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„Telefon ceresc“ –
performan]\ teatral\
a liceenilor din Sf. Gheorghe
Laureatã a Concursului de Creaþie a Liceenilor, LICART, ediþia 2006
(Festival Naþional patronat de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii), trupa
„Ecou“ a Colegiului Naþional „Mihai Viteazu“ din Sf. Gheorghe a fost
prezentã pe scena Sãlii ARCUB din Capitalã, cu spectacolul „Telefon
ceresc“. Trupa are o frumoasã carte de vizitã: Marele Premiu la
Festivalul Naþional de Arte pentru Liceeni, 2003, pentru spectacolul
„Începem“, dupã comediile ºi „Momentele“ lui Caragiale; Marele
Premiu, la acelaºi Festival, cu spectacolele „Nunta“, dupã Cehov, ºi
„Romeo ºi Julieta?“, dupã Shakespeare. Piesa „Telefon ceresc“ spectacol de teatru-miºcare - este o adaptare dupã „Noaptea“, de Elie
Wiesel, ºi „Fãrã destin“, de Kertész Imre.
Cum te poþi apropia de istoria Holocaustului? Cum poþi exprima,
trãind cu intensitate tragedia altor adolescenþi, aidoma cu tine, a cãror
viaþã a fost frântã atât de cumplit? Iatã provocãrile care au stat în faþa
coordonatorilor spectacolului, actorul-regizor Florin Vidamski ºi actriþacoregraf Fatma Mohamed, nu mai puþin - în faþa interpreþilor: cei 16
adolescenþi ai liceului din Sfântu Gheorghe. Totul a fost conceput prin
imagine: ghetuþe pe scena goalã; într-un colþ - un maldãr de valize. Tinerii
sunt ceaþã, sunt fum ºi „telefonul“ de la care ne vorbesc se aflã în Cer.
Ne vorbesc despre ultimele lor zile: ghetoul, înmugurirea primei iubiri,
trenurile transportându-i spre Auschwitz, selecþia la rampa de sosire în
lagãr, despre ce s-a întâmplat în camerele de gazare. Sunt puþine cuvinte,
repetate obsesiv. În rest - totul este forþã de expresivitate a gesturilor. O
performanþã teatralã, coregraficã competitivã cu spectacolele multor
trupe de profesioniºti. În pauzã, E.S. Rodica Radian Gordon, ambasadorul
Statului Israel în România, a venit în culise sã-i felicite pe tinerii realizatori.
„De unde a pornit ideea acestui spectacol?“, l-am întrebat pe regizorul
Florin Vidamski. „Adolescenþii de azi ºtiu foarte puþin sau chiar nimic
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Pe sicriele celor c\zu]i
în Revolu]ie
nu a fost scris\ etnia,
ci cuvântul „erou“
Extrase din intervenþia doamnei deputat
prof. OANA MANOLESCU,
rostitã cu prilejul comemorãrii eroilor
Revoluþiei din decembrie ‘89,
la ºedinþa comunã a Camerei Deputaþilor
ºi Senatului, din 22 decembrie 2006

despre Holocaust. Nici nu le vine a crede cã asemenea atrocitãþi au fost
cu putinþã. Mai întâi au citit, apoi au încercat sã gândeascã ceea ce au
simþit tineri ca ei, trecuþi prin infernul lagãrelor de exterminare, ºi sã
exprime ceva din þipãtul lor neascultat de puternicii zilei de atunci, pentru
ca lumea de azi ºi conducãtorii ei sã fereascã omenirea de repetarea
Holocaustului“.
Fatma Mohamed lucreazã cu trupa „Ecou“ din 2002. A terminat
Facultatea de Teatru-Actorie din Cluj, ca ºi colegul ei. Are experienþa a
încã douã Festivaluri desfãºurate la Sf. Gheorghe: „Atelier“ ºi
„Mon.infest“. Are multã încredere în talentul liceenilor din Trupa „Ecou“
ºi sperã cã unii dintre ei vor ajunge, poate, sã-i fie colegi la teatrul din
oraº. Directoarea Colegiului, Brânduºa Roman, prezentã ºi ea la
spectacol, trãieºte emoþiile finalei alãturi de „copiii ei“. Crede cã teatrul
este un bun vehicul pentru a-i învãþa pe tineri istoria Holocaustului, a-i
educa în spiritul nonindiferenþei în faþa prejudecãþilor, calomniilor,
discriminãrii. Tuturor - mult succes!
IULIA DELEANU

