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MENORA

REVISTA BIBLIOTECII EVREIEȘTI ”I. MANGHER”

Revista MENORA familiarizează cititorul cu
crâmpeie din viața personalităților notorii de
origine evreiască: scriitori, actori, savanți, dar
și cu alte evenimente din cultura și tradiția
poporului evreu.
Nr 8 al revistei este dedicat poetului,
dramaturgului, publicistului și omului de
teatru
MOTL SAKȚIER
CUPRINS:
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Responsabil de ediție Anna Bațmanova, directorul Bibliotecii
evreiești ”I. Mangher”.
Alcătuitor - Angela Borș, șef serviciu.

PAGINA 2 |MOTL SAKȚIER: RELIGIA MEA ESTE POEZIA

MOTL SAKȚIER: RELIGIA MEA ESTE POEZIA

REPERE DE VIAȚĂ:
MOTL-HERȘ SAKȚIER – Poet, dramaturg, eseist,
publicist și om de teatru
11 ianuarie 1907. S-a născut în târgușorul Leova
din ținutul Bender, gubernia Basarabia
(Imperiul Rus). Tatăl său, Abraham era croitor,
iar mama Leia – casnică. Și-a primit educația la
Talmud Torah și la gimnaziul ”B. P. Hașdeu” din
Chișinău.
În anii 1920 a lucrat la București, unde și-a
publicat primele poezii în revista Idiș.
1928. Grație bursei primite, a început să studieze
la Seminarul din Viena. Însă, din cauza
viziunulor sale stângiste care nu au fost pe placul
conducerii, a fost exmatriculat.
1929. S-a mutat la Paris, unde a cunoscut din plin
foamea, frigul și singurătatea. A locuit într-o
mansardă rece și întunecoasă, a muncit la uzină,
și doar cu ajutorul dicționarului a însușit la
perfecție limba idiș, în care ulterior a scris o
mulțime de poezii.
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1931. A venit în România, unde a participat la
activitatea cercului literar Jung Rumenie
(”România tânără”), cristalizat în jurul revistei
literare Steuben („Ferestre”) editată de un alt
basarabean, poetul avangardist, eseistul,
dramaturgul, regizorul Ianchev Șteinberg.
Din acest grup mai făceau parte și alți scriitori
evrei basarabeni: Iacov Iachir, Herzl Rivchin,
Ihil Șraibman, Herș-Leib Cajber, Zvi Zelman
ș.a.
1934-1936. A ocupat funcția de secretar al
revistei
literare
bucureștene
Voch
(„Săptămâna”) editat de Moyșe Altman.
1936. A ieșit de sub tipar prima sa plachetă de
versuri Derfar (”De aceea”).
1936-1937. A muncit la construcția metroului
din Moscova.
1940. Alături de alți scriitori basarabeni a
revenit la Chișinău. Aici Sakțier a participat la
fondarea Teatrului Evreiesc de Stat. În acest
teatru au activat Iacov Șternberg, Ihil
Șraibman și inegalabila primă – Sidi Tal,
pentru care Motl Sakțier a scris nenumărate
texte.
Odată cu izbucnirea celui de-al Doilea Război
Mondial, s-a aflat în evacuare în Uzbekistan,
apoi a fost înrolat în Armata Roșie.
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După război revine la Chișinău.
1949. Împreună cu alți scriitori evrei, a fost
arestat sub acuzația de colaborare cu troțkiștii
(așa-numitul caz Nr. 5390). A fost condamnat la
10 ani de muncă forțată în Gulag. Romanul Idish
Shneiders (”Croitori evrei”), scris de Sakțier în
detenție, a fost confiscat și distrus.
1955. A fost reabilitat. După eliberare se
încadrează cu dăruire în viața culturală evreiască
din Chișinău, București, Cernăuți.

Din 1961 și-a publicat poeziile în revista Sovetish
heymland („Patria sovietică”), singura revistă
idiș din Uniunea Sovietică.
1972. S-a repatriat în Israel, unde s-a publicat în
mai multe ediții periodice: Di Goldene Keyt
(„Lanțul de Aur”), Yerușolaimer Almanah
(„Almanahul Ierusalimului”), ș.a. De asemenea, a
publicat mai multe cărți în anii 1970-1980.
1990. A apărut de sub tipar o culegerea postumă
de memorii Motl Saktzier: Poet un Menci (Motl
Sakțier: poetul și omul).
28 ianuarie 1987. S-a stins la Tel Aviv la vârsta de
80 de ani.
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APRECIERI

SRA ȘPITALNIC
Bibliotecar-bibliograf

Acest scriitor a dus o viață plină de zbucium și suferințe.
Revoltându-se împotriva principiilor învechite, el apără
demnitatea socială a poporului său. Versurile sale au devenit
un suflu nou în poezia evreiască care nu își va pierde niciodată
prospețimea, pentru că exprimă nu sentimente egoiste, ci
preocupare pentru soarta umană.

ALEXAND LEIDERMAN
Jurnalist, SUA
Sakțier... Am întâlnit acest nume pe afișele lui Sidi Tal. El este
autorul unora dintre programele ei. Pentru prima dată în
viața mea am auzit fermecătorul idiș literar în interpretarea
lui. Am fost uimit de poeziile lui Sakțier, care mai târziu au
devenit parte din celebrul său „Ciclu de tabără” - dragoste și
ură, fermitate și lașitate, loialitate și trădare.

MENORA SIMBOLIZEAZĂ AL
DOILEA TIP DE RĂSPLATĂ - O
RĂSPLATĂ SPIRITUALĂ, PENTRU
CĂ SE SPUNE: „SUFLETUL OMULUI
ESTE LAMPA DOMNULUI...”
(MICHELEY 20:27)

