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JACOB ASHEL GROPER un corifeu al poeziei
idi[ în România –

Nãscut la 21 august 1890, la Mihãileni (Dorohoi),
J.A. Groper a studiat dreptul la Universitatea din Iaºi, s-a
impus ca scriitor de limbã idiº, iar în 1964 a emigrat în Israel,
stabilindu-se la Haifa. A murit la 12 decembrie 1968 (este
eronat trecut anul 1966, în unele calendare).
Primele încercãri poetice au fost în limbile românã ºi
germanã, dar talentul sãu s-a revelat
în limba maternã, idiº. La început a
fost mai bine cunoscut în afara
României, publicând în presa
evreiascã din Vilna (Lituania), Lvov
(Ucraina), apoi la Bucureºti ºi la Londra. Presa
culturalã de limbã românã a reprodus traduceri
din idiº ale lui Groper (greºit ortografiat, uneori,
Gropper), iar poetul a tradus, la rândul sãu, din
creaþia clasicului I.L. Peretz.
Apreciat de critici evrei ºi români, Groper
face parte din galeria poeþilor idiºiºti - Velvl
Zbarjer, Iþic Manger, Iacov Sternberg, pânã la
Israel Bercovici, contemporanul nostru (plecat
dintre noi în anii ‘90). Unul dintre traducãtorii
cu har ai poeziei lui Groper a fost poetul de limbã
românã Enric Furtunã. Redãm câteva versuri din
poemele: Umbrei lui Iuda Macabeul - „ªi vechi
e drapelul… fâºiile-i dalbe / cu aur þesute
pe-atlazuri roz-albe / pãtate-s ºi astãzi de-al
sângelui val“; din Cântecul meu pribeag „Nãscut sã bucuri plebea-ndureratã / Cu ea
tu-mparþi acelaºi trist noroc / Pleci în strãini
ºi iar te-ntorci la loc / Cu ei tu râzi ºi plângi cu
ei odatã“.
Tonalitatea poeziei lui Groper aminteºte de
cea a lui Goga, înainte de devenirea sa ca
politician. Dar el a ºtiut sã scrie ºi în cheie
comicã, burlescã - ca, de pildã, poemul Reclamã, tradus de Barbu
Nemþeanu. Inspirat din Biblie este poemul Sulamit (unii comentatori
au considerat-o „eroina“ Cântãrii Cântãrilor); alte poeme, precum La
întoarcere, amintesc de Esenin (astfel l-a tradus pe Groper, Enric
Furtunã): „Rãsunã zurgãlãii, trãsura fuge iute… / De ce deodatã o dulce
durere mã despicã? / E mama mea… / sunt ochii ce prind duios sã-mi
zicã – „E casa ta, bãiete… / O recunoºti acum?“.
Groper a frecventat, la Iaºi, Centrul de Culturã „Toynbee Hall“,
împrietenindu-se cu pictorul Reuven Rubin, ce avea sã fie primul
ambasador al Statului Israel în România ºi unul dintre artiºtii de frunte
ai secolului XX. „Toynbee Hall“ a fost vizitat de ªalom Alehem, Chaim
Weizmann (viitorul preºedinte al Israelului), iar A.L. Zissu, L. ªaraga,

În „ADEV|RUL LITERAR {I
ARTISTIC“, din 28 iunie a.c., pe prima paginã
este anunþat un medalion Anca Manolescu, a cãrei
carte recent apãrutã, Europa ºi întâlnirea religiilor
se bucurã de o primire excepþionalã din partea
criticii, fiind recenzatã ºi în RE nr. 233-234. Andrei
Pleºu reproduce „Cuvântul însoþitor“ la aceastã
carte, iar autoarea îºi expune opiniile apelând la
nume cunoscute, Nicolaus Cusanus, Berdiaev,
Simone Weil, René Guénon, André Scrima. Despre
Fundaþia „Iosif Sava“ ºi participarea doamnei
Margit Dascãlu-Sava la educaþia muzicalã a elevilor
scrie Oltea ªerban-Pârâu, iar Adina Zorzini
relateazã despre Colecþia „Josefina ºi Eugen Taru“.