S\rb\tori care ne definesc

Într-o vreme când
nori sumbri obturau
orizontul culturii noastre, Geo Bogza venea
cu propunerea ca ziua de 15 ianuarie sã fie
consideratã drept sãrbãtoare de suflet a Anului Nou
pentru oricine vorbeºte ºi gândeºte în limba lui
Eminescu. Era o replicã simbolicã datã desconsi
derãrii vieþii spirituale de cãtre oficialitatea tributarã
dogmatismului rudimentar, înglodatã într-un
provincialism cu jalnice tendinþe discreþionare ºi
discriminatorii. ªi mai înainte, susþinãtorii ideologiilor extremiste au încercat anexarea poetului la
carul lor propagandistic. A.C. Cuza, mentor al
legionarilor, scormonea în textele eminesciene
argumente pentru ferocele sãu antisemitism. E
greu, însã, a trece peste mãrturiile unui cãrturar
evreu de prestigiul lui Moses Gaster, care a
descifrat, alãturi de Eminescu, la aceeaºi masã de
lucru, vechi manuscrise româneºti, ºi care contestã

„Sharon –
ne lipseºti“

orice apropiere posibilã între satira sa moralã ºi
agresivitatea propovãduitorilor rasiºti. Asemenea
confuzie va fi combãtutã ºi de Ad. Stern (v. Din viaþa
unui evreu-român), apoi de repetatele intervenþii
ale lui F. Aderca, disociaþii critice ºi sublinieri
în favoarea valorilor universale care asigurã
perenitatea creaþiei eminesciene. Moºtenirea
poetului a putut fi reazem în momente de rãscruce
pentru destinul naþiunii, cum atestã comemorarea
a 25 de ani de la moarte în ajunul primului rãzboi
mondial ºi, din nou, la 50 de ani, împliniþi în 1939,
puþin înaintea izbucnirii celei de-a doua conflagraþii
ameninþãtoare pentru întreaga omenire.
Capcane ºi viclenii au pândit ºi au periclitat
însuºi actul fondator al Unirii din 1859. Evenimentul
sãrbãtorit, an de an, la 24 ianuarie, a marcat doar
împlinirea unor strãvechi speranþe. Ele s-au cerut

Sub acest titlu, cotidianul israelian
„Haaretz“ a evocat personalitatea fostului
premier, la un an de la tragedia care a dus
la dispariþia lui de pe scena politicã. Redãm,
în continuare, extrase din acest articol.

„Când s-a îmbolnãvit... Sharon se afla în culmea popularitãþii ºi puterii sale ca primministru, dar, mai ales, în culmea maturitãþii sale ca lider... A dispãrut luptãtorul nestãpânit
care pornea la bãtãlie, politicianul care smulgea microfonul la adunãri politice ºi, mai ales,
colonistul fãrã fricã ºi mascota dreptei din cadrul miºcãrii pentru Marele Israel.
Dezangajarea a fost pusã în aplicare sub cuvântul de ordine: «cu sensibilitate ºi
determinare...», dar esenþialã a fost determinarea... Coloniºtii ºtiau adevãrul ºi au fost
foarte precauþi în a nu întinde prea tare coarda. ªtiau cã, pânã la urmã, Sharon îi va scoate
din cãminele lor ºi din colonii, cu forþa. Deoarece astfel acþioneazã un conducãtor. Din
pãcate, deocamdatã nu a apãrut nici o clonã a lui Sharon, care sã aibã aceeaºi stofã ca el.
Întrebarea care se pune frecvent este - dacã Sharon nu ar
fi ajuns în comã, ar fi continuat dezangajarea unilateralã?
Rãspunsul este nu. Dupã retragerea din Gaza, el a declarat
explicit cã urmãtoarea etapã se va realiza pe baza unei
înþelegeri, respectiv ca rezultat al negocierilor... în spiritul
planului Bush. Potrivit acestui document, negocierile vor fi
precedate de renunþarea la terorism. Sharon „nu a vândut“
pãmântul Israelului, aºa cum pretind oponenþii lui... ci a plasat
mingea pe terenul palestinienilor ºi a creat un precedent...
Liderul ºi omul de stat Sharon era mult mai calculat ºi mai
precaut decât soldatul ºi politicianul Sharon. Lui nu i-ar fi
scãpat, ca lui Olmert, acele vorbe despre capacitatea nuclearã
a Israelului care au ridicat întreaga lume împotriva noastrã.
Nu ar fi vorbit despre militarii rãpiþi de parcã ar fi morþi,
subminând justificarea noastrã pentru rãzboiul din Liban [...].
Dacã Ariel Sharon ar fi fost astãzi cu noi..., poate cã nu sar fi lansat nici acest al doilea rãzboi din Liban. Oricum, ar fi fost ales un alt moment ºi nu
s-ar fi desfãºurat aºa cum s-a desfãºurat. Sharon ar fi analizat fiecare detaliu al manevrelor
militare, ar fi ales poate numai rãzboiul aerian sau ar fi amânat acþiunile de rãspuns pânã
când Israelul ar fi fost pe deplin pregãtit ºi ar fi încheiat socotelile o datã pentru totdeauna,
lichidându-l pe Nasrallah... Dacã el era aici, nu s-ar fi desfãºurat niciodatã o operaþie terestrã
atât de nereuºitã. Dacã Sharon s-ar trezi acum ºi ar vedea ce a mai rãmas din forþa noastrã
de descurajare, ar cere sã fie din nou adormit [...].
Dacã ne-am pune vreodatã întrebarea: istoria creeazã liderul sau liderul - istoria,
fenomentul Sharon ne oferã rãspunsul. Metamorfoza personalitãþii ºi gândirii lui Sharon a
schimbat istoria. Nici un alt lider israelian nu ar fi avut curajul sã evacueze aºezãrile ºi
coloniºtii din Gaza. A fost omul care a trezit aceastã þarã din visurile ºi falsele ei iluzii ºi a
deschis calea pentru crearea unui stat palestinian. Acum, restul depinde de ei“.
YOEL MARCUS

