați, atât din lagărul de la Auschwitz, cât și din alte lagăre naziste,
au reușit să supraviețuiască, să se ia
pe ei înșiși în propriile lor mâini, să-și
construiască o viață nouă. Durerea a
rămas în memoria lor, ca și în memoria tuturor oamenilor, a generației de
atunci și a generațiilor care au urmat.
Dar memoria durerii nu poate ucide
viața. Viața renaște, se reface, continuă. Ca și oasele uscate revenite la
viață prin hotărârea lui Dumnezeu.
Rolul memoriei durerii este de a preveni altă tragedie, altă monstruozitate. După durere urmează bucuria. În
viața socială, dar și în viața personală
a fiecărui om.
Anul Nou al Pomilor este o zi de
bucurie, o zi a renașterii. Este ziua începutului renașterii naturii. Tradiția iudaică aseamănă pomul cu omul. Anul
Nou al Pomilor este prima zi a noului
an pentru pomi și pentru roadele lor.
Oamenii se bucură pentru pomi. Pomul
este prietenul omului, el îi dă omului

Ediția din 13 decembrie 2020 a
programului de învățătură iudaică
„Ibaneh”, desfășurată on-line, l-a avut
ca invitat pe rabinul David LevinKruss, directorul educațional al JDC
Europa. Conferențiarul a fost prezentat de Ery Pervulescu, coordonator de
programe naționale ale JDC. Tema
prelegerii a fost: „Dreidl vs. brad de
Crăciun: care dintre ele este mai evreiesc? Despre beneficiile și provocările
vieții într-o societate deschisă”. Traducerea din engleză a fost realizată
de Miriam Rosențvaig, colaboratoare
a JCC București.
Vorbitorul a precizat că provine
dintr-o familie tradiționalistă, nu ortodoxă, din Africa de Sud. În copilărie,
rabinul David Levin-Kruss a cunoscut foarte puține familii care celebrau
împreună Hanuca și Crăciunul, prin
aprinderea Hanuchiei și împodobirea
bradului în aceeași casă. Odată ce
s-a mutat în Marea Britanie, această
situație a devenit mult mai frecventă.
Atunci a început să se întrebe care
este relația dintre cele două sărbători și cum de pot fi ele celebrate în
același timp.
Pe de o parte, în casele din Europa anilor 1850 se întâlnea un copac
decorat, care trebuia să rămână verde cât mai mult timp. Tradiția a fost
respectată în Evul Mediu în Estonia și
Letonia, dar se bazează pe obiceiuri
datând din vremea Egiptului antic, a
chinezilor și, în unele cazuri, chiar a
evreilor. Înainte de creștinism, mulți
europeni erau păgâni; venerau copacii și îi decorau. Ulterior, obiceiul
decorării copacilor s-a alăturat religiei creștine. Vorbitorul și-a exprimat
convingerea că, dacă ar fi întrebat
publicul evreiesc despre semnificația
bradului de Crăciun, acesta ar fi răspuns fie că este o tradiție creștină, fie
că este una laică, fie că ține de spiritualitatea românească, dar nimeni nu
ar fi spus că bradul are vreo legătură
cu iudaismul.

Pe de altă parte, în Europa anilor
1850, în jurul sărbătorii de Crăciun,
copiii neevrei puteau fi văzuți jucându-se cu o bucată ascuțită de lemn,
numită de evrei dreidl. Obiceiul provine
din Grecia și Roma antică, mai târziu fiind întâlnit în Anglia și Germania. Pe jucărie erau inscripționate literele NGHS,
care în latina veche ar fi desemnat
cuvintele „nimic”, „totul”, „jumătate” și
„a pune împreună”. În schimb, pentru
evreii care folosesc dreidl-ul, literele
Nun, Ghimel, Hei, Șin sunt acronimul
de la fraza „Nes Gadol Haia Șam” – „O
minune mare s-a petrecut acolo”.
Bradul a rămas un obicei creștin
sau, în orice caz, neevreiesc, în timp
ce dreidl-ul a fost uitat de neevrei și
s-a menținut numai în tradiția iudaică.
Extinzând discuția către viața evreiască într-o societate deschisă, vorbitorul
a subliniat existența a trei comportamente socio-antropologice: respingere, compartimentare și sinteză. În prima categorie se înscriu comunitățile
ortodoxe, în care evreii poartă nume
evreiești, se îmbracă într-un fel specific și preferă să vorbească în idiș.
În al doilea caz, evreii își păstrează
identitatea, chiar dacă nu se disting
neapărat prin trăsăturile de mai sus;
încearcă să nu își atragă ura, dar găsesc moduri simbolice de a crea o
diferență față de neevrei (de pildă, să
nu facă afaceri cu ei cu trei zile înaintea sărbătorilor neevreiești). Al treilea
comportament presupune copierea
unui element din exterior, cu efectul
întăririi propriei identități (așa cum
sunt jocul cu dreidl sau obiceiul monogamiei – instituit printre așkenazim
odată cu așezarea lor în Europa).
Decorarea bradului li s-a părut evreilor un obicei idolatru, de aceea nu a
prins rădăcini în mozaism. „Cea mai
mare provocare este să știm când să
respingem ceva, când să participăm
la ceva și când să absorbim ceva în
religia noastră”, a conchis vorbitorul.
CLAUDIA BOSOI

O nouă ediție a programului IBANEH

roadele lui, fructele și umbra sa. Tratatul „Roș Hașana” din Talmud vorbește
despre Anul Nou al Pomilor ca despre
una din datele la care începe un an
nou: 1 Nisan, 1 Elul, 1 Tișrei, 15 Șvat.
Spre deosebire de celelalte date, Anul
Nou al Pomilor nu este în prima zi a
unei luni (Șvat), ci a cincisprezecea
zi a acesteia. Dispute asupra acestei date au avut loc între învățații din
Talmud referitor la ploile dintr-un an.
Ideea era că în vechiul Ereț Israel, majoritatea ploilor cădeau până la data
considerată prima zi a Anului Nou al
Pomilor. Deci ploile care cad începând
cu această dată alimentează pomii
pentru recolta din anul următor. Pomii
înmuguresc și unii încep să înflorească; de fapt, unii încep să înflorească
ceva mai devreme, precum migdalul,
dar 15 Șvat este data medie.
Tradiția consumului fructelor uscate, culese dinainte de 15 Șvat, se datorează faptului că trebuie consumate
fructe care s-au dezvoltat cu apa provenită din ploile căzute până la această dată, deci în anul anterior al pomilor. Tradiția este a se organiza o masă
specială, cu o ordine anumită (Seder
Tu biȘvat), la care trebuie consumate
toate felurile de fructe: cu coajă, cu
un sâmbure central, cu mai mulți sâmburi mici, fructe care nu trebuie cojite
– și de asemenea să se bea vin de
diferite feluri, produs din rodul viței.
Există și o carte specială de „Seder
Tu biȘvat”, care conține atât explicații
asupra ritualului acestei mese festive,
cât și binecuvântările care trebuie re-
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citate. O variantă relativ recentă, cu
traducere în limba franceză, a fost publicată de rabinul profesor universitar
Hillel Henry Bakis. Altă ediție, în limba
ebraică, a fost pregătită de Joel Rapel. Ceremonialul serii de ajun și al zilei de 15 Șvat reflectă bucuria evreului
la renașterea naturii, la începutul unui
an nou în viața pomilor.
Anul Nou al Pomilor a fost celebrat în Ereț Israelul antic. În perioada
Diasporei, această sărbătoare a fost
păstrată în memoria colectivă, dar nu
mai putea fi celebrată ca înainte. Nu
mai puteau fi plantați pomi în Ereț Israel în ziua de 15 Șvat. Evreii sefarzi
și orientali i-au atribuit un caracter
cabalistic. În rândul evreilor așkenazi
ea a căpătat un aspect nou, datorită
hasidismului. Rabinii hasidici au accentuat asupra obligației consumului
de fructe uscate aduse din Ereț Israel, subliniind și aspectul cabalistic
al acestei tradiții. Obiceiul consumului acestor fructe uscate s-a extins.
În România, în perioada comunistă,
mulți evrei făceau eforturi pentru a
procura asemenea fructe pentru copiii
lor: consumul de „hamișusăr” devenise o bucurie pentru copii. Fostul șefrabin dr. Moses Rosen se străduia ca
aceste fructe să nu lipsească. Tradiția
era reunită cu bucuria.
Mișcarea sionistă a preluat tradiția
plantării de pomi în ziua de 15 Șvat,
atât pomi fructiferi, cât și alți puieți
ai unor arbori. Reîmpădurirea Ereț
Israelului, refacerea pădurilor sale
s-a alăturat bucuriei reînvierii naturii.
Plantarea acestor copăcei tineri este
victoria vieții asupra morții, a bucuriei
renașterii naturii asupra memoriei durerii.
De la Ziua Internațională a Holo
caustului la Anul Nou al Pomilor.
LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI

HAVDALA, simultan,
de la un capăt la altul al țării

Ultima festivitate de Havdala a
anului 2020 a insuflat speranță pentru
anul 2021. Evenimentul online, trăit
simultan de participanți din București,
Oradea, Iași, Botoșani, Cluj, Focșani,
Caransebeș, Zalău, a fost organizat
de Cancelaria Rabinică. Moderatori
au fost secretarul general al FCER,
Eduard Kupferberg, și directorul Departamentului Cultură, Istorie, Artă,
Media, Robert Schorr.
„Facem Havdala împreună, deși
pandemia ne obligă la izolare”, a spus
Eduard Kupferberg. „Ne-am inspirat
dintr-o parabolă hasidică. De Pesah,
un discipol al lui Baal Șem Tov voia
să-l întâlnească pe profetul Eliahu.
«Pregătește merinde de Pesah, mergi
până unde se bifurcă drumul și ia-o pe
poteca din stânga», i-a zis magistrul.
Hasidul ajunge la casa unui tăietor de
lemne. «Aș dori să facem Sederul împreună. Mi s-a spus că-n seara asta îl
voi întâlni pe Eliahu Hanavi». «Bucuros, dar n-am cele trebuincioase pentru Seder». «Am eu». Sărbătoresc
împreună. Vine momentul în care se
deschide ușa în așteptarea lui Eliahu.
Profetul, nicăieri. A doua seară, la fel.
«Ce să fac?», revine hasidul. «De la
bifurcație, ia-o pe cărarea din dreapta». Hasidul ajunge într-o poiană cu
tăietori de lemne. Printre ei – gazda
lui: «L-am avut musafir pe Eliahu Hanavi, îl aude. M-a ajutat să fac Sederul cum se cuvine». Noi putem fi profetul Eliahu”.
„Suntem la finalul unui an dificil,
dar cu ajutorul tehnologiei, am reușit
să fim aproape unii de alții”, a observat președintele FCER, Silviu Vexler.
„La începutul unui nou an din calendarul universal, vă doresc să aveți

clipe frumoase, să vă bucurați. Să
învățăm lucruri noi, să descoperim
lucruri bune în viața noastră. Vă doresc sănătate și sper să ne revedem
curând față-n față. Felicit organizatorii
acestui program”.
Prim-rabinul Rafael Shaffer a retrăit o Havdala specială. „Ca elev de
ieșiva, am fost invitat de Pesah la Zichron Yaacov și n-am apucat să fac
Havdala. Când am venit acasă, am
deschis Sidur-ul și-am făcut Havdala
fără să aprind lumânarea. Doar lectură și Kiduș, dar răspunderea era asumată”.
Prim-cantorului Emanuel Pusztai
i-a revenit momentul despărțirii sacrului de profan. Au fost binecuvântări
cu aprinderea lumânării de Havdala,
miros de cuișoare, Kiduș: împlinirea
Poruncii Divine prin glas, văz, auz,
miros, gust.
„S-a stins în Israel zilele acestea steaua care a lansat în ´62
Hava Naghila, Rica Zarai”, a amintit
președintele CE Oradea, ing. Felix
Koppelmann. În memoria ei, Alexandrina Chelu a dat șlagărului o
nouă viață. Directorul DCAM, Robert
Schorr, a prezentat-o pe Rica Zarai
într-un moment de apogeu al carierei.
Din Iașiul primului ziar idiș și al
primului teatru idiș, unde a fost scrisă
HaTicva, directorul JCC Iași, oficiantul de cult Albert Lozneanu a cântat
„Oifn veghi șteit a boim” și „Ale brider”.
Prim-rabinul CE Oradea, Shraya
Kav, prim-cantorul Emanuel Pusztai
cu șlagărele „Ierușalaim șel zahav” și
„U iaase Șalom bimroav” au întregit
succesul serii.
IULIA DELEANU
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JCC

ROMÂNIA

JCC
Bucureşti

Evenimente la început de an

Centrul Comunitar Evreiesc din
București a organizat Havdala pentru
Copii și părinți cu Marcela Golda, la jumătatea lunii ianuarie, despre semnificația
Havdala arts & crafts și lumânărele, dar
și o incursiune în astrologie.

JCC
IAŞI

Lumina bucuriei și a speranței
Continuând acțiunile începute în
anii anteriori în cadrul evenimentului
național „Livratorii de lumina“, Centrul
Comunitar Evreiesc și Comunitatea
Evreilor din Iași au reușit și acum, în
vreme de pandemie, să aducă lumina de Hanuca în casele celor ajunși
la vârsta când sufletul se hrănește
mai mult cu amintiri și care nu au
mai simțit de multă vreme atmosfera
tradițională de Hanuca. Zâmbetele și
bucuria de pe chipurile participanților
la această frumoasă acțiune au scos
în evidență sentimentul solidarității și

JCC
ORADEA

La Centrul Comunitar Evreiesc
din Oradea activitățile au continuat
în nota obișnuită, desigur în condițiile
pandemice existente.
Actorii Teatrului Karov din Tel
Aviv au dialogat prin internet cu Ro-

bert Schorr. Astfel, artiștii din Israel,
nelipsiți la cele 7 ediții ale Festivalului Internațional „Mihail Sebastian” de
la Brăila, l-au omagiat pe Nico Nitai,
întemeietorul acestei instituții de cul-

JCC
Timişoara

Gând de început de an

Sfârşitul de an laic a reprezentat
un moment de autoevaluare pentru
JCC Timişoara. Anul care a trecut,
unul cu totul straniu pentru întreaga planetă, a însemnat o încercare
importantă şi pentru această casă
a evreimii timişorene. El s-a scurs
cu dorința permanentă de a păstra
tradiţiile şi de a oferi o platformă de
întâlnire, chiar dacă nu fizic, pentru
JCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18
Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro
www.jcc.ro

ŞTIRI DESPRE

Centrele Comunitare Evreieşti
De asemenea, JCC București a
organizat, pe 13 ianuarie, un Album
de Familie online, alături de invitați
speciali, în vizită la familiile marcante
ale bucureștenilor: ■ Chrissoveloni ■
Elias ■ Mauriciu Blank ■ Spayer, cu
Delia Marc și invitați speciali.

