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1 Decembrie 1918 –
1 Decembrie 2020!
La mulți ani, România!
Vă informăm că următorul
număr al revistei noastre
va apărea la sfârșitul
lunii ianuarie 2021.

REÎNNOIȚI-VĂ
ABONAMENTUL
LA REVISTA
REALITATEA EVREIASCĂ

S. Vexler, președinte

O. Bănescu, vicepreședinte

E. Kupferberg, secretar general

O nouă conducere a FCER,
aleasă la al IV-lea Congres

Hotărârile Congresului al IV-lea al FCER

În zilele de 25-26 noiembrie 2020 (9-10 Kislev
5781), la Palatul Parlamentului și la Templul Coral
din București s-au desfășurat lucrările Congresului al IV-lea al FCER-CM. Din cei 84 de delegați
reprezentând cele 39 de Comunități evreiești locale, aleși democratic, proporțional cu numărul
membrilor fiecărei comunități, la lucrări au participat 64 de delegați (din care 8 online).
1. Înaintea începerii lucrărilor, Comisia de Vali
dare a validat cvorumul, pe baza listei de prezență
a delegaților, Congresul fiind declarat statutar
constituit.
Delegații au adoptat, în unanimitate, prin vot
deschis, Agenda Congresului, completarea prezidiului, Comisia de redactare a Procesului-Verbal și
a Hotărârilor Congresului, precum și componența
Comisiei de numărare a voturilor.
2. Pe baza prezentării și dezbaterii Raportului de activitate al Consiliului de Conducere al
FCER-CM pe perioada 2016-2020 și a Raportului
Auditorului Statutar, delegații la Congres au votat,
prin vot deschis, descărcarea de sarcini a Consiliului de Conducere (Cf. art. 21 b și c) din Statutul
FCER-CM), cu 63 de voturi „pentru” și o abținere.
3. La propunerea d-nei Luciana Friedmann,
delegații la Congres l-au ales în unanimitate pe
dl. Aurel Vainer Președinte de Onoare al FCERCM, conform art. 20 (7) din Statutul FCER-CM.

4. Conform art. 21 (e) din Statutul FCER-CM,
delegații la Congres au ales, prin vot secret, Consiliul de conducere al Federaţiei, Preşedintele,
Vicepreşedintele, Secretarul General și Președin
tele Comisiei de Etică și Mediere (Anexa 1).
5. Și-au exprimat votul 64 de delegați, din care
7 prin corespondență (ca urmare a carantinării
localității de rezidență și/sau a carantinării individuale). Cvorumul a fost îndeplinit. Rezultatul votului a fost validat de către Comisia de Validare a
Congresului.
6. În cadrul Congresului a avut loc prima reuniune a Consiliului de Conducere, care a desemnat
componența Comitetului Director al FCER-CM,
cf. art 25 (h) din Statutul FCER-CM (Anexa 2).
7. Congresul a împuternicit Comitetul Director
nou ales ca, pe baza Programului de obiective al
președintelui ales, a observațiilor și propunerilor
exprimate în cadrul Congresului, să realizeze un
program detaliat de activitate și măsuri de aplicare, care va fi înaintat spre dezbatere și aprobare Consiliului de Conducere și, ulterior, Adunării Generale, având ca termen limită luna aprilie
2021.
8. De asemenea, Congresul solicită Comitetului Director realizarea unui material care să cuprindă subiectele prezentate și dezbătute la Congres, în vederea popularizării acestora.

Preţul unui abonament pe un
an este de 30 lei. Abonamentele
pentru cititorii din provincie se vor
face la comunităţile evreieşti din
localitatea respectivă. ABONAŢII
SUNT RUGAŢI SĂ COMPLETEZE ADRESA EXPEDITORULUI PE
CUPON! Pentru cei din Bucureşti
– la sediul F.C.E.R. din str. Sfânta
Vineri nr. 9-11, cod poştal 030202.
Cod fiscal F.C.E.R.: 7426470.
Abonamentele se mai pot achita
şi prin mandate poştale fie pe adresa
F.C.E.R. – la oficiile poştale din localitate FIRST BANK, SUCURSALA
MOŞILOR OLARI, Contul IBAN: RO66PIRB4236745798003000 (RON),
RO03PIRB4236745798002000
(USD), RO37PIRB42367457980010
00 (EUR).
Pentru EUROPA, un abonament
pe un an costă 45 de euro (cu toate
taxele incluse). Pentru EXTRA EUROPA, un abonament costă 95 de
dolari USA (cu toate taxele incluse).
Pentru Israel, un abonament pe un
an costă 40 de dolari USA.

Relatări de la
lucrările Congresului
în pag. 2-5, 16-17.

Membrii conducerii
Federației

În urma votului delegaților au fost aleși următorii
membri ai conducerii FCER:
Silviu Vexler – președinte
Ovidiu Bănescu – vicepreședinte
Eduard Kupferberg – secretar general
Irina Sanda Marin Cajal – președinta Comisiei de
Etică și Mediere
Consiliul de Conducere – membri ai comunităților:
Ery Daniel Pervulescu • Rudy Marcovici • Mona
Bejan • Robert Schorr • Iuliu Licht • Mirela Așman
• Radu Sacagiu • Silvian Horn • Jose Iacobescu.
Membri supleanți – Robert Roth • Adrian Gueron.
Consiliul de Conducere – președinți de comunități:
Benjamina Ides Vladcovschi • Luciana Carmela
Friedmann • Emanuel Nadler • Mircea Rond • Iancu
Aizic • Felix Koppelmann • Hainrich Brif • Ivan Bloch
• Liviu Lăcătușu • Sorin Blumer • Ivan Schnabel •
David Lieberman • Corneliu Sabetay • Vasile Dub.
Membri supleanți – Raoul Vizental • Robert Schwartz.
Comitetul Director: președinte Silviu Vexler •
vicepreședinte Ovidiu Bănescu • secretar general
Eduard Kupferberg • prim-rabin Rafael Shaffer •
Luciana Friedmann • Felix Koppelmann • Emanuel
Nadler • Mona Bejan • Silvian Horn • Rudy Marcovici
• Ery Pervulescu.
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Mesaje de la
personalități

Klaus Iohannis,
președintele României:
„Doresc să folo
sesc acest prilej
pentru a reitera,
în numele Statului
Român, aprecierea
pentru contribuția
importantă a comu
Sergiu Nistor, consilier nității evreiești din
România la dez
prezidențial
voltarea țării, la
construcția societății românești moderne. Comunitățile evreiești, evreii din România, prin sacrificiile și jertfele lor, prin
contribuția lor în plan civic, economic și
cultural, sunt o valoroasă filă a istoriei și
o parte inseparabilă a patrimoniului nostru. Sunteți de secole acasă aici, aveți
locul binemeritat atât în prezentul României, cât și în viitorul european pe care
ni-l construim împreună!
Am beneficiat în toți acești ani de un
parteneriat de nădejde cu reprezentanții
comunităților evreiești din România. La
acest moment de bilanț, reiterez aprecierea pentru rolul esențial pe care l-a avut
președintele Federației Comunităților
Evreiești în întreaga perioadă care a
trecut de la al III–lea Congres al FCERCM. Domnul Aurel Vainer este o personalitate marcantă a comunității dumneavoastră și un contribuitor de seamă la
excelenta relație a comunității evreiești
cu majoritatea românească, cu celelalte
minorități naționale și cu instituțiile statului român.
Doar prin educație și dialog permanent vom putea dezvolta în România
acea societate liberă, democratică, tolerantă, bazată pe respect reciproc, în
care cetățenii, fie ei aparținând majo
rității ori minorităților naționale, se vor
putea bucura de moștenirea primită
de la înaintași și o vor putea transmite,
îmbogățită, urmașilor. Acest obiectiv nu
poate fi atins decât printr-un amplu demers comun al întregii societăți, al fie
căruia dintre noi, rol în care comunitățile
evreiești din România și reprezentanții
acestora s-au angajat deplin”, a transmis
președintele Klaus Iohannis într-un mesaj citit de consilierul prezidențial Sergiu
Nistor în deschiderea celui de-al IV-lea
Congres al Federației Comunităților
Evreiești din România.

Marcel Ciolacu,
președintele Camerei Deputaților
„Mărturisesc că am răspuns cu inima
deschisă acestei invitații, având în minte strânsa și eficienta colaborare cu deputatul minorității
evreiești în Camera Deputaților
și cu conducerea
FCER.
Comunitatea
evreiască din România este o componentă importantă a istoriei noastre,
dar și a prezentului și, fără îndoială, a
viitorului României. De asemenea, sunt
de remarcat implicarea activă și sprijinul constant acordat de FCER tuturor
proiectelor care vizează combaterea
antisemitismului. Aș aminti aici că acest
angajament este ilustrat și prin legislația
adoptată de Parlamentul României,
destinată combaterii antisemitismului,
protejării și sprijinirii supraviețuitorilor
Holocaustului, dar și transmiterii către
generațiile viitoare a acestei valoroase
memorii.
Dincolo de acest mesaj de unitate, îmi exprim aprecierea personală și
întreaga
(Continuare în pag. 3)

Congresul al IV-lea al FCER

În zilele de 25 și 26 noiembrie
a.c., la sala „C.A. Rosetti” de la Palatul Parlamentului s-a desfășurat cel
de-al IV-lea Congres al Federației
Comunităților Evreiești din România. Manifestarea a fost pusă sub
semnul unor idei generoase, precum „Democrație – Continuitate –
Solidaritate – Performanță”. Ținând
cont de toate recomandările sanitare, lucrările Congresului au avut
loc cu prezența fizică a majorității Prezidiu: C. Întorsură-Moldoveanu (stg.), A. Vainer, L. Lăcătușu, M. Teodorescu, E. Nadler
delegaților, dar au putut fi urmărite
și online de către delegații aleși din
comunitatea israelienilor de origine românească. „Dolocalități carantinate. Pentru asigurarea cerințelor de evi- rim să menținem continuitatea drumului democratic și să
tare a îmbolnăvirii, Congresul s-a desfășurat în prima zi mergem și în viitor pe acest teren ascendent”, a subliîn sala „C.A. Rosetti” a Parlamentului, unde s-a putut ga- niat președintele FCER. Solidaritatea frățească a existat
ranta distanțarea participanților, iar a doua zi, când parti- și până acum și vrem să o menținem în continuare, prin
ciparea a fost mai redusă, lucrările au avut loc la Templul acoperirea nevoilor unor comunități care au mai puține
Coral, respectându-se, și aici, normele de distanțare sa- miljoace și surse. Principiul performanței se referă la canitară.
litatea actului de conducere, la consecințele măsurilor
În cadrul Congresului a fost distribuit și dezbătut Ra- care urmează să se pună în aplicare. Dr. Aurel Vainer
portul de activitate al Consiliului de Conducere în perioa- și-a oferit ajutorul pentru noua conducere în vederea
da 2016-2020, adică perioada ultimilor patru ani trecuți implementării acestor principii și a recomandat să se ia
de la Congresul al III-lea al Federației, și s-a ales noua cele mai bune decizii care să continue activitatea de până
conducere, fiind discutate și Hotărârile celui de-al IV-lea acum.
Congres.
Președintele FCER, dr. Aurel Vainer, i-a mulțumit
secretarului general al Federației, Eduard Kupferberg,
pentru coordonarea întocmirii Raportului de Activitate
Deschiderea lucrărilor
al Consiliului de Conducere al FCER în perioada 2016Lucrările au fost deschise oficial de către președinta 2020.
Comisiei de Organizare a Congresului, Camelia Întorsură
Moldoveanu, și președintele FCER, dr. Aurel Vainer, conOVIDIU BĂNESCU,
statându-se că a fost statutar constituit Congresul.
de un sfert de veac în slujba FCER
Au fost aleși în unanimitate membrii Comisiei de redactare a procesului-verbal (Raluca Lazăr și Mara Clim) și
Vorbitorul a mulțumit atât cecei ai Comisiei de numărare a voturilor: Nadia Ustinescu
lor care, în ciuda pandemiei, au
(președintă), Dan Floroian, Simion Constantin, Isabela
fost prezenți în sala „C.A. RoUdrea, Goldrich Florin, Adrian Perl și Robert Rezmuves.
setti” de la Palatul ParlamenÎn continuare, au fost propuși doi membri care să comtului, cât și organizatorilor și
pleteze Prezidiul Congresului. Participanții i-au votat în
gazdelor pentru modul în care
unanimitate pe Liviu Lăcătușu, președintele Comunității
au organizat protecția sănătății
Evreiești din Deva, și pe Emil Nadler, președintele Comu
participanților la Congres.
nității din Piatra Neamț.
Ovidiu Bănescu a precizat, de
Agenda Congresului a fost votată cu majoritate de vo- la bun început, că vorbește în calitate de vicepreședinte
turi, înregistrându-se o singură abținere.
care își încheie mandatul, nu în calitate de delegat la
Înainte de a începe luările de cuvânt, a fost ținut un Congres sau de candidat la un nou mandat și că, privind
moment de reculegere în memoria membrilor Consiliului în urmă la cei 25 de ani petrecuți în slujba Federației, este
de Conducere și a liderilor de Comunități care s-au stins cuprins de nostalgie. „Când am venit aveam 39 de ani,
din viață în intervalul dintre cele două Congrese, iar prim- eram căsătorit și aveam o fetiță adolescentă. Astăzi am
rabinul Rafael Shaffer a spus El Male Rahamim în amin- 64 de ani, sunt bunic și am o nepoțică. Consider că voi
tirea lui Abraham Ghiltman, Fredi Deac și Valer Plugaru.
ieși din Federație pe ușa din față. M-am legat sufletește
de Federație și tocmai de aceea vă adresez un cuvânt
diferit de ceea ce spunem în mod obișnuit, legat numai
AUREL VAINER: Patru principii călăuzitoare
de Raport”.
ale activității conducerii FCER
Ovidiu Bănescu și-a amintit că, la venirea sa, pre
Pentru a scurta durata lucră- ședinte era acad. Nicolae Cajal z.l. Deși FCER a avut
rilor dr. Aurel Vainer nu a mai resurse limitate, lucrurile au mers bine, felul în care a fost
prezentat Raportul de Activita- gestionat bugetul a fost apreciat de unii și criticat de alții,
te al Consiliului de Conduce- iar echipa din jurul președintelui Aurel Vainer a sprijinit rere al FCER în perioada 2016- alizarea unor programe și proiecte în beneficiul Federației
2020, documentul fiind distribuit și al membrilor acesteia.
prin e-mail și pus și în mapele
Dând câteva exemple, vicepreședintele O. Bănescu
participanților, imprimat pe un a amintit că sunt reabilitate sau în curs de reabilitare 25
stick de memorie. Vorbitorul le-a de sinagogi, dintre cele 85 care mai există în România,
mulțumit organizatorilor pentru eforturile depuse și și-a că au fost modernizate Centrele de Instruire și Recreexprimat speranța că cel de-al IV-lea Congres va fi o nouă ere, care de la camere cu 7-8 paturi și un singur grup
pagină de istorie în viața FCER. El a mulțumit invitaților – sanitar pe etaj, au ajuns azi la condiții de cazare aliniaconsilierul prezidențial Sergiu Nistor, președintele Came- te la standardul de trei stele. La cele trei CIR-uri, dar în
rei Deputaților, Marcel Ciolacu, reprezentantul Guvernu- special la Cristian, s-au organizat programe în colabolui, ministrul de Justiție, Cătălin Predoiu, secretarul de stat rare cu JOINT, tabere și seminare destinate familiilor și
pentru Culte, Victor Opaschi, leronim Sinaitul, episcop vi- copiilor.
car patriarhal – pentru prezența lor la Congres.
Un alt program a fost reabilitarea Căminului pentru
Președintele Federației a vorbit în continuare despre persoane vârstnice „Amalia și Șef-Rabin Dr. Moses Rocele patru principii călăuzitoare pe care le-a aplicat în sen”, etajul al doilea fiind reabilitat cu fonduri europene,
mandatele sale de președinte – democrație, continui- iar etajul întâi, parterul, demisolul și parcul fiind modernitate, solidaritate și performanță. Federația s-a reorga- zate cu fonduri de la Fundația „Caritatea”, a spus vorbitonizat în spiritul dialogului permanent între Federație și rul, care a continuat amintind programul pentru Centrele
Comunități, deoarece Federația nu este un organ ierar- Comunitare (JCC), ale căror activități, la nivel local sau
hic superior Comunităților. Având în vedere importanța național – un exemplu din ultima categorie fiind Bereshit
acestora din urmă, cu sprijinul Federației, la inițiativa ac- – sunt tot atâtea motive de mândrie pentru conducerea
tualului președinte Dan Has, la Zalău a renăscut încă o FCER și comunitatea evreiască. „Acum, la finalul mancomunitate.
datului președintelui Aurel Vainer, noi, cei care am fost
De asemenea, în spiritul democrației, la cererea unor în apropierea sa, în echipa de conducere, putem spune
membri din Comunități, a fost convocată o Adunare Ge- că am sprijinit din toate puterile realizarea acestor pronerală pentru a decide modalitatea sistemului de vot în grame”.
condițiile actuale de pandemie și, cu majoritate, s-a deAdresându-se direct președintelui Vainer, Ovidiu Băcis menținerea celui actual, votul direct, excepție făcând nescu i-a mulțumit, în numele tuturor, pentru „diplomația,
delegații din localitățile aflate în carantină, care au putut echilibrul, pentru încăpățânarea de a realiza aceste provota prin corespondență.
grame, pentru modul în care a fost legat de ceea ce se
Principiul continuității s-a realizat prin menținerea întâmpla în România și chiar peste hotare. Nu
legăturilor dintre Comunitățile evreiești din România și e pentru prima oară când ne izbim de greutăți,
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printre care criza din 2008, și au mai fost și alte
momente când nu am avut surse de finanțare.
Așa cum poate confirma și directorul JOINT pentru România, Israel Sabag, am apelat la împrumuturi fără
dobândă de la JOINT sau prin programul SELF și am
restituit banii în multe tranșe, așa cum am negociat la
început.
Tot dr. Aurel Vainer are meritul de a fi sprijinit și încurajat tinerii, drept care azi avem tineri, și mai ales femei,
în conducerea Comunităților și a unor Departamente.
Această deschidere a dus la democratizarea Federației
și a Comunităților. Cred că sunt în asentimentul dvs. să-i
mulțumim lui Aurel Vainer la încheierea mandatului său,
în numele Comitetului Director, al Consiliului de Conducere și al Adunării Generale”, a spus Ovidiu Bănescu, în
încheierea intervenției sale.

EDUARD KUPFERBERG – noutăți
în activitatea din ultimii patru ani
Secretarul general al FCER a
subliniat că, deoarece Raportul
Consiliului de Conducere a fost
distribuit participanților, pentru a
scurta intervenția sa, se va referi
numai la lucrurile nou apărute
în mandatul 2016-2020, precum
și la cele dezvoltate în intervalul amintit, continuând unele
inițiative începute în anii anteriori perioadei analizate în
Raport.
Astfel, au fost renovate, printre altele, Templul „Unirea
Sfântă” din București, Sinagoga Ortodoxă din Oradea,
Sinagoga Mare din Hârlău, Sinagoga Merarilor și Sinagoga Mare din Iași, Sinagoga din Alba Iulia, Sinagoga
din Deva; sunt în curs de derulare lucrări, care sperăm
să fie cât de curând finalizate, la Sinagoga din Cetate,
din Timișoara și Sinagoga din Focșani. Proiectele pentru
anii următori au ca obiective Sinagoga Cerealiștilor din
Bacău, Templul Mare din Bârlad, Sinagoga din Botoșani,
cea din Constanța (cu speranța că vom beneficia de sprijinul Ministerului Dezvoltării. Vorbitorul a adăugat că a
fost continuată activitatea de reabilitare, îngrădire și/sau
curățare a cimitirelor evreiești.
Exploatării cât mai eficiente a patrimoniului imobiliar i se acordă o atenție deosebită, a subliniat Eduard
Kupferberg. Secretarul General al Federației a amintit că
în 2019 au fost operate o serie de schimbări, fiind pentru
prima dată când o parte din sumele rezultate din vânzări au fost destinate înnoirii și îmbunătățirii patrimoniului
imobiliar economic existent, dat fiind că acesta constituie
una dintre puținele surse de venituri proprii ale FCER.
Eduard Kupferberg a evidențiat, așa cum a făcut-o și
vicepreședintele Federației, Ovidiu Bănescu, că au fost
reabilitate și clădiri comunitare, printre care și Centrul
pentru persoane vârstnice din București „Amalia și ȘefRabin Dr. Moses Rosen”.
Fiind și directorul Cancelariei Rabinice, vorbitorul s-a
referit și la dezvoltarea vieții de cult mozaic în România. „Avem acum mai mulți rabini decât înainte, fiind un
rabin și la Iași, unul la Arad, care se adaugă celor deja
existenți. A crescut și numărul oficianților de cult, ceea
ce s-a dovedit benefic în special în acest an, când nu
au putut fi aduși din afara țării oficianți de cult sau rabini. În această situație, Comunitățile, cu sprijinul rabinilor
existenți în România, au reușit să susțină, atât cât s-a
putut, continuarea vieții de cult”. Ca multe alte activități,
aceasta din urmă a suferit multe modificări majore în perioada pandemiei. Ea s-a desfășurat în paralel atât în sinagogi, cât și online, având în vedere numărul limitat de
locuri disponibile în lăcașurile de cult.
O altă noutate față de anii precedenți, a subliniat Eduard Kupferberg, a fost existența unor Celule de criză,
care au gestionat o parte dintre problemele ridicate de
pandemie.
În domeniul resurselor umane nu s-au înregistrat
noutăți, dar activitatea a fost foarte asiduă, dat fiind modificările apărute frecvent în legislația muncii. De asemenea, în activitatea FCER și a Comunităților este un flux
mare de personal, ceea ce încarcă activitatea de întocmire a contractelor de muncă.
Vorbitorul s-a oprit și la activitatea juridică, arătând că
sunt în desfășurare procese atât pentru dobândirea titlurilor de proprietate, cât și pentru clarificarea situației patrimoniului imobiliar economic. De asemenea, sunt monitorizate permanentele modificări legislative, care apoi
sunt aplicate în activitatea curentă a unor departamente
din cadrul FCER.
„Vreau și eu să îi mulțumesc, la sfârșit de mandat,
președintelui Aurel Vainer pentru spiritul său tânăr, Domnia Sa solicitând mereu să existe lucruri noi în activitatea
noastră, să nu rămânem blocați în șabloanele vechi. El

i-a încurajat permanent și pe colegii din Federație și din
Comunități să introducă aspecte noi în activitate, pentru
Comunități și pentru membrii acestora”, a spus Eduard
Kupferberg în finalul alocuțiunii sale.

Raportul Auditorului Statutar
pe perioada 2016-2020
Președinta Comisiei de organizare a Congresului al
IV-lea al FCER, Camelia Întorsură-Moldoveanu, a dat
citire Raportului întocmit de Auditorul Statutar, Florea
Țugui, cu referire la perioada 2016-2020.
În document se arată, între altele, că Auditorul Statutar a verificat gestiunea Federației și a examinat situațiile
financiare anuale, întocmite din 2016 și până în prezent,
a registrelor contabile și a balanțelor de verificare analitice. Comisia de Cenzori a constatat că sunt ținute regulat,
la zi și în concordanță cu prevederile Legii contabilității,
că evaluările patrimoniale au fost făcute corect. În cursul
mandatului său, Auditorul a desfășurat o amplă activitate
de verificare, îndrumare și control al principalelor domenii
de activitate ale FCER.
Anual au fost întreprinse peste 25 de acțiuni de control, constatările fiind consemnate în procesele-verbale.
La finalul fiecărui an, la bilanțul contabil a fost atașat
Raportul Comisiei de Cenzori, Comisie care a fost
sprijinită de conducerea Federației, în special de către
vicepreședintele Ovidiu Bănescu.
În Raportul Auditorului se arată că nu au fost constatate abuzuri sau încălcări ale legilor în vigoare, deficiențele
constatate au fost remediate operativ. Auditorul Statutar
a verificat și sumele primite de FCER de la Bugetul de
Stat sau Local, fără a se constata deficiențe. Pentru sumele primite de la JOINT anual un auditor financiar verifică modul în care au fost cheltuite aceste sume. De
asemenea, Auditorul statutar întocmește anual un raport
asupra modului în care a fost derulat Memorandumul cu
Fundația Caritatea. La DASM s-a întocmit anual un audit
privind activitatea desfășurată.
Vorbitoarea a propus Congresului aprobarea Raportului Auditorului Statutar și descărcarea de gestiune a
acestuia, ceea ce s-a votat în unanimitate.

Extrase din Raportul de Activitate al Consiliului
de Conducere al FCER între 2016-2020
Numărul evreilor din România s-a diminuat de la 6057
la Recensământul din 2002 la 3153 la Recensământul
din 2011. Însă, potrivit datelor centralizate primite de la
Comunități, cifrele erau mai mari. Pentru stabilirea corectă a situației, la Recensământul din 2021, declararea religiei și apartenenței etnice e neapărat necesară.
În anii 2016-2018 Bugetul FCER a crescut cu 34,7%,
deși anual s-au înregistrat majorări însemnate ale preţurilor la energia electrică, gaze, gigacalorie, carburanți,
2019 și 2020 fiind ani dificili. Cu toate acestea, se arată
în Raport, s-a asigurat creșterea prevăzută de lege a salariului minim brut pe economie garantat în plată de la
1250 lei la 2080 lei, respectiv la 2350 lei pentru încadrări
cu studii superioare. De asemenea, prin măsurile de eficientizare a activității adoptate, s-a reușit ca și în 2020
să se asigure ca execuția bugetară să se poată încheia
echilibrat.
În capitolul dedicat Activității de Management Economic și Financiar sunt analizate și rezultatele managementului mijloacelor de transport, ale activității de Protocol, arhivă, administrație și protecție și pază.
Viața religioasă a cunoscut o evoluție pozitivă prin
activitatea celor 5 rabini, 2 cantori și 40 de persoane
capabile să conducă un serviciu religios. Internetul a facilitat răspândirea mai largă a cunoștințelor de iudaism,
creșterea numărului de elevi ai cursurilor de Talmud Tora.
A fost actualizat Regulamentul privind cimitirele. A continuat procesul de gyur.
DASM a înregistrat o creștere cu 36% față de 2016 a
numărului de ore de îngrijire a asistaților la domiciliu. Numărul de rezidenți la Căminul „Rosen” a crescut de la 77
în 2016 la 108 în 2020. De la izbucnirea pandemiei, prin
DASM au fost distribuite asistaților la domiciliu materiale
de protecție și sanitare.
A continuat procesul de prezervare, dezvoltare și utilizare a patrimoniului sacru al FCER, fiind reabilitate și
reinaugurate Templul „Unirea Sfântă”, Sinagoga Ortodoxă din Oradea, Sinagoga Mare din Hârlău, Sinagoga
Merarilor și Sinagoga Mare din Iași, Templul Coral din
București; Sinagoga din Alba IuIULIA DELEANU
lia; Sinagoga din Deva, alte lăca
DAN DRUȚĂ
șuri de cult fiind în curs de moderEVA GALAMBOS
nizare.
GEORGE GÎLEA
Prin programul de restructuraALX. MARINESCU
re funcțională, CIR-urile de la Borsec, Eforie Nord, Cristian au fost (Continuare în pag. 4)
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recunoștință față
de Aurel Vainer,
pentru implicarea, determinarea, înțe
lepciunea și energia de care a dat dovadă în toți acești ani, în susținerea
comunității evreiești, în păstrarea și punerea în valoare a patrimoniului acesteia în toate formele sale”, a spus, între
altele, Marcel Ciolacu la Congresul al
IV-lea al FCER.
(Urmare din pag. 2)

Cătălin Predoiu,
ministrul Justiției
„Sunt aici în
calitate de ministru, în calitate de
deputat, dar și în
calitate de prieten,
dacă îmi permiteți,
al comunității evre
iești din România,
alături de care am participat la multe
evenimente care consolidează bunele
relații, înțelegerea, respectul, prietenia dintre comunitatea evreiască, alte
minorități și majoritate.
Mă alătur mesajului puternic al
președintelui României și vă asigur, în
toate calitățile pe care le-am invocat
aici, de convingerea și efortul meu și în
același timp de deschiderea Guvernului
României către faptele care trebuie să
consolideze aceste bune relații.
Aș menționa și chestiuni pe care le
avem de făcut, nu doar din perspectiva
comunității evreiești, dar și din perspectiva întregii noastre națiuni. Cred că mai
sunt lucruri de făcut în consolidarea
legislației, care să combată discursul
bazat pe ură, care să combată antisemitismul. Cred că mai sunt lucruri de
făcut în ceea ce privește respectarea
drepturilor fundamentale, a dreptului la
proprietate. Mai sunt lucruri de făcut în
ceea ce privește dezvoltarea culturală a
comunităților noastre. De aceea văd în
congresul dumneavoastră nu numai un
moment de contemplare a realizărilor
din ultima perioadă, dar și unul de scrutare a viitorului și a proiectelor comune de colaborare”, a declarat ministrul
Justiției, Cătălin Predoiu.

Victor Opaschi,
secretar de stat pentru Culte
„Comunitatea
evreiască a prosperat și s-a afirmat în spațiul actualei Românii deși,
cu aceeași onestitate, trebuie spus
că nu întotdeauna
statul român modern a fost generos cu
cetățenii săi de origine evreiască.
Ca secretar de stat pentru Culte, nu
reușesc să-mi imaginez amenajarea politico-juridică a vieții religioase din țara
noastră, fără memoria identității iudaice.
România este fericită să fi avut și să
aibă atâția evrei printre elitele sale intelectuale. Ei au contribuit la afirmarea
culturii române, la modernizarea țării, la
înscrierea ei în circuitul de valori culturale și științifice.
În calitate de președinte al FCER
și multă vreme deputat în Parlament,
dr. Aurel Vainer s-a afirmat de-a lungul
timpului ca principalul purtător de cuvânt al evreilor din România. Ar fi multe
de spus despre cum Domnia Sa a dus
mai departe nu doar energia spirituală,
ci și spiritul organizatoric și vizionar al
înaintașilor săi din fruntea FCER, precum rabinul Moses Rosen, rabinul Ernest Neumann, academicianul Nicolae
Cajal, av. Iuli(Continuare în pag. 4)
an Sorin.“
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Israel Sharli Sabag,
directorul JDC România
„Sunt fericit să văd oamenii din
FCER împreună. Este important să vedem succesul Congresului, după o perioadă grea. Puterea noastră și viitorul
nostru depind de un singur lucru: să fim
împreună!
Ieri l-am văzut
pe președintele Aurel Vainer, împreună cu președintele
ales Silviu Vexler,
discutând la predarea ștafetei. A
fost o imagine profundă și impresionantă acest schimb
între generații. Timpul dumneavoastră,
dr. Aurel Vainer, cele trei mandate în
fruntea FCER nu vor fi uitate de evreii
din România, pentru că le-ați schimbat
viața în ultimii 15 ani. Zeci de sinagogi
au fost renovate, mulțumită și lui Rudy
Marcovici, cinci Centre Comunitare
Evreiești au fost deschise, Departamentul de Asistență Socială a fost complet
schimbat, de asemenea, centrele de
instruire și recreere. Ați oferit demnitate evreilor. Ați fost un exemplu pentru
noi.
Când ești înțelept și știi ce ai de făcut
la 60 de ani, nu e ceva ieșit din comun.
Dar când ești inteligent, hotărât și știi
exact ce ai de făcut la 30 de ani, este
cu totul altceva. Noul nostru președinte,
Silviu Vexler, nu a încetat să mă uimească în ultimii ani cu munca sa continuă,
cu dedicarea sa pentru poporul evreu.
Pentru a avea succes în această poziție
este nevoie de multă putere de muncă,
iar acesta este motivul pentru care Silviu Vexler a reușit.
Primul lucru pe care trebuie să-l avem
în vedere este unitatea între comunități,
între oameni. Foarte importantă, de
asemenea, este menținerea relației
excelente dintre FCER și instituțiile
statului român. Această situație nu o
găsim în foarte multe țări. Este extraordinar ce se întâmplă în România din
perspectiva bunei relații și a dialogului
între comunitatea evreiască și instituțiile
centrale. Iar această legătură trebuie
continuată.
De asemenea, trebuie să fie o prioritate ajutorul pe care-l acordăm persoanelor vârstnice și celor aflați în
nevoie, iar în acest sens trebuie să le
mulțumesc pentru ce au făcut Monei
Bejan și lui Ovidiu Bănescu.
Foarte importantă este conexiunea
și colaborarea cu toate comunitățile din
țară.
În final, trebuie să fim deschiși față
de noile generații, de tinerii care vor să
lucreze pentru evreii din țară. JDC lucrează în România de peste 100 de ani
și suntem mândri să vedem evoluția și
succesul comunității de aici. Sper să ne
revedem curând cu toții.“

Ronald S. Lauder,
președintele Congresului
Mondial Evreiesc
„Anul
acesta,
lupta noastră comună
împotriva
pandemiei de Covid-19 ne-a făcut
să ne concentrăm
toate eforturile în
această direcție.
Activitatea dumneavoastră este
demnă de laudă: liderii comunității
(Continuare în pag. 5)

Congresul al IV-lea al FCER

complet igienizate și modernizate.
Departamentul Cultură, Istorie, Artă, Media a continuat organizarea Festivalului
Internațional Mihail Sebastian la Brăila, Festivalului Limbii
și Teatrului Idiș la Suceava. A coordonat Expoziția și Simpozionul Temple și Sinagogi din România la Patriarhia
Română, Expoziția și Simpozionul Evreii și Marea Unire
la MNIR, Simpozionul Wilhelm Filderman, comemorări
ale victimelor Holocaustului, seria Matineul de Duminică,
lansări de carte, vizionări de filme, spectacole, expoziții
de artă plastică.
CIEP a continuat editarea de carte Hasefer și publicarea R.E. Din aprilie 2020 până în prezent, CIEP și-a
menținut activitatea aproape de intensitatea unui an normal, prin sponsorizări pentru apariția cărților și diminuarea cheltuielilor cu apariția revistei.
CSIER a continuat activitatea de cercetare, documentare și conservare, valorificarea cercetării prin publicații
și comunicări, la care se adaugă și activități privind solicitări din partea FCER de documentare și publicare a unor
date conexe Legii 189/ 2000.
MICER a organizat vernisajul expoziției de sculptură
Rita Sapira, a expozițiilor de pictură Sivan Rotem, Sorin
Adam, a expoziției de grafică a unor elevi din Roman pe
teme legate de Holocaust, a participat la Ziua Culturii Iudaice.
Fondul de carte al Bibliotecii „Dr. Al. Șafran” a fost
completat cu donații, achiziționări de noi volume.
Pe lângă programele cunoscute ca Bereshit, Keshet,
Roș Hodeș Mesiba, la JCC-uri au apărut programe noi:
Livratorii de Lumină, Mișloah Manot. Au fost organizate
tabere, expoziții, lansări de carte, conferințe, spectacole
de teatru, filme, matinee muzical-literare. Au fost marcate
sărbătorile evreiești.
Biroul Relații Intercomunitare a realizat materiale de
sinteză prilejuite de sărbători și/ sau evenimente din
comunități pentru reuniunile Consiliului de Conducere,
Comitetului Director, DRI, a sprijinit comunitățile în organizarea alegerilor, Hanuchiadelor, a validat Statutele de
comunități, a ținut permanent legăturile cu conducerile de
comunități pentru aplicarea hotărârilor Celulei de Criză a
FCER în pandemie.
Biroul Muzeistică, Proiecte de finanțare, Sponsorizări,
Fundraising a depus cerere de finanțare pentru reabilitarea Templului din Vatra Dornei. A întocmit documentația
în vederea finanțării pentru Templul Cerealiștilor din Bacău. A organizat simpozioane, a deschis puncte muzeistice la Sinagoga din Câmpina, Templul din Rădăuți. A
reorganizat punctul muzeistic în cimitirul din ȘtefăneștiBotoșani.
Pentru combaterea antisemitismului și negaționis
mului privind Holocaustul, FCER a luat atitudine față de
orice mesaje antisemite, incitări în presa scrisă și audiovizuală, împotriva demersurilor de reabilitare a unor
criminali de război. Deputatul FCER a inițiat și obținut
adoptarea Legii 157/ 2018. Compartimentul specializat
din Federație monitorizează fenomenul antisemit online
și în presa scrisă.
Comisia de Medalii a atribuit, în perioada 2016-2020,
121 de Medalii „Prieten al Comunităților Evreiești din
România” unor personalități, evrei și neevrei, care prin
atitudinea lor publică au contribuit la propășirea acestor
comunități și la combaterea antisemitismului.
Fundația Filderman a obținut sponsorizări în sume de
bani și bunuri pentru sărbătoriri de Tu BiȘvat, Purim, Pesah; concursuri cu premii pe teme de iudaism.
Principalele obiective din Programul Prioritar de
Acțiune analizează starea demografică a populației
evreiești în România, viața religioasă, activitatea DASM,
întreținerea și întinerirea patrimoniului sacru, mai buna
valorificare a celui imobiliar, activitatea Centrelor Comunitare Evreiești (JCC), combaterea antisemitismului și a
negaționismului, dezvoltarea activităților de parteneriat,
mai buna eficientizare a resurselor umane, colaborarea
cu autoritățile de stat, cultele, societatea civilă, dialogul
Federație - Comunități, informatizarea.
Era aproape firesc ca, la un volum însemnat de muncă, să se înregistreze carențe. Printre acestea, insuficienta utilizare a dialogului interorganizațional și a parteneriatelor cu organizații similare din țară și străinătate; informare defectuoasă între Federație și Comunități;
insuficienta valorificare a potențialului imobiliar econo
mic; participarea slabă a tineretului la viața comunitară; valorificarea insuficientă a potențialului oferit de
CIR-uri.
Au fost proiecte nefinalizate sau insuficient concretizate: valorificarea fostei sinagogi din Calea Moșilor
în București, a unor terenuri din Constanța, Craiova,
Vatra Dornei etc.; vânzarea proprietăților subutilizate;
menținerea standardelor cantitative și calitative în programe ale DASM; activitatea restaurantelor rituale; atragerea de surse financiare din țară și străinătate; neintro(Urmare din pag. 3)

ducerea îngrijirii la domiciliu cu plată, serviciilor medicale
cu plată în cadrul CAJM, serviciilor de cazare cu plată la
cele două cămine pentru vârstnici.
Aceste minusuri vor fi remediate în viitor.