„[…] Cetãþenii români de altã etnie - albanezi,
armeni, bulgari, cehi, croaþi, evrei, germani, greci,
italieni, macedoneni, maghiari, polonezi, rromi, ruºilipoveni, ruteni, sârbi, slovaci, tãtari, ucrainieni - au
participat, de-a lungul veacurilor, la trãinicia ºi
înfrumuseþarea pãmântului românesc, care i-a primit
cu dragoste, care le-a dat un cãmin cald ºi un zâmbet
frãþesc.
România s-a ridicat cu ajutorul braþelor lor, a înflorit
ºi cu ajutorul gândirii lor, a rãmas puternicã prin fiecare
cetãþean al ei, indiferent de etnie. Iar când sicriele celor
cãzuþi în Revoluþie au fost purtate ºi urmate de mii de
oameni, în lacrima ºi suspinul unei þãri întregi, pe
aceste sicrie nu a fost scrisã etnia celor plecaþi spre
veºnicie. A fost scris EROU. ªi aºa va rãmâne […].
Iar bunul Dumnezeu sã lumineze ºi sã odihneascã
în Cerul Sãu pe toþi cei care au schimbat definitiv
neagra noastrã umilinþã în strãlucirea uriaºei noastre
libertãþi“.

consolidate, apãrate de vicisitudini, cristalizate în
realizãri pe mãsura exigenþelor intrãrii în concertul
statelor suverane, cu o economie mai dezvoltatã,
cu standarde democratice în viaþa politico-socialã.
Întâiul Domnitor, ales în persoana lui Alexandru Ioan
Cuza, a avut ºansa sã fie înconjurat de o mânã de
sfetnici, ca Alecsandri, Kogãlniceanu, Ghica, ºcoliþi
în Europa, oneºti, capabili sã se ridice deasupra
intereselor meschine, a coteriilor, deciºi sã conecteze þara, prin legi ºi reforme, la tendinþele avansate
ale epocii, încât poporul sã se simtã încurajat în
aspiraþii normale spre prosperitate. Situaþia de
atunci, la alþi parametri, desigur, se aseamãnã cu
ce se aºteaptã de la noi, o datã cu primirea recentã
în U.E. Învãþãmântul, sãnãtatea, justiþia, ca apãrãtoare a proprietãþii private, au rãmas la ordinea zilei.
Resursele de creativitate originalã, într-un perimetru
care i-a dat pe Eminescu, pe Enescu, pe Brâncuºi,
reprezintã o mizã pentru certitudini. ªi un drept de
a întâmpina, de a parcurge sãrbãtorile cu mândrie.
CHIRIL ªOIMU
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Revista
„MENORA“ (nr. 6)

Înainte de toate, dorim colectivului
redacþional, în frunte cu preºedintele
Comunitãþii, Mircea Rond, sã obþinã
fonduri pentru a realiza un format grafic
al revistei la nivelul conþinutului foarte interesant.
Pe lângã evocarea de Hanuca ºi pericope, mai
citim despre istoria „Maghen David“-ului, prea
puþin cunoscutã (din sec. VII î.e.n., în Sidon; apoi
la cabalistul din sec. IV; în Sinagoga din Germania
- sec. XII; pe tipãrituri din sec. XVI; peceþile din
Viena ºi Amsterdam - sec. XVII; pânã la Congresul
Sionist de la Basel, în 1897). Urmeazã, apoi, o
istorie veche ºi nouã a oraºului Beer Sheva,
calendar, cãrþi noi, umor etc. Urãm succes
realizatorilor ºi felicitãri! (B.M.M.)