Din viitorul apropiat
#L’chaim pentru 2021 – Întâlnire
virtuală cu prietenii din comunitate –
joi, 31 ianuarie, de la ora 23:00.
#„Nussbaum 95736” - proiecție
apartenenței la comunitate, ca la o
mare și unită familie.
La reușita acțiunii au contribuit și
Clubul Yahad al C.E. Iași, prin Martha
Eșanu, dar și un donator inimos. Ambilor le mulțumim din suflet pentru generozitatea lor.

interactivă și dezbatere cu participarea regizorului și scenaristului Csibi
László și a invitaților, cu ocazia Zilei
Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.
Proiecția are loc cu o zi înainte,
marți, 26 ianuarie 2021, de la ora 19,
și poate fi urmărită și se poate participa interactiv la dezbatere pe ID
ZOOM 81026116475 (parola jcc) sau
direct pe www.live.jcc.ro ori pe pagina
de Facebook a JCC București.
Adrian Gueron

Cu prilejul „Sărbătorii Luminilor –
Hanuca 5781”, la Iași au fost organizate la Sinagoga Mare ceremonii de
aprindere a lumânărilor. În prima seară, lumânările au fost aprinse de copii,

care au primit daruri din partea JCC
Iași, iar programul ultimei seri de Hanuca a cuprins atât aprinderea ultimei
lumânări, cât și un miniconcert de muzică evreiască, susținut de formația
klezmer Nigun și soliștii Albert Lozneanu și Uri Ferenbac.
În deschiderea ceremoniei din
prima seară, Benjamina Ides-Vladcovschi, președinta C.E. Iași, a avut
un discurs optimist, exprimându-și
speranța ca fiecare din noi să devină
un Șames care să aprindă alte lumini,
în sufletele celor dragi, în sufletele
celor din jur: „Chiar dacă afară este
frig, noi vă dorim ca „Hanuca – Sărbătoarea Luminilor” să aducă lumină
și căldură în inimile voastre, credință,
pace și speranță”.
În continuarea ceremoniei, secretarul Comunității Evreilor din Iași,

Albert Lozneanu, a vorbit despre
semnificația „Sărbătorii Reînnoirii
Templului”, subliniind că perenitatea
acesteia, idee indusă de binecuvântarea rostită la aprinderea lumânărelelor - „în vremurile acelea, în timpul acesta” – generează reflecție și
recunoștință, iar faptul că lumânările
folosite sunt de diferite culori, egale și
îndreptate spre Șames, semnifică unitatea în diversitate, precum și egalitatea în fața lui Dumnezeu: „Vă prețuim
nespus și ne este dor de prezența
dumneavoastră la Sinagogă. Să dea
bunul Dumnezeu ca la anul să fim
iarăși împreună, să ne strângem mâinile cu emoție și să ne urăm sănătate
și putere, așa cum o facem de peste
5000 de ani!”

tură, plecat dintre noi în anul 2020. De
asemenea, s-au rememorat cu plăcere momentele în care Dorit Nitai Neeman, Liran Naaman, Yoav Sadovsky,
Martin Blumenfeld și colegii lor au fost
în România cu diverse ocazii, spectacolele lor fiind foarte apreciate de
publicul din țara noastră. Nu au fost
omise din discuție planurile de viitor și
modul în care Teatrul Karov continuă
organizarea de evenimente în situația
actuală. Președintele Felix Koppel
mann a adresat Teatrului Karov
invitația ca, de îndată ce va fi posibil,
să vină la Oradea cu o reprezentație
teatrală, propunere primită cu multă
bucurie de artiști.
La inițiativa directorului ICR Tel
Aviv, Martin Salamon, la 17 decembrie s-a desfășurat, prin intermediul
aplicației ZOOM, un duplex din ciclul
„Pagini de istorie”. În cadrul acestuia
a fost prezentat un scurt documentar
realizat de Comunitatea Evreilor și

JCC din Oradea, cu ajutorul lui Dan
Bureția, despre trei sinagogi orădene
de mare importanță religioasă, istorică, arhitectonică și turistică: Sinagoga Mare, Sinagoga Zion și Sinagoga
Ortodoxă Aachvas Rein (care astăzi
adăpostește Muzeul Istoriei Evreilor).
Consultant științific a fost arh. Cristian Pușcaș, de altfel, acesta având
intervenții de specialitate în cadrul
evenimentului.
Președintele CE Oradea a relatat
despre viața comunitară a celor aproximativ 700 de membri, despre grija
față de supraviețuitorii Holocaustului
și pentru asistați, precum și despre
păstrarea și menținerea vie a tradițiilor
religioase și culturale.
Prim-rabinul Oradei, Shraya Kav, a
făcut o trecere în revistă a activităților
religioase, printre ele fiind și programul de convertire din Municipiu.
Fiind ultima seară de Hanuca,
participanții au aprins marea hanu-

chie din curtea Sinagogii Mari. Seara
s-a încheiat cu un scurt moment artistic, în interpretarea Alexandrinei și a
lui Florian Chelu.

membrii comunităţii. Totuşi, JCC Timişoara, cu sprijinul FCER şi JDC, în
colaborare cu toate celelalte JCC-uri
din ţară, a reuşit să păstreze coeziunea celor care participau şi anterior
la programe.
Probabil cea mai notabilă absenţă, imposibil de înlocuit, a fost cea a
programelor pentru pensionari, care
aveau loc de trei ori pe săptămână.
Vârstnicii ne-au repetat cât de mult le
lipsesc discuţiile, jocurile de rummy,
întâlnirile cu personalități, excursiile, ieșirile în oraş. Evenimentele pe
zoom, oricât de atractive şi interesante, nu au suplinit pentru ei acest
contact permanent. Pe de altă parte,
numeroasele programe online au dat

şansa celebrării sărbătorilor noastre, unor călătorii virtuale în Israel şi
în ţară, unor revederi posibile uneori
doar prin intermediul ecranului. Evreii
timişoreni s-au simţit într-o mare familie cu evreimea din România şi acest
lucru a fost o consolare în acele momente când întâlnirile nemijlocite nu
erau posibile.
Au continuat programele pentru
copii, programele Keshet, cursurile
de limba ebraică, întâlnirile cu rabinul Zvika Kfir, celebrările de Șabat şi
Havdala, marcarea tuturor sărbătorilor şi evenimentelor importante din
Calendarul Iudaic etc.
Luna decembrie, conform celor
prezentate la pagina comunitară, a

stat sub semnul Sărbătorii Luminilor
– Hanuca. De asemenea, membrii
comunităţii au primit acasă daruri în
preajma marilor sărbători de toamnă, iar asistaţii comunităţii au putut
deschide de Hanuca o cutie care
le-a adus lumina acestei sărbători în
case. Speranţele anului 2021 se îndreaptă spre o reluare a programelor
în format clasic, fiind conştienţi că
timpul petrecut la distanţă va marca
activitatea viitoare a JCC. Ca întotdeauna, JCC Timişoara se bazează
pe înţelepciunea şi dăruirea membrilor comunităţii, care au ştiut mereu
să nu îşi uite originea şi tradiţiile strămoşeşti!
L.F.

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

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

Silvian Segal

Anul acesta a continuat emoțio
nanta acțiune „Livratorii de lumină”,
dar pachetele pregătite de JDC și
JCC România au fost livrate de voluntarii noștri autorizați, care distribuie
zilnic hrana persoanelor asistate.
Rezmuves Ivan Robert
Robert Schorr

Jcc TimiŞoara
Str. Gh. Lazăr 5
Telefon: 025.620.16.98
Pagină coordonată de
GEORGE GÎLEA
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80 de ani de la masacrul antisemit...

distorsionează natura vio
lenței legionare, care ar fi fost
îndreptată în egală măsură împotriva evreilor și a
creștinilor și ar fi fost motivată de „răzbunarea politică, răzbunarea personală și poftă de jaf.” Lucrarea a fost publicată în două ediții, în vara și toamna
anului 1941, în
plină
ofensivă
antisemită a regimului Antonescu și se înțelege
că
dimensiunea antisemită,
exterminatorie
a violenței legionare a fost
Lupă de bijutier găsită la Jilava
trecută sub tăcere. Când a venit vorba de victime, accentul a
căzut pe cei uciși și torturați dintre creștini, lucrarea interpretând rebeliunea ca un război fratricid.
În perioada comunistă au fost evidențiate victimele
dintre activiștii comuniști. În zilele rebeliunii a fost
ucis militantul Constantin David, fapt anchetat cu
minuțiozitate după război (s-au păstrat și fotografii
de la o reconstituire a crimei) și scos în evidență în
cărțile despre Mișcarea legionară publicate în perioada comunistă.
Or, așa cum se știe astăzi foarte bine, în paralel
cu escaladarea confruntării dintre Antonescu și legionari, s-a produs un asalt legionar asupra cartierelor evreiești din București și din alte orașe ale țării,
soldat cu numeroase victime. După război, aceste
victime au făcut obiectul unor narațiuni istoriografice și comemorative separate de povestea rebeliunii. Separația s-a păstrat și după 1989, în lucrările
istoricilor naționaliști sau revizioniști.
Conceptele folosite, „rebeliune” și „pogrom”, nu
sunt nici ele foarte potrivite. Nu este clar, dincolo
de orice dubiu, dacă rebeliunea a fost planificată ca
o lovitură de stat, așa cum au stabilit rechizitoriul
și actul de acuzare din procesul lotului principal de
legionari, în frunte cu Horia Sima, acuzați pentru rebeliune, organizat de regimul Antonescu. Procurorii
militari au afirmat că „n-a fost vorba de o mișcare
spontană legionară, ci de o acțiune pregătită și comandată în vederea răsturnării regimului legal din
țară prin masări de grupuri legionare înarmate în
Capitală și în diferitele orașe ale țării.”
Istoricii comuniști au continuat să afirme că
violențele din ianuarie 1941 au fost rezultatul unei
tentative de lovitură de stat, pusă la cale de Sima.
În filmul „Revanșa”, regizat de Sergiu Nicolaescu,
planul loviturii de stat, scris pe hârtie, este descoperit într-un seif de un agent la Siguranței și adus
la cunoștința lui Antonescu. În realitate, un astfel
de plan bine pus la punct și încă transcris pe hârtie
nu a existat. Dovezile invocate de istorici pentru a
demonstra premeditarea și organizarea loviturii de
stat sunt, până astăzi, circumstanțiale.
Mai corect ar fi, pe baza documentelor pe care le
avem până acum, să vorbim despre o escaladare a
luptei pentru putere între Ion Antonescu și legionari.
Relațiile dintre partenerii la guvernare s-au deteriorat tot mai tare în cele peste trei luni de coabitare, iar
confruntarea era inevitabilă. Ambele părți își doreau
să exercite singure puterea și căutau modalități de
a obține controlul total cu minimum de pierderi în
fața opiniei publice din România și a Germaniei hitleriste.
Diferențele de vederi în privința tacticii de abordat în problema evreiască au alimentat, de asemenea, conflictul dintre cele două părți. Antonescu
împărtășea cu legionarii ideea că România avea o
„problemă evreiască” care trebuia rezolvată rapid
și radical și că legile și politicile disuasive încercate timp de un secol se dovediseră ineficiente în a
provoca dezangajarea socio-economică a evreilor
și emigrarea lor. Dincolo de datele fundamentale ale consensului antisemit, existau diferențe de
tactică. Față de politica de asalt, revoluționară, bazată pe violență fizică, dezlănțuită, extra-statală a
legionarilor, Antonescu propune un gradualism tacit
și practic, organizat, coordonat de stat și instituții,
mai puțin vizibil, dar mai eficient. Antonescu va
avea ocazia să aplice tactica sa din a doua parte a
anului 1941, iar rezultatul au fost în jur de 300.000
de evrei uciși, ca urmare a participării României la
Holocaust.
Nici termenul „pogrom” nu acoperă întregul spectru al violențelor comise în zilele rebeliunii împotriva evreilor. Acestea au început ca un pogrom, prin
devastarea cartierelor evreiești de către militanți ai
(Urmare din pag. 1)

Mișcării legionare, dar s-a terminat cu un masacru
în care victimele au fost împușcate sistematic în
cap, pe la spate, de membri ai Mișcării legionare
(mai precis, din Corpul Muncitoresc Legionar). Iar în
masacrul de la Jilava au fost ucise două treimi din
totalul victimelor evreiești ale pogromului.
Masacrarea evreilor din București a fost o tragedie în mai multe acte. În zilele de 20-21 ianuarie,
sute de evrei din București au fost reținuți abuziv de
patrule legionare, duși la Poliția Capitalei sau în diferite sedii legionare și torturați pentru a recunoaște
vini imaginare sau pentru a-și ceda averile. Sau,
pur și simplu, au fost schingiuiți cu sadism. Cel
mai mare grup de evrei, de circa 200 de suflete, a
fost adunat la sediul legionar din Calea Călărașilor,
care în 1941 era sediul Corpului Muncitoresc Legio
nar „Ing. Gh. Clime”. De aici, spre dimineața zilei
de 22 ianuarie, peste 90 dintre evreii reținuți în Str.
Călărașilor au fost încărcați în două camionete și
duși la marginea satului Jilava, peste râul Sabar.
Aici, la kilometrul 13,1 și kilometrul 14,1, legionarii
care au însoțit camionetele cu trei autoturisme i-au
scos pe rând pe evrei din mașini și i-au executat trăgând de aproape. Opt evrei au scăpat din acest prim
val de execuții, majoritatea fiind răniți. Au fugit sau
s-au târât care încotro, dar au fost prinși repede de
legionari sau săteni. Răniții au fost duși la Primăria
Jilava, iar de acolo au fost escortați din nou în pădure și împușcați, în seara zilei de 22 ianuarie. Este
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Circulară prin care
UER și-a precizat
poziția față de CDE
Comitetul Democratic Evreiesc s-a înființat
în iunie 1945. Într-un document de bază emanat de CC al CDE se poate citi: „Comitetul Democratic Evreiesc a fost creat din inițiativa PCR
ca o necesitate pentru reorientarea politică a
populației evreiești, în scopul democratizării ei și
a instituțiilor sale și pentru a ajuta regimul la rezolvarea problemelor ce se puneau democratizării ei
și reconstrucției țării.”
Reprezentanța UER nu a rămas indiferentă
față de apariția acestei noi organizații evreiești.
Prin Circulara emisă la 3 iulie 1945, aducea la
cunoștința membrilor săi și a opiniei publice că
„Reprezentanța Uniunii Evreilor Români a dezbătut în trei ședințe consecutive problemele care
se pun prin crearea CDE. S-a cristalizat poziția
refuzului de a face parte din această organizație.
În cursul dezbaterilor, dr. W. Filderman a arătat
că statutele și dezbaterile congreselor în decurs
de decenii au stabilit că membrii din conducerea
UER nu pot să facă parte din nici un partid politic,
nici din organizații identice sau similare. Căci în
acest caz ei ar trebui să se supună liniei politice a
partidului sau organizației respective, iar în raport
cu guvernul alcătuit din alte partide ei n-ar avea
autoritatea să formuleze revendicările evreilor,
căci li s-ar putea imputa că ele sunt
pornite din interesele partidului căruia
îi aparțin, de a face opoziție guvernului. Nemaivorbind despre situații care
s-ar crea dacă UER ar da alte soluții
problemelor ivite, contrare soluțiilor
date de CDE. De aceea, conchide
Filderman, pe când membrii UER pot face parte
din orice partid politic, liberal, național-țărănist,
social-democrat sau comunist, membrii din conducere trebuie să se abțină, căci numai astfel își
pot păstra independența și autoritatea necesară
expunerii revendicărilor evreiești.”
Conform Circularei, dezbaterile s-au încheiat
aprobându-se, cu 20 de voturi contra 3, punctele
de vedere ale dr. Filderman. Constatând în același
timp că M. Zelțer-Sărățeanu, Gabriel Schaffer și
dr. Arthur Mayersohn, intrând în CDE contra votului Reprezentanței, încetează să facă parte din
Reprezentanța UER. Deși prin poziția celor trei
s-a format o disidență UER, acest fapt nu a dus
la dezmembrarea organizației. În ședința din 12
iulie 1945 a secțiunii locale București s-a votat
următoarea moțiune: „Declarăm că înțelegem a
rămâne solidar uniți în jurul UER și al conducerii ei și a lupta în conformitate cu directivele date
de Reprezentanța UER pentru apărarea intereselor populațiunii evreiești. Transmitem d-lui dr. W.
Filderman, președintele nostru, omagiul nostru
de admirație și devotament pentru curajul în lupta demnă pe care o duce în vederea promovării
egalității cetățenești a evreilor din țară și-l asigurăm de sprijinul nostru total și necondiționat.“
Frământările provocate în cadrul UER de
apariția CDE pe arena vieții politice evreiești și
românești nu au rămas fără ecou în presa vremii, fapt ce a determinat Reprezentanța UER să
publice la 17 iulie 1945 un comunicat de lămurire
a istoriei și ideologiei sale politice. „Uniunea Evreilor Români, care datează de peste 40 de ani – se
scrie în comunicat – n-a fost și nu este un partid politic. Ea a strâns laolaltă pe toți evreii pentru dobândirea egalității lor în drepturi cu ceilalți
cetățeni ai țării, așa cum sunt ei egali în datorii. Ea
este deci o organizație apolitică, deasupra și în
afara partidelor politice. Ea s-a pus în slujba Țării
și a evreilor, dar niciodată în slujba vreunui partid
politic și, dimpotrivă, a menținut aceleași raporturi cu toate forțele politice și toate personalitățile
de seamă ale țării, încercând să convingă despre
necesitatea rezolvării problemei evreiești în interesul țării și al poporului român. Potrivit acestei
doctrine, discutând propunerile ce i s-au făcut de
a participa la un nou Comitet Evreiesc, s-a văzut
nevoită de a respinge aceste propuneri. UER merge înainte pe drumul trasat de marii ei președinți,
dr. Adolph Stern și dr. W. Filderman, atât în folosul
Țării, cât și al Evreilor Români”.
LYA BENJAMIN

Evrei
în viaţa
publică

Piatra funerară a lui W. Neiderman

cunoscut cazul miraculos al rabinului Herș Guttman, care a scăpat din primul val de împușcături (în
care au fost omorâți fiii săi, Iancu și Iosef Guttman),
a fost prins din nou de legionari și, dus încă o dată
în pădure, a rămas iar neatins de gloanțe.
În 2016, combinând studierea documentelor de
arhivă, istoria orală și cercetarea de teren, am identificat locul în care s-a produs masacrul de la Jilava, iar în 2018 locul a fost marcat într-o ceremonie
publică la care au participat membri ai conducerii
FCER, INSHR-EW și ai corpului diplomatic.

