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80 de ani

de la 
Pogromul 
de la Iași

Informații privind persoanele care pot beneficia de Legea 154/2021 
privind copiii persoanelor persecutate din motive etnice

Îi informăm pe cititorii noștri că pe site-ul Casei 
Naționale de Pensii Publice (CNPP), la secțiunea 
Noutăți (https://www.cnpp.ro/noutati/) au apărut 
două comunicate care specifică atât categoriile de 
persoane, cât și documentele necesare pentru a 
beneficia de drepturile prevăzute în Legea154/2021 
pentru copiii persoanelor persecutate etnic în perioa-
da 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945, lege inițiată 
de deputatul minorității evreiești, Silviu Vexler.

În comunicat se specifică faptul că, începând 
din 10.06.2021, data intrării în vigoare a Legii nr. 
154/2021, casele județene de pensii, precum și 
Casa de Pensii a Municipiului București anali-
zează cererile depuse și emit hotărârile de stabilire 
a drepturilor cuvenite. Se precizează că drepturile 
respective se acordă și se plătesc începând cu 
data de 1 ianuarie 2022.

Pot să primească drepturile stabilite prin lege 
copiii persoanelor persecutate din motive etni-
ce de către regimurile instaurate în România cu 
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 mar-
tie 1945.

Lista documentelor necesare, inclusiv cererea 
tip, pot fi accesate la adresa: https://www.cnpp.ro/
noutati/-/asset_publisher/FbjvUfJwDu7P/content/

in-atentia-persoanelor-care-fac-obiectul-legii-nr-
154-2021-care-modifica-si-completeaza-ordonan-
ta-de-guvern-nr-105-1999-lista-documentelor-ne-
cesare?redirect=https%3A%2F%2Fwww.cnpp.
ro%2Fnoutati%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_
FbjvUfJwDu7P%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_
state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_
c o l _ i d % 3 D c o l u m n - 1 % 2 6 p _ p _ c o l _
pos%3D1%26p_p_col_count%3D3

• cerere tip;
•  Act de identitate al solicitantului – copie și ori-

ginal;
•  Certificat de naștere al solicitantului – copie și 

original;
•  Certificat de căsătorie al solicitantului, după 

caz – copie și original;
•  Certificat de deces al părintelui decedat – copie 

și original;
•  Decizia/Hotărârea privind calitatea de benefi-

ciar al O.G. nr. 105/1999 a părintelui decedat 
– copie;

•  Talon de pensie al solicitantului (în situația în 
care acesta este pensionar).

În situația în care părintele decedat nu a bene-
ficiat de prevederile O.G. nr.105/1999, dovada că 

acesta a suferit o măsură de persecuție din moti-
ve etnice, în perioada 6 septembrie 1940 până la 6 
martie 1945, se poate face cu acte oficiale eliberate 
de organele competente, cum sunt:

– acte eliberate de Crucea Roşie Internaţională;
– acte eliberate de lagărele de concentrare;
–  livrete militare sau adeverinţe eliberate de 

U.M. 02405 Piteşti, pentru persoanele care au 
fost în detașamentele de muncă obligatorie;

–  carnet/foi de pontaj privind zilele de muncă 
obligatorie;

–  carnet de identitate privind pe cei deportați în 
Moghilev;

–  adeverinţe eliberate de Arhivele Naţionale Ro-
mâne sau de direcţiile judeţene ale acestora, 
ordine, dispoziţii etc.;

–  buletine de evidență a populaţiei, eliberate de 
postul de jandarmi din localitatea respectivă 
din Transnistria;

– acte eliberate de primăria oraşelor respective;
–  certificate sau adeverinţe de la autorităţile mili-

tare ori civile româneşti;
–  adeverinţe eliberate de alte autorităţi din 

Transnistria;
– alte asemenea acte oficiale.

Șana Tova 
u’Metuka!

Întrucât următorul număr 
al revistei noastre va apărea 
la sfârșitul lunii septembrie, 
urăm de acum tuturor citito-
rilor noștri un An Nou plin de 
satisfacții, sănătate și bucurii!

LA MULȚI ANI!
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Ambasadorul Germaniei la 
București, Cord Meier-Klodt, și-a în-
cheiat mandatul în România într-un 
mod emoționant și inedit, în cadrul 
unei festivități dedicate Excelenței 
Sale și organizate pe 21 iunie la Tem-
plul Coral, gazde fiind președintele 
FCER-CM, deputat Silviu Vexler, îm-
preună cu deputatul minorității germa-
ne, Ovidiu Victor Ganț (Forumul De-
mocratic al Germanilor din România), 
prezent online prin platforma Zoom. 
Au venit la Templul Coral pentru a-și 
manifesta prietenia și aprecierea față 
de diplomatul german Dan Barna – vi-
ceprim-ministru, Sergiu Nistor – con-
silier prezidențial pentru cultură, culte 
și minorități, Alexandru Nazare – la 
acel moment ministrul finanțelor, Sorin 
Cîmpeanu – ministrul educației, Ion 
Marcel Ciolacu – președintele PSD, 
Angel Tîlvăr – președintele Comisi-
ei pentru Afaceri Europene (Senat), 
Ștefan Mușoiu – președintele Comi-
siei pentru Afaceri Europene (Camera 
Deputaților), Raed Arafat – secretar 
de stat, Victor Opaschi – secretar de 
stat pentru culte, Lacziko Enikő Ka-
talin – secretar de stat pentru relații 
interetnice, reprezentanți ai cultelor, 
printre care Monsenior Miguel Maury 
Buendia – Nunțiul Apostolic, ambasa-
dorii Austriei (Isabel Rauscher), Cehi-
ei (Halka Kaiserova), Elveției (Arthur 
Mattli), Estoniei (Ingrid Kressel Vin-
ciguerra), Greciei (Sofia Grammata), 
Irlandei (Paul McGarry), Lituaniei 
(Violeta Motulaitė), Marii Britanii (An-
drew James Noble), Slovaciei (Karol 
Mistrík), precum și viceambasadorii 

Poloniei (Natalia Piotrowska) și Slo-
veniei (Timotej Šooš).

Silviu Vexler a subliniat că a fost 
pentru prima dată când imnul național 
al Germaniei a răsunat în Templul Co-
ral. „Am vrut ca această festivitate să 
fie nu numai un simbol al prieteniei 
și al aprecierii pentru domnul amba-
sador Meier-Klodt, ci și al prieteniei 
și apropierii dintre minoritatea evre-
iască și cea germană din România, o 
prietenie care acum câțiva ani părea 
imposibilă.” Vorbitorul a mai arătat că 
minunile sunt un element foarte im-
portant în cultura și tradiția evreiască. 
Referindu-se la relația cu ambasa-
dorul Cord Meier-Klodt, președintele 
FCER a evidențiat că nu a fost eve-
niment, comemorativ sau festiv, la 
care ambasadorul Germaniei să fi 
fost invitat de comunitatea evreiască 
și el să nu răspundă afirmativ. „A fost 
întotdeauna alături de comunitate, în 
momente bune, în momente vesele, 
dar și în momente în care se părea că 
problemele nu se mai termină”, a mai 
arătat amfitrionul care a adăugat că 
„oricând știam că există un om care 
va întinde o mână ca să ne ajute”.

Ovidiu Ganț și-a început alocu-
țiunea cu „Șalom” și „Guten Tag” și a 
trecut în revistă atât istoricul recent al 
relațiilor cu comunitatea evreiască, în-

cepute din vremea în care președinte 
și deputat era dr. Aurel Vainer, și conti-
nuate de actualul președinte și deputat  
al minorității evreiești. Mulțumindu-i 
lui Silviu Vexler pentru inițiativa de 
a-i dedica festivitatea ambasadorului 
Meier-Klodt, vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că diplomatul „a susținut 
exemplar comunitatea evreiască din 
România și ne-a încurajat să mergem 
pe drumul deschis în 1990, de asu-
mare a propriei istorii, de a condamna 
cu tărie crimele comise în perioada 
Holocaustului, inclusiv de către unii 
reprezentanți ai minorității germane, 
de a ajuta victimele și urmașii lor și de 
a stabili o strânsă relație de prietenie 
și colaborare cu comunitatea evreias-
că. Pentru toate acestea doresc să îi 
mulțumesc public domnului ambasa-
dor și să îi urez succes în activitatea 
viitoare”. Ovidiu Ganț a mai spus că 
Germania pedepsește manifestările 
naziste și negaționiste, iar România 
ar putea urma acest exemplu.

De altfel, prietenia și solidarita-
tea, dorința sinceră și concretă de 
colaborare cu minoritatea evreiască 
și cu toată societatea românească 
au fost ideile care au revenit în toate 
intervențiile participanților.

Vicepremierul Dan Barna a afirmat 
că „România pierde un ambasador 
foarte important, dar câştigă un prie-
ten real, pe viaţă”. Acesta a contribuit 
la consolidarea parteneriatului româ-
no-german și președintele USR și-a 
manifestat convingerea că „va fi o 
provocare importantă ca Germania să 
găsească un alt reprezentant care să 
fie la nivelul lui Meier-Klodt”.

La rândul său, consilierul prezi-
denţial Sergiu Nistor a subliniat că, 
în acest context, Templul Coral a fost 
„un spaţiu şi un moment al celebră-

rii prieteniei”. El l-a 
caracterizat pe Me-
ier-Klodt drept un „in-
terlocutor valoros prin 
profunzimea analize-
lor, competență, care 
se implica atunci când 
ceva nu mergea bine”. 
Drept care, Sergiu 
Nistor s-a despărțit de 
ambasadorul Germa-
niei cu „La revedere, 
pe curând!”

Preşedintele PSD, 
Marcel Ciolacu, a afir-
mat că această cere-
monie reflectă „prie-
tenia dintre comunitatea evreiască și 
cea germană”, iar activitatea amba-
sadorului a evidenţiat „rolul valoros” 
al celor două comunități. „Comunita-
tea evreiască, precum şi comunitatea 
germană din România sunt compo-
nente importante ale istoriei noastre, 
dar şi ale prezentului şi, fără îndoială, 
ale viitorului”, a arătat vorbitorul.

Deputatul Varujan Pambuccian, 
preşedintele Grupului Minorităţilor 
Naţionale din Parlament, a afirmat că 
ambasadorul Germaniei a fost „unul 
dintre interlocutorii cei mai umani şi 
cei mai inteligenţi” pe care i-a avut de 
când activează în Legislativ.

Și ambasadorul Elveției, Arthur 
Mattli, a subliniat că Meier-Klodt își în-
cheie mandatul în mijlocul unor prie-
teni, într-o sinagogă, după un mandat 
în care a știut ca, împreună cu soția 
sa, să devină „un prieten al Români-
ei”.

Președintele de onoare al FCER, 
dr. Aurel Vainer, a afirmat că ne aflăm 
într-o adunare în spiritul păcii și al pri-
eteniei, ceea ce este foarte important. 
Deși în calitatea sa de fost președinte 

al Federației a cunoscut mulți amba-
sadori, „în mod cert relația ambasa-
dorului Meier-Klodt cu România a fost 
una deosebită. Nu a existat eveni-
ment la care să îl invităm și la care să 
nu fie prezent. El a reușit să creeze un 
raport de conlucrare și respect între 
România și Germania”. Aurel Vainer a 
apreciat inițiativa lui Silviu Vexler de a 
fi organizat această întâlnire în onoa-
rea unui prieten ca ambasadorul Ger-
maniei, la încheierea mandatului său.

După un moment muzical, inter-
pretat la violoncel de Sergiu Marin, 
președintele FCER, deputat Silviu 
Vexler, i-a acordat ambasadorului 
Cord Meier-Klodt Medalia de Onoare 
„Prieten al Comunităților Evreiești din 
România”, evidențiind că este prima 
medalie pe care o acordă de când 
și-a început mandatul și că laureatul 
merită pe deplin deviza „iubitor de 
pace și de oameni”. De asemenea, 
președintele Federației a spus că, în 
acest caz, despărțirea de un prieten 
nu este decât începutul unui nou drum 
împreună.

ALX. MARINESCU
(Continuare în pag. 22)

Ambasadorul Germaniei, Cord Meier-Klodt, și-a încheiat mandatul diplomatic în România

Moment emoționant la Templul Coral din București

Efectele pozitive ale Acordurilor Abraham continuă

Israelul și-a inaugurat ambasada  
la Abu Dhabi și un consulat în Dubai

Ministrul israelian de externe, Yair Lapid, a inaugurat 
oficial, la sfârșitul lunii iunie, ambasada Israelului la Abu 
Dhabi, apreciind demersul drept „un moment istoric”. 
„Suntem aici deoarece am ales pacea și nu războiul, coo-
perarea și nu conflictul, perspectivele pozitive pentru copiii 
noștri și nu memoriile rele din trecut. Acordurile sunt sem-
nate de lideri, dar pacea este făcută de oameni”, a spus 
ministrul. El i-a mulțumit fostului premier Benjamin Netan-
yahu, pe care l-a numit „arhitectul Acordurilor Abraham”, 
fostului președinte american Donald Trump și actualului 
președinte al SUA, Joe Biden. Lapid a subliniat că Israelul 
dorește pacea cu toți vecinii.

Noura al Kaabi, ministrul culturii și dezvoltării științei 
din Emiratele Arabe Unite, a arătat că „este esențial să 
ne pregătim și noi și copiii noștri pentru o nouă lume”. Ea 
a subliniat domeniile în care de acum există o colaborare 
între Israel și Emirate: inteligența artificială, orașele inte-
ligente, Covid, comerț și turism. La ceremonie au partici-
pat Mohamed Al Khaja, ambasadorul Emiratelor în Israel, 
Eitan Naeh, trimisul Israelului în Emirate, și rabinul Levi 
Duchman, din Emirate.

Tot în cadrul acestei vizite, prima a unui ministru israe-
lian în acest stat, Lapid a inaugurat și consulatul Israelului 
din Dubai. Consulatul, a spus el cu acest prilej, va fi locul 
„de dialog dintre două popoare talentate, care pot și vor 
să se sprijine reciproc. Un loc ce simbolizează capacitatea 
noastră de a gândi împreună, de a ne dezvolta împreună, 
de a schimba lumea împreună”.

Emiratele Unite își deschid ambasadă la Tel Aviv
În spiritul bunelor relații dintre cele două țări, Emira-

tele Arabe Unite și-au inaugurat pe 14 iulie a.c. amba-
sada la Tel Aviv. Mohamed Al Khaja, ambasadorul Emi-
ratelor, a declarat că pentru prima dată se poate discuta 
despre oportunități în domeniile comerțului și investițiilor. 
Președintele Israelului, Isaac Herzog, a calificat demer-

sul drept „o importantă piatră de hotar în călătoria noastră 
spre viitor, pace, prosperitate și securitate”.

Prima expoziție despre Holocaust din lumea arabă
La Dubai, în Emiratele Arabe Unite, la Muzeul Întâlnirii 

Civilizațiilor s-a deschis prima expoziție despre Holocaust 
din lumea arabă, intitulată „Ne amintim”.

Rabinul Elie Abadie, membru al Consiliului Evreiesc al 
Emiratelor, a vorbit despre semnificația acestei expoziții 
permanente, care lărgește aria de cunoștințe a populațiilor 
din Orientul Mijlociu, care nu știau prea multe despre Ho-
locaust. El a arătat că și în țări din Orientul Mijlociu a avut 
loc un holocaust, pe o scară mai mică, prin anii 1940, când 
evrei arabi din Libia, Tunisia și Irak au fost persecutați din 
cauza ideologiei naziste ce pătrunsese în aceste țări, as-
pect care trebuie cunoscut de cei care trăiesc aici sau vin 
în vizită în regiune.

Primul birou al Comitetului Evreiesc American  
într-o țară arabă

Comitetul Evreiesc American (American Jewish Com-
mittee – AJC) a anunțat că a deschis un birou la Abu Dhabi, 
capitala Emiratelor Arabe Unite. Este prima reprezentanță 
a AJC într-o țară arabă.

Denumită „AJC Abu Dhabi: Centrul Sidney Lerner 
pentru Înțelegere Arabo-Evreiască”, reprezentanța va fi 
condusă de fostul ambasador Marc Sievers. David Harris, 
directorul executiv al AJC, a afirmat că reprezentanța va 
permite AJC să se extindă în regiune și să creeze o rețea 
mai extinsă a celor interesați în noi relații, care au devenit 
posibile datorită Acordurilor Abraham.

Reprezentanța va căuta să întărească legăturile care 
se referă la acordurile de normalizare, precum și relațiile 
dintre Israel și statele din Golf.

EVA GALAMBOS

Ambasadorul Cord Meier-Klodt vorbind în Templul Coral

Cord Meier-Klodt și Silviu Vexler (dr.)
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Ședință solemnă  
a Parlamentului României  

la 80 de ani de la Pogromul  
de la Iași

Pentru prima dată în cei 80 de ani 
care au trecut de la Pogromul de la 
Iași, Parlamentul României s-a reunit 
într-o ședință solemnă pentru a come-
mora victimele masacrului din iunie 
1941.

Evenimentul a avut loc la inițiativa 
deputatului PNL, Alexandru Muraru, 
reprezentant special al Guvernului 

României pentru promovarea politici-
lor memoriei, combaterea antisemitis-
mului şi xenofobiei.

„Prin iniţiativa de a comemora 80 
de ani de la cel mai mare masacru pe-
trecut pe teritoriul României în epoca 
modernă în cadrul unei şedinţe so-
lemne, organul reprezentativ suprem 
al tuturor cetăţenilor români va trans-
mite un mesaj puternic de recunoaş-
tere a suferinţei victimelor şi supravie-
ţuitorilor Pogromului, iar acele eveni-
mente istorice vor beneficia astfel de 
atenţia semnificativă din partea opi-
niei publice interne şi internaţionale”, 
a transmis Alexandru Muraru într-un  
comunicat preluat de Agerpres.

Evenimentul a fost deschis de 
președinta Senatului, Anca Dragu
„Şedinţa solemnă care ne reuneş-

te azi în plenul Parlamentului Români-
ei simbolizează omagiul nostru adus 
evreilor ieşeni, victime nevinovate, 
oameni care au avut de suferit din 
cauza politicilor discriminatorii, rasis-
te şi antisemite promovate de regimul 
totalitar în vara anului 1941. Este de-
opotrivă un 
moment de 
in t rospec ţ ie  
şi meditaţie, 
un moment 

MARTHA EŞANU 
EVA GALAMBOS 
GEORGE GÎLEA 

ALX. MARINESCU

Iaşi – Oraşul Istoriei,  Oraşul Memoriei
O comemorare cu largă participare românească și internațională

8 0  d e  a n i  d e  l a  P o g r o m u l  d e  l a  I a ș i

(Continuare în pag. 4)

Mesajul Președintelui României, Klaus Iohannis, transmis cu ocazia 
comemorării a 80 de ani de la Pogromul  de la Iași (28-30 iunie 1941)
În mesajul transmis 

marți, 29 iunie 2021, 
de Președintele Ro-
mâniei, Klaus Iohan-
nis, cu ocazia come-
morării a 80 de ani de 
la Pogromul de la Iași 
(28-30 iunie 1941) și 
prezentat de consilie-
rul prezidențial Sergiu 
Nistor, în cadrul eveni-
mentelor comemorati-
ve organizate la Iași, 
se arată, între altele:

„Ura nedisimula-
tă, violența atroce, disprețul absolut față de demnitatea 
umană au fost doar o parte din instrumentarul utilizat de 
autoritățile vremii pentru a pune în practică un plan abo-
minabil – curățarea orașului de evrei. Peste 13.000 de 
suflete nevinovate au sfârșit în chinuri groaznice, după ce 
autoritățile, al căror rol ar fi trebuit să fie unul de protecție, 
s-au transformat în călăi. Cu o cruzime de nedescris, 
evreii ieșeni au fost smulși cu forța din case, despărțiți de 
cei dragi, loviți cu sălbăticie și aruncați apoi în Trenurile 
Morții sau uciși de gloanțele mitralierelor. Reprezentanți ai 
Poliției, Armatei, serviciilor de informații au năvălit asupra 
membrilor comunității evreiești, i-au jefuit, torturat, umilit 
și ucis, răspunzând, astfel, ordinelor unui regim criminal.”

Șeful statului a mai subliniat:
„Pogromul de la Iași nu reprezintă doar tragedia evre-

ilor ieșeni, ce a urmat celei a evreilor ucişi în perioada 
rebeliunii legionare la începutul aceluiaşi an, ci este dra-
ma şi responsabilitatea cu care se confruntă, de atunci, 
naţiunea noastră. Atunci când instituțiile statului nu doar 
că eșuează lamentabil în îndeplinirea obligațiilor firești 
față de propriii cetățeni, dar îi și discriminează, persecută 
și îi ucid fără milă, se va fi instalat domnia răului absolut 
și a arbitrariului.

Retorica antisemită și crudele sale consecințe au lo-
vit Iașiul, un oraș care a fost un centru important al vieții 
evreiești, în 1930 populația evreiască reprezentând apro-
ximativ 30% din populația totală a orașului. Din leagăn 
al vieţii, al culturii și civilizației evreiești, Iașiul s-a trans-
format, într-un scurt timp, în centru al antisemitismului și 
apoi al morții, degradării umane și groazei.

Amintirea suferințelor din acele zile și comemorarea 
victimelor constituie principala reparație morală pe care 
generația actuală și cele viitoare au obligația să o urmeze. 
Dacă acest lucru se va întâmpla, avem garanția asumării 
faptelor așa cum s-au întâmplat și a respectării drepturilor 
și libertăților fundamentale. În acest demers de aducere-
aminte, să evocăm și numele acelor oameni care au dat 
dovadă de curaj și altruism în încercarea de a-i salva pe 
semenii lor aruncați în ghearele infernului.”

Vorbind despre ororile petrecute atunci, despre fap-
tul că sănătatea unei societăți este indisolubil legată de 
asumarea onestă a trecutului traumatic, de modul în care 

se raportează la valorile democratice, la toleranță, și de 
respectul față de demnitatea umană, Klaus Iohannis a 
salutat deschiderea Muzeului Memorial dedicat victime-
lor Pogromului de la Iași chiar în clădirea fostei Chesturi, 
„acel loc al crimei și al disoluției umanității”. „Amintirile au 
casa lor”, a mai spus președintele țării, precizând: „Este 
un proiect a cărui edificare a necesitat un timp mai înde-
lungat, însă îmi manifest convingerea că va juca un rol 
proeminent în viața culturală și comunitară. Acest muzeu 
nu reprezintă doar un pios omagiu adus memoriei victi-
melor Pogromului de la Iași, o dovadă că lecția trecutului 
a fost asumată în mod autentic, ci și un spațiu al valorilor 
europene, care va vorbi generațiilor următoare despre 
importanța libertății, a toleranței, a respectului față de ce-
lălalt.

Oricâte eforturi vom face și oricât de hotărâţi vom fi, 
se vor găsi mereu minți şi suflete întunecate care vor ba-
naliza crima, vor trivializa victimele și îi vor apăra pe cri-
minali. Observăm cum, în ultima perioadă, negaționismul, 
discursul instigator la ură, încercările de distorsionare a 
istoriei, populismul și antisemitismul devin tot mai prezen-
te în spațiul public, iar acolo unde găsesc terenul fertil al 
ignoranței, prind rădăcini periculoase.

Avem obligația de a ne apăra valorile, principiile de-
mocratice, statul de drept, iar educația trebuie să rămâ-
nă în epicentrul acestei lupte continue de contracarare a 
acestor curente toxice. Educația despre Holocaust trebu-
ie să ocupe un rol important în sistemul de învățământ. 
Școlile, universitățile trebuie încurajate în direcția promo-
vării unor astfel de programe educaționale, astfel încât 
copiii și tinerii să fie parte a procesului de consolidare a 
unei societăți tolerante.”

În final, președintele Klaus Iohannis a spus: „Înclinân-
du-ne frunţile în memoria celor ucişi, arătând urmaşilor 
lor compasiunea şi solidaritatea noastră, să avem mereu 
în minte lecțiile istoriei și să apărăm principiile și valorile 
democratice! Fără ele, nu avem viitor!

Fie ca amintirea victimelor să rămână veșnic în inimile 
noastre!”

Decorarea unor supraviețuitori ai Pogromului
În contextul comemorării a 80 de ani de la Pogromul 

de la Iași, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul 
de decorare a lui Musi-Michael Cernea, Evron Jehuda şi 
Moshe Yassur, supravieţuitori ai Pogromului de la Iaşi. 
Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, citată de Agerpres, 
în semn de deosebit respect pentru suferinţele îndurate 
în timpul celui de al Doilea Război Mondial, pentru înalta 
ţinută morală de care au dat dovadă de-a lungul vieţii, 
precum şi pentru eforturile depuse pentru păstrarea vie 
a memoriei victimelor Holocaustului – o tragedie pe care 
omenirea nu trebuie să o mai cunoască –, şeful statului 
a conferit Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad 
de Cavaler lui Musi-Michael Cernea, Evron Jehuda şi  
Moshe Yassur.

La sfârșitul lunii iunie 1941, câteva zile după ce Germania nazistă și aliații 
ei, printre care și România, au declarat război URSS, Iașiul a devenit un câmp 
de luptă intern. La ordinul lui Antonescu de „a curăța” Iașiul de evrei, acuzați 
că ar fi spioni în slujba sovieticilor, a început o prigoană sălbatică, evreii fiind 
maltratați, jefuiți și omorâți în bătaie, împușcați, asfixiați în așa-numitele Trenuri 
ale Morții. În aceste masacre și-au pierdut viața peste 13.000 de evrei, după 
unii istorici, chiar 14.000, conform Raportului Final al Comisiei Wiesel. Eveni-
mentul a fost comemorat în fiecare an, dar acum, la împlinirea a 80 de ani de 
la acest pogrom sângeros, printr-o colaborare strânsă a autorităților române 
și a comunității evreiești, în prezența unui public numeros – evrei, români și 
personalități din străinătate, diplomați, reprezentanți ai organizațiilor evreiești 
românești și internaționale – comemorarea a căpătat o amploare deosebită. 
S-a dorit acest lucru pentru a se aduce omagiu ultimilor câțiva supraviețuitori 
ai pogromului, dar mai ales pentru a atrage atenția asupra renașterii antise-
mitismului și a manifestării acestui fenomen în foarte multe țări, din păcate și 
în România, acest sentiment accentuându-se odată cu proliferarea pandemiei 
de coronavirus.

Evenimentele comemorative de la Iași s-au desfășurat între 28 iunie și 
1 iulie a.c. și au cuprins un șir de programe și manifestări menite să atragă 
atenția asupra celor întâmplate cu 80 de ani în urmă și asupra necesității de 
a se acționa pentru ca Holocaustul să nu se mai repete. Organizatorii au fost 
Institutul pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Primăria 
și Consiliul Județean Iași, Universitatea „Al.I. Cuza“, cu participarea Centrului 
de Istorie a Evreilor și Ebraistică Dr. Alexandru Șafran, cu susținerea FCER și 
a Comunității Evreilor din Iași.E. Kupferberg și S. Vexler
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prin care ne asu-
măm în mod di-

rect acest eveniment tragic din istoria 
ţării noastre, dar în acelaşi timp repre-
zintă şi o formă de conştientizare şi de 
recunoaştere a consecinţelor istorice 
cauzate de atitudini rasiste şi xenofo-
be”, a spus Anca Dragu de la tribuna 
Parlamentului.

Președintele Camerei Deputaților, 
Ludovic Orban, 

a vorbit în cadrul sesiunii solemne a 
Parlamentului despre nevoia de reme-

morare a acelei lecții amare a istoriei:
„Într-o astfel de zi cred că trebuie 

să ne punem umanitatea, compasi-
unea, inima şi mintea deopotrivă la 
încercare pentru a înţelege semnifi-
caţia comemorării pe care o săvârşim 
astăzi. Vorbesc despre umanitate şi 
despre inimă pentru că dincolo de di-
mensiunea cumplită a cifrelor, peste 
14.000 de victime, dincolo de cinismul 
ordinelor şi de cruzimea faptelor, stă 
istoria dureroasă a celor care nu au 
supravieţuit, dar şi a celor care au tră-
it o viaţă amintindu-şi calvarul la care 
au fost supuşi fără vină chiar de către 

statul care ar fi trebuit să-i apere”, a 
spus, între altele, Ludovic Orban.

Premierul Florin Cîțu 
a subliniat în discursul său necesita-
tea asumării istoriei recente:

„Rememorăm astăzi ceea ce uma-
nitatea a numit cea mai întunecată 
epocă a existenţei sale. În acelaşi 
timp, noi, ca naţiune, trebuie să ne 
asumăm deschis că nu tot trecutul 
nostru a fost glorios; ca şi în atâtea 
alte ţări din Europa, şi în România 
deciziile celor care au deţinut pute-
rea politică şi militară în acele tim-
puri au transformat statul, făcându-l o 
maşinărie a barbariei, de anihilare a 
drepturilor, de inimaginabile persecu-
ţii şi de eliminare fizică a comunităţi-
lor evreieşti, rome şi a altor categorii 
vulnerabile. (...) Şedinţa solemnă de 
astăzi este dovada că România se 
schimbă atunci când există voinţă, 
solidaritate pentru adevăr, responsa-
bilitate, asumare şi mai ales pentru a 
apăra democraţia şi societatea.”

Ambasadorul Statului Israel  
la București, David Saranga

Ambasadorul Statului Israel la 
București, David Saranga, a vorbit de 
la tribuna Parlamentului despre nevo-
ia de a accepta cu onestitate istoria 

și lecțiile pe care ni le oferă aceasta: 
„Apreciem în mod deosebit eforturile 
constante pe care România le depune 
în a-şi asuma responsabilitatea pen-
tru trecut, precum şi pentru promo-
varea memoriei Holocaustului. Legile 
care interzic negarea Holocaustului, 
care previn şi combat antisemitismul, 
dar şi legea pentru înfiinţarea Muzeu-
lui Naţional de Istorie a Evreilor şi al 
Holocaustului sunt câteva exemple 
concrete în această privinţă. Salutăm, 
de asemenea, numirea de către Gu-
vernul României a unui reprezentant 
special pentru promovarea politicilor 

memoriei şi combaterea antisemitis-
mului. Doresc să mulţumesc domnu-
lui Preşedinte Klaus Iohannis, Parla-
mentului şi Guvernului României pen-
tru acest angajament ferm de a lupta 
împotriva antisemitismului şi a 
intoleranţei. România este un 
bun prieten al Statului Israel 
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(Urmare din pag. 3)

Discursul deputatului Silviu Vexler, președintele FCER-CM, 
susținut cu ocazia ședinței comune a Parlamentului României, dedicată comemorării împlinirii a 80 de ani de la Pogromul de la Iași: 

1997. O zi ca oricare alta. Curtea Supremă de 
Justiție a României discută recursul în anulare 
formulat împotriva unei sentințe. Solicitarea este 
admisă.

1998. O altă zi, un alt dosar. Din nou, Curtea 
Supremă de Justiție admite recursul în anulare 
formulat.

Decizii obișnuite, standard, așa cum sunt zeci, 
sute de alte decizii ale instanțelor.

Câțiva ani mai târziu, un bătrân, supraviețuitor 
al Pogromului din Iași, citește întâmplător des-
pre aceste decizii. Numele celor două persoane 
reabilitate îi par cunoscute. La scurt timp, anunță 
Federația Comunităților Evreiești din România și 
cu toții descoperă că este vorba despre Radu Di-
nulescu și Gheorghe Petrescu – șeful și adjunctul 
șefului Secției II a Marelui Stat Major, implicați di-
rect în masacrarea evreilor care erau deportați din 
Basarabia și Bucovina și implicați direct în coordo-
narea și executarea Pogromului de la Iași.

Prea târziu. Cei doi criminali de război au fost 
reabilitați.

Dar totuși: ce a însemnat Pogromul de la Iași? 
Este mult prea simplu să spunem că a fost „o cri-
mă”, „un masacru”.  Gândiți-vă: dacă am citi nu-
mele fiecărei victime a cărei viață a fost distrusă în 
acele zile în Iași, ar dura aproape o zi.

Și totul a început cu un telefon din partea lui 
Ion Antonescu. Un telefon și câteva cuvinte au nă-
ruit viața, viitorul, speranțele și dorințele a peste 
13.000 de oameni.

„În ziua de 29 iunie, dimineața, la ora 7, au in-
trat la noi doi sergenți de poliție și un plutonier cu 
revolvere întinse spre noi să ridicăm mâinile și au 
început a-mi răscoli toată casa. Tot ce era mai de 
preț mi-au luat. Apoi ne-au împins să trecem în 
convoi, pe mine, bărbatul meu și copiii. Și când 
m-au izbit pe mine, eu m-am rugat de ei să mă 
lase că sunt gravidă, iar ei mi-au dat cu bocancul 
în burtă zicând că să nu mai fac jidani. Am căzut 
leșinată. Apoi am fost bătuți și cu ceilalți duși la 
Chestură, unde am călcat pe mii de morți și pe 
bărbatul meu l-am pierdut. Tot drumul spre Ches-
tură, bărbatul meu a fost lovit cu arma. Fiind ra-
bin, cu barbă, au luat chibrituri și i-au aprins barba. 
Când m-au despărțit de el, era ars până la sânge”.

Acestea sunt cuvintele lui Miriam Solomon, 
amintirile de acum 80 de ani ale unui om care trăia 
în Iași.

Am încercat să găsesc cuvintele mele care ar 
putea reda ceea ce s-a întâmplat în timpul Pogro-
mului din Iași. Și îmi dau seama că ele nu exis-
tă. Chiar dacă am citi fiecare mărturie, chiar dacă 
am vedea fiecare fotografie, nu putem înțelege cu 
adevărat ceea ce s-a întâmplat acolo. Nu putem 
simți cum au reușit să scape câțiva oameni, nu pu-
tem realiza cum a fost să plutească în aer crima.

Iancu Florea Râmniceanu, unul dintre martorii 
Pogromului, a lăsat câteva cuvinte care mi s-au 
întipărit în minte și nu reușesc să scap de ele: „Din 
cauza căldurii de vară și a lipsei de aer, oamenii au 
înnebunit mai întâi și apoi au murit.” Au înnebunit 
mai întâi...

Au trecut 80 de ani de la acel moment când 
umanitatea și-a pierdut glasul. Parlamentul Ro-
mâniei a avut și are un rol fundamental. Legea 
pentru combaterea antisemitismului, Legea pentru 
înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor 
și al Holocaustului din România, Legea prin inter-
mediul căreia au fost deschise arhivele privind Ho-
locaustul și viața evreiască din România, legislația 
prin intermediul căreia a fost majorat și extins spri-
jinul financiar acordat supraviețuitorilor, amenda-
mentele prin care au fost eliminate barierele biro-
cratice pentru supraviețuitorii care acum trăiesc în 
afara României.

Acum o lună, Parlamentul României a decis să 
extindă sprijinul financiar acordat pentru copiii vic-
timelor și ai supraviețuitorilor Holocaustului, inclu-
siv cei ai Pogromului din Iași și ai Trenurilor Morții.

Cine și-ar fi putut închipui în urmă cu 80 de 
ani că acest lucru este posibil și mai ales că la 
acest întreg pachet legislativ vor lucra împreună 
reprezentanții minorității evreiești și cei ai minorității 
germane din Parlamentul României? Cine și-ar fi 
putut imagina atunci că în cea mai importantă si-
nagogă din România va răsuna imnul național al 
Germaniei, iar în sediul Forumului German vor fi 
audiate concerte de muzică evreiască? Cine ar 
fi crezut că Președintele Federației Comunităților 
Evreiești din România poate fi prieten cu Muftiul 
Cultului Musulman din România?

Aceasta este normalitatea, doamnelor și dom-
nilor. Dar această stare nu vine de la sine, nu este 
simplu de obținut sau de menținut. Este o obligație, 
o datorie morală pentru fiecare dintre noi.

Tuturor colegilor, din fiecare grup parlamentar, 
vă mulțumesc pentru că ați fost implicați în rea-

lizarea actelor normative despre care am vorbit, 
pentru că ați fost alături de comunitățile evreiești 
și, în primul rând, de supraviețuitori; dar, mai ales, 
pentru că atât dumneavoastră, cât și conducerea 
partidelor pe care le reprezentați în Parlament ați 
înțeles necesitatea.

Cu toate acestea, nu ne-am încheiat misiunea. 
Nu ne-am îndeplinit datoria. În urmă cu două zile, 
Sinagoga din Orăștie a fost vandalizată. Acum o 
lună, Cimitirul Evreiesc din Ploiești a fost vandali-
zat și 20 de pietre funerare au fost distruse.

Recent, în Parlamentul României au fost 
elogiați criminali de război din perioada Holocaus-
tului, unii implicați direct în jefuirea evreilor care 
urmau să fie deportați, alții, în promovarea dis-
cursului antisemit în spațiul public. Au existat ten-
tative în plan legislativ pentru a acorda, din nou, 
indemnizații foștilor legionari.

Procesele pentru reabilitarea celui care a fost 
generalul Nicolae Macici – coordonatorul unei alte 
crime uriașe, masacrul de la Odesa, în care au 
fost uciși aproape 40.000 de evrei – sunt în curs 
de desfășurare de peste doi ani.

În București există în continuare o clădire dedi-
cată Mișcării Legionare.

Pentru Federația Comunităților Evreiești din 
România, pentru fiecare evreu din țara noastră, 
păstrarea și protejarea memoriei victimelor Pogro-
mului de la Iași, a tuturor victimelor Holocaustului 
este o datorie sacră, așa cum este și sprijinirea 
supraviețuitorilor Holocaustului.

Societatea actuală are o șansă extraordinară. 
Puținii supraviețuitori ai Holocaustului sunt încă 
alături de noi. Aici! Comemorările, discuțiile, cerce-
tările, legile – toate sunt importante. Dar noi putem 
să fim alături de acești supraviețuitori, putem să 
le spunem o vorbă frumoasă, putem să le arătăm 
respect și înțelegere, putem să îi încurajăm și poa-
te, poate, să îi facem să zâmbească.