Pornind de la o carte a lui Carl Sagan, „Robert Lazu“
semneazã articolul „Darwin sub acuzaþie“. În
consonanþã cu tema cãrþii Ancãi Manolescu, Stela
Tinney (nume încã puþin cunoscut) îºi continuã
eseul „Arc în cer“ (partea a II-a).
În continuare, vom expune un punct de vedere
referitor la nr. 776, din 12 iulie 2005, al „Adevãrului
literar ºi artistic“. Pe prima paginã (citat dintr-un
volum apãrut în 1997, la Ed. Institutul European,
Iaºi) scrie: „Revoluþia românã din decembrie ‘89
n-ar fi izbucnit dacã nu ar fi germinat iniþial în
eseistica lui Vasile Lovinescu“. Exagerarea este
greu de evaluat, iar preluarea moºtenirii acestui
scriitor, probabil de valoare, este slab nuanþatã,
numele sãu fiind pus alãturi de cel al ideologului
de extremã dreapta Nae Ionescu, iar alte nume
sunt menþionate în devãlmãºie: Cioran, Þuþea,
Eliade, Mircea Vulcãnescu, Noica, Stãniloae. Sã
fie revoluþia din ‘89 total îndatoratã acestor nume,
popularizarea lor fiind posibilã dupã 1989?
Lãudabilã este pomenirea lui Sartre cu ocazia
centenarului naºterii (semneazã Romulus
Cãplescu), deºi filosoful francez s-a plasat spre
extrema stângã. Deci plus cu minus, cât fac?
Oricum, revista este interesantã.
Revista „CONTEMPORANUL –
IDEEA EUROPEAN|“, din iunie 2005, reia
o tradiþie de a dedica un spaþiu larg „problemei
evreieºti“, desigur sub aspect cultural. Ion Vianu
se referã la antisemitismul scriitorului francez
Céline, apoi la antifascismul lui Eugen Ionescu.
Ovidiu Morar îl aminteºte pe Dobrogeanu-Gherea
ºi atitudinea sa faþã de antisemitismul manifestat
de o parte dintre politicieni ºi intelectuali, inclusiv
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B. Fundoianu, I. Ludo º.a. au fost susþinãtorii acestui nucleu spiritual.
Rubin l-a comparat pe Groper cu Bialik, în privinþa forþei de sugestie ºi
expresivitãþii. Camil Baltazar a fost ºi el un admirator al poeziei
idiºistului, prezent în revista „Hatikva“ („intelectual de mare clasã,
multilateral“). Galaction îl numea un „Vlahuþã din Mihãileni“, iar
Sadoveanu îl saluta cu „ªalom“, lãudându-i poemele Aur ºi argint,
Poet ºi profet. Groper ºtia sã fie ºi un „intimist“
de cea mai purã esenþã – „Undeva, în inimã /
se sfarmã libertatea“.
În 1934, la Editura „Cultura Poporului“ a
apãrut o carte scrisã de B. Iosif (un
pseudonim?), Nostalgia ghetoului evreiesc,
despre viaþa ºi creaþia lui Groper. Modul de
abordare este evident depãºit, evreii nu au de
ce sã pãstreze „o nostalgie a ghetoului“, în care
nu au trãit de bunãvoie. Dar autorul are meritul
de a exemplifica, prin versuri în original ºi în
traducere, arta descriptivã ºi substanþa tragicã
a unei îndelungi perioade cãrora Groper le-a
dat viaþã, fiind el însuºi un „nerealizat“, un om
sãrac, lovit de multe necazuri personale,
suferind, dar care prin operã ºi-a regãsit locul
printre aleºi.