O lupă de bijutier găsită
la locul masacrului de la Jilava
În 2020, în apropierea locului masacrului, un utilizator de detector de metale, Claudiu Pacearcă, a
descoperit o lupă de bijutier. Am semnalat autorului
descoperirii că în masacrul de la Jilava a fost ucis și
bijutierul Wily Neiderman, un tânăr bucureștean de
20 de ani înmormântat la Cimitirul Giurgiului, și că
există o mare probabilitate ca lupa să-i fi aparținut.
Lupa a fost depusă la Primăria Jilava cu recomandarea de a fi donată Centrului pentru Studiul Istoriei
Evreilor din România „Wilhelm Filderman”, ceea ce
s-a întâmplat în decembrie 2020. Urmează ca lupa
să fie expusă într-un spațiu muzeal.

AD MEA VEESRIM!

Președinți de comunități născuți în luna februarie
n
Costache
Clim,
președintele CE Huși, conduce
comunitatea cu priceperea gospodarului și devotamentul celui
pentru care ea reprezintă a doua
familie. Deși comunitatea e mică,
provocările sunt mari. De la devastarea cimitirului evreiesc din
oraș – una dintre acțiunile antisemite recente, fără ca, din păcate, autorii să fie pedepsiți conform legii, cu mari
pagube depășind forța obștească de a le acoperi – la probleme curente, mai ales în domeniul
asistenței sociale, medicale, unde Costache Clim
își dovedește pe deplin competența.
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O lucrare despre armata israeliană

La 17 decembrie 2020, Editura Litera și Librăria Cărturești din Capitală
au organizat lansarea on-line a lucrării „Tzahal. O istorie a armatei israeliene”, de Ovidiu Raețchi. Moderatorul
evenimentului a fost drd. Oana Mihalache, de la SNSPA, iar invitații au fost
conf. univ. dr. Felicia Waldman, de la
Universitatea din București, g-ral (r.)
Alexandru Grumaz, președinte al
Centrului de Analiză și Studii de Securitate din București, și autorul Ovidiu
Raețchi, deputat.
Oana Mihalache a precizat că
aceasta este ediția revizuită a cărții,
o primă ediție fiind lansată în 2019.
Totodată, i-a prezentat pe invitați,
despre autor spunând că a absolvit Facultatea de Științe politice din
cadrul SNSPA, a continuat cu două
programe de master la Universitatea
din București – „Cultură și civilizație
ebraică” și „Societăți islamice”, iar în
prezent urmează două programe de
doctorat, la SNSPA și la Facultatea de
Istorie a Universității din București.
Referindu-se la noutățile pe care le
aduce prezenta ediție, Ovidiu Raețchi
a afirmat că au apărut schimbări sub
raportul cercetării, inclusiv asupra
perioadei de dinaintea proclamării
independenței Statului Israel (1948),
dar și cu privire la războaiele mai recente, precum cele din 1973 și 1982:

„De la lună la lună apar cercetări noi,
se desecretizează documente; din
punctul acesta de vedere, cercetarea
de arhivă israeliană este excepțională.
Pe de altă parte, s-au întâmplat foarte
multe lucruri chiar la nivel istoric – un
proces de pace spectaculos; numai în
ultimele luni, patru state arabe (Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Sudan,
Maroc) au stabilit relații diplomatice
cu Israelul. Așadar, într-un an s-au
petrecut extrem de multe sub aspect
istoric și istoriografic; lucrarea este
îmbogățită semnificativ, cu aproximativ 100 de pagini”.
Felicia Waldman a declarat: „Armata israeliană este poate cea mai
morală armată din lume, în sensul
că, datorită tradiției evreiești în care
aceasta se încadrează organic, nu
este o armată ca oricare alta, ci are în
spate, așa cum bine subliniază Ovidiu
în cartea lui, o istorie foarte zbuciumată, a unui popor care timp de 2000
de ani a fost în diasporă, a fost victimă a istoriei, iar dintr-odată s-a trezit
în situația de a-și administra propria
soartă. Drept care este o armată care
în primul rând pune accentul pe viață,
care primează întotdeauna; este o armată în care subalternul poate discuta ordinul superiorului și poate să nu-l
îndeplinească; este o armată în care
fiecare răspunde pentru faptele lui,

tocmai în ideea
în care, de multe ori în istorie,
subalternii și-au
justificat actele
prin supunerea
față de ordin;
este o armată
care, atunci când
atacă,
anunță
populația civilă
din zona inamicului, pentru a se
adăposti. Ca atare, este o armată cu
o situație specială, unică, pe care Ovidiu o surprinde foarte bine în carte”.
Generalul Alexandru Grumaz a
subliniat: „Cartea este o frescă a armatei Israelului, de la fondarea statului, trecând în revistă momentele cruciale. Statul evreu are aproximativ 8
milioane de locuitori și una dintre cele
mai puternice armate. Israelul este situat într-o zonă geografică sensibilă,
în care țările vecine sunt adevărate
butoaie de pulbere. Având în vedere
dificultățile sale demografice, Israelul
s-a canalizat pe tehnica militară de
ultimă generație. Aceste aspecte sunt
foarte bine exprimate în carte. Lucrarea este o radiografie nu numai a armatei Israelului, ci și a armatelor din
Orientul Mijlociu”.
CLAUDIA BOSOI

Concert
de Hanuca la
Concertgebouw
din Amsterdam

Începând din 2015 s-a reluat o
tradiție, apreciată de comunitatea
evreiască din Olanda – concertul
cantorial de Hanuca, organizat la
Concertgebouw, marea sală de concerte din Amsterdam. Înainte de cel
de-al Doilea Război Mondial acesta
se organiza anual, dar ocupația nazistă a Olandei l-a întrerupt. Cum în
timpul războiului, 75% din populația
evreiască a fost ucisă în lagărele
de exterminare, nimeni nu s-a mai
gândit la această manifestare. De
atunci, deși numeric comunitatea a
crescut, nici până azi nu s-a ajuns
la nivelul de dinainte de război. Liderii comunității, azi cu 30 000 de
membri, își pun multe întrebări legate de viitorul evreimii olandeze, în
condițiile creșterii antisemitismului și
ale unei puternice tendințe de asimilare. Jumătate dintre copiii evrei
nu sunt circumciși, doar 25% sunt

Ultima întrunire a Comitetului Director al FCER din anul 2020
Pe data de 14 decembrie a avut loc ultima întrunire a
Comitetului Director al FCER din anul 2020. Ședința a fost
însă și prima în noua componență a Comitetului, conform
rezultatului alegerilor la Congresul al IV-lea al FCER, încheiat pe 26 noiembrie 2020.
Cele mai multe decizii au fost legate de situația economică dificilă din punct de vedere financiar, generată de
efectele pe plan național și internațional ale pandemiei de
Covid-19. Astfel, membrii Comitetului Director au decis, ca
urmare a scăderii veniturilor atrase și a celor proprii, din
vânzări, chirii și alte surse de finanțare, să fie prelungite
cu trei luni, începând din 7 ianuarie, măsurile de austeritate economico-financiară, precum reducerea temporară cu
8% a veniturilor salariale brute și de mandat ale persoanelor care nu beneficiază de pensie, ceea ce înseamnă o
revenire cu 4% față de nivelul din precedentele patru luni.
De asemenea, norma de lucru a tuturor persoanelor care
beneficiază de pensie va fi redusă cu 20%, o micșorare
cu 5% față de diminuările aplicate în precedentele patru
luni. În același interval, toate contractele de drepturi de
autor sau prestări servicii vor fi reduse cu minimum 20%
sau suspendate. Excepție fac cele la care plata reprezintă
procent din contribuții de participare. Toate ajutoarele religioase de care beneficiază membri ai comunităților vor fi
reduse cu minimum 20%.
În următoarele trei luni, CD a hotărât continuarea sistării angajărilor, iar în cazul posturilor vacante se va decide dacă se va angaja un înlocuitor sau se va restructura
postul, prin redistribuirea sarcinilor. Austeritatea impune și

diminuarea tuturor cheltuielilor care nu sunt strict necesare, inclusiv acordarea de prime sau alte forme de premieri
bănești.
Pentru a se păstra nivelul asistenței sociale și medicale,
aceste măsuri nu se aplică persoanelor care își desfășoară
activitatea în domeniul amintit, atât la FCER-CM, cât și în
cadrul comunităților evreiești locale.
Pentru a se evita aglomerația la locul de muncă, a
fost hotărâtă prelungirea pentru încă trei luni a măsurii
prevăzând munca la domiciliu în ziua de vineri pentru toți
salariații și efectuarea, într-o altă zi, a încă cinci ore de
muncă la domiciliu în cazul salariaților pensionari. Persoanele care lucrează în domeniul asistenței sociale și medicale sunt exceptate și de la această măsură.
În vederea creșterii veniturilor proprii din exploatarea
patrimoniului imobiliar, a fost constituit un grup de lucru,
condus de dr. Aurel Vainer, grup care va identifica spații
care pot fi exploatate mai judicios.
Comitetul Director a mai aprobat vânzarea sau efectuarea de demersuri în vederea valorificării unor imobile și
terenuri din Iași, Târgu Lăpuș, Bârlad, Oradea și București.
La Zalău urmează a fi ridicat un monument dedicat victimelor Holocaustului, construcția fiind finanțată din fonduri
guvernamentale și proiectarea, din fondurile FCER.
Membrii Comitetului Director au fost informați despre
modul în care s-a desfășurat sărbătoarea de Hanuca în
Comunitățile Evreiești din România și despre stadiul reabilitării Sinagogii din Vatra Dornei și a Sinagogii Cerealiștilor
din Bacău. (A.M.)

Cărțile fac lumea un loc mai bun

La jumătatea lunii decembrie, Centrul Comunitar Evreiesc din București, alături de blogul filme-cărți.ro, a organizat evenimentul online „Cărțile fac lumea un loc mai bun”.
Gazdele evenimentului au fost Delia Marc, de la JCC
București, și Jovi Ene, de la filme-cărți.ro.
„Pentru noi, evreii, aceasta este o perioadă specială.
Ne aflăm în mijlocul sărbătorii de Hanuca, o Sărbătoare
a Luminilor. De aceea, vom începe și acest eveniment cu
aprinderea lumânărilor”, a spus directorul JCC București,
Adrian Gueron, în deschiderea evenimentului, când a
anunțat și un premiu, constând într-un pachet de cărți oferit de partenerul filme-cărți.ro, pentru care au concurat cei
ce au urmărit online discuția.
Între invitații acestei întâlniri despre scriitorii evrei
traduși în limba română și despre lumea cărților, în general, și importanța lecturii s-au numărat scriitori, traducători
și cititori din România, Israel și Statele Unite ale Americii,
între care: Victor Alartes, Andra Avram, Iulia Dromeschi,
Carmen Florea, Adriana Ruță Neagoe, Dan Romașcanu,
Tudor Costin Sicomaș. Invitata specială a evenimentului a
fost scriitoarea Simona Antonescu.

Lumânările de Hanuca au fost aprinse din Israel de criticul literar Dan Romașcanu.
Apoi, directorul de proiect de la filme-cărți.ro, Jovi Ene, a
vorbit despre colaboratorii și istoria acestei platforme online.
Scriitoarea Simona Antonescu s-a referit la pasiunea
sa pentru istoria României, pentru evenimentele marcante și personalitățile importante ale țării, prezente în cărțile
sale.
„Vă mulțumesc pentru invitație și pentru declarațiile
de prietenie. Nu găsesc rădăcinile pasiunii pentru istorie, pentru că mi-au plăcut dintotdeauna povestirile istorice. În același timp, în memoria mea afectivă, povestirile
istorice sunt strâns legate de bunicul, care mi le citea.
Așadar, rădăcinile sunt foarte adânci”, a spus Simona
Antonescu.
După o lungă discuție despre literatură în toate formele
ei, din perspectiva scriitorilor, a traducătorilor și a cititorilor,
Adrian Gueron a anunțat cine sunt cei trei participanți care
au răspuns corect la întrebările concursului și care au primit cărțile oferite de platforma online filme-cărți.ro.
GEORGE GÎLEA

membri ai Sinagogii și crește numărul căsătoriilor mixte.
Relansarea tradiției concertului
de Hanuca a fost considerată un
mijloc de a trezi conștiința evreilor și
sentimentul de apartenență, ținând
cont de marele număr de evrei care
vin să participe la concert. Inițiativa
i-a aparținut lui Barry Mehler, muzician evreu venit de la New York, care
decenii de-a rândul a lucrat cu coruri
sinagogale. El a convins conducerea
Concertgebouw să reînvie tradiția
concertelor de Hanuca. Având
calități organizatorice și manageriale, el a reușit să aducă la concert
evrei atât din comunitățile așkenază
și sefardă cât și pe cei care se consideră în afara celor două grupări. Mehler a realizat programe prezentate
de cunoscuți muzicieni, a organizat
o orchestră de cameră profesionistă,
un cor rabinic și, drept solist, l-a invitat la concerte pe faimosul cantor
israelian Israel Nachman.
La concertul de Hanuca veneau
evrei de pretutindeni, nu numai din
Amsterdam, iar cei 2000 de spectatori se scoală în picioare și cântă împreună cu artiștii cunoscutele
cântece de Hanuca. Pe scena Concertgebouw se instala Marea Menoră Rintel, veche de mai multe sute
de ani, care era aprinsă de cantorul
Nachman.
În 2020, concertul s-a desfășurat
la 14 decembrie, dar în fața unei săli
goale. Spectatorii l-au putut urmări
online sau pe You Tube. Programul,
compus din muzică evreiască, israeliană, clasică și contemporană, a
fost conceput și dirijat de maestrul
Jules van Hessen, iar solistul serii
a fost cunoscutul cantor Simon Cohen. În program au figurat și câteva
bucăți muzicale din anii anteriori,
prezentate în fața unei săli pline de
spectatori. (E.G.)
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„Nici un membru al comunității
să nu se simtă singur sau abandonat”
Interviu cu HAINRICH BRIF, preşedintele C.E. Bacău