Din păcate, ne apropiem de acea zi dureroa-
să când vocea ultimilor supraviețuitori se va stin-
ge, de momentul în care cuvintele lor vor rămâne 
amintire. Este datoria fiecăruia dintre noi, a fie-
căruia dintre dumneavoastră să devenim un glas 
pentru toate aceste mărturii, dar, mai ales, pentru 
mesajul pe care ele l-au transmis.

Nu putem să ratăm această șansă unică.
Zihrono Livraha! 
Fie memoria lor binecuvântată!
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şi pentru a consolida această 
prietenie puternică nu putem 
ignora istoria care ne leagă. 

Trebuie s-o acceptăm cu onestitate şi 
să învăţăm din lecţiile ei. Fie memoria 
victimelor binecuvântată!” a declarat 
David Saranga.

Comisarul federal al Germaniei  
pentru viaţa evreiască şi lupta 

împotriva antisemitismului,  
Felix Klein,

a declarat în plenul reunit al Parlamen-
tului României că fiecare societate are 
nevoie de curaj şi de putere pentru a 
se confrunta cu propriul trecut:

„Suntem aici pentru a-i comemo-
ra pe cei care au fost ucişi de soldaţi, 
poliţişti şi civili, cu participarea solda-
ţilor germani. Ceea ce s-a întâmplat 
la Iaşi, în urmă cu 80 de ani, a fost 
un atac fundamental asupra esenţei 
noastre ca oameni, asupra demni-
tăţii oamenilor. O ideologie bolnavă 
le-a negat evreilor calitatea de oa-
meni. Soldaţii români şi civilii români 
au ucis, cu participarea soldaţilor 
germani, 13.000 de bărbaţi, femei şi 
copii masacrați şi în Trenurile Morţii, 
şi-au smuls vecinii şi concetăţenii lor  
dintr-o viaţă în care au adus atât de 
multe mărturii bogate ale culturii evre-
ieşti în Iaşi. În calitate de reprezentant 
al Guvernului german, mă înclin cu 
smerenie şi profund respect în aminti-
rea celor ucişi în Pogrom, în 1941, şi 
în faţa supravieţuitorilor.”

Sociologul Michael Cernea – 
supraviețuitor al Pogromului  

de la Iași
„Fapt este că îmi amintesc bine fi-

ecare moment al zilei în care am fost 
scoși brutal din casă. Mama, tata, una 
dintre bunici și un frate mai mic de 
doar cinci ani.

Pogromul s-a întâmplat în ziua de 
29 iunie. Au fost rumori că vor fi eveni-
mente serioase, așa că am trăit câte-
va zile înfricoșați. Și, într-adevăr, Po-
gromul a venit. Am văzut o coloană de 
oameni care erau ușor de recunoscut 
ca evrei, care s-a oprit în dreptul casei 
noastre. Ne-au scos și pe noi din casă 
și în acea coloană am mărșăluit de pe 
strada Colonel Langa până în curtea 
Chesturii. În acea curte mă țineam de 
mâna tatălui meu, dar el m-a împins 
înapoi și mi-a spus să mă duc acasă. 
Mama m-a tras de mână, așa că nu 
am intrat în curtea Chesturii. Femeile 
și copiii au fost lăsați să plece de aco-
lo și am mers înapoi pe jos spre casa 
în care locuiam. Pe drum însă ne-am 
speriat pentru că am început să ve-
dem cadavrele oamenilor împrăștiate, 
din care curgea sânge. Am înțeles 
atunci că fuseseră împușcați cu puțin 
timp în urmă, pentru că sângele era 
proaspăt. Ne-am înfricoșat și vreau să 
vă spun că frica de a fi omorât a fost 
o povară foarte grea, pe care am pur-
tat-o mult timp”, și-a amintit Michael 
Cernea care a mai afirmat că rasismul 
este o boală. „Îmi amintesc că într-o 
zi mă duceam spre școală. Era iar-
nă și am văzut în fața mea un băiat 
mai mare care și-a scos mănușile și 
când am ajuns în dreptul lui mi-a dat 
un pumn în față, care m-a doborât. 
M-a lovit, dar încă mai mult m-a umilit. 
Și nu pot uita acel pumn pe care nu-l 
meritam. Nu-i făcusem niciun rău, nu 
făceam decât să mă duc la școală.

A fost o vreme în care am purtat 
steaua galbenă în piept, pentru că 
așa era obligația pentru toți evreii. El 
a văzut că sunt evreu și mi-a dat acel 
pumn din dispreț, dintr-o ură simplă.

Această ură este generată de anti-
semitism și de alte forme de șovinism. 
Există rasism și în America, unde tră-
iesc de 45 de ani și văd cu ochii mei. 
Rasismul este o boală care duce la 
crimă”, a spus Michael Cernea care 
a mai vorbit, între altele, despre ne-
voia de a cultiva o societate în care 
șansele de dezvoltare ale fiecăruia să 
fie egale, indiferent de etnie.

„Societățile rasiste și xenofobe au 
de pierdut foarte mult prin neglijarea 
talentelor și capacităților oamenilor 
care aparțin minorităților”, a mai de-
clarat supraviețuitorul Pogromului de 
la Iași, Michael Cernea.

Marșul Vieții, călătorie în spațiu, 
timp și conștiință

Comemorarea sângerosului Po-
grom antievreiesc de la sfârşitul lunii 
iunie 1941 în cimitirele evreieşti din 
Iaşi, Podu Iloaiei şi Târgu Frumos a 
început în dimineaţa zilei de 29 iunie 
2021 cu Marşul Vieţii şi a fost o călă-
torie nu numai înapoi în istoria noas-
tră recentă, ci şi o călătorie în prezen-
tul şi viitorul nostru, o călătorie ce a 
redeşteptat amintiri dintr-un infern ce 
nu trebuie uitat, pentru ca niciodată să 
nu se mai poată repeta.

Marşul Vieţii, aflat anul acesta la a 
şaptea ediţie, a fost iniţiat în 2015 de 
către rabinul israelian Josef Wasser-
man, preşedintele Fundaţiei pentru 
Promovarea şi Dezvoltarea Iudaismu-
lui Român, în colaborare cu Mihai Chi-
rica, primarul municipiului Iaşi, şi este 
un proiect de o sensibilitate deosebită 
pentru poporul evreu şi pentru ieşeni, 
un eveniment de comemorare a victi-
melor Pogromului de la Iaşi din 29-30 
iunie 1941. Organizat cu convingerea 
că înţelegerea şi asumarea trecutului 
reprezintă o punte către construirea 
unei lumi mai bune, proiectul are sus-
ţinere deplină din partea Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România 
şi a Comunităţii Evreilor din Iaşi.

Acum, la împlinirea a 80 de ani de 
la Pogromul de la Iași, la evenimentul 
comemorativ au participat oficialităţi 
naţionale şi locale, membri ai corpului 
diplomatic acreditat la Bucureşti, su-
pravieţuitori şi urmaşi ai victimelor Po-
gromului (generaţia a doua şi a treia), 
militari ai armatei române şi israeliene, 
membri ai conducerii FCER, ai Comu-
nităţii Evreilor din Iaşi, elevi şi nume-
roşi cetăţeni ai Iaşiului (peste 400 de 
persoane) care au dorit să aducă un 
omagiu memoriei celor peste 14.000 
de evrei (conform Raportului Final al 
Comisiei Internaţionale pentru Studi-
erea Holocaustului din România), vic-
time ale odiosului masacru din acele 
zile tragice.

Mesajul urmaşilor miilor de evrei 
înhumaţi în gropile comune din Cimiti-
rul Păcurari este de reamintire a cum-
plitelor zile de la final de iunie 1941, 
pentru ca ele să fie cunoscute de ge-
neraţiile actuale şi viitoare și să nu se 
mai poată repeta niciodată.

Rabinul Josef Wasserman a de-
clarat: „Marșul Vieții este un exemplu 
nu doar pentru România, ci chiar pen-
tru întreaga lume. Dacă lumea ar face 
ceea ce face Iaşiul, atunci acest lucru 
va aduce aminte de paginile negre ale 
istoriei în fiecare an. Niciodată nu mai 
trebuie să se repete şi cred că acest 

marş aduce cinste oraşului, locuitori-
lor şi conducătorilor.”

Cu toţii, evrei şi neevrei, avem da-
toria morală să comemorăm victime-
le, să cinstim supravieţuitorii şi pe cei 
care i-au ajutat pe evrei, uneori chiar 
cu preţul propriilor vieţi, dând dovadă 
de deplin curaj şi nemărginită omenie.

Iaşiul a fost printre primele oraşe 
din România în care s-au stabilit evreii 
şi au avut o contribuţie importantă la 
dezvoltarea socio-economică şi şti-
inţifico-culturală a sa. De asemenea, 
primarul Mihai Chirica şi municipali-
tatea ieşeană au fost primii din ţară 
care şi-au asumat paginile negre şi în-
sângerate, pline de durere, din istoria 
oraşului şi au cerut iertare întinzând 
mâna spre colaborare şi prietenie.

Marşul Vieţii este un marş al durerii 
şi al aducerii aminte, dar şi un marş al 
prieteniei dintre evrei şi români, dintre 
România şi Statul Israel şi al speran-
ţei într-un viitor comun senin şi liniştit, 
într-o apropiere şi o colaborare traini-
că şi fructuoasă, cu multiple rezultate 
benefice pentru ambele popoare şi 
comunităţi.

Umăr la umăr şi braţ la braţ, par-
ticipanţii au străbătut dealul spre Ci-
mitirul Păcurari cu gândul la tragice-
le zile din iunie 1941 şi cu dorinţa ca 
odioasele crime să nu se mai repete 
niciodată.

Comemorare la cimitirele din Iași, 
Podu Iloaiei și Târgu Frumos
Ceremonia de comemorare din Ci-

mitirul Păcurari a început cu intonarea 
de către Fanfara Garnizoanei Militare 
Iaşi a imnurilor naţionale ale Români-
ei şi Statului Israel.

Consilierul prezidenţial Sergiu Nis-
tor a dat citire mesajului transmis de 
Klaus Werner Iohannis, preşedintele 
României.

Apoi au rostit alocuțiuni un mare 
număr dintre participanții la ceremo-
nie. E.S. David Saranga, ambasado-
rul Statului Israel: „Zilele de 29 şi 30 
iunie sunt zile importante pentru noi 

toţi, zile pe care nu trebuie să le ui-
tăm, să nu fim indiferenţi în faţa urii, 
rasismului, xenofobiei.”

Deputat Alexandru Muraru, repre-
zentant special al Guvernului Româ-
niei pentru promovarea politicilor me-
moriei, combaterea antisemitismului 
şi xenofobiei: „Holocaustul a fost un 
act al barbariei extreme, o coborâre 
lentă spre dezumanizare.”

E.S. Arthur Mattli, ambasadorul 
Confederaţiei Elveţiene în România: 
„Trecutul ignorat se repetă, popoarele 
au dreptul la justiţie, adevăr şi reme-
morare; viitorul are nevoie de amintiri.”

Au mai participat Marian Grigoraş, 
prefectul judeţului Iaşi, Costel Alexe, 
preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.

Mihai Chirica, primarul municipiu-
lui Iaşi, a spus că „Iaşiul are datoria de 
a nu da uitării ceea ce s-a întâmplat 
aici în urmă cu 80 de ani, de a cinsti 
memoria victimelor, pe supravieţuitori 
şi pe cei care, în acele zile ale neome-
niei, au dat dovadă de înalt umanism, 
salvându-i şi apărându-i, uneori chiar 
cu preţul propriei vieţi, pe semenii lor 
de origine evreiască. Pogromul antie-
vreiesc din iunie 1941 este parte a tre-
cutului nostru istoric, pe care cu greu 
ni l-am asumat, după 1989, în calita-
te de comunitate locală şi naţională. 
Suntem primul oraş din România care 
a avut forţa să vorbească direct, des-
chis şi absolut, în măsura adevărului, 
despre o pagină din istoria acestui 
oraş şi a acestei ţări, care s-a petre-
cut, care nu poate fi dată uitării.”

Au fost, de asemenea, prezenți 
E.S. ambasadoarea Franţei în Româ-
nia, Laurence Auer, Felix Klein, co-
misar al Guvernului Federal German 
pentru evreii din Germania şi lupta 
împotriva antisemitismului, Alexander 
Avram, din partea Yad Vashem, Alan 
Schneider, B’nai B’rith Global, Daniel 
Höltgen, reprezentant special al Con-
siliului Europei pentru combaterea 
antisemitismului, antiislamismului și a 
altor infracțiuni de intoleranță și ură.

Deputatul Silviu Vexler, preşedin-
tele FCER-CM, a spus, între altele: 
„Comemorarea aceasta este o lecţie 
şi un efort de rememorare, rememo-
rarea suferinţei; în aceste momente 
de amintire şi recunoştinţă avem da-
toria să nu uităm lecţiile trecutului şi 
să folosim educaţia tinerei generaţii 
de elevi ca pe o armă eficientă împo-
triva Holocaustului; mă bucur să văd 
că alături de noi, la comemorare, sunt 
prezente grupuri de elevi conduse de 
profesorii lor.”

E. Kupferberg, secretar general al 
FCER-CM: „Faptul că existăm este o 

(Continuare în pag. 6)

B. Ides-Vladcovschi și A. Lozneanu
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celebrare a vie-
ţii, aşa cum se 

spune în Hagada şel Pesah, este o 
datorie sfântă să povestim din gene-
raţie în generaţie despre cele întâm-
plate în zilele Pogromului de la Iaşi, 
din 29-30 iunie 1941. Nu trebuie să 
uităm, pentru că aceste orori se pot 
repeta şi altor popoare ale lumii, evreii 
sunt precum hârtia de turnesol a ome-
nirii. Inimile şi minţile noastre refuză 
să accepte că aceste atrocităţi chiar 
s-au întâmplat. Din păcate, nu a fost 
doar un vis urât, ci un fapt real, ce s-a 
petrecut aici, în inima Moldovei.”

Alexandru Florian, director general 
al Institutului Naţional pentru Studie-
rea Holocaustului din România „Elie 
Wiesel”: „Iaşiul este un loc solemn, 
unde au fost personalizate «spaţii ale 
memoriei», şi anume: Piaţa Martirilor 
Evrei, Piaţa Drepţilor între Popoare, 
plăcile comemorative de la Chestura 
de poliţie şi de la gara Iaşi, semne de 
neuitare în timp a tragicului Pogrom 
antievreiesc din 29-30 iunie 1941, 
semne ce alcătuiesc un autentic tra-
seu al memoriei la Iaşi.” De aseme-
nea, a adus un omagiu victimelor din 
gropile comune şi ofiţerilor şi soldaţi-
lor evrei căzuţi în Războiul de Reîn-
tregire, ce se află înhumaţi în Parcela 
Eroilor Evrei care au luptat în Primul 
Război Mondial pentru făurirea Ro-
mâniei Mari. Totodată a avertizat că 
„memoria trebuie să rămână trează” 
la orice manifestări de ură, intoleran-
ţă, antisemitism, xenofobie.

Au mai participat: Benjamina Ides 
Vladcovschi, preşedinta Comunităţii 
Evreilor din Iaşi, acad. Michael Cer-
nea, supravieţuitor al Pogromului de 
la Iaşi, rabinii Rafael Shaffer, Yeho-
shua Aharonovitch şi Josef Wasser-
man, reprezentantul ambasadei SUA 
în România, miniştri secretari de stat 
de la MAPN, MI şi Ministerul Culturii, 
ş.a. Cu toţii au condamnat barbaria 
extremă de atunci, din timpul celui 
mai mare masacru din istoria moder-
nă a României, au adus un pios oma-
giu victimelor şi au exprimat angaja-
mentul lor solemn ca astfel de crime 
împotriva umanităţii să nu se mai re-
pete niciodată.

Benjamina Ides Vladcovschi, pre-
şedinta Comunităţii Evreilor din Iaşi, a 
subliniat:

„Un destin nemilos a vrut ca, de 
80 de ani, să comemorăm şi să ne 
reculegem la mormintele comune ale 
morţilor noştri, fie la Iaşi, fie la Podu 
Iloaiei sau la Târgu Frumos, Roman, 

Călăraşi, peste tot unde a curs sânge 
nevinovat.

În spiritul aceleiaşi datorii, ne adu-
cem aminte să ne închinăm memoriei 
celor care, pentru simpla vină de a se 
fi născut evrei, şi-au găsit sfârşitul în 
suferinţe atroce, deşi unii fuseseră 
ofiţeri ai armatei române, ca maiorul 
dr. Vascaboinic, ucis chiar în timp ce 
purta uniforma militară, medic pentru 
care sănătatea ostaşului era supre-
mul ţel, sau locotenentul Laufer, con-
ducătorul fanfarei militare locale, dr. 
Cazac Averbuch, pediatrul cu inima 
de aur, medicul copiilor nevoiaşi indi-
ferent de confesiune, atâţia profesori, 
intelectuali, comercianţi cinstiţi, mese-
riaşi modeşti, a căror faimă depăşea 
adesea frontierele cetăţii.

Toţi au muncit cu devotament şi cu 
sârguinţă, contribuind la prosperitatea 
şi renumele oraşului nostru.”

Întrebând retoric „cum de a fost 
posibil ca, în Iaşiul culturii, oraşul în 
care convieţuiau în armonie români şi 
evrei, să fie trimişi să moară în chinuri 
atâţia nevinovaţi?”, președinta CE Iași 
a subliniat că „rămâne o datorie de 
conştiinţă a celor în care sentimentele 
omeneşti nu au dispărut” să se asigu-
re că atrocitățile nu se vor repeta.

Acuzațiile aduse evreilor s-au do-
vedit fără temei, după cum constatase 
chiar generalul Leoveanu, conducăto-
rul anchetei asupra masacrului, care 
a recunoscut lipsa oricărei probe acu-
zatoare la adresa populaţiei evreieşti, 
ca şi execuţiile fără temei sau expedi-
erea nevinovaţilor în Trenurile Morții.

„Am convingerea şi speranţa că 
omenirea, indiferent de credinţa religi-
oasă, va înţelege că ne închinăm unui 
unic Dumnezeu care a hărăzit zilele 
ce le avem de trăit, pentru a convieţui 
în bună înţelegere, toleranţă şi priete-
nie.”

Vorbind la ceremoniile de la Cimiti-
rul din Păcurari, E.S. David Saranga, 
ambasadorul Statului Israel, a amintit 
chinurile la care au fost supuși evreii 
în zilele pogromului, faptul că au fost 
„umiliți, torturați, uciși, scoși din case-
le lor, li s-au luat libertatea și viața, iar 
cei care au supraviețuit gloanțelor au 
fost duși la gară și urcați în Trenurile 
Morții, în vagoanele închise ermetic și 
plimbați ore sau zile întregi într-o căl-
dură sufocantă. 2.600 de evrei au mu-
rit sufocați sau de sete, iar alții și-au  
pierdut mințile. La acest masacru au 
participat soldați, polițiști și civili ro-
mâni. A fost un asasinat sângeros, 
nemilos, comis de regimul Ion Anto-
nescu”, a arătat el.

Ambasadorul a evocat apoi me-
moria unui tânăr dus cu familia la 
Chestură și urcat în Trenurile Morții, 
când, în urma călătoriei de patru zile, 
din 120 de persoane din vagonul lui, 
au rămas doar 6. „Ne amintim azi de 
victimele urii, dar ne amintim și de cei 
care au supraviețuit, dintre care mulți 
au venit în Israel”, a arătat în continu-
are David Saranga care a subliniat că 
o parte dintre ei au rămas în România 
și au continuat să spună povestea lor 
generațiilor tinere, așa cum a făcut 
Iancu Țucărman. Vorbitorul a promis 
că, deși Iancu a murit, el va continua 
să povestească. Statul Israel, a mai 
arătat ambasadorul, este răspunsul 
la ceea ce s-a întâmplat în trecut. S-a 
reușit crearea unui loc sigur pentru 
evrei, garanția că o astfel de tragedie 
nu mai poate să-i amenințe pe evrei.

David Saranga a amintit și de 
reapariția, în ultimii ani, a antisemi-
tismului, inclusiv în politică. Forțele 

extremiste care s-au impus reprezintă 
un pericol la adresa valorilor demo-
cratice, a toleranței și respectului reci-
proc. În ceea ce o privește, România 
a făcut pași importanți pentru asu-
marea memoriei și responsabilității 
pentru trecut, a conchis ambasadorul 
Statului Israel.

Ceremonia comemorativă din Ci-
mitirul evreiesc Păcurari s-a înche-
iat cu rostirea rugăciunilor de către 
rabinul Rafael Shaffer, prim-rabin al 
FCER-CM, rabinul Yehoshua Aharo-
novitch, rabinul Comunităţii Evreilor 
din Iaşi, şi David Saranga. La monu-
mentul din faţa gropilor comune au 
fost depuse coroane de flori, în acor-
durile solemne ale fanfarei militare.

În Cimitirul evreiesc din Podu Iloa-
iei, în faţa monumentului ridicat în me-
moria celor 1.200 de victime înhumate 
în gropile comune de aici s-au aprins 
lumânări, s-au psalmodiat rugăciuni 
de pomenire, s-au depus numeroase 
coroane de flori şi s-au rostit cuvân-
tări-omagiu în memoria victimelor.

Primarul oraşului a vorbit despre 
iniţierea unui proiect de declarare a 
cimitirului ca monument istoric şi in-
cluderea sa într-un traseu de pelerinaj 
pentru turiştii din ţară şi străinătate.

Juristul Albert Lozneanu, secre-
tarul Comunităţii Evreilor din Iaşi, a 
amintit:

„La 80 de ani distanţă de la atro-
cităţile suferite de evreii din oraşul 
nostru, atât în timpul Pogromului de 
la Iaşi, cât şi în Trenurile Morţii, avem 
datoria morală de a le cinsti memoria 
şi de a le aduce un omagiu care să 
onoreze sacrificiul lor.

La 29 iunie 1941, la Iaşi se for-
mau primele Trenuri ale Morţii din 
România... Nu îndrăznesc să vă cer 
acum să vă imaginaţi că în fiecare 
vagon (care era de fapt un vagon de 
transportat animale sau materiale de 
construcţii) au fost înghesuite peste 
100 de suflete nevinovate. Mai apoi 
vagoanele acestea au fost închise 
ermetic, iar ferestrele de aerisire au 
fost acoperite cu scânduri, astfel că 
cei care nu au murit de foame sau de 
sete şi-au pierdut viaţa prin asfixiere.”

Vorbitorul a îndemnat participanții 
și autoritățile să vegheze ca să nu se 
mai repete niciodată „asemenea clipe 
de groază”. „Flacăra iudaismului nu 
s-a stins şi nici nu se va stinge; nici-
când nu vom mai tolera acţiuni anti-
semite, rasiste, xenofobe”, a spus el.

În continuare a avut loc un peleri-
naj comemorativ şi în Cimitirul evre-
iesc din Târgu Frumos, acolo unde, 
în gropile comune, se află înhumate 
osemintele a cca 645 de victime din 
Trenul Morţii Iaşi-Călăraşi.

În faţa gropilor comune s-au aprins 
lumânări, s-au depus coroane de flori 
şi s-au rostit rugăciuni în memoria vic-

timelor care au avut o unică vină: ace-
ea de a se fi născut evrei.

Prof. dr. Michael Shafir a adus un 
pios omagiu victimelor şi a reamintit 
tuturor vorbele bunului său prieten, 
Iancu Ţucărman, supravieţuitor al 
Trenului Morţii Iaşi - Podu Iloaiei, de-
cedat la începutul acestui an, care ne 
îndemna mereu să nu fim indiferenţi, 
pentru ca astfel de crime odioase să 
nu mai fie posibile niciodată!

Fie ca amintirea victimelor să fie în 
veci binecuvântată!

Conferința internațională  
„Iași 1941-2021:  

Memorie, Asumare, Uitare” 
Institutul „Elie Wiesel” și Universi-

tatea „Alexandru Ioan Cuza” au orga-
nizat un simpozion cu participare ro-
mânească și străină despre condițiile, 
cauzele, desfășurarea și consecințele 
Pogromului de la Iași,  în contextul an-
tisemitismului românesc.

Deschizând lucrările conferinței, 
Conțiu Tiberiu Șoitu, decanul 
Facultății de Filosofie și Științe So-
cial-Politice de la Universitatea „Al.I. 
Cuza”, i-a salutat pe participanți, a 
evocat evenimentele din iunie 1941 și 
cauzele care au determinat Pogromul.

Rectorul Universităţii, Tudorel 
Toader, şi-a manifestat recunoştinţa 
„pentru pagina de istorie care va fi scri-
să” prin lucrările ce vor fi prezentate 
în cadrul Conferinţei. „Privind la scara 
istoriei, românii au trăit în demnitate, 
fiind adesea victime, şi nu agresori, 
încercând să depăşească adesea 
dificultăţile vremurilor, construindu-şi 
identitatea naţională şi unitatea stata-
lă în bună convieţuire cu minorităţile 
existente... În istoria noastră mai ve-
che sau mai recentă au existat însă şi 
pete negre având în lanţul lor cauzal 
ideologii de import, străine gândirii po-
porului român. Considerăm că o astfel 
de gaură neagră din istoria noastră a 
fost şi Pogromul de la Iaşi, petrecut 
în urmă cu 80 de ani... Nu putem şi 
nu avem voie să uităm cele petrecute 
în urmă cu 80 de ani”, a spus Tudorel 
Toader.

Potrivit reprezentantului special 
al Guvernului României pentru pro-
movarea politicilor memoriei, com-
baterii antisemitismului şi xenofobi-
ei, Alexandru Muraru, „Pogromul 
de la Iaşi a fost unul dintre cele mai 
înfricoşătoare evenimente ale Holo-
caustului din România. Acest Pogrom 
a schimbat cu totul destinul oraşului 
Iaşi şi istoria acestuia. (...) Cele pes-
te 13.000 de victime şi supravieţuitori 
ai Pogromului merită ca cercetările 
aprofundate să fie efectuate la ni-
vel naţional şi internaţional în 
ceea ce priveşte Holocaustul, 

(Urmare din pag. 5)

Prim-Rabin R. Shaffer (dr.) 
și rabin Y. Aharonovici

A. Muraru (stg.), T. Șoitu, T. Toader, D. Saranga, M. Chirica și Al. Florian
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iar rezultatele să fie publica-
te şi diseminate”. Vorbitorul a 
propus organizarea de noi pro-

grame de masterat şi doctorat care să 
studieze Holocaustul în universităţile 
din România. „Acest lucru este prevă-
zut şi în Planul de Acţiune al Strategiei 
naţionale pentru prevenirea şi com-
baterea antisemitismului, xenofobiei,  

radicalizării și discursului instigator la 
ură”, a afirmat el.

În cuvântul său, E.S. David Sa-
ranga, ambasadorul Statului Israel 
în România, a arătat că despre Ho-
locaustul din România s-a vorbit mai 
puţin în societatea israeliană, deoare-
ce i-au lipsit anumite caracteristici. A 
apărut în spaţiul public israelian abia 
în ultimii ani, deşi a fost un Holocaust 
nemilos, sângeros, cum a fost regi-
mul Ion Antonescu. „Prin punerea în 
lumină a acestor atrocităţi consolidăm 
angajamentul nostru de a păstra vie 
memoria Holocaustului. Adevărul, ori-
cât de dureros, trebuie cunoscut pen-
tru ca istoria să nu se repete”, a spus 
David Saranga care a subliniat că „în 
faţa atrocităţilor, majoritatea oameni-
lor au păstrat tăcerea, au închis ochii, 
au ales să nu intervină. Tăcerea lor a 
însemnat pentru mii de evrei condam-
narea la moarte”.

Ambasadorul Confederaţiei Elveţi-
ene în România, Arthur Mattli, a spus 
că evenimentul este important „nu 
doar pentru Iaşi, nu doar pentru Ro-
mânia, ci pentru noi toţi. De-a lungul 
anilor am învăţat un lucru important: 
viitorul are nevoie de amintiri. Fără 
memorie ne-am lipsi de umanitate, iar 
trecutul ignorat s-ar repeta în mod fa-
tal. (...) O preocupare specială pentru 
noi toţi trebuie să fie nerepetarea. În 
prezent este esenţial ca, pentru pre-
venirea atrocităţilor, nu numai statele, 
ci şi toate grupurile din societate să fie 
implicate”, a spus ambasadorul Arthur 
Mattli.

Mihai Chirica, primarul municipiu-
lui Iași, a arătat că această conferinţă 
la 80 de ani după pogrom „nu este un 
tribunal, nu vrea să acuze pe nimeni, 
nu vrea să acuze vinovaţi cu nume şi 
prenume, ci vrea să fie un curs despre 
adevăr, o lecţie despre adevărul care 
trebuie spus şi dacă doare, şi dacă nu 
doare. Dar trebuie rostit, pentru că în 
minciună nu poţi supravieţui şi nu poţi 
reclădi nimic bazându-te pe ignoranţă 
şi neadevăr. De aceea această confe-
rinţă vrea să fie startul unei alte abor-
dări”. El a propus organizarea anuală, 
odată cu comemorarea Pogromului 
de la Iaşi, a unei conferințe comune 
despre cultură, despre religie, despre 
istorie, despre naţiuni şi despre tot 
ceea ce înseamnă valorile umanităţii.

În alocuțiunea sa, Eduard Kupfer-
berg, secretar general al FCER-CM, 
a considerat că această comemorare 
este un moment trist, unul în cadrul 

căruia trebuie să ne aducem aminte 
de cei care au murit, dar și că alții au 
rămas în viață. Din păcate, a arătat 
vorbitorul, antisemitismul nu a dispă-
rut, a reapărut inclusiv în Parlamentul 
României, pe internet. Sunt procurori 
care nu consideră importante atacuri-
le antisemite. E. Kupferberg i-a salu-
tat pe cei care se alătură evreilor, dar 

care, din păcate, sunt puțini la număr.
Benjamina Ides-Vladcovschi, 

pre șe dinta CE Iași, a mulțumit celor 
care participă la comemorare, pre-
cum și organizatorilor evenimentelor 
atât de diverse și multilaterale. Comu-
nitatea Evreilor din Iași are datoria de 
a nu-i uita pe evreii uciși în pogrom, 
deoarece uitarea este o validare a 
minciunilor.

Acad. Michael Cernea (SUA), 
supraviețuitor al pogromului, a evocat 
ceea ce a trăit pe vremea când era un 
copil de 10 ani, teama care l-a cuprins 
când a început pogromul și a mulțumit 
guvernului pentru organizarea acestui 
simpozion.

Alexandru Florian, directorul 
general al Institutului „Elie Wiesel”, 
a mulțumit Universității „Al.I. Cuza“, 
Facultății de Filosofie, cu care are un 
parteneriat de 20 de ani, pentru orga-
nizarea conferinței dedicate memoriei 
Pogromului de la Iași. De asemenea, 
a mulțumit mass-media, deoarece 
fără comunicare orice fel de acțiune 
este inutilă și mesajele trebuie să 
ajungă la societatea civilă în condițiile 
în care, la ora actuală, în Parlamentul 
României și-au găsit loc partide extre-
miste.

Comunicări cu o arie tematică 
extinsă

Primul panel al conferinței inter-
naționale s-a intitulat „Antisemitism 
politic și cultural în România interbe-
lică” și a fost moderat de Ana Bărbu-
lescu.

Au fost prezentate cinci refera-
te pe acest subiect: „Antisemitism și 
denaturalizarea evreilor în România 
interbelică” – prezentat de Constan-
tin Iordachi; „Violență, antisemitism 
și boicot: venirea la putere a lui Hitler 
în 1933 și influența sa asupra politicii 
din România interbelică” – de Valentin 
Săndulescu; „Principalele caracteris-
tici ale politicii antisemite din Româ-
nia interbelică” – de Dennis Deletant; 
„Antisemitismul politic românesc în 
context internațional” – de Roland 
Clark; și „Ce cunoaștem și ce nu des-
pre antisemitismul românesc din peri-
oada interbelică” – de Armin Heinen.

Lucrările au analizat situația drep-
turilor dobândite de evreii din Româ-
nia și pierderea, pe parcursul istoriei, 
a acestor drepturi, diferitele teze și 
concepții antisemite care au influențat 
antisemitismul românesc, succesul 

politic al mișcării legionare, datorită 
alianțelor încheiate cu partide politice 
istorice, introducerea  în perioada in-
terbelică de către guvernele cu diferite 
orientări a legilor antievreiești, pătrun-
derea antisemitismului european prin 
traducerea lucrărilor cu caracter an-
tisemit, formarea în România a unor 
organizații antisemite încă din secolul 
al XIX-lea, crearea unor organizații 
fasciste și a unor mișcări studențești 
cu caracter legionar, vizite ale unor 
demnitari români la statele majore ale 
mișcărilor fasciste din străinătate.

Concluzia generală în urma aces-
tor referate a fost că România, în peri-
oada interbelică, s-a situat în plutonul 
de frunte al antisemitismului euro-
pean.

Crime și pedepse
Al doilea panel, moderator Tibori 

Szabó Zoltàn, s-a întitulat „Pogromuri 
și masacre în vara lui 1941” și a cu-
prins șapte referate.

„Baie de sânge în România: 
percepțiile străinilor cu privire la po-
gromurile și masacrele din România 
din vara anului 1941“, de Gaëlle Fis-
her, a abordat ecourile din străinătate, 
mai ales în SUA, ale Pogromului de 
la Iași, atât în publicații ca New York 
Times, cât și în cele ale evreilor ro-
mâni din America, publicându-se in-
clusiv lista victimelor Pogromului din 
Iași. De menționat că informațiile au 
ajuns cu întârziere, articolele au apă-
rut în cursul anului 1942.

„Curățirea terenului în Basara-
bia: în orașe, în lagăre de tranzit, 
în Chișinău”, de Paul Shapiro, des-
crie atitudinea și măsurile luate de 
autoritățile române, respectiv arma-
ta și jandarmeria, pe parcursul cu-
ceririi Basarabiei, unde au fost uciși 
250.000 de evrei basarabeni de ori-
gine rusă, considerați de autoritățile 
române periculoși. Antonescu, a sub-
liniat autorul, a manifestat o ură spe-
cială împotriva evreilor din Basarabia. 
Scopul urmărit era golirea Basarabiei 
de evrei. Cei care nu au fost uciși au 
fost concentrați în lagăre și ghetouri, 
inclusiv în Chișinău, și apoi deportați 
în Transnistria.

„Cercetări penale în cazul gropii 
comune din pădurea Vulturi, Popri-
cani”, de Irinel Rotaru, a adus noi de-
talii despre asasinarea unui grup de 
evrei, bărbați, femei și copii, în aceas-
tă pădure, noi probe materiale și măr-
turii, precum și încercări de a ascunde 
unele probe.

„Impactul masacrului de la Babi 
Yar asupra populației neevreiești din 
Kiev, septembrie-octombrie 1941”, de 
Karel Berkhof, este prima încercare 
de a cerceta poziția populației față 
de masacrarea evreilor, stabilindu-se 
nuanțe în atitudine, în funcție de vâr-
stă sau de proveniența geografică.

„Ce-și amintesc supraviețuitorii? 
Analiza mărturiilor din timpul anche-
tei judiciare postbelice”, de Marius 
Cazan, arată intențiile celor care au 
depus mărturii pentru a-i pedepsi pe 
cei vinovați, categoriile care au de-
pus mărturie, supraviețuitori ai de-
portărilor, persoane care au suferit, 
martori, multe văduve, copii, calitatea 
informațiilor și viziunile diferite asupra 
acelorași fenomene.

Două comunicări s-au ocupat de 
procesul Pogromului de la Iași: „Lotul 
criminalilor de război implicați în Po-
gromul de la Iași, între condamnare și 
achitare”, de Daniel Boboc; și „Geno-
cidul în sala de judecată: polemici și 

reușite în procesul Pogromului de la 
Iași (1948)”, de Andrei Muraru. Primul 
referat prezintă detalii privind organi-
zarea procesului, categoriile de crimi-
nali, felul în care au fost capturați și 
menționează faptul că o parte dintre 
vinovați nu au fost prinși deoarece 
au fugit din țară. Al doilea studiu se 
ocupă de aspectele juridice ale pro-
cesului, în condițiile în care în 1948 
legislația s-a modificat, iar faptul că 
procesul s-a judecat 7 ani după ce a 
avut loc pogromul a influențat și măr-
turiile depuse. Autorul menționează 
și existența unor intervenții în favoa-
rea unor acuzați, astfel că au și fost 
eliberați 230 de arestați. Judecata, 
a arătat Andrei Muraru, s-a efectuat 
ținând cont de puncte de vedere poli-
tice, nu juridice. Nu a fost condamnat 
niciun soldat, ci numai demnitari, nu 
s-a vorbit despre antisemitism și nici 
despre implicarea populației.

Forme noi de antisemitism  
pe plan internațional

Al treilea panel s-a desfășurat sub 
titlul „Memoria Holocaustului, antise-
mitism și extrema dreaptă în Europa 
contemporană” și a fost moderat de 
Paul Shapiro. Au fost prezentate cinci 
comunicări.

În „Antisemitism și anticomunism: 
despre condițiile de reproducere 
a unui amalgam toxic”, Mihai Dinu 
Gheor ghiu a făcut un istoric al „mi-
tului iudeo-comunist”, folosit pentru 
justificarea comportamentului violent 
în timpul pogromului și pe parcursul 
războiului, a arătat cum „persecutații 
au devenit persecutori după al Doilea 
Război Mondial”, referire la stalinis-
mul perpetuat de evrei și cum a fost 
reformulat după 1989 acest mit sub 
forma mitului conspirației evreiești de 
a stăpâni lumea.

În „Iliberalism și antisemitism în Eu-
ropa Centrală și de Est”, Michael Sha-
fir face o analiză a cauzelor reapariției 
acestei ideologii, propagarea ei mai 
ales în Polonia și Ungaria și felul în 
care liderii iliberali ai celor două țări au 
încercat să modifice viziunea despre 
Holocaust prin falsificarea adevăruri-
lor istorice. Printr-o echivalare forțată 
a Holocaustului și a prigonirilor anti-
comuniste din Ungaria și Polonia, s-a 
încercat învinovățirea evreilor. În ceea 
ce privește Holocaustul, guvernele nu 
au recunoscut implicarea țărilor lor în 
deportarea și asasinarea evreilor în 
lagărele de exterminare.