Din cuvântul participanților la Congres
Ing. FELIX KOPPELMANN, președintele CE Oradea
Apreciind volumul de muncă necesar pentru elaborarea Raportului și valoarea documentului, președintele CE
Oradea, ing. Felix Koppelmann și-a exprimat acordul cu
informațiile cuprinse în acesta și i-a felicitat pe toți cei
care au contribuit la alcătuirea Raportului. „Mulțumesc
președintelui FCER, dr. Aurel Vainer, mulțumesc membrilor din Consiliul de Conducere. Anii 2016-2020 au fost
cei mai frumoși și mai eficienți în viața noastră comunitară”. Referindu-se la cei opt delegați ai comunității orădene prezenți în sală, dat fiind participarea sa prin videoconferință, vorbitorul a spus: „Am dat șansa unui alt coleg
să vadă cum e primită o delegație a comunității noastre
la București”. Totodată, ing. Felix Koppelmann și-a exprimat speranța că lucrările Congresului vor decurge într-o
atmosferă constructivă.
MIRCEA ROND, președintele CE FOCȘANI
„Dorim ca pe 17 decembrie,
când va fi Hanuca 5781, să facem reinaugurarea Sinagogii din
Focșani”, și-a anunțat intenția
președintele acestei comunități,
Mircea Rond. „Am reușit ca în
acești patru ani, 2016-2020, să
îmbunătățim foarte mult activitatea noastră prin readucerea la
viața comunitară a unor membri care se îndepărtaseră de
ea. Sperăm ca în următorii patru ani să intensificăm acest
compartiment al muncii noastre prin atragerea în acțiuni
comunitare a cât mai multor tineri. Pe cei bătrâni, cu ine
rente probleme de sănătate, e mai greu să-i aducem la
evenimente, mai ales când apar condiții meteorologice
dificile. Sperăm ca, la următorul Congres, să venim cu
cât mai multe realizări și să fim la fel de prieteni ca până
acum”.
LUCIANA FRIEDMANN, președinta CE Timișoara
Transmițând salutul colegilor ei timișoreni, Luciana
Friedmann a subliniat continuarea online a vieții comunitare în perioada de pandemie, când au fost organizate sesiuni de Keshet, sărbători evreiești cu manifestări
destinate copiilor, Kabalat Șabat în fiecare săptămână.
„Mulțumesc conducerii FCER și DASM pentru posibilitatea de a avea grijă de asistați așa cum se cuvine. Înainte
de Roș Hașana le-am adus daruri-simbol, care să-i bucure, să-i facă să simtă că suntem împreună. Sperăm ca
restaurarea Sinagogii din Cetate să beneficieze pe mai
departe de sprijinul FCER, al secretarului de stat pentru
Culte, Victor Opaschi, al deputatului Silviu Vexler. Primii
pași s-au făcut. Acum suntem în tratative cu noul primar
pentru preluarea Sinagogii Fabrik. Suntem o comunitate
activă, cu oameni între 40-50 de ani. Sper ca lucrările
Congresului să beneficieze de un climat pașnic”.
ALBERT LOZNEANU, noul secretar al Comitetului de
Conducere al CE Iași
„Activitatea noastră este foarte bogată. Avem un JCC
și o formație de muzică klezmer, Nigun, din care am plăcerea să fac parte.
Recent am avut alegeri, prin corespondență, tocmai
pentru a proteja populația evreiască din Iași, care este
destul de îmbătrânită. Eu am onoarea să fiu secretar al
Comunității și director al JCC Iași.
Avem acum un proiect foarte important împreună cu
Primăria municipiului Iași, referitor la restaurarea și clasarea ca monument a cimitirului evreiesc din oraș. Din
câte am înțeles, proiectul este pe masa ministrului Culturii și va avea aviz favorabil. Este vorba despre un cimitir
de aproape 27 de hectare, cu monumente foarte vechi și
foarte importante pentru istoria ieșeană și nu numai”, a
spus, între altele, Albert Lozneanu.
EMIL NICOLAE NADLER, președintele CE Piatra
Neamț
„Sigur că și comunitatea din Piatra Neamț trece prin
această situație pandemică dificilă, dar reușim să ne
facem treaba, administrativ. Avem probleme în ceea ce
privește partea de cult, la rugăciune, pentru că nu avem
atât de mulți membri obișnuiți cu mediul online astfel încât să putem face rugăciunile, dar oficiantul nostru de cult
se străduiește să rezolve aceste probleme.
Comunitățile din Moldova, cele mici, nu mă refer la Iași, au o situație dificilă, având în vedere
disproporția dintre moștenirea istorică importantă,
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patrimoniu și ceea ce mai înseamnă astăzi demografic aceste comunități.
Ce am încercat să facem la Piatra Neamț,
având ca pilon central Sinagoga Baal Shem Tov, a fost
să lucrăm la imaginea evreilor în mijlocul majorității
populației.
După alegerile locale, noul primar al orașului m-a
contactat și sper ca anul viitor, de ziua lui Victor Brauner,
în luna iunie, să avem în Piatra Neamț și o stradă cu numele Victor Brauner”.
DAN FLOROIAN, președintele CE Brașov
„Chiar dacă nu este cea mai numeroasă organizație
din România, este poate una dintre cele mai active,
atunci când nu sunt restricții impuse de pandemie. Am
avut Șabaturi și cu 350 de persoane. Avem așadar o expunere foarte mare în rândul evreimii mondiale, iar acest
lucru este important pentru că reprezentăm cumva imaginea României. Așa că a doua ambasadă a evreilor români către evreii din străinătate este Brașovul.
Suntem o organizație foarte activă, chiar și suportând
aceste reguli pandemice am avut Șabat ori de câte ori
a fost posibil. Toate sărbătorile sunt ținute; chiar dacă
asigurarea minianului are puțin de suferit în această perioadă, serviciul religios este asigurat în permanență.”

Ing. PAUL SCHWARTZ, președintele CE București
Vorbitorul a arătat că este
foarte greu să sintetizezi în câteva cuvinte activitatea de patru ani a celei mai numeroase
comunități a Federației, care
cuprinde aproximativ 2300-2400
de membri. E un număr oscilant
deoarece, din păcate, numărul
morților este mai mare decât
al nou-născuților. Un fenomen interesant este dorința
de revenire a unor persoane care-și aduc aminte că au
strămoși evrei, dar le-au dispărut actele, iar familia unora
s-a botezat creștinește în timpul regimului Antonescu. Au
fost și cazuri când persoane singure, decedate, despre
care s-a crezut că sunt evrei, au fost îngropate în cimitire
creștine, ceea ce denotă că ar fi fost botezate.
Deși ne-am confruntat în ultimul an cu pandemia
de coronavirus, activitatea religioasă s-a desfășurat în
condiții acceptabile, cu ajutorul prim-rabinului Rafael Shaffer și al cantorului E. Pusztai, asigurându-se minianul.
De asemenea, a existat preocupare și pentru obținerea
unor drepturi din Germania pentru supraviețuitorii Holocaustului.
nia

JOSE IACOBESCU, președintele B’nai B’rith Româ-

BBR contribuie la educația
iudaică și la ajutorarea membrilor săi. Vorbitorul a mulțumit
Federației pentru sprijinul acor
dat proiectului Podurile Tole
ranței, care s-a desfășurat timp
de șase ani și care a scos în
evidență contribuția etniei noastre la dezvoltarea României.
Acest proiect a fost apreciat de președintele Iohannis,
sub patronajul căruia s-au desfășurat două ediții. Chiar
și în această perioadă BB a ținut legătura cu membrii
săi, dar lipsesc întâlnirile directe și legăturile de la persoană la persoană. Întâlnirile pe online sunt pozitive, dar
nu suficiente. Vorbitorul a apreciat Raportul de activitate,
realizările, dar a atras atenția și asupra unor lipsuri.
SILVIU VEXLER, deputat
Invitat să ia cuvântul de
președintele Aurel Vainer, Silviu
Vexler a arătat că, deși activează
în Parlament, este pentru prima
dată când vorbește în sala „C.A.
Rosetti”. El le-a mulțumit tuturor
celor care au depus eforturi ca
să se afle aici. În calitatea lui de
candidat la alegerile legislative,
a vizitat comunitățile și le-a arătat membrilor acestora că
nu sunt singuri. Recent, el a prezentat în fața Consiliului
de Conducere activitatea lui de deputat, al cărei principal
obiectiv a fost îmbunătățirea vieții supraviețuitorilor Holocaustului. Un alt obiectiv este recuperarea proprietăților
comunității, confiscate în cele două regimuri, precum
și asigurarea surselor pentru refacerea patrimoniului sacru. Este foarte bucuros să constate renașterea
comunităților și grija manifestată față de refacerea sinagogilor, menționând că se bucură de inițiativa refacerii
Sinagogii din Bacău, care îi este aproape de suflet din
copilărie.

Ing. TIBERIU ROTH, președintele ASR
Multă vreme președinte al CE Brașov, ing. Tiberiu
Roth a adus un mesaj cu urări de succes în desfășurarea
Congresului din partea Asociației Sioniste din România
(ASR), al cărei lider este. „Mișcarea Sionistă din România are cea mai îndelungată activitate, cu o continuitate
de peste 120 de ani. În 1887, la Basel a avut loc primul
Congres Internațional Sionist, care a dus la renașterea,
în 1948, a Statului Israel. Dar începuturile sionismului se
află în România, ținând seama că, înainte cu cinci ani de
Congresul de la Basel a avut loc la Focșani primul Congres Sionist din lume. În 2013, în colaborare cu FCER,
am sărbătorit la Focșani împlinirea a 130 de ani de la
acest eveniment. Am participat recent la al 38-lea Congres al Organizației Sioniste Mondiale, la Ierusalim. Mesajul Congresului, care a avut loc online, a fost înnoirea:
adaptarea la noul mers al lumii”.
Prim-Rabin RAFAEL SHAFFER
Vorbind despre prezentul vieții religioase în România,
prim-rabinul Rafael Shaffer a arătat că, dat fiind restricțiile
sanitare generate de pandemie, activitatea religioasă s-a
desfășurat, în bună parte, pe net, pe baza materialelor
scrise. În numele Cancelariei Rabinice, s-a adresat celor
prezenți la lucrările Congresului, în special președinților
de comunități, cu rugămintea ca pe viitor să aibă o cât
mai mare implicare în ceea ce privește practica religioasă și racordarea la mijloacele electronice de transmitere
a pericopelor și a altor îndrumări privind rugăciunile zilnice și de sărbători.
ROBERT ROTH: „Raportul a fost prezentat prea târziu pentru a ne formula o opinie”.
„Raportul este bun, dar a fost prezentat prea târziu pentru a ne formula o opinie și ca părerea noastră
să aibă vreo valoare”, a spus Robert Roth, candidat la
funcția de președinte pentru perioada 2020-2024. „Deputatul Silviu Vexler nu ar fi trebuit să vorbească, fiindcă
nu are calitatea de delegat”.
Răspunzând, SILVIU VEXLER a arătat că are această calitate. Cu privire la Raport, a precizat: „Raportul a
fost adoptat în martie 2020, rediscutat în septembrie, din
nou adoptat de Adunarea Generală. Acuzațiile gratuite
sunt foarte ușor de făcut la microfon, dar mai greu de
retras”.
MĂDĂLIN REMUS PERȚ, CE Oradea
„Felicit FCER pentru organizarea acestui Congres.
Este primul la care particip”, a spus Mădălin Perț, delegat al CE Oradea. „Comunitatea pe care o reprezint a
avut un parcurs foarte bun în ultimii ani prin relațiile cu
autoritățile locale, restaurarea celor trei sinagogi, atragerea de voluntari din comunitate și din afara comunității
care să ajute vârstnicii în perioada stării de urgență.
Sunt primul membru de comunitate care a făcut gyur și
mulțumesc președintelui CE Oradea, ing. Felix Koppelmann, și prim-rabinului Rafael Shaffer, care m-au ajutat.
Urez succes candidaților la alegeri”.

Dr. AUREL VAINER, ales Președinte de Onoare al
FCER
A fost votată descărcarea de sarcini a conducerii FCER: Consiliu de Conducere, Comitet Director,
președinte, vicepreședinte, secretar general. La propunerea președintei CE Timișoara, Luciana Friedmann, dr.
Aurel Vainer a fost ales în unanimitate, prin vot deschis,
președinte de onoare al FCER.
„Vă mulțumesc foarte mult pentru această cinste”, a
spus dr. Aurel Vainer. „Doresc să țineți seama în viitor de
ideile care au stat la baza acestui Congres: democrație,
continuitate, solidaritate, performanță. Vă asigur că vă
voi da o mână de ajutor când voi fi solicitat”.

Prezentarea procedurii de votare
Secretarul general al FCER, Eduard Kupferberg, a
prezentat procedura de votare pentru noua conducere.
În paralel cu numărarea voturilor, în sală au fost prezentate trei filme documentare despre: Templul Coral din
București, istoricul reabilitării Templului Coral din Capitală și reabilitarea și modernizarea Centrului Rezidențial
pentru Persoane Vârstnice „Amalia și Șef-Rabin Dr. Moses Rosen”.

Sperăm ca în Templul Coral
să se întoarcă bucuria normalității
În documentarul despre una dintre mândriile comu
nității bucureștene și din România, gândit polifonic de
Dan Schlanger, s-au întrețesut cuvânt, imagine, muzică.
„Sperăm ca în Templul Coral
(Continuare în pag. 16)
să se întoarcă bucuria aceea”,
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Mesaje de la
personalități

au luat decizii
responsabile, cu
mintea limpede, iar răbdarea și disciplina au fost exemplare. Cu hotărâre
și iscusință, ați reușit să continuați celebrarea sărbătorilor religioase, evenimente educaționale, activități sociale și
politice, cum este cazul Congresului de
astăzi, evenimente culturale și comemorative, respectând toate regulile de
siguranță. Vă felicit pe toți pentru gradul extraordinar de cooperare la care
ați demonstrat că ați ajuns!
În aceste luni dificile, FCER s-a
preocupat în mod activ de protejarea
membrilor săi și de combaterea antisemitismului, în urma actelor de vandalism și a incidentelor din mediul online – integritatea fizică și demnitatea
fiecărui evreu român reprezintă cea
mai importantă prioritate a organizației
dumneavoastră.
Relația puternică și nepartizană dintre Federație și Guvernul României,
care are deja o tradiție în spate, este
esențială pentru dezvoltarea legăturilor
trainice dintre țara dumneavoastră și
Statul Israel. Acest lucru a fost demonstrat de prezența delegației române la
nivel înalt în Israel, condusă de premierul Ludovic Orban, eveniment soldat cu
semnarea unor acorduri importante de
parteneriat pentru lupta împotriva COVID-19, dar și de apărare și stabilitate
regională.
Toate acestea demonstrează că aveți
multe lucruri de care să fiți mândri.
În mod special, doresc să îi trans
mit prietenului meu, dr. Aurel Vainer, că
toată viața dumneavoastră, pe care ați
dedicat-o comunității evreiești, mandatele în care ați luptat pentru drepturile
evreilor români în Parlamentul țării, precum și viziunea dumneavoastră echilibrată, cu înțelepciune, ca președinte al
FCER, toate acestea v-au transformat
într-una dintre marile personalități evre
iești din familia Congresului Mondial
Evreiesc.
Dragă Aurel și dragii mei prieteni români, sper că veți putea continua munca
lăudabilă pe care ați început-o.”
(Urmare din pag. 4)

Aurel Percă,
Arhiepiscopul Mitropolit
de București al Arhiepiscopiei
romano-catolice
„Îmi face o bucurie deosebită să
pot saluta cu respect pe dr. Aurel
Vainer, apoi să
extind salutul meu
cordial către PrimRabinul
Rafael
Shaffer. Un salut
deosebit adresez
și deputatului Silviu Vexler, precum și
dumneavostră, celor prezenți la Congres, care ați venit din diferite colțuri
ale țării, trecând peste obstacolele pe
care le ridică în aceste zile pandemia
de coronavirus, pentru a da mărturie
încă o dată despre importanța și vigoarea moștenirii sociale, culturale și
religioase a comunităților evreiești din
România.
Biserica Catolică prețuiește patrimoniul religios, spiritual și cultural al
comunităților evreiești. Îmi este cunoscut faptul că Federația acționează pentru păstrarea și dezvoltarea identității
iudaice, a patrimoniului iudaic sacru și
pentru punerea în valoare a contribuțiilor
aduse de populația evreiască la viața
economică, politică, socială și culturală
alături de populația țării noastre, atât în
timpuri de prosperitate, cât și în timpuri
vitrege.”
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Festivalul Internațional „Mihail Sebastian”, ediția a VIII-a
În zilele de 11 și 12 noiembrie, la București, Oradea și Brăila s-a desfășurat
cea de a VIII-a ediție a Festivalului Internațional MIHAIL SEBASTIAN. Cu
excepția ceremoniilor religioase de la Cimitirul Filantropia la mormântul lui
Mihail Sebastian, unde a participat un public restrâns, toate celelalte evenimente au putut fi urmărite numai online.
Programul celor două zile a fost deosebit de bogat, cu prelegeri și analize
despre opera lui Sebastian, spectacole cu piese de Sebastian într-o viziune
modernă, dar și despre Mihail Sebastian, recitaluri de cântece, muzică și
dans. Numeroși oameni de cultură au ținut să participe la această ediție prin
contribuții la cele două zile de program.
Deschiderea oficială a celei de-a
VIII-a ediții a Festivalului Internațional
„Mihail Sebastian” a fost moderată de
Robert Schorr, directorul Departamentului Cultură, Istorie, Artă, Media
al Federației Comunităților Evreiești
din România-Cultul Mozaic și director
al JCC Oradea. El a precizat că evenimentul a debutat în 2013, la inițiativa
președintelui FCER, Aurel Vainer, din
dorința de a-l aduce pe Mihail Sebastian înapoi acasă, la Brăila (unde s-au
derulat primele șapte ediții). Prezenta
ediție a fost organizată de FCER și de
comunitățile evreilor din Brăila și Oradea și finanțată de Ministerul Culturii,
iar partenerii au fost: Teatrul „Maria Filotti” din Brăila, Muzeul Brăilei „Carol
I”, Primăria Municipiului Brăila, Teatrul
Evreiesc de Stat din București, JDC
România, Teatrul Național din Târgu
Mureș, Fundația Caritatea, Uniunea
Scriitorilor din România, Institutul
de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, ICR Londra.
Dr. Aurel Vainer a rememorat
perioada în care a fost elev al Liceului „Cultura B” din București (devenit
„Mihail Sebastian”). Deși era avocat
pledant, nu pedagog de meserie (legile rasiale interzicându-i să-și mai
exercite profesia de bază), Sebastian
a format viitori intelectuali evrei. Chiar
și indirect, scriitorul i-a insuflat vorbitorului dragostea de cultură. A. Vainer
a punctat dezvoltarea pe care a cunoscut-o festivalul dedicat lui Sebastian, de la zile culturale locale până la
anvergura unui festival internațional.
Primarul Brăilei, Viorel Marian
Dragomir, a amintit că în 2018, când
s-au împlinit 650 de ani de la prima
atestare documentară a Municipiului
Brăila, au fost plantați 650 de salcâmi,
ca omagiu adus literaturii lui Sebastian.
Nadia Ustinescu, președinta CE
Brăila, a selectat două fragmente din
opera lui Sebastian. Primul cuprindea
gândurile pe care acesta i le scria fratelui său, Pierre, într-un alt noiembrie,
din 1943, dar care se potrivesc cu
situația pe care o trăim în prezent, locul războiului fiind luat de virusul care
ne însingurează. Al doilea fragment
reafirma dragostea lui Sebastian
față de orașul natal, exprimată într-o
conferință din 1933.
Ing. Felix T. Koppelmann, preșe
dintele CE Oradea, a punctat: „Sebastian întrupează modelul evreului
de la Dunăre, prin caracterul, mentalitatea și tot ce derivă din copilăria
lui: toate pornesc de la educația de
acasă. Numai o idișe mame le poate imprima copiilor un caracter atât
de pur și de înalt”. El s-a referit și
la un element interesant din istoria
Brăilei. „În anii 1937-1938, bursa de
cereale a Europei se ținea la Brăila;
acolo se fixa prețul cerealelor, iar leul
românesc era cotat a treia monedă,
ca putere, din Europa, și a patra din
lume. Doi ani, Brăila a fost un important centru economic; aici se negociau cereale care puteau asigura hrana
a 120 de milioane de oameni. Toate
se tranzacționau la Brăila. Războiul a
distrus totul.”
Deputatul Silviu Vexler le-a recomandat cititorilor lectura în paralel a

Jurnalului lui Sebastian și a celui al
vărului său, Belu Zilber, „doi oameni
cu viziuni radical diferite, care descriu
ridicarea și prăbușirea unor lumi aflate la antipod în ceea ce privește spectrul politic”.
Irina Cajal, subsecretar de stat în
Ministerul Culturii, a precizat: „De opt
ani, partenerul dvs. este Ministerul
Culturii și trebuie să le mulțumim tuturor miniștrilor din acești ani, care au
fost de acord cu acest proiect”.
Din partea Muzeului Brăilei „Carol I”, Zamfir Bălan a avut o scurtă
intervenție: „Cu o anume nostalgie
deja, mă gândesc la prima ediție – am
participat la toate –, la încercările de
a lansa un astfel de eveniment. Sunt
unul dintre cei care au făcut primii
pași în demersul de a-l sărbători pe
Sebastian și, iată, am ajuns la ediția
a VIII-a.”
Maia Morgenstern, managerul
TES, a transmis
un mesaj: „TES,
prin mijloacele
specifice
unei
instituții de cultură, aduce un
omagiu evocând
atât
personalitatea dramaturgului Sebastian,
cât și pe cea a actriței Leny Caler, prin
intermediul unui spectacol-lectură
având la bază scrierile celor doi.”
În mesajul său, Lucian Sabados,
directorul Teatrului „Maria Filotti” din
Brăila, a afirmat că derularea acestui proiect chiar și în condiții de pandemie este „un gest extraordinar de
important, un gest de normalitate, de
reverență în fața memoriei marelui
dramaturg și scriitor, a Omului Mihail
Sebastian”.

Ceremonie religioasă
la mormântul lui Mihail Sebastian
La mormântul scriitorului de la Cimitirul Filantropia, prim-rabinul Rafael
Shaffer, prim-cantorul Emanuel Pusz
tai și Corul Templului Coral, dirijat de
Robert Olteanu-Levensohn, au oficiat un serviciu religios în memoria
intelectualului evreu român. A fost
inițiativa conducerii Comunității Evreilor din București, a vicepreședintelui
Silvian Horn (v. foto, la microfon).
Este prima dată în cadrul Festivalului
când a avut loc un moment religios.
Au luat cuvântul dr. Aurel Vainer, ing.
Paul Schwartz, președintele CEB, dr.
Petruș Costea, cercetător la Institutul
de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, și Alexandru Marinescu, di-

rectorul Centrului Iudaic de Editură și
Publicistică „Zigu Ornea” din cadrul
FCER.
Dr. Aurel Vainer a rememorat evenimentul tragic al morții scriitorului
(călcat de un camion) despre care a
aflat chiar la Liceul „Cultura B“, unde
el era elev, iar Sebastian era profesor.
Ing. Paul Schwartz a subliniat:
„Mihail Sebastian a iubit cu pasiune
patria sa – România, poporul român,
limba și cultura sa, cărora simțea că le
aparține. (...) Jurnalul este o mărturie
a durerii pricinuite de «schimbarea la
față» a prea multor oameni, odinioară dragi sufletului său.” Președintele
CEB a declarat că ar fi încă interesant, măcar din punct de vedere moral, un proces al șoferului care l-a ucis
pe Sebastian.
Dr. Petruș Costea a vorbit despre impactul publicării Jurnalului lui
Sebastian în România, în 1996: „A
fost ca o bombă, care a obligat
societatea
românească să
reconsidere mai
nuanțat anii ’30,
care erau atunci
recuperați fără
niciun fel de demonizare. Se încerca recuperarea interbelicului, cu
toți scriitorii simpatizanți legionari; în
Jurnal Sebastian pune sub semnul întrebării adeziunea lui Eliade la dreapta legionară și a lui Cioran, precum și
anumite simpatii ale lui Eugen Ionescu. (...) Nu toate țările ex-comuniste
sau ocupate de nemți au avut șansa
unei asemenea cărți.”
Alexandru
Marinescu
i-a
mulțumit lui Geo Șerban pentru
cărțile despre Sebastian apărute la
Hasefer și a afirmat că deschiderea
la București a acestui festival adaugă „o nouă valență festivalului, aceea de cinstire a lui Sebastian la prea
timpuriul său mormânt”. Continuând
argumentația, el a arătat: „Care ar fi
fost evoluția lui Sebastian după încheierea studiilor din Brăila, fără influența
presei bucureștene, (...) fără protipendada intelectuală bucureșteană,
(...) fără sălile de spectacole și de
concerte din București? În creuzetul Bucureștiului, Sebastian nu a devenit niciodată el însuși un evreu de
dreapta. (...) La București s-a jucat și
premiera Stelei fără nume. (...) Aici
Sebastian a scris o mare parte a celebrului său Jurnal, aici și-a
găsit sfârșitul gazetarul,
prozatorul și dramaturgul
plecat din Brăila ca Iosif
Hechter și ajuns în Capitală Mihail Sebastian.”

Posteritatea lui
Mihail Sebastian
Prima conferință din
programul online al celei
de-a VIII-a ediții a Festivalului Internațional „Mihail
Sebastian” a fost susținută

de criticul și istoricul literar Daniel
Cristea Enache.
Înaintea prelegerii despre receptarea lui Mihail Sebastian, el a transmis
salutul președintelui Uniunii Scriitorilor din România, Nicolae Manolescu.
Criticul a menționat că „prin edițiile
critice și reeditările lui Geo Șerban
am recuperat o parte din opera lui Mihail Sebastian.” În continuare, Daniel
Cristea Enache s-a referit la diferitele
genuri abordate de Mihail Sebastian
în literatură și publicistică, cu accent
pe dramaturgie, respectiv Jocul de-a
vacanța, precum și la receptarea critică a autorului și intelectualului Mihail
Sebastian.
Jocul de-a vacanța este nu doar
o piesă foarte bine închegată, ci și o
piesă modernă care poate fi pusă în
scenă și astăzi, fără intervenții asupra
textului. Soluțiile dramaturgului au fost
ingenioase, iar un regizor de astăzi nu
ar avea prea multe de făcut dacă ar
alege să monteze acest text. Piesa
este mai mult decât o simplă comedie
de limbaj și de situație. Personajele lui
Sebastian rămân întipărite în minte.
Chiar și personajele secundare, episodice sunt bine construite și memorabile”, a spus criticul literar.
Despre posteritatea lui Mihail
Sebastian, Daniel
Cristea
Enache susține
că perspectiva
tabloului perioadei interbelice a
fost zdruncinată
odată cu apariția
Jurnalului lui Mihail Sebastian.
„Pentru mine este impresionant și tulburător faptul că Sebastian își pune
problema viitorului său în acest Jurnal.
Își pune problema dacă va supraviețui
celui de-al Doilea Război Mondial.
De asemenea, este tulburător faptul
că noi știm, spre deosebire de autor,
atunci când citim Jurnalul, care este
sfârșitul său”. Criticul a făcut referire
și la cartea Martei Petreu, Diavolul și
ucenicul său, despre care a scris de
altfel o amplă analiză după publicare,
în anul 2009, demontând teza acesteia, conform căreia Sebastian ar fi fost
extremist de dreapta.
În programul Festivalului Interna
țional „Mihail Sebastian” a urmat un
spectacol-lectură cu „Fragmente din
opera lui Mihail Sebastian”, în interpretarea actorilor Cristina Deleanu și
Eugen Cristea.
În continuare, spectatorii au putut
urmări alte momente artistice, oferite
de formațiile de dansuri evreiești și
israeliene Haverim și Hora (Comunitatea Evreilor din București – coregrafi:
Ioana și Alex Simion, respectiv Gabriela Bucățică. Coordonator: ec. Silvian Horn)
CLAUDIA BOSOI
și formația
IULIA DELEANU
de dansuri
DAN DRUȚĂ
evreiești și
EVA GALAMBOS
israeliene Or
GEORGE GÎLEA
Neurim (Co(Continuare
în pag. 7)
munitatea
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Festivalul Internațional „Mihail Sebastian”, ediția a VIII-a

(Urmare din pag. 6)

Evreilor din Oradea – coregraf: Ildiko
Futo; coordonator: Alexandrina Chelu).

Bună ziua, domnule profesor
Sebastian!
Teatrul Karov – Nitai a fost foarte
implicat în edițiile precedente ale festivalului, mai ales prin contribuția regretatului actor Nico Nitai, fost elev al
lui Mihail Sebastian. Tocmai de aceea
ediția a VIII-a a propus spectatorilor
un moment in memoriam Nico Nitai.
De asemenea, într-o discuție moderată de Robert Schorr, directorul
Departamentului Cultură, Istorie, Artă,
Media al F.C.E.R. și organizator al
festivalului, actorii Teatrului Karov
din Tel Aviv, Dorit Nitai Neeman, Ofir
Duan și Yoav Sadowsky au vorbit în
direct despre opera lui Mihail Sebastian și despre planurile Teatrului Karov,
dar și despre contribuția acestuia la
valorificarea dramaturgiei lui Sebastian.Traducerea acestei discuții live
București-Tel Aviv a fost asigurată de
Martin Blumenfeld.
Actrița Dorit Nitai, fiica lui Nico Nitai, duce acum mai departe moște
nirea culturală a tatălui său. Ea a declarat: „În această perioadă de pandemie, deși sunt foarte multe probleme,
Teatrul Karov reușește să-și continue
proiectele în mediul online. De exemplu, unul dintre proiecte a fost realizat
în parteneriat cu ICR Tel Aviv și a avut
în prim plan artiști români. Dacă Nico
Nitai ar fi trăit, ar fi fost foarte mândru de felul în care proiectele teatrului sunt duse mai departe, chiar și în
această perioadă dificilă.
Sunt multe proiecte legate de Festivalul Internațional «Mihail Sebastian» pe care tatăl meu nu a apucat
să le implementeze, iar eu vreau ca
în edițiile viitoare să pun în practică
aceste planuri.”

Din nou despre Jurnal
Ultima conferință din programul
primei zile a Festivalului Internațional
„Mihail Sebastian” a fost susținută de
conf. univ. Petruș Costea, cercetător
la Institutul de Istorie și Teorie Literară
„G. Călinescu” al Academiei Române.
Vorbitorul a făcut un scurt istoric al
drumului pe care Jurnalul lui Sebastian l-a parcurs din momentul scrierii
până la publicare și a vorbit despre
relația familiei lui Sebastian cu Jurnalul, în special cu frații săi Beno și
Poldy. „Pentru a putea duce cu el caietele cu Jurnalul lui Sebastian, fratele
său Beno a apelat la un reprezentant
al Ambasadei Israelului la București,
în primăvara anului 1961. În 1962
caietele cu Jurnalul au ajuns la Yad
Vashem, care le-a și microfilmat”, a
spus Petruș Costea, care amintește
că fragmente din Jurnalul lui Sebastian au apărut în câteva rânduri, în România și în Israel, înainte de Revoluția
din 1989, fără acordul familiei.
„Microfilmul făcut la Yad Vashem a
fost însă foarte util editorilor din România, care au publicat Jurnalul în
1996, mai ales pentru că au fost unele
pasaje scurte care nu ar fi putut fi salvate altfel. Dorința lui Beno Sebastian
a fost ca Jurnalul fratelui său să nu fie
publicat în România. Leon Volovici a
reușit să convingă familia lui Sebastian, rămasă la Paris, ca Jurnalul să fie
până la urmă publicat și în România”,
a mai spus Petruș Costea despre istoria acestui Jurnal, o adevărată oglindă
a epocii și unul dintre cele mai valoroase manuscrise ale secolului trecut
din România.

În final, Petruș Costea le-a dat o
veste foarte bună spectatorilor festivalului: „În doi ani, sperăm să reușim să
publicăm în colecția Opere Complete
dedicată lui Sebastian de la Institutul
„G. Călinescu” al Academiei Române și ultimul volum, care să cuprindă
Jurnalul. Chiar dacă ediția Humanitas
este un model, credem că este nevoie
de această ediție adnotată, utilă cercetării și nu numai.”
Un avantaj al faptului că ediția a
VIII-a s-a desfășurat online este că
toate aceste momente artistice, dezbateri și conferințe au putut fi urmărite
pe paginile de Facebook: Festivalul
Internațional „Mihail Sebastian” și
Federația Comunităților Evreiești din
România.

fragment din coloana sonoră scrisă
de Richard Rodgers pentru „Sunetul
muzicii”. Ce rămâne? Tipologia amorului: adolescentin – Jef; experimentat – Ștefan; jinduit – Gomoiu. Verva,
parodicul, modernitatea jocului actoricesc au dat prospețime și culoare
replicilor.