În tot ce întreprinde președintele comunității băcăuane, ing.
Hainrich Brif, se simte că-i animat de convingerea că obștea
noastră are viitor. Și asta, fiindcă modul în care acționează,
în prezent, „Federația și Comunitățile, care au cunoscut
un ireversibil proces de democratizare în ultimele decenii,
este decisiv în salvarea vieții evreiești”. Crede că „un număr destul de mare de tineri vor rămâne în țară”, că „tineri investitori
evrei, unii cu rădăcini în aceste locuri, se vor stabili în România și
comunitățile își vor continua existența”. Convingere deloc conjuncturală. O
atestă frecventele corespondențe trimise la redacția RE, despre activitățile
organizate în comunitatea sa. „Chiar și-n acest an dificil, când vremea ne-a
permis, am ținut serviciul religios în aer liber. Sărbătorile de toamnă le-am
făcut la Templul Cerealiștilor, fiindcă asigură condițiile necesare respectării
regulilor impuse de pandemie”, spune interlocutorul nostru.
– În ce stadiu vă aflați cu proiectul
de reabilitare a Templului?
– Proiectul, început acum patru
ani, în timpul președinției regretatului
Izu Butnaru z.l., se află acum în faza
de finalizare. Pe baza autorizației de
contrucție, președintele FCER, Silviu
Vexler, ne-a asigurat de sprijin pentru
obținerea de fonduri guvernamentale
necesare încheierii proiectului tehnic

(PTh) până la sfârșitul lunii decembrie
2020. (Convorbirea noastră se purta
în prima decadă a lunii amintite).
– Când a fost reconstruit?
– În 1899. Templul a avut o istorie foarte zbuciumată: a suferit multe
incendii, ultimul – în 1926. A fost reconstruit într-un timp record, în perioada interbelică, când renumitul
pictor ieșean Mendel Grὔnberg a re-

alizat minunatele picturi care-i împodobesc interiorul. Se cheamă Templul
Cerealiștilor fiindcă principalii donatori erau negustori de cereale. Are un
spațiu foarte mare. Înainte de război
eram o comunitate numeroasă. Apoi
a venit Holocaustul, după război a
fost instalat totalitarismul, majoritatea
populației evreiești a făcut Alia... Din
cauză că Templul era aproape imposibil de încălzit, s-a recurs la transformarea în sinagogă a unei clădiri de uz
administrativ, care avea avantajul că
era foarte centrală și mult mai ușor de

Pledoarie pentru diversitate

Ziua Minorităților Naționale la Muzeul Satului din București, ediția a II-a, 2020
La 18 decembrie 1998, Sala Palatului din Capitală era
gazda primului festival al minorităților naționale din România. Statul român recunoștea, prin HG nr. 881/1998,
Declarația adoptată în 1992 de Adunarea Generală a
ONU „cu privire la drepturile minorităților naționale etnice,
religioase și lingvistice”. Până în 2017, Ziua Minorităților
Naționale nu avea amploarea actuală. Prin Legea
247/2017, Ziua era instituită ca sărbătoare națională. Faptul reflecta noile realități: un stat cu democrație consolidată,
integrat în structurile euroatlantice. Era, totodată, replică la
emergența mișcărilor de extremă dreapta în Europa. Primul „eveniment de diplomație publică” dedicat Zilei la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” a avut loc în 2019,
după ce, în prealabil, a fost creată Aleea Minorităților.
Aserțiunea, pusă în circulație de acad. Nicolae Cajal z.l. –
„minoritățile nu sunt o problemă, ci o bogăție a unei culturi”
– căpăta o nouă plasticitate.
Cea de-a doua ediție a sărbătorii la Muzeul Satului,
cea din 2020, organizată de directoarea Paula Popoiu, s-a
adaptat condițiilor impuse de criza sanitară. Evenimentul –
la care au participat ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu;
secretarul de stat la DRI, Lacziko Enikὅ Katalin; liderul
GPMN, Varujan Pambuccian; președintele FCER, Silviu
Vexler, consilierul prezidențial pentru Cultură, Culte, Centenar, Sergiu Nistor – a debutat cu o vizitare a caselor din
Aleea Minorităților.
Beneficiile multiculturalității au fost evidențiate de ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu: „Eu provin dintr-o zonă
în care minoritățile ucraineană, poloneză sau evreiască
au fost integrate și au creat specificul local. Rădăuți, de
exemplu, e un oraș în care minoritatea evreiască și-a pus
amprenta asupra arhitecturii per ansamblu, asigurând specificul orașului (...). Așa cum comunitățile de sași au făcut
unicitatea satelor transilvane”. A fost subliniat actul reparatoriu al statului român de drept față de suferințele din trecut
ale unor minorități: „Poate că uneori istoria nu a fost dreaptă cu cei care au aparținut unor minorități, astăzi, însă,
avem o înțelegere mai amplă a ceea ce înseamnă valorificarea și punerea corectă în context a diferitelor minorități.
România este astăzi un exemplu mondial de toleranță în
ceea ce privește apărarea drepturilor minorităților”.
Din punctul de vedere al DRI, a arătat secretarul de stat
Lacziko Enikὅ Katalin, „Ziua Minorităților este în fiecare zi,
nu doar la 18 decembrie. În ultimele trei decenii, societatea
românească a reușit să se alinieze valorilor umanismului
european și nu va lăsa loc diferitelor forme de excluziune
care doresc să se afirme prin negarea dreptului la diversitate (...). Doresc să îi asigur pe membrii comunităților etnice din România că vom adopta în continuare o atitudine
vigilentă în ceea ce privește integritatea mediului propice
afirmării identității etnice și vom căuta în continuare, inclusiv în perioada următoare, posibilități de unificare a forțelor

noastre cu ale celorlalte instituții, dar și entități din domeniul nondiscriminării și al protecției minorităților naționale”.
În același spirit combativ față de escaladarea xenofobiei, propagată azi de mișcările de extremă dreapta, a vorbit
liderul GPMN, Varujan Pambuccian: „Să nu lăsăm ca ideile
statuate la 1 Decembrie 1918, model administrativ, politic
și cultural de afirmare a identității, să fie umbrite sau distruse de oameni care au un background suficient de sărac
pentru a nu le înțelege, de oameni care, în numele unui
patriotism absolut greșit înțeles, cred că diversitatea trebuie distrusă, de oameni care consideră că lumea poate
fi împărțită în «noi» și «ei» (...) Cred că este de datoria
noastră, într-un moment în care încep să apară asemenea
idei pe scena politică, nu doar în România, ci în întreaga
Europă, să pledăm pentru diversitate și pentru evoluție”.
Președintele FCER, Silviu Vexler, a vorbit despre valoarea tradiției la țăranii evrei din Maramureș, restituită
contemporaneității printr-o mostră: casa evreiască din Poienile Izei, din Aleea minorităților. „O lume care, din păcate,
în cele mai multe cazuri a dispărut (...). Acel mod de a trăi,
acele case sau costume populare au dispărut integral pentru evreii care au supraviețuit după încheierea Holocaustului. Și atunci, astfel de prezențe la Muzeul Satului sunt din
punctul meu de vedere o comoară și o descoperire rară”.
Mesajul președintelui României, Klaus Iohannis, transmis de consilierul prezidențial Sergiu Nistor, a fost centrat
pe importanța contribuției minorităților la „prosperitatea și
armonia socială”. „Împreună am construit parcursul democratic și prooccidental al unei Românii moderne (...). Este
esențial ca toate forțele politice responsabile să înțeleagă
necesitatea eliminării discursului urii, a agendei șovine
și extremiste, iar eforturile tuturor să se concentreze pe
obținerea cât mai multor beneficii pentru români, ca urmare a apartenenței la o Uniune Europeană (...) eliberată de
spectrul intoleranței și xenofobiei”.
Directoarea Paula Popoiu a trecut în revistă realizări
ale muzeului privind etnografia minorităților, de la amintita Alee la „expoziții itinerante menite a promova diversitatea și unicitatea tradițiilor și culturii diferitelor etnii din țara
noastră”.
Argumente pentru însemnătatea Zilei au reieșit și din
mesajele transmise de Irina Cajal, subsecretar de stat în
Ministerul Culturii, Csilo Hegedus – UDMR, Andi-Gabriel
Groșaru – minoritatea italienilor, Cătălin Manea – minoritatea romilor, Olimpia Bandea – Uniunea Elenă din România, Gheorghe Nacov – minoritatea bulgară.
Expoziții de fotografie din colecția de patrimoniu a muzeului, minorități în desene și pictură realizate de copii, un
simpozion pe platforma Zoom a muzeului au dat deschidere culturală și academică evenimentului.
IULIA DELEANU
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întreținut. Timp de aproape 50 de ani,
Templul n-a mai fost folosit. Sinagoga,
care a primit numele gaonului rabin
Avram Arie Rosen (z.l.), din Moinești,
tatăl regretatului șef-rabin dr. Moses Rosen (z.l.), nu are un spațiu
spectaculos. În schimb, e foarte utilă
comunității în prezent, prin poziționare
și facilități de întreținere. O parte din
Sinagoga Rosen găzduiește Muzeul
de Istorie a Evreilor din Bacău, realizat prin eforturile regretatului Carol
Marcusohn (z.l.).
– Care a fost momentul de apogeu
demografic al comunității?
– La mijlocul secolului al XIX-lea,
când evreii reprezentau circa 45% din
totalul populației din oraș: circa 4000
de suflete. Comunitatea datează din
secolul al XVII-lea, fapt atestat de o
piatră tombală de la 1703, din Cimitirul vechi, aflat în conservare. Dacă
în 1830 trăiau la Bacău circa 220 de
evrei, în 1850 erau înregistrați 3812.
Creșterea rapidă se datora, mai ales,
imigrației evreiești din Polonia și Rusia din cauza persecuțiilor și pogromurilor. În prima parte a secolului al
XVIII-lea, evreii s-au remarcat în
comerț – lemn, cereale, vite, țiței, sare
etc. – și meserii. Mulți erau angrenați
în industrializarea lemnului: cheresteaua era dusă cu plutele la Galați.
Meseriașii erau, îndeoște, croitori,
alămari, argintari, ciubotari, cărămidari, sticlari, birjari, sacagii. În veacul
al XIX-lea, evreii au avut pondere categorică în dezvoltarea industriei băcăuane: morărit, tăbăcărie, fierărie,
textile.
– Ce v-ați propus să faceți de când
ați fost ales președinte și ce ați realizat?
– Intensificarea vieții religioase,
culturale, a educației în spirit democratic din învățământul preuniversitar,
atenție sporită față de asistența socială și medicală, mai ales de când avem
pandemie, atragerea spre comunitate
a cât mai multor membri ai săi din toate segmentele de vârstă. Nu eu sunt
cel în măsură să evalueze ce am realizat, dar pot să fac o trecere în revistă
a faptelor. Avem minian săptămânal la
sinagogă, inclusiv citire din Tora. De
când s-a declanșat criza sanitară, facem serviciul religios de luni, joi, Kabalat Șabat și Șabat online, împreună
cu CE Iași. Enoriașii participă și la
serviciile religioase transmise online
de Cancelaria Rabinică. Avem 17 tineri elevi la cursurile de Talmud Tora
și coriști la Corul Șalom. La Clubul
„Malca Hausfater” de la noul sediu
comunitar se țineau lunar, în normalitate, conferințe pe teme iudaice, erau
sărbătoriți cei născuți în luna respectivă. Programul se bucura de mult
succes. Sperăm să-l putem relua cât
mai curând. Până deunăzi, grupuri de
elevi de la școli băcăuane unde se
predă istoria Holocaustului, însoțiți de
profesori, vizitau sinagoga și muzeul
în săptămâna „Școala altfel”. Ne puneau întrebări, îi ghidam, învățau să
se raporteze fără prejudecăți la Celălalt. În actuala situație epidemiologică,
ținem permanent legătura cu asistații
noștri, avem grijă să le asigurăm tot
ce au nevoie, ca să se deplaseze cât
mai puțin, un rol important revenindule îngrijitorilor la domiciliu. Har Domnului, până acum niciun asistat nu
s-a molipsit de covid-19. Oamenii se
apropie de comunitate când simt că
nimeni nu-i neglijat, nici material, nici
spiritual. Și asta ne străduim să facem
toți din echipă.
– Care este mottoul dumneavoastră de lider comunitar?
– Să nu las niciun membru al
comunității să se simtă singur sau
abandonat.
IULIA DELEANU
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„Comunitatea noastră – una din cele mai active din Balcani”
Interviu cu directorul Programelor Naționale de Educație Iudaică, Ery Pervulescu

Azi vorbim firesc despre edițiile Bereșit, Keșet, emisiunile postului Radio Shalom, programele Mișloah manot
de Purim, Livratorii de lumină de Hanuca: daruri aduse
de voluntari acasă seniorilor noștri cu probleme de sănătate inerente vârstei, îndeobște, singuri. Ery Pervulescu,
directorul Programelor Naționale de Educație Iudaică, a
reușit ca „aceste programe să aibă loc simultan, pentru
ca participanții să se simtă mai aproape unii de alții, chiar
dacă, fizic, se află la sute de kilometri depărtare”. „Anul trecut – sintetizează Ery în cifre această stare de spirit – peste 700 de voluntari au vizitat 550 de seniori în peste 40 de
orașe, au petrecut timp împreună, ascultându-le povestiri
dragi lor, și au aprins cu ei lumânărelele de Hanuca”.
– Cum ați reușit să continuați tradiția „Livratorilor” în
acest an marcat de pandemie?
– Sincer, eram puțin neîncrezător: vor mai putea ajunge voluntarii noștri acasă la „cei din grupa de risc”, într-un
timp impunând izolarea? Am luat legătura cu președintele
și cu vicepreședintele Federației, Silviu Vexler și Ovidiu
Bănescu, cu directorul Joint pentru România, Israel Șarli
Sabag: cum să facem? Eram cu toții de acord că acum,
mai mult decât oricând, este nevoie să aducem lumină în
casele seniorilor comunității. Sigur, respectând regulile de
protecție sanitară. Și am trecut la fapte, adaptându-ne noilor
condiții. Am primit ajutor din partea DASM, a președinților
și responsabililor cu asistența socială și medicală din fiecare comunitate. Voluntarii DASM au pregătit pachetele,
conducerile de comunități și asistenții sociali au mobilizat
ajutoarele gospodărești să distribuie pachetele cu daruri
și urări de lumină spirituală. Mulțumesc tuturor celor care
ne-au ajutat: finanțatorilor programului, FCER și Joint;
DASM–ului, locul unde se pregătesc și de unde pleacă pachetele; îngrijitorilor la domiciliile celor asistați. Folosesc
pluralul pentru că suntem o echipă: familia JCC România.
– Care credeți că este cheia succesului de când ați dat
startul programelor până azi?
– De fiecare dată când concepem un program ne gândim cum va fi primit de cei cărora li se adresează, cum
poate fi dezvoltat pentru a răspunde mai bine dorințelor
și nevoilor lor. Fiecare proiect este pus în practică prin

experiența și expertiza partenerilor noștri, fie că este vorba de comunitățile locale, JCC-uri, DASM etc. Programele
vizează stilul de viață modern, cuprind toate segmentele
de vârstă, noi modalități de trăire a sărbătorilor, oferte muzicale, de la muzică pop, rock la muzică clasică, vizite –
acum virtuale – la muzee, incursiuni în istoria și cultura
evreiască locală, cursuri de limbi străine; popularizări de
cărți ale unor scriitori israelieni traduși în română, stimularea interesului pentru artele vizuale, deschideri spre diferite preocupări, tipuri de sensibilitate. Cred că, păstrând
un echilibru, ajungem la cel mai bun rezultat. Voi apela
din nou la cifre: festivalurile Șalom Ierusalim, organizate
la București, Timișoara, Oradea au adunat zeci de mii de
participanți care au aflat mai multe despre tradiții, obiceiuri, sărbători evreiești. O ediție Keșet, de pildă, înainte
de declanșarea pandemiei, care a avut loc fizic, a adunat
1500 de participanți din 26 de comunități. Asta înseamnă
20% din numărul membrilor de comunități evreiești din România. Am reușit și de când ne-am mutat în mediul online.
Unele programe, precum Bereșit, au reunit peste 400 de
participanți în timp real. Una din edițiile Keșet Q&A, avându-i invitați pe președintele FCER, Silviu Vexler, și pe secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de
Urgență în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, au
atras aproape 200 de participanți simultan și peste 6000
de vizualizări.
– Ce numitor comun există în diversitatea acestor
acțiuni?
– Comunicarea. Petrec foarte mult timp discutând cu cei
cu care lucrez din întreaga țară, ascultându-i, încercând să
înțeleg cât mai bine particularitățile fiecărei comunități, ale
fiecărui JCC în parte, pentru a realiza programe potrivite
specificului local. Ceea ce ne unește este dorința de a construi împreună o comunitate puternică. Sunt încredințat că
programele naționale evreiești au transformat comunitatea
noastră într-una din cele mai active comunități din Balcani.
– O dorință pentru anul care a început?
– Să putem reveni la programele organizate fizic, de
fiecare dată tot mai inovatoare.
IULIA DELEANU