În comunicarea „Memoria victi-
melor deportărilor din Transilvania de 
Nord din perioada 1940-42”, autorul, 
Tibori Szabó Zoltàn, demonstrează, 
pe baza unor documente, neadevărul 
susținut de actualul regim de la Bu-
dapesta, potrivit căruia evreii au fost 
deportați numai după ocuparea Un-
gariei de trupele germane, din martie 
1944. De asemenea, se arată că mulți 
criminali de război implicați în deporta-
rea evreilor din perioada 1940-1942 nu 
au putut fi pedepsiți deoarece au fugit 
și au primit azil în SUA și în alte țări.

Subiectul ales de Alexandru Mura-
ru, „Memoria Pogromului de la Iași din-
colo de Oceanul Atlantic, după 80 de 
ani. Noi povești și descoperiri printre 
amintirile supraviețuitorilor Holocaus-
tului din România aflați în SUA”, a fost 
rodul unei activități de cercetare prin-
tre evreii români din America. Autorul 
a folosit mai ales mărturiile lui Moshe 
Yassur și Yehuda Evron care mai sunt 
în viață. Amândoi copii în timpul Po-
gromului, (Continuare în pag. 8)

Foto: A. Cuba
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au suferit din 
cauza pierderii 

membrilor familiei și din cauza sărăci-
ei și a excluderilor sociale în care au 
ajuns.

Alexandru Avram, cercetător la 
Yad Vashem, a prezentat conceptul 
de „ghetou deschis”, principiile care 
se aplică în stabilirea orașelor din 
România în care au existat astfel de 
ghetouri, iar cei care au locuit acolo 
au dreptul la recompensă din partea 
statului german.

Concluziile au fost însumate de 
E.S. Radu Ioanid, istoric, ambasa-
dorul României în Israel, și de Felix 
Klein, comisar al Guvernului Federal 
German pentru Evreii din Germania și 
Lupta împotriva Antisemitismului.

Radu Ioanid a considerat conferința 
internațională drept o reușită în care 
s-au abordat probleme importante. 
S-a subliniat originea Holocaustului, 
au fost făcute analize excelente ale 
antisemitismului din România în pe-
rioada interbelică, precum și ale con-
textului european al antisemitismului 

românesc. Potrivit lui Felix Klein, s-a 
manifestat un respect al demnității 
umane prin memoria victimelor. El i-a 
îndemnat pe cercetători să continue 
studiile, deoarece mai sunt multe as-
pecte nelămurite, iar astăzi arhivele 
sunt deschise.

Inaugurarea Muzeului de Istorie 
a Pogromului de la Iași – un gest 

reparator pentru comunitatea 
evreiască

Un moment emoționant al ceremo-
niilor de comemorare a fost inaugura-
rea Muzeului Pogromului de la Iași. În 
mod simbolic, acesta se află în clă-
direa fostei Chesturi de poliție unde, 
în acea duminică sângeroasă, și-au 
pierdut viața sute de evrei. Muzeul 
a fost realizat de Consiliul Județean 
Iași, cu sprijinul Institutului „Elie Wie-
sel” și al Muzeului Memorial al Holo-
caustului din Washington.

La ceremonia de inaugurare au 
participat oficialități și un numeros 
public, printre care supraviețuitori ai 
Holocaustului.

În cuvântul său, Alexandru Muraru 
a arătat că Muzeul este rezultatul unui 
proiect propus în urmă cu zece ani. 
Crearea Muzeului, a apreciat el, este 
cel mai important demers făcut în ulti-
mii 80 de ani pentru a păstra memoria 
pogromului. Iar păstrarea memoriei 
Holocaustului este o sarcină perma-
nentă, mai ales astăzi, în condițiile 
creșterii antisemitismului.

Michael Cernea, supravieţuitor al 
pogromului, a evocat amintirile dure-
roase din acele zile.

Costel Alexe, preşedintele Consi-
liului Judeţean Iaşi, a subliniat: „Mu-
zeul Pogromului (...) evocă memoria 

miilor de victime nevinovate și este 
un gest reparator față de comunita-
tea evreiască. Avem obligația morală 
să nu permitem ca astfel de tragedii 
să se repete. Trebuie să ne amintim 
istoria aşa cum a fost, fără să tre-
cem sub tăcere adevărurile incomo-
de, iar Muzeul Pogromului de la Iaşi 
va fi un simbol al luptei împotriva in-
toleranţei etnice sau religioase.” El 
a vorbit despre semnificația mărtu-
riilor supraviețuitorilor, menționând 
contribuția în această direcție a 
evocărilor lui Iancu Țucărman (z.l.), 
supraviețuitor al Trenurilor Morții.

Mihai Chirica, primarul Iaşiului, a 
arătat că Muzeul va întregi bogăția 
capitalei istorice Iași, cu bune, dar și 
cu drame. Documentele și mărturiile 
păstrate în Muzeu vor fi o adevărată 
școală pentru cei care doresc să cu-
noască ce s-a întâmplat în acele zile. 
Obligația noastră este să recunoaștem 
și să ne asumăm realitatea de atunci, 
să acționăm în așa fel încât astfel de 
lucruri să nu se mai repete.

Eduard Kupferberg, secretarul ge-

neral al FCER-CM, a arătat: „Astăzi 
i-am comemorat pe cei care și-au 
pierdut viața în acele zile de pogrom, 
îngropați în cele trei cimitire. Atunci, 
viața evreilor avea o valoare mică 
și aceasta deoarece așa au făcut 
autoritățile care, treptat, i-au degra-
dat. În ultimii ani, viața evreilor a de-
venit iar ieftină, sunt atacate cimitire, 
sinagogi, dar și vieți. Și toate acestea 
pot fi înfăptuite deoarece pentru astfel 
de gesturi nu se plătește, niciodată nu 
se găsesc vinovații sau, dacă da, ei 
sunt copii, adolescenți. Trebuie căutați 
adevărații vinovați, cei din spatele lor, 
cei care provoacă ura, mai ales pe in-
ternet, iar legile care există nu trebuie 
să  rămână numai pe hârtie.” Secreta-
rul general al FCER-CM i-a enumerat 
apoi și pe cei care în zilele Pogromu-
lui de la Iași au stat alături de evrei și 
le-au salvat viața, iar Statul Israel le-a 
acordat titlul de „Drepți între popoare”. 
Eduard Kupferberg a mulțumit tuturor 
celor care s-au implicat în realizarea 
Muzeului Pogromului.

Daniel Höltgen, reprezentant spe-
cial al Consiliului Europei pentru 
combaterea antisemitismului, anti-
islamismului şi a altor infracţiuni de 
intoleranţă şi ură, a menționat pro-
gresele României în combaterea an-
tisemitismului, iar în acest context 
comemorarea Pogromului de la Iași 
reprezintă un moment important care 
arată că România a ales să răspundă 
provocărilor antisemite. Este nevoie 
de un efort comun în lupta împotriva 
antisemitismului în Europa, de aceea 
UE va elabora un ghid de protecție a 
comunităților evreiești.

Alexandru Florian, directorul Insti-
tutului Naţional pentru Studierea Ho-
locaustului din România „Elie Wiesel”, 
a mulțumit Consiliului Județean Iași 

pentru spațiul acordat, în condițiile 
în care curtea și clădirea Chesturii 
au fost martorele istoriei Pogromului. 
Alături de alte locuri memoriale exis-
tente la Iași, și Muzeul va face parte 
dintr-un traseu al memoriei. Curtea 
Chesturii, a mai arătat el, este un 
simbol al ororilor înfăptuite împotriva 
evreilor din România, Transnistria, 
Bucovina. Alexandru Florian a evocat, 
de asemenea, memoria tatălui său, 
Radu Florian, supraviețuitor al Tre-
nurilor Morții, care în 1995 a depus 
mărturie la Muzeul Holocaustului din 
Washington.

După ceremonii, cei prezenți au 
avut posibilitatea să viziteze Muze-
ul. Evenimentul s-a încheiat printr-un 
concert In memoriam al Corului „Ga-
vriil Muzicescu” al Filarmonicii ieşene.

Colocviul internaţional  
„80 de ani de la Holocaustul 

(Șoahul) din România”
În zilele de 30 iunie - 1 iulie 2021 a 

avut loc la Iaşi Colocviul Internaţional 
„80 de ani de la Holocaustul (Şoahul) 
din România”.

Responsabilii ştiinţifici ai Comite-
tului de organizare au fost: profesor 
dr. Carol Iancu, profesor emerit de 
Istorie contemporană la Universitatea 
„Paul Valéry” din Montpellier, membru 
emerit la Centrul de Cercetări Inter-
disciplinare de Ştiinţe Umane şi Soci-
ale, membru de onoare al Academiei 
Române; profesor dr. Alexandru Flo-
rin Platon, profesor la Facultatea de 
Istorie a Universităţii „Al.I. Cuza” din 
Iaşi, directorul Centrului de Istorie a 
Evreilor şi Ebraistică „Dr. Alexandru 
Şafran”; Adrian Cioflâncă, directorul 
Centrului pentru Studiul Istoriei Evre-
ilor din România „Wilhelm Filderman” 
din Bucureşti.

În sesiunea de deschidere a 
Colocviului internaţional au transmis 
mesaje de salut, de omagiere şi re-
memorare a victimelor şi în egală mă-
sură a supravieţuitorilor şi a oamenilor 
de mare omenie ce au salvat evrei în 
acele zile de neomenie: E.S. David 
Saranga; Muriel Augry Merlino, direc-
toarea Institutului Francez din Româ-

nia, Iaşi; prof. dr. Ioan-Aurel Pop, pre-
şedintele Academiei Române; prof. 
dr. Alexandru Zub, membru al Aca-
demiei Române; prof. dr. Gheorghe 
Cliveti, directorul Institutului de Istorie 
„A.D. Xenopol” din Iaşi; conf. dr. Ionuţ 
Nistor, directorul Departamentului de 
Istorie, Facultatea de Istorie, Univer-
sitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi; deputat Silviu 
Vexler, preşedintele FCER-CM; Ben-
jamina-Ides Vladcovschi, preşedinta 
Comunităţii Evreilor din Iaşi.

Alocuţiunea inaugurală a fost rosti-
tă de dr. Aurel Vainer, preşedintele de 
onoare al FCER-CM.

Prelegerea inaugurală a Coloc-
viului internaţional a fost susţinută de 
prof. dr. Andrei Marga, de la Universi-
tatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 

şi a avut tema: „Şoahul, Pogromul de 
la Iaşi şi noile mituri antisemite”.

Conferinţa a plecat de la o privi-
re a realizărilor istorice ale evreilor 
contemporani şi a scenei actuale a 
raportării la evrei. S-a avut în vede-
re un spectru ce se întinde de la in-
terpretări ale Bibliei prin valorificarea 
înţelegerii evreieşti la constatarea că 
s-au profilat noi mituri antisemite, de 
pildă antisemitismul emergent alimen-
tat de Heidegger sau antiisraelismul. 
În conferinţă s-a arătat cum s-a ajuns 
de la antisemitism la tragedia cea mai 
mare a istoriei, s-a evocat apoi singu-
laritatea Şoahului şi s-a caracterizat 
Pogromul de la Iaşi. În încheiere s-au 
prezentat consideraţii privind Şoahul 
în cultura noilor generaţii.

În cadrul celei de-a doua sesi-
uni, „Antisemitismul în perioada inter-
belică şi reacţia politică a evreilor”, dr. 
Maria Nicoleta Ghitta, cercetător şti-
inţific la Academia Română, Centrul 
de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 
a prezentat comunicarea: „Colaborări 
între centrele universitare Cluj şi Iaşi 
la începutul primei decade interbelice; 
mişcarea studenţească antisemită”.

În continuare, prof. dr. Victor Neu-
mann, Universitatea de Vest din Ti-
mişoara & CSI Academia Română, 
Filiala Timişoara, a prezentat comuni-
carea: „Etnonaţionalism şi segregaţio-
nism în România interbelică”.

În încheierea acestei sesiuni de 
comunicări, prof. dr. Carol Iancu a 
prezentat lucrarea cu tema: „Antise-
mitismul în România interbelică şi re-
acţia politică a evreilor”.

Sesiunea a treia de comunicări 
a avut ca temă „Imaginile Pogromu-
lui” şi a fost deschisă de cercetătorul 
Adrian Cioflâncă, directorul Centrului 
pentru Studiul Istoriei Evreilor din Ro-
mânia „Wilhelm Filderman” din Bucu-
reşti, care a prezentat lucrarea „Ima-
ginile Pogromului de la Iaşi. Regimul 
de producere, stocare şi utilizare a 
fotografiilor atrocităţilor în România 
dictaturilor”.

A doua comunicare a sesiunii a 
fost „Orfani ai Pogromului de la Iaşi. 
Fotografii de familie şi istorii”, prezen-
tată de dr. Anca Tudorancea, cercetă-
tor şi secretar ştiinţific la CSIER-WF 

Bucureşti.
A urmat o 

scurtă prezen-
tare a filmului 
documentar La 
mort en face, 
realizat de Nellu 
Cohn, muzician, 
fotograf, docu-
mentarist şi om 
de radio, de la 
Radio J, Paris, 
împreună cu 

William Karell, în anul 2019 (consul-
tant ştiinţific prof. dr. Carol Iancu).

Sesiunea s-a încheiat cu lansarea 
cărţii „Evreii din Hârlău şi împrejurimi. 
Istorie şi memorie”, publicată de Edi-
tura Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi 
în colecţia Historica, seria Dagesh, 
sub coordonarea prof. univ. Carol Ian-
cu, care semnează „Introducerea”, iar 
dr. Aurel Vainer este autorul „Cuvân-
tului înainte”.

A patra sesiune de comunicări, 
„Pogromul şi Șoahul în literatură şi 
film”, a început cu lucrarea „Pe mar-
ginea unui poem timpuriu al lui Paul 
Celan”, susţinută de prof. dr. Andrei 
Corbea Hoişie, de la Universitatea 
„Al.I. Cuza” din Iaşi.

În continuare, lect. dr.  
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(Urmare din pag. 7)

A. Cioflâncă (stg.), A. Vainer și C. Iancu
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Francisca Solomon, de la Uni-
versitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, 
a prezentat comunicarea „Ed-

gar Hilsenrath şi tragedia transnistri-
ană”.

Următoarea lucrare a fost: „Pogro-
mul de la Iaşi în literatură şi film”, pre-
zentată de conf. dr. Felicia Waldman, 
Universitatea din Bucureşti.

În încheierea lucrărilor, ing. Gigi 
Cernes din Tel Aviv a susţinut comu-
nicarea „Inscripţii ale memoriei Pogro-
mului de la Iaşi”. Apoi a fost proiectat 
filmul documentar Zgomotul şi furia, 
realizat în anul 2021, pentru TVR, de 
Adrian Cioflâncă şi Teodora Drăgoi.

Sesiunea a cincea de comuni-
cări a deschis ziua a doua a Colocviu-
lui internaţional şi a avut tema „Şoahul 
în diferitele provincii”.

La început, dr. Mariana Hausleit-
ner, de la Freie Universität din Berlin, 
a prezentat lucrarea „Tragedia evre-
ilor din Bucovina şi Transnistria, şi 
unele acţiuni de salvare”.

În continuare, prof. dr. Carol Iancu 
a susţinut comunicarea „Solidaritatea 
evreilor din România cu deportații 
evrei în Transnistria. Rolul lui Alexan-
dru Șafran şi Wilhelm Filderman”.

Dr. Mihai-Ştefan Ceauşu, de la In-
stitutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi, 
a prezentat comunicarea „Sfârşitul 
multiculturalității. Drama evreilor buco-
vineni în vâltoarea anilor 1940-1941”.

Prof. dr. Ladislau Gyemant, de la 
Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-
Napoca, a susţinut lucrarea „Destinul 
evreilor din Transilvania în perioada 
Shoah și post Shoah”.

Prof. dr. Antonio Faur, de la Univer-
sitatea din Oradea, a prezentat comu-
nicarea „Principalii responsabili admi-
nistrativi din Oradea pentru aplicarea 
«soluţiei finale» (aprilie-iunie 1944)”.

La încheierea sesiunii, cercetăto-
rul Adrian Cioflâncă, de la CSIER-WF 
Bucureşti, în cadrul lucrării „Crimele în 
masă din Basarabia, din vara anului 
1941”, a proiectat documentarul Holo-
caustul prin gloanţe. Filmul prezintă o 
„călătorie” de cercetare, o „călătorie” 
a memoriei prin Moldova de dincolo 
de Prut.

Ultima sesiune de comunicări a 
Colocviului internaţional de la Iaşi, cu 
tema „Pogromul de la Iaşi, paroxism 
al violenţei”, s-a deschis cu lucrarea 
„Gândirea și practica politică antones-
ciană în problema evreiască. Cazul 
Pogromului de la Iaşi”, prezentată de 
dr. Lya Benjamin, de la CSIER-WF.

În continuare, dr. Cătălin Botoşi-
neanu, de la Arhivele Naţionale Iaşi, 
a susţinut comunicarea „Consideraţii 
asupra surselor documentare ale Po-
gromului de la Iaşi”.

Cercetătoarea Maria Mădălina 
Irimia, de la CSIER-WF Bucureşti, a 
susţinut lucrarea „Tragedia vasului 
Struma, în care au dispărut 769 de 
evrei. Observaţii privind unii emigranţi 
plecaţi din Iaşi şi alte localităţi”.

Dr. Lucian-Zeev Herşcovici, de la 
Biblioteca Naţională din Ierusalim, a 
prezentat comunicarea „Viaţa religi-
oasă la Iaşi, înaintea şi în timpul Şoa-
hului”.

Ultima comunicare a Colocviului 
internaţional a fost „Pogromul de la 
Iaşi (28-30 iunie 1941) – paroxism al 
violenţei”, susţinută de prof. univ. Ale-
xandru-Florin Platon, de la Universita-
tea „Al.I. Cuza” din Iaşi.

Discuţiile de final, la care au par-
ticipat prof. dr. Andrei Corbea Hoişie, 
dr. Lya Benjamin, dr. Mariana Haus-
leitner, ing. Martha Eşanu, dr. Lucian-
Zeev Herşcovici, procuror militar Irinel 
Rotariu, prof. Moshe Groper, cercetă-
tor Adrian Cioflâncă ş.a., au scos în 
evidenţă noutatea unor aspecte ştiin-
ţifice şi documente referitoare la Po-
gromul de la Iaşi, puse acum în dis-
cuţie, şi necesitatea publicării tuturor 
comunicărilor într-un volum editat în 
limba română, dar şi în limbi de cir-
culaţie internaţională, volum care să 
întărească astfel dimensiunea educa-
tivă a unei manifestări ştiinţifice inter-
naţionale de o asemenea anvergură.

Colocviul a fost un autentic curs 
despre adevăr şi despre tragedia 

uma nităţii, despre o uriaşă tragedie 
colectivă.

Prof. dr. Alexandru-Florin Platon 
a relevat, la concluzii, dimensiunea 
memorială a manifestării, deoarece 
niciodată nu trebuie uitat ce s-a în-
tâmplat în urmă cu 80 de ani şi trebuie 
explicat cum a fost posibil ceea ce s-a 
petrecut atunci, când Iaşiul paşnic a 
fost transformat într-un oraş al terorii, 
al urii şi neomeniei.

Cercetătorul Adrian Cioflâncă a 
subliniat importanţa noilor date pre-
zentate în cadrul colocviului şi a arătat 
că este imperios necesară implicarea 
mult mai multor persoane în studierea 
acestei problematici despre care exis-
tă în arhive încă foarte multe materia-
le necercetate.

Prof. univ. Carol Iancu a apreciat 
în mod deosebit calitatea ştiinţifică a 
comunicărilor prezentate şi a propus 
pentru viitor iniţierea şi abordarea 
unui nou proiect de cercetare, având 
ca temă „Memorie şi recunoştinţă”.

Supraviețuitori ai Pogromului, 
cetățeni de onoare  
ai municipiului Iași

La Primăria municipiului Iași s-a 
organizat o ceremonie în cadrul căre-
ia supraviețuitorilor Pogromului de la 
Iași li s-a acordat titlul de „cetățean de 
onoare”. Toți patru – Frances Flech-
ter, Yehuda Evron, Moshe Yassur și 
Michael Cernea – trăiesc în Statele 
Unite și au fost invitați la Iași de Ale-
xandru Muraru, în calitatea lui de re-
prezentant special al Guvernului Ro-
mâniei pentru promovarea politicilor 
memoriei. Dintre invitați a fost prezent 
numai Michael Cernea, care a venit 
cu fiica și nepoții ca să asiste la ce-
remonii.

Alexandru Muraru, Costel Alexe, 
președintele Consiliului Județean, 
și primarul Mihai Chirica i-au salu-

tat pe cei patru supraviețuitori și au 
evocat momentele grele ale Pogro-
mului și suferințele prin care au tre-
cut. Preluând diploma, acad. Michael 
Cernea a arătat că Pogromul a lăsat 
în urmă morți, răniți, orfani; dar că 
acest moment de acordare a titlului 
de cetățean de onoare demonstrea-
ză transformările fundamentale din  
România.

Primăria municipiului Iași a mai 
acordat două titluri de cetățean de 
onoare rabinului Josef Wasserman, 
Israel, organizatorul Marșurilor Vieții, 
și lui Alexandru Florian, directorul 
Institutului „Elie Wiesel”. Mulțumind 
primarului Chirica pentru sprijinul 
acordat organizării manifestărilor de 
la Iași, Alexandru Florian a dedicat 
diploma memoriei părinților, tatălui și 
unchiului său, victime ale Pogromului.

A fost acordată o diplomă de 
excelență Cristinei Popescu, director 
al Rompresfilatelia, cu prilejul emite-
rii unei serii de timbre dedicate co-
memorării Pogromului. A fost lansat, 
de asemenea, un album de fotografii 
despre Comunitatea Evreilor din Iași.

Spectacole și lansări de carte
Opera Națională Română Iași a 

organizat o Gală Extraordinară de 
Coruri Celebre. Evenimentul a fost 
dedicat comemorării a 80 de ani de la 
Pogromul din Iași. La Ateneul din Iași, 
Maia Morgenstern a prezentat spec-
tacolul „Nu sunt eu”, dramatizare a 
volumului autobiografic al actriței.

Un alt eveniment cultural a fost lan-
sarea, de Primăria din Iași, a trei volu-
me: Dobândește-ți un rabin. Câștigă-ți 
un prieten, de rabinul Josef A. Was-
serman; Contribuții monografice asu-
pra comunităților evreiești din târgurile 
Huși, Răducăneni și Drînceni, de prof. 
Moshe Groper; și Societăți evreiești 
din Iași – B’nai B’rith, de Bogdan Con-
stantin Dogaru.

81 de ani de la Pogromul din Dorohoi
Sunt 81 de ani de când, la 1 iulie 1940, a izbucnit Po-

gromul de la Dorohoi, oraș de graniță. În urma Pactului 
Ribbentrop-Molotov, armata română a fost silită, în 1940, 
să se retragă din Bucovina de Nord, ținutul Herța, Basara-
bia. Pe acest fundal, propaganda antisemită vehiculează 
zvonul că evreii ar agresa soldați români. Realitatea dove-
dea contrariul. Un exemplu: într-un incident între armatele 
române și sovietice, în ținutul Herța, soldatul Iancu Solo-
mon, din Dorohoi, și-a apărat, din proprie inițiativă, superi-
orul, căpitanul Bateriei 1 din Regimentul 16 Artilerie, Ioan 
Boroș. Cadavrele sunt aduse în oraș spre înhumare. Dar 
calomnia, odată lansată, își continua lucrarea. La 30 iunie, 
Regimentul 3 Grăniceri și Regimentul 18 Artilerie, aflate în 
retragere, în trecere prin oraș, o reafirmă. Anunță populația 
română să pună semne pe case, să le ferească de răzbu-
narea pregătită evreilor.

La cimitirul evreiesc, Iancu Solomon e înmormântat cu 
onoruri militare. Regimentul 8 Artilerie trimite o companie 
de soldați evrei condusă de plutonierul TR Emil Bercovici. 
În timp ce era oficiat serviciul religios se aud împușcături, 
se creează panică. La ieșire, soldații evrei din garda de 
onoare sunt dezarmați, li se ordonă scoaterea uniformelor, 
sunt împușcați. Lui Emil Bercovici i se așază o mitralieră în 
mână: dovada că „evreii au tras în armata română”. Civilii 
se refugiază în casa mortuară. Sunt somați să iasă și uciși. 
Locuințe evreiești sunt jefuite, evrei omorâți. A doua zi, co-
mandantul Corpului 8 Armată cu sediul în oraș, general 
Constantin Sănătescu, oprește pogromul, declară că nu a 
existat ordin oficial, că vor fi anchetate jafurile și crimele. 
Responsabilii n-au fost deferiți Curții Marțiale.

Din cartea Pogromurile din Bucovina și Dorohoi, de Ma-
rius Mircu, apărută în 1945 la Editura Glob, reiese că po-
gromul a fost o „diversiune regizată de sus, să tempereze 
frustrările armatei: «24 de ore să facă ce vor cu evreii!».” 
În procesul verbal din 4 iulie 1940 – existent în Arhivele 
Statului, Botoșani, Suceava, Iași –, întocmit de procuro-

rul civil Filaret Săhleanu, la ordinul nr. 93/1940, emis de 
procurorul general al județului Suceava, este consemnată 
uciderea la cimitir a 52 de evrei, necunoscându-se numă-
rul celor asasinați în oraș. În procesul verbal nr. 462 din 3 
iulie 1940, întocmit de col. dr. Enăchescu și de procurorul 
militar Mihail Duca, de pe lângă Comandamentul Garoafa, 
sublt. Dulamă, grefierul Curții Marțiale, contrasemnat de 
ajutorul de primar, ing. Ioan Pascu, este precizată identi-
ficarea a 50 de cadavre: 34 de bărbați, 11 femei, 5 copii.

Din cercetări recente în Arhivele CNSAS, întreprinse 
de dr. Adrian Cioflâncă, directorul Centrului pentru Stu-
diul Istoriei Evreilor din România, reiese că momentul 
declanșator a fost în zona Trestiana, din nordul orașului, 
cale de retragere a trupelor române din nordul Bucovinei. 
Soldați trăgând focuri de armă în aer forțează ușa unei câr-
ciumi, proprietate a doi evrei, Fisel și Etty Cărbunaru. Sunt 
citate depoziții. Un martor creștin declară: „Ostași devas-
tau cârciuma și-l loveau pe cârciumar.” „Soțul meu a rămas 
anchilozat după bătaie, în scurt timp a murit”, afirma soția 
sa. Supraviețuitorul Iosif Davidovici, îngrijitorul cimitirului, 
mărturisește: „În timp ce dădusem mortul în groapă, au 
început împușcături, cam de prin cartierul Trestiana (...). 
Pe la orele 19 a venit un grup de ostași în fruntea căruia 
era un ofițer cu un pistol în mână. Am fost mânați peste 
drum și focurile au început asupra noastră. Am stat căzut 
în nesimțire printre cadavre până a doua zi dimineață când 
au venit autoritățile.” Masacrul este pornit de militarii aflați 
în zona de sud a orașului, în cimitirul creștin vecin cu cel 
evreiesc, unde era înmormântat Ioan Boroș, „cuprinși de 
psihoza unei invazii sovietice (...), pornind de la ideea că 
sovieticii vor folosi evreii din oraș spre a provoca dezordi-
ne”, interpretează A. Cioflâncă.

Președintele CE Dorohoi, dr. Ioji Sacagiu, a organizat, 
împreună cu israelieni originari din oraș, un eveniment co-
memorativ pe platforma Zoom.

IULIA DELEANU

„Threnody – 
în memoria 
victimelor 

Holocaustului”
Primă audiție la săptămâna 
internațională a muzicii noi

Ediția a XXX-a a „Săptămânii 
Internaționale a Muzicii Noi” a avut 
loc la București, în perioada 20-27 iu-
nie. Evenimentul a fost organizat de 
Ministerul Culturii și de Uniunea Com-
pozitorilor și Muzicologilor din Româ-
nia, director artistic fiind Dan Dediu. În 
program a figurat și compoziția pentru 
flaut, clarinet, fagot, vioară, violă, cel-
lo și pian, de Petru Stoianov, intitula-
tă „Threnody – în memoria victimelor 
Holocaustului”. Lucrarea, prezenta-
tă în primă audiție la Sala „George 
Enescu” a Universității Naționale de 
Muzică din București, l-a avut la pupi-
tru pe dirijorul Tiberiu Soare.

Prof. univ. dr. Petru Stoianov, ab-
solvent de Conservator la clasa de 
compoziție a lui Anatol Vieru, a fost el 
însuși director artistic (1994) și execu-
tiv (1995-1999) al Festivalului. (I.D.)



10 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 588-589 (1388-1389) – 1 Iulie - 31 August 2021

8 0  d e  a n i  d e  l a  P o g r o m u l  d e  l a  I a ș i

Semnal editorial

Radu Ioanid, 
Pogromul  
de la Iași

În urma unui parteneriat între 
Editura Polirom și Editura Institutului 
Național pentru Studierea Holocaus-
tului din România „Elie Wiesel” (IN-
SHR-EW), a apărut de curând lucra-
rea Pogromul de la Iași, de Radu Ioa-
nid, ambasadorul României în Statul 
Israel. Cartea beneficiază de o prefață 
elaborată de Alexandru Florian, direc-
torul INSHR-EW, într-o ediție îngrijită 
de Eli-
sabeth 

Alan Schneider, 
director al 

Centrului global 
B’nai B’rith, în 
vizită la FCER

Alan Schneider, director al Centru-
lui Global B’nai B’rith, Ierusalim, a par-
ticipat la comemorarea a 80 de ani de 
la Pogromul din Iași. El a luat parte la 
ceremoniile din cele trei cimitire: Pă-
curari, Podu Iloaiei și Târgu Frumos.

La întoarcerea la București a efec-
tuat o vizită la FCER și s-a întâlnit cu 
președintele Federației, deputat Silviu 

Vexler, și cu președintele B’nai B’rith 
România, Jose Iacobescu. Între cei 
trei a avut loc un dialog: președintele 
FCER l-a informat pe directorul 
Schnei der despre acțiunile Federației, 
iar președintele BBR, despre activita-
tea Forumului în perioada pandemi-
ei și despre proiectele de viitor. Cu 
acest prilej, Alan Schneider a vizitat 
Templul Coral și a fost impresionat de 
frumusețea lăcașului de cult. (E.G.)

Pogromul de la Iași, comemorat la Tel Aviv

B’nai B’rith International a comemorat 80 de ani de la Pogromul de la Iași
Faptul că B’nai B’rith International 

(BBI) a organizat un eveniment come-
morativ la împlinirea a 80 de ani de la 
Pogromul de la Iași a fost în spiritul mi-
siunii sale de a respecta trecutul și de 
a veghea asupra provocărilor prezen-
tului. Pogromul a fost unul dintre „cele 
mai sângeroase episoade în istoria 
Holocaustului din România”, a preci-
zat directorul BBI pentru Relații Le-
gislative, Eric Fusfield. Supraviețuitori 
ai Pogromului sunt din ce în ce mai 
puțini, în timp ce manifestările antise-
mite, azi, în lume, inclusiv în Româ-
nia, sunt tot mai agresive, a observat 
directorul BBI pentru Relații cu Uniu-
nea Europeană, Alina Brickman. Am-
bii – moderatori ai evenimentului. Eric 
Fusfield – cu rădăcini românești, una 
dintre bunici fiind originară din Iași. 
Alina Brickman – născută și educată 
în România, având rude printre victi-
mele Pogromului de la Iași.

Intervențiile susținute de ambasa-
dorul României în Israel, Excelența 
Sa Radu Ioanid, fost director la Mu-
zeul Memorial al Holocaustului din 
Washington, vicepreședinte al Co-
misiei Internaționale Wiesel pentru 
Studierea Holocaustului din România, 
și deputatul Alexandru Muraru, con-
silier onorific al primului ministru, re-
prezentant special al Guvernului Ro-
mâniei pentru promovarea politicilor 
memoriei, combaterii antisemitismului 
și xenofobiei, au vizat specificitatea 
Pogromului și contraofensiva în fața 
escaladării antisemitismului, azi, prin 
Strategia națională pentru prevenirea 
și combaterea antisemitismului, xeno-
fobiei, radicalizării și discursului insti-
gator la ură.

Expozeul lui Radu Ioanid a fost 
ilustrat cu reproduceri din Albumul de 
fotografii însoțite de note explicative 
„Pogromul de la Iași”, publicat de IN-
SHR-EW, tradus în SUA, Germania, 

Franța. După ce, în 1940, ca urmare 
a Pactului Ribbentrop-Molotov, Ro-
mânia este silită să se retragă din Ba-
sarabia și Bucovina de Nord, armata 
română se alătură în 22 iunie 1941 
celei hitleriste în invazia fostei URSS. 
Propaganda antisemită atinge cote 
maxime. Sloganul cel mai răspândit 
era că evreii ar fi agenți sovietici. Or-
ganizarea Pogromului a fost o „mix-
tură”: Serviciul Secret de Informații 
(SSI), Poliția și Jandarmeria din Iași, 
unități germane aflate în zonă. Înain-
te cu o zi de declanșarea Pogromului, 
autoritățile locale ordonă săparea de 
gropi comune în cimitirul evreiesc. 
Două bombardamente ale armatei 
sovietice au loc asupra Iașiului. Este 
răspândit zvonul fals că evreii ar fi 
împușcat cetățeni români, dar niciunul 
nu a fost găsit în spitale. Era, clar, o 
provocare. Au început arestările, apoi 
masacrul: pe străzi, în curtea Chestu-
rii. Cei rămași în viață au fost duși la 
gară și îmbarcați în Trenurile Morții, 
primul având stația terminus Călărași, 
al doilea, Podu Iloaiei. Înghesuiți 
câte 100 în vagoane pentru vite, fără 
aer, fără apă, într-o zi caniculară, cei 
mai mulți au murit sufocați. Puținilor 
supraviețuitori, ținuți în detenție la lo-
curile de debarcare, li s-a dat voie să 
se întoarcă la Iași abia în septembrie 
1941. Potrivit Raportului final al Co-
misiei Wiesel, au fost uciși în Pogrom 
14.850 de evrei. Antonescu a ordonat 
deportarea evreilor în Trenurile Morții. 
Este „direct răspunzător” de asasinate 
în masă pe teritoriu românesc: evrei 
din Basarabia și Bucovina deportați în 
Transnistria, masacrul a circa 40.000 
de evrei din Odesa. Ca urmare a Ra-
portului, statul român a recunoscut, în 
2004, Holocaustul în România. Este 
un Raport  „foarte documentat, la care 
s-a muncit foarte mult”. În prezent, 
când ascendența mișcărilor de extre-

mă dreapta în lume este alarmantă, 
datoria „capitalelor europene” este 
să vegheze ca „trecutul să nu se mai 
repete”. „Există o tendință de rescrie-
re a istoriei în unele țări din Europa, 
care trebuie combătută.” Referindu-
se la încercările de a se amesteca 
activitățile comisiilor de studiere a is-
toriei Holocaustului în România și de 
investigare a crimelor comunismului, 
vorbitorul a subliniat că „ele trebuie să 
fie foarte bine delimitate”. „Trecutul nu 
se poate negocia.”

Muzeul Pogromului din Iași, des-
chis la fosta Chestură de poliție, este 
o inițiativă a E.S. Radu Ioanid, pro-
pusă acum 10 ani, a arătat deputatul 
Alexandru Muraru. Totodată, pentru 
prima oară la Parlamentul României a 
avut loc o sesiune comemorativă con-
sacrată Pogromului. Este foarte impor-
tant ca, în România, unde a existat o 
comunitate de peste 750.000 de evrei 
în anii interbelici, „să luptăm împotriva 
minimalizării și a negării Holocaustu-
lui”, pentru ca elevii din învățământul 
românesc să fie educați în acest spi-
rit prin cursuri figurând în programa 
școlară. Asistăm, în prezent, la „dis-
cursuri negaționiste” din partea „unor 
personalități publice”. Antonescu este 
privit ca „erou național”. Sunt promo-
vate „teorii conspiraționiste online și 
offline”. „Din nefericire, este prima 
dată când extremismul are reprezen-
tare în Parlament.” Intervențiile dom-
niei sale au focalizat amendarea dis-
cursurilor antisemite ale unor membri 
ai Parlamentului. A fost relevat și un 
fapt meritoriu: Parlamentul Români-
ei „a adoptat cu mare majoritate de 
voturi” inițiativa sa legislativă privind 
Strategia națională pentru preveni-
rea și combaterea antisemitismului, 
xenofobiei, radicalizării și discursului 
instigator la ură, document oficial prin 
care se preconizează măsuri de in-

Comemorarea în Israel a 80 de ani de la Pogromul 
de la Iași, din 14 iunie a.c., sub egida A.M.I.R. și Yad Va-
shem, a început la Sinagoga Beit Iacov - Iosef Rav Zwi 
Guttman din Tel Aviv. Rabinul Elhanan Guttman a invitat 
șase supraviețuitori să aprindă șase lumânări în memoria 
victimelor Holocaustului. S-a spus Kadiș.

Comunitate cu bogată tradiție culturală, Iașiul cunoaște 
un antisemitism crescând în anii interbelici, a amintit repre-
zentanta Yad Vashem: Uniunea Național Creștină, Garda 
de Fier sunt fondate acolo. Legislației antievreiești sub gu-
vernul Goga-Cuza, statului național legionar le-au urmat 
Șoahul.

Propaganda antisemită premergătoare, momentele de 
coșmar trăite de supraviețuitori ai Pogromului au fost des-
crise de președintele A.M.I.R., Micha Harish. Printre ei, 
membri marcanți ai A.M.I.R.: Ditza Goshen, Baruch Ter-
catin, Avi Ariel.

Pogromul nu a fost o acțiune spontană, a arătat ad-
junctul de Misiune al Ambasadei României în Israel, Co-
rina Badea. Președinta Organizației Supraviețuitorilor 
Holocaustului din Israel, Colette Avital, s-a referit la măr-
turiile diplomatului Meir Rosen, supraviețuitor al Pogromu-
lui, Iașiul fiind plasat în seria neagră Dorohoi, București, 
Transnistria, Odesa. La 27 iunie 1941, șeful garnizoanei 
Iași, col. Constantin Lupu, primește ordin de la Antones-
cu „să curețe” orașul de evrei. Potrivit Raportului Comisiei 
Wiesel, au fost uciși 14.850 de evrei.