Trei prelegeri despre
Mihail Sebastian

Cea de a doua zi a Festivalului s-a
deschis cu „Conferințele Muzeului
Brăilei Carol I”. Evenimentul moderat
de Alexandru Marinescu, directorul
Centrului Iudaic de Editură și Publicistică „Zigu Ornea”, s-a concretizat
în trei prelegeri care atestă interesul
pe care opera lui Sebastian îl trezește
cercetătorilor. Ca și în ceilalți ani, suUn spectacol despre
biectele abordate au fost urmărite de
viață și moarte
un public, de această dată mai speci„Conversație după înmormântare”, al, ele fiind transmise online.
de scriitoarea evreo-franceză YasÎn spiritul evenimentului din acest
mina Reza (Teatrul „Maria Filotti”, an, conf. dr. Zamfir Bălan, în preBrăila), este un dar neașteptat pen- legerea „Sebastian, online”, a pretru această ediție a Festivalului. Nu zentat articolul lui Mihail Sebastian
este o piesă de Sebastian, dar are „Nu cred în televiziune”. Dacă la priun mesaj puternic despre viață și ma vedere subiectul pare ciudat, în
moarte, alegeri, despre ce ar trebui fond, în anii ’30 ai secolului trecut tesau ce lași în urma ta. În plus, pre- leviziunea era doar experimentală în
zintă adevăratele relații dintr-o fami- câteva țări, Mihail Sebastian, în conlie burgheză, aparent normală, însă textul eventualității transmiterii unor
în situația dată, moartea tatălui este spectacole de teatru, își dă seama
un prilej de a se dezvălui conflictele de avantajele, dar mai ales dezavanascunse și nemulțumirile membrilor tajele acesteia. După opinia lui, sala
ei. „Conversație după înmormântare” de spectacole nu poate fi înlocuită cu
este prima piesă scrisă de Yasmina televiziunea, deoarece mirajul teatruReza, în 1987, când scriitoarea avea lui dispare odată cu scoaterea sălii de
spectacole. Un om
singur, cel care
stă în fața televizorului, nu poate
fi un spectator,
lipsește animația,
râsul și plânsul
arată altfel într-un
grup. Idei asemănătoare se regăAspect din timpul spectacolului „Conversație după sesc și în articolul
înmormântare“ . Foto: ProBrăila – M. Ștefănescu „Omul și masca”,
în care Sebastian
28 de ani și cu care a câștigat Premiul reia ideea imposibilității spectacoluMolière. După această performanță, lui de teatru fără spectator, deoarece
Reza a devenit una dintre cele mai lipsește tocmai interacțiunea dintre
apreciate autoare dramatice din Euro- spectator și actori.
Legând subiectul „Interviurile lui
pa, piesele ei fiind jucate în numeroaSebastian”, dr. Valentin Popa s-a
se țări, inclusiv în România.
Teatrul „Maria Filotti” din Brăila a referit la volumul „Mihail Sebastian.
pus în scenă piesa în regia lui Vlad Nouă convorbiri”, apărut la EdituMassaci. În viziunea regizorului, per- ra Hasefer. Aceste interviuri au fost
sonajele se rătăcesc în propriile vieți publicate în revista „Rampa” și – a
și foarte târziu au curajul să facă ale- subliniat vorbitorul – au fost realizate
geri. Din distribuție fac parte Valentin după scandalul provocat de apariția
Terente, Liviu Pintileasa, Dan Mol- prefeței la romanul lui Sebastian „De
doveanu, Ramona Gîngă, Monica două mii de ani”, semnată de Nae
Ionescu, cu care scriitorul a și rupt
Ivașcu și Narcisa Novac.
relațiile. Personajele interviurilor prezintă o mare diversitate, fiind vorba de
„Jocul de-a vacanța”,
scriitori: Anton Holban, Tudor Arghezi,
versiune contemporană
Radu R. Rosetti, Henriette Yvonne
Dramatizarea după „Jocul...” lui Stahl, Liviu Rebreanu; oameni politici:
Sebastian făcută de Dragoș Alexan- Istrate Micescu, Constantin Argetoiadru Mușoiu, interpretată de o echipă nu, Constantin Stere, iar ultimul intera Teatrului de Comedie din Capitală, viu este realizat cu actrița Leny Caler,
a marșat pe îngroșarea liniilor pretân- marea iubire a scriitorului. În ceea ce-i
du-se la contemporaneizare: pagină privește pe scriitori, întrebările se rede internet, fitness, muzică pe table- feră mai ales la munca scriitoriceastă, dependență de mobil, egalitate de că, la opinii despre rolul literaturii. În
gen, vestimentație. O facilita tema: capitolul „Oameni politici“,
„evadare în natură”, azi, accesată pe primul ales de Sebastinet. Socialul, discret în „Steaua...”, an a fost Istrate Micespregnant în „Ultima oră”, aici e abia cu. Sebastian îl admira
schițat: economiile de-un an pentru profund în calitatea lui
câteva săptămâni de ieșire din coti- de mare avocat. Mai târdianul, în cel mai bun caz, mediocru. ziu, admirația a dispărut,
Motiv pentru care jocul=visul trebuie când și-a dat seama că
să rămână joc=vis. Motivul mozartian Micescu a adoptat poziții
Eine Kleine Nachtmusik e amintit fără antisemite și, ca ministru
să se audă. Totuși, sentimentalul nu al Justiției, a contribuit
e chiar eliminat, ci doar înlocuit cu un la elaborarea unor legi

antievreiești. Dintre toți oamenii politici, singurul care a conștientizat pericolul hitlerismului și a prevăzut un
nou război a fost Constantin Stere, a
subliniat dr. Valentin Popa.
Prof. Viorel Coman și-a ales
drept subiect „Jurnalul lui Sebastian
– o nouă lectură”. Vorbitorul a scos
în evidență caracterul excepțional al
„Jurnalului”, care a determinat schimbarea statutului scriitorului, de la unul
de categoria a doua la un scriitor de
prima linie. El consideră că este cel
mai bun jurnal din literatura română.
Este fascinant prin sinceritate deoarece, nefiind scris pentru a fi publicat, nu
există intervenții de „înfrumusețare”,
arată el. „Scrisul are o sinceritate brutală, este un document de epocă viabil și tragic, care ne trezește din iluzia
că epoca interbelică a fost liniștită,
ideală. Dimpotrivă, din „Jurnal” reiese că a fost greu de suportat și, după
Sebastian, a fost un infern, mai ales
epoca Antonescu, în care intelectualitatea evreiască a fost umilită. Faptul
că „Jurnalul” începe atât de brusc,
fără nici un fel de introducere, i-a făcut
pe mulți specialiști să creadă că poate
a existat ceva și înainte și poate, la un
moment dat, va fi descoperit. Sebastian, a subliniat prof. Coman, s-a considerat „huligan” în sensul că până în
1940 a fost în răspăr cu epoca, apoi
se pot vedea metamorfozele huliganului, calitate care este o reacție față
de evenimente.
În perioada interbelică, Sebastian
a fost înconjurat de prieteni – Mircea
Eliade, Cioran, Ionescu –, apoi de alți
prieteni, singurul rămas din „vechea
gardă” fiind Camil Petrescu. În acest
context, „Jurnalul” evocă prăbușirea
unei lumi, o schimbare privită la început de Sebastian cu optimism, dar
cu o libertate aparentă. „Jurnalul”,
este de părere prof. Coman, este un
exercițiu de supraviețuire, un îndrumar pentru cum să trăiești în vremuri
grele, un manual de morală practică.
Dintre toți prietenii și cercul de
cunoștințe, Sebastian se dovedește
singurul lucid. El observă caracterul
cameleonic al prietenilor lui, faptul
că poartă convorbiri de cafenea sterile, departe de realitatea istorică, dau
dovadă de naivitate. Toate aceste
observații sunt apoi notate în „Jurnal”,
acesta fiind singurul confident în care
scriitorul are încredere.
„Jurnalul” este o scriere fundamentală a scriitorului, care îți creează
impresia că „prin el Sebastian și-ar fi
pregătit statutul de mare scriitor”, este
concluzia prof. Viorel Coman,

Reverberații în sinagogă
Un deosebit moment muzical a
fost oferit de membrii Corului Templului Coral din București, aflat
în coordonarea ec. Silvian Horn,
vicepreședintele Comunității Evreilor
din București. Cei doi interpreți, Bogdan Solomonovici și Gilbert Şaim,
sub bagheta dirijorului Robert Olteanu-Levensohn, au interpretat binecunoscute melodii în limba ebraică,
reunite sub genericul „Reverberații în
sinagogă“,
(Continuare în pag. 18)

Corul Templului Coral (București)
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Iancu Țucărman, sărbătorit la Ambasada Statelor Unite ale Americii în România

L. Orban (stg.), I. Țucărman și A. Zuckerman

Pe 9 noiembrie a.c., când este
marcată Ziua Internațională de Combatere a Fascismului și Antisemitismului, E.S. Adrian Zuckerman, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la
București, a organizat un eveniment
dedicat supraviețuitorului Pogromului
de la Iași, Iancu Țucărman, în cadrul
căruia sărbătoritului i-a fost acordată
și o distincție din partea Ambasadei
SUA la București.
„Îmi face plăcere să îi urez bun-venit invitatului nostru de onoare, Iancu
Ţucărman, un om bun, un model demn
de urmat de noi toți. Sunt onorat să le
urez bun-venit și prim-ministrului României, Ludovic Orban, ambasadorului Israelului, David Saranga, ambasadorului Germaniei, Cord Meier-Klodt,
președintelui Comunității Evreiești din
București, Paul Schwartz, directorului
general al Institutului „Elie Wiesel”,
Alexandru Florian, și tuturor distinșilor
oaspeți prezenți astăzi, prea numeroși
pentru a-i putea menționa pe toți. Vă
mulțumesc tuturor că îmi sunteți alături pentru a onora un om care a văzut
și a suferit mai mult decât se poate
descrie vreodată în cuvinte și care, în
ciuda acestui fapt, este întruchiparea
demnității, a decenței și a iubirii pentru umanitate, pentru poporul său și
pentru patria sa”, a spus ambasadorul Adrian Zuckerman în deschiderea
evenimentului.
„Ura oarbă și hidoasă era cât pe
ce să ni-l răpească pe acest om. Iancu a copilărit la Iași și a fost o victimă a antisemitismului atât pe timpul
Gărzii de Fier, cât și pe timpul regimului comunist. A fost obligat să urce
într-un tren al morții pentru crima de
a aparține unei anumite credințe și
culturi. În 1941, el și alte 147 de suflete nevinovate au fost mânați într-un
vagon de tren. Iancu a fost unul dintre
cei opt care au supraviețuit. Ceilalți
au îngroșat rândurile miilor de evrei
români uciși și aruncați în gropi comune. Anul trecut am vizitat cimitirul de
la Iași și le-am văzut. Și am rostit o
rugăciune pentru cei înhumați acolo
și pentru noi toți”, a mai spus ambasadorul SUA, care a vorbit și despre
tratamentele inumane la care sunt
supuși astăzi cetățeni din diferite țări
în care drepturile omului sunt încălcate și despre rolul important pe care
ar trebui să și-l asume comunitatea
internațională în combaterea acestor
situații.
„Nu putem și nu trebuie să uităm
vreodată Holocaustul. Trebuie să ne
aducem aminte întotdeauna de cât de
mult rău suntem capabili să facem.
Însă uneori mă întreb dacă nu cumva,
la numai 75 de ani de la încheierea
celui de-al Doilea Război Mondial, am
început să ignorăm lecțiile pe care ni
le-a dat istoria colectivă”, a mai spus,
între altele, gazda evenimentului.
Prim-ministrul Ludovic Orban l-a
felicitat pe Iancu Țucărman pentru
împlinirea vârstei de 98 de ani și l-a
asigurat că România va continua efor-

turile de combatere a antisemitismului: „Îmi face plăcere să vă felicit, din
partea mea și a Guvernului pe care
îl conduc. Sunteți un exemplu de curaj și ne simțim onorați să vă putem
sărbători astăzi. Ca înțelept al cetății
noastre democratice, vă considerăm
o adevărată sursă de inspirație. V-ați
confruntat de la o vârstă fragedă cu
una dintre cele mai monstruoase forme de represiune din istorie și, cu
toate acestea, ați reușit să învingeți
acele grele încercări, păstrânduvă generozitatea și umanitatea. Vă
mulțumesc pentru modelul pe care
îl oferiți generațiilor tinere, care au
nevoie să primească avertismentele
oferite de istorie, mai ales atunci când
ele ne amintesc de gravele pericole la
adresa umanității, aduse de ideologiile extremiste.
Uitarea istoriei, și mai ales uitarea Holocaustului, nu trebuie permisă, tocmai în numele responsabilității
esențiale de a nu îngădui repetarea
unor astfel de tragedii. Educarea tinerilor, cărora le oferiți de câte ori este
posibil șansa de a vă asculta, vorbind
și mărturisind despre marile încercări prin care a trecut comunitatea
evreiască din România, este vitală în
această epocă.
România de astăzi este parte a lumii democratice, parte a NATO și UE,
iar printre valorile cărora le suntem
devotați se numără libertatea, drepturile omului, pluralismul. Derapajele care forțează tot mai mult porțile
democrațiilor lumii nu sunt complet
absente nici în țara noastră. Cu toate acestea, ca martor și participant
la istoria noastră timp de decenii, ați
putut vedea în ultimii ani cum societatea românească a respins constant
radicalismul, intoleranța, populismul
naționalist și xenofob. Suntem și rămânem o țară europeană, modernă,
un factor de stabilitate în această parte a lumii. Așa cum vă cunoaștem,
cred că acest angajament reprezintă
un cadou frumos pe care vi-l putem
oferi la aniversare”, a spus, între altele, premierul României.
David Saranga, ambasadorul Israelului în România, a amintit că „pe 9
noiembrie comemorăm Kristallnacht,
care a avut loc în noaptea dinspre 8
spre 9 noiembrie 1938. Cred că faptul că suntem astăzi aici, lângă un
supraviețuitor al Holocaustului, arată
că această dorință de viață pe care
o aveți, domnule Iancu Țucărman,
este simbolul iudaismului. Noi, evreii, sărbătorim viața, iar pentru mine a
devenit un
obicei ca în
fiecare an
să sărbătorim ziua
de naștere
a domnului
Iancu
Țucărman.
Faptul
D. Saranga
că în fieca-

re an suntem împreună și faptul că
anul acesta primministrul Ludovic
Orban este alături
de noi, ca să vă
sărbătorim ziua de
naștere, arată cât
de important este
pentru noi să fim
alături de dumneavoastră”. David Saranga a amintit și
despre vizita oficială a unor miniștri ai
Guvernului României efectuată în Israel cu doar o săptămână înainte: „Săptămâna trecută
am fost în Israel, alături de prim-ministrul Ludovic Orban, de ministrul de Externe și de ministrul Apărării din România. În toate întâlnirile care au avut loc
s-a discutat despre cum comemorează România victimele Holocaustului și
își asumă istoria. Faptul că un muzeu
al istoriei evreilor și Holocaustului din
România va fi construit, felul în care
această țară luptă cu antisemitismul
și xenofobia arată că România își
confruntă trecutul”, a mai spus David
Saranga.
Prezent la eveniment, ambasadorul Germaniei la Bucureşti, Cord Meier Klodt, a vorbit despre prietenia sa
cu Iancu Țucărman. „În cinstea prietenului meu Iancu, voi vorbi în limba
română.
Până astăzi, ca diplomat, dar
şi în privat,
nu contenesc să mă
mir când
un martor,
o victimă a
Cord Meier Klodt
ororilor iniţiate şi implementate de poporul german asupra evreilor în secolul trecut,
oferă prietenia sa unui oficial german.
Pentru mine rămâne o minune cu
totul neaşteptată, care îmi îmbogăţeşte viaţa personală şi profesională
într-un mod cu totul extraordinar.
Dragă Iancu, felicitări pentru
distincția oferită astăzi de ambasadorul Zuckerman și mulțumesc mult pentru faptul că ești”, a spus ambasadorul
Germaniei la București, amintind și de
dubla însemnătate a zilei de 9 noiembrie, când sunt marcate Kristallnacht
și căderea Zidului Berlinului.
Preşedintele Comunităţii Evreilor
din Bucureşti, ing. Paul Schwartz, le-a
vorbit celor prezenți despre Pogromul
de la Iași, despre „trenurile morții” și
despre cât de importantă este memoria în lupta împotriva antisemitismului.
„Trebuie să ne reamintim tragediile
celui de-al Doilea Război Mondial și
suferințele victimelor. Nu doar evreii
au avut de suferit, pentru că în total
au murit zeci de milioane de oameni,
mulți civili, și dintr-o tabără și din cealaltă. Eu, personal, am avut şansa să
cunosc cinci dintre supravieţuitorii din
trenurile morţii. S-a murit într-un fel înfiorător. Într-un vagon, care transporta
înainte trei cai, erau înghesuiţi peste
100 şi ceva de oameni. Din fiecare
vagon s-au dat jos şase-opt oameni
în viaţă. Tot ce se uită, partea rea a
istoriei, se poate repeta oricând şi se
poate repeta la un nivel mult mai ridicat şi cu pagube mult mai mari”, a mai
spus ing. Paul Schwartz.
Alexandru Florian, directorul Institutului Național pentru Studierea
Holocaustului din România „Elie Wiesel”, a vorbit despre prietenia care îl
leagă de Iancu Țucărman și despre

activitatea Institutului „Elie Wiesel” din
viitorul apropiat.
„Dragă Iancu, am pentru tine două
cadouri. Unul dintre ele este faptul că,
împreună cu deputatul Alexandru Muraru și Consiliul Județean Iași, în iunie
2021 vom inaugura la Iași Muzeul Pogromului.
Te invităm
la
acest
eveniment
deosebit de
important
anul viitor,
când vom
comemora
80 de ani de
la Pogromul P. Schwartz
din Iași.
Din inițiativa președintelui României și a Guvernului României, Institutul
„Elie Wiesel” coordonează proiectul
Muzeului Național de Istorie a Evreilor și Holocaustului din România și
vă informez că s-a deschis concursul
internațional pentru proiectarea amenajării interioare a imobilului care va
adăposti acest muzeu în București,
pe Calea Victoriei.
Iancu Țucărman este o pagină de
istorie a României recente, care timp
de decenii a fost ascunsă sub preș.
Tragedia evreilor din România, Pogromul de la București din ianuarie
1941, Pogromul de la Iași din iunie
1941, deportările în Transnistria din
vara aceluiași an, cei peste 300.000
de evrei români și ucraineni asasinați
de regimul Ion Antonescu au fost
practic uitați mai bine de patru decenii după terminarea celui de-al Doilea
Război Mondial”, a mai spus Alexandru Florian.
În final, Iancu Țucărman, căruia
i-a fost dedicată recepția de la Ambasada Statelor Unite ale Americii la
București, le-a mulțumit celor prezenți
și a subliniat nevoia de toleranță și
pace în lume.
„Sunt foarte emoţionat şi stau
şi mă întreb dacă merit asemenea
aniversare şi de aceea mă adresez
dumneavoastră şi vă consider dragi
prieteni şi vă mulţumesc din inimă
că sunteți aici. Îi mulțumesc în primul
rând celui care a avut inițiativa acestei
întâlniri, ambasadorului Zuckerman,
care poartă același nume ca mine.
De la această tribună trebuie să
îi mulțumesc și președintei Complexului Educațional Laude-Reut, Tova
Ben Nun-Cherbis, care în ultimii ani,
și mai ales anul acesta, în condiții
de pandemie, mi-a organizat aniversarea în prezența elevilor, tineri care
vor fi liderii lumii de mâine. Apreciez
în mod deosebit prezența membrilor
Guvernului, a prim-ministrului Ludovic Orban și cuvintele pe care mi le-a
adresat.
În ceea ce mă privește, în această
perioadă mă frământă recrudescența
antisemitismului, care sper să fie eradicat prin implicarea statelor în viitor.
Ceea ce consider eu că ar fi necesar pentru viaţa fiecăruia dintre noi
este să ştim să ne folosim aceste clipe
în dragoste şi în dorinţa de a fi linişte.
Pace în Israel, pace în lume”, a spus
în final Iancu Ţucărman, căruia i-au
fost acordate, în semn de preţuire, un
drapel al SUA şi o plachetă aniversară
pe care stă scris: „Vă mulţumesc pentru o viaţă dedicată păstrării istoriei,
pentru a vă asigura că lumea nu va
uita. Aţi văzut ce este mai bun şi ce
este mai rău în această lume, iar pasiunea dumneavoastră de a vă împărtăşi experienţele şi de a ne oferi muzică au îmbogăţit nenumărate vieţi.”
GEORGE GÎLEA
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„Tora – explicații și interpretări“

A scris Regele David: Ferice celui ce nu umblă după
sfatul celor răi și pe calea celor păcătoși nu stă și la
un loc cu cei care batjocoresc nu șade. Ci doar Tora
lui HAȘEM o dorește și la Tora lui zi și noapte cugetă.
(Tehilim/ Psalmi 1:1-2).
Reiese din acest verset că Tora are două fațete: „Tora lui
HAȘEM”, adică Tora pe care a dat-o HAȘEM întregului popor și „Tora lui”, adică Tora care aparține fiecăruia în parte.
Pe Muntele Sinai, toți fiii poporului nostru au primit Tora.
Ei au transmis-o de la tată la fiu, de la maestru la discipol.
Au trecut de atunci mai mult de o sută de generații, dar ea
a rămas neschimbată. Aceasta este „Tora lui HAȘEM”, la
care avem acces și astăzi.
Pentru cunoscătorii ei, Tora a fost mai mult decât un
simplu bagaj de cunoștințe. Fiecare dintre ei a căutat, în
felul lui, s-o înțeleagă. Explicațiile, deși variate, sunt rareori
contradictorii, ele doar aruncă lumină asupra unor aspecte
diferite ale textului.
Mai mult, cei care au înțeles Tora au încercat să
înțeleagă lumea prin prisma ei. Multor înțelepți, experiențe
din viață le-au slujit ca surse de inspirație pentru o mai
aprofundată înțelegere a Torei. Astfel au luat naștere minunate interpretări ale Torei. Explicațiile și interpretările fiecăruia sunt ceea ce numește regele David „Tora lui”. Ferice
celui ce cugetă la ea zi și noapte!
După mulți ani de muncă grea, a văzut lumina tiparului
primul volum al cărții „Tora – explicații și interpretări”, aleasă, culeasă și îmbrăcată cu măiestrie în cuvinte de Marele
Rabin Menahem Hacohen, într-o ediție coordonată de ing.
Baruh Tercatin. Volumul este dedicat Cărții Bereșit/ Geneza și va fi urmat, sperăm cât mai curând, de volumele dedicate celorlalte patru Cărți ale Torei.
În primul capitol al cărții, care slujește și ca introducere, Marele Rabin Menahem Hacohen explică ce este Tora,
care sunt componentele ei, cum se citește, cum se interpretează și cum se studiază. Termeni cunoscuți precum
cantilația, pardes, haftora își găsesc aici explicația. Un text
scurt, pe care îl consider lectură obligatorie.
Cartea este o antologie de învățături scurte, doar puține
depășesc o jumătate de pagină, unele scrise, dar cele mai
multe circulau prin viu grai. Când se întâlneau doi evrei,

chiar dacă nu se cunoșteau, fiecare aducea învățăturile pe
care le-a deprins de la rabinul său. Așa au circulat și s-au
răspândit învățăturile, aducând bucurie atât celor care le
rosteau, cât și celor care le ascultau. Multe prietenii au început prin astfel de schimburi de învățături.
E o carte greu de citit „din scoarță în scoarță”. Fiecare
învățătură este de sine stătătoare. După fiecare avem nevoie să ne oprim, să cugetăm, să o reformulăm în cuvintele
noastre și la ocazia potrivită să o redăm, câteodată în dialogul cu cei din jur, dar cel mai des în dialogul cu noi înșine.
Nu putem scrie despre „Tora – explicații și interpretări”
fără a aminti munca grea depusă de traducători. Deși există traduceri în limba română ale Torei, acestea nu au putut
fi folosite. Textul Torei se pretează la o multitudine de interpretări. Cel care face o traducere a Torei e nevoit să aleagă
una din ele. Alegerea celui care traduce o interpretare a
Torei va fi de multe ori diferită. Traducerea textelor sacre,
adaptată interpretărilor, a fost făcută de ing. Baruh Tercatin, dr. Lucian-Zeev Herșcovici și dr. Diana Medan-Șaulov.
Mai dificilă a fost munca de traducere a explicațiilor și
interpretărilor. Limbajul înțelepților este concis, colorat, încărcat cu termeni și referiri pe care cititorii nu au de unde
să le cunoască. Printre rânduri se ascunde de multe ori
un umor fin. Nu avem decât foarte puține precedente de
traduceri ale unor astfel de texte în limba română. Rodica Amel a făcut față cu onoare provocării, reușind să creeze un text plăcut cititorului. Cuvintele pe care le-a ales
reușesc de multe ori să redea nuanța originalului, iar arhaismele le-a folosit cu măsură, numai în locurile în care nu
a găsit altă cale.
„Tora – explicații și interpretări” este importantă pentru
cititorul de limbă română pentru că ea redă, mai mult decât
orice volum de filozofie iudaică, bogăția, diversitatea, vivacitatea și profunzimea gândirii iudaice. O gândire creată de
înțelepți, dar deschisă, înțeleasă, apreciată și savurată de
toate straturile populației evreiești, de la cărturari până la
cei lipsiți de educație.
Nu îmi rămâne decât să vă doresc lectură plăcută, să
cugetați la cele învățate zi și noapte și să vă folosiți de ele
în dialogul cu cei din jur și cu voi înșivă.
Prim-rabin RAFAEL SHAFFER

Centrul Comunitar Evreiesc din București a ținut să
marcheze pe 4 noiembrie a.c. un sfert de veac de la asasinarea premierului israelian, generalul Yitzhak Rabin. Una
dintre marile personalități israeliene, Yitzhak Rabin, alături
de David ben Gurion, Golda Meir și Shimon Peres, a contribuit la crearea Israelului modern, la făurirea unui stat care
a oferit evreilor căminul mult dorit și le-a asigurat securitatea, garanție a supraviețuirii lor față de orice amenințare.
Moartea lui tragică, de mâna unui conațional, a fost o pierdere imensă pentru Israel, pentru poporul evreu și pentru
pacea în Orientul Mijlociu. Există opinia că rămânerea lui
în viață ar fi contribuit la conturarea unei alte imagini, a
unor alte relații în regiune.
Organizatorii comemorării de la București s-au gândit că
abordarea cea mai pertinentă ar fi asigurarea prezenței unui
martor, a unui prieten al celui comemorat. De aceea, Ery
Pervulescu, directorul programelor naționale ale JCC România, și Luciana Friedmann, președinta CE Timișoara, au
inițiat un dialog cu Marele Rabin Menachem Hacohen, legat
de Yitzhak Rabin prin numeroase fire – coleg în Knesset,
tovarăș de luptă în Războiul de Șase Zile și prieten apropiat.
S-a realizat în acest fel o imagine multilaterală și complexă
a celui care a condus Israelul în condiții extrem de dificile.
Menachem Hacohen a considerat un privilegiu faptul că
l-a putut evoca pe Y. Rabin. În calitatea lui de rabin, răspunzând la o întrebare, el a vorbit despre relațiile generalului Rabin cu religia. Chiar dacă Rabin nu a primit o educație
religioasă, el a ținut la o serie de simboluri. Când a devenit prim-ministru, l-a rugat pe Marele Rabin să-i pună
la reședință mezuze. De asemenea, frecventa din când în
când sinagoga și, știind că vor fi ocazii când va fi chemat la
Tora, l-a rugat să-l învețe rugăciunile care se spun cu acest
prilej. De-altfel, Rabin a avut o întâlnire cu șef-rabinii diferitelor culte mozaice pentru a încerca să pună capăt unor
disensiuni ideologice și religioase, a arătat Menachem Hacohen, care a participat la această reuniune, organizată
chiar în casa lui.
Au fost prieteni buni și au avut multe schimburi de idei.
Nu numai că au fost colegi în Knesset, dar de multe ori
împărțeau o cameră și discutau până noaptea târziu. Mai
mult decât atât, într-o zi s-a trezit cu o vizită neașteptată
din partea lui Rabin, care venise să-i aducă portmoneul,
uitat la biroul lui. După ce i l-a predat, i-a spus să controleze conținutul deoarece „azi nu poți avea încredere în

nimeni”. A fost un om pentru care moralitatea era primordială și acesta a fost motivul pentru care în primul mandat
și-a dat demisia din funcția de prim-ministru. Nu a fost cu
nimic vinovat, a fost o problemă de familie care ar fi aruncat o umbră asupra imaginii lui, de aceea a considerat că
trebuie să-și dea demisia de onoare. Principalele lui calități
erau onestitatea, sinceritatea și corectitudinea. Rabin ținea
la valorile tradiționale și era un bun psiholog, își dădea
imediat seama dacă cineva îl mințea.
Ca prim-ministru avea o serie de priorități, ca educația
sau protecția socială, dar preocuparea lui primordială a
fost procesul de pace. Dorea un acord de pace, dar nu cu
orice preț, ci unul care să asigure securitatea Israelului.
Aceasta însemna să nu cedeze în probleme importante.
Rabin s-a pronunțat împotriva așezărilor evreiești din Cis
iordania și a susținut ideea creării a două state – israelian
și palestinian. Din păcate, după asasinarea lui, procesul de
pace inițiat de el s-a oprit. Marele Rabin a vorbit și despre
relația dintre Yitzhak Rabin și Shimon Peres. Cei doi, deși
erau personalități diferite, până la urmă au devenit prieteni,
iar Peres a preluat multe dintre ideile lui Rabin. După o
transmisie în direct din Tel Aviv, de la memorialul așezat în
locul unde a fost asasinat Rabin, Menachem Hacohen a
arătat că a fost de față la acea adunare. Au fost zile tragice pentru Israel, o pierdere imensă pentru poporul evreu,
conștient de faptul că mesajul lui Rabin nu trebuie uitat.
Asasinul, Ygal Amir, a ucis omul, dar nu și ideea păcii,
numai că procesul de pace nu mai e același. Asasinarea
prim-ministrului a fost un șoc pentru societatea israeliană,
căreia nu-i venea să creadă că făptașul a fost un religios.
În ceea ce-l privește, Marele Rabin a crezut că era un
vis urât, un coșmar pe care nu putea să-l accepte. A trebuit
să treacă multă vreme până să se obișnuiască cu faptul
că Rabin nu mai e, dar nici el nu mai e aceeași persoană.
Evenimentul fiind organizat împreună cu comunitatea
din Oradea, președintele Felix Koppelmann i-a mulțumit
Marelui Rabin pentru participare și pentru ajutorul pe care
de-a lungul activității lui l-a oferit comunității orădene,
pentru faptul că, datorită lui, au un rabin și a fost salvată
Sinagoga Ortodoxă. La rândul său, rabinul Shraya Kav a
amintit că a participat la războiul din 1967 și că Rabin a fost
comandantul lui. Manifestarea s-a încheiat cu intonarea de
către el a imnului Israelului, Hatikva.
EVA GALALMBOS

25 de ani de la moartea lui Yitzhak Rabin
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Evocare Yitzhak
Rabin la SNSPA

Centrul de Studii Israeliene „Theodor Herzl”, din cadrul Școlii Naționale
de Studii Politice și Administrative
(SNSPA), a decis, din inițiativa directorului acestuia, prof. dr. Liviu
Rotman, să marcheze 25 de ani de
la asasinarea lui Yitzhak Rabin, fost
prim-ministru al Statului Israel.
Manifestarea a constituit un gest
de solidaritate cu societatea israeliană, puternic marcată de actul criminal
din 4 noiembrie 1995. În același timp,
o discuție asupra unui asemenea
eveniment este prilej de meditație și
aprofundată analiză asupra dinamicii
societății israeliene, precum și asupra unor fenomene grave, cum ar fi
incitarea la ură și efectele ei, curajul
deciziilor politice. Dar, înainte de toate, a fost un omagiu pentru viața și
faptele unui mare soldat și om politic,
erou pe frontul apărării Israelului, dar
și pe cel al păcii.
Centrul „Theodor Herzl” a invitat o personalitate puternică a vieții
academice israeliene, prof. Itamar
Rabinovich, fost rector și președinte
al Universității Tel Aviv, ambasador
și președinte-fondator al Institutului
Israel din Washington. Este un om
care în viața sa a făcut istorie și a
scris istorie (este întemeietorul Școlii
Academice israeliene de studiere a
Orientului Mijlociu). De asemenea,
prof. Rabinovich a fost și un colaborator apropiat al lui Yitzhak Rabin,
care l-a numit pe acesta ambasador al Statului Israel la Washington.
In 2017, prof. Rabinovich a primit
titlul de Doctor Honoris Causa al
SNSPA.
Cartea sa „Yitzhak Rabin – Lider,
soldat, om de stat” a fost tradusă în
limba română sub egida Centrului de
Studii Israeliene, având un studiu introductiv al prof. dr. Liviu Rotman. La
lansarea ediției originale în limba engleză a participat și fostul președinte
al Statelor Unite ale Americii, Bill
Clinton.
Vorbind despre testamentul politic al lui Yitzhak Rabin, prof. Rabinovich a salutat recentele acorduri de
pace din cadrul Abraham Accords,
dar a atras atenția că adevărata cheie a păcii în Orientul Mijlociu este un
acord israeliano-palestinian. În acest
sens, el a subliniat importanța drumului deschis, prin Acordurile de la
Oslo, de generalul Rabin, opțiune
politică plătită cu viața.
Conferința a fost deschisă de rectorul SNSPA, prof. dr. Remus Pricopie, care a salutat prezența lui Rabinovich, un bun prieten al instituției
noastre. R. Pricopie a subliniat meritul academic, dar și social al activității
Centrului de Studii Israeliene, care
contribuie la înțelegerea fenomenelor deosebit de complexe ale scenei
politice israeliene.
Ambasadorul Statului Israel în
România, David Saranga, a subliniat importanța politică a memoriei
lui Rabin, cât și a testamentului său.
Excelența Sa a adus cuvinte de laudă SNSPA.
Centrul este decis să continue
complexa sa activitate prin marcarea
unor momente importante din istoria
mișcării sioniste și a Statului Israel.
Totodată, trebuie menționat că acesta
își desfășoară activitatea ca parte a
Asociației Europene de Studii Israeliene (EAIS) și este în strânsă legătură
cu Institutul Israel din Washington.
Drd. DANIEL GHEORGHE
Expert Consultant
Centrul de Studii Israeliene
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Activități cu respectarea normelor sanitare

Activitatea Comunității Evreilor
din Oradea se desfășoară în condiții
de maximă siguranță sanitară, cu
respectarea riguroasă a tuturor normelor în vigoare emise de autoritățile
centrale și locale pentru prevenirea
răspândirii noului coronavirus.
Rugăciunile se desfășoară zilnic prin aplicația ZOOM, la ele participând un număr important de
enoriași nu doar din Oradea, dar și
din România și Israel.