Nevoia de bucurie nu poate fi anulată
Festivalul Internațional de Fotografie, ICR Tel Aviv, ediția a VIII-a, 2020

Succesul Festivalului Internațional
de Fotografie, Tel Aviv, ediția a VIII-a,
2020, organizat prima dată în alte
condiții decât normalitatea edițiilor
precedente, într-un timp ieșit din
matcă, s-a datorat nevoii de bucurie
a locuitorilor planetei. Pe site-ul ICR
– Tel Aviv, se puteau vedea panourile cu fotografii artistice din Piața HaMedina, luminate feeric seara. În fața
lor – pâlcuri de oameni, majoritatea
tineri, respectând distanțarea fizică,
se lăsau seduși de muzica tăcută a
imaginii, de forța ei de comunicare.
Transformation a fost genericul acestei ediții. Un titlu cu atât mai inspirat cu
cât devenea ripostă spirituală în fața

frustrărilor trăite de noi toți. Adaptabilitate și creativitate au fost și încă sunt
cuvintele de ordine prin care învățăm
să supraviețuim.
A fost a patra oară când România
participa la acest festival, reprezentată,
anul acesta, de artistul fotograf român
Petruț Călinescu, selectat pentru Proiectul Marea Neagră, despre care declara: „Marea Neagră este un proiect pe
care l-am început în 2010, când, împreună cu jurnalistul Ștefan Candea, am
făcut înconjurul Mării Negre, trecând
prin Bulgaria, Turcia, Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Abhazia, Rusia, Ucraina și Republica Moldova. De atunci,
an de an, continui să adaug capitole

Expoziția „Drumuri paralele. O nouă
lentilă asupra patrimoniului evreiesc”

La 15 noiembrie 2020 a fost lansată expoziția de fotografie „Drumuri paralele.
O nouă lentilă asupra patrimoniului evreiesc”, un proiect al Asociației Europene
pentru Păstrarea și Promovarea Culturii și a Patrimoniului Evreiești (AEPJ). În
deschidere, Peninah Zilberman, fondatoarea și președinta Fundației Tarbut Sighet, a precizat că evenimentul este parte a Zilelor Patrimoniului Evreiesc European și a fost cofinanțat prin programul „Europa creativă” al Uniunii Europene.
Vorbitoarea a menționat că Fundația Tarbut a fost onorată să fie aleasă de AEPJ
să participe la acest proiect, Sighetul devenind astfel unul dintre cele cinci orașe
participante, alături de Girona, Wrocław, Belgrad și Tbilisi.
Turul ghidat al expoziției a fost realizat de Alina Marincean, coordonator de
programe în cadrul Fundației Tarbut. Ea a prezentat obiectivele acestei expoziții
– „să facă vizibile urmele moștenirii culturale evreiești în arhitectura și urbanistica din Europa și să ofere o perspectivă originală și riguroasă asupra trecutului,
a prezentului și a viitorului istoriei evreiești europene”. Lucrările artiștilor din
cele cinci orașe menționate au pus accentul pe patrimoniul aflat în pericol de
dispariție. Pentru Sighet, artistul invitat să contribuie la expoziție a fost Daniel
Grünfeld, fotograf originar din România. Imaginile lui sunt în alb și negru, ca
modalitate de a dialoga cu trecutul și de a colecționa „amintiri noi”.
Câștigătorii competiției au fost Josep Maria Oliveras (Girona) și Ewa Rossano
(Wrocław) – la categoria „De acum: prezență și prezent”, respectiv Witja Frank
(Wrocław) și Tsotne Tsereteli (Tbilisi) – la categoria „Din trecut: fotografii cu istorie”. Mai multe informații despre acest proiect pot fi găsite pe site-ul www.paralleltraces.eu.					
CLAUDIA BOSOI

noi, observând modul în care oamenii
relaționează cu marea. Marea Neagră
devine, deopotrivă, un loc al dragostei,
al relaxării, al libertății, dar și al tensiunilor militare”. Laureat al unor prestigioase premii naționale și internaționale,
fotografiile sale au apărut în principale
publicații din România și din lume.
Sunt fotografii care te urmăresc.
Unele, cu deschidere filozofică.
Băiețandrul adormit în barca de la
mal, înconjurată de frunze de nufăr,
replică vizuală a unui vers de Novalis: „Și chiar când doarme, țesătorul
țese”; metaforă a importanței visului
în procesul actului creator din estetica romanticilor, transgresând epocile.
Sau - bătrânul singuratic cu marea în
față. Imaginea e reluată în varii ipostaze: marea în zori cu dâra roșiatică
tremurând - răsăritul ce va să vină;
marea zbuciumată cu-n vapor clătinându-se-n zare; mare sub cer senin,
mare sub cer înnourat: tot atâtea ipostaze sufletești ale celui de pe țărm,
reverii ale unor clipe de viață. Altele
prind bucurii simple: copii în tabără
la mare, nuntă într-un sat pescăresc,
înotător aruncându-se de pe dig...
Există umor, există tristețe, dar, mai
presus, există putere de a privi oamenii și lucrurile cum le-a modelat-metamorfozat istoria acestor locuri. „Marea
Neagră – opina Petruț Călinescu –
este în inima secolelor de bunăstare,
tensiuni, drame istorice. Un melting
pot de regimuri totalitariste și tinere
democrații, de minorități etnice, loc de
convergență pentru trei civilizații diferite: europeană, asiatică, Orient Mijlociu. (...) Locuitorii de pe țărmurile ei
se străduiesc să primească în toți anii
milioane de oameni pentru vacanțe
făcute cu dragoste, libertate cimentând amintiri de durată”.
IULIA DELEANU

NU SUNT EU –
o autobiografie-canon

Sfârșitul anului 2020 a completat
peisajul editorial cu un nou volum
autobiografic al actriței Maia Morgenstern, NU SUNT EU, apărut la Editura
Litera.
Primul îndemn
pe care ni-l transmite
autoarea
este să nu citim
rândurile ce urmează, căci ele
înfățișează
diferite
avataruri.
„Pe vremea mea,
erau la modă oracolele. Când eram
fetiță, aveam oracol. Un caiet mare,
în general studențesc, care mergea,
circula. Fetele, fetele în general! Ba
și băieții! Dacă îți scria vreun băiat în
oracol, era mare chestie. Și, în general, așteptai complimente”. Acesta
este unul dintre ele. Maia Morgenstern nu așteaptă complimente, însă.
Diferitele sale povestiri reunite în
paginile cărții recompun istorii personale sau experiențe narate și revăzute cu „ochii maturității”. „Refuz să-mi
împart lumea în prieteni și dușmani.
Refuz să fac și să desfac alianțe în
funcție de interese de moment sau de
conflicte moștenite. Rezist tentației de
a mă înrola într-o tabără sau alta, înregimentându-mă mai știu eu cărui fenomen ideologic (care funcționează adesea după logica modei: astăzi se poartă cu paiete; mâine, fucsia e de prost
gust). Nu mi-e ușor. Mă încâlcesc, nu
de puține ori, în nodurile propriilor mele
spaime, neputințe, blocaje. Încerc. Și
ajung, adesea, la vorba bunicii Estera:
Trei lucruri să nu spui pe lumea asta:
nu te teme, iubește-mă și nu fi prost!”
Tenacitatea cu care autoarea își dezvăluie, la persoana I, o serie de dileme
cât se poate de reale asupra dinamicii
contemporane oferă cărții o dimensiune
a timpului prezent, iar o singură cheie –
cea a memoriei – ar fi insuficientă pentru a-i desluși scrierile. Tema Holocaustului, o experiență cât se poate de vie în
memoria familiei, este una recurentă și
are menirea, poate, atât a unei reculegeri, cât și a unei moșteniri de familie.
Nu toate moștenirile aduc doar bucurii. „Să nu uiți. Asta am învățat eu de
la tata. Să le povestești copiilor. Să nu
urăști. Asta mi-a transmis bunica. Să le
transmiți trecutul generațiilor care vin.
Iată moștenirea mea”.
Deși nu constituie o temă predilectă a unui jurnal personal, Maia
Morgenstern evocă adesea momente
dintre cele mai importante din istoria
și activitățile Teatrului Evreiesc de
Stat, unde este director din anul 2012.
Cinstește cu alese cuvinte contribuția
înaintașilor, uneori conturând adevărate gesturi de reverență.
Sinceritate sau un alter ego? Fiecare dintre noi am spus măcar o dată:
Nu sunt eu! Sau măcar am fi vrut să o
putem face. O confesiune dintre cele
mai emoționante...
„În ziua în care am îmbătrânit, am
plâns. Un pic. Știu eu de ce. În ziua
în care am îmbătrânit, am obosit un
pic. Am respirat greu și m-am rezemat de un copac. Am respirat și am
uitat unde am plecat. Și-am râs, nu
știu de ce. A fost frumos în ziua în
care am îmbătrânit, mi-am amintit de
mama și de tata. De parcul Cișmigiu.
Și de vecinii din curtea alăturată. Și
de o fetiță mică, slăbuță și miorlăită. În ziua în care am îmbătrânit, am
mâncat înghețată pe săturate. Și am
cântat cântece franțuzești. În ziua în
care am îmbătrânit, a fost frumos”.
DAN DEMETRIAD
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Rezistența evreiască în timpul…

„Cum i-au salvat evreii pe alți
evrei”, fiind evocate numeroase episoade legate de această situație.
Începând din 8 decembrie 2020,
la filiala londoneză a Bibliotecii vieneze despre Holocaust s-a deschis o
expoziție intitulată „Rezistența evreiască în timpul Holocaustului”. Ea cuprinde fotografii, manuscrise și mărturiile a peste 1000 de supraviețuitori,
care ilustrează o poveste până acum
aproape necunoscută. Potrivit dr. Barbara Warnock, curatorul principal al
bibliotecii, „oamenii nu știu că a existat o rezistență evreiască față de Holocaust în Europa”.
Așa cum reiese din expoziție, în
fiecare țară europeană ocupată de
naziști evreii au participat la acțiuni de
rezistență împotriva celor din urmă, fie
participând la mișcări de rezistență, fie
organizându-și propriul grup. Formele
erau diferite: de la răscoală armată,
la misiuni de salvare sau „rezistență
spirituală”, respectiv de a-și menține
credința și a practica ritualurile chiar și
în cele mai dificile condiții, cum au fost
lagărele de exterminare. De asemenea, evreii și-au riscat viețile pentru
a păstra documente istorice, mărturii
și pentru a încerca să salveze dovezi
ale genocidului nazist. La aceste documente se adaugă poveștile individuale ale unor evrei care au luptat
împotriva naziștilor. Astfel, se evocă
participarea Tosei Altman, care a jucat
un rol esențial în răscoala ghetoului
din Varșovia, aducând prin contrabandă arme și fiind curieră între diferitele
ghetouri poloneze.
În două dintre cele șapte ghetouri
poloneze majore, Varșovia și Bialistok, și în 45 de ghetouri mai mici operau grupuri ilegale de luptători, iar re-

volte armate au avut loc în ghetourile
din Cracovia, Vilnius, Kovno, Bedzin
și Cestohova. În pădurile din Belarus
și Lituania au acționat grupuri de partizani evrei.
În ghetoul din Minsk, unde a avut
loc o revoltă, s-au făcut eforturi de a-i
scoate pe evrei și de a sabota fabricile germane. Aici, Mihail Gebelev ținea
legătura cu grupuri de rezistență din
ghetou și din afara ghetoului și a organizat fuga unui număr mare de evrei:
între 10 000 și 100 000. Mulți dintre
ei s-au alăturat partizanilor sovietici.
În unele ghetouri chiar și Judenratul,
acuzat adesea că ar fi colaborat cu
nemții, a ținut o strânsă legătură cu
mișcarea de rezistență.
În ceea ce privește rezistența
spirituală, în ghetourile din Europa
de est și URSS, evreii au organizat școli, teatre și orchestre ilegale,
cantine, servicii sociale și religioase
clandestine, exemplul cel mai concludent fiind ghetoul din Theresienstadt.
Expoziția prezintă și activitatea unor
personalități din organizația Oneg
Shabat din ghetoul varșovian, care au
salvat documente istorice și mărturii,
ascunse în bidoane pentru lapte și cutii de tablă. Doi supraviețuitori ai ghetoului au reușit să le identifice. O activitate asemănătoare de salvare a culturii idiș s-a desfășurat în ghetoul din
Vilnius. În ceea ce privește revoltele
din lagărele de exterminare și cele de
muncă – șase în prima categorie și 18
din cea de a doua –, precum și diferite
forme de rezistență, sunt prezentate
situațiile din lagărele din Sobibor, Treblinka, Auschwitz (rebeliunea Sonderkommmando-ului), precum și fuga din
acest lagăr a 144 de prizonieri, inclusiv a lui Rudolf Vrba și Alfred Wetzler,
în aprilie 1944, care au depus mărtu-

evreilor și a
H o l o c a u s t u l u i
din România. Cândva exista un curs
opțional în școli pe această temă, dar
a fost uitat, și acum a venit momentul ca această educație să fie făcută
efectiv, dacă se dorește o combatere
a antisemitismului, a extremismului
de orice fel. Măsurile coercitive și punitive sunt corecte și necesare, dar nu
suficiente. Într-o societate democratică, respectând memoria victimelor și
a supraviețuitorilor Holocaustului, trebuie să ne asigurăm că suferința lor
nu este uitată. Federația promovează
măsuri efective în domeniul educației
în școli și la nivelul tinerilor.
– Care sunt lucrurile care v-au impresionat cel mai mult în cele două

luni de când ați preluat funcția de
președinte al FCER?
– Cel mai mult m-a impresionat
și mă impresionează dorința oamenilor de a fi aproape de comunitate
și dorința lor de a fi aproape de fiecare membru care are nevoie de
sprijin. A fost o perioadă grea pentru
toți, dar pentru noi dificultățile au fost
mai mari din cauza vârstei membrilor noștri. Toți, fără excepție, s-au
implicat în acest suport, de multe ori
dincolo de ceea ce ar fi fost datoria lor să realizeze. Datorită acestei
solidarități m-am convins din nou că
noi, comunitățile evreiești, avem un
viitor frumos aici, a cărui construire
va implica eforturi, dar perspectivele
există.