După o rememorare a ororilor Pogromului, președinta 
CE Iași, Benjamina Ides Vladcovschi, a amintit „Drepții în-
tre popoare”: președinta Crucii Roșii – filiala Roman, Vi-
orica Agarici, Dumitru Beceanu, Elisabeta Nicopoi-Strul, 
Grigore Profir. Cu atât mai mult, „azi, când există forțe care 
vor să se repete trecutul, avem nevoie de toleranță, bună 
înțelegere, armonie”.

Retrăind scene de coșmar care îl urmăresc și acum, 
Iosif Weisman, supraviețuitor al Pogromului, a amintit prin-

cipalele locuri, în afară de Chestură, unde s-au săvârșit 
asasinate: Păcurari, Sărărie, Nicolina, străzile Vasile Alec-
sandri, Cuza Vodă.

Ambasador al Israelului în România (2010-2015), Dan 
Ben Eliezer, supraviețuitor din generația a doua, a amintit 
pelerinajele făcute atunci la Cimitirul Păcurari din Iași și 
la Podu Iloaiei, unde e înmormântat un unchi al său, Milu 
Steuerman, decedat în Trenul Morții.

Coordonator, împreună cu Al.F. Platon, al volumului Po-
gromul de la Iași. Holocaustul din România, istoricul Carol 
Iancu a menționat un fapt edificator: la 21 iunie 1941, Anto-
nescu decretează: evreii între 18-60 de ani din zona Siret-
Prut să fie deportați în lagărul de la Tg. Jiu. Referindu-se la 
atrocități, conferențiarul a apelat la mărturiile ambasadoru-
lui Franței în România la acea dată, Jacques Truelles, și la 
cele ale jurnalistului Curzio Malaparte.

Reprezentant A.M.I.R. pentru CE Iași, Gigi Cernes a 
prezentat locuri comemorative: Aleea victimelor Pogro-
mului din Cimitirul Păcurari; Memorialul de la Podu Iloaiei; 
obeliscul din fața Sinagogii Mari (1976), refăcut în 2011; 
Piața Evreilor Martiri din 1941; Piața Drepți între Popoare; 
plăcile memoriale de la fosta Chestură și de la gara din 
Iași. Monumente în Israel: Holon, Haifa.

Imnul național al Israelului, Hatikva, autorul textului 
fiind ieșeanul Naftali Imber, a fost interpretat de Shlomo  
Josefsohn.

*
La comemorarea de la Muzeul Poporului Evreu de 

pe lângă Universitatea din Tel Aviv, din 22 iunie a.c., 
în prezența noului ministru israelian pentru Diaspora,  
Nachman Shai, au participat reprezentanți ai mediului aca-
demic, ai comunităților evreiești originare din România. 
Ambasadorul României în Israel, Radu Ioanid, a prezentat 
imagini dintr-un documentar realizat de Institutul „Wiesel” 
din București.

IULIA DELEANU

A respecta trecutul, a veghea asupra provocărilor prezentului vestigare cazuală a faptelor cu carac-
ter antisemit. „Cred că punctul meu de 
vedere reprezintă punctul de vedere 
al Guvernului român”, a accentuat Al. 
Muraru. Acțiunea este o continuare 
a demersurilor întreprinse în același 
spirit de echipa condusă de regretatul 
ambasador Mihnea Constantinescu, 
care a elaborat definiția de lucru a 
antisemitismului ca instrument pentru 
combaterea acestui fenomen, a negă-
rii și distorsionării Holocaustului, când 
România deținea președinția IHRA, 
definiție adoptată în 2016 la Reuniu-
nea plenară a IHRA. Acum, când co-
memorăm „cel mai mare masacru al 
evreilor români, mesajul Guvernului 
României este de toleranță zero față 
de manifestările cu caracter antisemit, 
xenofob, discriminare, violență politi-
că sau simbolică”.

IULIA DELEANU

CLAUDIA BOSOI
(Continuare în pag. 22)

A. Schneider (stg.), S. Vexler și J. Iacobescu
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Iubiți core-
ligionari,

Când scriu 
aceste rân-
duri, vii to rul 
arată deja 
p r o m i ț ă t o r. 
Mulți sunt deja 
vaccinați, iar 
în stoc sunt 
deja suficien-

te doze de vaccin pentru toți doritorii. 
Cazurile de COVID-19 s-au împuținat. 
Restricțiile s-au împuținat și ele. În 
București au sosit deja primii turiști din 
Israel. Sperăm spre bine, dar nu fără 
îngrijorare.

Acum e momentul să fim recunos-
cători. Să fim recunoscători Atotputer-
nicului că ne-a scos din acest necaz. 
Să mulțumim membrilor comunității 
pentru modul exemplar în care, cu 
respectarea strictă a regulilor de 
distanțare socială, au continuat să se 
implice, pe cât se putea, în viața co-
munitară.

Viața religioasă și comunitară, 
oprite sau restrânse din cauza pande-
miei, și-au găsit un nou făgaș: spațiul 
virtual. Pe această cale îi putem de-
servi pe toți evreii din România, oricât 
de izolați ar fi ei geografic sau oricât 
de restrânsă le-ar fi mobilitatea. Mulți 
evrei vorbitori de limba română de pe 
tot globul au luat și ei parte la aceste 
activități. Participarea lor este bineve-
nită și îi invit să fie în continuare ală-
turi de noi.

Experiența unei rugăciuni ur-
mărite pe ecran e doar o replică 
palidă a participării la o rugăciu-
ne vie. Pentru învățătura Torei, 
în schimb, spațiul virtual s-a do-
vedit deosebit de util. Doresc să 
mulțumesc celor peste 3.900 de 
urmăritori ai paginii Cancelaria 
Rabinica - FCER pentru atenția 
zilnică ce ne-o acordă și pentru me-
sajele lor de sprijin și încurajare. Ele 

ne dau încrederea că truda noastră 
nu e în van.

Pentru că nu puteau veni la sina-
gogă, mulți dintre membrii comunității 
au început să-și asume răspunderea 
rugăciunii. 

I U D A I C A

Prim-rabinul FCER-CM, Rafael Shaffer

Nu putem rămâne o comunitate 
decât fiind împreună

Președintele FCER-CM, Silviu Vexler

Să ne păstrăm viața religioasă,  
identitatea iudaică și viața culturală

Midreșet Iavne, o inițiativă de a atrage oamenii  
la dezbateri pe teme iudaice

Interviu cu Eduard Kupferberg, secretar general al FCER-CM și directorul Cancelariei Rabinice

9 Av: de la doliu 
la speranță

M-am întrebat adesea care este 
sensul doliului în ziua de 9 Av (Tișa 
beAv)? Chiar dacă știam din copilă-
rie evenimentele istorice legate de 
această zi, sensul doliului și al postu-
lui mi-a trezit mereu întrebări.

Este 9 Av o simplă dată istorică? 
Răspunsul este că, deși reprezintă o 
dată istorică importantă, este și o zi 
a autoanalizei morale individuale. Ca 
dată istorică, este o zi în care s-au 
petrecut evenimente tragice, care au 
marcat istoria poporului evreu, iar 
unele dintre ele au influențat întrea-
ga istorie a omenirii, chiar dacă inițial 
omenirea nu a fost conștientă de 
acest lucru. Ca zi a autoanalizei mo-
rale individuale, este o ocazie pentru 
fiecare de a se întreba despre propri-
ile greșeli.

De 9 Av au avut loc evenimen-
te tragice legate de istoria poporului 
evreu: distrugerea Primului Templu de 
la Ierusalim și cucerirea orașului și a 
regatului iudeu sudic de către regele 
Babilonului, Nebukadnețar (Nabuco-
donosor), în anul 586 înaintea erei 
creștine, urmată de exilul babilonian; 
distrugerea celui de al Doilea Templu 
de la Ierusalim, cucerirea Ierusali-
mului de către împăratul roman Titus 
Flavius Vespasianus, în urma „războ-
iului iudeilor”, și începutul diasporei 
evreiești occidentale forțate, în anul 70 
al acestei ere; suferințe grele în timpul 
cruciadelor; data limită a părăsirii Spa-
niei de către evrei în urma edictului de 
expulzare promulgat de regii catolici 
Ferdinand și Isabela, în anul 1492; 
suferințe grele în perioada Holocaus-
tului. Nu vreau să intru prea adânc în 
această temă: unele evenimente sunt 
aproximative ca dată, cu diferență de 
circa o zi, însă au fost atribuite zilei 
de 9 
Av. 

– De ce a fost nevoie ca FCER, mai exact, Cancela-
ria Rabinică, să inițieze acest program care a debutat de 
Șavuot 5871 și va mai continua?

– Uneori, în viață, e nevoie să aplicăm metodele une-
ia dintre științe pentru a obține rezultate necesare și chiar 
firești pe plan cotidian. În management există acea analiză 
SWOT, adică a punctelor slabe, a celor tari, a oportunităților 
și a pericolelor care pot amenința. În viața de toate zilele 
facem des astfel de analize, fără a le spune așa complicat 
sau, cum spunea Molière, facem proză fără să știm.

Dar, așa cum știm, simpla enumerare a acestor puncte 
nu rezolvă problemele, important e cum vom folosi aceas-
tă informație. E o banalitate să constați iar și iar că pan-
demia ne-a dat peste cap viețile, atât viața fiecărui individ, 
cât și pe cea comunitară și pe cea educațională. Au fost 
luni de zile în care nu am putut desfășura nici măcar ser-
viciile religioase, darmite pe cele educaționale. Cum omul 
este o ființă socială și pandemia ne-a afectat viața socială, 
am avut de suferit pe multiple planuri.

– Dar, relativ repede, o parte din activitatea de cult și 
educațională a fost mutată online, ceea ce s-a întâmplat 
și la FCER.

– Sigur, într-un fel, am profitat de o amenințare din me-
diul extern și am transformat-o într-o oportunitate. Pe de 
o parte, așa a lipsit interacțiunea umană, pe de alta, am 
reușit să ajungem cu astfel de programe la oameni care, în 
alte condiții, nu ar fi putut participa la ele, din motive perso-
nale (localități de domiciliu izolate, probleme de deplasare, 
program care nu permite astfel de prezențe și altele).

Un astfel de ciclu de conferințe este și cel care a fost 
inaugurat cu ocazia sărbătorii de Șavuot din anul acesta. 
Prelegerile au loc în fiecare marți, de la ora 19.45 până 
la 20.30. Până acum, în sesiunile din mai, iunie și iulie 
au vorbit prim-rabinul Rafael Shaffer, rabinul Sorin Rosen, 
fost prim-rabin al FCER, prim-cantorul Emanuel Pusztai, 
cadre universitare și alți oameni de cultură (Liviu Rotman, 

Felicia Waldman, Diana Medan, Mă-
riuca Stanciu).

– Și care este scopul pe care doriți 
să îl atingeți prin aceste dezbateri?

– Vrem să lansăm în discuție teme 
legate de viața religioasă, tradiții, obi-
ceiuri și altele. Aparent, 45 de minute 
pentru câte doi vorbitori e foarte puțin, 
dar azi oamenii trebuie să aleagă dintr-o  
ofertă mare de informații și conferințe 
și uneori e mai bine să nu încerci să 
epuizezi un subiect într-una sau două 

prelegeri, ci să te oprești, ca Șeherezada, și să promiți că 
despre restul se va vorbi data viitoare. Este un mod de a 
spori interesul și așteptarea pentru aceste seri de marți, de 
a da oamenilor timpul pentru a se gândi la cele discutate, 
ca să poată veni cu întrebări. Cei care au ratat unele dintre 
dezbateri, le pot găsi pe canalul de You Tube al FCER.

– Când se va termina modulul început de Șavuot?
– El va dura până după Hanuca. În funcție de succes, 

vom continua din 2022, tot pe cicluri de conferințe de câte 
șase luni. Probabil că în etapa viitoare vom avea și invitați 
din străinătate, dar nu vom putea avea, cel puțin la înce-
put, și traducere în aceste cazuri. Probabil vor fi trei ediții 
pe lună în română și una în engleză, dar vom încerca, pe 
parcurs, să rezolvăm și problema traducerii. Eu încurajez 
cât mai multe persoane să participe în direct, prelegerile 
fiind transmise pe platforma Zoom și pe pagina de Face-
book a Cancelariei Rabinice. Până acum au fost cam 25 de 
persoane pe Facebook. Avantajul prezenței în direct este 
cel al posibilității de a interacționa cu lectorii, de a pune în-
trebări. Lectorul poate considera că anumite aspecte sunt 
mai interesante; dar, fiind în direct, participanții pot să în-
trebe despre aspectele care li se par lor mai semnificative.

– Vă mulțumesc și mult succes!
ALX. MARINESCU

LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI
(Continuare în pag. 21)

Trecerea 
în anul iudaic 
5782 trebuie 
întâmpinată 
de membrii 
comunităților 
evreiești din 
România cu 
întreg opti-

mismul care a caracterizat națiunea 
evreiască de-a lungul mileniilor, cu 
rezistența noastră de care am dat do-
vadă în fața eforturilor uriașe ale celor 
care, secole de-a rândul, s-au „remar-
cat” prin constanța și virulența urii lor 
față de poporul lui Israel. Ură imorală 
și condamnată de principiile propriei 
lor credințe, care propăvăduiește dra-
gostea față de aproape, așa cum stă 
scris în Cele Zece Porunci, preluate 
de toate religiile monoteiste.

Dar Cele Zece Porunci nu au 
reușit să oprească noul val de antise-
mitism resimțit recent și în România, 
după ce a subminat liniștea evreilor 
din țări cu o stabilă tradiție democrati-
că din vestul Europei, dar și din SUA. 
Încă de la finele lui 2020 am fost puși 

în fața unor tentative de a folosi do-
menii și instituții, de care ține esența 
democratică a oricărei societăți, pre-
cum justiția sau Parlamentul, pentru 
a încerca reabilitarea unor persoane 
dovedite a fi fost antisemite sau chiar 
criminali de război. Să ne amintim 
că, anul trecut, la Curtea Militară de 
Apel a fost deschis un proces vizând 
reabilitarea și repunerea în drepturi 
a unui om precum generalul Nicolae 
Macici, condamnat pentru uciderea 
a circa 40.000 de evrei la Odesa, din 
ordinul lui Ion Antonescu. Spre cin-
stea magistraților militari, demersul a 
fost respins. Dar acest caz nu a fost, 
din păcate, unul singular. Dovadă stă 
faptul că un procuror a încercat să 
claseze un dosar de cercetare îm-
potriva unei persoane care se decla-
ra urmașul lui Zelea Codreanu și al 
lui Horia Sima și care își pusese pe 
fațada casei din București anunțul că 
acolo se află sediul Mișcării Legiona-
re. A fost nevoie de intervenția Pro-
curorului General al României care, 
la sesizarea președintelui FCER-CM, 
a constatat că cercetarea fusese ne-

profesionist făcută și că soluția dată 
încălca prevederi legale.

Începutul anului 2021 a pus opinia 
publică din România în fața unui fapt 
care a avut forța unui seism. Aprecia-
ta actriță Maia Morgenstern, împreu-
nă cu familia sa și cu întreg colectivul 
Teatrului Evreiesc de Stat, a primit 
amenințări cu moartea.

Cam în același timp, în Senat și în 
Camera Deputaților s-au făcut auzite 
elogii la adresa legionarilor Valeriu 
Gafencu și Mircea Vulcănescu, ulti-
mul fiind condamnat de două ori pen-
tru crime de război, ultima sentință 
fiind pronunțată în 2019.

În această atmosferă tensionată, 
plenul Camerei Depu taților a dezbă-
tut și a aprobat o „Declarație privind 
unele manifestări cu caracter antise-
mit din România”, votată aproape în 
unanimitate și în care se arăta, în-
tre altele, că „antisemitismul este o 
amenințare la adresa democrației, 
iar asumarea în întregime a trecutu-
lui reprezintă un element fundamental 
al responsabilității noastre, atât din 
prezent cât și pentru viitor”. În do-
cumentul asumat de toate partidele 
politice reprezentate în Parlament, 
cu excepția AUR, se mai sublinia că 
„lupta împotriva antisemitismului este 
o datorie a întregii societăți, fiind ne-
cesar să acționăm în permanență 
pentru crearea celor mai eficiente me-
canisme care să asigure protecția și 
dezvoltarea vieții evreiești, ca parte 
integrantă a României”.

Deși „Declarația” amintită are 
o valoare  (Continuare în pag. 21)(Continuare în pag. 21)

M E S A j E  D E  R O Ș  H A Ș A N A  5 7 8 2
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Vineri, 25 iunie, membrii comunității ieșene au participat la un Oneg Șabat cu totul 
special, desfășurat într-o atmosferă autentic evreiască. Emoția și bucuria revederii 
după o lungă perioadă au fost prezente din plin în Sinagoga Merarilor unde, după mai 
mult de un an de restricții impuse de pandemie, s-a desfășurat un serviciu religios 
oficiat de rabinul Iașiului, Yehoshua Aharonovitch, împreună cu directorul JCC Iași, 
Albert Lozneanu.

Rabinul Aharonovitch a vorbit despre Pericopa Balak, despre învățămintele pe care 
aceasta ni le transmite, precum și despre Tzom Tammuz (Shiv’ah Asar b’Tammuz), 
ziua de post care comemorează străpungerea zidurilor Ierusalimului și care marchea-
ză începutul perioadei de doliu a Celor Trei Săptămâni care culminează cu Tisha B’Av, 
în care deplângem distrugerea celui de al Doilea Templu, cauza exilului nostru.

După serviciul religios a urmat masa festivă organizată la restaurantul ritual al co-
munităţii. Preşedinta Comunităţii Evreilor din Iași, Benjamina Ides-Vladcovschi, a vor-
bit despre bucuria revederii, exprimându-și dorința și speranța că aceste întâlniri se 
vor repeta, după ce viața va reintra cât mai repede în normal.

Emoționat de bucuria revederii, directorul JCC Iași, Albert Lozneanu, a vorbit des-
pre însemnătatea acestor întâlniri pentru menținerea unei vieți evreiești active și a ros-
tit binecuvântarea specifică – Baruch ata Adonai, eloheinu melech ha’olam, hamotzi 
lechem min ha’aretz – cu care se începe masa de Șabat.

Mâncărurile gustoase, dar și fru moasele și îndrăgitele melodii tradi ționale cântate de 
toți cei prezenți au întregit o frumoasă seară de Șabat, pe care o dorim repetată cât mai 
curând.             SILVIAN SEGAL

Oneg Șabat –  emoția și bucuria revederii

Sinagoga Iosefin s-a  
animat în serile de Șabat

Începutul verii a coincis la JCC Timişoara cu 
reluarea unor programe cu public, cu trecerea 
barierei ecranului care media, de peste un an, 
toate întâlnirile comunitare. Centrul de zi a în-
ceput să funcţioneze, chiar dacă având un pro-
gram redus, iar copiii s-au revăzut, de două ori, 
la programele organizate într-unul dintre marile 
parcuri timişorene.

Probabil cel mai emoţionant moment comunitar a fost, însă, prima sea ră de Kabalat 
şi Oneg Șabat, orga ni zată la Sinagoga Iosefin şi în curtea acesteia. Pentru a înţelege 
semnificaţia acestei bucurii, trebuie spus că niciodată, până la perioada de pandemie, 
nu a fost vreo săptămână în care să nu se ţină această ceremonie în ultimii 20 de 
ani. Apoi totul s-a oprit brusc. Au existat, desigur, încercări de a insufla sentimentul 
apartenenţei prin sărbătorile organizate online; dar, evident, trăirea este complet dife-
rită. Cei care veneau constant la seara de Șabat s-au trezit, deci, cu un vid săptămâ-
nal pe care, după peste 70 de săptămâni, nu credeau că îl vor mai umple vreodată. 

Poate din această cauză, prima masă de 
Șabat a adus lumină în ochii atâtor oameni. 
Revederea semenilor, povestirile depănate, 
descoperirea copiilor care au crescut au fost 
mult mai importante decât mâncarea servită 
în caserole individuale, preparată la canti-
na comunităţii. Şi pentru rabinul Zvika Kfir, 
după mai bine de un an în care nu a mai 
fost în România, a constituit o mare emoţie 
revederea cu enoriaşii comunităţii.

Un alt moment cu totul special l-a reprezentat reîntâlnirea cu directorul JDC Româ-
nia, Israel Sabag. O nouă seară de Șabat, în care un vechi prieten, de peste 15 ani, 
al comunităţii şi-a petrecut cea mai importantă dintre zilele săptămânii în compania 
timişorenilor. El a venit însoţit de unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori, Ery Per-
vulescu, director pentru programele comunitare organizate în ţară. Nu întâmplător, 
putem spune, imnul Israelului se numeşte Hatikva! Poporul evreu a fost mereu animat 
de speranţă şi a renăscut cu ajutorul acesteia. Nu doar după pandemie, dar şi după 
episodul rachetelor ce a urmat în locul său de 
reşedinţă, Israel Sabag a adus un mesaj de 
speranţă pentru toţi cei prezenţi. (L.F.)

JCC BuCureşti

JCC iAşi

JCC tiMişOArA

Secțiune coordonată de  
GEORGE GÎLEA

JCC day out
Prima întâlnire în aer liber a mem-

brilor Centrului Comunitar Evreiesc din 
București a avut loc în Parcul Carol și a 
adunat peste 100 de participanți care au 
putut alege dintre activitățile desfășurate 
în paralel: Tur ghidat – repere evreiești 
în Parcul Carol, cu Delia; Pentru copii 
– activități evreiești distractive, cu Ralu-
ca; Sport – aerobic, aerodance, scrimă, 
cu Liliana & antrenorii; Krav Maga (teh-
nici de apărare israeliene), cu Radu de 
la Academia de Krav Maga; Vânătoare 
de comori – „evrei americani celebri”, cu 
Delia; Dansuri israeliene, cu Gabriela de 
la „Hora”; Turul Muzeului Tehnic „ing. D. 
Leonida”, cu ghidul muzeului.

Serile de Șabat revin 
Începând de vineri, 9 iulie, am reluat pri-

mirea Șabatului, partea de Kabalat Șabat 
desfășurându-se în interiorul Templului Co-

Armata germană are un rabin
Pentru prima dată în ultimii 100 de ani, în armata germană funcționează 

un rabin. Mulți evrei din Germania consideră măsura drept un simbol al 
reînvierii vieții evreiești, multe decenii după Holocaust. Rabinul îi va sluji 
pe cei 300 de evrei care s-au înrolat în armata germană. Funcția a fost 
ocupată de rabinul Zsolt Balla, originar din Ungaria, care trăiește în Ger-
mania din 2002. El afirmă că a-i servi pe soldații evrei este o responsabi-
litate istorică, iar una dintre sarcinile care decurg de aici este combaterea 
antisemitismului și a altor forme de ură în rândul forțelor armate, prin 
explicații, cunoaștere reciprocă și dialog.

Inițiativa de a numi rabini a aparținut ministrului german al apărării, 
Annegret Kramp-Karrenbauer, încă din 2019. Ea a dorit astfel „să trimită 
un mesaj important soldaților noștri evrei” și a subliniat că „viața evre-
iască este un lucru firesc în țara noastră”. Se preconizează angajarea 
unui număr mai mare de rabini militari, precum și a unui consilier religios 
pentru cei 3.000 de militari musulmani.

Aceste măsuri urmăresc, printre altele, să contracareze existența 
unor manifestări de extremă dreaptă în armata germană, în condițiile în 
care s-au înregistrat cazuri de radicalism în forțele germane de securita-
te, iar Serviciul de contraspionaj militar german a afirmat că anul trecut 
aproximativ 600 de militari din Bundeswehr au fost suspectați că au idei 
de extremă dreaptă. (E.G.)

Salonul cultural al jCC București

Donație pentru  
Muzeul de Artă din Tel Aviv

Pentru a marca 90 de ani de la inau gurare, Muzeul de Artă din Tel Aviv 
a primit, din partea Fundației Familia Paulson, o donație în valoare de 15 
milioane de dolari, pentru a moderniza clădirea acestui simbol al artei, 
situat în centrul orașului. Realizarea proiectului va oferi publicului condiții 
mai bune de vizitare, se va extinde programarea și vor fi instalate siste-
me eficiente din punctul de vedere al mediului. O parte din sumă va servi 
modernizării muzeului, iar clădirea va purta numele Clădirea Fundației 
Familia Paulson. Tania Coen-Uzzieli, reprezentanta direcției muzeului, a 
vorbit despre avantajele ce se vor obține în urma modernizării și care vor 
proteja mai eficient operele de artă din muzeu.

Clădirea a fost proiectată de artiștii Dan Eytan și Yitzhak Yashar și a fost 
deschisă în 1971. A mai avut loc o renovare în 2018, care a readus muzeul 
la forma inițială, prin eliminarea unor adăugiri făcute de-a lungul anilor.

Fundația Familia Paulson a fost creată în 2009 pentru a sprijini 
educația, știința, cultura și artele și a oferit fonduri semnificative Univer-
sităților Harvard și New York și unor instituții care promovează arta din 
SUA, dar și din Israel. Miliardarul american John Paulson, directorul 
Fundației (mama, evreică de origine română), care vizitează frecvent Is-
raelul, și-a manifestat entuziasmul față de bogățiile pe care le adăpostește 
Muzeul din Tel Aviv: maeștri ca Van Gogh, Cézanne, Degas, Monet, Re-
noir, Gauguin, Klimt, precum și pictori celebri din secolul XX.

EVA GALAMBOS

Salonul cultural al JCC Bucu-
rești și-a reluat activitatea cu pu-
blic în ziua de 29 iunie 2021, în 
curtea Muzeului Național al Litera-
turii Române. Moderatorii au fost 
Zigu și Liana Tauberg, tată și fiică, 
iar subiectul întâlnirii l-a constituit 
prezentarea volumului Poezii ale-
se, de Avi Segal, scriitor israelian 
de limbă română. Cartea a apărut 
în urma unui parteneriat între edi-
turile Saga din Israel și Integral din 
București. Momentele muzicale 
care au încântat audiența – largă, 
după îndelungata așteptare – au 
fost susținute de bașii Florin Ga-
nea și Ștefan Cârstea, pianistul 
Tudor Scripcariu și soprana Diana 
Tudor. Invitată specială a fost Maia 
Morgenstern, managerul Teatrului 
Evreiesc de Stat din București.

În deschidere, directorul JCC 
Bucu  rești, Adrian Gueron, și-a ex-
primat bucuria revederii cu publicul 
și a salutat prezența președintelui 
Comu nității Evreilor din București, 
ing. Paul Schwartz.

Florin Vițelaru, directorul de 
vânzări al Editurii Integral, a vorbit 
despre parteneriatul dintre editu-
ra pe care o reprezintă și Editura 
Saga. Acesta a fost lansat în urmă 
cu două luni și își propune să publi-
ce împreună titluri de autori evrei, 
cel mai cunoscut fiind Alexander 
Hausvater care beneficiază de o 
serie de autor intitulată „Galaxia 
H”. El a transmis salutări directo-
rilor Adrian Grauenfels (Saga) și 
Costel Postolache (Integral).

Maia Morgenstern și Delia 
Marc, coordonator de programe 
culturale la JCC, au citit fragmen-
te din cartea lui Avi Segal: „Basm”, 
„Șah”, „Devenire”.

Despre salonul cultural al JCC 
București, care a împlinit 20 de 
ani, a vorbit Zigu Tauberg care a 
amintit că, în anul 2000, Dorel Do-
rian se temea că se pierde aminti-
rea unor oameni. Vorbitorul a pro-
pus atunci înființarea unui cenaclu, 
idee primită cu entuziasm. Un an 
mai târziu avea loc prima ședință, 
dedicată literaturii lui Pablo Neru-
da, evreu din Chile, născut Neftali 
Ricardo Reyes Basoalto.

Câțiva dintre membrii salonului 
cultural și-au prezentat creațiile: 
Claudia Voiculescu, Mircea Po-
pescu, Ioan Rațiu, Andrei Dorian 
Gheorghe, Octav Lica au citit po-
ezii compuse de ei.

Pentru că 29 iunie a fost ziua de 
naștere a Lianei Tauberg, surprize-
le muzicale nu s-au lăsat așteptate. 
Monologul lui Tevi lăptarul al lui 
Șalom Alehem, muzică clasică și 
șansonete au fost interpretate de 
Florin Ganea, Ștefan Cârstea și Di-
ana Tudor, acompaniați la pian de 
Tudor Scripcariu.

CLAUDIA BOSOI

ral, iar masa tradițională și binecuvântările, 
în curtea acestuia – prin cooperarea dintre 
JCC, FCER, JDC, Cancelaria Rabinică a 
FCER și CEB.

Vă așteptăm în fiecare seară de vi-
neri, de la ora 19!

Amintiri pe portativ
Un eveniment muzical In memoriam 

Iancu Țucărman, cu Mihaela Manea, va 
avea loc duminică, 1 august 2021, de la 
ora 11:00, la sediul JCC București. Pia-
nista Mihaela Manea a studiat muzica 
la Brașov și la Viena și este laureată a 
competițiilor internaționale de muzică 
Rovere d’Oro din Italia și Simone Del-
bert-Février din Franța. Între invitații 
speciali ai evenimentului se mai numără 
Adrian Stanache și Sabin Păutza.

Accesul va fi liber, cu respectarea 
normelor de distanțare și protecție în vi-
goare, pe bază de înscriere prealabilă pe 
www.jcc.ro.

ADRIAN GUERON
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Este o întrebare 
fundamentală. Într-o  
izbucnire violentă 
de asemenea mag-
nitudine intră în joc 
atât factori de durată 
lungă, cât și factori 
situaționali. În Iași, 
antisemitismul și-a 
construit o lungă și 
coerentă tradiție, care s-a bucurat de 
prestigiu intelectual, de susținere po-
litică, reprezentare în presă și impact 
social. La această tradiție au contri-
buit grupări politice și culturale care 
aveau în comun ideea că evreii trebu-
ie excluși din societatea românească 
și că națiunea se construiește prin pu-
rism etnic sau măcar prin dominația 
românilor asupra celorlalte etnii con-
locuitoare. Asupra modului în care 
să se producă excluderea evreilor nu 
exista consens.

Mult timp, strategia principală a 
fost cea legalistă, naționaliștii căutând 
să producă, prin legislație și diferite 
politici, discriminarea, excluderea sau 
dezangajarea socială a evreilor. Un rol 
nefast l-a jucat A.C. Cuza, universitar 
ieșean, lider politic și longeviv parla-
mentar, a cărui gândire ideologică a 
influențat multe dintre deciziile luate 
în această chestiune, decenii la rând. 
Frământările naționaliste s-au produs 
pe fondul modernizării accelerate, al 
eforturilor de construire a națiunii și 
statului și al unor războaie – războiul 
de independență și cele două războa-
ie mondiale. În gândirea naționalistă, 
succesul acestor eforturi și victoria în 
războaie par condiționate de „rezolva-
rea problemei evreiești”. Problema a 
fost formulată de unele grupări radi-
cale încă din secolul XIX, dar mai ales 
în secolul XX – în termeni de confrun-
tare, de război și consecința a fost că 
violența antisemită a fost raționalizată 
ca soluție politică, alternativă la cea 
legalistă. O cercetare cantitativă (re-
alizată de William I. Brustein și Ryan 
D. King) număra, pentru intervalul 
1899-1939, 431 de acte antisemite 
în România (și 46 în Bulgaria, statul 
analizat în comparație), dintre care 
o treime au implicat violență fizică 
împotriva evreilor. Probabil, numă-
rul incidentelor este chiar mai mare. 
În 1899, un pogrom s-a înregistrat la 
Iași, cartierele evreiești fiind răvășite 
de o mulțime care striga „Moarte jida-

nilor!” Acest pogrom și altele, împre-
ună cu măsurile discriminatorii luate 
împotriva evreilor, au cauzat un uriaș 
val de emigrare, zeci de mii de evrei 
părăsind România până la Primul 
Război Mondial.

Iașiul era marea durere a mișcării 
naționaliste, pentru că aici numărul 
evreilor crescuse până la a ajunge 
comparabil cu cel al creștinilor, fos-
ta capitală a Moldovei fiind denumită 
persiflant „Palestina României”. „Re-
cucerirea” Iașiului a devenit un obiec-
tiv primordial pentru naționaliști și din 
acest motiv principalele formațiuni 
naționaliste interbelice au fost fondate 
simbolic la Iași. Antisemitismul inter-
belic s-a angajat pe un curs de radi-
calizare, ca efect al competiției dintre 
diferite grupări naționaliste și al as-
censiunii nazismului. Raționalizarea 
violenței a mers până la imaginarea 
unor planuri revoluționare de depri-
vare în masă a evreilor și redistribuire 
a bunurilor lor în folosul statului și al 
majorității creștine, de marginalizare, 
boicotare, ghetoizare, deportare etc. 
Dincolo de antisemitismul de stat, 
instalat după 1938, s-a înregistrat și 
o extraordinară presiune de jos, din 
partea unor grupuri care considerau 
măsurile luate de guvern ca insufi-
ciente, ezitante, corupte. Violențele 
din vara anului 1940 – pogromul de 
la Dorohoi, masacrul de la Galați, 
aruncările din trenuri – s-au produs 
la conjuncția dintre politica statului și 
acțiunile unor grupuri radicale din in-
teriorul armatei și al altor instituții. În 
timpul guvernării comune a legionari-
lor cu Ion Antonescu, politica de asalt, 
pogromistă, a Mișcării Legionare a 
intrat în competiție și apoi în conflict 
cu politica antisemită sistematică, in-
spirată de naziști, preferată de Anto-
nescu. În timpul rebeliunii, legionarii 
au putut pune în aplicare strategia 
lor, răvășind cartierele evreiești din 
București, torturând și omorând evrei. 
La Jilava, în jur de 90 de evrei au fost 
executați sumar. La Iași, rebeliunea 
a fost o prefigurare a pogromului din 
iunie, un număr mare de evrei fiind 
aduși la Chestura de poliție sub diferi-
te acuzații fantasmagorice.

Pe scurt, tradiția radicală și acți-
u nile antisemite anterioare au creat 
modele de acțiune, diferite versiuni de 
script antisemit, pogromist. Referen-
țialul acțiunilor anterioare a inspirat 

mișcarea din iunie 1941 și a făcut ca 
agresiunea pogromistă să fie mai vi-
olentă ca înainte, în ideea că trebu-
ie încercat ceva mai radical, după ce 
acțiunile anterioare fuseseră conside-
rate insuficiente.

Holocaustul nu poate fi înțeles 
fără contextul războiului. În exprima-
rea lui Ion Antonescu sau a lui Mihai 
Antonescu apare des ideea că războ-
iul împotriva Uniunii Sovietice este o 
oportunitate istorică pentru a produce 
epurarea etnică a României. Războiul 
a permis și disimularea acțiunilor an-
tisemite ca măsuri cu caracter militar. 
Masacrele s-au produs de obicei în 
localități cu număr mare de evrei (care, 
în gândirea contorsionată de atunci, 
profund ideologică, erau percepuți 
ca o amenințare politică și militară), 
în care se găseau temporar, în nu-
măr mare, militari, polițiști, jandarmi și 
agenți ai serviciilor secrete, români și 
uneori germani, și pe fondul unor stări 
emoționale exacerbate, exploatate cri-
minal de autorități prin validarea unor 
zvonuri și blamarea colectivă a evre-
ilor. Situația din Iași, din iunie 1941, 
corespunde acestei rețete.

Mulțimile nu acționează compact. 
Într-un masacru intră în acțiune indi-
vizi și grupuri cu motivații diferite. Unii 
sunt mânați de oportunitatea jafului și 
a profitului de pe urma deprivării evre-
ilor. Alții sunt deranjați de vecinătatea 
alterității. Cei mai mulți împărtășesc 
o fantasmă în care evreii se compor-
tă diabolic. Există o legătură insidi-
oasă între antisemitism și ideea de 
cunoaștere, primul părând să explice, 
prin atribuire cauzală, fenomene com-
plexe și să scuze acțiuni reprobabile. 
Nu întâmplător, antisemitismul consu-
mă multă energie pentru a se „acade-
miza”, pentru a pretinde că se bazea-
ză pe adevăruri științifice și reputații 
universitare și că explică devoalând 
cauze ascunse.

Pentru atmosfera din preajma 
războiului, trebuie să vă imaginați 
un triunghi de factori în care într-un 
colț se află antisemitismul, cu toată 
moștenirea iudeofobiei tradiționale 
și moderne, în altul, anticomunis-
mul, suscitat de spectrul revoluției 
bolșevice după precedentul din 1917 
și, în al treilea colț, dilema securității, 
evreii fiind asociați puterii militare a 
Uniunii Sovietice și a aliaților, atribuin-
du-li-se in corpore acțiuni de sabotaj, 
spionaj și agresiune.

Deseori se face o confuzie între 
ideea de planificare și aceea de orga-
nizare. Întrucât Antonescu și instituțiile 
antonesciene au jucat un rol major în 
evenimente, a apărut ideea că po-
gromul a fost programat, premeditat. 
Violențele au căpătat magnitudine ca 
urmare a implicării forței organizate a 
statului, a instituțiilor însărcinate să 
exercite violența legitimă: poliția, ar-
mata și serviciile secrete. Dar aceas-
tă implicare a scăpat controlului de la 
centru și a căpătat o dinamică proprie 
în care au intrat în joc numeroase alte 
forțe – decidenți care au acționat cu 
exces de zel sau incompetent, oa-
meni în uniformă care s-au abătut de 
la ordine și au funcționat în clici au-
tonome, grupuri de presiune dintre 
civili cu diferite profiluri ideologice, în 
special (pro)legionari sau (pro)cuziști 
ori cu obiective particulare, trupe ger-
mane care nu dădeau seama în fața 
autorităților române etc.