Adunare Generală
În perioada 8-9 noiembrie, la Oradea a avut loc Adunarea Generală
extraordinară de alegeri, având pe
ordinea de zi două puncte: primul a
fost desemnarea delegaților care au
reprezentat Comunitatea
Evreilor
din Oradea la Congresul al IV-lea al
Federației Comunităților Evreiești din
România-Cultul Mozaic, care a avut
loc în data de 25-26 noiembrie; al doilea punct a fost prelungirea mandatului conducerii Comunității Evreilor din
Oradea pentru maximum 24 de luni,
conform Statutului FCER-CM Art.22
și Art.26, aceste decizii fiind luate din
cauza situației pandemice atât la nivel
local, cât și național.
Procesul de votare s-a desfășurat
în regim de deosebită precauție medicală, în incinta Sinagogii Mari de Rit
Ortodox, unde membrii comunității
și-au putut exprima votul secret într-o
încăpere special amenajată. De
asemenea, organizatorii au pus la
dispoziție dezinfectant de mâini și
măști celor prezenți la vot. S-a asigurat distanțarea fizică, la procesul de votare participând, pe rând,
câte un membru al comunității, iar

Piatra Neamț

suprafețele și obiectele au fost dezinfectate după fiecare participant.
De asemenea, pentru persoanele
care au solicitat acest lucru, s-a pus
la dispoziție urna mobilă. Astfel, timp
de două zile, membrii comunității
și-au exercitat dreptul de vot secret,
liber exprimat, în urma căruia au fost
desemnați delegații pentru cel de-al
IV-lea Congres. Totodată, alegătorii
au fost în unanimitate de acord cu
prelungirea mandatului conducerii
Comunității Evreilor din Oradea cu
până la doi ani, conform Statutului
F.C.E.R.-C.M.

Deputatul Silviu Vexler,
în vizită la Oradea
La 12 noiembrie, Comunitatea
Evreilor din Oradea a avut onoarea

F. Koppelmann (stg.),
S. Vexler și R. Schorr

de a-l primi în vizită pe deputatul
Silviu Vexler, candidat la funcția de
președinte al F.C.E.R.-C.M. Acesta,
împreună cu enoriașii comunității, a
participat la rugăciunea de dimineață
Șaharit, oficiată de către prim-rabinul

Shraya Kav. Fiind o zi de joi, în care
conform tradiției se scoate sulul de
Tora, deputatul a fost chemat la citirea unui paragraf din pericopă. După
citirea pasajului, Silviu Vexler a fost
binecuvântat de către rabin, acesta
urându-i multă sănătate alături de cei
dragi, putere de muncă și succes în
cursa electorală din cadrul Federației
Comunităților Evreiești. La rândul
său, deputatul a cerut binecuvântarea lui Dumnezeu pentru toți membrii
comunității orădene, atât pentru cei
prezenți fizic la rugăciune, cât și pentru cei care urmăresc serviciul divin
prin intermediul aplicației Zoom.
Rugăciunea de dimineața s-a terminat cu un Yurțait în amintirea tatălui
președintelui Felix T. Koppelmann.
Am avut bucuria să-i urăm „Mazal
Tov” colegului nostru Robert Rezmuves Ivan la împlinirea vârstei de 49 de
ani.
După aceasta, timp de câteva ore,
deputatul minorității evreiești a stat la
dispoziția membrilor comunității pentru a răspunde la întrebările adresate de aceștia. Programul a continuat
într-o atmosfera caldă și prietenoasă,
în compania președintelui Felix T.
Koppelmann, cu care a avut o discuție
fructuoasă în incinta JCC Oradea. La
sfârșit, Silviu Vexler a mulțumit întregii
comunități pentru primirea sinceră și
călduroasă de care a avut parte, subliniind încă o dată faptul că această
comunitate este un adevărat bastion
al evreității din România, care ține vie
flacăra iudaismului.

Testări anticovid
Și pentru că suntem într-o perioadă dificilă, Comunitatea Evreilor din

Cât și cum este Louise E. Glück un „poet evreu”

Aproape toate comentariile care
au urmat anunțării Premiului Nobel
pentru Literatură pe anul 2020 au
ținut să remarce originea evreiască a
laureatei. De aceea mă gândesc că ar
trebui limpezită puțin chestiunea (nu
„chestiunea evreiască”, persistentă
în mentalul colectiv al antisemiților de
pretutindeni!). Adică, ar trebui să vedem ce relevanță are această origine
pentru opera Louisei Elisabeth Glück.
În primul rând, e de remarcat faptul simplu și la îndemână / evident că
autoarea scrie în limba engleză. Or,
se știe, limba definește apartenența
unui scriitor. În al doilea rând, mesajul
ei poetic a vizat, inițial, cititorul american; iar SUA este o țară multietnică,
unde au existat dintotdeauna și există
cititori și autori de orgini diverse (de
la afro-americani la chinezi și latinoamericani etc.). Fiecare dintre aceste
categorii are referențialul ei: cititorul
are o istorie și o memorie a nației
sale, la care-și raportează lectura;
scriitorul are o istorie și o memorie a
nației sale, care îi hrănește imaginarul. Diferențele „resurselor” se topesc
în limba engleză, dar se conservă la
nivel stilistic, unde fiecare autor își caută „marca” / orginalitatea sa (în cazul
Louisei E. Glück: limbajul colocvial,
explicit, polifonic uneori, sound-ul dramatic ș.a.m.d.). Fără a neglija faptul
că „acordul” specific dintre temă și
expresia ei conferă calitatea finală a
textului. Și, în al treilea rând, Louise
E. Glück folosește în poemele ei, alături de segmentele de memorie evreiască, și mitologia greacă ori creștină,
și experiențele biografice dureroase
(precum decesul părinților, anorexia

nervoasă sau divorțurile succesive)...
Totuși, să reținem că poeta nu și-a
renegat vreodată originea, dar a făcut precizări necesare. În monografia
pe care i-a dedicat-o, Daniel Morris a
inclus un capitol întreg pe acest subiect (”Visions and Revisions / Commentary and the Question of Being
a Contemporary Jewish Poet”), unde
citează din corespondența personală
a recentei laureate Nobel: „Am avut
o educație evreiască rudimentară.

Am trăit într-o suburbie evreiască, dar
practica evreiască era, după cum îmi
amintesc, întâmplătoare. Cu toții sărbătoream Crăciunul, fără pom. Cred
că nu eram în mod special racordată
la problemele comunitare. Mâncarea
de la masa noastră era franțuzească
și destul de sofisticată. Nu aprindeam lumânări vineri. Eram chemată,
Prezentare și traducere de
Emil Nicolae-Nadler
(Continuare în pag. 21)

Parcul Memorial
al Holocaustului – iluminat

Sfântu Gheorghe

Pe data de 20 octombrie 2020 s-a
realizat conectarea la rețeaua electrică a Parcului Memorial al Holocaustului din Sf. Gheorghe, fiind instalată și
rețeaua de cabluri și camerele de supraveghere video. Așa s-au mai făcut
alți pași spre finalizarea proiectului
Parcului Memorial, la o lună de la Iom
Kipur. La 1 noiembrie, populația majoritară creștină din localitate a comemorat Ziua Morților. Președintele Herman
Rosner și membrii Comunității evreiești din cadrul Obștii de la Sf. Gheorghe
au considerat că, dacă în Cimitirul Comun din vecinătatea Cimitirului Evreiesc
s-a aprins o mare de lumânări, în Parcul Memorial trebuia, de asemenea, să
ardă luminile în amintirea copiilor uciși în timpul Holocaustului. Și acestea au
ars toată noaptea, reflectoarele fiind îndreptate către cele 52 de memoriale ale
copiilor uciși la Auschwitz.
Dumnezeu să-i odihnească în pace pe toți!
La cimitir am întâlnit-o, întâmplător, și pe Weinstein Andrea, descendentă a
familiei Weinstein, ea fiind venită în oraș de la New York, unde trăiește. A fost
surprinsă de activitatea obștii, de realizarea Parcului Memorial.
Ce mică este lumea mare a evreilor...
HERMAN ROSNER
președintele Obștii Sf. Gheorghe

Oradea și JCC au organizat pentru a
treia oară testarea anticovid pentru întreg personalul angajat sau pentru cei
care au dorit, costurile fiind suportate
integral de Comunitate. Îi mulțumim și
pe această cale medicului Gheorghe
Carp, managerul spitalelor din Județul
Bihor, care ne-a sprijinit în acest demers.
ROBERT SCHORR

Reuven
Feuerstein –
un exponent
de geniu
al psihologiei
şi pedagogiei

Botoșani

Seara de 19 noiembrie 2020 a
adus laolaltă oameni de vârste şi profesii diferite, a unit suflete, a umplut
inimile de amintiri şi recunoştinţă.
Totul a pornit din iniţiativa Centrului
Cultural Interetnic din Botoşani, care
a organizat pe Zoom o deosebit de
interesantă dezbatere, centrată pe
activitatea ilustrului pedagog şi psiholog Reuven Feuerstein, născut la 21
august 1921 în Botoșani.
Gustav Finkel, consilier al C.E. Botoşani a moderat discuţiile în cadrul
cărora a fost evocată personalitatea
celui care a întemeiat teoria modificabilităţii cognitive structurale şi s-a
remarcat ca un ilustru partizan al ideii
potrivit căreia inteligenţa poate fi învăţată.
Fiul lui Reuven Feuerstein, Rabbi
Dr. Rafi Feuerstein, director al Institutului Feuerstein din Ierusalim, i-a
emoţionat pe toţi ascultătorii prin talentul său de narator, prin dragostea
faţă de amintirile din copilărie şi tinereţe, petrecute alături de tatăl său. De
mic, Rafi auzea mereu numele oraşului moldav, dar nu-şi imagina că, după
ani, va avea ocazia să întâlnească
locuitori ai târgului de odinioară, de
unde a pornit pe drumul vieţii părintele lui.
Modest, dintr-o umilă uliţă a orăşelului, cel care avea să devină un
simbol al ştiinţei şi al umanismului,
Reuven a fost un părinte şi bunic desăvârşit, care se minuna în faţa tehnologiei, pătrunse chiar şi în jucăriile
nepoţilor săi.
Un alt invitat de seamă al serii a
fost conf. dr. Otilia Todor, preşedintă a Asociaţiei Feuerstein România,
care a prezentat semnificaţia deosebită a marelui psiholog şi pedagog
în îmbogăţirea teoriilor cunoaşterii. A
fost o muncă sisifică, o permanentă
documentare şi luptă cu distanţa geografică, fiind nevoită să fie mereu în
legătură cu cei care lucrau deja după
aceste teorii în Israel, dar nu s-a dat
bătută şi a simţit că opera eminentului om de ştiinţă îi va schimba viaţa,
că va schimba multe destine. Acum,
vorbitoarea se simte împlinită şi este
convinsă că efortul nu a fost în zadar.
A intervenit, cu vervă şi farmec,
Maricica Haimovici, trainer în cadrul
Institutului Feuerstein din Ierusalim,
aducând la lumină preţioase aspecte ale muncii colaboratorilor. Dialogul
între participanţi s-a realizat datorită
traducerii Ralucăi Manea, căreia organizatorul îi mulţumeşte, ca şi minunatelor profesoare şi inimosului Rafi
Feuerstein.
prof. BEATRISA FINKEL
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C o m u n i tAT i
Iași

Un președinte iubitor de oameni

În ziua de 1 noiembrie 2020 au avut loc alegerile pentru noua conducere
a Comunităţii Evreilor din Iaşi. Preşedintă a acestei prestigioase comunităţi a
fost aleasă Benjamina Ides Vladcovschi, pe care o prezentăm în interviul
ce urmează.
Martha Eşanu: Pentru cititorii noştri, v-aş ruga să vă prezentaţi în câteva cuvinte.
Benjamina Ides Vladcovschi:
M-am născut în Iaşi, într-o familie cu
rădăcini tradiţionale evreieşti. De mică
am fost învăţată să respect şi să practic religia iudaică, ţinând sărbătorile
evreieşti în familie şi activând în comunitate. Despre mine pot spune că
sunt în slujba Comunităţii Evreilor din
Iaşi încă din anul 2000, când activam
ca voluntar la cor şi la Organizaţia Tineretului Evreu din România (OTER),
iar din anul 2008 am fost angajată la
Comunitate în funcţia de secretar, operator calculator. În anul 2010 am fost
aleasă în Comitetul de Conducere
al Comunității, în funcţia de Secretar Culte. De asemenea, în perioada
2010-2013 am fost directoarea Centrului Comunitar Evreiesc (JCC) din Iaşi.
– Ce credeţi că v-a recomandat
pentru funcţia de preşedintă de comunitate?
– Sunt un om perseverent, ambi
ţios, entuziast şi cred că Israel Şarli
Sabag, directorul JDC Romania, a intuit în mine calităţile de lider de acum
foarte mulţi ani, m-a încurajat şi m-a
promovat.
Am absolvit cursurile „Buncher liedership community”, program destinat
formării de preşedinţi de comunitate

şi directori JCC în Israel, la Tel Aviv
şi Ierusalim, în anii 2006 şi 2019, la
Londra în 2012, Milano 2015 şi Roma
2016, deci am fost pregătită pentru
această funcţie la care am dorit să
acced.
Începând din ianuarie 2019, am
îndeplinit sarcinile de președinte, în
absența președintelui Abraham Ghiltman, iar din luna noiembrie 2019 am
preluat aceste atribuţii ca preşedinte
interimar al comunităţii.
– Pretutindeni unde s-au aşezat
în Diaspora, evreii şi-au construit
o sinagogă, un cimitir, o şcoală, o
baie rituală. Comunitatea evreilor s-a
înfiinţat şi s-a dezvoltat având aceste
instituţii de cult deja constituite şi
organizând servicii religioase şi de

asistenţă pentru membrii ei. În anii de
după cel de-Al Doilea Război Mondial
comunitatea ieşeană s-a dezvoltat,
diversificându-şi mult activităţile sub
conducerea unor destoinici condu
cători, precum preşedinţii: dr. farmacist Simion Caufman, ing. Pincu Kaiserman şi ing. Abraham Ghiltman.
Credeţi că experienţa şi reali
zările lor v-ar putea fi exemple de
urmat şi doriţi să continuaţi eforturile înaintaşilor sau vă doriţi un stil
de lucru propriu, adecvat realităţilor
prezente?
– Sloganul meu electoral a fost
„Continuitate prin modernizare şi grijă
faţă de membrii comunităţii” şi va
rămâne principiul cu care voi conduce
comunitatea. Am lucrat împreună atât
cu ing. Pincu Kaiserman, cât și cu
ing. Abraham Ghiltman, i-am apreciat
şi am avut multe de învăţat de la ei,
însă trăim alte vremuri şi trebuie să ne
adaptăm acestora. Am un stil de lucru
propriu, adecvat realităţilor prezente.
– Care vă sunt modelele în viaţa
comunitară şi ce vă propuneţi să
realizaţi în mandatul de preşedinte al
Comunităţii Evreilor din Iaşi, mandat
cu care v-au învestit, prin vot, membrii
acestei comunităţi?
– Nu am un model special în viaţa
comunitară, dar voi fi „un preşedinte
iubitor de oameni”, „a yddishe mame”
pentru toţi membrii comunităţii.
Voi face tot posibilul să asigur viaţa
religioasă, să păstrăm tradiţiile şi obiceiurile prin educarea copiilor în acest
spirit, să promovez valorile şi cultura

IN MEMORIAM – Abraham Ghiltman (z.l.)
la un an de la plecarea
în lumea umbrelor

S-a împlinit pe 3 noiembrie 2020 (5 Heşvan
5781) un an de când a
plecat în lumea umbrelor
inginerul Abraham Ghiltman, regretatul preşedinte
al Comunităţii Evreilor din
Iași, Cetăţean de Onoare
al Municipiului. Prin bogata şi îndelungata sa activitate,
el a contribuit esenţial la promovarea valorilor comunităţii
evreieşti din orașul nostru. S-a dedicat cu toată fiinţa sa, cu
devotament principiilor toleranţei şi bunei înţelegeri între
oameni.
Abraham Ghiltman (z.l.) s-a născut la Burdujeni-Suceava, la 4 ianuarie 1934, într-o familie cu puternice rădăcini
evreieşti. Copil fiind, a supravieţuit ororilor pogromului din
iunie 1941. În primii ani a învăţat la heider. Anii de liceu i-a
urmat la Huşi, unde tatăl său era medic la spitalul orăşenesc. Apoi a fost student la Institutul Politehnic din Iaşi, absolvind Facultatea de Electrotehnică, promoţia 1958. De-a
lungul carierei a lucrat ca inginer şi şef de secţie la Întreprinderea de Construcţii Siderurgice din Hunedoara, până
în anul 1964, şi la Întreprinderea „Moldova Tricotaje” din
Iaşi. După pensionare a fost responsabil al patrimoniului
imobiliar la Comunitatea Evreilor din Iaşi, iar apoi secretar,
între anii 2008 - 2010.
La alegerile comunitare din anul 2010 a fost ales în
funcţia de preşedinte al Comunităţii Evreilor din Iaşi. Timp
de aproape 10 ani s-a dedicat cu trup şi suflet, cu profesio
nalism şi abnegaţie acestei comunităţi şi membrilor ei. A
fost membru al Consiliului de Conducere al FCER (20102011) şi membru al Comitetului Director al FCER (20132019). Din anul 2015 a fost numit vicepreşedinte al Fundaţiei Culturale „W. Filderman”. Neobosita sa activitate de
lider al comunităţii a fost răsplătită cu numeroase distincţii,
dintre care amintim: Medalia de Onoare a FCER-CM pentru devotament şi activitate comunitară, Medalia „Wilhelm
Filderman”, Medalia „150 de ani de la înfiinţarea Universităţii «Alexandru Ioan Cuza»“ din Iaşi, Diploma de Excelenţă acordată de Primăria Municipiului Iaşi.
Activitatea şi contribuţia lui Abraham Ghiltman la promovarea Comunităţii Evreilor din Iaşi au stat la baza pro-

punerii de acordare a titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului, propunere discutată şi aprobată în unanimitate
de membrii Consiliului Local în şedinţa din 31 octombrie
2019. În susţinerea acestui demers, s-a apreciat că ing.
Abraham Ghiltman a avut un rol major în asumarea de
către municipalitate şi întreaga comunitate ieşeană a unui
trecut tragic, reprezentat mai ales de Pogromul din 27-29
iunie 1941.
Abraham Ghiltman a întreprins numeroase demersuri
pentru legarea de noi punţi de prietenie şi respect între
comunitatea ieşeană şi românii din Israel, concretizate atât
în semnarea acordurilor de înfrăţire între Municipiul Iaşi şi
oraşele Ashdod şi Haifa, cât şi în vizitele făcute de către
primarul Mihai Chirica în Israel, toate având ca efect dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi sprijin reciproc între Municipiul Iaşi şi reprezentanţii mediilor de afaceri, cultural şi
academic din Israel. A fost unul dintre susţinătorii organizării Marşului Vieţii, manifestare tradiţională de comemorare
a victimelor Pogromului de la Iaşi, organizată în fiecare an
la Cimitirul Evreiesc din Iaşi.
Preşedintele Abraham Ghiltman a fost alături de Municipalitate în demersurile acesteia de recuperare a identităţii religioase a evreilor, prin reinaugurarea la 3 decembrie
2018 a Sinagogii Mari din Iaşi, precum şi prin acţiunea de
relocare şi reabilitare a porţii Cimitirului Evreiesc din Iaşi. A
sprijinit şi a oferit consultanţă în proiectul municipalităţii de
includere a Cimitirului Evreiesc din Iaşi în categoria monumentelor istorice.
Nu în ultimul rând, reamintim că Abraham Ghiltman a
fost alături de Primăria Municipiului Iaşi la manifestările de
inaugurare a două obiective care păstrează vie memoria
Pogromulului din iunie 1941: „Piaţa Evreilor Martiri ai Pogromului din iunie 1941” şi „Piaţa Drepţi între Popoare”.
A reuşit să restaureze cele două sinagogi, lăsând în
urma sa două lăcaşuri de cult care pot oricând să concureze cu alte sinagogi din lume, în care viaţa evreiască a
reînflorit vizibil.
În urmă cu un an, la înmormântare, s-au rostit cuvinte
emoţionante despre ing. Abraham Ghiltman (z.l.), cel care
şi-a pus viaţa şi întreaga energie în slujba semenilor săi.
Să ne rugăm Atotputernicului să-i ocrotească şi să-i lumineze odihna veşnică!

iudaice. Doresc să aduc un suflu nou
comunităţii ieşene, să fac din comunitate un loc în care să ne regăsim
ca evrei, unde fiecare dintre noi
contează, un loc unde vom fi implicaţi
şi respectaţi şi, de ce nu, un loc în
care să ne simţim bine împreună.
– Vă doresc succes în activitate,
spre binele comunităţii şi al membrilor
ei. Vă mulţumesc pentru interviul
acordat.

Vizita la Iaşi
a E.S. Adrian
Zuckerman,
ambasadorul
SUA în România

În ziua de 18 noiembrie 2020, E. S.
Adrian Zuckerman a întreprins o vizită
în oraşul Iaşi, pentru a doua oară în
acest an. Şi de această dată, programul vizitei a inclus o serie de obiective
din cadrul Comunităţii Evreilor din Iaşi.
Prima vizită a fost la Sinagoga Mare,
cel mai vechi lăcaş de cult evreiesc
din România, datând din anul 1671.
Ambasadorul Zuckerman a fost
întâmpinat de noul Comitet de conducere al comunităţii şi i-a fost înmânată Placheta de Onoare a Comunităţii Evreilor din Iaşi. Asigurându-ne
de toată prietenia sa, ambasadorul a
acordat Medalia Ambasadei Statelor
Unite ale Americii preşedintei Comunităţii ieşene, Benjamina Ides Vladcovschi.

Ambasadorul Zuckerman a fost
însoţit de Mihai Chirica, primarul Municipiului Iaşi, de Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Iulia
Scântei, senator, Alexandru Muraru,
deputat, și Petru Avram, consilier judeţean. A fost vizitat Cimitirul evreiesc
din Păcurari, unde la Monumentul din
faţa gropilor comune cu miile de victime ale Pogromului antievreiesc din
anul 1941 s-a păstrat un moment de
reculegere, s-au depus coroane de
flori, s-au aprins lumânări în memoria
celor şase milioane de evrei victime
ale Holocaustului şi s-a rostit rugăciunea El Male Rahamim pentru odihna
victimelor.
Următorul obiectiv a fost Casa Muzeelor, care este amenajată în clădirea fostei Chesturi de Poliţie şi găzduieşte astăzi Muzeul Pogromului şi
Muzeul Teatrului Evreiesc.
În Piaţa Prieteniei Româno-Americane, Adrian Zuckerman, împreună
cu Mihai Chirica, Costel Alexe şi celelalte autorităţi publice locale prezente
au plantat un pom care simbolizează
trăinicia prieteniei româno-americane.
În Aula Bibliotecii Centrale Universitare, Excelenţa Sa a participat la o
conferinţă de presă, unde a fost însoţit de senatoarea Iulia Scântei şi de
Gen. Mr. Iulian Berdilă, şeful Statului
Major al Forţelor Terestre.
Pagină realizată de
MARTHA EŞANU
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JCC

ROMÂNIA

JCC
Bucureşti

Călătorie prin Bucureștiul Evreiesc
și lumea cărții pe Lipscani

Luni, 23 noiembrie 2020, am
pornit, călăuziţi de Carmen Florea şi Delia Marc, într-o călătorie
prin Centrul Vechi al Bucureştiului,

JCC
IAŞI

Evenimente interesante
pentru toate vârstele
Membrii JCC Iași au participat
online, alături de celelalte centre comunitare din țară, la comemorarea a
25 de ani de la asasinarea lui Yitzhak
Rabin, fost prim-ministru al Statului
Israel și laureat al Premiului Nobel
pentru Pace. Participanții au putut
afla amănunte inedite despre Yitzhak

JCC
ORADEA

Momente importante, trăite online
La
JCC
O r a d e a ,
activitățile
au continuat
în nota obiș
nuită, desigur
în
condițiile
pandemice
existente.
Centrul Comu
nitar Evreiesc
din Oradea a
fost implicat
în organizarea
unui eveniment special, unul dintre cele
mai importante proiecte culturale ale
FCER-CM: Festivalul Internațional „Mihail Sebastian” (online), a cărui relatare
amplă o puteți citi în prezentul număr al
revistei „Realitatea evreiască”.

JCC
Timişoara

Conexiuni culturale
româno – israeliene

Întâlnirea de pe platforma Zoom
cu Salamon Martin, directorul ICR TelAviv, s-a axat pe „Interferenţe culturale româno-israeliene”, un subiect cu
istorie şi cu numeroase implicaţii de-a
lungul timpului. A fost o şansă pentru
privitori să afle despre numeroasele
proiecte pre-pandemice ale acestei filiale a Institutului Cultural Român – de
la festivaluri precum „Strada RomâJCC BUCUREŞTI
Str. Popa Soare 18
Telefon: 021.320.26.08
E-mail: bucuresti@jcc.ro
www.jcc.ro

ŞTIRI DESPRE

Centrele Comunitare Evreieşti
data aceasta cu un scop caritabil, acela de a ajuta Fundația „Casa Lidia”. Ne
bazăm pe voi, oameni cu inima plină
de compasiune și dragoste, să ajutăm
copiii găzduiți de aceștia să zâmbească. Se pot dona hăinuțe, jucării, cărți,
rechizite școlare, încălțăminte sau
alte lucruri utile pentru copii. Evenimentul se va desfășura atât fizic (cu
respectarea normelor în vigoare), cât
și online pe Zoom.

care a putut fi urmărită în direct prin
Zoom.
O călătorie despre ieri şi azi, despre istoria cărţilor care fac lumea un
loc mai bun. De la moştenirea pe care
ne-au lăsat-o familiile Şaraga, Berkowitz, Hillel, Chrissoveloni, la un popas special la Librăria Cărtureşti-Carusel, alături de dr. Oana Marinache,
istoric de artă (Asociaţia-Editura Istoria Artei), Jean Chrissoveloni (moştenitorul familiei de bancheri) și Doina
Ruşti, scriitoare.

Din viitorul apropiat

Rabin, relatate de un prieten apropiat
al acestuia, Marele Rabin Menachem
Hacohen, și au putut urmări în direct
aspecte de la ceremonia oficială de
comemorare organizată la Memorialul
Yitzhak Rabin din Tel Aviv.
Cu ocazia acestui emoționant și
trist eveniment, directorul JCC Iași,
Albert Lozneanu, a avut deosebita
onoare de a rosti tradiționala rugăciune El Male Rahamim (Dumnezeu Cel
Preamilostiv), inclusiv în traducere,
pentru ca toată lumea să-i înţeleagă
însemnătatea.
Tot în mediul online, membrii JCC
Iași au participat și la cea de-a XVII-a
ediție a programului național Keshet,

care a prilejuit audierea
unor interesante prelegeri despre câteva dintre personalitățile de
origine evreiască din
România interbelică.
Nu doar școala s-a
mutat în mediul online, ci și activitățile
distractive pentru copii organizate de JCC.
Evenimentul „Polinger
– jocuri pentru copii” a
prilejuit zecilor de copii
cu vârste cuprinse între
3 și 16 ani să se revadă
pe Zoom, să se distre-

În data de 4 noiembrie, Comunitatea Evreilor din Oradea și JCC
Oradea, alături de JCC România, au
comemorat 25 de ani de la asasinarea fostului premier israelian Yitzhak
Rabin, ucis în 4 noiembrie 1995 de
un extremist evreu. Evenimentul de la
Oradea a început la Sinagoga Mare
de Rit Ortodox cu rugăciunea de Maariv, oficiată de către prim-rabinul
Shraya Kav. La sfârșitul rugăciunii,
s-au rostit rugăciunile Kadiș și El Male
Rahamim în amintirea lui Yitzhak Rabin. După terminarea rugăciunii, s-a
intrat în legătură online cu JCC România și cu Ierusalim, de unde s-a
transmis expunerea excepțională a
Marelui Rabin Menachem Hacohen,
care a evocat personalitatea, activitatea politică și militară a fostului primministru israelian. De la Marele Rabin
Menachem Hacohen, cel care i-a fost
un apropiat lui Yitzhak Rabin, am aflat
multe lucruri importante și interesante, știute și poate neștiute până acum.
În cadrul evenimentului, președintele
Comunității Evreilor din Oradea, dipl.

ing. Felix T. Koppelmann, a avut o
intervenție video prin care i-a felicitat pe organizatori și le-a mulțumit
pentru modul profesionist în care au
reușit să coordoneze această manifestare importantă. De asemenea, a
subliniat importanța activității religioase a Marelui Rabin Menachem Hacohen în România, când a fost liderul
spiritual al comunităților evreiești din
țara noastră. La sfârșitul comemorării, prim-rabinul Shraya Kav, alături de ceilalți membri ai comunității
orădene, au omagiat
amintirea marelui om
politic prin interpretarea excepțională a
imnului Statului Israel,
Hatikva.
În data de 9 noiembrie, la Comunitatea
Evreilor din Oradea a
avut loc evenimentul
pentru comemorarea
tragicelor întâmplări ce
au avut loc în 1938 și
cunoscute sub numele

de Kristallnacht (v. foto). În memoria
victimelor acelei zile negre din istoria
umanității, conducerea Comunității
Evreilor din Oradea și JCC Oradea
au organizat un eveniment mai restrâns, din cauza situației pandemice
din municipiu. Astfel, ne-am adunat
pentru câteva momente în fața Sinagogii Mari de Rit Ortodox, scăldată
în lumina candelabrelor, păstrând un
moment de reculegere.
REZMUVES IVAN ROBERT
ROBERT SCHORR

nească”, expoziţii de arhitectură, artă
modernă etc., la mari evenimente dedicate Zilei României, cursuri de limba română etc. Dacă noi, în România,
ne-am mândrit cu Festivalul itinerant
„Shalom Ierusalim”, Salamon Martin
are mulţumirea succesului festivalului
stradal din localitatea Zihron Yaakov.
La eveniment au participat persoane
din întregul Israel, care au venit să cunoască muzica, dansul, meşteşugurile şi bucatele româneşti.
Dintre toate filialele ICR, cel de la
Tel Aviv a fost primul care a făcut pasul spre online. Ziua României, când
Primăria Tel Avivului s-a îmbrăcat în
roşu, galben şi albastru, a fost un moment de neuitat. Televiziunile au surprins zeci de israelieni care s-au prins

atunci în horă, au dansat împreună
pe muzică tradițională românească. A
fost un eveniment care a avut un ecou
deosebit, dar care, la fel ca multe alte
evenimente ale anului 2020, nu a putut fi repetat în acest an.
De-a lungul celor aproape opt luni
ce au trecut, s-au succedat câteva
sute de programe. Acestea transpun
pe internet o parte a preocupărilor
ICR. Au fost aniversate personalităţi
şi s-au purtat dezbateri interesante cu
figuri importante din România, Israel,
dar şi cu oameni de cultură care s-au
orientat spre alte zări. Poezia românească a fost promovată, iar acum
sunt israelieni care au început să
descopere cu interes autorii de limbă română. Nici latura culinară nu a

fost neglijată, fiind un domeniu care în
această perioadă stresantă şi încărcată a fost asociat cu relaxarea. Aşa
cum preciza Salamon Martin, există
numeroase proiecte cu instituții din
ţară ce vor fi implementate online şi
se nutreşte speranţa că 2021 va însemna reîntoarcerea la numeroasele
programe cu public pe care ICR le-a
promovat în Israel. Programul de duminică fiind iniţiat de JCC Timişoara,
tema legăturii speciale cu oraşul său
de baştină nu a fost trecută cu vederea. Domnia Sa revine adesea, când
se află în ţară, în oraşul de pe Bega şi
simte o conexiune specială cu urbea
pe care este dornic să o promoveze în
Israel, în calitatea acesteia de viitoare
Capitală Culturală Europeană. (L.F.)

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

#Hanuka Copiilor la București
– duminică, 13 decembrie, de la
ora 10:00 – expoziție de hanukiot și
concursuri cu premii. Cei mici sunt
încurajați să realizeze hanukiot din
materiale neconvenționale, din materiale pe care le găsesc la îndemână
prin casă.
#Maraton Sportiv și de dansuri
israeliene – ediția a II-a, duminică,
13 decembrie, de la ora 12:00. De

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

ADRIAN GUERON
ze și să se joace împreună cu madriha Coral
Zytcer.
Atractivul
program
pentru cei mici a cuprins
povești, concursuri, muzică și dans, precum
și un număr de experimente magice în care
copiii au putut urmări
cu interes și curiozitate
experiențele de fizică și
chimie efectuate de Rozina și Ina de la JCC Iași.
SILVIAN SEGAL

Jcc TimiŞoara
Str. Gh. Lazăr 5
Telefon: 025.620.16.98
Pagină coordonată de
GEORGE GÎLEA
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„Modele și șabloane de locuire ale comunităților
evreiești așkenaze din Moldova” (1775-1930),
o nouă teză de doctorat

Pe 9 octombrie 2020, am participat
online la comisia de îndrumare (alături de conf.dr. Horia Moldovan, lector
dr. Toader Popescu și conducătorul
de doctorat profesor dr. arh. Ana Maria Zahariade) și presusținerea lucrării de doctorat a arh. Irina Nemțeanu:
„Modele și șabloane de locuire ale
comunităților evreiești așkenaze din
Moldova” (1775-1930). Am subliniat
importanța zilei (Ziua Comemorării
Holocaustului din România), comemorată simbolic printr-o discuție atât
de detaliată despre modul în care au
trăit aceste comunități.
Subiectul tezei de doctorat este
inedit, lucrarea este documentată prin
cercetare de teren și arhivă și bine
structurată. Pe lângă argument, introducerea în contextul analizei, lucrarea
cuprinde încă cinci capitole detaliate:
II. Sisteme de referință (Imaginarul
locuirii evreiești în Diaspora; Specificul cultural evreiesc și manifestarea
sa asupra spațiului locuirii urbane;
Mutațiile secolului XIX în diaspora europeană; Lectura orașului contemporan prin prisma locuirii evreiești); III. O
analiză comparativă a modelelor de
locuire evreiască prin programe specifice din Moldova și regiunile vecine

ale principatului (În umbra imperiilor;
O evaluare a tipologiei așezărilor: de
la Legile Magdeburg la miasto - mes-

to - ștetl - târg; De la structura primară de locuire evreiască la perpetuarea nucleelor evreiești în centrele
urbane); IV. Analiza evoluției locuirii
evreiești în Principatul Moldovei (Perspectiva macro-teritorială a teritoriului
moldovenesc de la sfârșitul secolului
al XVIII-lea; O politică de urbanizare
a domniei moldovenești prin întemeierea de târgușoare și reîntemeierea
târgurilor vechi (1775-1863); Auto-

nomia comunitară și începuturile de
sistematizare ale comunelor rurale
(1864-1879); Perioada de modernizare a comunităților
evreiești și a imaginii construite a
fostelor târguri și
târgușoare (18791930); Teme ale
locuirii evreiești din
Moldova; Problema
multiculturalității și
a multicultualității);
V. O evaluare a
fondului construit rămas pe baza
analizei grafice a
șabloanelor spa
țiale de locuire
evreiască din Moldova; VI. Remembering Diaspora . O
continuare: „Prin Moinești, spre Eretz
Israel ”.
Capitolul V se bazează pe o largă documentare, propunând analize
de locuire prin suprapuneri și citiri de
planuri pentru județul Dorohoi: Dorohoi, Săveni, Mihăileni, Rădăuți-Prut;
județul Botoșani: Botoșani, Ștefănești,
Hârlău, Bucecea, Frumușica; județul
Suceava: Suceava, Burdujeni, Ițcani,

Asistența comunitară interbelică

„Societatea pentru Ajutorarea Lehuzelor lipsite de mijloace și botezul copiilor” (Hebre Șoimre Habris)
Comunitatea din București, mare
din punct de vedere numeric, s-a străduit să-și organizeze activitatea prin
crearea de diverse instituții și asociații,
parte din ele destinate asistenței persoanelor nevoiașe, orfanilor, văduvelor, bătrânilor și bolnavilor.
Între aceste instituții de asistență
se remarcă unele dedicate femeilor,
iar una din cele mai importante a fost
„Societatea pentru Ajutorarea Lehuzelor lipsite de mijloace și botezul copiilor (Hebre Șoimre Habris)”, fondată
la 1 mai 1915. După cum reiese din
Statut, avea ca scop „alinarea mizeriei imediate prin ajutoarele date lehuzelor nevoiașe și îngrijirea pruncilor
(botezul copiilor etc.) și strângerea
fondurilor necesare unei clădiri proprii
amenajate pentru maternitate, creșă
și o policlinică”. Veniturile ei proveneau în mare parte din donații, cotizaţii și încasări din spectacole destinate strângerii de fonduri. Începând
cu 1917, când a fost ales Adolphe
Braunstein, Societatea a luat avânt,
fondurile s-au mărit necontenit, iar
prestigiul ei moral a crescut, astfel
că lista membrilor înregistrează 1400
de persoane din toate categoriile
sociale.
Importanța sa a fost confirmată prin faptul că a fost recunoscută
persoană juridică prin Decret Regal
nr. 4020/1923 și înscrisă în Registrul
special de persoane juridice la Tribunalul Ilfov sub nr. 200/1925.
În Darea de seamă și Bilanțul pe
1925 găsim printre donatori Banca
Națională a României, Banca de Credit Român, Banca Agricolă, Banca
Chrissoveloni, Bank of Roumania Ltd,
Banca Comercială Română, Banca
Fortuna, numeroase societăți de asigurare, dar și oameni de afaceri (Mauriciu Blank, Iancu Finkels, Paul Kamerling, Iosef Cohen).
Pentru a-și atinge scopurile prevăzute în Statut, în 1927 aceasta va
fuziona cu Societatea „Institutul Evreiesc Noua Maternitate”.