Israelul deplânge moartea „primarului primarilor“
TEDDY KOLLEK care, timp de 28 de ani,
a decis soarta
Ierusalimului a murit la 95 de ani
Locuitorii Ierusalimului, dar nu
numai ei, ci toþi israelienii, precum
ºi numeroase personalitãþi din
strãinãtate au deplâns dispariþia, la
95 de ani, a lui Teddy Kollek, timp de
28 de ani primar al Ierusalimului,
supranumit „primarul primarilor“.
Dotat cu o energie deosebitã ºi cu
o pasiune nemãrginitã faþã de
oraºul pe care l-a condus, el este
creatorul Ierusalimului modern, al
locului unde trãiesc împreunã, în
armonie, cetãþeni arabi ºi evrei.
Considerat unul dintre ultimii
„pãrinþi fondatori“ ai statului evreu,
Kollek a dus o viaþã tumultuoasã, dedicatã cauzei israeliene. Nãscut în 1911, în oraºul Nagyvázsony (Ungaria),
familia lui s-a mutat apoi la Viena. Aici, sub influenþa
tatãlui sãu, un sionist activ (i-a dat numele de Theodor,
dupã Theodor Herzl), s-a implicat în miºcarea sionistã
de tineret. În 1935, emigreazã în Palestina aflatã sub
mandat britanic. În timpul rãzboiului de independenþã
din 1947-1948, Kollek a ajutat la achiziþionarea de arme
ºi muniþii pentru armata israelianã în curs de formare.
Imediat dupã izbucnirea celui de-al doilea rãzboi mondial,
s-a întâlnit cu Adolf Eichmann, pe care a reuºit sã-l
convingã sã permitã unui numãr de 3.000 de tineri evrei
sã meargã în Anglia. A devenit un apropiat al lui David
Ben Gurion ºi a fost ºeful lui de Cabinet în perioada
primului mandat de premier al acestuia. În 1965, Ben
Gurion îi cere sã candideze pentru funcþia de primar al
Ierusalimului. Deºi la început l-a refuzat, fiind convins
cã va pierde, spre marea lui surprindere, câºtigã. A

deþinut acest post timp de 28 de ani,
fiind învins, în 1993, la 82 de ani, de
un contracandidat din Partidul Likud,
care se numea Ehud Olmert.
La doi ani dupã ce a fost ales
pentru prima datã, Kollek devine
primarul marelui Ierusalim, partea lui
de est fiind recuceritã în timpul
rãzboiului din 1967. În acþiunile sale
a fost condus de ideea, pe care o
repeta frecvent, cã locuitorii Ierusalimului de diferite convingeri, culturi ºi
aspiraþii trebuie sã gãseascã o cale
paºnicã de a convieþui, fãrã vreo linie
despãrþitoare.
A avut planuri ambiþioase, la care
nu a renunþat nici când a întâmpinat
o opoziþie durã. Având relaþii
excelente cu evreii din Diaspora, mai
ales cu cei din S.U.A. (pe care de altfel
îi critica din cauza neimplicãrii lor în
problemele israeliene), el a reuºit sã
strângã fonduri pentru a-ºi realiza
obiectivele. Lui i se datoreazã construirea cartierului
evreiesc de lângã Ierusalimul de Est (un mijloc de
asigurare faþã de eventualele noi încercãri de divizare a
oraºului), a clãdirii Knesset-ului, a Muzeului Israel, a
Teatrului din Ierusalim, refacerea Spitalului Hadassa,
construirea unor stadioane, a numeroase parcuri. A
susþinut proiecte de cercetãri arheologice ºi a contribuit
la reconstrucþia cartierului evreiesc din Oraºul Vechi.
Deºi nu-i agrea pe ultrareligioºi, i-a sprijinit în construirea
pentru aceºtia a unui cartier departe de principalele
ºosele, ca sã nu fie tulburaþi de circulaþia autovehicolelor
de ªabat. A dorit ºi a fãcut eforturi pentru relansarea
procesului de pace între israelieni ºi arabi.
Moartea celui care este considerat creatorul
Ierusalimului modern este o mare pierdere pentru
poporul evreu, la înmormântarea lui, mii de oameni
aducându-i un ultim omagiu.
EVA GALAMBOS