(Urmare din pag. 4)

Răspândirea extremismului este…

(Urmare din pag. 2)

Târgoviște

rie despre soarta evreilor de acolo. Aceasta l-a
determinat pe amiralul
Horthy să oprească deportarea evreilor unguri
la Auschwitz. Salvarea a
250.000 de evrei unguri
se datorează în mare
parte dezvăluirilor făcute de cei doi. Expoziția
prezintă pe larg activitatea partizanilor evrei din
diferite țări, fie singuri, fie împreună
cu alte mișcări de rezistență. În Ru-

sia, Ucraina și Lituania
au acționat 30 000 de
partizani evrei. O semnificativă mișcare de
rezistență evreiască s-a
desfășurat în Franța și
Belgia. Ele se ocupau în
special de salvarea copiilor evrei.
Cu
certitudine,
expoziția va ajuta la
schimbarea
imaginii
despre atitudinea evreilor în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial.

(Urmare din pag. 4)

manifestările de ură, mai ales dacă nu
se iau măsuri împotriva lor.
Salutând luarea de poziție a UE în
combaterea antisemitismului, rabini
europeni au atras atenția asupra faptului că ea nu se referă și la practicarea fără opreliști a cultului. „Chiar dacă
lupta împotriva extremismului și a
grupurilor de extrema dreaptă trebuie
să se intensifice, suntem dezamăgiți
că Declarația nu protejează obiceiurile și practicile comunităților religioase care funcționează pașnic și în
conformitate cu valorile UE. Aceste
obiceiuri străvechi – tăierea rituală a
animalelor și circumcizia – fac parte
integrantă din viața evreiască. Este
imperativ necesară combaterea ideologiei odioase a antisemitismului,
dar dacă, în același timp, se mențin
interdicțiile privind practici iudaice importante, declarațiile publice împotriva antisemitismului sunt inutile. Fără
garanțiile oferite libertății credinței
pentru comunitățile evreiești din Europa, nu există garanție pentru un viitor
evreiesc”, a declarat rabinul Pinchas
Goldschmidt, președintele Conferinței
Rabinilor Europeni.

Măsuri coordonate de combatere…

de
securitate,
pregătirea specifică a personalului
responsabil cu securitatea și a celor
însărcinați cu aplicarea legislației,
schimb de experiență privind cele mai
bune practici și aplicarea unor măsuri
corespunzătoare vizând asigurarea
securității instituțiilor evreiești”.
În ceea ce privește propaganda
antisemită online, în Declarație se
cere sancționarea acesteia la fel cu
cea offline. Incitarea ilegală la ură și
materialele cu conținut terorist online
trebuie eliminate prompt și în mod
constant de către administratorii serviciilor de internet, în concordanță cu
dispozițiile legale. Este necesar un
răspuns juridic puternic și sistematic
la actele antisemite.
Liderii europeni au subliniat impor
tanța definiției antisemitismului elaborată de IHRA în domeniile educației
și juridic și au cerut adoptarea ei de
către toate statele membre. „Ne pare
bine că 18 state membre au urmat
cele prevăzute în Declarația Consiliului European din 6 decembrie 2018,
preluând definiția de lucru a antisemitismului, elaborată de IHRA, drept
un instrument util de îndrumare în
educație și pregătire. Statele membre care nu au făcut încă acest pas
sunt invitate să se alăture altor state
membre și să preia definiția de lucru a
IHRA, cât de curând posibil”, se scrie
în Declarație.
Statele membre ale UE au convenit
să acorde o atenție deosebită prevenirii și combaterii antisemitismului sub
toate formele, la toate nivelurile guvernamentale, cu măsuri pe plan local,
național și european”, au subliniat liderii celor 27 de state membre ale UE.

Sunt necesare garanții
și pentru practicarea credinței
Declarația a fost bine primită
de numeroși lideri ai comunităților
evreiești, ca un indiciu al recunoașterii
de către Uniunea Europeană a pericolului reprezentat de antisemitism și

HANUCA 5781 la Școala „Smaranda Gheorghiu“

Și anul acesta, în condițiile vitrege impuse de restricțiile
sanitare, elevii Școlii Gimnaziale „Smaranda Gheorghiu”
(Elisa și Iosef Samuil) s-au întâlnit online cu prim-rabinul
Rafael Shaffer. Elevii școlii, români, bulgari, romi, l-au primit cu căldură pe rabin, care le-a vorbit despre un eveniment din istoria poporului evreu, devenit ulterior sărbătoare religioasă.
Marți, 15 decembrie 2020, a șasea zi de Hanuca, a
fost aprinsă cea de-a șasea lumânărică în Hanuchie. Li
s-a explicat elevilor cui se datorează această semi-sărbătoare, care în cultura evreilor durează opt zile. Oaspetele
le-a vorbit despre actele de vitejie ale evreilor, aflați sub
dominație elenistă, care s-au revoltat împotriva încercării
cotropitorilor de a le impune cultura și religia lor. Sub conducerea fraților Macabei, au reușit să-i înlăture pe cotropitori. Acesta este evenimentul istoric.
Întorși la Templu, frații Macabei constată că acesta era
devastat și profanat. Încearcă să readucă Templul la viață,
dar pentru acest lucru era necesar să reaprindă candela.
Nu exista ulei. Caută printre dărâmături și găsesc, în cele
din urmă, un singur vas cu ulei pur. Au aprins candela, dar
cantitatea de ulei pur era atât de mică încât nu ar fi ajuns
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decât pentru o zi. Au încercat să cumpere ulei pur, dar spre
marea lor surprindere, candela a continuat să ardă timp de
opt zile. Acesta este miracolul.
De atunci și până în zilele noastre, de Hanuca evreii
aprind zilnic o lumânărică în amintirea miracolului, care le-a
permis nu numai să ardă candela opt zile, ci și să biruiască
într-o luptă inegală, dar în care l-au avut pe Dumnezeu de
partea lor, așa că și-au putut păstra credința și Templul.
Seară de seară, familia se adună la masă, care are obligatoriu gogoși și alte feluri gătite cu ulei, copiii cântă, iar
adulții le oferă bănuți (Hanuca Ghelt).
În final, le-am atras atenția elevilor asupra a ceea ce
este demn de reținut pentru ei: eroism, patriotism, apărarea credinței proprii.
În literatura religioasă a creștinilor, vitejia fraților Macabei se folosește pentru exemplificarea obligației pe care
o au cei vii față de cei răposați. Unul din frații Macabei a
făcut chetă și banii obținuți i-a trimis la Templu, în vederea
oficierii rugăciunilor și pentru pomenirea celor dispăruți în
timpul luptelor. De altfel, tocmai din respect pentru viețile
pierdute, Hanuca nu este o sărbătoare deplină.
ILEANA GHENCIULESCU

Măsuri luate de România
În spiritul cerințelor UE, România a
elaborat o legislație care asigură combaterea antisemitismului, preluând în
lege definiția IHRA. De asemenea, România a elaborat o strategie națională
pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării
şi discursului instigator la ură, aferentă
perioadei 2021-2023, împreună cu un
plan de acțiune, care se vor concretiza într-o hotărâre de guvern. După
publicarea HG, vom reveni pentru a
prezenta conținutul acesteia.

Anul 2021 văzut
de conducerea…

prin vânzarea de
proprietăți ineficiente economic și utilizarea unei părți
din fondurile astfel obținute pentru reabilitarea obiectivelor cu potențial de
eficiență economică, ceea ce va genera venituri mai mari, care vor permite, între altele, și atingerea acestor
țeluri.
Și, pentru că trăim în secolul XXI,
fără un accent serios pe informatizare nu ne vom putea realiza opțiunile,
vom fi condamnați la un stil de viață
caduc. Ca atare, ne propunem în viitorul apropiat modernizarea și restructurarea paginii de internet a
FCER-CM, continuarea eforturilor de
informatizare, atât prin dotarea cu
echipamente informatice, cât și cu
programele de calculator aferente, și
utilizarea acestora la maximum, în vederea sporirii eficienței activității personalului angajat și a interacțiunii cu
membrii comunităților.
Sunt, în câteva cuvinte, strategiile
pe care le avem în vedere și tacticile
pentru a le atinge.

(Urmare din pag. 3)
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S-a stins din viață IANCU ȚUCĂRMAN
Vestea morții lui Iancu Țucărman, supraviețuitor al Pogromului de la Iași și
om de o profundă bunătate și dragoste față de semeni și față de artă, a explodat
în presa română, în mesajele transmise de Federația Comunităților Evreiești
din România, Comunitatea Evreilor din București, Ambasada Israelului și de
toți cei care l-au cunoscut. Redăm mai jos cuvintele unora dintre cei care au
împărtășit dureroasa veste și au transmis condoleanțe familiei îndurerate:

FCER deplânge moartea lui Iancu Țucărman
Cu profundă durere și imens regret, Federația Comunităților Evreiești din
România anunță trecerea în eternitate a unuia dintre ultimii supraviețuitori ai
Pogromului de la Iași, domnul Iancu Țucărman. Prin plecarea dintre noi a
acestui om de o mare sensibilitate, iubitor al artelor și militant neobosit împotriva antisemitismului, Iancu Țucărman lasă un gol imens nu doar în rândul
coreligionarilor săi, care l-au iubit și respectat, dar și în rândul întregii societăți
românești, care astăzi a pierdut un mentor.
Baruch Dayan Ha Emet!

Ambasadorul Israelului exprimă condoleanțe
„Supravieţuitor al unor orori inimaginabile din timpul Pogromului de la
Iaşi, un om cu o dorinţă de viaţă incredibilă, Iancu Țucărman a murit vineri,
8 ianuarie 2021, la vârsta de 98 de
ani, fiind infectat cu SARS-CoV-2”, a
anunțat printr-un comunicat Ambasada Israelului la București, sub semnătura ambasadorului David Saranga.
„A fost şi va rămâne în amintirea
noastră întruchiparea demnităţii umane
şi a iubirii pentru poporul evreu atât de
greu încercat”, mai arată sursa citată.
„Iancu Ţucărman a fost un model
de stăruinţă şi de compasiune, un om

care a reuşit să se împace cu trecutul şi să transforme propria experienţă
într-o lecţie pentru generaţiile viitoare.
Alături de alţi 146 de evrei, el a fost
înghesuit într-un vagon al «Trenurilor
Morţii», în timpul Pogromului de la
Iaşi, pentru simpla vină că era evreu.
Doar opt supravieţuitori, printre care
şi Iancu Ţucărman, au mai ajuns la
Podu Iloaiei. A fost o victimă a antisemitismului atât în vremea Gărzii de
Fier, cât şi de-a lungul epocii comuniste. Cu toate acestea, iubirea faţă
de oameni, bunătatea sa au fost direct proporţionale cu suferinţa îndura-

Iancu Țucărman a fost unul dintre
ultimii supraviețuitori ai Pogromului de
la Iași. Era adolescent în acea vară
din 1941, când statul român a încercat să-l ucidă, alături de mii de alți
evrei. A supraviețuit Trenurilor Morții și
a trăit o viață lungă și demnă. A murit
la 98 de ani și a fost înmormântat cu
onoruri militare în Cimitirul Evreiesc
din Șoseaua Giurgiului, în prima zi de
iarnă adevărată a anului 2021. Au fost
acolo familia și prietenii săi, conducerea FCER și CEB, a Complexului Laude-Reut, oficialități. Toți veniți pentru
că Iancu Țucărman a avut mulți prie-

trecut în tinerețe, în Trenul Morții de
la Iași, din iunie 1941, fiind cel mai în
vârstă supraviețuitor al Holocaustului
din România, de la care am învățat istoria. Rămas bun, Iancu Țucărman!”,
a spus Tova Ben Nun-Cherbis, pre
ședinta Complexului Educațional Laude-Reut.
„Drapelul american de la ambasadă este arborat în bernă pentru a-l
onora pe Iancu, un adevărat erou român. În urmă cu numai două luni am
sărbătorit cea de-a 98-a zi de naștere
a lui Iancu. Îmi amintesc că l-am întâlnit pe Iancu pentru prima dată acum
un an, la reședința ambasadorului
Germaniei, Cord Meier-Klodt. Ne-am
apropiat imediat. A fost un om
înțelept, energic, cu o latură umană
pronunțată. Iancu a suferit mai mult
decât se poate descrie vreodată în
cuvinte. Și, în ciuda acestui fapt, a
reprezentat întruchiparea demnității,
a decenței și a iubirii pentru umanitate, pentru poporul său și pentru patria
sa. Iancu a fost un patriot și un model
demn de urmat de noi toți.
Vă rog să vă amintiți de Iancu și să
aveți curajul, la fel cum a avut el, să
procedați corect și drept.
Iancu, prietene, ai fost un model
și o sursă de inspirație pentru noi toți.
Să te odihnești în pace. Nu te voi uita
niciodată!”, a spus între altele ambasadorul Statelor Unite ale Americii la
București, Adrian Zuckerman (n.red.care, tot în cursul zilei de 11 ianuarie,
și-a luat rămas bun de la ministrul
român al Afacerilor Externe, Bogdan
Aurescu).
„Am pierdut un frate, un prieten.
Un om care a cunoscut tot ce este mai
rău pe lume: tortură, umilință, dispreț
și indiferență”, a spus apoi ambasadorul Israelului la București, David Saranga, care a continuat: „Cu o dorință
de viață incredibilă, Iancu Țucărman
a ales să se ridice peste tot acest rău,
să-și construiască o viață demnă și
să iubească oamenii. El a avut curajul
generozității și al demnității. A înțeles
că iubirea îndepărtează frica și întunericul din oameni.

tă atâţia ani”, se mai arată în comunicatul menționat.

Iancu Țucărman, unul dintre
ultimii supraviețuitori
ai „Trenurilor morții”
de la Iași – victimă a pandemiei
de coronavirus
Cu inimile îndurerate, am aflat că
Iancu Țucărman, unul dintre prietenii noștri apropiați, membru distins
al comunității evreiești, respectat de
evrei și neevrei deopotrivă, a plecat
dintre noi, devenind o altă victimă a
cumplitei pandemii de coronavirus.
Împlinise de curând – la 30 octombrie – 98 de ani, vârstă impresionantă
a senectuții, dar pe care nu o arăta.
Părea că pentru Iancu timpul se oprise. Era vioi, activ, interesat de tot ce
se întâmpla în jurul lui și deosebit de
preocupat de soarta evreilor de la
noi, din Israel și din lume. Ca evreu,
în urmă cu 80 de ani a trăit tragedia
Pogromului de la Iași, de aceea orice
semn care indica cea mai mică posibilitate de a se repeta era urmărit cu
mare atenție de el. Reînvierea și proliferarea antisemitismului în lume erau
pentru Iancu Țucărman tocmai acel
semnal, analizat și contracarat cu vigoare, un demers căruia i-a dedicat
ultima parte a vieții.