În 1928 se face primul pas concret
pentru îndeplinirea scopului prevăzut
în Statut: la 3 iunie se pune piatra de
temelie a maternității. La festivitate
au luat cuvântul reprezentanții auto
rităților Capitalei și delegații socie
tăților, felicitând Societatea pentru lăudabila inițiativă. „Ministerul Sănătății
și Ocrotirilor Sociale, Primăria și Co
munitatea Evreilor din București au
promis că vor da tot sprijinul pentru
terminarea și funcționarea mater
nității, creșei și clinicei infantile, care
va fi o binecuvântare pentru popu
lațiunea suferindă, fără deosebire de
religie și naționalitate. În îndeplinirea
misiunei Societății, ea a alinat mizeria
imediată, dând ajutoare lehuzelor sărace și botezând copii și astfel plaga
cerșitului nu se mai cunoaște”, se arată în documenele citate.
La 23 martie 1930, prima Adunare
Generală Ordinară s-a desfășurat, așa
cum spunea președintele asociației,
Adolphe Braunstein, în „căminul nostru, casa scumpă a instituției noastre”
în sediul din strada Raion 98. Un an mai
târziu, în 1931, Henriette și Adolphe
Braunstein fac „o donațiune constând
într-un teren de 1053 mp, evaluat la
100.000 lei, iar Primăria sectorului II
Negru donează un teren de 2500 mp
în strada Theodor Speranția nr. 98”.
Policlinica va fi inaugurată doi ani mai
târziu, pe 30 aprilie 1933.
În documentele aflate în arhiva CSIER (Darea de seamă pentru
1936) este menționat faptul că „în
măreața clădire, compusă din subsol,
parter și etaj, situate pe un teren în
suprafață de 2500 mp, proprietate a
Societății noastre, funcționează de 3
ani o policlinică pentru consultațiuni
obstetricale, ginecologice și pediatrie,
cu diferite alte săli și cabinete medicale, sub conducerea dr. GoldenbergBayler, docent universitar (asistat de
dr. I. Gabriel) și dr. O. Milian, docent
universitar (asistat de dr. Fitzig)”.
Localul policlinicii avea și o casă de
rugăciune, înzestrată exclusiv din

bunăvoința donatorilor și având propriul său buget.
În 1937 denumirea Societății este
completată prin adăugarea numelor „Henriette și Adolph Braunstein”,
cei doi fiind președintele societății și
soția sa. Deși în Darea de seamă a
anului 1937 membrii ei anunțau „deschiderea Maternității cu 40 de paturi
și coșurile pentru nou născuți, un stoc
semnificativ de medicamente și un inventar pentru diferite instrumente, în
valoare de 95 000 lei”, aceasta se va
realiza abia pe 25 iunie 1939.
După cel de al Doilea Război
Mondial, clădirea a avut mai multe
destinații: Dispensarul Antituberculos
nr. 3, Maternitatea Raion, Spitalul unificat de adulți al raionului Tudor Vladimirescu – secția Ginecologie, Spitalul
Caritas – secția Pediatrie. În prezent, la nr. 96 se găsește sediul unei
fundații creștine de ajutorare numită
„Nazarineanul”.
ILDIKO GALERU
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Din activităţile de cercetare ale

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

Fălticeni, Siret; județul Iași: Iași, Bivolari, Podu-Iloaiei; județul Neamț:
Piatra Neamț, Târgu Neamț, Buhuși;
județul Roman: Roman, Băcești,
Dămienești; județul Vaslui: Vaslui,
Codăești, Pungești; județul Bârlad:
Bârlad, Murgeni, Puiești; județul Bacău: Bacău, Moinești, Căiuți, Parincea; județul Tecuci: Tecuci, Nicorești,
Stănisești, Podu Turcului, Târgul
Ivești; județul Fălciu: Huși, Fălciu,
Răducăneni; județul Putna: Focșani,
Odobești, Adjud; județul Covurlui:
Berești, Drăgușeni, Foltești.
Zona și perioada aleasă (17751930) este atractivă prin prisma
populației numeroase, care atingea
odinioară și valori care reprezentau
jumătate și mai mult din populația
unor orașe mari din Moldova. Toate
aceste procente, dar și modul de locuire au fost afectate ireversibil de Holocaust și comunism, perioade care nu
intră însă în sfera studiului. Consider
că o continuare a lucrării și mai ales la
publicarea ei ar trebui avut în vedere
cel puțin momentul 1941, cu schimbarea dramatică a zonelor de locuire, de
la centru la periferic/locuire forțată și
chiar dispariția zonelor de locuire prin
deportare (Moldova și Bucovina de
Sud, prin deportările spre Transnistria).
Până astăzi, în ciuda schimbărilor demografice și a schimbării tipului de locuire în comunism, rămân
urme ale locuirii evreiești, în special
în micile târguri și târgușoare din Moldova (strada principală comercială,
magazine, școli, sinagogi sau cimitire). Această redescoperire a urmelor
evreilor din Moldova prin fotografie și
analiza șabloanelor de locuire este
absolut fascinată și necesară. Este
doar o chestiune de timp până când
ultimele urme de locuire vor dispărea,
înghițite de „modernizări” și demolări
„utile”.
Lucrarea are toate ingredientele
de a deveni o lucrare de referință în
domeniu și sperăm să o vedem cât
mai curând publicată.
Irina Nemțeanu a publicat deja în
numeroase reviste de specialitate (inclusiv Revista de Istorie a Evreilor din
România, nr. 2/2018, număr tematic:
Locuri ale memoriei), este arhitect și
lucrează la un birou de arhitectură
specializat în restaurare, cercetare și
verificare monumente istorice și proiecte de design.
ANCA TUDORANCEA

Muzeul pentru Toleranță
al Centrului Simon Wiesenthal
i-a premiat pe Amal și George Clooney

În cadrul unei gale virtuale, desfășurate pe 28 octombrie, Centrul Simon
Wiesenthal și Muzeul Toleranței i-au acordat actorului George Clooney și
soției lui, Amal, ziaristă la CNN, „Distincția pentru Umanitate 2020”. Cuplul a
fost onorat pentru serviciile aduse cauzelor umanitare din întreaga lume. Recent, Clooney a fost naratorul ultimului documentar al Centrului Wiesenthal,
„Să nu încetezi niciodată să visezi. Viața și moștenirea lui Shimon Peres”, care
va fi prezentat pe site-ul NETFLIX.
George și Amal Clooney au creat „Fundația Clooney pentru Justiție”, care îi
trage la răspundere pe cei învinuiți de abuzuri ale drepturilor omului în întreaga lume. Cei doi sunt implicați și în acțiuni de combatere a sărăciei globale și
sprijină mai multe organizații care se ocupă de această problemă.
George a acceptat distincția în numele lui și al soției, scoțând în evidență
importanța cuvântului „toleranță” în contextul existenței Muzeului Toleranței al
Centrului Simon Wiesenthal. El a recunoscut că în acest domeniu sunt mai
multe eșecuri decât realizări. „Dar dacă ne amintim de cuvântul toleranță,
aceasta este cheia. Toleranță pentru toate rasele. Toleranță pentru toate religiile”, a declarat Clooney. (E.G.)
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Personalități de origine evreiască din România în perioada interbelică Keshet, ediția a 27-a
O cartografiere a valorilor evreoromâne în epoca interbelică ar putea
face subiectul unui ciclu de conferințe,
în acord cu a V-a Poruncă din Decalog, „Respectă-ți părinții“; prin extrapolare – înaintașii, a opinat președintele
FCER, dr. Aurel Vainer, moderatorul
Keshet-ului, organizat online de JCC
România, JCC București, F.C.E.R.,
coordonator – reprezentantul Joint
pentru programe de educație iudaică,
Ery Pervulescu. Conferențiarii – dr.
Aurel Vainer, acad. Răzvan Theodorescu, prof. univ. dr. Carol Iancu,
prof. univ. dr. Sorin Ivan – s-au axat
pe rolul conducerii laice și spirituale în
viața comunității evreiești în vremuri
de încercare – creșterea antisemitismului după venirea lui Hitler la putere, legislația antievreiască în România, anii de edificare a totalitarismului
imediat după război – și creionarea
câtorva schițe de portret reprezentative pentru intelectualitatea română
de origine evreiască din aceeași perioadă. Un moment religios a deschis
reuniunea: El Male Rahamim a fost
psalmodiat de prim-cantorul Emanuel
Pusztai, rugăciune pentru odihna sufletului celor dispăruți, tradusă în română de prim-rabinul Rafael Shaffer.

Aurel Vainer: în apărarea
comunității, Filderman a acționat
prin „memorii”

Îndelungata implicare a dr. Wilhelm
Filderman în viața comunitară, din
1920, când reprezintă Joint-ul în România, până în 1948, când autoritățile
comuniste l-au silit să părăsească țara,
a fost argumentată de dr. Aurel Vainer
prin câteva date: din 1923 a condus
Uniunea Evreilor Români; din 1929
– Uniunea Comunităților Evreiești
din Vechiul Regat. După unificarea
comunităților din Regat și provincii
în 1936, când s-a înființat Federația
Uniunilor de Comunități Evreiești din
România (FUCER), „baza actualei
FCER“, primul președinte a fost ales
Birman, apoi Filderman, între 19401941. A continuat s-o conducă în clandestinitate (1941-1944) și după reorganizare (1945-1947). „Bucureștean
get-beget”, cu studii juridice în Franța,
luptător în Războiul de Reîntregire
(1916-1918), decorat, militant pentru emanciparea evreilor români, a
avut un rol important în elaborarea
unui proiect de Tratat al Minorităților
Naționale la Conferința de Pace de
la Paris, în 1919. Apărându-și comunitatea în anii Holocaustului, „a găsit
modalitatea de a acționa prin memorii adresate mareșalului Antonescu”.
Uneori, cu succes. Evreii din Regat
n-au purtat steaua galbenă. Un număr însemnat de evrei bucureșteni,
o parte din evreii basarabeni și bucovineni au fost salvați de deportare în
Transnistria. Amintitele memorii și-au
dovedit eficacitatea și în 1943 prin revocarea de la deportare a evreilor din
România în lagărul de la Belzec. Trăitor în epocă, vorbitorul a considerat
„că șansa supraviețuirii i-o datorează
lui Filderman”, cu ajutorul căruia a
fost anulată intenția inițială a aplicării „soluției finale” și în România. Împreună cu șef-rabinul dr. Alexandru
Șafran, Filderman a făcut demersuri,
în 1941, la capii Bisericii Ortodoxe Române pentru a opri tragedia
comunității sale. S-a opus oricărei
dictaturi, antonesciană și totalitaristă,
ceea ce l-a costat radierea din baroul
bucureștean și deportarea în Transnistria (30 mai-2 august 1943), fiind
eliberat la intervenția Reginei-Mamă
Elena; exilul, după război.

Prof. dr. Carol Iancu: profil Șafran
– „cărturar pasionat, nu părtinitor,
om al cetății”
Autor al monografiei „O viață de
luptă, o rază de lumină”, editor a două
volume de documente Șafran, 19441947 și 1947-1988, profesorul Carol
Iancu a marcat împlinirea a 110 ani
de la nașterea sa cu o notă confesivă: cum l-a cunoscut invitându-l în
1981 să deschidă cursurile de vară
ale Universității din Aix-en-Provence,
unde Șafran a vorbit despre lupta sa
ca șef-rabin al evreilor români pentru
alinarea suferințelor lor în anii Holocaustului, exilul postbelic, militantismul
pentru prietenia între evrei și creștini,
renașterea Israelului. A fost accentuată importanța anilor de formare: secretar, la 11 ani, al tatălui său, gaonul
Bețalel Zeev Șafran, rabin de Bacău;
elev eminent al Liceului „Ferdinand”
din oraș; studiile absolvite cu brio la
Seminarul Rabinic și Universitatea din
Viena, între anii 1930-1934. Semnificative – opțiunea pentru a fi prim-rabin al comunității băcăuane, deși i se
oferise postul de Mare Rabin de Bruxelles; activitatea sionistă, cu participarea la ultimele congrese sioniste din
1937 și 1939. A fost evidențiat interesul pentru publicistică: colaborarea la
revista cernăuțeană în limba ebraică
„Aher” și în presa de limbă română,
unde îi apar medalioane dedicate unor
filozofi, scriitori evrei, personaje biblice; articole de atitudine – critica Cartei
Albe emise în 1939 de guvernul britanic, prin care se limita dreptul evreilor
de intrare în căminul lor național, în
acord cu Declarația Balfour; elogiul
lui Tolstoi și Masarik pentru faptul de
a fi considerat iudaismul factor civilizator al umanității; Zola, ca apărător
al justiției, nu al evreului Dreyfus. A
fost reliefată importanța operei, focalizată asupra gândirii cabalistice și
eticii iudaice, popularizată în România
de Țicu Goldstein z.l. De „dureroasă
actualitate” se dovedește lupta sa împotriva rasismului, antisemitismului,
antisionismului. „Șafran a fost independent față de Putere, cărturar pasio-

nat, dar nu părtinitor, om al Cetății,
conferențiar de prim rang, pionier al
libertății”.

Prof. dr. Răzvan Theodorescu:
Harry Brauner, un cunoscător
profund al folclorului românesc

Pornind de la aserțiunea că oamenii de știință evrei au reușit să pătrundă subtilitățile ființei românești, prof.
Răzvan Theodorescu l-a evocat pe
Harry Brauner, pe care îl consideră
cel mai mare folclorist român. Frate
cu artistul Victor Brauner, la fel ca alți
cercetători evrei care s-au ocupat cu
dezvăluirea spiritului și esenței culturii române, Harry și-a dedicat viața
descoperirii și valorificării tezaurului
popular românesc. De-a lungul vieții,
din care 12 ani și i-a petrecut în închisori comuniste, implicat în procesul
Pătrășcanu, apoi ani de zile în domiciliu forțat, Harry Brauner a cercetat
profund viața satului, a înregistrat
5000 de melodii populare românești,
pe care apoi le-a analizat și le-a disecat. El a participat și la campaniile
rurale ale sociologului Dimitrie Gusti,
făcând echipă cu etnomuzicologul
Constantin Brăiloiu. În timpul dictaturii lui Antonescu a fost profesor la
un liceu evreiesc, iar după 1944 și-a
îndeplinit un vis vechi, prin crearea Institutului de Etnografie și Folclor. Harry Brauner a descoperit mari artiști de
muzică populară, în primul rând pe
Maria Tănase, pe care a dus-o pe
scenă, dar și pe Maria Lătărețu și Fănică Luca. A colaborat cu intelectuali
de diferite orientări, ca Mircea Vulcănescu, Petru Comarnescu, Traian
Herseni, iar după 1944 a fost sprijinit
de Lucrețiu Pătrășcanu în realizarea
proiectelor sale.
Harry Brauner, și-a amintit vorbitorul, a fost câțiva ani coleg cu el. Era un
om blând, fără spirit de răzbunare, în
pofida anilor de închisoare. O mândrie
pentru cultura românească, a trăit 80
de ani într-o discreție totală. Brauner
rămâne un nume de referință în cultura română, un român valoros și un
evreu prin subtilitate, și-a încheiat prezentarea prof. Răzvan Theodorescu.

Prof. dr. Sorin Ivan - personalități
ale avangardei românești

În prelegerea sa, prof. Sorin Ivan a
subliniat că modernitatea în literatura
și arta din România se datorează creatorilor evrei . El a enumerat, aproape
exhaustiv, personalitățile ilustrative
evreiești ale acestui curent, cu cele
mai importante particularități în operele lor. Prezentându-l pe Tristan Tzara, părintele dadaismului, prof. Ivan a
subliniat că dadaismul s-a născut ca o
mișcare de protest și de revoltă în literatură. A fost o placă turnantă în literatură, care a iradiat și în alte forme de
artă. Mai târziu Tzara, a cărui carieră
s-a desfășurat în Franța, a adoptat suprarealismul, iar poeziile sale au căpătat accente tragice. Ilarie Voronca
a creat o operă valoroasă. El exprimă
cel mai complex spiritul avangardei
prin promovarea libertății fără limite a
poeziei. Victor Brauner se înscrie în
această pleiadă nu numai ca pictor,
ci și ca poet suprarealist, care preia și
constructivismul. Scriitorul Sașa Pană
a jucat un rol important în cristalizarea
și afirmarea suprarealismului în literatura română de avangardă, realizând
și romane de avangardă. Gherasim
Luca a fost poet român și francez, teoretician al suprarealismului, creator
al unui manifest despre suprarealism,
împreună cu Dolfi Trost, teoretician,
grafician și poet suprarealist român.
Din cauza existenței unui grup numeros de scriitori români de avangardă,
André Breton, fondatorul curentului
suprarealist, a ajuns la concluzia că
suprarealismul s-a mutat la București.
Prof. Sorin Ivan a adăugat la
această prezentare numele unor
scriitori evrei români interbelici: Max
Blecher, Mihail Sebastian, Benjamin
Fondane, Paul Celan. „Scriitorii evrei
români au avut o contribuție fundamentală la modernizarea literaturii
române, au promovat-o pe scena
internațională. Ei au fost cei care ne-au
scos din zona de marginalizare istorică a provincialismului“, a conchis
vorbitorul.
IULIA DELEANU
EVA GALAMBOS

Importanța dialogului interreligios, ieri și azi
60 de ani de la întâlnirea lui Jules Isaac cu Papa Ioan al XXIII-lea

Puseului de extremism, azi, în Franța, profesorul Carol
Iancu îi replică prin studiul despre întâlnirea, acum 60 de
ani, a istoricului francez Jules Isaac cu Papa Ioan al XXIIIlea, marcând demararea procesului de reconciliere între
Biserica Romano-Catolică și iudaism. Faptul de a fi fost
publicat la noi, în publicația Apostrof nr. 10, 2020, este de
bun augur pentru poziționarea majorității intelectualității
românești față de combaterea fenomenului. Studiul se
remarcă prin profunda documentare a
omului de știință, valoarea memorialistică, știut fiind că profesorul Iancu a fost
peste 20 de ani secretar al Asociației
Prietenilor lui Jules Isaac, înzestrările
literatului fiind vizibile din start.
Jules Isaac, atunci octogenar, a
considerat întâlnirea ca fiind rezultatul
unui proces îndelungat de apărare a
„adevărului și dreptății”, început în timpul Afacerii Dreyfus, alături de prietenul
său, scriitorul neevreu Charles Péguy,
după o perioadă de abținere, spre a nu-i fi interpretat gestul pro domo: tatăl lui era ofițer francez de origine evreiască. Alt moment de referință: 1933, când avertizează
asupra pericolului amenințând democrațiile europene prin
venirea la putere a lui Hitler în Germania. În anii Șoah-ului,
când soția și fiica lui pier „fiindcă se numeau Isaac”, își
concentrează întreaga forță intelectuală scriind „Isus și Israel”, carte fundamentală prin demonstrația „trădării Evangheliilor de către învățământul tradițional al Bisericii”, cu
argumente venite din studierea de cărți religioase aflate
în biblioteci monahale, puse la dispoziție de protectoarea

sa, Germaine Bocquet. Cartea, terminată în 1946, a fost
publicată în 1948. Concluzii: Isus s-a născut din mamă
evreică, apostolii erau evrei, dragostea de Dumnezeu și
de oameni, precept de bază al creștinismului, a fost statuată în Tora, guvernatorul roman Pilat din Pont a fost cel
care l-a condamnat pe Isus la moarte.
Un accent special e pus asupra cărturarului dublat de
omul de acțiune, cu referire la memorandumul, prezentat în 1947, la Conferința de apropiere
iudeo-creștină de la Seelisberg, unde
Jules Isaac este invitat, intitulat Despre antisemitismul creștin și mijloacele de a-l remedia printr-o redresare a
învățământului creștin. Cu toate rezervele trimisului de la Vatican, ideile memorandumului se regăsesc în Carta de
la Seelisberg, unde se recomandă „corectarea erorilor privind poporul evreu
în manualele creștine”. Înlocuirea
„învățământului disprețului”, generator
de antisemitism, cu „învățământul stimei” a fost mobilul
demersurilor lui Jules Isaac pentru întrevederea cu Papa
Ioan al XXIII-lea. Suveranul Pontif a încredințat cardinalului Bea misiunea de a crea o subcomisie care să studieze
„chestiunea antisemitismului creștin”. La Conciliul Vatican
II, deschis de același Papă în 1962, a fost adoptată, în primă redactare, Declarația Nostra Aetate, prin care acuzația
de deicid era eliminată. Începeau noi relații între creștini și
evrei. Dialogul interreligios își dovedește, azi, cu atât mai
mult importanța.
IULIA DELEANU
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De ziua sa, cele mai bune urări pentru Aurel Vainer!

Timp de 15 ani dr.
Aurel Vainer a condus
Federația cu dăruire,
tenacitate, cunoaștere
a științei managementului. Înzestrările,
neobișnuita
capacitate de muncă și-au
pus amprenta pretutindeni unde a activat:
cadru didactic asociat
la ASE și Centrul de
Perfecționare a Cadrelor Didactice din
Economie, prim-vicepreședinte și vicepreședinte al
Camerei de Comerț și Industrie a României. În cei
88 de ani de viață și peste 70 de ani de muncă,
puterea de a asculta păreri contradictorii și a găsi
soluții amiabile a făcut să-i atragă oamenii în jurul
său. S-a ilustrat, deopotrivă, în știință și viața publică. Autor a zeci de articole, studii publicate în țară
și peste hotare, al unor cărți de marketing, Doctor
Honoris Causa al Universității „Titu Maiorescu” din
Capitală, Membru de Onoare al Academiei Oamenilor de Știință, a reușit, totodată, să fie prețuit în

Parlamentul României în trei legislaturi, a primit titlul de Cetățean de Onoare al Bucureștiului și al
orașului său natal, Ștefănești. I s-au decernat din
partea statului român: Ordinul „Steaua României”
în Grad de Ofițer; Ordinul Național „Steaua României” în Grad de Comandor; din partea statului francez: Ordinul Național al Legiunii de Onoare în Grad
de Cavaler; din partea statului german: Crucea de
Merit în rang de Ofițer al Ordinului de Merit. S-a bucurat de stima celor mai înalte foruri ale Israelului,
a marilor organizații evreiești internaționale.
În calitate de președinte al F.C.E.R., a reușit
să facă enorm de mult pentru conservarea patrimoniului sacru, să amplifice buna conlucrare cu
autoritățile, să creeze un climat propice mai bunei
cunoașteri între populația majoritară și comunitatea evreiască, să dea un nou impuls dialogului
interreligios, să revigoreze viața comunitară și s-o
întinerească la propriu, dacă ne gândim câtor tineri
le-a deschis accesul la conducerea Federației și a
Comunităților.
Un om care respectă trecutul și gândește în
perspectivă: secretul longevității creatoare.
La mulți ani! și Ad Mea Veesrim!
IULIA DELEANU

Ovidiu Bănescu,
un veteran al muncii
în Federația Comu
nităților Evreiești din
România, este și unul
dintre cei mai iubiți
și apreciați membri
ai comunității. Acest
sentiment se manifestă pe tărâm profesional atât în relațiile lui
cu colegii de serviciu,
cât și cu nenumărații
colaboratori care vin
zi de zi cu treburi concrete la sediul FCER.
Faptul că știe tot ceea ce e de știut din viața
Federației îi permite să găsească soluțiile cele mai
adecvate, cea mai recomandabilă cale care să

asigure tuturor prosperitatea, chiar și în dificilele
condiții ale pandemiei, de când resursele Federației
s-au redus simțitor. Când apare o situație mai dificilă, în mod frecvent auzi: „Stai să vedem și ce idee
are dl Bănescu”.
Deși uneori nu pare, este adeptul relațiilor „de
la om la om” și este atent și ține cont de nevoile
colegilor și ale tuturor salariaților Federației. Este
dedicat iudaismului și s-a implicat de multe ori, și în
țară și în străinătate, în acțiunile organizate, legate
de problemele cu care trebuie să se confrunte comunitatea evreiască și ne-a reprezentat cu cinste
la diferite foruri internaționale.
Recunoașterea acestor calități s-a concretizat în realegerea lui în funcția de vicepreședinte
al FCER. Felicitări și îi urăm în continuare
viață lungă și putere de muncă în frumoasa lui
carieră.
La mulți ani!

Ovidiu Bănescu, mulți ani cu sănătate și împliniri!

Ad Mea Veesrim, Albert Kupferberg!

Chiar dacă nu mai este în conducerea Federației Comunităților Evreiești
din România, Albert Kupferberg continuă să fie mereu printre noi. Cine l-a cunoscut odată pe Albert Kupferberg și a avut norocul să se apropie de el, nu-l
va uita. Un om plin de delicatețe, care nu a jignit niciodată pe nimeni, atașat
și astăzi vieții comunității, Albert Kupferberg, un adevărat domn prin comportament, continuă să ne servească drept exemplu. Este interesat și se implică
în continuare într-o serie de probleme comunitare, succesul evenimentelor
organizate de Fundația „Filderman” atestă acest lucru. Se spune de obicei că
nimeni nu este de neînlocuit. În ceea ce-l privește, nu este cu totul adevărat.
E posibil ca munca pe care a făcut-o să fie continuată tot așa de bine, dar în
raporturile cu oamenii este un model.
De aniversarea lui îi dorim multă sănătate, și lui și soției, transmițându-i
dorința noastră sinceră de a-l felicita încă mulți ani de-acum înainte.
Ad Mea Veesrim!

75 de ani de la procesul din Nürnberg

La 20 noiembrie 1945 a început procesul de la Nürnberg,
primul proces în care persoane,
nu țări, au fost judecate pentru
crime de război. Procesul a fost
condus de judecătorul american
Robert Jackson, de la Curtea
Supremă a SUA, și judecătorul
britanic Sir Hartley Shawcross,
iar pe banca acuzării se aflau
22 de demnitari naziști de rang
înalt. Deoarece Hitler și Joseph
Goebbels s-au sinucis, dintre
conducătorii supremi ai Germanei naziste în fața tribunalului s-a
aflat Hermann Göring, al doilea
om al Reichului. Condamnat la
moarte, înainte de a fi executat
s-a sinucis și el.
Cei 22 de acuzați reprezentau eșalonul superior al puterii
naziste, inclusiv trei generali care
au condus războiul – Alfred Jodl,
Karl Dönitz și Wilhelm Keitel.

Patru dintre acuzați – Keitel,
Jodl și Ribbentrop, fostul ministru de externe, și Göring – au
fost condamnați la moarte, res
tul a primit condamnări de la
închisoare pe viață până la 10
ani. Adolf Eichmann, unul dintre organizatorii Holocaustului,
a reușit să fugă, dar mai târziu
a fost capturat de agenți israelieni, judecat la Ierusalim și
executat.
Deși acesta nu a fost procesul Holocaustului, pentru prima
dată o mare parte a publicului
din întreaga lume a aflat despre atrocitățile comise împotriva
evreilor. În aprilie 1946 a fost
audiat ca martor Rudolf Höss,
fostul comandant al lagărului de
la Auschwitz. Ziariștii care s-au
aflat la proces au relatat că acesta a explicat cu sânge rece, cum
a ales să folosească Zyklon B,

deoarece nu credea că monoxidul ar fi destul de eficient pentru
a omorî un număr mare de persoane. Un șoc similar a produs
și mărturia lui Otto Ohlendorf,
comandantul Eisatzgruppen D,
grup paramilitar care organiza și
finaliza execuțiile în masă. El a
recunoscut că între 1941-42, în
campania din Ucraina, a omorât
90.000 de evrei, inclusiv copii și
un număr mare de comisari sovietici. Deși la Nürnberg cei doi
au apărut ca martori, mai târziu
au fost judecați și executați.
Au existat și critici ai procesului, dar opinia publică mondia
lă, mai ales cei ce au suferit de
pe urma atrocităților celui de-al
Doilea Război Mondial, au considerat că s-a făcut dreptate. În
acest fel trebuie apreciat și astăzi, după 75 de ani, procesul de
la Nürnberg. (E.G.)
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Președinți de comunități născuți în luna decembrie
n Sorin Lucian Ionescu, președintele CE
Constanța, dovedește înzestrări
de bun gospodar, dorință de reînnoire a vieții evreiești într-o comunitate mică, cu ambiții mari. A depus documenția pentru restaurarea Sinagogii Mari din Constanța,
oraș cu potențial turistic ridicat,
conștient fiind de atracția pe care
ar putea-o excercita un asemenea obiectiv turistic. Deocamdată,
a reușit să facă reinaugurarea sediului comunitar,
cu o sală de rugăciuni existentă în incintă, pentru
ca viața religioasă să se deruleze în parametrii
normalității.
n Tiberiu Kornreich, preșe
dintele CE Baia Mare, s-a făcut
remarcat prin devotament, spirit
gospodăresc, capacitate de revigorare a comunității sale. A reușit
ca, într-un timp relativ scurt de
când conduce comunitatea, să
atragă în jurul său oameni din toate segmentele de vârstă. Are grijă,
cu precădere, de supraviețuitorii
Holocaustului, puțini câți mai sunt, se precupă de
buna întreținere a patrimoniului sacru și a celui economic, cultivă bunele relații interetnice și interreligioase, organizează programe de educație iudaică.

Președinți de comunități născuți în luna ianuarie
n Raoul Vizental, preșe
dintele CE Arad, are în custodie
una din comunitățile mari din țară,
cu o viață socială și culturală intensă. Persoanele vârstnice de la
Căminul „Aeva Elisheva și Adalbert Huber-Huber” din Arad se
bucură de o atenție specială, ca
și toți ceilalți asistați la domiciliu.
Grija a crescut acum, de când
situația epidemiologică generată de coronavirus a
accentuat-o. Continuă gospodărirea eficace a bunurilor de patrimoniu economic, a bunei comunicări
cu oficialitățile locale, cu organizațiile de minorități
naționale.
n Iosif Valter, președintele
CE Bistrița, a reușit în scurtul
răstimp de la alegerea la conducerea comunității să-și pună în
aplicare dorința de îmbunătățire
a vieții religioase, să-i antreneze
pe membrii comunității în acțiuni
de voluntariat, cu atât mai mult cu
cât restricțiile sanitare generate
de pandemie au necesitat-o, dat
fiind numărul mare de oameni din grupa de risc pe
care-i are în îngrijire. În același timp, se preocupă
de acțiuni culturale, stimulat și de faptul că Sinagoga din Bistrița este un reper cunoscut în viața
culturală a României.
n Nadia Ustinescu, preșe
dinta CE Brăila, ia parte de multă
vreme la viața comunitară brăileană. Gazdă impecabilă în toate
Hanuchiadele, a devenit și gazdă
la fel de primitoare de când Brăila reprezintă un punct cultural de
referință prin organizarea Festivalului Internațional „Mihail Sebas
tian“, chiar dacă anul acesta nu s-a
putut desfășura decât online. Firește că, prin profesiune, este mult angajată în coordonarea problemelor locale de asistență socială și medicală. Continuă
bunele relații interetnice tradiționale la Brăila.
n Benjamina Ides Vladcovschi, președinta
recent aleasă a CE Iași, dovedește
capacități organizatorice, tact,
energie în conducerea unei
comunități importante, cu tradiție
culturală bogată. A reușit ca viața
comunitară ieșeană să continue
fără sincope pe toate planurile: asistență socială și medicală,
viață religioasă, întreținerea patrimoniului sacru, buna gospodărire
a patrimoniului imobiliar, activitățile de educație
iudaică, parteneriate cu instituții culturale, acțiuni
comemorative, bune relații cu oficialitățile.
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Congresul al IV-lea al FCER

a spus dr. Aurel
Vainer, care a
amintit definiția sinagogii: loc de rugăciune, adunare, învățătură. Primrabinul Rafael Shaffer a mărturisit
ce simte când se apropie de Templul
Coral: „o mare răspundere”. Caracterizat de Maia Morgenstern „loc al dialogului cultural”, Templul Coral are și
o conotație afectivă pentru Irina Cajal:
„În acest Templu, șef-rabinul Șafran
i-a căsătorit pe părinții mei”. Consilierul prezidențial prof. univ. dr. arh.
Sergiu Nistor a arătat că „deși a fost
construit de evrei așkenazi, cei doi
arhitecți care l-au proiectat au optat
pentru un stil mauro-bizantin”. A fost
schițat un istoric al edificiului.

(Urmare din pag. 5)

Templul Coral,
carte de vizită a DAPI
Procesul deloc ușor al reabilitării
Templului Coral din București, subiect
la rememorării directorului DAPI, ing.
Rudy Marcovici, imaginea – Vali Cohen, s-a constituit într-o sugestivă
carte de vizită a Departamentului,
care are în grijă 85 de sinagogi, 852
de cimitire. Problemele întreținerii cimitirelor sunt mari și grele: „O luptă cu
morile de vânt”. Modernizarea CIRurilor este, însă, un succes. La CIR
Cristian s-a refăcut complet terasa. La
CIR Eforie Nord se speră să fie puse
în funcțiune centrale termice, care să
asigure folosirea sa în orice sezon.
Au fost derulate începuturile reabilitării Templului Coral: elementele extrase, numerotate și depozitate. Apoi
– armăturile, injectările, conexiunile
metalice, vitraliile. A fost retrăită inaugurarea fațadei în 2011, apoi, ultimele
retușuri. „Și iată...”, a încheiat Rudy
Marcovici, lăsând imaginea generală
să vorbească.