În cartea lui Marius Mircu, Idiºul cântã ºi
încântã (Ed. Glob, Bat Yam, 2003), un capitol
important este dedicat „legendarului Jacob
Groper“, cel care a fost simbolul epocii ieºene
„Licht“ (luminã). Aflãm cã poetul se trãgea atât pe linie paternã, cât ºi maternã - din rabini
iluºtri, familia venind din Ungaria. Primele
poveºti - lecþii de evreitate - le-a primit de la
bunica Neslie, astfel cã Biblia i-a fost primul
izvor ºopotit în idiº. Germana a învãþat-o la
Cernãuþi, iar ca o ironie a sorþii, diploma de
jurist obþinutã la Iaºi era semnatã de decanul A.C. Cuza. Însã diploma
nu l-a ajutat în carierã. El a fost, înainte de toate, scriitor, orator ºi
eseist cunoscut în mai toatã Moldova ºi apoi în Bucureºti, în mediile
evreieºti, bucurându-se de aprecierea unor critici români de seamã,
precum E. Lovinescu. Credem cã Marius Mircu nu exagereazã când
scrie: „Dupã Baal ªem, Jacob Groper a fost cea mai legendarã figurã
evreiascã a Moldovei“ (se ºtie cã Baal ªem a trãit o perioadã în zona
Neamþului).
Din pãcate limba idiº, cãreia i s-a dedicat un festival internaþional
în 10-12 aprilie a.c., în România, nu mai este o limbã cunoscutã de
ultima generaþie de evrei. Dar o traducere în românã din Jacob Groper
meritã sã aparã într-o ediþie sãrbãtoreascã, omagialã.
JACOB GROPER (desen de Ross,
apãrut în „Hatikva“)

R
E
S
T
I
T
U
I
R
I

11

Moni Ghelerter (din
familia socialistului dr.
L. Ghelerter) s-a nãscut la
3 iulie 1905, a fost cunoscut ºi înainte, dar mai cu
seamã dupã rãzboi, fiind
distins cu titlul de „Maestru Emerit“. A abordat
cu acelaºi har repertoriul
clasic, românesc, universal, ca ºi cel modern, contemporan. Din repertoriul
sãu bogat citãm: Unchiul
Vanea; Trei surori, de
Cehov; Romeo ºi Julieta,
de Shakespeare; Orfeu
în infern, de Tennessee
Williams (cu Florin Piersic
într-un rol magistral);
Vizita bãtrânei doamne,
de Dürenmatt; Citadela
sfãrâmatã, de Horia Lovinescu (cu o distribuþie rarisimã) º.a. Moni Ghelerter a studiat
în tinereþe, în paralel, dreptul ºi arta dramaticã la Iaºi, cu
profesorul Mihail Codreanu. Îºi ia doctoratul în drept la Paris,
dar revine în þarã, unde practicã avocatura, jurnalistica, se
apropie de teatru, iar în 1940 este obligat sã renunþe la cariera
într-un teatru „românesc“, din cauza legislaþiei rasiale ºi se
angajeazã la „Baraºeum“, unde pune în scenã patruzeci de
piese de teatru, care au succes (este întâi ajutor, apoi regizor).
Scenografia era semnatã de M.H. Maxy. În 1946, trece la
Teatrul Naþional, condus de Zaharia Stancu, punând în scenã
Ultima orã a lui Sebastian, autorul dispãrut în 1945, într-un
„ciudat“ accident. Dupã cum îºi aminteºte Tudor Steriade,
în ziare s-a scris cã Ultima orã a fost pentru Ghelerter „prima
orã“. Pentru Unchiul Vania a fost elogiat de Alice Voinescu.
A mai pus în scenã Anna Karenina dupã Tolstoi, Regele
moare, de Eugen Ionescu (au venit la spectacol oficialitãþi
înalte ale statului), Ziariºtii, de Al. Mirodan, prima piesã cu
comuniºti, care s-a bucurat de un real succes, datoritã
talentului autorului ºi al regizorului (în rolul principal,
Cerchez, fiind Radu Beligan). Este invitat de Lucia SturdzaBulandra ºi de Liviu Ciulei sã punã în scenã, la Municipal,
Dragã mincinosule ºi Pygmalion, de Bernard Shaw, iar
Beligan îl invitã la Teatrul de Comedie, unde pune în scenã
douã piese de Mirodan, Celebrul 702 ºi ªeful sectorului
suflete. A fost în turneu în Israel cu Omul care a vãzut
moartea, de Victor Eftimiu, ºi Dragã mincinosule (1956).