Ordinele lui Antonescu au fost 
vagi, nerealiste și radicale. Ordinul 
care stabilea regulile perchezițiilor, 
arestărilor și execuțiilor sumare era 
neclar și, ca urmare, a dat frâu liber 
unei veritabile vânători de oameni în 
cartierele Iașiului, pe străzile centrale, 

în curtea Chesturii de poliție, la gară. 
Ordinul privind deportarea întregii 
populații evreiești din Iași, numărând 
peste 30.000 de suflete, era nerealist 
logistic, pentru că nu fuseseră pregă-
tite mijloacele de transport, întreținere 
și escortă pentru un asemenea efort. 
Mii de evrei au murit sufocați în cele 
două Trenuri ale Morții în care au fost 
înghesuiți pentru a fi evacuați din oraș.

După pogrom, Antonescu a trans-
mis mai multe ordine în care dezapro-
ba haosul din Iași. „Nu este admisibil 
însă ca fiecare cetățean sau fiecare 
soldat să-și asume rolul de a soluționa 
problema evreiască prin jafuri și masa-
cre.” Reamintesc, Antonescu era adep-
tul unei soluții sistematice, organizate. 
Nu dezaproba violențele împotriva 
evreilor și nici măcar uciderea acesto-
ra în masă, dimpotrivă, avea propriile 
idei în această privință. Dar dezaproba 
modul în care au fost aplicate ordinele 
sale și modul haotic în care au acționat 
autoritățile și civilii, care contraziceau 
două valori promovate de regim: or-
dinea și civilizația. „Prin asemenea 
procedee, arătăm lumii că suntem un 
popor nedisciplinat și necivilizat”, spu-
nea Antonescu în același document 
emis după pogrom. La fel ca Hitler 
după pogromul din noiembrie 1938, 
Antonescu căuta să se ferească de 
furia sălbatică și vizibilă a pogromului 
și își arăta preferința față de o manie-
ră organizată, discretă și eficientă de a 
„rezolva problema evreiască”. „Numai 
guvernul are dreptul de a lua măsurile 
necesare. Aceste măsuri se află în curs 
de aplicare și ele vor fi continuate după 
normele ce voi hotărî”, dădea asigurări 
Antonescu tot atunci.

Acest document și altele similare 
emise după pogrom au fost interpre-
tate ca o distanțare mincinoasă, me-
nită a acoperi implicarea regimului în 
pogrom. Dar urmărind poziționările lui 
Antonescu de-a lungul războiului, des-
coperim că el insista pe ideea de forță 
organizată, eficientă și discretă, semn 
că acesta era modul său de a vedea 
lucrurile. Dictatorul român, care a trăit 
vremuri de cumpănă în perioada gu-
vernării legionare și a rebeliunii, asocia 
haosul pogromist cu insurgența legio-
nară. Indisciplina îi părea o amenințare 
la adresa autorității regimului. Implica-
rea în jafuri, o faptă pe care o consi-
dera mai gravă decât crima, îi apărea 
o abandonare a intereselor colective 
în folosul celor particulare. Antonescu 
s-a întâmplat să fie în Rusia în timpul 
revoluției bolșevice din 1917 și evo-
ca frecvent acele momente pentru a 
denunța haosul mișcărilor populare. 
Acela a fost și momentul în care antico-
munismul și conservatorismul său s-au 
amestecat într-un aliaj ideologic cu an-
tisemitismul. În chestiunea violenței 
antisemite, Antonescu împărtășea cu 
pogromiștii un scop comun, eliminarea 
evreilor, dar avea o idee particulară 
asupra mijloacelor violenței, care com-
bina know-how-ul nazist, valorile mili-
tare și profilul conservator. Ideea sa de 
la acel moment de rezolvare a proble-
mei evreiești implica deportări organi-
zate, amenajarea de ghetouri și lagăre 
de tranzit, execuții făcute de plutoane 
de execuție (unitățile de poliție de pe 
lângă marile unități fuseseră instruite 
în acest sens) și, în final, abandona-
rea evreilor rămași în viață într-un no 
man’s land, undeva, în teritoriul sovie-
tic cucerit.

ADRIAN CIOFLÂNCĂ

Din activităţile de cercetare ale

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

De ce a avut loc Pogromul la Iași, și nu în alt oraș?

Mareșalul Ion Antonescu a rămas, 
în sfârșit, fără stradă în Constanța

În luna februarie îi informam pe cititorii noștri că, pentru a supune dezbaterii 
publice o eventuală schimbare a numelui străzii „Mareșal Ion Antonescu” din 
municipiul de pe malul Mării Negre, primarul Vergil Chițac considera că legea 
din România (OUG 31/2002) nu era suficientă și avea nevoie de consultări.

A durat cinci luni și au fost necesare intervenții din partea lui Alexandru 
Florian, directorul general al INSHR, a deputatului Silviu Vexler, președintele 
FCER, a lui Alexandru Muraru, consilierul onorific al premierului Florin Cîțu, 
și a ambasadorului Israelului în România, David Saranga, pentru ca edilul să 
supună votului Consiliului Local Constanța proiectul de hotărâre pentru schim-
barea numelui străzii „Mareșal Ion Antonescu”.

Asta s-a întâmplat abia la ședința din iunie a Consiliului Local, când a fost 
inițiat și supus la vot proiectul de hotărâre. „Salut hotărârea adoptată astăzi 
în unanimitate de Consiliul Local Constanța – schimbarea numelui străzii Ion 
Antonescu este un act de normalitate. Le mulțumesc tuturor consilierilor locali 
pentru votul favorabil și primarului Vergil Chițac pentru această inițiativă”, a 
scris Silviu Vexler pe pagina sa de Facebook.

De aici înainte, strada din Con stanța se va numi „Comandor Constantin 
«Bibi» Costăchescu”, care a murit la Constanța, în 1982. Acesta a absolvit 
Şcoala Navală din oraș și a condus „Delfinul“, primul submarin din istoria Mari-
nei Militare Române, cumpărat în 1936. Comandorul Costăchescu a participat 
la mai multe misiuni în Marea Neagră, cu submarinul „Delfinul“, în al Doilea 
Război Mondial.

Așteptăm ca și restul primarilor din localitățile românești unde se află străzi 
purtând numele lui Ion Antonescu sau al altor persoane acuzate în justiție de 
crime de război să urmeze exemplul edilului constănțean și prevederile OUG 
31/2002 – și asta poate chiar mai repede de cinci luni! (A.M.)



14 REALITATEA EVREIASCĂ - Nr. 588-589 (1388-1389) – 1 Iulie - 31 August 2021

ComunitAti

Felicitări 
Primăriei din 
Podu Turcului
„Dorim să evi-

denţiem o acţiune 
de sprijin, singu-
lară, deocamdată, 
pentru Comunita-
tea noastră”, ne-a 
scris președintele 
CE Bacău. Acesta 
a explicat că prima-
rul din Podu Turcu-
lui, Gelu Cioravă, 
a avut o iniţiativă 
personală, demnă 
de toată lauda. Astfel,  Cimitirul evre-
iesc din Podu Turcului este unul dintre 
cele mai mari din mediul rural şi are o 
vechime de aproape 200 de ani. „Nu 
putem trata cu indiferenţă o parte în-
semnată din istoria urbei noastre”, a 
declarat edilul.

Printr-o mobilizare exemplară, cu 
personalul redus numeric al Primăriei, 
s-a reuşit, în câteva zile, să se defri-
şeze vegetaţia nedorită de pe întrea-
ga suprafaţă, de circa 1 ha, a Cimitiru-
lui. Președintele CE Bacău a transmis 
„mulţumiri sincere, şi pe această cale, 
primarului Gelu Cioravă şi persona-
lului care s-a implicat în această fru-
moasă iniţiativă”.

BRIF HAINRICH

Ziua 
SUA, sărbătorită 

și de evreii 
constănțeni

Sub pretextul generos al Zilei 
Naționale a SUA, 20 de membri ai 
Comunității Evreilor din Constanța 

s-au întâlnit duminică, 4 iulie, ne-a in-
format președintele Comunității, Sorin 
Lucian Ionescu.

S-au servit tradiționalii hamburgeri, 
s-au băut răcoritoare, dar și bere.

Președintele Comunității a prezen-
tat un material despre primii evrei care 
au fost consemnați în documentele de 
arhivă constănțene, la începutul seco-
lului al XVII-lea. A fost veselie mare!

La întâlnire s-au depănat și amin-
tiri, cea mai vârstnică membră a 
comunității, Paula Herșcovici, care 
are 90 de ani, fiind o supraviețuitoare 
a Pogromului de la Iași, după cum a 
scris președintele Comunității pe pa-
gina sa de Facebook.

Ziua Eroilor în cimitirul evreiesc

Edilii în sprijinul Comunității evreiești

Ghidul Timişoarei Evreieşti, de Getta Neumann, 
varianta pentru vorbitorii de germană

Tecuci
Cel mai vechi cimitir evreiesc din Tecuci a fost 

defrișat și curățat!
Chiar în plin centrul orașului, la mică distanță de Primă-

ria Tecuci, se află primul cimitir evreiesc al orașului, unde au 
fost îngropați evreii începând cu secolul al XVIII-lea. Dacă 
până în anul 1989 acesta a avut o altă destinație, după 
anul 1990, în urma intervențiilor conducerii Comunității, 
a fost obținută punerea acestuia în posesia Comuni- 
tății.

În fiecare an căutăm, cu forțe proprii, să curățăm acest 
loc de vegetația nedorită; și organele de îndrumare și con-
trol, care au trecut prin Tecuci, găseau mereu acest loc 
îngrijit.

În acest an m-am adresat Primăriei pentru a mă sprijini 
în această acțiune și, imediat, oamenii de la Spații verzi 
au executat această lucrare. Aducem și pe această cale 
mulțumiri Primăriei Tecuci pentru sprijinul acordat, sperând 
și pe viitor la o colaborare benefică.

Primăria din Ivești este și va fi mereu alături de 
Comunitatea evreiască din Tecuci!

În numărul 584-585 (mai 2021) al revistei Realitatea 
evreiască am publicat un material intitulat „Un gest de ade-
vărată omenie și generozitate”, în care apreciam inițiativa 
Primăriei Ivești de a contribui gratuit la curățarea și igieni-
zarea cimitirului evreiesc din comuna Ivești. Acum, lucră-
rile se apropie de finalizare, iar la vederea în mass-media 
a materialului de care am vorbit, primarul comunei Ivești, 
Marcel Gheoca, a adăugat următorul comentariu: „Aducem 
pe această cale mulțumiri Comunității Evreilor din Tecuci, 
respectiv președintelui Iancu Aizic, pentru aceste gânduri 
frumoase exprimate la adresa noastră și vă informez că 
Primăria Ivești va continua demersurile în acest sens, pen-
tru ca rădăcinile și valorile comunității evreilor, care a fost 
în localitatea noastră, să fie păstrate la loc de cinste!”

Mulțumim, stimate domnule primar Marcel Gheoca!
IANCU AIZIC, președinte C.E. Tecuci

Bacău

Târgoviște

Timișoara

Constanța

La finele lunii iunie am avut şansa 
de a celebra la Timişoara un eveni-
ment cu valoare de simbol. Întâlnirea, 
în oraşul multiculturalităţii, a două 
comunităţi pe care istoria cu uşurin-

ţă le-ar fi putut despărţi iremediabil, 
cea evreiască şi cea germană, a în-
semnat un proiect cu o însemnătate 
aparte. Consulatul German de la Ti-
mişoara, coordonat de consulul Ralf 
Krautkramer, a acordat o importanţă 
specială lansării cărții anunțate in titlul 
acestui articol, în compania Comuni-
tăţii Evreilor din Timişoara, un volum  
de referinţă pentru cei ce poposesc 
pe malurile pline de istorie ale râului 
Bega. În sala festivă a Casei „Adam 
Müller-Guttenbrunn”, centrul german 

unde anual se organiza sărbătoarea 
de Purim pentru un public numeros, a 
avut loc lansarea acestei cărţi. Amfi-
trion a fost chiar consulul, aflat în ziua 
specială în care urma să se despartă 
de Timişoara, încheind o misiune de 
peste patru ani. La fel de plină de emo-
ţie a fost autoarea cărţii, Getta Neu-
mann, pentru care volumul, pe care 
l-am prezentat în detaliu într-o ediţie 
precedentă, este un proiect de suflet, 
în continuă creştere, pe măsură ce 
reuşeşte să mai dezgroape câte ceva 
din istoria Timişoarei evreieşti. Au par-
ticipat primarul municipiului, Dominic 
Fritz, deputaţii minorităţilor evreieşti 
şi germane în Parlamentul României, 
Silviu Vexler şi Ovidiu Ganţ, preşedin-
ta Comunităţii Evreilor din Timişoara, 
dr. Luciana Friedmann, primul editor 
Viorel Marineasa. Momentele de mu-
zică clasică ce au completat întâlnirea 
au făcut să ne amintim de importante-
le proiecte găzduite de această sală 
de referinţă a Timişoarei.

La invitaţia colegului de bancă 
parlamentară şi a comunităţii locale, 

Ca în fiecare an de Ziua Eroilor, 
și anul acesta Instituția Prefectu-
lui Județului Dâmbovița a organizat 
depuneri de coroane la monumen-
tele eroilor din Târgoviște și în alte 
localități din județul Dâmbovița.

Împreună cu Asociația Centrală 
de Prietenie și Colaborare Culturală 
cu Israelul și cu FCER, același eveni-
ment a avut loc și în cimitirul evreiesc, 
la mormântul eroului evreu Herman 
Kornhauser. În alocuțiuni s-a insistat 
asupra meritelor sale, acesta fiind 
decorat de Regele Ferdinand cu Vir-
tutea Militară, pentru atitudinea sa de 
mare omenie față de prizonierii din la-
gărul organizat de nemți lângă casa 
eroului comemorat. Iarna 1916-1917 
a fost una câinos de geroasă, fiind 
binecunoscută starea jalnică în care 

erau prizonierii. Herman Kornhauser 
(z.l.) nu s-a mulțumit să-i privească 
și să-i compătimească. S-a implicat, 
i-a ajutat cu hrană și îmbrăcăminte, a 
mobilizat târgovișteni să facă donații 
pentru acești nefericiți. Vorbitorii 
prezenți la ceremonie, reprezentând 
administrația publică locală, Garni-
zoana Târgoviște, alte instituții și ca-
dre militare în rezervă și în retragere, 
Asociația Cultul Eroilor au subliniat 
meritele de mare umanism ale erou-
lui Herman Kornhauser. Emoționant 
a fost momentul religios oficiat de 
Menahem Boaz, precum și mesajul 
transmis de prim-rabinul Rafael Shaf-
fer. Au fost depuse coroane de flori 
din partea tuturor instituțiilor amintite, 
dovedindu-se o dată în plus că eroii 
sunt ai neamului, ai posterității, fără 
conotație etnică și religioasă.

În mesajul său, prim-rabinul Rafa-
el Shaffer a spus, între altele: „Ce ne 
învață credința? Că am fost creați cu 
toții după chipul și asemănarea Dom-
nului. Nu numai eu am fost creat după 
chipul și asemănarea Domnului. La 
fel a fost creat și fiecare dintre seme-
nii mei. Nu e suficient să știm acest 
fapt. E important să ținem cont de el 
zi de zi. În fiecare om pe care îl întâl-
nim să căutăm acea strălucire sacră 

prin care se răsfrâng chipul și asemă-
narea Creatorului. Dacă așa ne vom 
privi semenii, în timp durerea lor va 
deveni durerea noastră, bucuria lor va 
deveni bucuria noastră. Nu știm care 
au fost gândurile lui Herman Kornhau-
ser. Putem doar ghici că a simțit dure-

rea semenilor săi ca și cum ar fi fost a 
sa. Așa cum înfometatul își riscă viața 
pentru a-și potoli foamea, Herman 
Kornhauser și-a riscat viața pentru a 
potoli foamea semenilor săi, căci a 
simțit-o ca și cum ar fi fost foamea sa. 
Fapta sa a fost un act de curaj, pentru 
care a plătit cu viața. Izvorul ei a fost 
omenia. O pildă vie pentru noi toți. 
Fie-i amintirea binecuvântată!”

ILEANA GHENCIULESCU

preşedintele FCER, deputatul Silviu 
Vexler, a venit special la Timişoara. 
Importanţa pe care a dat-o acestui 
fapt are, din nou, valoare de simbol: 
de-a lungul anilor, colaborarea cu Ovi-
diu Ganţ a fost una exemplară, domi-
nată de respect şi prietenie, fapt care 
a dus la naşterea unor legi esenţiale 
pentru numeroase categorii defavori-
zate.

Varianta germană a ghidului este 
deja un instrument util pentru cei care 
doresc să descopere cartierele Timi-
şoarei, având şansa să afle despre 
clădirile însufleţite prin intermediul 
cărţii de istoria oamenilor care le-au 
clădit sau le-au locuit. Cartea este, 

de fapt,  o poveste frumoasă despre 
Timişoara de odinioară, în care comu-
nitatea evreiască era una importantă, 
care a contribuit la edificarea sa.

În curând sperăm să vă relatăm şi 
despre versiunea engleză a acestei 
cărţi care, cu trecerea timpului şi prin 
adăugarea de noi informaţii, devine 
tot mai groasă, dar şi mai relevantă. 
(L.F.)
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Corneliu Sabetay despre 
Pogromul din iunie 1941

Hédi Fried a împlinit  
97 de ani! La mulți ani, Doamnă!

Craiova

Sighetu Marmației

AD MEA VEESRIM!
Preşedinţi de comunităţi născuţi în lunile august și septembrie

n LIVIU LĂCĂTUȘU, preșe-
dintele CE Deva, 
s-a remarcat, de 
când conduce co-
mu ni tatea, prin 
calități de bun gos-
po dar, capacitatea 
de a atrage oa menii 
în jurul lui, cultiva-
rea bunelor relații 
interetnice și interreligioase. Res-
pectul față de memoria înaintașilor, a 
victimelor Holocaustului sunt coordo-
nate principale în tot ceea ce a făcut 
și face. Dovadă – îngrijirea sinagogii 
recent restaurate, a cimitirelor.
n ROBERT STEINMETZ, pre-

ședintele CE Făl-
ticeni, se ocupă cu 
multă dăruire de 
cei vârstnici, su-
fe  rinzi, singuri și 
care au nevoie de 
aju tor. Mai ales în 
anul care a trecut, 
de când s-a de-

clan șat pan demia și zona a fost una 
dintre cele mai afectate din țară, a 
făcut tot ce i-a stat în putință pentru 
a-i proteja. Este mândru de Sinago-
ga Mare din oraș, una dintre cele mai 
fru moa se din țară, pe care se zbate 
să o resta ureze. Încearcă să trezeas-
că interesul originarilor stabiliți în Is-
rael și oriunde în lume, pentru reali-
zarea acestui nobil deziderat.
n IGO KOFLER, președintele 

CE Rădăuți, este 
un vizionar care, 
cu un an înainte 
de debutul Festi-
valului dedicat Zilei 
Limbii și Teatrului 
Idiș, când știa că 
Rădăuțiul va găz-
dui o serie de eve-
nimente culturale, cu șansa de a crea 
un și mai mare aflux de turiști în zonă, 
a promis că va pune la dispoziția vizi-
tatorilor un spațiu mai amplu, consa-
crat Muzeului de Istorie a Evreilor din 
Rădăuți și din împrejurimi și a reușit 
să-și îndeplinească promisiunea. 
Dovedește înzestrări de bun organi-
zator. Este o gazdă ireproșabilă.
n VASILE DUB, președintele 

CE Tg. Mureș, are 
o serie de realizări 
comunitare dem-
ne de menționat: 
Muzeul de Istorie 
a Evreilor din Tg. 
Mureș, monumen-
tul dedicat memo-
riei victimelor Holo-

caustului, pe locul în care a funcționat 

ghetoul în 1944, placa memorială 
pe fațada clădirii în care a existat 
Școala Evreiască. Este un mod de 
a continua gestul de neuitare a de-
portării evreilor din oraș la Auschwitz, 
concretizat în 2004 de înaintașii săi 
la conducerea comunității, Bernard  
Sauber z.l. și Alexandru Ausch z.l. 
Are preocupări artistice.
n DAN HAS, președintele CE 

Zalău, a reușit per-
for manța de a refa-
ce recent o comu-
nitate distrusă de 
Holocaust și de a 
o impune printr-o 
activitate susținută. 
Are grijă să asigure 
asistența supravie-

țuitorilor, se ocupă de educația iuda-
ică a tuturor membrilor Comunității, 
participă la programele naționale 
orga nizate de Joint, FCER, JCC. 
Viața religioasă se desfășoară în 
para metri firești. Un loc special în ac-
tivitatea Comunității și în preocupările 
sale îl ocupă comemorările de cinstire 
a memoriei victimelor Holocaustului. 
n HAIM RABINOVICI, pre șe-

dintele CE Bârlad, 
are în grijă trei ci-
mitire evreiești din 
oraș, dintre care 
cel mai vechi, din 
secolul XVIII, este 
monument istoric, 
dar și cimitire aron-
date din localități 
din împrejurimi, în care nu mai trăiesc 
evrei. A trecut multă vreme de când a 
înaintat la DAPI documentația pentru 
restaurarea Sinagogii Mari, singura 
rămasă din zecile de lăcașuri de cult 
iudaic demolate în perioada totalitaris-
mului. Edificiul, adăpostind picturi mu-
rale de mare valoare, e amenințat de 
igrasie, dacă nu se intervine la timp.
n ROBERT SCHwARTZ, 

președintele CE 
Cluj, conduce una 
dintre cele mai ac-
tive și mai atractive 
comunități transil-
vănene, atât prin 
moștenirea cultu-
rală bogată, cât și 
prin prezentul plin 

de diversitate al vieții comunitare. 
Sunt bine organizate evenimente cul-
tuale, acțiuni culturale pe diverse pla-
nuri, de promovare a bunelor relații 
interetnice, simpozioane de civilizație 
evreiască clujeană, dar și cu deschi-
dere spre valori evreiești din toată 
țara. CE Cluj are un cor și o formație 
Klezmer de mare succes.

ComunitAti

Noaptea Muzeelor, 12 iunie 2021, 
la Casa Memorială Elie Wiesel din 
Sighetu Marmației, în prezența unui 
număr important de participanți, a în-
semnat o adevărată sărbătoare în cin-
stea concitadinei noastre, scriitoarea 
Hédi Fried.

Prin minuțioasa pregătire și orga-
nizare a evenimentului de către Alina 
Mărincean, custodele acestei secții 
a Muzeului Maramureșean, împreu-
na cu dr. Sorin Markus, proeminent 
membru al comunității noastre, ambii 
foarte buni cunoscători ai operei și pri-
eteni personali ai doamnei Hédi Fried, 
s-a prezentat în premieră pentru mulți 
dintre participanți filmul „Hédi Fried – 
Frica mea”.

În linii mari, întreaga soartă și viață 
a omului Hédi Fried este identică cu 
soarta și viața lui Elie Wiesel.

Cine este Hédi Fried?
Cu permisiunea domnului Ion Ma-

ris, poet, prozator, publicist și editor 
(coordonator al Editurii Valea Verde, 
editor al publicației online Salut, Si-
ghet!), reproducem în continuare un 
scurt articol dedicat evenimentului:

„Hédi Fried, psiholog și scriitor, 
supraviețuitoare a Holocaustului, s-a 
născut la 15 iunie 1924 în Sighet (în 
familia Szmuck, întreprinzători locali), 
fiind cea mai mare dintre cele două 
surori ale familiei.

În luna mai a anului 1944 Hédi 
Fried a fost deportată, împreună cu 
familia sa și cu alți evrei din Sighet, 
de către autoritățile maghiare din 
nord-vestul Transilvaniei, în lagărul de 
concentrare de la Auschwitz. Părinții 
și rudele ei au murit acolo. A fost 
transferată apoi în lagărul de muncă 
forțată de la Bergen-Belsen, de unde 
a fost eliberată în aprilie 1945 și, cu 
ajutorul Crucii Roșii, s-a stabilit în 
Sue dia, unde a ajuns în iulie 1945. În 
iunie 1948 se căsătorește cu Michael 
Fried, și el un supraviețuitor al Holo-
caustului – tot din Sighet – și au trei  
copii.

În iunie 1957 își ia licența (BA) în 
Psihologie și Pedagogie la Universita-

tea din Stockholm. Hédi Fried a lucrat 
în Suedia ca psiholog și a participat 
la «educarea tinerelor generații, pro-
movând toleranța și înțelegerea între 
oameni».

A publicat cinci cărți cu conținut 
autobiografic, care au fost traduse în 
peste 20 de limbi. Patru cărți au fost 
traduse în limba română: Frânturi din-
tr-o viață. Drumul la și de la Auschwitz 
(publicată în limba suedeză în anul 
1992), Întoarcere la viață (publicată 
în lb. suedeză în anul 1995), A treia 
viață (publicată în lb. suedeză în anul 
2002), Pendulul Vieții – Fragmente, 
experiențe, reflecții – Date istorice și 
îndrumător pentru profesori (publicată 
în lb. suedeză în anul 2003). Frågor 
jag fått om Förintelsen (2017, Suedia) 
– «Întrebări pe care le-am primit des-
pre Holocaust» – nu a fost încă tradu-
să în limba română.

Hédi Fried a fost distinsă cu meda-
lia Illis Cvorum (1998) și a fost numită 
Europeanul Anului în 1999, iar în anul 
2000 a primit Natur & Kulturs Kultur-
pris, un premiu cultural pentru opera 
ei literară.

În 2015 a fost distinsă cu Ordinul 
Național «Steaua României» în grad 
de Cavaler; în 2016, cu Ordinul de 
Merit al Republicii Federale Germa-
nia, clasa I; iar în anul 2018 a fost 
numită Eroul Anului, printr-un vot 
exprimat de cititorii revistei Magazin 
M. În decembrie 2017 i s-a acordat 
Premiul Olof Palme pentru «efortu-
rile neobosite de apărare a egalității 
în drepturi a tuturor oamenilor, pre-
cum și pentru munca de o viață de 
a face cunoscute atrocitățile produ-
se de nazism și rasism, violență și  
prejudecăți».

Hédi Fried a efectuat două vizite la 
Sighet, în anii 2010 și 2011 (consem-
nate la vremea respectivă de regreta-
tul jurnalist Ioan J. Popescu). În luna 
mai 2011 a fost invitata de onoare a 
Clubului Rotary Sighet, unde i s-a în-
mânat o Diplomă de Excelență pentru 
activitatea excepțională în slujba păcii 
și a toleranței.

La mulți ani cu multă sănătate, 
Doamnă Hédi Fried!!!”

„Ieri, 30 iunie 2021, Parlamentul 
României a avut o şedinţă comemo-

rativă în onoarea victimelor Pogromu-
lui de la Iaşi, din 1941, și a celor care 
au murit în Trenul Morţii. Aseară am 
aprins o lumânare în amintirea buni-
cului meu, tatăl mamei mele, care în 
acea perioadă era un simplu mese-
riaş ieșean”, i-a povestit președintele 
C.E. Craiova, prof. Corneliu Sabetay, 
ziaristei M. Bulugean de la Cuvântul 
libertății. El a spus în continuare:

„Bunicul avea 8 copii, patru fete şi 
patru băieţi, şi a fost prins în acel mo-

ment pe stradă, în Iaşi, şi suit forţat 
în Trenul Morţii, de unde nu s-a mai 
întors niciodată, odihnindu-se în mo-
mentul de faţă în groapa comună de 
la Podu Iloaiei. Acolo sunt înmormân-
taţi peste 1.200 de evrei, cei care s-au 
găsit în Trenul Morţii, fiind îngropaţi cu 
toţii într-o groapă comună.

Mulţi ani la rând, mama mea se du-
cea la Podu Iloaiei pentru a aprinde lu-
mânări la acea groapă comună. După 
ce mama a închis ochii, m-am dus eu 
acolo, fiind însoţit de un colaborator 
de-al meu, un foarte bun doctor, origi-
nar din Damasc, Siria, dar care astăzi 
este cetăţean român. Am fost impre-
sionat de ceea ce am văzut în Cimi-
tirul Păcurari din Iaşi, acolo unde se 
găsesc în jur de 500 de morminte ale 
celor care au fost asasinaţi în acea 
perioadă, şi am plecat apoi spre Podu 
Iloaiei, să văd unde este înmormântat 
bunicul meu. Am cumpărat buchete 
mari de gladiole, pe care le-am aşe-
zat la acel mormânt comun şi am ci-
tit ceea ce (Continuare în pag. 22)
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Al cincilea Beatles: Brian Samuel Epstein

În 2020, incidentele antisemite în Cehia  
au crescut cu peste 25%

70 de ani de 
la înființarea 

Claims 
Conference

„O mică măsură a dreptății pentru 
cei care au suferit peste măsură” ar 
fi un posibil motto pentru înființarea, 
în 1951, a Conferinței pentru Reven-
dicări Materiale Evreiești, Claims 
Conference, împotriva Germaniei 
care, în anii Holocaustului, confisca-
se bunurile victimelor.

Arhitectul Claims-ului, Saul Ka-
gan z.l., era el însuși unul dintre 
supraviețuitori. Evreu lituanian, plea-
că din Vilnius în 1940, an premergă-
tor invaziei URSS-ului de către Ger-
mania nazistă. Kagan călătorește cu 
transsiberianul până la Vladivostok. 
De acolo, în Japonia, îmbarcându-se 
pe o navă cu destinația SUA. După 
Hawaii și San Francisco, ajunge la 
rudele din New York. În 1941, tatăl 
lui, director al Spitalului Evreiesc din 
Vilnius, se afla pentru tratament la 
Soci. Izbucnește războiul. Armate-
le hitleriste înaintează pe teritoriul 
URSS. Se refugiază în Tașkent. 
Reîntors acasă în 1946, nu-și mai 
găsește familia: soția, băiatul cel 
mic, părinții – uciși de naziști.

Când America intră în război, 
Saul se înrolează. Participă la de-
barcarea Aliaților în Normandia. În 
1947 creează un organism precur-
sor al Claims: Organizația pentru 
Restituiri de Bunuri Succesora-
le Evreiești. În 1951, când 23 de 
organizații internaționale evreiești se 
reunesc în Claims Conference pen-
tru negocieri cu Germania de Vest, 
este numit director executiv. Își de-
dică restul vieții împlinirii acestei mi-
siuni. Misiune spirituală, deopotrivă. 
Fiindcă – spunea – 1.000 de ani de 
istorie evreiască au fost distruși în 
12 ani. Fondurile obținute din reven-
dicări au fost alocate pentru progra-
me de ajutorare a supraviețuitorilor 
și prezervare a memoriei victimelor. 
Dovadă, programele pentru cerceta-
re, educație, documentar, film artis-
tic. Tot în 1951 este fondat Congre-
sul Mondial Evreiesc (CME), condus 
de Nahum Goldmann, devenit și 
președinte al Claims-ului.

În 1952, cancelarul german Kon-
rad Adenauer semnează Acordurile 
de la Luxemburg cu reprezentanții 
Claims Conference. În 1953 se în-
cheie Acordul pentru revendicări 
evreiești cu Austria. În același an se 
semnează acorduri cu mari compa-
nii germane care au folosit evrei ca 
sclavi: Krupp, Siemens-Haloke, Di-
namit Nobel, Daimler-Benz, Volks-
wagen. Programele finanțate prin 
fonduri obținute din restituiri sunt 
folosite ca indemnizații și servicii 
sociale pentru supraviețuitori. Peste 
zece ani este pus în funcțiune pro-
gramul de ajutorare a Drepților între 
Popoare aflați în nevoie, în semn de 
recunoștință pentru cei care și-au 
riscat viețile salvând vieți evreiești 
în anii Holocaustului. Un an de co-
titură în activitatea Claims-ului este 
1990, după căderea Cortinei de Fier, 
când este negociată returnarea de 
proprietăți evreiești cu fosta Germa-
nie de Est. Între 1992-1998 este cre-
at și pus în aplicare Fondul pentru 
Europa Centrală și de Est. Benefici-
arii programelor sunt supraviețuitori 
din blocul ex-comunist și fosta 
URSS.

IULIA DELEANU

Festivalul Filmului Evreiesc la Iași, la prima ediție

Noaptea, la Muzeul de Istorie  
și Cultură a Evreilor

Muzeul de Istorie şi Cultură a Evreilor din România „Dr. Nicolae Cajal” a luat 
parte la ediția din acest an a Nopții Muzeelor, desfășurată la data de 12 iunie. 
Cu acest prilej, după mai bine de un an, porțile au fost larg deschise atât pentru 
turiști, cât și pentru locuitorii Capitalei, care au dorit să cunoască mai multe 
despre istoria și cultura iudaică din spațiul românesc.

Carmen Hannah Iovițu, directoarea instituției, a fost unul dintre amfitrionii 
celor ce au călcat pragul muzeului în decursul celor mai bine de patru ore. 
„Suntem foarte bucuroși să ne aflăm în circuitul de vizitare a muzeelor, să ne 
redeschidem publicului. De luni, 14 iunie, vom reintra în programul normal de 
vizitare. Am fost plăcut surprinși să găsim oameni la poartă, nerăbdători să ne 
viziteze”, a declarat ea. Totodată, directoarea Muzeului s-a referit la colaborări 
cu alte instituții, una dintre acestea fiind Institutul Național pentru Studierea 
Holocaustului din România „Elie Wiesel”. „Am primit vizita cursanților de la Elie 
Wiesel Study Tour, din toată țara și, desigur, din Capitală. În mod evident, ei 
sunt interesați de Holocaust; însă faptul că aici au putut afla detalii despre viața 
evreiască de zi cu zi a fost foarte interesant pentru ei. Așteptăm în continuare 
vizitatori, căci acesta este scopul nostru: să spunem cât mai multora despre 
viața și istoria evreilor din România”, a conchis Carmen Hannah Iovițu.

După o pauză de un an, cauzată de pandemia de COVID-19, Noaptea Mu-
zeelor 2021 a angrenat 185 de spaţii culturale din 72 de localităţi provenind din 
37 de judeţe ale ţării. Dintre acestea, 43 de puncte culturale de interes au fost 
din Capitală.       DAN DRUȚĂ

Prima ediție a Festivalului Filmului Evreiesc la Iași a 
fost organizată în perioada 25-30 iunie 2021, cu ocazia co-
memorării a 80 de ani de la Pogromul de la Iași, eveniment 
gândit ca un omagiu pentru victimele acelor zile atroce din 
istoria recentă a României, după cum a precizat în deschi-
derea evenimentului Andrei Giurgia, directorul Festivalului 
Serile Filmului Românesc.

Managerul Ateneului Național din Iași, Andrei Apreo-
tesei, a motivat organizarea unui festival de film evreiesc 
la Iași prin faptul că acest oraș cultural s-a dezvoltat, în 
mare măsură, prin valorile aduse de populațiile minorita-
re. „Comunitatea evreiască rămâne una puternică, de la 
care avem foarte multe de învățat. Pogromul de la Iași e o 
pagină de istorie pe care poate mulți dintre noi am vrea să 
o uităm, dar nu trebuie să facem asta, pentru ca ea să nu 
se repete vreodată – nu doar la Iași, ci nicăieri în lume”, a 
subliniat vorbitorul.

Deputatul Alexandru Muraru, reprezentant special al 
Guvernului României pentru promovarea politicilor memo-
riei, combaterea antisemitismului și a xenofobiei, a spus: 
„În 1941, 35.000 dintre cei 120.000 de locuitori ai Iașiului 
erau evrei, ceea ce înseamnă că această comunitate a 
avut o importanță incomensurabilă la dezvoltarea orașului, 
la cultura ieșeană, la tot ce fusese bun până în acel an. 
Ceea ce s-a întâmplat atunci a schimbat în mod dramatic 
și pentru totdeauna destinul acestui oraș, în primul rând 
pentru că aproape 15.000 de evrei au fost uciși în câteva 
zile, cu o violență de neîntâlnit pentru felul în care ne pri-
vim astăzi istoria și trecutul. Asumarea noastră și continua 
rememorare și comemorare a victimelor trebuie să fie un 
gest absolut firesc în istoria Iașiului. Din păcate, regimul 
comunist a trecut sub tăcere aceste evenimente. În anii ’90 
s-a vorbit foarte puțin despre ele și faptul că noi nu avem 

o imagine completă asupra celor întâmplate acum 80 de 
ani este o vină a sistemului de educație. Dacă fiecăruia 
dintre noi i s-ar fi vorbit la școală despre aceste lucruri, 
cu siguranță am fi fost mai conștienți de nevoia de reme-
morare.” Eforturile din prezent ale autorităților române în 
direcția promovării memoriei victimelor Holocaustului arată 
că „România se schimbă în bine. Ne dorim ca acest festi-
val să devină un reper al filmului evreiesc în România și în 
această parte din Europa”, a încheiat vorbitorul.

Festivalul a fost organizat de Ateneul Național din Iași, 
cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași. Atât producții noi, 
cât și filme prezentate anterior au fost proiectate în Piața 
Unirii din Iași și la Cinema Ateneu. Primul a fost „Duminica 
neagră”, regizat de Mihnea Chelariu în 2011. A doua zi a 
adus cu sine filmul „Aliyah DaDa”, din 2015, în regia Oanei 
Giurgiu. În următoarea zi, publicul a avut ocazia să vadă 
un spectacol de teatru manifest, intitulat „Trenul disperării. 
Acea duminică”, susținut de So Trupa, de la Palatul Copi-
ilor din Iași, urmat de proiecția documentarului TVR Iași 
„Doamna și trenul morții”, realizator Oana Lazăr, despre 
personalitatea Vioricăi Agarici. A patra zi a fost dedicată 
filmului „Călătoria lui Gruber” (2009), regizat de regretatul 
Radu Gabrea. Penultima zi a oferit un nou documentar re-
alizat de Oana Lazăr pentru TVR Iași, „Pe aceștia îi plân-
gem”. În ultima zi a fost difuzat, la Cinema Ateneu, filmul 
„Ieșirea trenurilor din gară”, regizat de Radu Jude și Adrian 
Cioflâncă, recent lansat în România, la Muzeul Țăranului 
Român din București, după o receptare foarte bună la nivel 
internațional (filmul a fost prezentat în numărul 556-557 al 
revistei noastre, la pagina 6, într-un interviu luat de George 
Gîlea istoricului Adrian Cioflâncă).