Cea de-a doua zi a Congresului a
fost dedicată discutării problemelor legate de Actualitatea vieții comunitare,
fiind distribuit participanților și un Raport despre activitatea comunităților
în ultimii patru ani, cu detalii despre
proiectele și realizările acestora.
Lucrările au debutat cu prezentarea
de către președintele nou ales, Silviu
Vexler, a Hotărârilor Congresului, apoi
fiind citite mesajele primite de la Israel
Sabag, directorul JOINT România, Ro-

al Consiliului de Conducere, a arătat că BB ar putea face multe pentru
viitorul Federației și, împreună, ar
putea dezvolta noi activități. Vorbitorul s-a referit la dezvoltarea relațiilor
internaționale, domeniu în care BB
are rezultate bune. Folosindu-se de
această experiență, atât pe plan intern, cât și extern, Federația și BB ar
putea progresa mai mult, întărindu-și
legăturile cu organizațiile evreiești
prietene și vecine. BB, a mai spus
el, are protocoale de colaborare cu
organizații din Europa, America și alte
regiuni. Deși nu sunt organizații mari,
BBR și Federația și-au pus amprenta pe politica românească, a conchis
vorbitorul.
DAN FLOROIAN, președintele CE
Brașov, a felicitat noua conducere și-a
exprimat susținerea comunității din
Brașov pentru activitatea Federației
și pentru noua conducere. În același
timp, el a lansat o invitație noii conduceri și membrilor comunităților să vină
în vizită la Brașov.
Prof. univ. ALEXANDRU VIRGIL
VOICU, din partea CE Cluj, a declarat că vorbește în numele membrilor
comunității clujene, nu al conducerii acesteia. Fiind ales de enoriașii
comunității, el s-a simțit obligat să
vină și să reprezinte voința lor aici,
la Congres. A mulțumit Irinei Cajal
că i-a propus să facă parte din Comisia de Etică și a asigurat Congresul că este gata să răspundă la toate
solicitările. A. Voicu a felicitat organizatorii pentru buna desfășurare a
Congresului.
Prim-rabinul RAFAEL SHAFFER
a explicat simbolistica scării lui Iacob,
pe care urcă și coboară îngerii, deși
au aripi, respectiv, așa avansează oa-

nald Lauder, președintele Congresului
Mondial Evreiesc, și Aurel Percă, Arhiepiscopul Mitropolit de București al
Arhiepiscopiei romano-catolice.
Primul care a luat cuvântul a fost
FELIX KOPPELMANN, președintele
CE Oradea, care i-a felicitat pe cei
care au reușit să organizeze în
condiții optime Congresul, a mulțumit
participanților care s-au deplasat la
București și i-a felicitat pe noii aleși.
Președintele CE Oradea a oferit ajutorul comunității și al lui personal pentru
celelalte comunități, indiferent dacă
sunt mici sau mari. El a subliniat rolul
și importanța comunităților în contextul Federației și a cerut noii conduceri
să țină cont de acest lucru. Congresul
a votat corect, a spus el, referindu-se
la noua conducere (președinte, vice
președinte, secretar general) care,
după părerea lui, nu este o tripletă,
ci un careu de ași, cel de-al patrulea
membru fiind președintele de onoare,
dr. Aurel Vainer, care, cu experiența
lui, poate sprijini activitatea celor trei.
Aceștia, prin munca lor, trebuie să demonstreze că au meritat încrederea
celor care i-au votat. Într-o a doua luare de cuvânt, președintele CE Oradea a salutat alegerea Irinei Cajal în
funcția de președinte al Comisiei de
Etică și Mediere.
JOSE IACOBESCU, președintele
BBR, vorbind în calitate de membru

menii, treaptă cu treaptă; acest lucru îl
dorește și noii conduceri.
BENJAMINA IDES-VLADCOVSCHI, președinta CE Iași, după ce
a felicitat noua conducere, a invitat
membrii comunităților să participe la
comemorarea a 80 de ani de la Pogromul din Iași, care va fi marcată la 29 iunie 2021. Comunitatea intenționează
să-i invite și pe președintele Iohannis,
precum și un reprezentant al Casei
Regale. Președinta CE Iași a cerut
conducerii Federației să se acorde o
competență mai mare comunităților
locale pentru stabilirea unor programe
de lucru ale salariaților în funcție de
necesități.
IRINA MARIN CAJAL s-a angajat
ca, în noua sa funcție de președintă a
Comisiei de Etică și Mediere, să sprijine activitatea Federației, continuând
în acest fel tradiția moștenită de la tatăl ei, acad. Nicolae Cajal.
DAN HAS, președintele CE Zalău,
a mulțumit pentru sprijinul acordat
comunității din Sălaj, mai ales pentru fondurile primite, cu care a putut
cumpăra un sediu pentru comunitate.
El și-a exprimat speranța că va putea
construi o sinagogă, precum și că va
realiza un monument al Holocaustului în cimitir; el a menționat că evreii
din Sălaj nu au murit numai în deportare, ci și în anii ’40, când s-au aflat
printre victimele masacrelor comise

Ides Vladcovschi, Luciana Carmela
Friedmann, Emanuel Nadler, Mircea Rond, Iancu Aizic, Felix Koppelmann, Hainrich Brif, Ivan Bloch, Liviu
Lăcătușu, Sorin Blumer, Ivan Schnabel, David Lieberman, Corneliu Sabetay, Vasile Dub; membri supleanți
– Raoul Vizental, Robert Schwartz.
Președintele nou ales, Silviu
Vexler, felicitat de dr. Aurel Vainer,
a mulțumit participanților, și-a exprimat dorința de îmbunătățire a vieții
evreiești, de dialog interuman. Și-a
reafirmat credința în democrație. A
supus noului Consiliu de Conducere
propunerile pentru alcătuirea noului
Comitet Director, care, pe lângă membrii de drept (președinte Silviu Vexler,
vicepreședinte Ovidiu Bănescu, secretar general Eduard Kupferberg,
prim-rabin Rafael Shaffer), are și
șapte membri aleși, fiind propuși: Luciana Friedmann, Felix Koppelmann,
Emanuel Nadler, Mona Bejan, Silvian Horn, Rudy Marcovici, Ery Pervulescu. Propunerile au fost votate, cu
două abțineri.

A DOUA ZI A CONGRESULUI FCER

Căminul „Rosen” întinerește
Unul dintre proiectele mari ale
FCER, reabilitarea și modernizarea
în întregime a Căminului „Rosen”,
demarată în 2011 și aproape de finalizare în prezent, a fost prezentat de
directoarea DASM, dr. Mona Bejan.
Au fost amintiți sponsorii principali:
Fundația Caritatea, JOINT-ul. Laitmotivul documentarului a fost „Înainte...
Și după...”. Au fost trecute în revistă
metamorfozele petrecute la etajul al
doilea, unde confortul e competitiv cu
al oricărui centru rezidențial european
de prestigiu; transformările de la etajul
întâi; modernizarea bucătăriei după
prescripțiile cașer: parve, lactate, carne. Continuă renovarea parterului și
demisolului. După terminarea lucrărilor, Căminul va avea o capacitate de
248 de locuri.

REZULTATELE ALEGERILOR
ȘI FORMAREA COMITETULUI DIRECTOR
Președinta Comisiei de numărare
a voturilor, Nadia Ustinescu, a prezentat lista Organelor de Conducere nou alese ale FCER: președinte,
Silviu Vexler; vicepreședinte, Ovidiu
Bănescu; secretar general, Eduard
Kupferberg; președinta Comisiei de
Etică și Mediere, Irina Sanda Marin
Cajal.
Membrii Consiliului de Conducere – membri ai comunităților: Ery
Daniel Pervulescu, Rudy Marcovici,
Mona Bejan, Robert Schorr, Iuliu
Licht, Mirela Așman, Radu Sacagiu,
Silvian Horn, Jose Iacobescu; membri
supleanți – Robert Roth, Adrian Gueron.
Membrii Consiliului de Conducere
– președinți de comunități: Benjamina

împotriva românilor și evreilor de către unități paramilitare maghiare la Ip
și Trăsnea. Chiar dacă comunitatea
este mică, numai de 67 de persoane,
există în Zalău o viață evreiască. Se
organizează diferite programe; astfel
în acest an, de Ziua Internațională a
Holocaustului, au participat peste 600
de persoane, inclusiv ambasadori și
personalități politice românești.
În încheierea lucrărilor Congresului, președintele Silviu Vexler a
mulțumit tuturor celor care s-au implicat în organizarea și desfășurarea
Congresului și i-a salutat separat pe
cei mai vechi angajați ai Federației
(Sandu Câlția). Aniversaților zilei, Mircea Rond și Liviu Beris, li s-a urat ani
mulți și sănătate.

NOUA CONDUCERE A FCER,
GÂNDURI LA ÎNCHEIEREA
CONGRESULUI
Dr. Aurel Vainer: continuitatea,
o valoare esențială
„Suntem în a doua zi și vă mulțu
mesc că ați contribuit la reușita lucrărilor acestui congres. Cel mai important lucru, am reușit să adoptăm o hotărâre de alegere a noului președinte
în persoana lui Silviu Vexler, căruia îi
mulțumesc foarte mult pentru activitatea îndelungată în Federație, pentru
care acum culege roadele”, a spus în
deschiderea discursului său dr. Aurel
Vainer, care a vorbit și despre câteva
principii care ar trebui să ghideze activitatea noii conduceri.
„Silviu Vexler, te rog să nu uiți cele
patru principii sub care s-a desfășurat
congresul nostru: democrație, continuitate, solidaritate, performanță.
Sunt convins că ai un potențial
enorm și că o să poți duce Federația
pe noi trepte. De asemenea, cred că,
dacă vei fi aproape de oameni, vei
avea rezultate performante.
Nu sunt mulți evrei în România,
dar suntem o comunitate care contează în foarte multe locuri. Nu trebuie
să ne intereseze că sunt rezultatele
lui Silviu Vexler, ci că sunt rezultatele
Federației. Iar acest Consiliu nou, în
care au intrat și unele elemente tinere, așa cum este Ery Pervulescu, trebuie să fie împreună, să promoveze
această abordare democratică.
Sunt probleme de rezolvat, pe
care sunt convins că o să le rezolvați,
și vă asigur de tot sprijinul meu, complet dezinteresat și marcat de principiul neamestecului. O puteți face cum
credeți mai bine pentru mersul înainte al Federației”, a mai spus dr. Aurel
Vainer, care a amintit și câteva dintre
direcțiile și proiectele care merită continuate. „Cred că o misiune importantă este să căutați să puneți în mișcare
mai bine acest program de convertire,
de trecere la iudaism a celor care își
doresc cu adevărat, cu mintea și cu
sufletul.
Mesajul meu principal este ca viața
comunitară evreiască să nu dispară
din România. Asta înseamnă că trebuie să ne adunăm și să ne comportăm ca niște frați adevărați și la bine,
și la mai puțin bine.
De asemenea, ce m-a preocupat pe mine și cred că ar fi bine să
fie o preocupare în continuare, este
dezvoltarea vieții evreiești în micile
comunități. Nu peste tot mai sunt sinagogi utilizabile, dar trebuie căutat
ca evreii să fie aduși în sinagogă,
pentru că religia noastră a însoțit în
permanență poporul evreu.
În plus, noi am promovat mereu și
dorim să fie promovat în continuare dialogul interreligios în
România. De asemenea, este
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foarte important să intensificăm relația cu Israelul.
Grija față de supraviețuitorii
Holocaustului și de memoria victimelor este o misiune care trebuie continuată. Să nu uitați că moștenirea istorică primită de la înaintași este una
foarte bogată. Avem un număr de 85
de sinagogi și cred că trebuie continuat programul de restaurare a acestora.
Să fim cu toții sănătoși, iar viața
comunitară să continue. Vreau să vă
asigur că ați ales un președinte foarte
capabil și care poate face o simbioză
perfectă între tinerețe și gândire matură și lucidă.
Te felicit, Silviu Vexler, și îți doresc
mult succes!”, a mai spus dr. Aurel
Vainer.

Silviu Vexler – perspective
„Când cineva spune cuvinte frumoase despre tine, inițial te simți foarte bine. Ulterior îți dai seama că este
și o obligație de a merita acele cuvinte
în continuare.
Eu contez în activitatea din următorii patru ani pe toți membrii Consiliului de Conducere și pe sfaturile
fiecărui membru al unei comunități
evreiești. Nimeni nu are adevărul
absolut și nimeni nu poate rezolva
totul de unul singur. Împreună avem
o șansă”, a spus în deschiderea discursului său noul președinte al FCER,
Silviu Vexler, care a prezentat și câteva direcții și obiective care trebuie
urmate în viitorul mandat.
„În primul rând, cred că o problemă asupra căreia trebuie să ne
aplecăm în mod special este partea de finanțare, respectiv atragerea
de fonduri externe. Pe termen lung
aceasta va fi o problemă care va
cântări mult în activitatea Federației
și a comunităților. Avem în prezent
un birou de finanțări, care cred că
ar trebui completat cu specialiști în
fonduri europene. Specialiști cu acte
în regulă care să poată, alături de
comunitățile evreiești, să găsească
soluții pentru accesarea de fonduri
europene. O dificultate în acest sens
este scrierea proiectelor în sine, de

aceea este necesară atragerea unor
specialiști. În plus, mai sunt disponibile granturile norvegiene și fondurile
disponibilizate de asociațiile evreiești
internaționale, precum și alte tipuri de
finanțări de la Uniunea Europeană.
Nu vreau să par prea materialist, dar
partea financiară stă la baza fiecărei
cărămizi, în orice proiect am vrea să
dezvoltăm.
În al doilea rând, pentru viața de
cult, cred că este esențial să nu existe nici o comunitate din țară, oricât de
mică ar fi, care cel puțin de sărbătorile mozaice să nu aibă un oficiant de
cult sau un rabin. Nu va fi ușor, dar nu
cred că este imposibil. Și aici partea
financiară contează din nou, pentru
că oficianții de cult trebuie pregătiți și
plătiți.
De asemenea, este o problemă în
ceea ce privește persoanele care fac
tăierile religioase. De mult timp, noi
invităm hahami din afara țării, dar ar fi
bine să identificăm măcar o persoană
în țară care să facă acest lucru.
În al treilea rând, cred cu tărie în
programul național de restaurare a sinagogilor din țară, care sunt o emblemă a prezenței evreiești din România.
Îmi doresc ca, într-o zi, toate cele 85
de sinagogi să fie restaurate. Poate
chiar, acolo unde este nevoie, să mai
apară o sinagogă nouă.
Nu trebuie uitat ceea ce înseamnă sediile comunităților evreiești.
Sunt comunități în care sediile sunt
într-o stare foarte proastă sau chiar
nu există deloc. De asemenea, sediul
Federației va trebui restaurat.
Mai departe, activitatea Departamentului pentru Asistență Socială și
Medicală este una fundamentală. Lucrurile pe care le-au făcut sunt demne
de tot respectul, cu atât mai mult în
această perioadă de pandemie. Cred
că este important să găsim resursele necesare ca serviciile pe care le
oferă Departamentul să fie extinse.
Speranța este ca într-un viitor mai
apropiat sau mai îndepărtat, ceea ce
noi numim acum policlinică să ajungă chiar un mic spital pentru membrii
comunităților evreiești din România. E
mult de muncă, dar nu este o misiune
imposibilă.

Cred că trebuie dezvoltată mai
mult și partea de educație în Fede
rație. Putem începe cu o nouă
grădiniță care să fie destinată membrilor comunității”, a spus Silviu Vexler
despre câteva dintre obiectivele sale
principale în conducerea FCER.

Eduard Kupferberg: Noi proiecte
de educație iudaică pentru adulți
„Este un vechi deziderat al Rabina
tului să avem oficianți de cult în fiecare
comunitate. Sistemul de instruire este
pus la punct cu sprijinul rabinilor locali. Rugămintea este să ne semnalați
acei oameni din comunitate care ar fi
dispuși să devină oficianți de cult.
În al doilea rând, vreau să vă spun
despre un proiect care este pe cale de
a se finaliza. La începutul anului 2021
vom începe un fel de mini-universitate
de educație iudaică pentru adulți, care
se va desfășura online în toată țara,
cu cicluri periodice și cu diferiți lectori,
în limba română. Temele generale vor
fi istorie, identitate, tradiție evreiască.
Tot ce ține de Rabinat, dar cu costuri
zero”, a spus secretarul general al
FCER, Eduard Kupferberg.

Ovidiu Bănescu: Voi fi alături
de noul președinte al FCER
„Îi promit noului președinte Silviu
Vexler că îl voi sprijini cu toată puterea mea. Programul său mi se pare
unul îndrăzneț și sper că și membrii
Comitetului Director vor fi alături de
noul președinte.
Sigur că foarte importante sunt resursele, pentru că așa cum ne spune
istoria economiei, omul și-a asigurat mai întâi traiul, după care a început să dezvolte arta, cultura”, a spus
vicepreședintele FCER Ovidiu Bănescu, care a adăugat că atacurile la
persoană în timpul campaniei electorale nu sunt de dorit, iar coeziunea și
dialogul ar trebui să primeze.
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Adrian Cioflâncă:
Continuă activitatea intensă
de cercetare la CSIER
Adrian Cioflâncă, directorul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor
din România, s-a referit în intervenția
sa atât la activitatea de cercetare întreprinsă de echipa pe care o coordonează, precum și la proiectele de viitor.
Istoricul a evocat inițierea unui proiect
de îmbunătățire a expoziției privind istoria Holocaustului din România, aflată în prezent în cadrul Sinagogii Mari
din Capitală. Rezultatele cercetărilor
istorice precum și evoluția conceptelor
discursului memorial permit acum o
abordare integrată, susținută de o serie de materiale documentare reliefate
în ultimii ani. El a arătat că arhiva și
fototeca CSIER plasează Centrul într-o postură privilegiată, în calitate de
depozitar al unui important fond documentar pentru istoria comunităților
evreiești cu precădere din ultimele
două secole. Memoria fotografică a
fost reevaluată în perioada recentă,
iar ea poate îndeplini un rol de comunicare eficient, a afirmat Adrian Cioflâncă. Recuperarea unor fotografii din
diverse surse – arhivele unor instituții,
donații realizate de diferite persoane,
inclusiv achiziția lor din mediul online
– reprezintă un instrument util pentru
completarea unui „puzzle istoric”, necesar completării expoziției actuale.
De asemenea, directorul CSIER a
susținut importanța unei bune colaborări cu unele comunități, precum cele
din Odessa sau Republica Moldova,
cu atât mai mult cu cât istoriile acestora converg în diverse puncte critice
ale secolului al XX-lea.
Prim-rabinul Rafael Shaffer a binecuvântat încheierea lucrărilor Congresului cu ultimele cuvinte din Talmud:
„Nu s-a găsit alt adăpost pentru a păstra binecuvântarea decât pacea.“
Șalom, tuturor!

Videogramă Victor Brauner la ICR Tel Aviv

Reușind să capteze interesul publicului israelian pentru cultura română,
ICR Tel Aviv a realizat, în seria „Portret de artist”, o incursiune în lumea lui Victor Brauner. Moderatoare - directorul adjunct al ICR Tel Aviv, Cleopatra Lorințiu.
Invitați – autorii unor cărți-albume dedicate pictorului avangardist „evreu român
francez european”: poetul, muzeograful, istoricul de artă, pietreanul Emil Nad
ler, concetățeanul său; eseistul, poetul, traducătorul israelian din Aliaua română, Adrian Grauenfels, director al Jurnalului Israelian și al Editurii Saga.
Cercetarea lui Emil Nadler a pornit de la centenarul pictorului. Providențială
a fost întâlnirea cu Amelia Pavel, autoarea unui album „Victor Brauner” – 1999.
Deși au fost făcute demersuri la Ministerul Culturii, contactate muzee din țară,
albumul a fost realizat 50% pe bază de colecții particulare. A ales titlul „La
izvoarele operei”, fiindcă perioada românească era mai puțin cunoscută. A
punctat, cu trimitere la relația memorie afectivă timpurie - operă, via Proust,
ecouri din copilărie transfigurate artistic: urletul lupilor auzit iernile în apropierea locuinței, cometa Halley din 1910. I-a subliniat inaderența la clasicism,
„fracturile stilistice”: perioadele cézanniană, suprarealistă, constructivistă.
În albumul său, „Pe urmele lui Victor Brauner”, Adrian Grauenfels l-a pozi
ționat în istoria avangardei, bazându-se pe capitolul dedicat lui de André Breton în „Suprarealism și pictură”. I-a evidențiat tehnici proprii de creație: tehnica straturilor de ceară, desenul bidimensional. Pornind de la „Autoportret cu
ochiul scos” din 1931 (accident devenit fapt real în 1938), a relevat importanța
premoniției, laitmotivică în operă. Rezultatul artistic al refugiului la Marsilia în
anii ocupației naziste, după stabilirea în Franța din 1938, a fost pictarea, cu
alți artiști „indezirabili”, a unor cărți de joc, cu reguli proprii de folosire. Atracția
pentru gândirea mistică, alchimie l-a condus spre reprezentări hieroglifice.
Factorul coagulant al videogramei au fost intervențiile Cleopatrei Lorințiu
despre curentele artistice și prieteniile stimulative: Voronca și fondarea împreună cu el a revistei 75 HP, unde-și publică credoul, „Pictopoezia” și „Supraraționalismul”, Giacometti, Naum, Fondane, Yves Tanguy, Brâncuși, inițiatorul
lui în arta fotografică; colaborările la revistele avangardiste Unu, Contimporanul; expozițiile personale de la București și Paris, renumele european de după
război; „umorul tragic” definitoriu.
IULIA DELEANU

O strângere prietenească de mână
la început și sfârșit de mandat (S. Vexler – stg. – și A. Vainer)

Apel comun al președinților Israelului,
Austriei și Germaniei pentru combaterea urii
Într-o înregistrare video comună, realizată la comemorarea „Nopții de Cristal”
și difuzată pe social media, președintele Israelului, Reuven Rivlin, președintele
Austriei, Alexander Van der Bellen, și președintele Germaniei, Frank-Walter
Steinmeyer, au lansat un apel pentru a combate ura sub toate formele, a informat „The Times of Israel“.
„Au trecut 82 de ani de la Noaptea de Cristal și umbrele întunecate ale trecutului nu au dispărut de pe străzile noastre. Ne vom uni împotriva urii. Ne vom
ridica împotriva rasismului, antisemitismului. Ne vom opune împreună la Viena,
la Ierusalim și la Berlin. Niciodată să nu se mai repete înseamnă niciodată. Să
fie lumină”, au rostit, pe rând, fiecare dintre cei trei președinți.
Mesajul comun a fost lansat cu prilejul unui eveniment global de marcare a
82 de ani de la „Noaptea de Cristal”, desfășurat la reședința de la Ierusalim a
președintelui Israelului.
În luna ianuarie a.c., cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la eliberarea lagărului de exterminare de la Auschwitz, de Ziua Internațională a Holocaustului,
șefi de stat și de guvern din peste o sută de țări au participat la o comemorare
organizată la Ierusalim, în cadrul căreia cu toții s-au pronunțat împotriva discursului de ură, a xenofobiei, antisemitismului și s-au angajat să ia măsuri în țările
lor pentru stârpirea acestui flagel. Din partea României a participat președintele
Klaus Iohannis, însoțit de deputatul Silviu Vexler, Înalt Reprezentat al Parlamentului pentru combaterea antisemitismului. (E.G.)
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Târgul de Carte Gaudeamus – Radio România

„Act cultural eroic într-o vreme în
care totul se zgâlțâie” a definit Norman Manea, președintele de onoare al Târgului de Carte Gaudeamus,
ediția din acest an, a 27-a, organizată
online, în Apel matinal din 16 noiembrie a.c., la Radio România Actualități,
în interviul care a prefațat evenimentul. Reporter – Mihaela Helmis. „Cultura, cum știți, nu este absolut necesară decât în măsura în care oamenii o reclamă”, a continuat scriitorul.
„Această inițiativă vine de la oameni.
De la oameni din România, de astă
dată. Ea trebuie să redea încrederea
celor care participă (...) într-o reînnoire, într-o lume normală”. Scriitorul
român de origine evreiască, stabilit
de peste 30 de ani în America, a considerat Gaudeamus 2020 „o inițiativă
de mare probitate și de mare curaj”.
Cu același prilej, scriitorul a mărturisit
că romanul la care lucrează, cu titlu
provizoriu „Umbra exilată”, urmează
să apară în versiune românească la
Polirom. În interviul pentru Revista
Literară Radio, acordat Ancăi Mateescu, declara: „Mă bucur că oamenii

Despre
Sebastian
la festivalul
Romania Rocks

În cadrul Romania Rocks, primul
festival literar româno-britanic la Londra, organizat de ICR Londra și derulat
între 17 octombrie și 13 noiembrie 2020,
a avut loc o întâlnire între Magda Stroe,
directoarea festivalului și moderatoarea
acestui dialog, conf. dr. Camelia Crăciun, de la Universitatea din București,
și Philip Ó Ceallaigh, traducătorul în
engleză al romanelor „De două mii de
ani...” (2016) și „Femei”, de Mihail Sebastian. Cu această ocazie a fost lansat
romanul „Femei”, recent apărut la Editura Penguin Random House.
Magda Stroe a precizat că Philip Ó Ceallaigh, irlandez stabilit la
București, este el însuși scriitor tradus
în mai multe limbi, iar Camelia Crăciun este o reputată cercetătoare în
domeniul istoriei literaturii evreiești,
publicând numeroase cărți și articole
de specialitate.
Camelia Crăciun a vorbit despre
impactul lui Mihail Sebastian în plan
personal și în viața intelectuală din
România: „Într-un fel, lui îi datorez
cariera mea academică; i-am descoperit cărțile pe când eram studentă;
în 1996 apărea Jurnalul lui, fapt care
a provocat un șoc printre intelectualii
români, pentru că prezenta o lume și
evenimente pe care mulți dintre cei din
generația mea nu le studiaseră niciodată. Opera lui beletristică nu arătase
adevărata față a perioadei interbelice – mai ales a doua parte a ei. (...)
Jurnalul a fost revelator nu atât pentru receptarea lui Sebastian, cât pentru modul în care elita intelectualității
românești și-a descoperit trecutul
și și-a asumat tot ce s-a întâmplat.”
Despre „Femei” (1933) a precizat că
este unul dintre primele texte literare
publicate de Sebastian.
Philip Ó Ceallaigh a povestit că l-a
descoperit pe Sebastian odată cu Jurnalul și De două mii de ani..., în care
l-au atras simplitatea, franchețea și
luciditatea autorului, singurătatea lui
și sentimentul că era un outsider, care
îl făceau să observe cu acuitate tot ce
se petrecea în jurul lui.
CLAUDIA BOSOI

s-au gândit la un exilat ca mine, care
este, totuși, foarte legat, foarte ancorat de țara sa, de limba sa pe care o
consideră patria sa”. Și tot cu referire
la exil, laitmotiv al cărților sale după
plecarea din țară, îl extindea metaforic la izolarea impusă întregii lumi de
pandemie: „exil planetar”.
În deschiderea evenimentului, mo
derată de managerul RR Cultural,
Radu Croitoru, președintele director
general Georgică Severin a arătat că
decizia de organizare online a Târgului s-a născut din „voință de continuitate” și conștientizare a nevoii
de cultură într-un prezent apăsător,
ediție realizată „printr-un efort extra-

ordinar” de echipa coordonată de
Connie Chifor. Președinția de onoare
a lui Norman Manea face din Gaudeamus 2020 o „punte transoceanică
București-New York, fiindcă în cultură nu există granițe”. La rândul său,
Norman Marea a salutat această
„nouă confirmare în condiții de vulnerabilitate, de incertitudine a puterii de
creativitate, originalitate, strălucire”
în România, întâlnindu-se cu „știrea
pozitivă” a dezvoltării unui vaccin anticovid cu eficiență de 95% .
La ediția online au participat peste
o sută de companii, printre care edituri
prestigioase, și au avut loc circa 200
de evenimente. Printre noutăți – Pro-

iectul Vreau o Școală Ideală, concurs
de reportaje pentru elevi și dascăli
jurizat de jurnaliști ai Radio România.
Intelectuali evrei români au fost
prezenți la Târg și de această dată.
Cărți pe teme legate de Cabala, lansate de Editura Herald, au fost prezentate de conf. univ. dr. Felicia Waldman.
Editura Litera a lansat cartea „Nu sunt
eu” de Maia Morgenstern. La Editura
Cartex a avut loc dezbaterea „O oră
despre seria de autor Mihail Sebas
tian”. În Editura Muzeului Literaturii
Române au apărut Caietele Avangardei anul 8, nr. 15, 2020. Directorul onorific al Târgului a fost Vladimir Epstein.
Gaudeamus 2020 a fost un tur de
forță al organizatorilor, editorilor, cu
aflux de vizitatori virtuali de pretutindeni.
IULIA DELEANU

Festivalul Internațional „Mihail Sebastian”, ediția a VIII-a

completând astfel suita momentelor culturale în amintirea lui Mihail
Sebastian.

(Urmare din pag. 7)

„Who is Romania/
Cine este România”
„Who is România/Cine este România” este un ciclu de filme despre
România, realizat de jurnalista britanică și prezentatoare de la BBC,
Tessa Dunlop. Doctor în istorie, autoarea este pasionată de România
și specialistă în relațiile româno-britanice de la începutul secolului al XXlea. „Who is Romania” este un serial,
menit să facă cunoscute publicului
internațional personalități românești,
de la Ștefan cel Mare, regina Maria,
până la Enescu și Brâncuși. Printre
personalitățile prezentate figurează și Mihail Sebastian, despre care
Tessa Dunlop a spus că este printre
puținii scriitori ale cărui scrieri îi încântă astăzi atât pe cititorii români,
C. Deleanu și E. Cristea

cât și pe cei străini. Filmul a putut fi prezentat prin bunăvoința ICR
Londra.

Itinerare evreiești în România
Filmul documentar „Itinerare evre
iești în România”, realizat de Marian
Ivan, scenariu – Raluca Mănescu,
consultant științific – dr. Felicia Waldman, voce – Dan Schlanger, este o
producție a Fundației culturale „Art
Promo” și a beneficiat de sprijinul financiar al Guvernului României, prin
Departamentul pentru Relații Interetnice. În cadrul lui au fost prezentate
imagini și explicații privind sinagogile
și cimitirele evreiești din Botoșani,
Ștefănești, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Suceava, Dorohoi,
Siret, Rădăuți, Târgu Neamț, Piatra Neamț, Buhuși, Bacău, Sighetu
Marmației, Săpânța, Șimleu Silvaniei
și București.

Sonete muzicale pe versuri
de poeți evrei
Sonete de A. Steuerman-Rodion,
Enric Furtună, M. Blecher, Al. Toma,

Alexandrina Chelu și Fl. Chelu Madeva

Nina Cassian, Veronica Porumbacu,
transpuse muzical de Florian Chelu
Madeva, au fost interpretate de Alexandrina Chelu, la chitară – Florian
Chelu Madeva, fondatori ai formației
Rock Filarmonic Orchestra (Oradea).
Sonetele lui Steuerman-Rodion au
fost acompaniate de Cvartetul Intermezzo – Filarmonica de Stat din
Oradea. Acompaniamentul la flaut al
sonetului Ruth de Enric Furtună, voce
– Alexandrina Chelu, a aparținut lui
Dávid Barzázi.

„Steaua fără nume”.
Între musical și dramă
„Steaua fără nume” în versiunea
regizorală a lui Erwin Șimșensohn la
Naționalul din Tg. Mureș, Compania
„Liviu Rebreanu”, a frapat prin elemente de musical: în gară, la ieșirea
de la cinematograf, duetele Mona –
Miroiu. Actorii compleți, buni cântăreți
și dansatori, trec dezinvolt de la registrul comic la cel dramatic. Momente,
îndeobște transpuse scenic tel quel,
au fost regândite. De pildă, ridicolul
e anulat în scena în care profesorul
Udrea își frazează simfonia în fața
Monei. Ceea ce începe parodic se
transfigurează în muzică aievea –

amendare a prejudecății în aprecierea
unei creații în funcție de nume, consacrat sau nu.
Strigătul impiegatului invizibil,
„Ferește linia!”, care deschide piesa,
a fost inspirat de cuvintele-obsesie
auzite de autor în timpul muncii obligatorii la un terasament de cale ferată

în anii Holocaustului. Strigătul se repetă pe întreg parcursul episodului din
gară. E o subliniere. Întunericul este
metafora trimițând la starea de spirit
trăită de Sebastian în aceeași perioadă. Se știe că premiera a fost jucată
sub nume fals din cauza legislației
rasiale. Tinerii au încă rezerve de
vis. Unii adulți își creează refugii spirituale – profesorii de astronomie și
muzică. Alții eșuează în agresivitate – domnișoara Cucu. Cei mai mulți
și-au pierdut identitatea; sunt etichete. La final, modul în care tema negurii a fost folosită de regizor nu mai
lasă dubii că e vorba de mai mult
decât de sentimentul sufocării în provincie. Aparent e povestită-cântată
incompatibilitatea lumilor stelară/pământeană. Dar, când întunericul tot
mai dens cade peste lume, se produce miracolul: materialul didactic,
globul ceresc al lui Miroiu începe să
lumineze.
Un spectacol bine sudat, în care
scenografia modernă, jocul inteligent,
metaforizarea, coregrafia conferă
„Stelei...” o necesară actualizare.

„Ultima fată care plânge
pentru jocul de-a vacanța”
Dramatizarea semnată de Edith
Negulici constituie un dialog imaginar,
un intermezzo bidimensional, care
face posibilă o regăsire postumă între
Mihail Sebastian și actrița Leny Caler, cea care l-a inspirat pe dramaturg
pentru creionarea personajului Corina
din piesa Jocul de-a vacanța.
Cei doi actori ai Teatrului Evreiesc
de Stat – Dorina Păunescu și Darius
Daradici – conturează printr-un amplu dialog, cu accente taciturne, pe
alocuri insinuate, lumini și umbre ale
relației celor două personaje ale României interbelice. Deloc modestă și
sinceră, Leny Caler pendulează într-o
dinamică subiectivă care are menirea
de a-i contura cele mai multe dintre
ego-urile sale. Dialogul imaginar dintre cei doi, cu o valoare relativă de
confesiune, deslușește cu măiestrie
ambivalența personajului feminin interpretat de Dorina Păunescu, oferind
spectatorilor un autentic exercițiu de
introspecție. Camil Petrescu și Mihail Sebastian, doi vectori importanți
din viața actriței interbelice, se întrepătrund în intimitatea conștiinței publice, iar acum, după mulți ani, Leny
Caler încearcă un ultim gest obiectiv cu privire la cei doi bărbați din
viața ei.
O reîntâlnire ar fi fost posibilă? Iată
răspunsul: „Nu veni cu mine (…) Rămâi aici. Vreau să mă despart de tine
aici. Uite-ți cartea. (…)Șezi. Ca atunci.
Ca în prima dimineață. Și citește. Uită-te în carte, nu la mine. Poate că într-adevăr totul n-a fost decât o părere,
o glumă, un joc”. S-a lăsat CORTINA.
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David Saranga, omagiu adus primului
ambasador al Israelului în România

E.S.
David
Saranga, ambasadorul
Statului
Israel în România,
a efectuat recent
o vizită oficială la
Galați, pentru a
marca aniversarea a 127 de ani
de la nașterea lui
Reuven
Rubin,
primul ambasador
D. Saranga (stg.) și I. Pucheanu al Israelului în România și totodată
cel mai cunoscut pictor israelian în lume.
Cu sprijinul Fundației Magna Cum Laude-Reut
și al autorităților locale, Ambasada a reușit să găsească locuința în care fostul diplomat s-a născut,
în orașul Galați, iar David Saranga a mers să o viziteze. În contextul acestei vizite, ambasadorul a plasat pe clădirea Muzeului de Artă Vizuală din Galați
o placă memorială dedicată lui Reuven Rubin. Cu
acest prilej, diplomatul israelian a spus: „Am marcat
aniversarea nașterii lui Rubin amplasând o placă
memorială pe clădirea Muzeului de Artă Vizuală din
oraș deoarece este un motiv de mândrie atât pentru
Israel, cât și pentru România faptul că unul dintre cei
mai cunoscuți pictori israelieni din lume s-a născut la
Galați. Și, mai important, mandatul lui Rubin ca primul ambasador al Israelului în România a însemnat

debutul prieteniei extraordinare dintre țările noastre.
Am discutat cu primarul orașului, Ionuț Pucheanu, și
cu președintele Consiliului Județean, Costel Fotea,
despre posibilitatea amplasării unui monument în
memoria lui Rubin și, de asemenea, despre redenumirea străzii pe care se află casa natală a acestuia”.
Reuven Rubin s-a născut în 1893, sub numele
de Rivn Zelicovici, pe strada Israelită din Galați, fiind al optulea într-o familie cu 13 copii. La 19 ani a
plecat la Ierusalim pentru a studia la Academia de
Arte și Design „Bezalel”. A revenit în România la începutul Primului Război Mondial și a rămas până la
finalul acestuia. Apoi, în 1923, s-a stabilit definitiv în
Israel.
În anul 1948, după
declararea
independenţei
Israelului, Reuven Rubin a
fost acreditat ca primul diplomat al noului stat în România,
până în anul 1950.
A murit în 1974,
la Tel Aviv. Reședința
sa, devenită muzeu,
îi găzduiește operele. Mai multe picturi
valoroase semnate
de el se găsesc și în
R. Rubin
România.