La moartea unui Supraviețuitor al Trenurilor Morții

teni, pentru că a fost un om bun.
După ceremonia religioasă oficiată de prim-rabinul Rafael Shaffer și
de prim-cantorul Emanuel Pusztai,
câțiva dintre cei prezenți au rostit câteva cuvinte la despărțirea de Iancu
Țucărman.
„Devenise o tradiție să-l sărbătorim pe bunul nostru prieten Iancu
Țucărman la aniversarea sa, alături
de elevii Complexului Educațional
Laude-Reut și am făcut asta în urmă
cu două luni și jumătate alături de ambasadorul David Saranga și un cerc
restrâns de oameni dragi, din motive
ce țin de pandemie, spre deosebire
de alți ani în care elevii Laude-Reut
îi cântau și îl îmbrățișau. Iancu iubea
muzica și copiii. Ne-am bucurat împreună de longevitatea cu care a fost
dăruit, ca o compensare a sorții față
de tragicele evenimente prin care a

Din nefericire, avem alături de noi
din ce în ce mai puțini supraviețuitori
ai Holocaustului, și de aceea nouă ne
revine sarcina de a aminti istoria cu
părțile ei bune, dar și cu cele nedrepte”.
Adjunctul ambasadorului Germaniei la București, ministrul plenipotențiar
Kai Henning, a transmis mesajul său,
dar și pe cel al ambasadorului Cord
Meier-Klodt: „Am avut onorea să-l
întâlnesc pe Iancu Țucărman pentru prima dată când a împlinit 97 de
ani. Cu acea ocazie, elevii i-au oferit trandafiri, câte unul pentru fiecare
an de viață. A fost cel mai mare buchet de trandafiri pe care l-am văzut.
La sfârșitul aniversării a oferit câțiva
trandafiri și unora dintre cei prezenți.
Unul i l-a oferit ambasadorului Israelului, altul ambasadorului Rusiei, unul
președintelui Comunității Evreilor din
București, Paul Schwartz, iar un alt
trandafir mi l-a oferit mie. Mie, un german. Atunci când am ajuns acasă, fiul
meu, în vârstă de 12 ani, m-a întrebat
ce semnifică acel trandafir. Ce a urmat a fost prima conversație cu ade-

vărat profundă cu fiul meu despre ce
a însemnat Holocaustul și despre ce
au făcut germanii și Germania lumii,
nu cu mult timp în urmă.
Fără Iancu Țucărman ne va fi mult
mai greu nouă să explicăm inexplicabilul”. În mesajul ambasadorului
Cord Meier-Klodt se arată, între altele: „Având în
GEORGE GÎLEA
vedere toate prin care (Continuare în pag. 23)

Iancu Țucărman avea mulți prieteni. Era iubit începând de la copiii
de la Școala Lauder și profesorii lor,
de la membrii simpli ai comunității și
conducătorii lor până la ambasadorii
unor state ca Israel, Germania, Rusia
sau SUA. Și cei patru nu erau simple
cunoștințe, ci prieteni adevărați care
l-au apreciat ca om pentru bunătatea,
inteligența și sufletul lui, pe care-l dăruia celor apropiați. An de an, ziua lui
de naștere era sărbătorită de copiii de
la Școala Lauder, în frunte cu o altă
bună prietenă, președinta Complexului Educațional, Tova Ben Nun-Cherbis. Anul acesta, la împlinirea vârstei
de 98 de ani, Ambasada Statelor
Unite a ținut să-l onoreze, să-i aducă
un omagiu și, în pofida pandemiei,
au fost prezenți, din păcate în număr redus, prietenii lui ambasadori,
membri ai Comunității din București și
președintele acesteia, câțiva copii.
Iancu Țucărman s-a născut la Iași
la 30 octombrie 1922, într-o familie
de evrei în care tradiția a fost respectată, astfel că a primit o educație
iudaică. Până la 18 ani, viața lui s-a
scurs ca a oricărui tânăr, dar a fost
întreruptă brutal de legile rasiale
antievreiești ale regimului Antonescu
și de cumplita experiență a „Trenurilor
morții”, fiind unul dintre foarte puținii
supraviețuitori. El nu a pregetat să
împărtășească aceste memorii cumplite, mai ales generațiilor tinere și, cu
toate că era un umanist, cu încredere în capacitatea creatoare a omului,
cunoștea și răul care se ascunde în
el. „Mintea umană a creat soluții care
ne permit să trăim astăzi mai bine și
mai mult decât oricând în istorie, dar
tot mintea umană a generat ideile
care au dus la moartea a zeci de milioane de oameni nevinovați”, a spus el
la ultima lui aniversare.
Ca inginer agronom, a iubit natura
și se poate spune că a fost un ecologist „avant la lettre”, îndemnând la
respectarea mediului, la o viață sănătoasă. Dar marea lui dragoste a fost
muzica. A învățat-o de copil, a practicat-o cât i-a permis timpul, în schimb
a promovat-o cu toate forțele. Era un
cunoscător subtil al compozitorilor și
compozițiilor lor, un fin analist al interpretărilor. Avea mulți prieteni printre
muzicieni, care-i respectau opiniile. Îl
găseai în fiecare săptămână la concertele de la Sala Radio și cred că nu
a lipsit de la nici o ediție a Festivalului
„Enescu”. Ani de zile a realizat o emisiune muzicală la Radio Shalom al
Centrului Comunitar Evreiesc, organiza concerte de Anul Nou, iar cea mai
mare realizare a lui în domeniul muzical a fost descoperirea tinerelor talente din rândul copiilor, sponsorizarea
lor prin fundații, inclusiv cea proprie,
„Asociația Culturală Iancu Țucărman
și Maria Popa”.
Moartea lui va lăsa un mare gol în
rândul celor apropiați. Sperăm că de
acolo, de sus, unde va ajunge, ne va
urmări cu aceeași preocupare pe care
o avea și aici și, într-un fel sau altul,
ne va întinde o mână de ajutor.
Dumnezeu să-l odihnească!
Realitatea Evreiască
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Comemorarea lui Iancu Țucărman

Federația Comunităților Evreiești
din România, Comunitatea Evreilor
din București și JDC au organizat pe
11 ianuarie a.c. o evocare a memoriei celui care a fost Iancu Țucărman.
Comemorarea s-a desfășurat online.
Potrivit lui Robert Schorr, directorul
Departamentului de Cultură, Istorie,
Artă, Media al FCER, asistăm cu inimi
îndurerate și lacrimi în ochi la acest
moment trist. Prim-cantorul Emanuel Pusztai a intonat în memoria celui
plecat El Male Rahamim, iar Ery Pervulescu, responsabil cu programele JDC, a prezentat un scurt film cu
câteva momente din viața lui Iancu
Țucărman.
Maria Popa, cea care de ani de
zile a stat alături de cel plecat dintre
noi, a evocat emoționată personalitatea lui Iancu Țucărman. „Am pierdut
un om valoros și această pierdere o
resimte toată lumea, deoarece viața
lui a fost un exemplu pentru toți. A fost
un iubitor de oameni, un optimist”, a
spus Maria Popa, subliniind cele două

preocupări esențiale din ultimii ani
de viață: prezentarea pentru tânăra
generație a adevărului despre Holocaustul românesc, respectiv sufe
rințele îndurate la Pogromul din Iași și
în Trenurile Morții, el fiind unul dintre
ultimii supraviețuitori, și demersurile
lui pentru descoperirea tinerelor talente din domeniul muzical și sprijinirea lor pentru a-și putea urma cariera.
Vorbitoarea a accentuat atașamentul
lui Iancu Țucărman față de muzică,
al cărei cunoscător subtil s-a dovedit.
„Iancu a fost omul care ne-a îndemnat să nu ne pierdem speranța, să
prețuim viața. Prin felul lui de a fi și de
a acționa și-a câștigat veșnicia, iar noi
îl putem păstra în memorie, continuând munca lui”.
Deputatul Silviu Vexler, preșe
dintele FCER, a evocat frumoasele momente pe care le-a petrecut în
tovărășia lui Iancu Țucărman, prietenia care i-a legat și al cărei început
s-a datorat muzicii. Abia mai târziu a
aflat că a fost supraviețuitor al Trenu-

rilor Morții. Cu toate acestea, a fost
unul dintre cei mai optimiști oameni
pe care i-a cunoscut și care și-a transformat suferința într-o lecție pentru
ceilalți. Iancu Țucărman a ales să lupte împotriva antisemitismului modern,
dar și-a manifestat de foarte multe ori
nemulțumirea față de reacția slabă a
societății la acest fenomen. „Trebuie să continuăm noi ceea ce a făcut
Iancu Țucărman”, a spus în încheiere
Silviu Vexler.
Eduard Kupferberg, secretarul
general al FCER, a arătat că dragostea față de muzică a fost cea care l-a
apropiat de Iancu Țucărman. „De fiecare dată când voi fi la un concert, mă
voi gândi la el”, a mărturisit vorbitorul.
Benjamina
Ides
Vladcovschi,
președinta CE Iași, a transmis durerea resimțită de membrii comunității
la această pierdere, Iancu Țucărman
fiind originar din Iași. Ea a evocat pas
cu pas clipele grele prin care a trecut
Iancu Țucărman în timpul Pogromului și al călătoriei cu „Trenul Morții”.

(Urmare din pag. 22) Iancu

Din partea Istitutului Național
pentru Studierea Holocaustului din
România „Elie Wiesel” a vorbit Elisa-

numai fizic. Chipul tău blând, spiritul și
sufletul tău nobil vor fi tot timpul alături
de mine”, a spus Maria Popa, care a
transmis și câteva cuvinte din partea
membrilor familiei care trăiesc în Israel și în Belgia.
A mai transmis un mesaj de
condoleanțe prof. Carol Iancu.
În final, președintele de onoare al
FCER, dr. Aurel Vainer, a vorbit despre pierderea unui prieten, a unui
om bun și modest, a unui membru
marcant al comunității evreilor din
România: „Este impresionant că pe
această vreme de iarnă ne-am adunat
să-l ducem pe ultimul drum pe Iancu
Țucărman, un minunat fiu al poporului
lui Israel, un minunat evreu din România. Iancu Țucărman nu poate să nu
rămână în memoria noastră veșnică.
A fost un om minunat, un om drept, un
om care a suferit enorm, dar care nu a
dorit să fie răzbunat pentru ce a trăit,
însă a cerut întotdeauna să nu uităm

La moartea unui Supraviețuitor al Trenurilor Morții

Țucăr
man a fost nevoit să treacă în viața sa întotdeauna
am considerat prietenia sa, ca un mic
miracol. O binecuvântare și o expresie a iertării, pentru care sunt profund
recunoscător și pe care nu o voi uita
niciodată.”
Ministrul Muncii, Raluca Turcan,
a mulțumit pentru prezența ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode,
și a spus: „Acum două luni, Iancu
Țucărman ne-a adus împreună pentru a sărbători cea de-a 98-a aniversare a sa. Pentru noi a fost un moment de mare emoție. Era imposibil
să nu simți emoție în prezența lui
Iancu Țucărman, pentru că el a fost
unul dintre acei oameni care a știut
să transforme durerea în lumină și să
dea sens suferinței. A lăsat în urmă o
mărturie cutremurătoare despre una
dintre cele mai dureroase pagini din
istoria noastră, Pogromul de la Iași,
devenit acum o parte din conștiința
generațiilor noastre. Ni-l vom aminti
mereu ca pe un om modest, plin de
bunătate și de har. Să-i fie memoria
binecuvântată”.
Președintele Comunității Evreilor
din București, Paul Schwartz, a vorbit despre importanța cunoașterii și
asumării istoriei recente: „Asistăm
cu toții la înmormântarea unui om de
excepție, de o modestie și o bunătate
extraordinare, care avea o vorbă bună
pentru fiecare om pe care-l întâlnea.
Din păcate, a trăit și momente tragice,
atât în perioada antonesciană, cât și
în perioada comunistă. Suntem datori
să nu uităm Trenurile Morții și toate
crimele Holocaustului din perioada
antonesciană.
Vă mulțumesc că ați onorat această comemorare și vă doresc să fiți
feriți de asemenea evenimente cum
a fost Holocaustul din România”, a
spus, între altele, Paul Schwartz.

beth Ungureanu: „Iancu Țucărman a
transformat toată suferința sa pentru
ca generațiile tinere să învețe ceva.
A fost poate modul cel mai frumos și
demn de a transforma o astfel de tragedie într-o povață. De a se uita de
fiecare dată la noi toți și să ne transmită cu zâmbetul pe buze
că nu trebuie să urâm, că
trebuie să fim demni și întotdeauna, indiferent de
cine este lângă noi, să ne
iubim aproapele.”
Din partea primarului
Municipiului Iași, Mihai
Chirica, a citit un mesaj
Radu Sacagiu de la Comunitatea Evreilor din Iași:
„Am aflat cu durere că Iancu Țucărman, unul dintre
ultimii supraviețuitori ai
Pogromului de la Iași, ne-a
părăsit pentru veșnicie. Cetățean de
Onoare al Municipiului Iași, Iancu
Țucărman a trăit zilele oribilei tragedii care a lovit orașul în anii grei ai
antisemitismului dus la extrem. La
despărțirea de Iancu Țucărman ne
plecăm fruntea în fața suferințelor
pe care le-a trăit, cerându-ne iertare
pentru nedreptatea și abuzurile inimaginabile ale acelor vremuri
de neagră amintire”.
Partenera de viață a
lui Iancu Țucărman, Maria
Popa, a spus câteva cuvinte emoționante la înmormântarea celui care i-a fost
alături: „Ne aflăm acum în
momentul în care trebuie
să ne luăm rămas bun de
la iubitul nostru Iancu.
Mult-iubitul meu Iancu,
în acest moment al implacabilei despărțiri de tine, țin
să spun că ne-am despărțit
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Cu toate acestea, venea la Iași fără
ranchiună, chiar când vorbea despre această tristă experiență. „A trăit
ca să-și mărturisească suferințele”, a
arătat președinta CE Iași.
Adrian Cioflîncă, directorul CSIER,
care a stat de multe ori de vorbă cu
Iancu Țucărman, realizând și un interviu de câteva ore, a vorbit despre
contribuția acestuia la elucidarea unor
aspecte esențiale ale istoriei Pogromului de la Iași, dezvăluind, ca martor, existența unor manifestări antisemite cu mult înainte de pogrom. Iancu
Țucărman și-a exprimat dezamăgirea
că în timpul regimului comunist, subiectul pogromului a fost tabu. Abia
după 1989 a putut fi abordată această
temă, iar el a mers unde era invitat, a
povestit, a transmis lucrurile echilibrat
și fără încrâncenare.
O evocare emoționantă a venit din
partea Teodorei Țepeș, tânără muziciană, una dintre primele „descoperiri”
ale lui Iancu Țucărman, care i-a oferit
sprijin financiar, la fel ca și altor tineri
talentați. Pentru ea și pentru colegii ei,
Iancu Țucărman a devenit un exemplu, un om foarte respectat în comunitatea muzicienilor, cel de la care au
aflat despre Pogromul din Iași. A fost
un intelectual rafinat, un mare meloman, cu un suflet de artist, a arătat
tânăra.
În încheiere, Robert Schorr și-a
manifestat din nou regretul față de
dispariția celui care „a fost un truditor
pe altarul culturii românești. Pentru
noi nu este o despărțire, el va fi mereu alături de noi, ne va da speranță
și putere”.
EVA GALAMBOS

Y DECESE Y
COMEMORĂRI Y
Comunitatea
Evreilor
Tecuci
anunță cu mare durere în suflete faptul că la dată de 26 decembrie 2020
a încetat din viață numita CORNEA
PĂUNA, membră a comunității noastre. În timpul vieții, a îndeplinit cu cinste funcția de șef serviciu contabilitate la o importantă unitate tecuceană.
După pensionare și-a oferit gratuit
serviciile comunității, fiind un adevărat
consultant în probleme economice.
Înmormântarea a avut loc la Tecuci
pe data de 29 decembrie 2020, exact
în ziua în care ar fi împlinit vârsta de 83
de ani. Dumnezeu să o aibă în pază!
AIZIC IANCU
președinte C.E. Tecuci
La 18 februarie 2021 comemorăm
25 de ani de la dispariția minunatului
soț, tată și bunic DAVID BĂNESCU.
VEȘNICĂ AMINTIRE!
Familia

prin ce au trecut evreii în perioada
Holocaustului.
Iancu Țucărman a fost un exemplu, trăitor al unor vremuri extrem de
grele și pot să vă spun că mi-a plăcut
enorm de el, pentru că spunea despre
sine că este un simplu evreu. Evreu
adevărat, modest, care a trecut prin
vremuri grele și le-a răzbit.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace și în liniște.”
Ceremonia de înmormântare a lui
Iancu Țucărman s-a încheiat cu un
scurt moment muzical, oferit de prietenul său, marele violonist Șerban
Lupu, care a interpretat Kadish de
Maurice Ravel.
Au fost depuse un număr impresionant de coroane din partea
autorităților, organizațiilor evreiești,
prieteni, rude. Au fost trase salve în
onoarea celui decedat. Să îi fie amintirea binecuvântată!