Ghelerter avea, ca ºi Stanislavski, un cult al „actorului
potrivit în rolul potrivit“. Se bucura de un mare prestigiu în
teatru, iar Al. Mirodan i-a mulþumit pentru spiritul sãu de
mentor ce impunea respect faþã de arta teatralã. Ca profesor
la Institutul de Teatru, Ghelerter a „scos“ generaþii de actori
strãluciþi, care i-au rãmas recunoscãtori. Cel mai expresiv
în elogii este venerabilul Radu Beligan, care îl considera
pe Moni Ghelerter o „certitudine a teatrului românesc“,
care, prin rigurozitate ºi respect faþã de text ºi actori“, a
transformat „anonimatul în celebritate“.
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despre relaþiile omului politic ultranaþionalist O.
scriitori, atitudine culminatã cu legionarismul. Gh.
Goga cu înalþi funcþionari ai Reich-ului nazist.
Schwartz scrie despre alteritate ºi tradiþia ei
Editura „Polirom“ este în atenþia criticii cu douã
milenarã, iar Ionel Necula despre Cioran ºi
noi cãrþi: Sãgeata timpului sau despre natura
„schimbarea sa la faþã“ prin relaþiile cu Fundoianu
fãrãdelegii, de Martin Amis, ºi Middlesex, de
ºi cu alþi intelectuali evrei.
Jeffrey Eugenides (Premiul Pulitzer, 2003), cãrþi
În „ROMÂNIA LITERAR|“, nr. 25 din
de mare ecou în lume.
29 iunie a.c., citim o recenzie a lui T. Urian despre
În „OBSERVATOR CULTURAL“,
noul volum apãrut la Ed. Polirom, 2005, Pãcatul
nr. 17/23 iunie, Michael Finkenthal aminteºte pe
împotriva spiritului. Scrieri politice, de I.P. Culianu,
Koestler într-un micro-eseu, „Despre
în care sunt menþionaþi Wiesel, Moshe
prejudecatã ºi dialog“. În nr. 18/30
Idel º.a. S. Damian este prezent cu un
LUNILE
iunie, Adina Diniþoiu îl prezintã pe
eseu dedicat „omului Schiller“, fiind
citaþi Goethe, Büchner, Kafka, George
IUNIE–IULIE prozatorul evreo-american Andrei
Codrescu ºi recenta sa carte,
Steiner º.a. Despre Sorin Toma ºi
2005
Casanova în Boemia (Ed. Polirom).
„cazul Arghezi“ scrie Ana Selejan
Anca Oroveanu, autoarea unei recente
(fragment dintr-o viitoare carte).
cãrþi, Rememorare ºi uitare: scrieri de istoria artei
În nr. 26/6 iulie a.c., Dina Georgescu
(Ed. Humanitas, cu un cuvânt însoþitor de Andrei
recenzeazã cartea lui B. Elvin, În continuare (Ed.
Pleºu), este prezentatã de Victor Popescu. Cãtãlin
Institutului Cultural Român), T. Urian scrie despre
Sturza, în dialog cu Mihail Fulger, discutã despre
romanul lui Ioan T. Morar, Lindenfeld (Ed. Polirom),
pelicula nominalizatã la Oscar, în 2005, Ultimele zile
comparând þesãtura narativã a acestuia cu
ale lui Hitler, film controversat ºi, se pare, de interes
scenariul filmului lui Radu Mihãileanu, Train de
pentru public. În nr. 19/7 iulie a.c., Rãzvan Pârâianu
vie, cunoscut cinefililor europeni. În acelaºi numãr
recenzeazã cartea lui Carol Iancu, Lupta
sunt publicate versuri de Danilo Kiš (1935-1989),
internaþionalã pentru emanciparea evreilor din
cunoscut scriitor evreo-sârbo-francez, iar Radu
România (1913-1919; 1919-1939) (2 vol., Ed.
Varia prezintã pe larg cartea lui Mihai Pelin,
Hasefer), Al. Matei scrie un articol despre
Deceniul prãbuºirilor, recenzatã ºi în revista
receptarea „corectã“ ºi „greºitã“ a lui C. Noica de
noastrã (nr. 231-232). La rubrica „Meridiane“, se
cãtre exegeþi precum Alexandra Lavastine
semnaleazã centenarul naºterii lui Elias Canetti,
(Filosofie ºi naþionalism. Paradoxul Noica, Ed. Est,
împlinirea unui sfert de veac de la moartea lui
1998), Sorin Lavric, Daniel Corogeanu º.a.