„Pentru cei mai mulți, Halloween e o sărbătoare cool, ne jucăm de-a fioroșii, ne punem măști de
groază și luăm moartea un pic la mișto. Pentru alții
Halloween e în fiecare zi, pentru că trăiesc cu groaza
despărțirii de părinți. Și asta nu e deloc cool. Per-

spectiva morții nu mai e o jucărie când nu ai unde
locui, mori de frig sau rabzi de foame. Să mergi la
școală pare science fiction. Așa sunt peste un milion
de copii în țara noastră”, a scris Ștefan Dărăbuș pe
pagina sa de Facebook, de unde am preluat acest
text.
„Și pentru că știu că nu e tocmai cool să vezi și
realitățile astea, îi admir pe diplomații care se implică.
Așa cum a făcut-o zilele trecute E.S. David Saranga,
ambasadorul Statului Israel în România. A venit la

Baia Mare, unde am vorbit despre separarea familială, impactul ei dezastruos asupra copiilor și cum
facem să rămânem împreună, copii și părinți”, scrie
același tânăr inimos, care își amintește că, împreună
cu David Saranga, au vizitat o astfel de familie. „Apoi
am mers la Centrul de Tranzit, pe care noi l-am făcut
și Primăria Baia Mare l-a preluat. Aici, 19 tineri care
ies din protecția statului pot locui doi, trei ani până
își fac un rost și pot fi pe picioarele lor. Am fost și la
o familie de asistenți maternali, unde am văzut cum
trăiesc copiii îngrijiți de ei și ne-am întâlnit cu mai
mulți copii pe care i-am ajutat să rămână acasă. David Saranga le-a oferit tablete pentru școala online și
ne-a lăsat mai multe, pe care să le oferim din partea
sa și altor copii care nu-și permit luxul unei tablete”,
mai povestește sursa citată.
Postarea, care e emoționantă, continuă: „E mișto
de Halloween, dar nu uitați: pentru unul din trei copii
din țara noastră Halloween e în fiecare zi, dar în varianta reală, cu groaza perspectivei că nu vor rămâne în familia lor. Și dacă doi copii pot lua de-a gata
educația online și au tablete și smartphone-uri, tot
al treilea nu are nici una, nici alta. Așa că exemplul
ambasadorului David Saranga e valoros. Acesta e
#PretulBinelui. #hopeandhomesforchildren @ Baia
Mare, Maramures, Romania.
ȘTEFAN DĂRĂBUȘ

Autoritatea Palestiniană a anunțat că va reînnoi
relațiile civile și de securitate cu Israelul, după ce în
urmă cu șase luni a renunțat la ele din cauza intenției
Israelului de a anexa unilateral o parte din Cisiordania. Decizia a fost luată după ce, potrivit agenției
WAFA, partea palestiniană a primit garanții că Israelul este dispus să continue relațiile pe baza unor
acorduri anterioare, informează Times of Israel.
Schimbarea de poziție palestiniană a intervenit după ce alegerile prezidențiale din SUA au fost
câștigate de democratul Joe Biden, care are o altă
abordare în problema palestiniană decât președintele
Trump și susține crearea a două state.
Autoritatea Palestiniană (AP) a întrerupt relațiile
cu SUA în urmă cu trei ani.
Decizia luată de Ramallah a fost criticată atât de
Hamas, cât și de Jihadul Islamic. Hamas a calificat-o
drept „atac împotriva eforturilor naționale de a crea
o colaborare și o strategie de combatere a ocupației
și anexării, normalizării și planului Trump pentru Orientul Mijlociu”. În ultimele șase luni, Hamas, care se
află la conducerea Fâșiei Gaza din 2007, după ce a
eliminat Autoritatea Palestiniană și Fatah din zonă, a
avut mai multe runde de convorbiri pentru a elimina

neînțelegerile dintre cele două mișcări palestiniene,
dar, susțin analiștii, este posibil ca victoria lui Biden
să îndepărteze Autoritatea Palestiniană de Hamas și
să o apropie de SUA. Jihadul Islamic a criticat dur
decizia AP, afirmând că se va pune capăt eforturilor
de a realiza unitatea palestiniană.
Decizia reluării legăturilor civile și de securitate
este avantajoasă pentru ambele părți. Israelul va
primi informații despre eventualele atacuri teroriste
și despre localizarea unor teroriști care complotează împotriva statului evreu. Palestinienii își vor recăpăta fondurile provenite din reținerea unor taxe
și impozite pe care Israelul le colectează pentru ei.
Odată cu ruperea colaborării, partea palestiniană a
refuzat să mai preia fondurile, ceea ce a dus la o
criză financiară fără precedent în teritoriile locuite de
palestinieni. Aceste sume reprezintă sursa principală
a salariilor funcționarilor publici palestinieni. De asemenea, pacienții din Gaza nu au mai avut acces la
spitalele israeliene, iar mii de copii nou-născuți nu
au primit cetificatele de naștere deoarece Autoritatea
Palestiniană nu i-a informat pe omologii israelieni de
existența acestor copii.
EVA GALAMBOS

Pentru cine e Halloween o sărbătoare cool?

Reluarea colaborării de securitate
Israel-Autoritatea Palestiniană
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Participarea evreilor
la sărbătorirea
reintegrării
Ardealului
„Curierul Israelit” din 18 martie 1945 redă pe
larg desfășurarea la București și la Cluj a sărbătoririi integrării Ardealului. În Capitală, la 11
martie, a avut loc un serviciu solemn la Templul Coral. Șef-rabinul Alexandru Șafran a rostit
o predică festivă, arătând că obștea evreiască
întâmpină zilele de sărbătoare națională românească cu străvechile cuvinte ale profetului: „Ridică privirile și trimite-le în jurul tău, vezi: copiii
tăi se adună.” Șef-rabinul și-a încheiat predica,
exprimând devotamentul populației evreiești
pentru Majestatea Sa Regele, pentru patrie și
făcând urările cele mai calde pentru glorioasele
Armate Aliate, URSS, Marea Britanie și Statele
Unite ale Americii. Întreaga asistență, ridicată în
picioare, a omagiat pe Majestatea Sa Regele Mihai I și puterile aliate.
Dr. W. Filderman, președintele UER, a făcut
unui redactor al agenției A.R.I.P. următoarea
declarație: „Populația evreiască salută cu mare
bucurie eliberarea Ardealului de Nord. Populația
evreiască, profund atașată țării și poporului român, a luptat alături de poporul român pentru
desăvârșirea supremului său ideal, unirea tuturor românilor. Evreii nu confundă populația română cu cei câțiva plagiatori sau
politicieni care, neputându-se înălța
prin merite proprii, au încercat să
otrăvească spiritul tinerimii.”
La 14 martie, reintegrarea Ardealului a fost sărbătorită și la sediul UER din București. A luat cuvântul av. Ed
Manolescu, vicepreședintele Reprezentanței
UER, av. D. Rosenkranz, secretar general al
Reprezentanței, care s-a referit la faptul că în
condițiile desăvârșirii dreptății pentru români
„suntem astăzi fii egali ai acestei tări, bucuria
țării este și bucuria noastră, dreptatea țării este
și dreptatea noastră, libertatea țării este și libertatea noastră.” De aceea putem striga cu deplină convingere și sinceritate „Trăiască România
Nouă Liberă și Democrată. Țara tuturor fiilor ei”.
Av. Wertenstein, șeful secției culturale a tineretului UER, a adus cuvântul de încredere al tineretului evreu în viitorul țării. „Tineretul, care în anii
dictaturii hitleriste a suferit atât, poate aduce din
nou aportul său de muncă în folosul colectivității.”
Adunarea a hotărât trimiterea unor telegrame
M. S. Regelui și prim-ministrului, dr. Petru Groza.
În telegramele respective se reamintește: „Luăm
parte cu însuflețire la biruința dreptății românești.”
Dr. W. Filderman și șef-rabinul Alexandru
Șafran au fost invitați de Consiliul de Miniștri să
participe la festivitățile din Cluj. Cu această ocazie, membrii delegației au purtat convorbiri cu
membrii guvernului, în vederea rezolvării unor
probleme ale populației evreiești, care era încă
marcată de consecințele politicii de prigoană și
discriminare din timpul Holocaustului. La defilarea din Cluj au luat parte și evrei purtând panouri
cu inscripția: „Cerem să se facă toate sacrificiile pentru ajutorarea repatrierii supraviețuitorilor
Holocaustului din Ardealul de Nord”. Așadar, atmosfera de sărbătoare de care era cuprinsă și
populația evreiască nu i-a făcut să uite de tragedia Holocaustului din Ardealul de Nord, aflat sub
ocupație hortystă între anii 1940-1944. „Ardealul
de Nord a revenit la Patria-Mamă – scria organul
de presă al UER, – dar unde sunt cei 151 000
de evrei care trăiau acolo? Câți au rămas acum
în viață?”, se întreba ziarul. Câte zeci de mii de
morminte știute și neștiute ale evreilor din Ardealul de Nord au fost semănate în lungul acestei
Europe bântuite de ciuma rasistă, împrăștiată
cu perversitate de naziștii din Berlin?” La toate
aceste întrebrări ziarul n-a putut da răspuns, dar
se publica o scurtă prezentare despre cum arătau supraviețuitorii care se întorceau din captivitatea hitleristă: „Bolnavi, schilozi, în zdrențe”. Se
face apel la populație ca acești nenorociți să fie
ajutați. În scopul organizării ajutorului, la începutul lui aprilie 1945 s-a constituit un comitet de
coordonare cu sediul la București.
LYA BENJAMIN

Evrei
în viaţa
publică
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Răzvan Voncu despre scriitorii evrei din cultura română

La Editura Hasefer a apărut recent lucrarea „Scriitori evrei în cultura română”, de Răzvan Voncu,
conferențiar universitar doctor la Facultatea de Litere a Universității din
București. Intenția autorului nu a fost
să realizeze o istorie a evreimii literare românești, întrucât a considerat
că, în peisajul istoriei și al criticii literare, încă lipsesc unele instrumente
de cercetare a istoriei intelectualității
evreiești din România. Lucrarea nu se
constituie nici într-un dicționar literar
ori într-o culegere de analize critice.
Autorul propune o sinteză care acoperă perioada aproximativă a ultimilor
o sută de ani de prezență a evreilor în
scrisul românesc.
Argumentul valorii operei, decisiv
în includerea autorilor evrei în acest
volum, permite extinderea perspectivei asumate de prezenta sinteză, de
la una literară la una culturală. Astfel, lucrarea este structurată în patru
părți: (1) poeți, prozatori, dramaturgi,
memorialiști; (2) savanți, ebraiști,
critici, eseiști; (3) memoria scrisă a

Holocaustului; (4) traducători, ziariști,
editori.
În prima parte întâlnim nume ca
Felix Aderca, Mihail Sebastian, Benjamin Fundoianu, A.L. Zissu, Radu
Cosașu, Emil Nicolae. Pledoaria în
favoarea unei perspective culturale a
cărții justifică prezența, în acest capitol, a unor personalități ca Dan Mizh
rahy, Alexander Hausvater, Andrei
Cornea, Octavian Sava, consacrați în
domenii precum muzică, regie, filosofie, respectiv scenaristică, și cărora le
sunt analizate memoriile, respectiv volumele de beletristică.
De asemenea, criticul literar își
susține convingerea conform căreia
„cea mai bună literatură română care
se scrie în afara granițelor României
se scrie în Israel”. El argumentează
că aici se întrunesc condițiile necesare alcătuirii unei literaturi (altfel, ar rămâne un fenomen izolat, așa cum se
întâmplă în cazul altor scriitori români
din Diaspora): acoperirea tuturor genurilor literare, un număr însemnat de
scriitori buni și foarte buni, existența

unor instituții și a unei vieți literare. De
aceea, un loc de prim rang în această carte îl ocupă scriitorii israelieni de
limbă română, ca I. Schechter, Carol
Feldman, Riri Sylvia Manor, Harry
Bar-Shalom, Madeleine Davidsohn,
Shaul Carmel ș.a.
În a doua categorie se înscriu
personalități ca Ovid S. Crohmălniceanu, Paul Cornea, Ștefan Cazimir,
Solomon Marcus, Andrei Oișteanu,
Carol Iancu, Lucian-Zeev Herșcovici.
La acesta din urmă se face referire în
calitate de traducător al lucrării „Palmierul Deborei”, a cabalistului Moise
Cordovero, căci „și traducerile fac
parte din literatură”.
În partea a treia sunt privilegiate mărturiile evreilor români despre
Holocaust. Sunt semnalate și valorizate lucrările memorialistice ale
supraviețuitorilor Liviu Beris, Sonia
Palty, Alexandru Marton, Aly Steinmetz, Rózsa Ágnes, Peter Herzog,
mărturii precedate de evenimentul
literar al publicării celor două volume de „Memorii & jurnale” semnate

Bucharest Jewish Film Festival – ediție aniversară

Bucharest Jewish Film Festival (BJFF) a fost special
anul acesta și pentru că acestă ediție s-a desfășurat exclusiv online, din cauza pandemiei și pentru că festivalul a
împlinit 10 ani.
BJFF s-a desfășurat între 19 și 22 noiembrie și le-a adus
spectatorilor nu doar filme, unele în premieră, ci și prelegeri, dezbateri, muzică și poezie. La deschiderea festivalului, invitații au putut fi urmăriți de un public mult mai numeros decât ar fi permis sala cinematografului MȚR. În cadrul
festivității au luat cuvântul: Mirel Taloș, președinte interimar
al Institutului Cultural Român; David Saranga, ambasadorul Statului Israel în România; dr. Aurel Vainer, președintele
FCER; Andrei Dimitriu, directorul general al Filarmonicii
„George Enescu”; Bela Krizbai, vicepreședinte al Institutului
Cultural Român; dr. Irina Cajal, subsecretar de stat în Ministerul Culturii; Silviu Vexler, deputat; Iosif Prunner, director
artistic și dirijor al Filarmonicii „George Enescu“.
Au fost 18 evenimente, dintre care opt proiecții de film
și zece evenimente conexe. În premieră în România, trei
documentare: Golda (Israel/Germania, 2019, regia Sagi
Bornstein, Udi Nir și Shani Rozanes), o biografie a Goldei
Meir; Kosher Beach (Israel/SUA, 2019, regia Karin Kainer),
despre o secțiune de plajă dedicată femeilor dintr-o comunitate de evrei religioși; și Shalom Ireland (SUA, 2003, regia Valerie Lapin Ganley), povestea mai puțin cunoscută a
comunității evreilor din Irlanda.
În ceea ce privește evenimentele conexe, printre perso
nalitățile care au susținut conferințe în festival s-au numărat: dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, directorul Muzeului
Național de Istorie a României („Obiecte de artă evreiască

din colecțiile Muzeului Național de Istorie a României“); dr.
Bülent Şenay, conferențiar al Universității Uludag, Bursa,
Turcia („Imaginea evreului în cinematografia turcă“, „Holocaust in filmele turcești“); Simcha Jacubovici, cunoscut
regizor și producător de film, triplu laureat al premiului
Emmy; și conf. dr. Felicia Waldman („Filme despre Holocaustul din România“).
Cu doar câteva ore înainte de închiderea celei de-a
X-a ediții, Dan Schlanger, directorul BJFF, a oferit o scurtă
declarație revistei „Realitatea Evreiască”: „Acum, când totul este aproape terminat, pot răsufla uitându-mă în urmă
și să spun: wow, am făcut-o! A fost o situație destul de
ciudată pentru noi, pentru că mai întâi am vrut să amânăm
pentru anul viitor această ediție aniversară. Până la urmă
am hotărât că nu se poate să lăsăm să treacă 10 ani de
festival de film evreiesc în București fără a-l sărbători. Și
plecând de la ideea că vom face ceva mic pentru a sărbători, ne-am trezit că am făcut un întreg festival online.
Pentru mine asta a fost ciudat, pentru că în accepțiunea
mea festivalul înseamnă oameni unul lângă altul, să stăm
de vorbă, să fim acolo și să ne strângem în brațe. Și dintr-odată ești singur în cameră și vorbești cu un laptop.
Dar trecând peste toate acestea, ne-am străduit ca festivalul online să fie aproape la fel ca și cele de până acum.
Cum se spune la noi la evrei uneori: am încercat să facem
limonadă din lămâile pe care le-am primit. Am încercat să
transformăm în ceva bun tot ce ni se întâmplă și am avut și
satisfacții. În final, pot spune că a fost o ediție interesantă
pentru noi și sper că a fost și pentru spectatori”.
GEORGE GÎLEA

Camera de Comerț și Industrie România-Israel
a împlinit 30 de ani

La 16 noiembrie, Camera de
Comerț și Industrie România-Israel
(CCIRI), prima Cameră de Comerț bilaterală din România, a marcat 30 de
ani de existență. Ea a fost înființată la
inițiativa ing. Jose Iacobescu în 1990,
în baza unei Hotărâri de Guvern. Ca
și atunci, și acum are ca obiectiv valorificarea parteneriatelor și susținerea
mediului de afaceri din România și
Israel. Din cauza condițiilor de pandemie evenimentul intitulat „30 years
of sharing value” a fost salutat online
de reprezentanți diplomatici și de oameni de afaceri români și israelieni,
personalități din lumea politică și economică, prieteni ai Israelului.
Călin Coșar, președintele CCIRI, a
subliniat într-un mesaj: „30 de ani înseamnă maturitate și tocmai această
maturitate ne dă încredere că putem
genera schimbare într-un moment în
care pericolul nu a trecut”.
„Din 1990 și până în prezent, –
se arată într-un comunicat al CCIRI,
– Camera a organizat numeroase
misiuni economice în Israel cu oca-

zia unor manifestări expoziționale
internaționale axate pe sectoare importante pentru cooperarea economică, precum agricultura, industria
alimentară, electronică, echipament
medical, high-tech, IT&C”.
La eveniment au participat peste 50 de persoane. Reprezentanți ai
Guvernului României au transmis salutul premierului Ludovic Orban. Au
transmis mesaje ambasadorul Statului Israel în România, David Saranga,
și ambasadorul României în Israel,
Radu Ioanid. Au mai fost prezenți:
Dragoș Preda, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Bareket Knafo, șefa Misiunii Economice israeliene
la București, președintele fondator al
CCIRI, Jose Iacobescu, dr. Aurel Vainer, președintele FCER, și alții.
În mesajul său David Saranga,
a arătat: „Activitatea Camerei de
Comerț și Industrie România-Israel
reflectă relațiile excelente dintre Israel și România. În cei 30 de ani de
existență, cea mai longevivă Cameră
de Comerț bilaterală din România a

inițiat nenumărate evenimente, forumuri și expoziții excelente, dedicate
creării și consolidării legăturilor dintre
țările noastre, în cele mai variate domenii. Munca neîntreruptă depusă de
CCIRI constituie o importantă platformă de dezvoltare a domeniilor de afaceri din țările noastre”, La rândul său,
Radu Ioanid a scos în evidență „nivelul masiv de investiții și inițiativele pozitive de ambele părți”.
Într-o scurtă cuvântare, ing. Jose
Iacobescu a evocat nașterea Camerei de Comerț Bilaterale România-Israel, prima cameră bilaterală și cei 30
de ani de activitate. „Sunt ani care fac
parte din viața noastră, a mea, iar anii
noștri și ai mei se regăsesc în acești
30 de ani. Am reușit să cresc CCIRI
până la majorat, până a împlinit 18
ani, iar noul președinte, domnul Călin
Coșar s-a dovedit un președinte dedicat”, a spus vorbitorul.
Toți participanții i-au urat succes
CCIRI în activitatea viitoare.
EVA GALAMBOS

de Wilhelm Filderman, luptător pentru drepturile evreilor români cu mult
înainte de tragedia Holocaustului, el
însuși radiat din Baroul București și
deportat în Transnistria.
În ultima categorie, a traducătorilor, ziariștilor și editorilor, sunt grupate
nume ca Antoaneta Ralian, Martha Izsak, respectiv Camelia Crăciun (prin
editarea antologiei de teatru idiș De
la „Dibuk” la „Lozul cel mare”, proiect
care precedă colecția „Biblioteca de
literatură idiș” de la Editura Hasefer).
Cartea lui Răzvan Voncu se dorește
a fi și un efort în direcția realsemitismului, concept definit de dr. Nicolae
Cajal ca relevare a contribuției evreilor
din România la dezvoltarea literaturii
române moderne. Prin prisma valorii
operelor scriitorilor evrei care au fost
supuse analizei criticului român, aș
afirma că scopul cărții a fost atins.
CLAUDIA BOSOI

Premiul „Th. Herzl”
acordat
secretarului
general al ONU

Congresul
Mondial
Evreiesc
(CME) i-a acordat secretarului general al ONU, Antonio Guterres, dis
tincția „Theodor Herzl”. De la numirea
sa în funcție, Guterres a luat măsuri
pentru a anihila orientarea antisemită
a organizației mondiale, informează
Jewish Telegraphic Agency.
Ceremonia de decernare s-a des
fășurat în cadrul unei gale virtuale,
unde Ronald Lauder, președintele
Congresului Mondial Evreiesc, a explicat că distincția i se acordă secretarului
general al ONU pentru eforturile lui de
a schimba „obsesia bizară cu privire la
statul evreu” a organizației mondiale.
Prima manifestare în această di
recție a lui Guterres a avut loc la trei
luni după ce a preluat funcția de la
Ban Ki-Moon. În martie 2017, Guterres a dat dispoziția de a se retrage
de pe site-ul ONU un raport în care
Israelul este acuzat de apartheid. Tot
în 2017, într-o cuvântare rostită de
Ziua Internațională a Holocaustului,
Guterres s-a referit la legăturile istorice ale poporului evreu cu Ierusalimul.
De asemenea, în 2017, secretarul general al ONU a declarat că „una dintre formele moderne de antisemitism
este negarea dreptului Statului Israel
de a exista și a susținut că „Israelul
trebuie să fie tratat la fel ca și celelalte state, prin respectarea acelorași
reguli”. Potrivit organizației UNWatch,
Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a votat 106 rezoluții de condamnare a diferitelor state, 90 fiind împotriva
Israelului, iar Adunarea Generală a
ONU a votat 132 de astfel de rezoluții,
dintre care 96 împotriva Israelului.
La ceremonia virtuală de acordare
a distincției, R.Lauder l-a numit pe Guterres „un adevărat și devotat prieten
al poporului evreu și al Statului Israel.
Atitudinea antiisraeliană a ONU este
nu numai periculoasă, ci și-a subminat prestigiul organizației”, a spus el.
În cuvântul său, Antonio Guterres,
originar din Portugalia, a declarat că
pentru el combaterea antisemitismului este o problemă profund personală. Unul dintre cele mai întunecate
capitole ale istoriei Portugaliei îl constituie discriminarea și persecutarea
evreilor în Evul Mediu”, a spus el.
În cadrul aceleiași ceremonii, dirijorul Zubin Mehta, fost director muzical al Orchestrei Filarmonice din Israel, a primit premiul „Teddy Kollek pentru Progresul Culturii Evreiești”. (E.G.)
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„Dacă voi vedea
sinagoga renovată și cimitirele
îngrijite, mi-am făcut datoria”
Interviu cu ADRIAN BEșA, preşedintele C.E. SATU MARE

„Primul lucru pe care l-am făcut în 2017, când am preluat
conducerea comunității, a fost să renovez casa de rugăciuni din
incinta Sinagogii Shaarei Tora”, spune președintele CE Satu
Mare, Adrian Beșa. „Eforturile au fost mari, dar cu ajutorul
unor voluntari, membri ai comunității, din 2018 ne putem
ruga într-o atmosferă primitoare. În acest moment avem minian
în fiecare săptămână. Ne dorim restaurarea Sinagogii Shaarei Tora,
singura în funcțiune din cele două rămase după demolările din totalitarism. În oraș erau cinci sinagogi și 28 de case de rugăciuni”.
– Ce s-a întâmplat cu cealaltă sinagogă, salvată de distrugere?
– Ținând cont de împuținarea
enoriașilor, organizăm la Templul
Mare concerte, expoziții conexe vieții
evreiești. E un edificiu monumental,
proiectat de arh. Nandor Bach, care
a conceput și Sinagoga Mare din Oradea. În prezent, pregătim o expozițiepreambul la o expoziție permanentă
despre viața evreiască din județ până
la cel de-al Doilea Război Mondial.
Vrem s-o deschidem în prima zi de
Hanuca 5781: „Valori culturale și spirituale ale evreilor din Satu Mare, parte
a culturii și spiritualității sătmărene,
în imagini și date istorice”. Vom prezenta obiecte de cult, port tradițional,
obiceiuri evreiești. Suntem datori să
păstrăm memoria înaintașilor, cu atât
mai mult cu cât Satu Mare a fost unul
dintre cele mai importante centre rabinice din Transilvania. An de an nepotul lui Satmar Rav, Moshe Teitelbaum,
împreună cu hasidimii săi, stabiliți la
New York, vin să se roage la Cimitirul Evreiesc Ortodox din oraș. Pentru
expoziție am obținut finanțare parțială
de la Primărie și Centrul Cultural G.M.
Zamfirescu.

– De când există comunitatea?
– Deși prezența evreiască datează
din 1623, când guvernatorul Transilvaniei, Gabriel Bethlen, permite stabilirea evreilor în Satu Mare, comunitatea ființează din 1842. În 1869 se
divide în trei: ortodoxă, neologă, status-quo-ante. Aceasta din urmă, fondată în 1898, își construiește propria
sinagogă între 1903-1905 și propriul
cimitir, în 1906. În 1864 se înființează
prima școală evreiască pentru băieți;
în 1892, cea pentru fete. Creșterea
demografică e vizibilă în anii interbelici. În 1935 sunt 12 000 de evrei, cu
pondere în comerț și profesiuni liberale. Persecuțiile antievreiești încep
după Dictatul de la Viena, când Transilvania de Nord e anexată de Ungaria fascistă, și se intensifică din 5
aprilie 1944, când evreii sunt obligați
să poarte steaua galbenă. La 3 mai
1944 sunt ghetoizați 18 863 de evrei
din județ și, în scurt timp, deportați. Ultimul tren spre lagărele morții pleacă la
1 iunie 1944. După război, 500 revin în
oraș. Lor li se adaugă evrei veniți din
alte localități. Dacă în 1950 locuiau în
oraș 7500 de evrei, odată cu posibilitatea de a face Alia numărul lor scade

drastic, ajungându-se, în 1992, la 205
în tot județul. La Satu Mare trăiau 52
de evrei.
– Cu ce probleme v-ați confruntat
din 2017 până azi?
– Întreținerea celor 127 de cimitire
din custodia comunității, față de mărimea resurselor financiare. Am fost
sprijiniți de FCER, voluntari, donatori;
le mulțumesc tuturor. Spațiile de închiriat, în stare de degradare, nu aduc
venituri. Am făcut ordine și curățenie.
Acum avem patru spații închiriate.
Sediul comunitar este învechit. Am
înlocuit ferestrele cu termopane, am
dotat birourile cu mobilier modern, am
amenajat o bucătărie și o sală de evenimente. Vrem să facem o cameră de
oaspeți, o micva. Anul acesta am avut
de înfruntat altă provocare: pandemia
de coronavirus. Am asigurat fără sincope îngrijirea asistaților la domiciliu,
am avut grijă de aprovizionarea lor în
starea de urgență. Țineam permanent
legătura telefonic. De Purim nu ne-am
putut întâlni la sinagogă, dar, cu sprijinul DASM și JCC, i-am făcut să simtă
sărbătoarea prin programul Mișloah
Manot. Am participat la rugăciunile
organizate online de Cancelaria Rabinică. În perioada de relaxare am
folosit pentru rugăciuni Suca construită cu un an înainte. Dacă în ianuarie
am putut marca Ziua Internațională
de Comemorare a Holocaustului,
cu participarea prim-rabinului Rafael Shaffer, în prezența președintelui
Consiliului Județean, Pataki Csaba,
din păcate, de Ziua de Comemorare
a Holocaustului în România n-am mai
putut face Marșul Tăcerii, din centrul
orașului până la gara din oraș, nici să
invităm oficialități, elevi, profesori. Dar
ne-am întâlnit pe rețele de socializare. Un grup de voluntari i-a vizitat pe
puținii supraviețuitori, asigurându-i de
prețuirea noastră.
– Care credeți că este cheia
existenței comunitare în viitor?
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– Educația
iudaică. A fost
prima preocupare de când
am
devenit
președinte:
Șabatul, toate
sărbătorile să
fie respectate
cum se cuvine. Îi încurajez pe membrii comunității
să participe la programele naționale
organizate de JCC, cu sprijinul Jointului. Edițiile Keșet, primul Șabaton în
comunitate, cu participarea prietenului Ery Pervulescu, a prim-rabinului
Rafael Shaffer au fost, indubitabil,
succese. Dacă până la sfârșitul mandatului voi vedea sinagoga renovată, majoritatea cimitirelor îngrijite, voi
considera că mi-am făcut datoria.
IULIA DELEANU

Vernisajul
expoziției
„Plastik” (II),
la JCC București

La 19 noiembrie 2020 a avut loc
vernisajul celei de-a doua ediții a
expoziției „Plastik”, găzduite de JCC
București. Și de această dată, proiectul a fost coordonat de Delia Marc, iar
curatorul expoziției a fost Emilian Savinescu. Au fost expuse picturi și sculpturi ale artiștilor Sorin Adam, Pompiliu
Buleu, Bordeu Daniel, Mihai Chițu,
Maria Cioată, Noemi Kusztos, David
Leonid Olteanu, Marius Răchițeanu,
Emilian Savinescu și Ramona Șlug.
Directorul Adrian Gueron a amintit că JCC București, în cei 13 ani de

Cât și cum este Louise E. Glück un „poet evreu”

(Urmare din pag. 10) împreună cu familia mamei mele, la

sărbătorile mari. /.../ M-am revoltat
devreme împotriva unei educații religioase, parțial pentru
că era ceva în plus
pe lângă lecțiile de
muzică, de dans și
așa mai departe;
a fost prioritatea
redusă și nu am
ajuns prea departe...”
Concluzia
lui Daniel Morris,
după ce identifică
și parcurge câteva inserturi biblice / tradiționale
Legendă
A venit tatăl tatălui meu
la New York de la Dhlua1:
o nenorocire a fost urmată de alta.
În Ungaria, un savant, un om cu
proprietăți.
Apoi eșecul: un imigrant
răsucindu-și țigara într-un subsol
rece.

evreiești din opera poetei: „Poezia ei, la fel ca tradiția
ebraică a comentariilor, favorizează dialogul și revizuirea
Legii /.../ Este apropiată și familiară, totuși îndepărtată și
înstrăinată de Scriptură, oferind o deschidere publică spre
experiența angoaselor personale. În același timp, făcând
referire la canon, Glück se poate desprinde de durerea și
izolarea din viața de zi cu zi...” (cf. Daniel Morris, The Poetry of Louise Glück. A Thematic Introduction, University of
Missouri Press, Columbia, 2006).
Așadar, Louise E. Glück nu este un „poet evreu” în sensul mistic al termenului. Dar poate fi considerată un poet
evreu prin folosirea auto-referențialului moștenit în exprimarea unor trăiri personale. Precum în poemul „Legendă”,
unde combină / explică destinul bunicului său (evreu emigrant) cu legenda lui Iosif, al treilea patriarh al poporului
evreu.

Lacrimi de durere pentru Dhlua –
patruzeci de case,
un pâlc de vaci care pasc pe pajiștile
bogate –
Deși se spune că un suflet mare este
ca o stea, ca un far,
al lui semăna mai mult cu un diamant:
în întreaga lume nu exista ceva
suficient de dur ca să-l schimbe.

Era ca Iosif în Egipt.
Noaptea, umbla prin oraș;
umezeala din port
i se transforma în lacrimi pe față.

Nefericită ființă, ai încetat să mai simți
măreția lumii
care, ca o greutate uriașă, are forma
sufletului bunicului meu?

ștetl imaginar (similar celui părăsit, din Ungaria), a cărui amintire pastorală e opusă peisajului coșmaresc, hiperurbanizat, din Ellis Island (prima escală a imigrantului ajuns în SUA,
în perioada 1892-1924);

Din fabrică, precum niște păsări triste
visele sale
au zburat spre Dhlua, ducând
în ciocuri

1

pământul umed în care un om
putea vedea
forma propriei sale amprente,
imagini risipite, bucăți rupte din satul lui;
și după cum și-a răsucit tutunul,
tot așa în sufletul său
această greutate a comprimat resturi
de Dhlua
în principii, abstracțiuni
demne să provoace robia:
într-o astfel de lume, a disprețui
privilegiul, a iubi
rațiunea și dreptatea, a spune
totdeauna adevărul –
aceasta a fost
mântuirea poporului nostru
din moment ce rostirea adevărului
îți dă iluzia libertății.

la înființare, a găzduit peste 60 de
expoziții. Această ediție a avut ca element de noutate prezentarea unui bust
al lui Iancu Țucărman, supraviețuitor
al Pogromului de la Iași, care de curând a împlinit 98 de ani.
Delia Marc și-a exprimat bucuria față de continuitatea acestui
proiect, după o primă ediție în luna
iunie a acestui an: „Sperăm să devină o tradiție și, în felul acesta, să
cunoaștem direcțiile în care merge
arta plastică românească, pentru că
avem aici numai artiști de vârf”.
Emilian Savinescu, realizatorul
bustului lui Iancu Țucărman, a vorbit pe scurt despre creațiile expuse
de artiști – cu toții, membri ai Uniunii
Artiștilor Plastici.
Iancu Țucărman a declarat: „Este
o onoare pentru mine că am fost invitat la această expoziție a frumosului –
care, consider eu, constituie un vector
care îi apropie pe oameni. (...) Pentru mine este un moment deosebit de
emoționant faptul că, încă în viață, pot
să trec să văd la ce o să se uite posteritatea mea – peste o lună, peste un an,
peste cinci, cât va dori Cel de Sus să
mă țină alături de bustul meu. Țin să-i
mulțumesc lui Emilian, care și-a dovedit
măiestria prin această operă de artă”.
CLAUDIA BOSOI
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În cursul anului 2021, Israelul va
trimite un astronaut în spaţiu, pentru
a doua oară în istoria ţării, au anunţat autorităţile israeliene. Anunţul a
fost făcut într-o conferinţă de presă
de către preşedintele Reuven Rivlin
şi de Ran Livne, directorul general al
Ramon Foundation, un grup non-profit
care va coordona misiunea.
Eytan Stibbe, un fost pilot militar,
acum în vârstă de 62 de ani, urmează să decoleze până la sfârşitul anu-

Al doilea astronaut israelian
va ajunge în spațiu

lui 2021 pentru o misiune ştiinţifică la
bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale
(ISS), potrivit Ramon Foundation. Stibbe va petrece aproximativ 200 de ore
în spaţiu pentru a efectua o serie de
experimente ştiinţifice. Cu aproximativ
trei luni înainte de zbor, el va începe
o serie de antrenamente intensive în
Statele Unite, Germania şi Rusia. El
urmează să decoleze din Florida, potrivit Ramon Foundation. În anul 2003,
primul astronaut al Israelului, Ilan Ramon, şi-a pierdut viaţa într-un accident
survenit la reintrarea navetei spaţiale
Columbia în atmosfera terestră.
O rachetă a SpaceX a decolat duminică de la Centrul Spaţial Kennedy
(Florida) cu patru astronauţi la bord,
spre Staţia Spaţială Internaţională. La
bordul navei se află astronauţii NASA

Michael Hopkins, Victor Glover şi
Shannon Walker, împreună cu Soichi
Noguchi de la Agenţia Spaţială Japoneză JAXA. Acesta este al doilea zbor
cu echipaj uman asigurat de SpaceX,
o companie privată fondată de antreprenorul Elon Musk, după lansarea
istorică a astronauţilor Bob Behnken
şi Doug Hurley în luna mai, la bordul unei nave spaţiale Crew Dragon.
Misiunea Demo-2 reprezintă prima
lansare din Statele Unite în aproape
un deceniu şi prima dată când o firmă privată a trimis oameni pe orbită.
Pentru SpaceX, aceasta este ultima
demonstraţie majoră necesară înainte ca NASA să-i certifice sistemul de
nave spaţiale pentru zboruri regulate
cu echipaj uman, pregătind, de asemenea, posibile zboruri turistice.