Amintesc celor ce l-au cunoscut
pe dragul meu ALBERT SCHREIBER
(ABI) că pe 29 Tevet se împlinesc doi
ani de tristețe și dor de când ne-a părăsit, trecând în eternitate.
Să-i fie sufletul înconjurat de lumină și Dumnezeu să-i dăruiască pacea
și odihna, alături de părinții lui Anna și
Rudi.
Fie-i amintirea binecuvântată!
Soția, familia
Înhumați în Cimitirele CEB în luna
decembrie 2020: DELEANU ANDREI
(Cimitirul Sefard); VIERU IOAN (Cimitirul Giurgiului); DAVID BEBI (Cimitirul
Sefard); AVRAM SIMON (Cimitirul Giurgiului); ADAM RODICA (Cimitirul Giurgiului); D’ALBON ANA (Cimitirul Sefard); DASCALU BRUNO (Cimitirul Sefard); HAIDUC GINA (Cimitirul Sefard).
Înhumați în Cimitirele CEB în luna
ianuarie 2021: IONESCU PETRE EMIL
(Cimitirul
Giurgiului);
ȚUCĂRMAN
IANCU (Cimitirul Giurgiului); HERIVAN
IONEL (Cimitirul Giurgiului).

24

REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 576-577 (1376-1377) – 1 - 31 Ianuarie 2021

Drumul
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Lessing – toleranță Asaltul Capitoliului, mai periculos decât Covid
După invadarea Capitoliului de către hoarde pentru Democrație, 57% dintre G â n d u l
și umanism
pestrițe și violente de susținători ai lui Donald israelieni cred că democrația în
scris

Am ales anume acum,
la răscruce de ani, mesajul lui Gotthold Ephraim
Lessing, prilejuit de un spectacol online
cu Nathan Înțeleptul. Coproducția teatrului „Radu Stanca” din Sibiu cu „Schauspielhaus” din Stuttgart, montare mai
veche (jucată cândva și la Oslo, ori la Luxemburg), a regizorului Armin Petras.
În decorul lui Dragoș Buhagiar și pe
fundalul muzicii compuse și interpretate de Marius Mihalache, s-au aplecat asupra piesei create în 1779 de marele iluminist Nicu Mihoc și Peter Kurth, Ciprian Scurtea,
Ofelia Popii, Diana Văcaru Lazăr ș.a., cu toții beneficiari
ai tălmăcirii lui Lucian Blaga.
Nici o comparație cu montarea de referință a lui Ginel
Teodorescu, din 1973, ori cu aceea ulterioară (2008), meritorie și ea, de la TES, în regia lui Grigore Gonța. Ne-am
aflat în fața unei versiuni frapant actualizate după Lessing. Regizorul german Armin Petras este binecunoscut
pentru provocatoarele lui revizitări și deconstrucții ale textelor, sub semnul acordării lor cu neliniștile, exasperările
și nervii noștri din ce în ce mai încordați.
Nu ne întoarcem imaginar în Ierusalimul secolului al
XII-lea, din vremea Cruciadelor, și nu mai regăsim nici
ambianța de reflecție și credință a înțeleptului evreu Nathan. Ne aflăm undeva în Europa, în secolul XXI, în atmosfera greu de conceput și de acceptat a escaladării terorismului, a incendierii unor sinagogi, a atacării unor magazine
cașer, a execuțiilor din redacția gazetei de satiră Charlie
Hebdo, a încăierărilor curente dintre emigranți și forțele de
ordine din lagărele de tranzit, în climatul recrudescenței
războaielor sfinte, și acestea fratricide, din Orient.
Regizorul a fost convins că și în acest climat, și în
acest mixaj de ciocniri sângeroase ale civilizațiilor și
religiilor, al absolutismelor în numele identității etnice,
mesajul lui Lessing își păstrează vigoarea problematică și patosul umanist; că istoria eroilor lui Lessing (ca
și celebra sa parabolă a inelelor) ne mai poate vorbi și
azi, direct, cu miez și cu înțelepciune despre posibila
temperare a contradicțiilor, despre necesara situare pe
pozițiile toleranței și înțelegerii alterității și diversității lumii, despre necesara respectare a apartenenței religioase și a identității etnice; despre importanța omului și a
individualității mai presus de credințe, tradiții belicoase,
prejudecăți milenare și ideologii. Despre o lume „ca o familie” cu atâtea înrudiri știute (ori ignorate), care refuză
să devină un conglomerat de popoare neobarbare și cinic manipulate, puse pe distrugerea valorilor rațiunii și ale
unor civilizații milenare.
NATALIA STANCU

Trump, pentru a impune cu forța anularea rezultatului alegerilor, a devenit limpede că am fost
martorii unui atac împotriva democrației. Încă
din 6 ianuarie, când violențele de la Washington
erau în plină desfășurare, Marcel Ciolacu scria:
„Nu este subminarea democrației SUA, este
subminarea democrației mondiale”. La numai
câteva ore după asalt, membrii Congresului s-au
reunit, sub protecția militarilor, și au confirmat că
Joseph Biden a câștigat alegerile. Atunci, teama
și perplexitatea de a fi văzut agresiunea împotriva uneia dintre cele mai puternice democrații ale
lumii au fost înlocuite de nevoia de a analiza ce
s-a întâmplat și de a evalua pagubele.
Iar cele din urmă sunt incomensurabile,
având efecte pe termen extrem de lung. Concluzia este că, până și în secolul XXI, un personaj
labil, dar ales democratic, poate periclita statul
de drept incitând și mințind mase de susținători
că trebuie să își apere votul furat cu pușca și cu
bâta în mână. „Dumnezeu, pușca și curajul au
făcut America. Să le păstrăm”, strigau unii dintre insurgenți, preluând îndemnul prezidențial, în
timp ce alții zbierau „Spânzurați-l pe Mike Pence”,
pentru că acesta nu a dat satisfacție șefului de
la Casa Albă de a contesta rezultatul scrutinului. „Do it Mike” (Fă-o, Mike) a fost o solicitare
venită din Biroul Oval și rămasă neîndeplinită,
vicepreședintele Pence explicând că nu îl poate
ajuta pe Trump împotriva Constituției.
Dar nici reluarea votului pentru instalarea lui
Biden la Casa Albă și nici lansarea procedurii
de punere sub acuzare a lui Donald Trump nu
anihilează și nu atenuează efectele celor întâmplate. Liderii mondiali și popoarele democratice
au simțit un fior rece, realizând că virusul incitării maselor la violență pentru ca politicienii să își
atingă propriile scopuri era scăpat de sub control
și mult mai contagios decât SARS-CoV-2, care
a omorât 1,9 milioane de oameni, dar politicienii corupți pot arunca națiuni întregi în dictatură.
„Dacă, în mod repetat, candidații încearcă să ne
convingă că susținătorii partidului concurent sunt
escroci sau trădători, ei ne erodează încrederea
în noi înșine. Refacerea încrederii în Knesset
și în partidele politice și în toate instituțiile statului va trebui să fie preocuparea principală, nu
după alegeri, ci de mâine dimineață”, avertiza
președintele Israelului, Reuven Rivlin. Iar vorbele sale nu sunt fără temei, dat fiind că, în conformitate cu ultimul sondaj al Institutului Israelian

țara lor este în pericol, încrederea
în Curtea Supremă a scăzut cu 10% într-un an,
iar cea în guvern, Parlament și partide politice
s-a prăbușit la 25%, 21%, respectiv 14%.
În aceeași ordine de idei, la numai trei zile
după asaltul de la Capitoliu, ministrul german de
externe, Heiko Maas, a propus Statelor Unite instituirea, împreună cu UE, a unui „Plan Marshall
pentru apărarea democrației”. „Una dintre cele
mai mari misiuni de viitor pentru americani şi europeni va fi eliminarea din rădăcini a clivajelor sociale”, a adăugat Heiko Maas. Și Joseph Biden a
spus că refacerea unității societății americane va
fi principala sa sarcină în primii ani ai mandatului.
Nici România nu este la adăpost de astfel
de falii sociale. Deja, în rândul cetățenilor există
un fenomen viral de respingere a celor de altă
părere, indiferent că vorbim despre opțiuni politice de stânga sau de dreapta, de religie sau
ateism, de adepții sau contestatarii vaccinării,
toți cei dintr-o tabără fiind convinși că ceilalți sunt
tâmpiți și manipulați. Iar pe o pagină de Facebook a AUR, intitulată „Costin Georgescu-premierul nostru”, putem citi: „Patrioții americani au
răspuns chemării de a protesta împotriva furtului
electoral orchestrat de democrați împreună cu
China, Rusia, Iran, Germania, Franța și alte puteri vrăjmașe și s-au strâns precum moții lui Horea, Cloșca și Crișan sau Avram Iancu la Țebea.
România este alături de frații americani”. Aici,
dintr-un foc, avem un ghiveci de aberații conform
căruia România este restrânsă la adepții opiniei că numai atacatorii Congresului sunt patrioți
americani și că țările străine sunt vrăjmașele dragostei de țară!
Nici evreii americani nu sunt scutiți de asemenea clivaje. Opiniile variază de la susținătorii
alungați de antisemitismul vandalilor, până la
șeful Ligii Anti-Defăimare, J. Greenblatt, care
spunea că evenimentele „sunt rezultatul fricii
și dezinformării răspândite constant din Biroul
Oval”, sau până la rabinul Marvin Hier, fondatorul Centrului Simon Wiesenthal din Los Angeles,
care a citit o binecuvântare la instaurarea lui Donald Trump, iar acum declara că „înseși valorile și
drepturile garantate de democrația noastră sunt
diminuate și degradate”.
Împotriva violenței gloatei de la Washington
și a fricii și urii ca arme politice nu există vaccin, doar antidotul conștientizării clasei politice. Îl
vom vedea inoculat?
ALX. MARINESCU

Radu F. Alexandru: o operă și un premiu

Vestea
că
Radu F. Alexandru, președintele
Filialei București –
Dramaturgie a Uniunii Scriitorilor din
România, a primit
Premiul Academiei
pentru dramaturgie
pe anul 2018 nu
m-a luat prin surprindere. Scrisesem la timpul cuvenit despre volumul
premiat (și anume, „Ultima dorință”),
iar Radu F. Alexandru este unul dintre
acei rari autori care onorează premiile
pe care le primesc, mai mult decât îi
onorează premiile pe ei înșiși.
Nu aș vrea să deviez această încercare de profil literar, dar trebuie spus
că, indiferent care ar fi politica premiilor forului academic suprem, acesta,
Realitatea
cărţii
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acordat la finele lui 2020 dramaturgului Radu F. Alexandru, a întârziat cam
mult. Sunt cel puțin trei decenii și jumătate de când scriitorul s-a afirmat drept
unul dintre cei mai importanți dramaturgi contemporani și cel puțin două
decenii de când despre el se poate
vorbi ca despre unul dintre „ultimii mohicani” ai genului. Într-o lume a scenei
tot mai înclinată către experimentul
narcisist, care se dispensează de cuvânt, volumele lui Radu F. Alexandru
(Poveste despre tatăl meu, 2006; Tsunami, 2008; Teatru 7, 2012) au continuat să propună texte dramatice de
mare încărcătură ideatică și, în același
timp, de un netăgăduit potențial scenic.
Prezența sa în viața literară este – alături de cea a lui Dumitru Radu Popescu
– una dintre ultimele verigi de legătură
cu tradiția dramaturgiei românești. Verigă cu atât mai prețioasă, cu cât Radu
F. Alexandru este și rămâne, chiar și în
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acest moment, un autor care are nu
doar succes de critică: el are, cum știe
oricine merge la teatru, și un remarcabil succes de public.
Îmi place inteligența cu care Radu
F. Alexandru știe să fie un autor de
succes pe scenă, cu piese profunde
și, în substanța lor, autentic umaniste. Textele sale se referă nemijlocit
la om, cu acuitate și înțelegere. Din
ele rezultă construcții dramatice apte
a face săli pline, lăsând un spațiu de
joc generos regizorului și actorilor. E
aici o combinație optimă de talent și
de experiență a celui care și-a petrecut tinerețea în biblioteca Teatrului
Național, în paralel cu studiile de matematică și filosofie, după care a urmat
și un curs postuniversitar de regie de
teatru. Puțini autori dramatici au avut,
la noi, o asemenea pregătire multiplă
și încă și mai puțini au avut vocația de a
o transforma în literatură. Aș mai adă-
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uga, la acest ceas în care omagiem un
premiu care încununează o operă, că
îl admir pe Radu F. Alexandru pentru
temeinicia pasiunii sale pentru teatru,
pentru literatură în general (căci este
și un apreciat prozator, scenarist și publicist). Într-o epocă de demisii și de
renunțări, de regretabile coborâri de
ștachetă morală sau estetică, el rămâne ceea ce este: un mare scriitor și un
om de cultură. Nimic mai nobil decât
această asumare deplină a vocației.
Se cade să salutăm fericita con
juncție care a făcut ca „Ultima dorință”
să primească atât Premiul pentru dramaturgie al Uniunii Scriitorilor din România, cât și Premiul Academiei. E un
semn că încă suntem capabili să facem o reverență în fața valorii.
Răzvan Voncu

P.S.: Aflăm, la închiderea ediției, că Radu F.
Alexandru a fost distins de președintele Klaus
Iohannis cu Ordinul „Meritul Cultural“ în grad
de Cavaler, categoria A – Literatură. Felicitări!
Preţul unui abonament pe un an este de 30 lei.
Abonamentele pentru cititorii din provincie se
vor face la comunităţile evreieşti din localitatea
respectivă. ABONAŢII SUNT RUGAŢI SĂ COMPLETEZE ADRESA EXPEDITORULUI PE CUPON!
Pentru cei din Bucureşti – la sediul F.C.E.R. din
str. Sfânta Vineri nr. 9 – 11, cod poştal 030202.
Cod fiscal F.C.E.R.: 7426470. Abonamentele
se mai pot achita şi prin mandate poştale fie pe
adresa F.C.E.R. – la oficiile poştale din localitate
FIRST BANK, SUCURSALA MOŞILOR OLARI,
Contul IBAN: RO66PIRB4236745798003000
(RON), RO03PIRB4236745798002000 (USD),
RO37PIRB4236745798001000 (EUR). Pentru
EUROPA, un abonament pe un an costă 45 de euro
(cu toate taxele incluse). Pentru EXTRA EUROPA,
un abonament costă 95 de dolari USA (cu toate
taxele incluse). Pentru Israel, un abonament pe un
an costă 40 de dolari USA.