CLAUDIA BOSOI

Potrivit unui raport al Federației Cehe a Comunităților 
Evreiești, reprezentând pe cei 4.000 de evrei care tră-
iesc în această țară, în 2020 s-au înregistrat 874 de in-
cidente antisemite, comparativ cu 694 anul anterior, 
ceea ce reprezintă o creștere de 25%. Cele mai multe 
au fost hărțuiri pe internet în perioada carantinelor impu-
se de pandemia de coronavirus. A fost un singur caz de 
violență, însă raportul specifică probabilitatea unui număr 
mai mare de asemenea situații, pe care victimele nu le-au  
raportat.

S-au înregistrat un act de vandalism împotriva unei 
instituții evreiești și șase incidente în care persoane consi-
derate că ar aparține comunității evreiești au fost insultate 
în spații publice. Restul de 98% dintre incidente se refe-
reau la discursuri de ură pe internet sub formă de articole, 
postări pe social media și comentarii anonime.

„Analiza conținutului expresiilor antisemite confirmă din 
nou tendința spre declarații false și vulgare la adresa evre-
ilor. Numărul incidentelor a crescut dramatic cu peste 200 
în 2020 comparativ cu 2019. Multe dintre postări promovau 
activ teoria antisemită a conspirației, în care se susținea că 
pandemia de coronavirus a fost răspândită în mod delibe-
rat de evreii puternici”, se arată în raport. În același timp 
s-a observat o creștere dramatică, aproape o dublare a 
numărului incidentelor care relativizează sau neagă Holo-
caustul.

„Republica Cehă poate fi încă văzută ca o țară sigură 
pentru comunitatea evreiască, mai ales comparativ cu alte 
țări din Europa centrală și occidentală. Cu toate acestea, 
antisemitismul în mediul online nu trebuie subestimat”, 
constată documentul Federației Cehe a Comunităților 
Evreiești. (E.G.)

Deşi faima mereu orbitoare a ce-
lebrilor Beatles i-a scos întotdeauna 
în faţă doar pe John, Paul, George şi 
Ringo, a existat un personaj (nu mai 
puţin cunoscut, dar despre care s-a 
vorbit mai puţin, deşi a fost catalogat 
drept „al cincilea Beatles” pentru rolul 
său în promovarea „imaginii celor pa-
tru din Liverpool” şi pentru augmenta-
rea faimei lor la nivel mondial.

Brian Samuel Epstein (19 septem-
brie 1934 - 27 august 1967) a fost 
un antreprenor britanic de muzică, 
manager al grupului The Beatles din 
1962 şi până la dispariţia sa.

Epstein s-a născut într-o familie de 
vânzători evrei de succes din Liver-
pool (cu ascendenţe lituaniene), care 
l-au pus la conducerea magazinului 
lor de muzică. Prima dată i-a întâlnit 
pe cei din The Beatles în 1961, la un 
concert din timpul prânzului la taver-
na Cavern Club din Liverpool. Deşi nu 
avea experienţă în managementul ar-
tiştilor, Epstein a reuşit să încheie un 
contract cu ei şi a insistat ca aceştia 
să îşi abandoneze acea scruff-image 
(imagine neîngrijită şi puţin murdară) 
în favoarea unui nou stil, îngrijit, cu 
costume şi tunsori identice. Epstein 
l-a convins pe George Martin din gru-
pul EMI să le producă primele albume. 
În 2003, casa familiei Epstein de pe 
Anfield Road a fost transformată în-

tr-un hotel cu tematică Beatles, numit 
„Casa Epstein”. Care a fost adevărul 
sau legenda în relaţia dintre The Bea-
tles şi managerul lor, Brian Epstein, nu 
se va şti niciodată exact. Cert este că 
se fac speculaţii legate de începutul 

„destrămării Beatles” după dispariţia 
lui Brian Epstein. Ceea ce înseamnă 
că, deşi nu s-a aflat în lumina orbitoa-
re a reflectoarelor, rolul celui de al cin-
cilea Beatles a fost totuşi primordial.

IOAN IACOB
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Aflând despre dispariţia fizică a lui Arturo  
Schwarz (2 februarie 1924, Alexandria, Egipt - 23 
iunie 2021, Milano, Italia) şi fiind la curent cu faptul 
că l-am cunoscut, un amic m-a întrebat dacă scriito-
rul (poet, eseist, critic şi istoric de artă, editor, gale-
rist etc.) şi-a publicat memoriile. Şi asta pentru că, 
după decesele lui Sarane Alexandrian (2009) şi Alain  
Jouffroy (2015), se pare că nu mai există martori în 
viaţă ai aşa-zisei „avangarde istorice”... Din păcate, 
pe Arturo Schwarz nu l-a preocupat acest lucru, de-
clarându-i unui jurnalist că, atâta vreme cât mai are 
proiecte în desfăşurare, nu vrea să-şi piardă timpul 
cu „scotocirea amintirilor”. În schimb, din numeroa-
sele interviuri transmise la radio şi tv ori tipărite, nu 
lipsesc referinţele la unele personalităţi din avangar-
dă, cu care a fost prieten sau a colaborat (fapt pe 
care l-am constatat în ziua de sâmbătă, 22 noiembrie 
2014, când l-am vizitat la Milano).

Totuşi, între cele 50 de volume pe care le-a pu-
blicat există unul care e legat profund de memoria 
personală, cu toate că limbajul folosit e mai curând 
filosofic. Mă refer la Sono ebreo, anche. Riflessioni 
di un ateo anarchico (Și eu sunt evreu. Reflecțiile 
unui ateu anarhist, 2007). În locuinţa sa de pe Cor-
so di Porta Vigentina, Arturo Schwarz a scos cartea 
din bibliotecă şi mi-a pus-o în faţă: ca să înțeleg bine 
„cu cine aveam de-a face”! Respectiv: un evreu năs-
cut în Egipt – dintr-o mamă evreică italiancă și un 
tată evreu german, militant sionist în tinerețe (după 
înființarea Statului Israel, nu s-a putut adapta aco-
lo deoarece nu știa destul de bine ebraica pentru a 
face literatură și s-a întors în Egipt), membru fonda-

tor al Internaționalei a IV-a 
(troțkistă) pe filiera lui A. 
Breton, întemnițat un an și 
jumătate la închisoarea Ha-
dra, apoi (în 1949) expulzat 
în Italia... „În adolescență, 
spunea el, am descoperit 
cinci cărți care au avut o 
semnificație determinantă 
pentru evoluția mea: Etica 
lui Spinoza, Psihopatologia 
vieții cotidiene a lui Freud, 
Manifestul comunist al lui 
Marx, Manifestele supra-
realiste ale lui Breton și 
colecția sa de poezii Le Re-
volver à cheveux blancs...”

E clar că un evreu cu 
o asemenea „ideologie” nu putea fi decât ateu și 
anarhist, după cum singur se declara (a și publicat 
volumul Anarhie și creativitate, 1981). Și imediat 
îmi arătă sumarul volumului introspectiv / reflexiv Și 
eu sunt evreu...: „1. Refuzul principiului autorității; 
2. Pofta de cunoaștere; 3. Respectul diversității; 4. 
Dorința de dreptate; 5. Respectul față de natură; 6. 
Dreptul la fericire; 7. Valoarea salvatoare și inițiatică 
a femeii; 8. Referitor la o interdicție inexistentă; 9. 
Spinoza, filosoful libertății și al fericirii.” Adaug câte-
va fraze din concluziile volumului: „Am încercat să 
conturez principiile filosofiei mele de viață, dar titlul 
acestei scrieri – Şi eu sunt evreu..., făcând aluzie și 
la o stare de spirit plurală – impune unele considerații 
de natură existențială. Condiția evreului – și, prin ur-
mare, a mea – în societatea modernă este aceea de 
a trăi înstrăinat, în sensul pe care şi l-au asumat – 
după Hegel și Marx – şi Erich Fromm, și Herbert Mar-
cuse, printre alții. /.../ Pentru un evreu, există o altă 
condiție care provoacă un conflict interior – și care 
justifică şi-ul din titlu, acela al dublei identități. Dublă 
identitate care se rezumă la întrebarea: asimilarea, 
conformarea cu mediul sau menținerea identității? O 
condiție care, pentru un evreu nepracticant sau ateu, 
devine dificil de definit, dar care se manifestă în prin-
cipal prin conștientizarea 
apartenenței la o tradiție is-
torică și culturală specifice, 
cu îngrijorare pentru soarta 
evreilor care trăiesc în țări 
cu risc și cu atașament față 
de Statul Israel.”

În raport cu ultima afir-
maţie, referitoare la relaţia 
cu Israelul, trebuie subli-
niat că ea nu a fost una 
„de principiu”, în cazul lui 
Arturo Schwarz, ci una cât 
se poate de concretă. Iată 
detaliile. Arturo Schwarz a 
ţinut deschisă vestita-i ga-
lerie de artă din Milano în 

perioada 1954-
1975, unde a 
găzduit zeci de 
expoziții (tipă-
rind și cataloa-
gele aferente). 
Reprezentanții 
avangardei is-
torice au avut 
prioritate (M. 
Duchamp, Pi-
casso, F. Pica-
bia, J. Arp, M. 
Ernst, V. Brau-
ner, A. Masson, 
Man Ray, J. 
Mirò ș.a.), fără 
să fie neglijați 
urmașii lor con-
temporani (în-
tre care şi evre-
ul Daniel Spo-
erri, originar din 
Galaţi, România). De pe urma acestei colaborări, dar 
și a preocupărilor sale constante pentru avangardă 
(publicând lucrări de referință în domeniu, precum 
Marcel Duchamp: Sixty-six Creative Years. From the 
First Painting to the Last Drawing / M.D.: Șaizeci și 
șase de ani de creație. De la prima pictură la ultimul 
desen, Gallery Schwarz, Milano, 1972, sau Man Ray: 
The Rigour of Imagination / Rigoarea imaginației, Ed. 
Rizzoli International, NY, 1977), Arturo Schwarz s-a 
ales cu o colecție imensă de tablouri, artefacte, cărți, 
reviste, manuscrise, fotografii etc. (peste 40.000 de 
piese, în total!), pe care nu mai avea unde să o păs-
treze (după lichidarea galeriei). Și atunci, conform 
convingerii sale că „toată lumea trebuie să aibă ac-
ces la operele de artă”, s-a gândit la donaţii. Astfel, 
prima opţiune a fost Muzeul Israelului din Ierusalim, 
spre care a îndreptat (în două etape, 1991 şi 1998) 
o mare parte dintre operele dadaiste şi suprarealiste 
interbelice, plus valoroasa lui bibliotecă şi o mulţi-
me de picturi contemporane postavangardiste (încât 
astăzi colecţia „Vera şi Arturo Schwarz” de acolo a 
devenit o referinţă mondială). Iar cealaltă opţiune a 
fost Galeria de Artă Modernă din Roma (în 2001), 
spre care a îndreptat o donaţie la fel de diversă, dar 
de mai mici dimensiuni. Aşadar, avem un exemplu 
despre modul în care a funcţionat „dubla identitate” a 
evreului Arturo Schwarz!

Însă, dincolo de extinsa şi consistenta activitate 
de promotor al artei moderne, Arturo Schwarz  nu 
a renunţat niciodată la statutul de poet. Fapt şi mai 
evident la vârsta de 90 de ani, când l-am cunoscut 
eu. Şi am observat asta când, de pe masa rotundă 
din faţa noastră, unde trona recenta istorie a suprare-
alismului (Il surrealismo. Ieri e oggi. Storia, filosofia, 
politica / Suprarealismul. 
Ieri şi azi. Istoria, filoso-
fia, politica, Edit. Skira, 
Milano, 2014), pe care 
tocmai urma s-o lanse-
ze, a luat prima dată în 
mână, ca să mi-o ofere 
cu autograf, placheta 
de versuri L’amore a 
novant’anni (Dragostea 
la nouăzeci de ani, Ed. 
Fondazione Mudima, 
Milano, 2014), dedicată 
Lindei, ultima lui soţie: 
pe faţă i se citeau satis-
facţia şi mândria! Sur-
prinzător totuşi, poeme-
le din această carte nu 
sunt deloc suprarealiste, ci mai degrabă reflexive şi 
sub pecetea „dulcelui stil clasic” (v. traducerea mea 
din revista Ateneu, nr. 1/2015). Probabil că „furia sub-
versivă” din tinereţe se consumase în poezia scrisă 
în limba franceză şi semnată cu pseudonimul Tristan 
Sau vage (v. Art Nucléaire, Edit. Vilo, Paris, 1962) şi 
apoi în poemele italiene reunite în antologia (sem-
nificativ!) intitulată A spasso con Spinoza, Breton e 
Trotsky. (Poesie 2007-2010) (La pas cu Spinoza, Bre-
ton şi Troţki..., Ed. Moretti & Vitali, Bergamo, 2010).

Pe de altă parte, şi apropo de identităţi multiple, 
Arturo Schwarz a rămas un „avangardist” în spirit (şi 
activ) până la sfârşit. Căci încheia un interviu, acor-
dat nu demult ziarului La Repubblica, cu propoziţia 
„Mi sento più trotskista che mai!” („Mă simt mai troţ-
kist ca oricând!”).

EMIL NICOLAE-NADLER

Arturo Schwarz, ultimul evreu troţkist!
Crohmălniceanu sau 

despre autonomie
În august se vor împlini 100 de ani de la 

nașterea lui Ovid S. Crohmălniceanu (pseudo-
nimul lui Moise Cahn). Printre alte publicații, 
Dilema Veche i-a consacrat în aprilie un dosar 
consistent. E însă doar o mică reparație pentru 
conul de umbră în care opera lui Croh, cum i 
se spunea, a intrat după moartea lui. Ca și în 
alte cazuri, o tăcere „indecentă” se așterne în 
jurul unui autor după dispariția lui fizică, inclu-
siv atunci când autorul respectiv e unul impor-
tant. Dar în cazul lui Crohmălniceanu, a-l uita 
sau a nu avea idee despre el e chiar ceva de 
neînțeles.

Citesc o dedicație 
dată pe volumul I din 
Literatura română între 
cele două războaie mon-
diale, în 1972, de către 
Crohmălniceanu, tatălui 
meu adoptiv, care îi fu-
sese student și își făcuse 
lucrarea de diplomă cu 
el. „Lui Valeriu Cristea, 
tânărul critic în care cred 
cel mai mult”, scria Croh 
acum aproape 50 de ani, cu un gest de gene-
rozitate regăsit nu numai pe hârtie, ci și în viața 
reală (Crohmălniceanu și S. Damian au avut un 
rol esențial în angajarea tânărului Valeriu Cris-
tea la Gazeta literară). Ulterior, același critic 
și istoric literar, profesor respectat la Filologia 
bucureșteană, va deveni mentorul generației 
’80 de prozatori, la cenaclul „Junimea”. Din 
multele ore petrecute de tinerii „optzeciști” 
citindu-și textele în fața pipei lui Croh a ieșit o 
generație care a adus ceva realmente nou în 
proza românească.

Există însă în cazul lui Crohmălniceanu (ca 
și în cel al lui S. Damian, deja menționat, sau 
al lui Paul Georgescu ori al lui Paul Cornea) un 
fel de „logică” de compensare discursivă, prin 
care inclusiv admiratorii de bună credință îi îm-
part viața în două și îi „scuză” prima jumătate 
prin a doua. Mă număr printre acești admira-
tori, dar mă despart de ei în punctul din care tot 
ce a făcut Croh în anii realismului socialist este 
văzut drept culpabil intelectual și moral, iar tot 
ce a făcut el după aceea e considerat o culme 
a profesionalismului și a spiritului critic. Mă tem 
că aici e mai degrabă o inflexiune ideologică, 
decât o analiză riguroasă a unei bibliografii. O 
fi fost Crohmălniceanu „un stâlp al realismului 
socialist”, cum scrie într-un dicționar literar, dar 
el este cel care a apreciat volumul de debut 
al Ninei Cassian și tot el alegea, din multele 
nume de autori din 1949, două: Petru Dumi-
triu și Marin Preda. Atunci Croh avea sub 30 
de ani, dar, după cum se vede, gustul literar 
și exigența lui critică erau deja formate. Și ce 
fler!... Când debuta cu Întâlnirea din pământuri, 
Preda era un june complet necunoscut, aproa-
pe un no name, iar nu autorul clasic așa cum îl 
știm noi astăzi.

Ideea că sunt două „avataruri” ai lui Croh-
mălniceanu, unul „rău”, comunist, marxist, rea-
list-socialist, mai tânăr, și unul „bun”, vindecat 
de marxism, post-socialist, mai vârstnic – o 
asemenea idee, deci, este nu numai comod-
simplificatoare, ci și literalmente falsă. Croh-
mălniceanu nu s-a despărțit de marxism și, la 
începutul anilor ’90, când în România apăru-
seră deodată foarte mulți anticomuniști vocali, 
el s-a stabilit la Berlin. Culmea, în Occident și 
în Statele Unite, în universități de top, studiile 
marxiste asupra literaturii au umplut cu volu-
me, timp de decenii, biblioteci întregi (or fi și 
occidentalii, și americanii comuniști?!). Numai 
la noi, într-un provincialism întristător, a fi mar-
xist e ceva de ocară. Menționez că eu nu sunt 
un critic marxist, ci unul susținând autonomia 
esteticului; dar dacă tot ținem la autonomie, de 
ce să nu pledăm și pentru autonomia artei, în 
general, a literaturii, în special, față de orice 
opțiuni politice, ale cititorilor sau ale autorilor?

Așa îl înțeleg eu pe Crohmălniceanu zis 
Croh, la aproape 100 de ani de la nașterea lui.

DANIEL CRISTEA-ENACHE

Profil de scriitor

E. Nicolae-Nadler (stg.) și A. Schwarz
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O echipă de cercetători de la Universitatea Tel Aviv a 
dezvoltat un sistem avansat de tratament împotriva can-
cerului pe bază de ARN, care vizează celulele bolnave și 
care ar putea îmbunătăți tratamentul cancerelor de sânge, 
al diferitelor tipuri de cancer și boli virale, inclusiv pe cel al 
coronavirusului. 

„Astăzi inundăm corpul cu anticorpi care, deși se-
lectivi, afectează toate celulele ce exprimă un receptor 
specific, indiferent de forma lor actuală”, a explicat prof. 
Dan Peer, vicepreședinte pentru cercetare și dezvoltare 
al Universității Tel Aviv și cel care a condus studiul. El a 
afirmat că noul tratament exclude celulele sănătoase din 
raza lui de acțiune. Echipa dr. Peer lucrează de zeci de ani 
la utilizarea ARN-ului pentru tratarea cancerului și a altor 
boli. Ei identificaseră deja cum să facă diferența între ce-
lulele bolnave și celulele neafectate. Descoperirea constă 
în capacitatea de a livra anticorpii în mod specific către 
celulele potrivite. „Dacă vrem să injectăm un medicament, 

trebuie să îl adaptăm la receptorii specifici de pe celulele 
țintă, altfel va circula în sânge și nu va face nimic. Dar unii 
dintre acești receptori sunt dinamici – își schimbă forma pe 
membrană în funcție de semnalele externe sau interne.” 
Doar aproximativ 15% dintre celule sunt de fapt bolnave, 
a spus el, ceea ce înseamnă că, folosind acest nou sistem 
de livrare, aproximativ 85% dintre celulele sănătoase sunt 
lăsate să facă treaba pe care trebuie să o facă. „Dezvolta-
rea noastră schimbă de fapt lumea anticorpilor terapeutici”, 
a spus savantul. În acest studiu special, realizat pe șoareci 
cu boli inflamatorii intestinale, cum ar fi boala Crohn și co-
lita, echipa a reușit să îmbunătățească toate simptomele 
inflamatorii, de la greutatea animalului la citokinele pro-in-
flamatorii. Dr. Peer a afirmat că următorul pas ar fi testarea 
sistemului pe oameni, ceea ce ar putea dura încă doi sau 
trei ani – „dar din coronavirus am văzut că, atunci când 
avem nevoie, ne putem mișca rapid”.

DAN DRUŢĂ

Putem încetini îmbătrânirea? Se pare că da...

Un recent studiu dezvoltat de cer-
cetătorii din Israel a descoperit că te-
rapia cu oxigen hiperbaric  (HBOT) in-
versează două semne biologice cheie 
ale îmbătrânirii la om, aceasta fiind 
prima cercetare care a făcut vreodată 
o asemenea constatare. Rezultatele 

arată că este posibil să inversăm pro-
cesul de îmbătrânire la nivel celular-
biologic de bază. Această descope-
rire în biologia cercetării îmbătrânirii 
le oferă oamenilor de știință o nouă 
bază pentru investigarea modalităților 
de încetinire a procesului de îmbătrâ-
nire. Studiul a implicat pacienți cu vâr-
sta de 64 de ani și peste, care au tre-
cut printr-o serie de tratamente HBOT. 
Testele de sânge efectuate pe parcur-
sul studiului au arătat că tratamentul 
cu oxigen hiperbaric a redus acumu-
larea de celule senescente prin mo-
dificarea lungimii telomerilor. Celulele 
senescente inhibă proliferarea celula-
ră. Acumularea de celule senescente 

contribuie la afecțiuni și boli asociate 
vârstei. Eliminarea acestora poate in-
versa aceste afecțiuni și boli, conform 
studiilor anterioare pe animale. Noul 
studiu face parte dintr-un program cu-
prinzător în curs de cercetare în do-
meniul îmbătrânirii, în Israel. Un stu-
diu anterior, lansat la începutul anului 
2020, a arătat că HBOT îmbunătățește 
și funcția cognitivă. „După ce am de-
dicat cercetarea noastră HBOT ex-
plorării impactului acesteia asupra 
funcționalității creierului și a declinului 
cognitiv legat de vârstă, am desco-
perit acum pentru prima dată la om 
efectele biologice ale HBOT la nivel 
celular la adulții îmbătrâniți sănătoși”, 

ŞTIINŢA

ŞI VIAŢA

Tratament anticancerigen inovator

O nouă premieră  
la Teatrul Evreiesc de Stat:

Nepotul meu, 
Veniamin

Spectacolul „Nepotul meu, Ve-
niamin”, regia Vlad Massaci, a avut 
premiera la sfârșitul lunii iunie și este 
rezultatul unei coproducții a TES cu 
Teatrul de Comedie din București.

Comedia, o adaptare după un text 
semnat de Ludmila Ulițkaia, în tradu-
cerea Elvirei Rîmbu, creionează mul-
tiplele valențe ale noțiunii de familie, 
aflate sub auspiciile tradițiilor iudaice, 
adaptate unui context relativ modern. 
Dincolo de conflictul schițat într-o che-
ie cât se poate de comică, susținută 
de cele două personaje – Esfir Livov-
na (Maia Morgenstern) și Elizaveta 
Iacovlevna (Emilia Popescu) –, asis-
tăm la un adevărat exercițiu dialectic, 
coborât în rutina de zi cu zi, dar pu-
ternic ancorat în trecutul recent. Tra-
gedia Holocaustului redefinește sau, 
pe alocuri, întărește necesitatea unui 
apel la continuitatea tradiției evocate 
de Esfir Livovna, vulcanică, deter-
minată, ireal de lucidă. Dialogurile 
sunt vii, presărate cu doze inerente 
de reținere manifestate de Elizaveta 
Iacovlevna, care nu de puține ori se 
vede nevoită, cel puțin la prima vede-
re, să accepte viziunea și modul de a 
acționa ale interlocutoarei sale. Ges-
tica, uneori atinsă de excentrismul 
personajelor, degajă situații reale, cât 
se poate de comune, care nu fac alt-
ceva decât să confirme spectatorului 
realismul subiectului.

Celelalte două personaje –  So-
necika (Andreea Alexandrescu) și Vi-
tea (Andrei Miercure/Răzvan Krem) – 
completează interacțiunea dintre ac-
tualitatea prezentului cu trivialitățile 
sale cotidiene și fantasmele unui tre-
cut care a lăsat adânci urme asupra 
unora, implicit prin intermediul unor 
convingeri, stereotipuri sau temeri 
de necunoscut. Discrepanța dintre 
naivitatea afișată de Sonecika și bi-
gotismul evident al lui Vitea trimite 
spectatorul spre o temă inerentă, 
aceea a „indiferenței indulgente” față 
de „străin”, un termen pivot al textului 
semnat de dramaturgul și scriitoarea 
Ludmila Ulițkaia.

Într-un joc senin al luminilor și um-
brelor, al întrepătrunderii dintre trecut 
și prezent, personajele își croiesc 
prin acțiunile lor un drum spre viitor, 
unul închipuit de fiecare ca fiind (mai) 
bun, senin și firesc.

DAN DRUȚĂ

a spus dr. Shai Efrati, director al Cen-
trului Sagol pentru Medicină și Cerce-
tare Hiperbară de la Centrul Medical 
Yitzhak Shamir și coautor al studiului, 
se arată într-un comunicat de presă. 
„Îmbunătățirea semnificativă a lungi-
mii telomerilor, prezentată în timpul și 
după aceste protocoale unice HBOT, 
oferă comunității științifice un nou fun-
dament de înțelegere a faptului că îm-
bătrânirea poate fi într-adevăr inver-
sată la nivel celular-biologic de bază”, 
a precizat dr. Efrati.              (D.D.)

Contribuția scriitorilor români la literatura israeliană
În 3 iunie 2021, după o pauză mai 

lungă de un an, din cauza pandemiei 
și a situației privind securitatea Statu-
lui Israel, Institutul Cultural Român din 
Tel Aviv a reluat evenimentele organi-
zate la sediu cu public, dar și cu trans-
misie simultană pe pagina oficială de 
Facebook a instituției. Potrivit comu-
nicatului de presă al ICR Tel Aviv, 
acțiunea se înscrie în seria manifes-

tărilor organizate în limba ebraică și 
destinate mai ales descendenților 
evreilor originari din România. Invita-
tul a fost Moshe Granot, scriitor de ori-
gine română și membru al Asociației 
Scriitorilor Israelieni de Limba Ebrai-
că, moderatorul fiind Martin Salamon, 
directorul ICR Tel Aviv.

Moshe Granot a susținut o prele-
gere cu titlul „Contribuția scriitorilor 
români la literatura israeliană”. El și-a 
început prezentarea cu un scurt istoric 
al contribuției evreilor români la cultu-
ra ebraică și idiș, în această direcție 
fiind date exemple precum primul tea-
tru profesionist în limba idiș, fondat 
de Abraham Goldfaden în 1876, sau 
primul congres sionist de la Focșani 
(1881) ale cărui hotărâri au fost puse 
în aplicare anul următor, când au 
ajuns în Israel pionierii evrei ce au 
întemeiat orașele Roș Pina și Zihron 
Iacov. Vorbitorul a amintit că printre 
cei mai importanți artiști plastici evrei 

din România se numără Marcel Ian-
cu, Reuven Rubin, Nahum Gutman, 
că în teatru s-au remarcat Miriam Zo-
har, Geta Luca, Sandra Sade, Mosko 
Alkalay, Yaakov Bodo, Nicu Nitai, iar 
în muzică, Shlomo Artzi, Matti Caspi  
ș.a.

„Cu toate acestea, în privința lite-
raturii de limba ebraică, contribuția 
evreilor români este relativ modestă 

și putem spune că ea a apărut după 
înființarea Statului Israel”, a afirmat 
Moshe Granot, doctor în literatură 
ebraică și autor a zeci de povestiri, 
articole și cărți (multe dintre ele pen-
tru copii și tineri). El a analizat câteva 
dintre cele mai importante nume de 
prozatori israelieni originari din Ro-
mânia.

Astfel, Nahum Gutman s-a născut 
la Telenești (pe teritoriul actual al Re-
publicii Moldova) și s-a remarcat atât 
ca pictor, cât și ca scriitor (Premiul 
Israel pentru literatura pentru copii; 
Premiul internațional „Hans Christian 
Andersen” pentru cartea Drumul coji-
lor de portocală – 1962).

Aharon Appelfeld, originar din Bu-
covina de Nord, supraviețuitor al de-
portărilor în Transnistria, este cunos-
cut publicului român prin cărți precum 
Povestea unei vieți, Badenheim 1939 
sau Pe neașteptate, dragoste, apăru-
te la Editura Polirom.

Corinna Hasoferet, născută la Te-
cuci, și-a început cariera literară în 
domeniul cărților pentru copii. Scrie-
rile ei sunt adesea memorialistice și 
tratează, printre altele, aspecte ale 
vieții din kibuțuri și din armată.

Alon Altaras, specialist în cultura 
italiană modernă, este poet și pro-
zator, dar mai ales traducător din 
italiană în ebraică, activitate pentru 
care a fost recompensat cu Premiul 
Ministerului Educației din Italia. A tra-
dus din operele autorilor Antonio Ta-
bucchi, Pier Paolo Pasolini, Antonio 
Gramsci, Natalia Ginzburg și Elena 
Ferrante. În plus, din literatura ame-
ricană, Altaras a tradus în ebraică ro-
manul Bătrânul și marea, al lui Ernest 
Hemingway.

Rina Frank Mitrani s-a născut 
la Haifa. Părinții ei, originari din Ro-
mânia, au fost, la rândul lor, scriitori, 
producători și redactori TV. Cea mai 
cunoscută carte a sa poartă titlul Fie-
care casă are nevoie de un balcon și 
a fost tradusă în mai multe limbi.

Nava Semel (z.l.), care aparține 
celei de a doua generații de supra-
viețuitori ai Holocaustului, a fost scri-
itoare, scenaristă și traducătoare. 
Prima lucrare de ficțiune pe care a 
publicat-o în Israel, în 1985, a fost 
colecția de proze scurte Pălăria de 
sticlă, apărută în traducere română 
la Editura Hasefer, în 2003. Cea mai 
recentă carte a ei tradusă în română 
și publicată tot de Hasefer este Fanny 
și Gabriel (2021).

Tzvika Nir, născut la Cluj-Napo-
ca și stabilit în Israel din 1948, este 
scriitor, poet, avocat. Prima sa carte 
a fost un volum de poezii pentru copii 
(1993). Mai târziu a început să publi-
ce romane: Mâna care m-a executat 
(2012), Timpul inimii (2013), Adevăr 
(2016). Din 2017 s-a dedicat poeziei 
publicând volumul Otthon urmat, în 
2019, de Zeul arderii dorințelor.

CLAUDIA BOSOI
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La o săptămână după intrarea României 
în războiul antisovietic, alături de Germa-
nia nazistă, Marele Stat Major dă următorul 
Ordin la 30 iunie: „Agenți dușmani lucrează 
în spatele frontului, având tentative de acte 
de sabotaj, strângând informații în folosul 
dușmanului și comițând acte de agresiu-
ne împotriva soldaților izolați. Evreii sunt 
implicați în această acțiune. Generalul An-
tonescu a ordonat execuția sumară a orică-
rui om care acționează împotriva armatei și 
împotriva intereselor țării prin orice modali-
tate.”

Sub presiunea acestui ordin și a alto-
ra în același spirit, conducerea evreiască 
adresează următorul apel către evreimea 
țării: „Vremurile extraordinare prin care trece 
țara impun pentru toți cetățenii îndatoriri și 
sacrificii ce trebuie îndeplinite fără ezitare. 
Ceea ce religia noastră ne ordonă și coman-
dă este supunerea față de legile și guver-
nul țării. Acesta este motivul pentru care noi 
cerem evreilor din întreaga țară să se supu-
nă cu pietate obligațiilor ce rezultă din legi, 
regulamente, ordonanțe și datorii morale pe 
care simțul comun și patriotismul le impun 
tuturor. Contribuiți la ajutorarea familiilor și 
a celor ce luptă pentru apărarea patriei. Nu 
plecați urechea la zvonuri și nu le răspândiți. 
Nu scrieți și nu transmiteți altora 
nici o informație care nu este o 
informație militară oficială a ar-
matei române. Nu discutați pro-
bleme politice și militare nicăieri 
și cu nimeni. Respectați armata 
care protejează țara și pe noi toți și în ale că-
ror rânduri au luptat bunicii și părinții noștri, 
frații și noi înșine.” Semnează dr. W. Filder-
man și șef-rabinul dr. Alexandru Șafran.

Documentul poartă amprenta concepțiilor 
politice ale dr. W. Filderman și este adresat 
evreilor după Pogromul din Iași. În ciuda 
acelui măcel sângeros, în ciuda faptului că 
prin Decretul-lege din 4 decembrie 1940, 
relativ la statutul militar al evreilor, ei sunt 
excluși de la serviciul militar, în ciuda faptului 
că la 28 iunie, deci după 7 zile de la intrarea 
României în război, Filderman i-a trimis lui 
Antonescu un al treilea memoriu – cu urmă-
torul conținut: „În două memorii v-am rugat 
să aveți amabilitatea de a retracta ordinele 
care îi excludeau pe evrei din armată. Acum, 
că armata glorioasă a țării a fost mobilizată 
pentru a recuceri provinciile pierdute, evreii 
cu aceeași gândire și cu aceleași sentimen-
te vă roagă să le redați onoarea de a-și apă-
ra țara. Descendenții veteranilor Războiului 
pentru Independență, războiului balcanic 
și războiului pentru reîntregirea neamului, 
precum și toți ceilalți evrei, motivați de cel 
mai pur patriotism, așteaptă să-și sacrifice 
viețile pe altarul patriei” –, „Generalul Anto-
nescu ne-a respins solicitarea”, scrie Filder-
man în memoriile sale.

Ce-i drept, memoriul din 28 iunie este 
trimis în ajunul declanșării evenimentelor 
sângeroase de la Iași. Cu o zi înainte de 
implicarea lui Antonescu în declanșarea 
Pogromului de la Iași, când politica lui de 
demonizare a evreilor, de acuzare a lor de 
iudeo-comunism și de ucidere a soldaților 
români și germani atinge manifestări sânge-
roase. Deci Antonescu, la data respectivă, îi 
considera pe evrei dușmani ai țării. Ca do-
vadă, într-un consiliu de miniștri declara ur-
mătoarele: „Trebuie să se înțeleagă de că-
tre toți că nu este luptă cu slavii, ci cu evreii. 
Este o luptă pe viață și pe moarte.”

Filderman nu se lasă intimidat și, în ciu-
da eșecurilor, a evenimentelor dramatice 
pentru soarta evreilor, consideră o necesi-
tate politică lansarea unui apel prin care să 
mobilizeze evreii să dea dovadă de atitudi-
ne patriotică. De data asta, soluția nu era 
cea a memoriilor de protest, ci dovedirea 
patriotismului evreiesc, care avea rădăcini 
istorice.

LYA BENJAMIN

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

Un apel adresat 
evreilor. 1 iulie 1941

1700 de ani de istorie și cultură evreo-germană (321-2021)
În data de 15 iunie 2021 s-a desfășurat a doua se-

siune a proiectului internațional „1700 de ani de istorie 
și cultură evreo-germană (321-2021)”, la care au luat 
parte elevi, studenți, profesori și participanți din Româ-
nia, Israel, Germania și nu numai.

Evenimentul a fost moderat de jurnalistul Ion Ioniță, 
senior editor la Adevărul și redactor-șef al revistei 
Historia, avându-i ca invitați pe: Maike Freytag, șefa 
secției de presă și protocol din Ambasada Germaniei 
în România; ambasadorul Emil Hurezeanu, fost șef al 
misiunii diplomatice române la Berlin (2015-2021) și 
actualmente la Viena; Remus Pricopie, rector și pro-
fesor universitar dr. la SNSPA; Maia Morgenstern, 
directoarea Teatrului Evreiesc de Stat; Adrian Cioro-
ianu, profesor universitar, istoric și diplomat; Daniel 
Jinga, dirijorul Orchestrei Metropolitane și directorul 
Operei Naționale București; Tova Ben Nun-Cherbis, 
președinte-fondator al Fundației Magna cum Laude-
Reut – Complexul Educațional Laude-Reut.

Invitații au prezentat importanța și scopul acestei ce-
lebrări organizate de Guvernul Germaniei prin Ministerul 
Afacerilor Externe, Ambasada Germaniei la București și 
Asociația 1700 de ani de viață evreiască în Germania, 

la inițiativa cărora s-a aliat Fundația Magna cum Laude-
Reut. Ediția actuală a acoperit tematica muzicii klezmer, 
prezentând o înregistrare aparte realizată la Frankfurt 
de artista Dana Barak din Germania, care a prezentat 
subtilitățile acestui gen muzical ale cărui interferențe cu 
tradiția românească sunt puțin cunoscute.

Momentele istorice au fost prezentate de pro-
fesorul Adrian Cioroianu care, împreună cu actrița 
Maia Morgenstern și cu Mihai Ciucă, actor în cadrul 
Teatrului Evreiesc de Stat, și cu Orchestra Metropo-
litană București, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, 
au oferit o perspectivă inedită a moștenirii evreiești în 
istoria, muzica și teatrul german. Totodată, spectatorii 
l-au avut ghid pe ambasadorul Emil Hurezeanu, pen-
tru cele mai importante repere ale existenței evreilor 
în capitala germană. De asemenea, elevii Laude-Reut  
și-au afirmat poziția pentru toleranță și multiculturalita-
te, printr-un material realizat de Digi24 pentru emisiu-
nea Pașaport Diplomatic.

Sesiunile următoare vor avea loc în lunile octom-
brie și noiembrie, iar cu prilejul încheierii proiectului va 
fi lansat un volum dedicat acestuia, în cadrul unui eve-
niment special.    DAN DRUȚĂ

E greu, dar putea fi și mai greu!
Faptul că economia israeliană a suferit cumplit în 

anul trecut de pe urma pandemiei de COVID 19 nu 
poate reprezenta nicio noutate, pentru că același feno-
men, diferențiat de la o țară la alta din punct de vedere 
procentual, s-a semnalat peste tot – în lumea dezvol-
tată, în cea în curs de dezvoltare și, bineînțeles, în cea 
mai puțin dezvoltată.

Lovitura primită aici, în Israel, are 
aceleași explicații ca peste tot: închiderea 
locurilor de muncă, creșterea semnificati-
vă a numărului de șomeri, nevoia de a-i 
ajuta pe cei care au rămas peste noapte fără existența 
asigurată – totul la un loc producând o situație cu care 
cei care conduc destinele țării a trebuit să se confrunte 
din primul moment.