Romain Gary, ca ºi a unei jumãtãþi de veac de la
Magdalena Boiangiu este prezentã cu un
cea a lui Albert Einstein.
comentariu despre condiþia criticului de teatru.
În nr. 27/13 iulie a.c., Gh. Grigurcu scrie despre
„DILEMA VECHE“, nr. 75/24 iunie a.c.,
Cioran, la zece ani de la moartea acestui
propune un chestionar cu rãspunsuri de la
contradictoriu filosof. Alex ªtefãnescu se exprimã
personalitãþi culturale, în genul almanahurilor
echilibrat la adresa „Literaturii scrise la
culturale dinainte de rãzboi. Meritã cititã aceastã
comandã“, nefiind „iertaþi“ nici unul dintre autorii
secþiune. Cei ce rãspund sunt Magdalena
mai însemnaþi în perioada totalitarismului
Boiangiu, Nae Caranfil, Marius Chivu, Andrei
comunist. Interesantã este intervenþia
Codrescu, ªerban Foarþã º.a. Interesant este ºi
documentatã a lui D. Hîncu, pe douã pagini, bazatã
articolul lui Codrescu (despre Stalin), interviul
pe studiul unor arhive diplomatice germane,

Un str\lucit
regizor –
MONI
GHELERTER
100 de ani
de la naºtere

Ancãi Manolescu cu teologul dominican Claude
Geffré („Prezenþa religiei în spaþiul public“), ca ºi
interviul lui Marius Chivu cu Pascal Bruckner º.a.
Nr. 76/1 iulie a.c. se deschide cu un citat din Noam
Chomsky: „Va trebui sã ne decidem sã-i educãm
pe cititori în folosirea acestui ingredient al vieþii,
informaþiile, aºa cum se face cu materialele
periculoase“.
Nr. 77/8 iulie a.c. oferã un interesant articol al
lui Cornel Codiþã, „Europa de la Jean Monnet la
instalatorul polonez“, în care se vorbeºte despre
„Victoria naþionalismelor orientate spre interior“.
Tot despre extremism naþionalist este vorba în
corespondenþa Rodicãi Binder, de la „Deutsche
Welle“, din Bonn. În acelaºi numãr, este citat
Mihail Sebastian cu o scurtã ºi emoþionantã
evocare a lui M. Blecher, la moartea acestuia, în
vârstã de numai 29 de ani.
Revista „22“, nr. 799/28 iunie a.c., aduce
în atenþie „Studia hebraica“ (nr. 4/2004), revistã
editatã de Centrul „Goldstein-Goren“ (recenzent Radu Drãguloiu), iar Rãzvan Simion revine la cazul
profesorului din Sibiu, Corvin Lupu, de la
Universitatea „Lucian Blaga“, care, departe de a
cinsti memoria celui ce a dat numele instituþiei,
propagã în revista „Transilvania“, ºi nu numai, un
negaþionism „negru pe alb“. Andrei Oiºteanu scrie
despre implicaþiile demersului unui urmaº al regelui
Carol II, Paul Lambrino, de a-l ponegri pe unchiul
sãu, regele Mihai, în ciuda atitudinii Casei Regale
de a-i favoriza pe evrei în anii dictaturii lui
Antonescu. Demersul prinþului Paul a ajuns în
paginile ziarului „The Jerusalem Post“.
În nr. 800/5 iulie a.c. (felicitãri ºi la mai „mare“),
Revista „22“ se prezintã cu un supliment cultural
bogat (nr. 15+16/2005), în care gãsim amintirile
lui Pericle Martinescu din „Bucureºtiul cultural
interbelic“ (Mihail Sebastian, Mircea Eliade, Emil
Cioran). La rubrica „Scrisori“, Bogdan Suceavã
susþine poziþia anti-negaþionistã a lui Andrei
Cornea, spunând: „Nu cred cã extremiºtii au
dosarele academice cele mai solide ºi cred cã
existã o strânsã legãturã între inabilitãþile
personale ale cuiva ºi ieºirile sale violente sau
de rea-credinþã“.
Paginã realizatã de BORIS MARIAN