în domeniul semiconductorilor și al
comunicațiilor fără fir, Rafi Zack a decis să găsească o soluție mai bună.
„Oamenii nu sunt hotărâți să poarte
gadgeturi 24/7, iar sistemele bazate
pe camere sunt o invadare a vieții private”, subliniază el. „Cel mai provocator aspect îl constituie căderile. Viteza
cu
care
p u t e m
detecta
o cădere
contează,
deoarece
situația
medicală se degradează rapid. Uneori oamenii stau mult timp pe podea.
A trebuit să rezolvăm această problemă”.
Zack este cofondator, CEO și
vicepreședinte pentru dezvoltare în
cadrul EchoCare Technologies, care
a dezvoltat ECHO (Elderly Care
Home Observer), un monitor conectat la un cloud bazat pe tehnologia

radar și învățarea automată. Dispozitivul detectează căderile, deficultatea
respirației, înecul într-o cadă și alte
evenimente periculoase. De asemenea, oferă o alertă asupra deteriorării
potențiale a sănătății prin monitorizarea și analiza continuă a locului, posturii, mișcării și respirației persoanei.
EchoCare a testat dispozitivul în
Statele Unite, Japonia, Australia și
Israel. ECHO a fost certificat în Japonia în 2019. Rafi Zack a arătat că în
martie, Ministerul Apărării din Israel a
început să caute tehnologii care să fie
utilizate în spitale pentru monitorizarea la distanță a aparatului respirator
în urgență pentru pacienții din secțiile
Covid-19, unde personalul nu poate
sta în salon în permanență. El trebuia să măsoare frecvența respiratorie
la fiecare oră, trebuia să nu fie purtat
pentru a evita contaminarea dispozitivului și trebuia să acopere zona băii.
„Sistemul nostru face toate acestea”,
afirmă reprezentantul companiei.

Tehnologia în slujba seniorilor

Cu toții știm că viața independentă
acasă este ideală pentru fiecare persoană în vârstă. Dar o cădere sau un
alt incident care pune în pericol sănătatea pot schimba totul într-o clipă.
„Butoanele de panică” portabile, introduse la sfârșitul anilor 1980, au constituit un pas înainte, dar funcționează
numai dacă oamenii le poartă asupra
lor și pot ajunge la buton în caz de
urgență. Astăzi există articole portabile care detectează automat aceste incidente cu ajutorul unor sisteme
de supraveghere pentru a monitoriza
siguranța persoanelor în vârstă.
Având o experiență de 30 de ani

Monede de aur
descoperite
la Ierusalim

Un mic vas din ceramică, descoperit luna trecută la Ierusalim, conține,
conform arheologilor care l-au excavat, patru monede de aur, echivalentul unui salariu pe patru luni pentru
un muncitor obișnuit în momentul în
care monedele au fost ascunse, cel
mai probabil acum mai bine de 1.000
de ani. Arheologii au descoperit micul
tezaur în timp ce supravegheau un sit
înainte de construirea unui lift către
Piața Zidului Vestic, o piață publică
istorică din Ierusalimul antic.
Inspectorul Autorității pentru Anti
chități din Israel (IAA), Yevgenia Kapil,
a găsit un vas de lut nu mult mai mare
decât o ceașcă de cafea, în care erau
monedele. Acestea au fost considerate interesante nu doar pentru că erau
de aur, ci și pentru că au facilitat determinarea vârstei depozitului de comori.
Toate au fost datate între anii 940 și
970, conform IAA. În această epocă a
avut loc una dintre schimbările politice
majore, când dinastia șiită fatimidă a
cucerit Egiptul, Siria și Israelul, care
fuseseră anterior sub conducerea
dinastiei sunnite abaside. Monedele
reprezintă această tranziție: două au
fost bătute în orașul Ramla din centrul
Israelului în timpul domniei Califului
sunnit Al-Muti între 946 și 961.
Monedele sunt perfect conservate și nu a fost necesară nici măcar
curățărea lor pentru a fi identificate, a
declarat Robert Kool, expert în monede la IAA. Este pentru prima dată în
50 de ani când au fost găsite monede
de aur din perioada fatimidă în Orașul
Vechi din Ierusalim, a adăugat el. Banii ar fi putut reprezenta toate economiile unei persoane sau poate doar o
fracțiune din averea unei familii.

Un pas înainte pentru
o reciclare eficientă

Aproximativ 91% din plasticul pe
care îl punem deoparte pentru reciclare nu poate fi reciclat deoarece este
murdar. Acum, o companie israeliană
are soluția. Este micul secret murdar
al industriei verzi: plasticul „murdar”
nu poate fi reciclat. Asta înseamnă
că recipientul de maioneză sau de
șampon pe care l-ați pus cu atenție în
coșul pentru plastic de la bordură este
cel mai probabil îndreptat spre depozit, mai degrabă decât să fie transformat în ceva mai prietenos pentru
planetă. Același lucru este valabil și
pentru plasticul uzat din agricultură.
Începând cu 2015, doar 9% din
plasticul produs în Statele Unite a fost
reciclat. În 2017, secretul murdar din
plastic a ieșit la iveală atunci când
China, care obișnuia să ia majoritatea deșeurilor de plastic din lume, a
declarat că va accepta doar plasticul „curat”. Dintr-o dată, orașele din
întreaga lume nu au avut unde să-și
trimită plasticul. Unii au început chiar
să scoată coșurile de reciclare și pickup-urile. Plasticul murdar și-a găsit în
cele din urmă drumul către alte părți
ale Asiei – în special Indonezia și Vietnam – dar dacă nu este curățat meticulos, ceea ce nu este eficient din
punct de vedere economic, ajunge să
fie îngropat sau ars. Acest lucru a devenit un pericol imens pentru mediu.
Firma israeliană de reciclare Alkemy of Beit She’an a reușit să transfor-

me plasticul murdar în folii de plastic
folosite în construcții pentru sigilarea
suprafețelor, spune Noah Hershcovitz
de la compania bancară de investiții
A-Labs. Sistemul Alkemy leagă mai
multe mașini industriale standard
care, atunci când rulează conform
metodologiei Alkemy, încălzesc (fără
a arde) plasticul murdar pentru a-i
„normaliza” textura și forma înainte

de a-l trimite în procesul de fabricație.
Nu este nevoie să expediați plasticul
brut de la o instalație de sortare la alta
pentru curățare și la o a treia pentru a
modela produsul final. Cu tehnologia
și modelul său de afaceri confirmate
de evoluția din Israel, Alkemy își propune să se listeze la Bursa din Toronto începând cu anul 2021, fiind într-o
continuă expansiune.
Pagină realizată de
DAN DRUŢĂ

Întâlnire online
Tel Aviv – Chișinău
– București

Ziua Internațională a Orașelor a
prilejuit un triplex Tel Aviv – Chișinău
– București, care a putut fi urmărit
online. Moderatorul întâlnirii a fost
Adrian Gueron, directorul JCC Bucu
rești, care le-a transmis tuturor, din
Templul Coral, Șavua Tov!
„Transmitem din inima Bucureș
tiului, din inima comunității evreiești
bucureștene și facem o punte între
aceste trei orașe, pentru prima dată,
tocmai anul acesta când tema Zilei
Internaționale a Orașelor este chiar
comunitatea”, a spus în deschidere
Adrian Gueron.
Întâlnirea online a propus dezbateri și scurte istorii ale celor trei orașe
și chiar trasee ghidate, dar și momente artistice. Naistul Constantin Moscovici, Artist al Poporului din Republica
Moldova, a oferit celor prezenți online
un astfel de moment. „Sănătate tuturor, în această periodă grea! Muzica
este o alinare și de această dată”,
a spus artistul de la Chișinău (oraș
înfrățit cu Tel Aviv de 25 de ani). El
a interpretat la nai câteva melodii
tradiționale evreiești.
În direct din Tel Aviv, Israel Sharli
Sabag, director JDC România, a transmis: „Bună seara, tuturor! Avem o binecuvântare specială: o săptămână bună!
Pentru că astăzi începem o nouă săptămână. Evreii încep astăzi săptămâna,
nu luni. Cum facem separarea de Șabat
și restul săptămânii? Prin această frumoasă ceremonie de Havdala. Și cred
că doar căsătoria este mai frumoasă
decât ceremonia de Havdala.
Trăim acum un timp special. Nu
sunt vremuri ușoare, dar trebuie să
fim optimiști. Trebuie să respectăm regulile, să respectăm distanța, fizic, nu
în suflete. În sufletele noastre putem
fi de două ori mai aproape. Personal,
iubesc Chișinăul. În acest oraș am
început să lucrez în anul 1991. Tuturor prietenilor noștri din Chișinău, din
București și din Tel Aviv, o săptămână
frumoasă!”, a mai spus Israel Sabag.
Și directorul Institutului Cultural Român din Tel Aviv, Martin Salamon, a intrat în direct și a făcut o scurtă prezentare a orașului de la Marea Mediterană
și a istoriei acestuia, dar și a comunității
evreilor originari din România care trăiesc acum în Israel. A urmat un moment
artistic, oferit de Gabi Berlin.
Adrian Gueron i-a mulțumit Deliei Marc, de la JCC București, pentru
ideea de a organiza această întâlnire
și l-a invitat în continuare pe Attila Gulyas să facă o prezentare live a zonei
istorice Jaffa. Acesta a mers pe aleile
pietruite din Jaffa și a vorbit despre
simbolistica și istoria locurilor.
A urmat un nou moment artistic de
la Chișinău, cu muzică live în idiș, interpretată de Chorny & Ghergus Duo
Kișinev.
Apoi Gilbert Shaim a ținut un adevărat curs de istorie a Templului Coral,
iar Karmen Florea a transmis din fața
Palatului Regal din București, actualul
sediu MNAR, și le-a vorbit urmăritorilor despre istoria și arhitectura acestei
clădiri-simbol a capitalei României.
S-a referit și la clădirea Ateneului Român, aflată în imediata apropiere.
A urmat o călătorie virtuală în
Chișinău, cu imagini ale orașului filmate cu o dronă.
În final a putut fi urmărită ceremonia de Havdala oficiată de prim-rabinul
Rafael Shaffer împreună cu rabinul-șef
din Chișinău, Shimshon Izakson.
GEORGE GÎLEA
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A decedat Jonathan Sacks,
fost șef-rabin al Marii Britanii

La 7 noiembrie a.c. a decedat una
dintre marile personalități ale iudaismului, Jonathan Sacks, fost
Șef-Rabin al Congregațiilor
Ebraice Unite din Commonwealth. Dispariția lui
este o mare pierdere pentru
toți cei care s-au pronunțat
pentru unitatea iudaismului
și înțelegerea cu celelalte
culte. A fost un promotor al
combaterii antisemitismului,
discursul lui, pronunțat în
2016 în fața Parlamentului
European, în prezența unei
săli pline și a liderilor UE, a rămas memorabil. Jonathan Sacks a atras atenția
că antisemitismul nu se referă numai la
evrei, de fapt nu este o chestiune evreiască și, dacă nu se iau măsuri, acesta
va afecta conceptul de democrație europeană.
Născut în 1948, Jonathan Sacks și-a
făcut studiile universitare de filosofie la
Cambridge și Oxford. A urmat pregătirea
rabinică la Jewish College și la yeșiva
Etz Haim, din Londra.
Între 1991-2013 a fost Șef-Rabin al
Congregațiilor Ebraice Unite din Commonwealth, fiind Șef-Rabinul celei mai
mari organizații sinagogale ortodoxe
din Marea Britanie, Sinagoga Unită. De
aceea este menționat ca Șef-Rabinul Marii Britanii. În această funcție a purtat titlul
de Av Beit Din, fiind conducătorul Beit
Din (tribunalul rabinic) din Londra. Regina Marii Britanii i-a conferit titlul de Lord.

După ce și-a dat demisia din funcția
de Șef-Rabin, s-a dedicat scrisului și prezentării pe plan internațional
a ideilor și concepțiilor lui
despre diferite aspecte ale
iudaismului. A fost un mare
pedagog, profesor de gândire iudaică la New York University și la Yeshiva University. A ținut cursuri de drept,
etică și Biblie la King’s College din Londra. A fost distins cu multe onoruri, fiind și
membru (Senior Fellow) al
Centrului Raoul Wallenberg
pentru Drepturile Omului.
Întrebat de ce și-a dat demisia la vârsta de 65 de ani, Jonathan Sacks s-a referit la posibilitatea de a-și exprima mai
liber ideile, de a a cunoaște și de a avea
relații cu o diversitate de comunități
evreiești, dincolo de lumea ortodoxă.
A fost foarte apropiat de tineri din întreaga lume, care i se adresau pentru
a primi explicații în cele mai diverse aspecte ale iudaismului. Convingerea lui
a fost că iudaismul și problemele evreilor trebuie cunoscute de cât mai mulți,
de aceea, în afara cărților pe care le-a
scris, a ținut numeroase conferințe, atât
cu public, cât și la BBC sau înregistrate
pe You Tube.
Pentru comunitățile evreiești, și nu
numai, moartea lui a fost un șoc dureros. Să îi fie memoria eternă și binecuvântată!
EVA GALAMBOS

Ne-a părăsit, în urmă cu câteva zile,
colegul și prietenul nostru Florian Solomon. Un „veteran” al Comunității, Florian Solomon (94 de ani) a fost unul dintre
cei mai conștiincioși și harnici redactori.
Pregătirea lui, precum și experiența lui
de ani de zile de la Radio România au
fost de mare ajutor în munca pe care
o făcea, inclusiv în revista presei prin
care informa conducerea Federației, și
nu numai, despre cele mai importante
opinii, luări de poziție, articole legate de
evreime și de statul Israel. Numeroase
răspunsuri pentru elucidarea unor abordări eronate privind aspecte ale Holo
caustului sau atacuri antisemite, s-au
născut în urma sesizărilor făcute de Florian Solomon.
A fost un om blând, modest, apropiat de colegi, preocupat în permanență
de viața religioasă, de problemele
Federației, ale comunității sau ale B’nai
B’rith România, al cărei membru era.
Despărțirea de el este dureroasă
pentru cei care l-au cunoscut de aproape. Dumnezeu să-l odihnească și să-i
fie amintirea binecuvântată!
Ceremonia de înmormântare a lui
Solomon Florian a avut loc la Cimitirul
Sefard, în prezența familiei, a unor prieteni și foști colegi, printre care dr. Aurel
Vainer, președintele de onoare al FCER,
Paul Schwartz, președintele CEB, Ery
Pervulescu, responsabil cu programele
Joint România. Ceremonia de înmormântare, desfășurată în aer liber, a fost
ținută de prim-rabin Rafael Shaffer și
cantorul Emanuel Pusztai.
Cât de mult a fost iubit și apreciat Florian Solomon a reieșit din cuvintele rostite de participanții la adunarea de doliu.
Astfel, dr. Aurel Vainer a pus accentul
pe calitatea de membru al Comunității
Evreilor a celui decedat. În prima parte
a vieții a avut o activitate importantă și
plină de răspundere la Radio România
Actualități. Apoi, după ce s-a pensionat,

a început o nouă carieră, la FCER. „Îl
interesa viața evreiască, mă căuta adesea să mă întrebe despre situația din
comunități și venea și cu sugestii. A plecat dintre noi un om adevărat, un evreu
adevărat. Dumnezeu să-l odihnească”,
a spus vorbitorul. Eva Galambos (Rea
litatea Evreiască) a scos în evidență
empatia lui față de oameni, modestia și
bunătatea, dragostea și grija față de familie, de copii și de nepot, implicarea lui
în viața comunității – religioasă, culturală sau în organizația B’nai B’rith. Plecarea lui este o mare pierdere. Emoționat,
Aurel Iovițu a vorbit despre prietenia pe
care a legat-o cu cel decedat. Un frumos omagiu i-a fost adus de fiul său
care, deși avusese un tată biologic, l-a
considerat pe Florian Solomon adevăratul său părinte. Prim-rabinul Rafael
Shaffer l-a evocat pe Florian Solomonomul. (R.E.)

Despărțire de un coleg drag:
FLORIAN SOLOMON

LÖBEL (VAIZER)
RODICA a încetat
din viață

Comunitatea Evreilor din Baia Mare
anunță cu adânc regret că LÖBEL
(VAIZER) RODICA a trecut la cele
veșnice.
Colega noastră s-a născut la data
de 9 august 1929 în municipiul Roman,
jud. Neamț. În anul 1959 s-a căsătorit cu
FREDERIC LÖBEL și s-a mutat la Baia
Mare, unde a locuit până la decesul survenit la data de 13 noiembrie 2020.
Odihnească-se în pace!

Y DECESE Y
STEIN IULIAN – Înhumat în Cimitirul Giurgiului din București

6

FILE DE CALENDAR

23

6

Evrei născuți în luna ianuarie
Jerome David Salinger – scriitor. Născut la New York, 1 ianuarie 1919.
Romane și povestiri scurte. Decedat la Cornish, New Hampshire, 27 ianuarie 2010.
Eliezer Ben-Yehuda (Perlman) – lingvist, părintele ebraicei moderne.
Născut la Lujki, Belarus, 7 ianuarie 1858, stabilit la Ierusalim, 1884. Operă:
Dicționarul limbii ebraice. Decedat la Ierusalim, 1922.
Hayim Nahman Bialik – poet ebraic. Născut la Radi, Ucraina, 9 ianuarie 1873, stabilit la Tel Aviv, 1924. Printre poeme: Orașul măcelului, inspirat
de pogromul de la Chișinău, 1903. Decedat la Viena, 1934.
Abraham Joshua Heschel – rabin și filozof al iudaismului. Născut la
Varșovia, 11 ianuarie 1907. Printre scrieri: Dumnezeu în căutarea omului.
Decedat la New York, 1972.
Chaim Soutine – pictor. Născut la Smilavichy, Belarus, 13 ianuarie
1893, stabilit în Franța (1913). Punte între tradiționalism și abstracționism.
Decedat la Paris, 1943.
Natan Sharansky (Anatoli Borisovici Scharansky) – om politic israelian.
Născut la Donețk, Ucraina, 20 ianuarie 1948, imigrat în Israel după eliberarea din închisoarea sovietică, 1986.
Bruno Kreisky – om politic, cancelar al Austriei, 1970-1983. Născut la
Margareten, Viena, 22 ianuarie 1911, în exil în Suedia, 1938-1945. Decedat
la Viena, 1990.
Vicky (Hedwig) Baum – autoare de bestsellere. Născută la Viena,
24 ianuarie 1888, stabilită în SUA. Circa 50 de romane în germană și engleză. Decedată la Hollywood, California, 1960.
Dan Schechtman – specialist în știința materialelor. Născut la Tel Aviv,
24 ianuarie 1941. Premiul Nobel pentru chimie, 2011, pentru descoperiri în
domeniul semicristalelor.
Mordecai Richler – scriitor anglofon. Născut la Montréal, 27 ianuarie
1931. Printre romane, pe teme iudaice: Solomon Gursky a fost aici. Decedat la Montréal, 2001.
David Emmanuel – matematician. Născut la București, 31 ianuarie
1854, doctor în matematică, Sorbona 1879. Întemeietorul școlii matematice
moderne din România. Decedat la București, 1941.

Evrei decedați în luna ianuarie
Teddy (Theodor) Kollek – om politic. Născut la Budapesta, 1911, imigrat în Palestina, 1935. Primarul Ierusalimului, 1965-1993. Premiul Israel,
1988. Decedat la Ierusalim, 2 ianuarie 2007.
Moses Mendelssohn (Moshe ben Menahem, Rambaman) – filozof.
Născut la Dessau, 1729, pe baza părerilor căruia s-a dezvoltat mișcarea
de Haskala. Printre scrieri: Jerusalem; Biur (Explicație la Tora). Decedat la
Berlin, 4 ianuarie 1786.
Henri Bergson – filozof. Născut la Paris, 1859, a afirmat ideea că procesele experienței imediate și ale intuiției sunt mai semnificative decât
raționalismul și știința abstracte. Premiul Nobel pentru literatură, 1927. Decedat la Paris, 4 ianuarie 1941.
Carlo Levi – scriitor, pictor, luptător antifascist. Născut la Torino, 1902.
Printre romane: Cristos s-a oprit la Eboli. Decedat la Roma, 4 ianuarie 1975.
John Mandelsohn – medic. Născut la Cincinnati, 1936. Premiul AACR
Margaret Foti pentru realizări importante în terapia cancerului, 2012. Decedat la Houston, 7 ianuarie 2019.
Peter Thomas Kirstein – savant în computere. Născut la Berlin, 1933,
emigrat cu familia în Anglia, 1937. Părintele internetului european. Decedat
la Londra, 8 ianuarie 2020.
Isidor Isaac Rubi – fizician. Născut la Rymanow, Galiția, 1898, stabilit
în SUA cu familia, 1899. Premiul Nobel pentru fizică, 1944. Decedat la New
York, 11 ianuarie 1988.
Ido (Isidoor Bert Hans) Abram – educator și scriitor. Născut la Batavia, Indiile Olandeze, 1940. Revenit la Amsterdam, primul profesor universitar european de educație privind Holocaustul. Decedat în Olanda,
14 ianuarie 2019.
Mirjam Pressler – scriitoare. Născută la Darmstadt, 1940. Cărți pentru
copii și despre Holocaust; traduceri din ebraică, engleză, olandeză în germană. Decedată la Landshut, 16 ianuarie 2019.
Nathan Glazer – sociolog și politolog. Născut la New York, 1823. Numeroase cărți în aceste domenii. Decedat la Cambridge, Mass., 19 ianuarie
2019.
Boris Semionovici Tsirelson – matematician. Născut la Leningrad,
1950, strănepotul rabinului Yehuda Leib Tsirelson din Chișinău. Profesor la
Universitatea din Tel Aviv, 1991. Decedat la Basel, 21 ianuarie 2020.
Max Nordau (Simon Maximilian Sudfeld) – scriitor. Născut la Budapesta, 1849, stabilit la Paris, 1880. Cofondator al Organizației Mondiale Sioniste, împreună cu Theodor Herzl. Decedat la Paris, 23 ianuarie 1923;
reînmormântat la Tel Aviv.
Amedeo Modigliani – pictor. Născut la Livorno, 1884, stabilit la Paris,
1906. Tema principală a picturilor sale este portretul uman. Decedat la Paris, 24 ianuarie 1920.
Louis Nirenberg – unul dintre cei mai mari matematicieni din secolul
XX. Născut la Ontario, 1925. Premiul Abel pentru matematică, 2015. Decedat la New York, 26 ianuarie 2020.
Theo Klein – jurist. Născut la Paris, 1920, președinte al Consiliului Reprezentativ al Instituțiilor Evreiești din Franța și al Muzeului de Artă și Istorie
a Iudaismului. Decedat la Ierusalim, 28 ianuarie 2020.
Yitzhak Kaduri – rabin cabalist. Născut la Baghdad, circa 1902, stabilit
la Ierusalim, 1923. Și-a dedicat viața studiului Torei și rugăciunii pentru poporul evreu. Decedat la Ierusalim, 28 ianuarie 2006.
Cilibi Moise (Froim Moise Schwartz) – povestitor, umorist și autor de
pilde și aforisme. Născut la Focșani, 1812. Colecția scrierilor: Practica
și apropourile lui Cilibi Moise vestitul din Țara Românească. Decedat la
București, 31 ianuarie 1870.
LUCIAN-ZEEV HERȘCOVICI
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Drumul
spre teatru

Generații,
mode și
haștag-uri

Aceeași momeală otrăvită pentru alegători

Poate ați auzit de Israel Horowitz! Îmi
amintesc de Dragoste în hala de pește,
o piesă de a lui de la Național, în regia lui Ion Cojar, în
care pasiunea unor chinuite eroine înflorea și murea în
atmosfera pestilențială a locului de muncă. Am scris în
2014 despre Coada (de fapt, Linia), spectacol montat
la Bulandra. Iar Parchează mașina la Harvard a avut o
cursă lungă, la TES.
Aflu că, ocolit de Covid-19, dar măcinat de un cancer,
Israel Horowitz s-a stins în locuința sa din Manhattan. Și
constat, din fotografii, că a reușit să-și păstreze, chiar
până la venerabila vârstă de 81 de ani, ca un leu în iarnă,
ceva din alura și din farmecul omului dezinvolt și modern
care era în tinerețe. A descins hotărât în Greenwich Village
venind din Wakefield, Massachussetts. A avut un desant
în forță cu texte descriind mediile defavorizate și ființele
marginale aduse în scenă prin actele lor de violență, dar și
prin dialogul când abrupt, tăios, când fin, ironic.
Indianul caută Bronxul (Premiul Obie, obținut în
1982), dar și alte texte din cele peste 70 create pentru
teatru, film și televiziune au putut fi urmărite în multe locuri de pe glob.
Este interesant că Europa l-a prizat mai prompt și
mai entuziast decât America. Marea Britanie l-a primit
de mai multe ori ca dramaturg în rezidență, iar piesele
scrise la Londra au apărut alături de nume prestigioase
precum Osborne, Pinter sau Wesker.
A fost desemnat „cel mai jucat autor american din
Franța”, l-a interesat în cel mai înalt grad pe Beckett
și s-a împrietenit cu autorul Lecției, care fusese frapat
de ferocitatea cocktailului de realism și sentimentalism,
marca Horowitz. Sigur, faima scriitorului a fost umbrită
de noile generații: cu alte viziuni, alte stiluri, alt limbaj și
sub oblăduirea altor mode. Sigur, steaua celui comparat
cândva cu Albee, ori chiar cu Arthur Miller, a început să
pălească în fața unor Shepard ori Mamet etc.
Dar lovitura de grație a venit de la mișcarea Me too.
Omul care fusese căsătorit de trei ori (ultima oară timp
de decenii cu o maratonistă celebră) și care avea patru
copii, s-a trezit acuzat de hărțuire sexuală (pentru fapte
„de demult”) de către nu mai puțin de nouă amazoane.
Altfel spus, cel pe care Ionesco îl considera, metaforic
și amical, un bad boy al literelor și un voyou al răsturnării convențiilor a fost etichetat ca atare… Degeaba a
invocat el o memorie infidelă și și-a făcut mea culpa.
O tăcere grea s-a așternut peste numele și opera sa.
Și totuși…		
NATALIA STANCU

De-abia a început campania pentru alegerile
parlamentare, că din șanțurile politicii românești au
și început să se reverse lăturile aruncate de așaziși oameni de cultură sau de la fel de așa-ziși politicieni, inundând electoratul și contaminând întreaga
societate. O ieșire imundă precum cea a consilierului municipal Aurelian Bădulescu sau cea a lui Mircea Dinescu îi atrage pe adepții respectivelor opinii,
dar îi revoltă pe cei care gândesc altfel și, eventual,
le răspund poluatorilor vieții politice. Și astfel, o găleată de lături ajunge să împroaște mai mulți oameni decât ai fi crezut că e posibil la început.
Primul a ieșit la rampă Mircea Dinescu, propunând publicului o „Scrisoare a III-a către Șahinșahul
de la Cotroceni”. Mânia poetului cârciumar a fost
stârnită de o măsură neinspirată și pripită a guvernului, care a decis să închidă piețele agro-alimentare înainte de a se gândi la o soluție viabilă care
să permită producătorilor să își vândă mărfurile și
cetățenilor să se aprovizioneze, fără a le periclita
sănătatea nici unora, nici altora. Abia apoi au încercat primarii să mai dreagă busuiocul și să mute
tarabele prin parcări sau să desfacă pereții halelor, așa încât acestea să corespundă definiției de
„spații comerciale deschise”, oricum mai deschise
decât mall-urile sau supermarket-urile, pe care nu
s-a supărat nimeni, deocamdată.
Dacă Dinescu ar fi criticat civilizat această
găselniță guvernamentală, eu, unul, l-aș fi aprobat. Dar pe el l-a deranjat că măsura a fost luată de „semi-ungurul Ludovic Orban” și de „arabul fugit de acasă Raed Arafat”, entuziasmați de
„disprețul neamțului pentru țăranul valah”. Or, o
ordonanță de urgență e proastă fiindcă e negândită, nicidecum pentru că autorii ei sunt unguri,
arabi sau nemți. Cu atât mai mult cu cât Klaus Iohannis, care nu e un politician perfect, nu a fost cel
care a adoptat amintita măsură, deși a apărat-o,
la o conferință de presă. Dar de aici, până la a-l
acuza că „a îngenuncheat o parte a poporului român în țărâna germană” apar o lipsă de logică și
una de etică aproape perfecte, colorate în nuanța
hâdă a unui naționalism de extremă stânga de-a
dreptul periculos.
O a doua înălțare a drapelului naționalist a putut fi văzută la Aurelian Bădulescu, fost adjunct al
primarului Gabriela Firea, vreme în care nu s-a
sfiit să declare că în locul Muzeului de Istorie a
Evreilor și Holocaustului s-ar fi potrivit mai bine
o statuie a lui Ion Antonescu. Acum, eșuat pe
poziția de consilier la Primăria Generală, Bădulescu descoperă piatra filosofală: „Klaus Iohannis

dorește întreaga putere. Un singur G â n d u l
partid se poate opune regimului de
scris
dictatură personală și acela e doar
PSD. Dacă vreți o definiție, iohannisismul e acea
doctrină de distrugere a identității naționale și de
renaștere a internaționalismului marxist. Printr-o
serie de măsuri politice, doctrina fixează principiile de bază ale cedării suveranității naționale.
Aceasta vizează punerea la dispoziția cuplului
Merkel-Macron a întregii resurse umane și naturale a României. Pe înțelesul tuturor, iohannisismul e predarea țării la cheie”.
De data asta, aspectul electoral al atacului
grobian la președinte își dezvăluie explicit valența
electorală: votați PSD, singurul capabil să se opună lui Iohannis și internaționalismului marxist, condus de... Merkel și Macron! Cum spuneam câteva
rânduri mai sus, la astfel de corifei preocuparea
pentru etică și logică este inexistentă. Răspunsurile din partea președintelui FCER, dr. Aurel Vainer,
a deputatului minorității evreiești, a PNL sau a ziaristului Cristian Tudor Popescu nu îi rușinează pe
astfel de atentatori la bunul simț al opiniei publice.
Dar aici apar două întrebări interesante.
Prima este de ce președintele, și nu premie
rul, devine ținta acestor atacuri, dat fiind că el
nici nu participă la alegeri, nici nu este cel care a
luat măsurile mult hulite. Asaltul la Klaus Iohannis este generat de faptul că în conștiința publică
el și guvernul liberal formează o singură entitate,
percepție pe care și președintele a alimentat-o,
în repetate rânduri, printr-o atitudine binevoitoare
față de PNL. Astfel, ca la biliard, atacarea bilei
roșii cu bila neagră îți permite o dublă victorie,
desigur, dacă stratagema reușește. Altfel, ai parte
de un dublu eșec. Dar jocul cu un tac plesnit și
strâmb, cum sunt Dinescu sau Bădulescu, predispune la pierdere, nu la câștig.
A doua întrebare este de ce nu ia PSD nici
o atitudine și nici o măsură, măcar împotriva lui
Bădulescu, care este încă membru de partid,
deși s-a retras de la conducerea PSD Sector 3,
în cazul în care consideră ieșirile celor doi ca fiind
revoltătoare.
Dar o astfel de reacție e puțin probabilă din
partea unui partid care a votat în parlament Legea
de sărbătorire a Tratatului de la Trianon, măsură
care, dincolo de satisfacția adusă naționaliștilor,
nu aduce nici un beneficiu României.
Și așa, momeala naționalistă devine una dintre putreziciunile actualei campanii electorale!
ALX. MARINESCU

O istorie apocrifă, dar cu tâlc a Israelului

Unul dintre privilegiile pe care deschiderea de după
1989 și globalizarea comunicațiilor
le-au adus literaturii noastre a fost
posibilitatea de a
citi, în limba română și la noi acasă,
cărți despre o altă
realitate decât cea
românească. Cărți
– de ficțiune sau
memorialistice – scrise nu de călători
în goana autocarului, ci de intelectualii trăind de decenii întregi în această
realitate, cum este Țara Veche-Nouă
a poporului evreu, în care și evreii originari din România ocupă un loc de
onoare printre întemeietori, constructori și oameni de succes.
Cea mai recentă apariție, din
această serie de cărți de mare interes
Realitatea
cărţii
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pentru oricine dorește să cunoască
Israelul și istoria cotidiană a evreilor
români întorși în țara străbunilor lor,
este Povestiri din Țara Făgăduinței,
aparținându-i scriitorului David Urs.
Alcătuită din 30 de texte, culegerea conține, în realitate, mult mai
multe povestiri, căci autorul are harul
narațiunii și știința de a trece de la o
istorie la alta, într-un itinerar care are
mereu tâlc. Genul lui David Urs nu
este, însă, nici umorul de dragul umorului (deși multe dintre istoriile de viață
sunt pline de haz), nici moralizarea.
În realitate, la finalul lecturii, înțelegi
că toate se împletesc strâns, într-o
reflecție serioasă (deși scrisă spumos,
cu vădită plăcere, într-o impecabilă
limbă română contemporană) pe tema
Țării Sfinte. Cu complexele ei legături
între sectoare: evrei așkenazi și evrei
sefarzi, laici și religioși, arabi creștini
și arabi musulmani, druzi și circazieni.
Cu problemele ei (unele, asemănătoa-
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re cu ale oricărui
stat modern și
dezvoltat, altele,
specifice) și cu
splendidele
ei
realizări în toate
domeniile.
Ca
pasionat de Israel, am citit cu
delicii cartea lui
David Urs, care
îmi oferă o perspectivă distinctă de a mea, profundă, încărcată deopotrivă de iubire
și de luciditate.
Îmi place în scrisul acestui prozator (și iscusit gazetar, totodată) echilibrul cu care știe să construiască un
peisaj viu al societății israeliene, pornind „de la firul ierbii”, nu de la clișeele
obișnuite. Un peisaj care este autentic tocmai prin simțul nuanței, prin
capacitatea de a evidenția ceea ce
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e excepțional (și sunt destule lucruri
excepționale în Israel), fără a cădea în
encomiastică, și de a sublinia ceea ce
e de îndreptat, fără a cădea în defăimare. Căci rostul prozei sale este cel
de a fi un instrument al cunoașterii, de
a-l ajuta pe cititor să înțeleagă, fie și
de pe malul Dâmboviței, complexitatea problemelor cu care se confruntă
cetățeanul și statul israelian și, totodată, să se înțeleagă pe sine, prin raportare la această problematică.
Remarcabil mi se pare și faptul că
această „istorie apocrifă” a societății
israeliene de azi reușește să sublinieze, simultan, unicitatea Israelului (ca
unic stat al poporului evreu) și universalitatea experienței sale de viață, ca
parte fascinantă a spectacolului lumii.
RĂZVAN VONCU
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