Ceea ce a ușurat oarecum eforturile de rezolvare 
a situației a fost faptul că Israelul e bine cotat pe piața 
investițiilor și a creditelor, ceea ce a permis un întreg 
lanț de împrumuturi din străinătate, în condiții accepta-
bile, și acoperirea în bună parte a nevoilor cetățeanului 
de rând.

Inutil a aminti și încercările de „mituire” a populației, 
prin acordarea de cadouri de sute de dolari fiecărui 

cetățean, fără să se încerce a-i diferenția pe cei în ne-
voie acută de ajutor de cei care, grație pensiilor și/sau 
economiilor, s-ar fi putut descurca ușor fără acel ajutor, 
inutil pentru ei, dar care a îngreunat situația economică 
a țării. Dar să lăsăm politica deoparte, ea a jucat doar 
un rol secundar în rezolvarea problemelor create de 

pandemie.
Ceea ce însă trebuie menționat e imen-

sa contribuție pe care a adus-o indus tria 
high-tech israeliană la ameliorarea situ-
ației. De fapt, se pare că firmele de înal-

tă tehnologie au fost cel mai puțin afectate de starea 
de lucruri care s-a instaurat în toată lumea la începutul 
anului trecut. Explicațiile sunt multiple, iar semnatarul 
acestor rânduri nu posedă calitățile și noțiunile nece-
sare pentru a oferi cititorului explicații de specialitate.

Și totuși se pare că unele aspecte ale acestui fe-
nomen sunt clare și la îndemâna oricui dorește să-l 
analizeze.

În primul rând e 
vorba de un „amă-
nunt” care a deve-
nit, pe loc, crucial: 

Însemnări de 
la fața locului

(Continuare în pag. 22)

Prof. dr. GABRIEL M. GURMAN
Omer, Israel

Gurman@bgu.ac.il

Mauriciu Brociner, 75 de ani de la moarte
Răspuns al evreilor români la acuzele antisemiților vremii

Evidențierea în Războiul de Independență din 1877 
a lui Mauriciu Brociner – la 18 iulie a.c. s-au împlinit 
75 de ani de la moartea sa – făcea parte din răspun-
sul populației evreiești din România la acuzele de lip-
să de interes pentru dezideratele românești, însoțite 
de percepția sa ca „primejdie economică”, venite din 
partea unor lideri politici. Pătrunderea unor tendințe 
modernizatoare în viața evreiască stimulează, după 
1866, crearea de școli israelite unde se predau lim-
ba română și istoria României, mijloc de integrare so-
cială. Lupta pentru emanciparea evreilor români se 
internaționalizează. Existau demersuri diplomatice cu 
greutate în acest sens. Participarea evreilor la efortul 
de război al țării în 1877 era un argument intern.

Mauriciu Brociner, absolvent de studii economice 
la Viena, se află printre voluntari. În luptele pentru cu-
cerirea Griviței, din 30 august 1877, după căderea că-
pitanului Valter Mărăcineanu, sergentul Brociner preia 
comanda și înfige steagul românesc pe redute. Este 
primul evreu român care primește, pe front, gradul de 
ofițer. Rănit de două ori în timpul asaltului, este adus 
la un spital militar din Turnu Măgurele, de unde scrie 
părinților: „...ai noștri înaintau la un kilometru jumăta-
te - doi de fort, sub o ploaie deasă de gloanțe inami-
ce. După cei dintâi 20-30 de pași, am fost ușor rănit 
la brațul drept. Încă nu băgai de seamă această rană 
și pășeam înainte animând ostașii într-un mod energic 
până spre deal, unde am fost primiți de un foc violent 
de tunuri și de fuziladă. Ostașii cădeau ca furnicile (...). 
Inamicul se ținea în șanțuri. Noi nu știam la care par-
te să ne îndreptăm mai întâi. Ne ajunsese trista veste: 
căpitanul Valter Mărăcineanu căzuse și încă alți ofițeri 
(...). Izbutii de a aduna câțiva dintre ostașii mei spre a 
pătrunde cu dânșii în fort peste șanț (...). Deodată simții 
o lovitură violentă la piciorul drept și căzui pe jumătate 
fără simțire la pământ. Când mă deșteptai și-mi exami-
nai piciorul văzui sângele curgând peste pantaloni (...). 
Auzii că se suna retragerea (...). Începui a mă gândi: 

ce voi face când turcii mă vor găsi pe redută? (...) Mă 
târâi după regiment o distanță de un kilometru până ce 
în fine zării câțiva oameni de-ai serviciului sanitar care 
mă conduseră până la ambulanța ce mă transportă la 
spitalul provizoriu al diviziunii. Dr. Stavrescu și dr. Cociu 
îmi examinară rănile (...). Găsiră că glonțul a străpuns 
pulpa fără să vatăme osul (...). Ai noștri avură la 30 au-
gust 2.000 de răniți și morți, între care 40 de ofițeri.” La 
spital e vizitat de prim-ministrul Ion C. Brătianu. „Dom-
nule sublocotenent, i se adresă, frumoasă imagine a 
epoleților. Te felicit! Faci onoare neamului dumitale.”

Cap de listă a celor 883 de evrei care, prin decret 
regal, au primit cetățenia română în 1879, e avansat 
până la gradul de colonel. După eliberarea din serviciul 
militar, e numit consulul României la Frankfurt, ulterior, 
director al Mareșalatului Palatului Regal, secretar al 
Reginei Elisabeta a României. În memoriile sale, Re-
gina avea să scrie: „În casa noastră (...) avem toate 
confesiunile reprezentate de prima noastră familie: ca-
tolici, protestanți, ortodocși, precum avem și un evreu 
secretar al casei. Și s-a nimerit tocmai un israelit să 
fie sprijinul meu principal în toate afacerile filantropice. 
Colonelul Brociner (...) se sacrifică plin de inimă pentru 
toți săracii și suferinzii care așteaptă ajutorul nostru. 
Nu s-a iscat niciodată cea mai ușoară supărare, cea 
mai mică neînțelegere.” În semn de recunoștință, îi 
dăruiește un ceas cu monogramă.

La parada prilejuită de împlinirea a 60 de ani de la 
Războiul de Independență, Brociner a defilat în fruntea 
veteranilor. A primit Ordinul „Steaua României” în grad 
de Cavaler, Medalia „Virtutea Militară” clasa I, Ordinul 
rusesc „Sf. Stanislav” cu spade. Când Împăratul Franz 
Iosef a vizitat România, l-a decorat cu Ordinele „Franz 
Iosef” și „Coroana de Fier”.

Cu toate acestea, între anii 1940-1944, ca urmare a 
legislației antisemite, nu a beneficiat de pensie.

IULIA DELEANU
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Ziua Eroilor la Cimitirul Filantropia

Siegfried Schieber – 105 ani  
de la naștere

Franța: Comisie 
parlamentară 

pentru investigarea 
asasinării  

lui Sarah Halimi
Partidul Uniunea Democraților și 

Independenților din Franța a anunțat 
formarea unei comisii parlamentare 
pentru a investiga asasinarea lui Sa-
rah Halimi, educatoare pensionară, 
de 65 de ani. În aprilie 2017, Halimi a 
fost bătută în apartamentul ei și arun-
cată pe geam de vecinul său musul-
man. În aprilie anul acesta, un tribunal 
francez a decis că făptașul, Kobili Tra-
ore, nu va fi judecat deoarece atunci 
când a comis fapta era puternic dro-
gat. Decizia a provocat nemulțumirea 
unei mari părți a populației franceze 
și din întreaga lume, evrei și neevrei 
deopotrivă.

În Franța, partidele politice au 
dreptul ca, o dată pe an, să inițieze 
formarea unei comisii parlamenta-
re de cercetare. Inițiativa a aparținut 
deputatului franco-israelian Meyer 
Habib, la solicitarea partidului său. El 
și-a manifestat speranța că activitatea 
comisiei va elucida condițiile în care 
s-a comis această crimă. (E.G.)

Orăștie, 28 iunie 2021. 
Nu există coincidențe!

Ing. Siegfried (Bubi) Schieber, reprezentant al conducerii B’nai B’rith Europa 
pentru Europa Centrală și de Est, originar din România, stabilit la Viena înain-
te de ’89, cel care a întreprins demersurile necesare pentru reactivarea B’nai 
B’rith România (BBR) acum 25 de ani, la mai bine de o jumătate de veac de la 
desființare, a venit pe lume acum 105 ani într-o familie evreiască din Câmpu-
lung Moldovenesc.

Se trăgea dintr-o familie de hasizi. La mormântul unuia dintre bunici, țadic 
odihnind în cimitirul evreiesc din oraș, veneau țărani din împrejurimi să se roa-
ge în momente grele. Mediul formativ l-a condus spre deslușirea de semne ale 
Divinului în ceea ce, la suprafață, putea fi privit ca întâmplare. Numele lui ebraic 
era Moșe Șlomo. În tradiția iudaică, numele primit la naștere are încărcătură 
simbolică. Scheiber era menit, se credea, să se implice în viața socială. Situații 
dramatice de viață, argumenta, aveau să-i îndrituiască convingerea. A urmat 
Facultatea de Chimie Industrială la București în perioada ascensiunii nazis-
mului în Germania, când emulii săi din România, studenții legionari, îi băteau 
pe colegii lor evrei ca să-i împiedice să vină la cursuri. Nu s-a lăsat intimidat. A 
continuat să le frecventeze. A activat în organizația sionistă Hașomer Hațair. În 
anii Holocaustului a fost deportat în Transnistria, împreună cu toți evreii câm-
pulungeni. Din familia sa de 12 persoane, doar 4 s-au întors din lagăr. Datorită 
unui prieten din adolescență, român, Mircea Breabăn, a reușit să fie angajat la 
Fabrica de zahăr din Debrețin, unde, din ce câștiga, îi ajuta și pe cei care nu 
aveau din ce să trăiască. Toată viața l-a urmărit binecuvântarea dată de tatăl 
lui pe patul de moarte, în lagărul de la Șargorod: „Să fii păzit de Dumnezeu!” 
Cuvinte care păreau neverosimile când pângărirea noțiunii de om devenise fapt 
cotidian. Totuși, în situații-limită, credința putea căpăta asemenea putere.

După ’44 a avut de întâmpinat dificultățile unui dosar încărcat: origine ne-
sănătoasă, trecut sionist. În ’60 a plecat din țară, s-a reconstruit pe sine, a 
izbândit.

A revenit în România după ’90, într-un moment în care răbufnirile antisemi-
te se manifestau în voie la adăpostul libertății de exprimare voit răstălmăcite, 
când nu aveam nici măcar legislație împotriva antisemitismului. Holocaustul, în 
România, nu era recunoscut statal. Erau premise de luat rapid în considerare 
pentru reînființarea organizației, știut fiind că un alineat de bază în statutul său 
era combaterea antisemitismului – din păcate, azi, mai imperativ decât ne-am 
fi imaginat la acea dată. Bubi Schieber și noul președinte de atunci al FCER, 
acad. Nicolae Cajal, erau conștienți că B’nai B’rith putea deschide un nou front 
de luptă anti-antisemită în România. B’nai B’rith reprezenta, totodată, încă un 
punct câștigat în procesul de democratizare a Federației, parte din procesul de 
democratizare a țării.

La întrunirea de constituire a actualului BBR, Bubi Schieber devenea primul 
său președinte de onoare.

Bubi Schieber z.l. a murit la 8 iulie 2005.         IULIA DELEANU

În fiecare an, de Ziua Eroilor, ală-
turi de alți ostași căzuți în războaiele 
României, se aduc onoruri și militari-
lor evrei decedați în timpul Războiului 
de Independență din 1877 și în Primul 
Război Mondial. În București, memoria 
lor este evocată la Cimitirul Filantropia, 
la monumentul dedicat acestor eroi, în-
conjurat de mormintele celor căzuți în 
lupte. Peste 800 de ostași evrei și-au  
dat viața în războiul de reîntregire, în 
condițiile în care cei mai mulți dintre ei 
nu primiseră cetățenia română.

Ca în fiecare an, și acum, alături de 
membrii comunității evreilor și de unii 
dintre prietenii cei mai apropiați, cum a 
fost E.S. Cord Meier Klodt, ambasado-
rul Germaniei, au fost prezenți militari, 
organizatori ai evenimentului, precum 
și o gardă de onoare. După intonarea 
Imnului de Stat, ceremonia religioasă 
a fost oficiată de prim-rabinul Rafael 
Shaffer. A urmat ceremonia depunerii 
coroanelor de flori din partea Ambasa-
dei Germaniei, a FCER, a Comunității 
București, a B’nai B’rith România, a 
Ministerului Apărării Naționale.

În cuvântul său, Cord Meier-Klodt 
a subliniat că este onorat să fie ală-
turi de prietenii evrei, solidaritatea și 
colaborarea cu comunitatea evreilor 
începând chiar din primele zile în care 

a venit în România. Ambasadorul Ger-
maniei a scos în evidență importanța 
protejării monumentelor trecutului și în 
special locurile de înhumare. El a re-
cunoscut că în multe locuri, inclusiv în 
Germania, mormintele sunt profanate. 
În aceste condiții, lucrul cel mai impor-
tant este solidaritatea pentru a acționa 
împreună împotriva autorilor profană-
rilor, a arătat Cord Meier-Klodt.

Ovidiu Bănescu, vicepreședintele 
FCER, i-a mulțumit ambasadorului pen-
tru frumoasele lui cuvinte și a arătat că 
se simte onorat să participe la comemo-
rarea eroilor căzuți în războaie, inclusiv 
a ostașilor evrei care și-au dat viața pen-
tru reîntregirea țării și cucerirea libertății. 
Evreii s-au dovedit întotdeauna loiali 
națiunii române, au depus eforturi pen-
tru binele țării și pentru recunoașterea 
statutului lor. Evreii au participat la 
Războiul pentru Independență, pre-
cum și în Primul Război Mondial, Uni-
unea Evreilor Pământeni îndemnându-i 
să se înroleze. Din 230.000 de evrei 
din România, 23.000 au participat la 
război. Atașamentul evreilor a mers 
până la jertfa supremă, peste 800 din-
tre ei pierzându-și viața. Din păcate, 
jertfa lor nu a fost recunoscută, mulți 
evrei fiind mai târziu deportați, a arătat 
vicepreședintele FCER.

Paul Schwartz, președintele CEB, 
a reluat cifrele participării ostașilor 
evrei în Primul Război Mondial și jert-
fele lor. Eroi evrei nu se găsesc nu-
mai aici, ci în toate cimitirele, inclusiv 
la cel de rit spaniol. Și toate acestea, 
a subliniat vorbitorul, când evreii nu 
erau cetățeni ai țării, împământenirea 
lor având loc abia după elaborarea 
Constituției din 1923. Paul Schwartz 
a amintit trei eroi evrei ai războaie-
lor, ale căror monumente se află în 
Cimitirul Filantropia. Acestea au fost 
realizate de Comunitatea Evreilor 
din București, prin donații, unele din 
partea unor personalități române. 
Este vorba de Mauriciu Blank, care 
a finanțat Războiul de Independență, 
de colonelul Iancu sin Martin, erou al 
Primului Război Mondial, și de Ma-
uriciu Brociner, cel care a preluat la 
Grivița drapelul românesc și l-a înălțat 
pe redută, căpitanul Valter Mărăci-
neanu murind împușcat. Vorbitorul 
a recomandat spre lectură volumul 
România în Primul Război Mondial, 
în care se vorbește despre loialita-
tea minorităților față de statul român, 
de faptul că pe 30 decembrie 1919 
minoritățile, inclusiv evreii, au dat o 
declarație de fidelitate față de Ro-
mânia. La sfârșit, președintele CEB 
le-a mulțumit participanților și celor 
implicați în organizarea ceremoniilor.

EVA GALAMBOS

Dintr-o pură „coincidență”, cu doar 
o zi înainte de comemorarea a 80 de 
ani de la izbucnirea Pogromului de 
la Iași, Sinagoga de la Orăștie a fost 
vandalizată! Geamurile și ferestrele 
lăcașului de cult au fost sparte, inclu-
siv cu bolovani din caldarâm! Oare ce 
elev ebrietat ar fi avut forța necesară 
să arunce pe geam un astfel de pietroi, 
cu o greutate remarcabilă? Întrebarea 
mea retorică se referă la elevi, dat fi-
ind că, așa cum era de 
așteptat, ca mai întot-
deauna, investigațiile 
recente efectuate de 
poliție „cu celeritate” au 
ajuns la concluzia că 
făptașii fuseseră elevi 
cu vârste între 9-14 
ani (în cazul cimitirului 
din Huși și al celui din 
Giurgiului-București 
fusese vorba tot de 
elevi), nici unul dintre 
ei neputând fi tras la 
răspundere. Concluzie 
luată „tot cu celeritate” 
de organele în drept, 
care au mai putut ra-
porta închiderea unui 
caz și spălarea obra-
zului societății noastre de bănuieli și 
acuzații de fapte antisemite! Așa ceva 
nu există și organele de anchetă din 
România trebuie să aibă mare grijă 
să nici nu existe, Doamne ferește, 
cumva, cândva, pe undeva! „În urma 
activităţilor operative desfăşurate de 
către poliţiştii din cadrul Poliţiei Muni-
cipiului Orăştie, prezumtivii autori au 
fost identificaţi, fiind vorba de minori 
cu vârste cuprinse între 9 şi 14 ani. 
În continuare se efectuează cercetări 
privind infracţiunea de distrugere”, stă 
scris în comunicatul Inspectoratului 
Județean de Poliție Hunedoara.

Pe 28 iunie, la Orăștie, după cum 
ne informează publicația Știrile Tran-
silvaniei, sub semnătura lui Ovidiu 
Petrovai, „ferestrele Sinagogii din 
Orăștie au fost sparte cu pietre și bolo-
vani, vandalizarea clădirii monument 

istoric fiind observată luni dimineața 
de doi arheologi ai Muzeului de Etno-
grafie și Artă Populară din localitate, 
Mihai Căstăian și Adrian Căsălean”, 
aflați la fața locului pentru a suprave-
ghea lucrările la rețeaua de gaze de 
pe str. Cetății, din localitate. „La pri-
ma vedere, ferestrele și ușile de pe 
latura de vest și de sud sunt sparte, 
ușa Sinagogii fiind închisă. De-a lun-
gul pereților, în glaful ferestrelor și, 

probabil, în interiorul 
edificiului, se regăsesc 
câteva zeci de pietre de 
mărime mijlocie, dar și 
bolovani de caldarâm”, 
au constatat arheologii. 
Ce este foarte intere-
sant este că Sinagoga 
din Orăștie a fost resta-
urată la începutul anilor 
2000 și a găzduit în ulti-
mii ani doar evenimen-
te culturale, dat fiind că 
aici nu mai erau evrei 
pentru care să se orga-
nizeze serviciul divin!

Așadar, ne aflăm 
și în România în fața 
unui caz de „antisemi-
tism fără evrei”, care 

demonstrează, încă o dată, că sen-
timentele antisemite pot supraviețui 
chiar și populației evreiești dintr-o țară 
sau dintr-o localitate.

Eu, unul, pot fi de acord că POATE 
elevii de 9-14 ani, vinovați de vandali-
zarea sinagogii, nu știau data exactă 
a Pogromului de la Iași. Dar asta nu 
face o coincidență din vandalizarea 
sinagogii cu o zi înainte de comemo-
rarea Pogromului, pentru că motivul 
care a generat și Pogromul, și vanda-
lizarea casei lui Elie Wiesel din Sighe-
tu Marmației, și a cimitirelor din Huși, 
București și Ploiești, și a Sinagogii din 
Orăștie este același, ANTISEMITIS-
MUL, și existența sa PERSISTENTĂ 
în România în ultimele două secole 
nu este o coincidență.

ALX. MARINESCU

P. Schwartz (stg.), O. Bănescu, C. Meier-Klodt, gral. (r) M. Ionescu, S. Horn
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Ea a devenit cea mai tristă zi a calen-
darului ebraic, evenimentele tragice 

concentrate în această zi rămânând în memoria colectivă. 
O povestire hasidică, folclorică, preluată ulterior de ideo-
logi ai mișcării sioniste, vorbește despre campania împă-
ratului Napoleon în Polonia și Rusia. Împăratul ar fi ajuns 
în seara de ajun de 9 Av într-un târgușor evreiesc. Dar în 
târgușor nu era nimeni, era lumină numai în sinagogă și 
de acolo se auzeau vaiete. Împăratul l-a trimis pe unul din-
tre sfetnici să vadă ce s-a întâmplat. Sfetnicul s-a întors și 
i-a spus că oamenii aceștia plâng distrugerea Templului 
lor. Napoleon a întrebat unde este acest templu, când s-a 
întâmplat faptul și cine l-a comis, cu gândul de a-i ajuta. 
Atunci când sfetnicul i-a spus că este vorba de Templul 
de la Ierusalim, distrus cu circa 1750 de ani în urmă, Na-
poleon ar fi spus că poporul israelit merită să existe și va 
exista tot timpul cât va păstra această memorie istorică. 
Să ne amintim că, după distrugerea Templului de la Ieru-
salim, evreii ar fi venit la locul unde fusese Templul și unul 
dintre învățați ar fi spus o binecuvântare specială, optimis-
tă: „Binecuvântat fii Tu, Doamne, care Ți-ai revărsat mâ-
nia asupra pietrei și asupra lemnului, dar poporul lui Israel  
trăiește!”

De ce s-au petrecut toate nenorocirile în ziua de 9 Av? 
O explicație talmudică povestește despre faptul că, în 
această zi, evreii ar fi cârtit împotriva lui Dumnezeu în Si-
nai, din lipsă de mâncare și apă. Ar fi urmat pedeapsa, dar 
nu atunci: la ruga lui Moșe (Moise), ea a fost amânată. O 
legendă midrașică vorbește despre Kamța și Bar-Kamța, 
confuzia făcută de un evreu din Ierusalim, la nunta fiicei 
căruia fusese invitat dușmanul lui în locul prietenului lui în 
ziua de 9 Av. El l-a dat afară rușinându-l, deși omul res-
pectiv își ceruse iertare și se oferise să plătească el toate 
cheltuielile de nuntă. Ura gratuită, nemotivată, s-a dovedit 
a fi mai puternică decât omenia, respectul și logica. Rabini 
din Talmud au afirmat că aceasta este cauza tragediei și 
a alegerii acestei zile pentru tragediile care au urmat. Deci 
explicația morală este cerința de respect față de Dumne-
zeu și față de oameni. Aici apare elementul autoanalizei: 
ce trebuie să facem pentru evitarea nenorocirilor. Perioada 
de doliu, care începe la 17 Tamuz, devine mai pronunțată 
după 1 Av, când are loc interdicția consumului de vin și de 

carne, până la 9 Av, șederea la pământ în seara de ajun și 
în ziua de 9 Av, care arată evoluția doliului. Obiceiurile sunt 
inverse celor ale îndoliaților individuali, deci de la minimum 
la maximum și nu de la maximum la minimum. În ziua de 9 
Av postim nu numai în amintirea distrugerii Templului, ci și 
cu scopul corijării morale individuale.

Mișcarea modernizantă evreiască nu a preluat unele 
tradiții legate de ziua de 9 Av, nici ideea mesianică, după 
care Mașiah (Mesia) s-ar fi născut la 9 Av, la Ierusalim: ei 
vedeau orașul în care locuiau ca fiind Ierusalim, sinagoga 
locală transformată în „templu modern” ca fiind  Templul 
de la Ierusalim. Mișcarea națională evreiască nu a prelu-
at nici ea postul din această zi în forma morală și politi-
că. Renașterea națională, construcția Ereț Israelului mo-
dern, nu includea amintirea distrugerii Templului. Într-un  
rând, în anii ’30, o tabără sionistă de tineret a pornit la drum 
chiar de 9 Av. După întemeierea Statului Israel a apărut o 
glumă conform căreia locul în care plânge toată lumea nu 
ar fi Zidul de Apus (numit și Zidul Plângerii) din Templul de 
la Ierusalim, ci biroul fiscului israelian. Cineva spunea că 
nu crede că trebuie să postească pentru amintirea unui 
Templu distrus cu aproape 2000 de ani în urmă, ceea ce 
contează fiind prezentul. Situația s-a schimbat în mod trep-
tat, atunci când memoria istorică evreiască și tradiția iudai-
că au revenit la locul lor, în special după Războiul de Șase 
Zile care a dus la eliberarea și reunificarea Ierusalimului. În 
mod paralel, iudaismul religios a păstrat pentru totdeauna 
memoria Templului de la Ierusalim în cadrul zilei de 9 Av. 
Îmi amintesc într-o sinagogă, cu mulți ani în urmă, în tabă-
ra FCER de la Borsec, condusă de rabinul Naftule Halpert 
din Satu Mare, că în ziua de 9 Av perdeaua dulapului de 
Tora era răsturnată. Perdeaua era brodată cu un leu, sim-
bolul tribului Iehuda. Apoi perdeaua a revenit la locul ei. 
Era parcă simbolul căderii Templului, al Leului lui Iehuda, 
în ziua de 9 Av și speranța revenirii lui la glorie, credință, 
morală și adevăr.

Tișa beAv. 9 Av. Să păstrăm aceas tă zi, cu semnificațiile 
și cu amintirile ei istorice, în inimile noastre. Adaug că păs-
trarea memoriei istorice este importantă prin ea însăși. 
Dacă generațiile viitoare vor uita de tragediile istorice de la 
9 Av, există riscul să fie uitată și tragedia istorică a Holoca-
ustului. Memoria unui genocid și a altuia.

9 Av: de la doliu la speranță
(Urmare din pag. 11)

Să ne păstrăm viața religioasă,  
identitatea iudaică și viața culturală

politică și socială ieșită din comun, 
ea nu va putea combate singură an-

tisemitismul, în acest scop fiind necesară o educare sis-
tematică și profundă a tinerei generații, pentru ca aceasta 
să respingă orice manifestare antisemită și orice tentati-
vă de acțiune politică menită să susțină atitudini antise-
mite, xenofobe, rasiste. Este și motivul pentru care am 
pledat pentru organizarea unor discuții cu conducerea 
Ministerului Învățământului, pentru a identifica metodele 
cele mai eficiente pentru introducerea studierii Holoca-
ustului și a istoriei evreilor în programa școlară din țara  
noastră.

Desigur că pe această temă se pot scrie tomuri întregi, 
dar mă opresc aici pentru a aduce în fața dumneavoastră 
un alt aspect tragic al anului 5781, și anume asaltul terorist 
din partea Hamas asupra Israelului. Am văzut cu stupoare 
că și acum, ca și în 2014, organizațiile politice internaționale 
de la cel mai înalt nivel, cetățeni sau organizații propales-
tiniene tind să uite că Hamas a putut trage circa 4.500 
de rachete asupra orașelor israeliene, țintind populația 
civilă, numai cu ajutorul financiar și material al unor sta-
te care susțin terorismul. Cu toate acestea, tot Israelul 
este cel împotriva căruia există o acțiune pe rol la Curtea  
Penală Internațională, tot Israelul este cel acuzat de moar-
tea unor civili utilizați drept scuturi umane de către teroriștii 
din Gaza sau de distrugerea unor clădiri în care birouri ale 
unor organizații media coabitau cu oficii ale Hamas. FCER 
a organizat o întrunire de solidaritate cu Israelul, la care 
au luat parte politicieni din România, Israel și Germania, 
artiști și scriitori.

Am schițat o imagine realistă a anului 5781. Așa cum 
am mai spus, în 5782 vom avea nevoie de solidaritate, de 
putere în fața dificultăților care ne încearcă, de optimism 
și de umor. 5781 a fost anul în care s-a dezlănțuit o pan-
demie care a prins omenirea nepregătită să îi facă față, 
care a fărâmițat societățile în sânul cărora trăiesc milioane 
de evrei și a ațâțat antisemitismul, evreii fiind acuzați de 
crearea și răspândirea virusului, ceea ce constituie, în ega-
lă măsură, o insultă la adresa demnității umane, dar și a 
gândirii și a spiritului omenesc. A fost și anul apariției unor 
vaccinuri antiCovid și cel al unor campanii de vaccinare 
reușite, cum a fost cea din Israel. În acest vârtej, FCER-
CM împreună cu toate comunitățile evreiești din țară au 
reușit, în primul rând, să își îngrijească bătrânii și pe cei 

bolnavi, să nu îi lase să se simtă singuri și izolați, au izbutit 
să susțină o campanie de vaccinare a cadrelor medicale, a 
persoanelor din cele două cămine pentru vârstnici, a tutu-
ror evreilor români care au dorit să se imunizeze împotriva 
virusului care nici azi nu se știe de unde a provenit.

Un al doilea succes, unul uriaș, împotriva bolii, a fost 
că am reușit să ne păstrăm viața religioasă, identitatea iu-
daică, precum și viața culturală. Am ținut sărbătorile, ra-
binii noștri adaptându-se din mers la rigorile măsurilor de 
distanțare socială care ne-au împiedicat să ne reunim în si-
nagogi. Dar Roș Hașana 5781, Iom Kipur, Pesah și Purim 
și toate celelalte sărbători iudaice au fost celebrate online, 
ceea ce a permis continuarea vieții noastre religioase, pre-
cum și un reconfortant sentiment că reușim să menținem 
împreună comunitățile evreiești din țară.

Nu mai puțin important, tot prin platforma Zoom, îm-
preună cu prietenii noștri de la JDC și JCC am organizat 
Bereșit, Keșet, Ziua Limbii și Teatrului Idiș, Festivalul Mi-
hail Sebastian și toate celelalte manifestări culturale, prea 
multe pentru a fi toate menționate aici. Desigur, primele 
mulțumiri pentru activitatea din 5781 trebuie să meargă că-
tre Departamentul de Asistență Socială și Medicală. Dar, 
pe cât a fost posibil, a continuat administrarea și îngrijirea 
patrimoniului nostru imobiliar și de cult, Muzeul de Istorie și 
Cultură a Evreilor din România și-a îngrijit și lărgit patrimo-
niul, au continuat manifestările de la CSIER, Departamen-
tul Cultură, Istorie, Artă și Media, au apărut o serie de cărți 
la Hasefer, iar revista Realitatea evreiască a fost redactată 
și tipărită cu regularitate, toate acestea permițând ca fla-
căra culturii iudaice din România să fie menținută aprinsă, 
ceea ce a însemnat eforturi deosebite pentru asigurarea 
resurselor necesare din partea Departamentului Economic 
și Financiar.

În sfârșit, dar nicidecum în cele din urmă, în 2021 Par-
lamentul a dezbătut și a aprobat legea inițiată în vederea 
acordării unui sprijin financiar pentru copiii supraviețuitorilor 
Holocaustului și ai celorlalte persoane persecutate din 
motive etnice în perioada Holocaustului. Cred că această 
lege este un mic și tardiv ajutor pentru cei care au fost în 
permanență alături de părinții lor, victime ale Holocaustului.

În încheiere, aș vrea să vă doresc un an bun, care nu 
va fi unul simplu sau ușor, dar măcar să nu mai vedem 
relele și supărările din 5781.

Șana Tova uMetuka!

(Urmare din pag. 11)

Nu putem 
rămâne o 

comunitate 
decât fiind 
împreună

Au deschis 
Sidur-ul și au în-

ceput să citească. Rugăciunile pe care 
le transmitem zilnic, în afară de Șabat, 
au fost pentru ei un prețios ghid.

Un moment deosebit a fost noap-
tea de Seder. Restricțiile în vigoare 
nu permiteau desfășurarea mesei în 
comunitate. Mulți și-au organizat cu 
forțe proprii masa de Seder. Pentru 
a-i sprijini, Cancelaria Rabinică a pre-
gătit un Seder prescurtat, transmis 
în spațiul virtual. Comunitățile, acolo 
unde a existat posibilitatea, au asi-
gurat meniul de Seder la domiciliu. A 
fost mai puțin festiv decât în alți ani, 
dar, în ciuda greutăților, tradiția a fost 
păstrată. 

Pentru perioada de criză, acestea 
au fost soluții binevenite. Dorim să 
le continuăm, pentru a-i deservi pe 
cei care nu pot ajunge la sinagogă. 
E important ca, atunci când revenim 
la normalitate, să nu ne mulțumim cu 
ele. Să nu cădem în dulcea capcană 
a lui „se poate și așa”.

O comunitate poate traversa o 
perioadă de criză întâlnindu-se nu-
mai virtual. Cu timpul, însă, legături-
le slăbesc. Pe termen lung ne putem 
menține ca o comunitate numai dacă 
ne întâlnim „pe viu”, participăm la 
aceleași activități, mâncăm la aceeași 
masă și cântăm împreună.

Rugăciunea, deși se poate desfă-
șura oriunde, are nevoie de cadrul 
ei firesc: în sinagogă, între prieteni, 
pe cât se poate în prezența unui mi-
nian. Kadiș, repetarea rugăciunii și 
citirea Torei au fost statornicite spre 
a fi rostite numai în prezența a zece 
bărbați evrei majori, care se află toți 
în aceeași încăpere. Dacă ei sunt 
conectați doar virtual, chiar dacă 
au fost unii rabini care au acceptat 
ca în perioada de izolare ei să fie 
considerați ca minian, aceasta nu poa-
te nicidecum deveni o procedură de  
rutină.

Avem toate motivele să fim mul-
țumiți de modul în care ne-am adaptat 
la condițiile de pandemie. Ne așteaptă 
acum o provocare mult mai grea: relu-
area activităților din comu nități, din si-
nagogi și din centrele comunitare. De 
succesul ei depinde viitorul comunității 
noastre!

Anul se apropie de sfârșit, iar noi 
ne apropiem de marile sărbători. Ca 
în toți anii, vom citi: „De Roș Hașana 
va fi scris / Și de Iom Kipur va fi pece-
tluit / Câți vor trece și câți se vor naște 
/ Cine va trăi și cine se va prăpădi.” 
Să ne gândim atunci la cei care anul 
trecut au fost alături de noi, dar anul 
acesta nu mai sunt. Să fim recunos-
cători că am fost dintre cei aleși să fie 
înscriși în Cartea celor Vii.

Să folosim ocazia pentru un temei-
nic examen de conștiință. Să căutăm 
ce putem face mai bine pentru sufle-
tul nostru și pentru bunăstarea celor 
din jur. Să ne asumăm o schimbare 
în bine, fie ea cât de mică. Important 
este ca în ceea ce ne-am asumat să 
fim consecvenți. Și să ne rugăm să 
fim cu toții înscriși și pecetluiți în Car-
tea celor Vii!

Vă doresc Șana Tova, un an bun și 
fericit, un an de sănătate, prosperitate 
și pace, să fim cu toții uniți și înscriși 
în Cartea celor Vii!

(Urmare din pag. 11)
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Moment emoționant…
Emoț i ona t , 

ambasadorul a 
spus, între altele, că nu a mai trăit o 
astfel de experiență. „Deşi fişa pos-
tului meu prevede, presupun, că nu 
există momente în care să rămân fără 
cuvinte, acesta este aproape de a fi 
un asemenea moment”, a mărturisit 
diplomatul care a declarat că a fost ui-
mit de inițiativa lui Silviu Vexler și Ovi-
diu Ganț. „Sunt și mai mișcat acum, 
după ce am ascultat toate aceste 
cuvinte pline de prietenie și apreci-
ere și după ce am primit Medalia de 
Onoare. Venind din partea comunității 
evreiești, este cea mai emoționantă 
medalie la care mă pot gândi.”

El a apreciat că mandatul său în 
România i-a adus împliniri. „La pleca-
rea mea, văd o democraţie română 
consolidată, întărită de preşedinţia 
Consiliului UE din 2019, o cooperare 
strânsă în timpul preşedinţiei noas-
tre a Consiliului, un efort de succes 
de a întări statul de drept şi valorile 
europene comune”, a spus Cord Me-
ier-Klodt care a vorbit şi despre în-
semnătatea ceremoniei organizate de 
către FCER. El a apreciat ospitalita-
tea comunității evreiești și a liderilor 
acesteia din București, Iași, Oradea, 
Timișoara și din alte orașe, o impre-
sie deosebită făcându-i dr. Aurel Vai-
ner, Silviu Vexler, Ovidiu Bănescu, 
prim-rabinul Rafael Shaffer, Eduard 
Kupferberg, Irina Cajal, Jose Iacobes-
cu, Paul Schwartz și alții. Un moment 
deosebit ca încărcătură emoțională a 

fost ceremonia de comemorare a vic-
timelor Holocaustului din România din 
2019, găzduită de ambasada Germa-
niei.

„Ca german al generaţiei mele şi în 
contextul atrocităţilor comise în nume-
le poporului german în secolul trecut, 
nu pot decât să fiu uimit de gesturi-
le mărinimoase pe care comunitatea 
evreiască le-a făcut pentru mine”, a 
arătat el. În discursul său, ambasado-
rul l-a amintit și pe prietenul său, regre-
tatul Iancu Țucărman, supraviețuitor 
al Trenurilor Morții, și a considerat 
că realizările obținute împreună de 
FCER și FDGR sunt „uimitoare”. De 
asemenea, ambasadorul a remarcat 
legislația recentă conferind un sprijin 
financiar atât supraviețuitorilor Holo-
caustului, cât și urmașilor acestora, 
precum și înființării Muzeului de Isto-
rie a Evreilor și al Holocaustului din 
România. Au fost menționate colabo-
rarea româno-germană în beneficiul 
supraviețuitorilor și al reconstrucției 
unor sinagogi. „Este ceva obișnuit să 
vezi minoritățile urmărind satisface-
rea intereselor propriilor membri, dar 
e ceva rar, care demonstrează că în 
politică 1+1 pot face 3 sau mai mult, 
să vezi două minorități lucrând îm-
preună, așa cum fac cea evreiască 
și cea germană în România, ceea ce 
este în interesul reciproc și al întregii 
societăți, dar și al valorilor europene.”

În final, Meier-Klodt a exprimat 
recunoștința sa și a soției sale pentru 
tot ceea ce au trăit în România.

(Urmare din pag. 2)

Ungureanu, di-
rector de comu-

nicare la aceeași instituție. Proiectul 
editorial a fost gândit ca un omagiu 
adus victimelor Pogromului de la Iași, 
la 80 de ani de la crimele îndreptate 
împotriva lor.

Oportunita-
tea publicării 
acestei lucrări 
este reliefată, 
pe coperta a 
patra, de dr. Ar-
min Heinen, de 
la Universita-
tea din Aachen: 
„Despre Pogro-
mul de la Iași 
sunt numeroase 
studii academi-
ce care includ: analize ale procesului 
decizional, descrieri ale actelor de 
violență, memorii ale victimelor. Albu-
mele cu fotografii ilustrează ororile din 
punct de vedere vizual. Ce lipsește, 
de fapt, este o reprezentare care să 
reunească toate aceste aspecte. Pre-
zentul volum oferă o perspectivă de 
ansamblu asupra rezultatelor cercetă-
rii întreprinse de Radu Ioanid. Pentru 
o lungă perioadă, la Muzeul Memorial 
al Holocaustului de la Washington el 
a condus studiile privind persecuta-
rea evreilor în România, adresân-
du-se unei audiențe largi. Și rareori 
evidențierea puterii distructive a ide-
ologiei conspiraționiste antisemite a 
fost mai importantă ca astăzi, când 
violențele antisemite reapar în Europa 
și în România.”

Radu Ioanid…
(Urmare din pag. 10)

Corneliu Sabetay despre…
scria pe piatra 
funerară de la 

groapa comună, unde sunt îngropaţi, 
aşa cum am menţionat deja, peste 
1.200 de oameni. Şi am avut surpriza 
extraordinară să vedem o femeie care 
locuia în apropiere şi care a venit cu 
o găleată de apă ca să ne spălăm pe 
mâini, aşa cum se obişnuieşte când 
pleci dintr-un cimitir. Am întrebat-o 
pe femeia respectivă dacă ştie ceva 
despre evenimentele din iunie 1941 şi 
mi-a spus că tatăl ei a fost cel care a 
cărat morţii cu roaba din Trenul Mor-
ţii în groapa comună. Văzând-o pe 
acea femeie, i-am spus colaboratoru-
lui meu: „Iată, aşa arată o adevărată 
femeie româncă.” Şi atunci l-am rugat 
pe colaboratorul meu să-i dea nişte 
bani, pentru că era o femeie sărmană, 

dar cinstită şi curajoasă. La plecarea 
din cimitir mi-am zis: „Uite, am fost să-l 
caut pe bunicul, l-am găsit, dar nu era 
acasă.” Și asta pentru că nu am să 
ştiu niciodată dacă şi el se află în acea 
groapă comună şi nu am să ştiu mai 
mult decât ceea ce mi-au povestit alţii, 
care au participat la acele evenimente.

Acum, la 80 de ani de la eveni-
mentele petrecute, am aprins o lumâ-
nare pentru bunicul meu, care a murit, 
aşadar, acum 80 de ani. Fiind şi ziua 
de Sfântul Petru şi Pavel, am aprins o 
lumânare şi pentru fostul meu şef, Pe-
tru Georgescu, profesorul meu, care 
era născut în această zi. Dumnezeu 
să îi odihnească în pace!”, a povestit 
emoţionat prof. dr. Corneliu Sabetay, 
preşedintele Comunităţii Evreilor din 
Craiova.

(Urmare din pag. 15)

E greu, dar putea fi și mai greu!
companiile de 
înaltă tehnologie 

nu au concediat aproape niciun salari-
at, ci le-au permis acestora să lucreze 
de acasă! Aparent, treaba nu putea fi 
productivă. Oamenii rămăseseră aca-
să împreună cu copiii care aveau ne-
voie de îngrijire și de îndrumare spre 
activități care să-i țină ocupați; și cum 
poți lucra și „produce” într-o aseme-
nea atmosferă, deloc prielnică?!

Se pare (și sunt convins că nu 
greșesc, bazat, printre altele, pe expe-
riența oferită de familia fiului meu, doc-
tor în fizică și salariat al uneia dintre 
cele mai mari companii de tehnologie 
din lume) că totul e posibil, din simplul 
motiv că se poate lucra la calculator și 
în orele de seară sau chiar de noapte, 
când atmosfera din casă e liniștită și 
nimic nu îl deranjează pe cel care se 

află așezat în fața ecranului.
Ba mai mult, toate legăturile de co-

operare, toate discuțiile legate de pro-
iecte în care erau implicați specialiști 
din diverse țări au continuat la același 
nivel și cu aceeași eficacitate, indife-
rent dacă partenerii se aflau în același 
birou sau se vedeau și discutau prin 
Zoom.

Doar așa se explică creșterea cu 
20% în anul 2020 a investițiilor străine 
în high-tech-ul israelian, față de anul 
2019, ele atingând cifra de 11,5 mili-
arde de dolari americani.

Nu, în niciun caz nu se poate vor-
bi de o situație cu totul roză. Iată alte 
cifre care nu sunt deloc îmbucurătoa-
re: numărul de companii high-tech noi 
în Israel a fost în anul 2014 de peste 
1.400, dar anul trecut acest număr a 
scăzut la ceva mai mult de 500.

(Urmare din pag. 19) Fără discuție, situația în Israel nu 
e diferită față de cea din alte țări, dar, 
după părerea mea, ar fi complet greșit 
să comparăm datele provenite dintr-o 
țară cu o populație ceva mai mult de 
9 milioane de oameni cu cele din țări 
mult mai mari și cu o tradiție mult mai 
veche în ceea ce privește tehnologia 
de înaltă clasă. Și, cu toate acestea, 
treburile nu stau deloc rău.

O simplă cifră va arăta că viito-
rul, cel puțin din punctul de vedere 
al mâinii de lucru, e asigurat: apro-
ximativ 25% dintre toți studenții din 
universitățile israeliene sunt încadrați 
în domenii legate de înalta tehnologie: 
inginerie și calculatoare.

Dar mai există un aspect, e drept, 
subiectiv, și de aceea greu de măsu-
rat și estimat, și anume ADN-ul aces-
tui popor vechi de când lumea, obligat 
timp de aproape două milenii să se 
adapteze unor situații extrem de difi-
cile, posedând o singură armă: cea a 
intuiției, a creativității, a perseverenței 
și a nevoii de a fi întotdeauna mai bun 
decât alții, pentru că, altminteri, îți 
pierzi dreptul la existență.

E adevărat, azi vorbim din ce în ce 
mai mult de elementul israelian și mai 
puțin de cel evreiesc. Azi, mai mult 
de 70% din populația Israelului s-a 
născut în această țară, dar ADN-ul 
rămâne același, tradițiile trec de la o 
generație la alta, aportul emigrației e 
încă substanțial (a se vedea revoluția 
produsă în toate domeniile de aliya ru-
sească de la sfârșitul secolului trecut) 
și toate la un loc creează o atmosferă 
propice dezvoltării economice.

Iar dacă mai luăm în considerare 
existența unui pericol permanent, ve-
nit din partea unor țări nu prea depăr-
tate de granițele Israelului, o situație 
care obligă la ingeniozitate (mai e 
nevoie de a aminti Iron Dome / Cu-
pola de Fier, datorită căreia cel care 
semnează aceste rânduri a rămas în 
viață după conflagrația din luna mai a 
acestui an?!) – e natural că ingeniozi-
tatea și inventivitatea se referă în pri-

Salvați Teatrul Vechi din Arad!
În Arad (mai) există cea mai veche clădire destinată spectacolelor de tea-

tru de pe teritoriul actual al României. Monumentul cultural din centrul Aradului 
a fost lăsat să se dărâme, dar structura de rezistență mai este validă, restau-
rarea fiind încă posibilă.

Cu toate acestea, Ministerul Culturii și Identității Naționale a renunțat la 
dreptul de preemțiune pentru încă un simbol al istoriei industriei de specta-
cole! La ora actuală, după dezinteresul față de mărturiile vieții lui Brâncuși la 
Hobița, abandonarea celui mai vechi teatru de pe teritoriul actualei Românii, 
rămas (încă) în picioare, reprezintă alt atac la identitatea noastră națională.

„Edificiul, construit în stil baroc și ridicat în anii 1816-1817, la inițiativa co-
merciantului de origine vieneză [evreiască, nota mea, Gh. Schwartz] Iacob 
Hirschl, este socotit drept cel mai vechi edificiu teatral permanent din țară. 
Teatrul, ca instituție, a funcționat într-un imobil format din două corpuri de clă-
diri, Casa Hirschl și Teatrul Vechi.

În anul 1907 clădirea a fost transformată în cinematograful Urania, fiind 
printre primele din țară. La 16 aprilie 1913, aici a avut loc prima reprezentație 
cu un film românesc („Războiul Independenței”).

Clădirea, ajunsă într-o avansată stare de degradare, a fost retrocedată 
urmașilor fostului proprietar, Iacob Hirschl.”(Wikipedia)

Actualul primar al Aradului a promis că, dacă și populația va dovedi că este 
interesată de soarta acestei clădiri, implicându-se în recuperarea materială 
a moștenirii oferite comunității locale de către Iacob Hirschl, va completa din 
fondurile Primăriei suma necesară cumpărării. La un apel făcut de noi cu câte-
va luni în urmă, și-au dat acordul peste 2.000 de arădeni și nu numai arădeni.

Par întemeiate temerile că edificiile complexului Hirschl sunt vânate de 
mai mulți interesați de poziția urbanistică excelentă și că, în loc de cultură, să 
apară fie un bloc, fie o altă destinație.

Ceea ce dorim este ca teatrul și clădirea să fie recuperate, iar complexul 
să devină o Casă a Artelor, iar spațiile comerciale ar putea fi utilizate, adu-
când profit investitorilor și impozite la stat. Apelul acesta se adresează nu nu-
mai cetățenilor persoane fizice și conducătorilor de instituții ci, în primul rând, 
artiștilor din toată țara: rugăm să se organizeze spectacole pro bono pentru 
acest scop, concerte, licitații de artă, licitații de carte rară etc.

Donațiile, sponsorizările, încasările de pe urma unor activități culturale se 
pot vira în:

Contul în lei: RO13BACX0000000400826005
Contul în euro: RO4OBACX0000000400826004
Cu accepțiunea lor, toți acești donatori vor apărea pe o placă la vedere în 

„Centrul Cultural Teatrul Vechi din Arad”.
În caz că proiectul SALVAȚI TEATRUL VECHI nu se va finaliza, sumele 

adunate vor fi redirecționate către alte proiecte culturale.
Gheorghe SCHwARTZ

mul rând la tehnologia de înaltă clasă.
Nu aș vrea ca cineva dintre cei 

care au ajuns la sfârșitul acestor în-
semnări să rămână cu ideea că ele 
sunt menite să ridice în slăvi sistemul 
economic și industrial al Israelului, 
făcând abstracție de baiurile unei țări 
departe de a fi perfectă.

Dar, oare, există în ziua de azi o 
țară perfectă?!
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FILE DE CALENDAR6
Evrei născuți în lunile august-

septembrie
Shimon Peres (Szymon Perski) – 

om politic, născut la Vishnyeva, 2 au-
gust 1923, imigrat în Palestina, 1932. 
Președinte al Israelului, 2007-2014. 
Premiul Nobel pentru pace, 1994. De-
cedat la Ramat Gan, 28 septembrie 
2016, înmormântat la Ierusalim.

Leon Marcus Uris – scriitor, născut 
la Baltimore, 3 august 1924. Printre 
romane: Exodus. Decedat la Shelter 
Island, New York, 2003.

Sașa Pană (Alexandru Binder) – 
scriitor, născut la București, 8 august 
1902. Printre scrieri: Născut în 02. De-
cedat la București, 22 august 1981.

Heimann Hariton Tiktin – filolog, 
născut la Breslau, 9 august 1850, sta-
bilit la Iași, 1868, convertit la ortodoxie. 
Membru al Academiei Române, 1919. 
Decedat la Berlin, 1936.

David Bergelson – scriitor idiș, 
născut la Ohrimovo, Ucraina, 12 au-
gust 1884. Arestat în 1949, împușcat 
în închisoarea Lubyanka, Moscova, 12 
august 1952.

Gabriel Jonas Ferdinand Lipp-
mann – fizician, născut la Bonnevoie, 
Luxemburg, 16 august 1845. Premiul 
Nobel pentru fizică, 1908, pentru des-
coperirea metodei de reproducere fo-
tografică în culori. Decedat pe vasul 
France, 1921.

Albert Abraham Cohen – scriitor, 
născut în Corfu, 16 august 1895, stabi-
lit la Geneva. Premiul Academiei Fran-
ceze, 1968. Decedat la Geneva, 1981.

Menahem Beghin (Mieczyslaw 
Biegun) – om politic, născut la Brest-
Litovsk, 16 august 1913, imigrat în 
Palestina, 1942. Prim-ministru al Isra-
elului, 21.06.1977-10.10.1983. Premiul 
Nobel pentru pace, 1978. Decedat la 
Tel Aviv, înmormântat la Ierusalim, 
1992.

Mihail Moiseevici Botvinnik – 
șahist și inginer informatician, născut 
la Kuokkala, 17 august 1911. Campion 
mondial de șah, 1948-1963. Decedat 
la Moscova, 1995.

Reuven Feuerstein – psiho-
log, născut la Botoșani, 21 august 
1921, imigrat în Palestina, 1945, a 
întemeiat Centrul internațional pen-
tru îmbunătățirea potențialului de 
învățătură. Premiul Israel, 1992. Dece-
dat la Ierusalim, 2014.

Samuel David Luzzatto (ShaDaL) 
– poet, filolog, comentator al Bibliei, 
născut la Trieste, 22 august 1800. De-
cedat la Padova, 1865.

Ephraim Kishon (Ferenc Hof-
fmann Kishont) – scriitor satiric în 
ebraică, maghiară, germană, născut 
la Budapesta, 23 august 1924, imigrat 
în Israel, 1949. Premiul Israel, 2002. 
Decedat la Appenzell, Elveția, 2005, 
înmormântat la Tel Aviv.

Zigu Ornea (Orenstein) – istoric li-
terar, născut la Frumușica, 27 august 
1930. Printre lucrări: Anii 30: extre-
ma dreaptă românească. Decedat la 
București, 2001.

Isaac Levitan – pictor, născut la 
Wirballen, Lituania, 30 august 1860. 
Promotor al picturii peisagiste. Dece-
dat la Moscova, 4 august 1900.

Moses Mendelssohn (Moshe ben 
Menachem / RaMBaMaN) – filosof, 
născut la Dessau, 6 septembrie 1729, 
întemeietor al iudaismului modern. 
Printre scrieri: Ierusalim; traducerea 
Bibliei ebraice în germană. Decedat la 
Berlin, 1786.

Franz werfel – scriitor, născut la 
Praga, 10 septembrie 1890, exilat în 
1938. Printre romane: Cele patruzeci 
de zile de pe Musa Dagh. Decedat la 
Los Angeles, 26 august 1945.

Aaron Jean-Marie Lustiger – fi-
losof, născut la Paris, 17 septembrie 
1926, convertit la catolicism. Arhiepis-
copul Parisului, 1981-2005, membru al 
Academiei Franceze, 1995. Decedat la 
Paris, 5 august 2007.

Julian Tuwim – poet, născut la 
Lodz, 13 septembrie 1894. Premiul 
Academiei Polone, 1935. Refugiat în 
SUA, revenit în Polonia, decedat la Za-
kopane, 1953.

Leonard Norman Cohen – cântăreț, 
muzician, poet, născut la Westmound, 
Québec, 21 septembrie 1934. Muzică 
lirică, inclusiv melodii evreiești. Dece-
dat la Los Angeles, 2016.

Uri Zvi Grinberg – poet ebraic, 
născut la Bilyi Kamen, Galiția, 22 sep-
tembrie 1896, imigrat în Palestina, 
1923. Opere complete: 1991. Decedat 
la Ramat Gan, 1981.

Ovadia Yosef (Abdullah Youssef) 
– rabin, născut la Bagdad, 24 sep-
tembrie 1920, imigrat în Palestina cu 
familia, 1924. Șef-rabin sefard al Israe-
lului, 1973-1983. Decedat la Ierusalim, 
2013.

Immanuel wallerstein, socio-
log, născut la New York, 28 septem-
brie 1930. Președintele Asociației 
Internaționale de Sociologie, 1994-
1998. Decedat la Branford, Conn., 31 
august 2019.

Elie (Eliezer) wiesel – scriitor și fi-
losof, născut la Sighet, 30 septembrie 
1928, stabilit în SUA, autor a 57 de 
cărți despre Holocaust. Premiul Nobel 
pentru pace, 1986. Decedat la New 
York, 2016.

Evrei decedați în lunile august-
septembrie

Vladimir Zeev Jabotinsky (Altale-
na) – lider sionist, scriitor, orator, năs-
cut la Odesa, 1880. Fondator al Alianței 
Sioniștilor Revizioniști. Decedat la New 
York, 4 august 1940, reînmormântat la 
Ierusalim, 1964.

Edith Stein (Teresa Benedicta) – 
filosof, născută la Breslau, 1891, con-
vertită la catolicism, călugăriță carme-
lită. Deportată și ucisă la Auschwitz, 9 
august 1942, canonizată în 1988.

Selman waksman – microbiolog, 
născut la Nova Pryluka, Ucraina, 1888, 
imigrat în SUA, 1910. Descoperitorul 
streptomicinei. Premiul Nobel pentru 
medicină, 1952. Decedat la Woods 
Hole, Mass., 16 august 1973.

Iosif Sava (Segal) – muzicolog, 
născut la Iași, 1933. Premiul Academiei 
Române. Printre scrieri: Variațiuni pe o 
temă de Chagall. Decedat la București, 
18 august 1998.

Joel Teitelbaum (Ioiliș Teitelboim) 
– rabin, născut la Sighet, 1887, stabilit 
la New York, 1946. Fondator al hasidis-
mului de Satu Mare. Decedat la New 
York, 19 august 1979.

Leon Trotsky (Lev Davidovici 
Bronstein) – om politic sovietic, născut 
la Yanovka, Ucraina, 1879, exilat în 
1929. Asasinat la Coyoacan, Mexic, 21 
august 1940.

Melvin Schwartz – fizician, născut 
la New York, 1932. Specialist în fizica 
particulelor. Premiul Nobel pentru fizi-
că, 1988. Decedat la Twin Falls, Idaho, 
28 august 2006.

Ilya Grigorievici Ehrenburg – scrii-
tor, născut la Kiev, 1891. Printre scrieri: 
Dezghețul; Cartea neagră. Decedat la 
Moscova, 31 august 1967.

Edward Teller – fizician, născut 
la Budapesta, 1908, emigrat în SUA, 
1935. Părintele bombei cu hidrogen, 
apoi pacifist. Decedat la Stanford, 9 
septembrie 2003.

Silviu Brucan (Saul Bruckner) 
– analist politic, născut la București, 
1916. Ambasador al României în SUA 
și la ONU, 1955-1962. Decedat la 
București, 14 septembrie 2006.

Simon wiesenthal – supraviețuitor 
al Holocaustului, vânător de naziști, 
scriitor, născut la Buczacz, 1908. De-
cedat la Viena, 20 septembrie 2005, 
înmormântat la Herzliya, Israel.

Alberto Moravia (Pincherle) – scri-
itor, născut la Roma, 1908. Printre ro-
mane: Ciociara. Decedat la Roma, 26 
septembrie 1990.
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Cu aceeași vie durere în suflete co-
memorăm împlinirea unui an de la tre-
cerea în neființă a scumpului nostru IO-
SEPH (DODO) COTNĂREANU, un OM 
minunat, de o înaltă ținută intelectuală.

Să-i fie memoria veșnic binecuvân-
tată!

Fiul, nora, nepotul, nepoatele și prie-
tenii apropiați.

ADA ULUBEANU ne-a părăsit 
în 5 august (15 Av) 1996. A fost o 
fiică, o soție și o mamă bună. A 
fost o pianistă și o profesoară foar-
te apreciată. Decesul ei ne-a lăsat 
pentru totdeauna îndurerați. Z.L.

Dr. Miriam Bercovici, Simion și 
Emanuel Ulubeanu și toți cei care 
au cunoscut-o.

„Mefkure”, o altă tragedie neelucidată
Acum 77 de ani, la 5 august 1944, 

vasul „Mefkure”, cu 320 de pasageri 
evrei din România, a fost scufundat în 
apele Mării Negre. Împreună cu „Mo-
rina” și „Bulbul”, făcea parte dintr-un 
convoi de vase cu aceeași destinație. 
Convoiul a ieșit din portul Constanța 
la 3 august. La bordul lui „Mefkure” 
erau 5-6 ofițeri polonezi, agenți brita-
nici camuflați ca emigranți evrei, care 
voiau să ajungă în Grecia, la Armata 
Liberă Poloneză. După ce a ieșit din 
apele teritoriale, convoiul s-a îndrep-
tat spre Constantinopol. În noaptea 
de 4 spre 5 august, „Mefkure” este 
torpilat de un submarin și scufundat. 
Unele surse susțin că submarinul ar fi 
aparținut flotei germane, altele – flotei 
sovietice. Șase membri ai echipajului, 
inclusiv căpitanul Kazim Turan, scapă 
cu viață în singura barcă de salvare de 
care dispunea vasul. Dintre pasageri, 
doar cinci supraviețuiesc, scoși din 
apă de marinarii de pe „Bulbul” care, 
împreună cu „Morina”, ajung la Istan-
bul unde li se permite debarcarea, 
apoi își continuă drumul spre Palesti-

na. Tragedia de pe „Mefkure” rămâne 
până azi neelucidată.

O investigație aparține regizorului 
evreu originar din România, A. Rodan, 
care descoperă Monumentul în memo-
ria victimelor de pe „Mefkure”. În Israel 
găsește încă în viață pe cineva implicat 
în acțiune din partea Sohnutului, Itzkak 
Ben Efraim, poreclit Menu. Organiza-
rea era mixtă: englezii voiau să ajute 
evadarea din România, Iugoslavia, 
Ungaria a unor agenți britanici căzuți 
prizonieri. Sohnutul – să aducă evrei 
în Ereț Israel. În aprilie 1944, Menu, 
cu încă un camarad sunt parașutați 
la Arad. În două luni pun la punct pro-
iectul. Menu își îmbarcă pe „Mefkure” 
părinții rămași în România. Din cerce-
tări ulterioare, avea să afle că ofițerii 
polonezi au fost depistați și fotografiați 
în port. Că a existat un ordin al Statu-
lui Major al Marinei ca ei să nu ajungă 
la destinație. Un document din arhiva 
marinei sovietice arată că un submarin 
a tras într-un iaht din zona și la data 
respective. Să se fi știut de prezența și 
intențiile ofițerilor polonezi? (I.D.)

Înhumați în Cimitirele CEB din București: MOISESCU BETTY (Cimitirul 
Giurgiului); LEIBOVICI LUCIAN (Cimitirul Giurgiului); NICOLAESCU ASEA 
(Cimitirul Giurgiului).

S-a stins oficiantul de cult  
Suchar Goldstein 

Doliul nu este doar în Comunita-
tea Evreilor din Brăila, unde a activat 
Suchar Goldstein în ultimii ani, ci și în 
Galați, unde a trăit oficiantul de cult. 
El s-a născut la Galați, pe 14 iunie 
1949, și tot în același oraș a locuit 
și s-a stins, în 10 iulie 2021. Corpul 
neînsuflețit a fost repatriat în Israel 
pentru a fi îngropat alături de părinți. 
Un ceremonial în memoria sa a avut 
loc la Templul Coral din București, în 
data de 22 iulie 2021.

Suchar Goldstein a fost oficiant 
de cult la Brăila timp de două de-
cenii și a fost și profesor de Talmud 
Thora. Plecând copiii din comunitate, 
adulții și mai cu seamă bunicii au dorit  
să-și reamintească obiceiurile halahi-
ce și chiar să învețe ivrit. Oficiantul de 
cult a fost bucuros să-și împărtășescă 
brăilenilor cunoștințele sale. 

În afara faptului că a venit în spri-
jinul Comunităților Evreilor din Brăila, 
Tulcea, Constanța, Bârlad, Tecuci, 
Galați, oficiantul de cult Suchar Gold-
stein a participat la diverse eveni-
mente, unele profund dureroase, iar 
la solicitarea Rabinatului a asigurat 
cașrutul pentru anumite produse ali-
mentare, dar și pentru excursioniști 
ultrareligioși care au vizitat România. 

În Comunitatea evreilor brăileni, 
Suchar Goldstein a fost considerat un 
membru al familiilor evreiești brăilene. 
I s-au cerut sfaturi, au fost exprimate 
regrete, solicitanții poate cerându-și 
iertare față de gesturi nu întotdeau-
na controlate. Cererile au fost mereu 
dezvăluite ca unui emisar al divinității, 
cu toate că în tradiția evreiască legă-

tura este directă între fiecare persoa-
nă și Dumnezeu. 

În ultimii ani, starea de sănătate a 
acestui „om dulce” nu l-a putut împie-
dica să țină slujbele la Templul Coral, 
el făcând tot posibilul să nu i se vadă 

suferința fizică. La toate sărbătorile, 
enoriașii brăileni au fost în jurul său ca 
albinele în jurului reginei matcă. Ulti-
ma sa prezență a fost de sărbătoarea 
de Șavuot când, făcând eforturi evi-
dente, ne-a făcut pe toți cei prezenți 
în Templu, în condițiile grele ale pan-
demiei, să simțim că fiecare dintre noi 
am primit Tora. 

Nadia Ustinescu, președinta Co-
munității Evreilor Brăila, a spus: „Toți 
membrii Comunității îi vor venera 
amintirea pentru că fiecare dintre noi 
i-a împărtășit secrete intime și pro-
funde, a primit de la Suchar Gold-
stein sfaturi, cred, cele mai corecte 
din partea unui mare Prieten. Dragul 
nostru Suchar, oficiantul nostru iubit, 
dorim să ai convingerea că rămâi 
pentru eternitate Membru de Onoare 
al Comunității.” 

ARMANDA FILIPINE 

Membrii Comunității Evreilor Galați sunt îndurerați de trecerea la cele 
veșnice a celui care a fost SUCHAR GOLDSTEIN.
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la fel de agitate, 
părând a intra 
într-un straniu 
dialog (care la 
un moment dat 
creează chiar 
un soi de în-
trepătrundere), 
fără a pierde 
nici o secundă 
controlul asupra 
celor două dis-
cursuri. Care nu 
se confundă nici 
o clipă. Destinele lor rămân separate 
tocmai de povestea care îi unește. Nu 
cunosc mulți prozatori contemporani 
capabili de o asemenea virtuozitate, 
iar a spune că avem de-a face cu un 
regizor – capabil, prin urmare, să ma-
nevreze iscusit pe scena imaginației 
– ar constitui un clișeu facil. Citiți ro-
manul și veți vedea cu câtă finețe se-
pară prozatorul cele două discursuri, 
în condițiile în care personajul Erwin, 

Personal i tate 
proteică, artist cu 
o creativitate și o 
putere de mun-
că neobișnuite, 
Alexander Haus-
vater îi ia prin sur-
prindere chiar și 
pe criticii cei mai 
experimentați. Nu 
numai pentru că a 
publicat o serie de 
trei romane în pli-
nă pandemie (des-

pre care am scris nu demult chiar în 
această rubrică), ci mai ales pentru că 
acest al patrulea roman, intitulat Ludi, 
marchează (încă) o schimbare de dis-
curs în raport cu precedentele.

Este, fără discuție, semnul că, ori-
cât de mult ar cocheta – într-un soi 
de postfaţă jucăușă atașată roma-
nului – cu ideea că nu este un scri-
itor (cel puțin nu în sensul comun al 
termenului), regizorul Hausvater este 

un scriitor în toată puterea cuvântului. 
Unul care nu seamănă cu nici un altul 
și care are în comun cu omul de tea-
tru oroarea de tautologie. Oroarea de 
a se fixa într-o formulă, fie și una de 
succes, și de a o repeta la nesfârșit, 
oroarea de a se baza numai pe ceea 
ce știe sigur, fără a mai căuta, fără a 
mai experimenta.

Ludi se numește personajul princi-
pal al romanului omonim. De fapt, nu-
mele întreg este Ludbert Keller: Ludi 
este diminutivul de alint. Acesta este 
înzestrat de autor, pe lângă o cocoașă 
care nu-l împiedică să aibă o viață 
agitată, cu o însușire de excepție: ca  
într-un basm, el are puterea de a ieși 
din text și de a privi peste umărul scri-
itorului, chiar în timp ce scrie. Pe scri-
itor, de altfel, îl cheamă Edwin Goet-
sche și duce o viață la fel de plină de 
aventuri ca și personajul său.

Marea probă de ingeniozitate, dar 
și de talent prozastic, o reprezintă ca-
pacitatea de a proiecta două destine 

Din nou, Hausvater 
Realitatea 

cărţii

Vrem o țară ca afară!
Adoptarea Euro a devenit pentru români o Fata 

Morgana dorită mai fierbinte, cu cât e mai depar-
te. Un recent sondaj Eurobarometru arată că 75% 
dintre românii intervievați (cu 11% mai mulți decât 
anul trecut ) sunt total în favoarea adoptării de că-
tre țara noastră a monedei Euro. 63% dintre ro-
mâni (față de 52%, media europeană), cu 13% mai 
mulți decât anul trecut, sunt convinși că aderarea 
la Euro ar avea consecințe pozitive, deși 69% din-
tre respondenți sunt conștienți că, azi, România nu 
este pregătită să facă acest pas.

Convergența reală este prima care o împiedică 
pe Fata Morgana să vină mai degrabă la întâlnirea 
cu românii: convergența presupune ca întreaga 
țară să ajungă de la actualul nivel de sărăcie la 
media Uniunii. Sau, dacă preferați, să ajungă din 
urmă Bucureștiul, Clujul și alte câteva orașe mari. 
Acum, ca națiune, suntem cei mai săraci din UE, 
iar salvatoarea Bulgarie se dezvoltă și ne lasă tot 
mai mult în urmă. România ar putea atinge stan-
dardul mediu de viață al Uniunii prin 2034, asta 
însemnând inclusiv convergența salariilor și a pen-
siilor, dacă am avea un ritm anual de creștere de 
5%. Chiar și Banca Centrală Europeană consideră 
că nivelul scăzut al venitului mediu pe cap de locu-
itor este cea mai mare problemă care stă în calea 
integrării României în Zona Euro. Drept care, toți 
foștii premieri ai României, de la Victor Ponta la Vi-
orica Dăncilă, au vrut să-și prindă la butonieră ga-
roafa adoptării Euro și, implicit, a creșterii nivelului 
de trai la cote măcar apropiate de media europea-
nă, chiar și Mugur Isărescu declarând că aderarea 
României la Zona Euro va fi una dintre prioritățile 
actualului său mandat de guvernator al BNR.

Dar, pentru a deveni un candidat credibil la 
mâna Fetei Morgana, țara noastră are de trecut 
pragul celor patru criterii necesare adoptării mone-
dei europene. Acum, România nu mai îndeplinește 
nici unul dintre acestea: stabilitatea prețurilor, 
inflația neputând depăși cu mai mult de 1,5% media 
primelor trei state europene. Or, în 2021 noi avem 
o inflație prognozată la 5%, față de 1,8% în UE. 
Deficitul bugetar nu trebuie să depășească 3%, 
dar la noi e de circa 7,4%, după pandemie și ani 
de politici populiste menite să aducă voturi PSD-
ului, iar datoria publică trebuie să fie de cel mult 
60%. La fel de bine stăm și la stabilitatea cursului 
de schimb, și la nivelul dobânzilor bancare, ce tre-
buie să fie cu maximum 2% peste media primelor 
trei țări membre ale Zonei Euro. Abia atunci când 
vom satisface aceste patru criterii putem intra pen-
tru doi ani în anticamera Euro, așa numita ERM 

II, unde se va verifica funcționarea 
economiei noastre fără abateri de 
la nivelul stabilit de curs de schimb. 
Bulgaria și Croația se pregătesc să facă acest pas, 
îndeplinind trei dintre cele patru criterii amintite 
mai sus. Abia după această „carantină” România 
va putea spera că o va strânge, în sfârșit, în brațe 
pe mult râvnita Fată Morgana.

La motivul pentru care românii mai au de 
așteptat cel puțin un deceniu până la adoptarea 
monedei europene, aș mai adăuga un element: 
nici o țară nu are interesul să intre în clubul select 
al utilizatorilor de Euro fără a fi suficient de pregăti-
tă economic pentru acest pas. În istoria UE au mai 
existat două exemple în cazul cărora decizia adop-
tării monedei comunitare a fost una eminamente 
politică, dar nesusținută economic, și ambele au 
avut ulterior mari dificultăți. Pentru a înțelege exact 
riscurile, să ne gândim că dacă România ar be-
neficia (Doamne ferește!) de o astfel de hotărâre, 
dezechilibrul pe care l-am cunoscut pe piața mun-
cii, când peste patru milioane de conaționali au 
plecat să lucreze peste hotare, chiar și în activități 
sub calificarea lor, s-ar extinde în toată economia. 
Și iată de ce. În 2020, România câștiga 0,38 euro 
prelucrând un kilogram de resurse naturale, în 
timp ce media europeană a fost de 2,2 euro/kg, 
iar în Olanda și Belgia, de 5,4 euro/kg. Despre ce 
competitivitate a economiei românești putem vorbi 
în aceste condiții?

În sfârșit, întrebarea cea mai importantă: cum 
se explică faptul că două treimi dintre respondenții 
români la studiu sunt convinși că adoptarea Euro 
ar avea în special efecte pozitive, în condițiile în 
care realizatorii Eurobarometrului spun că nu exis-
tă o structură clară a răspunsurilor pe criterii de 
vârstă, profesie sau nivel de pregătire? Fără a 
avea un studiu la îndemână, cred că este încă o 
manifestare a metehnei românești de a pune carul 
înaintea boilor. Exasperați de sărăcia permanentă, 
de incapacitatea guvernului de a aborda eficient 
problemele transporturilor, ale construcției de au-
tostrăzi, educației și sănătății, oamenii speră că, 
dacă vom putea adera la Euro, vom trăi asemenea 
celor din țările Europei de Vest, așa cum regele 
maimuțelor din Cărțile Junglei credea că, dacă ar 
ști secretul focului, ar deveni om. Dar soluția nu e 
adoptarea prematură a monedei europene, ci dez-
voltarea economiei și creșterea nivelului de trai la 
nivelul statelor occidentale.

Atunci vom avea o țară ca afară!
ALX. MARINESCU
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Gândul 
scris

Avertismentele 
lui Toller

Apărut recent 
în Franța, volumul 
Amintirile unui lan-

sator de alerte readuce în atenție 
figura lui Ernst Toller (1898-1939).

Sumbrul dramaturg german, el 
însuși erou al unei piese de Tan-
kred Dorst, este cunoscut prin ima-
ginile sale apocaliptice, de coșmar, 
prin valența strigătului de suferință 
și protest, prin dansurile morții eroilor săi, ca un 
proeminent reprezentant al expresionismului (vezi 
Schimbarea la față, Omul și masele – 1921, Distru-
gătorul de mașini și Hoppla, trăim).

Promovată scenic de Piscator sau de Karl  
Heinz Martin, opera sa a pătruns în România prin 
trupa lui Paul Paratoff, în turneu la sala Jignița, și 
a interesat mai mulți artiști autohtoni. Amintirile... 
(probă a credinței lui Toller în cultura memoriei) 
reflectă existența zbuciumată a scriitorului angajat 
paroxistic în politică și în istorie, în anii de prefigu-
rare și apoi de ascensiune a nazismului.

Viața lui Toller a fost un roman palpitant, cu 
sfârșit tragic. După studii de drept, el a participat 
ca voluntar la prima conflagrație mondială. A fost 
rănit la Verdun, în 1917, și a trecut printr-un colaps 
psihic și fizic, urmat/urmărit, ca și eroii săi, de în-
singurare, disperare și revelații. Toller a fondat la 
München o mișcare revoluționară, a deținut funcții 
importante în efemera Republică Socialistă Bava-
ria. Arestat în 1919, a fost condamnat la cinci ani 
de temniță. Acolo și-a scris și prima piesă, de mare 
ecou. Publicistica sa, impresionantă prin luciditate 
și virulență, reține/atrage, și azi, prin semnalele de 
alarmă asupra acțiunilor lui Hitler de după Repu-
blica de la Weimar. Și nu e de mirare că și cărțile 
acestui evreu – în care Goebbels vedea inamicul 
public numărul 1 – au fost arse în piața publică... A 
luat calea exilului – prin Elveția, Franța, Marea Bri-
tanie, Canada, SUA. De peste tot a urmărit și co-
mentat febril războiul civil din Spania, ascensiunea 
hitlerismului în Germania și răsfrângerile acestuia 
asupra soartei Europei... Mereu dezamăgit și con-
trariat de evenimente (chiar dacă le prevăzuse!), 
derutat de mersul lumii și de propriul destin, Toller 
a sfârșit prin a se sinucide, la New York. Semna-
lele de avertizare ale acestui lucid, frământat și, 
adesea, clarvăzător luptător înfrânt sunt tot atâtea 
îndemnuri ca istoria să nu se repete. Dar cine le-a 
auzit, cine le aude?

NATALIA STANCU

Drumul 
spre teatru

scriitorul romanului, este și mai mult 
nu este un alter ego al lui Alexander 
Hausvater.

Ludi este, evident, un personaj 
ludic. Mai degrabă tragicomic decât 
comic, căci fluxul interior al conștiinței 
sale scoate la iveală spaime și traume 
care merg până la Holocaust (trage-
die unică în istoria umanității, a cărei 
amprentă asupra mentalului evreiesc 
se va păstra, cu siguranță, pentru 
totdeauna). Scriitorul, la rândul său, 
privește cu o anumită mirare – mi-
rarea inteligenței! – deambulările lui 
Ludi prin lumea romanului pe care-l 
scrie, mereu însoțit de expresiva sa 
cocoașă...

Cele patru romane ale lui Alexan-
der Hausvater atestă faptul că primele 
trei, excelent receptate de critică și de 
public, nu au fost întâmplătoare. 

RĂZVAN VONCU
*Alexander Hausvater – Ludi, Editura Inte-

gral, Bucureşti, 2021.






