)9(2 RN 2202

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.
Numărul de față al revistei este dedicat
pianistului, profesorului și criticului
muzical
SERGO BENGHELSDORF.
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Responsabil de ediție Anna Bațmanova, directorul Bibliotecii
evreiești ”I. Mangher”.
Alcătuitor - Angela Borș, șef serviciu.
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SERGO BENGHELSDORF - AMBASADOR AL ”MAME LOȘN”

REPERE BIOGRAFICE:
SERGO BENGHELSDORF – pianist, profesor la Academia de
Muzica, Teatru și Arte Plastice, concertmaistru, critic muzical,
ziarist, crainic de limbă idiș la radioul național din Chișinău.
3 martie 1937. Se naște în orașul în Birobidjan
(Regiunea Autonomă Evreiască, Rusia).
1950-1954. Învață la școala de muzica din Habarovsk,
Rusia.
1955-1960. Urmează studiile la conservatorul „Gavriil
Muzicescu” (Chișinău), clasa pian.
1960. Absolvă cursurile din Moscova pentru dirijorii
muzicii de operă. A obținut studii regizorale în SanktPetersburg.
1961. Activează în calitate de profesor de pian la Școala
de Muzica „Șt. Neaga” din Chișinău .
1977. Montează opera „Căsătoria secretă”, susţinând și
partiția pianului (Chișinău, Casa actorului).
2007-2012. Fondează Asociația literară Mame loșn
(”Limba mamei”) la biblioteca evreiască ”I. Mangher”
din Chișinău.
2013. Sa repatiază în Israel.
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PĂRINȚII
Tatăl – MOISEI BENGHELSDORF a venit în
Birobidjan din Buenos Aires, Argentina, unde,
lucrând într-un atelier de croitorie a prins pasiunea
față de teatrul evreiesc de amatori. Ademenit de
promisiunile false ale propagandiștilor sovietici
precum că evreii pot să vină să-și construiască
propria lor țară înfloritoare, unde libertatea și
comunismul le vor fi puse la picioare, Moisei vine
în Uniunea Sovietică și nimerește imediat la tăiat
păduri în taiga. De acolo este trimis la Moscova, la
Studioul Teatral Evreiesc, condus de genialul
Solomon Mihoels. Aici el studiază arta regizorală și
actoricească. După patru ani de studii se stabilește
cu traiul la Birobidjan, dedicându-și viața Teatrului
Evreiesc de Stat.
Mama – LIUBA VASSERMAN. S-a născut în
Polonia, apoi, la chemarea fratelui Iosif, a emigrat
în Palestina. Aici a lucrat ca menajeră și infermieră
în unul din spitalele din Ierusalim. Aici a început să
scrie versuri în idiș, tot aici a editat prima plachetă
de poezii. Pentru participarea activă la mișcarea de
rezistență a fost expulzată din țară de către
britanici. Astfel a ajuns la Moscova. Aici Liuba,
împătimită de limba maternă, își cizelează
măiestria literară. După ce s-au căsătorit, Liuba cu
Moisei Benghelsdorf au revenit la Birobidjan.
În 1949, în urma pogromului stalinist, mama,
alături de alți intelectuali evrei: actori, scriitori,
poeți, etichetată dușman al poporului, a fost
condamnată fără nici un temei la 7 ani de
închisoare.
Ultimii ani de viață Liuba Vasserman i-a trăit
alături de fiu la Chișinău.
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Ani la rând SERGO BENGHELSDORF a colaborat
fructuos cu compozitorii Zlata Tcaci, Zeev Bitchin, cu
interpreții Maria Bieșu, Ion Paulencu, Boris Raisov,
Slava Farber, Fima Ciornâi, cu scriitorii Ihil Șraibman,
Moisei Lemster, Boris Sandler ș.a. S-a inplicat activ în
viața muzicală din republică, a muncit în calitate de
concertmaistru la Teatrul de Operă și Balet.
Împreună cu colectivul său Vort un nign (”Cuvânt și
melodie”), din care făceau parte așa personalități ale
culturii evreiești cum ar fi: actrița Nelly Kameneva,
solista Teatrului de Operă și Balet Irina MișuraLehtman ș.a. a concertat departe de hotarele țării.

Toată viața sa Sergo Benghelsdorf a promovat limba
idiș. Timp de 15 ani a fost prezentatorul fidel al emisiunii
radio Idiș lebn (”Viața evreiască”) și a programului
televizat Af der idișer gas (Pe strada evreiască). În doar 30
de minute, cât durau emisiunile, el reușea să aducă
publicului larg și ultimele știri, și date importante ale
calendarului evreiesc, și momente muzicale, noutăți
editoriale, interviuri cu personalități notorii. A scris
numeroase articole în presa evreiască din Moldova: Naș
golos, Evreyskoe mestecko, Istoki jizni. A fost unul din
inițiatorii și organizatorii Zilelor Culturii Evreiești în
Moldova, la care au participat reprezentanți din mai
multe țări.
SERGO BENGHELSDORF este membru al Uniunii
Muzicienilor din Republica Moldova. În anul 1996 a
primit titlul „Maestru în Artă”.
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SERGO BENGHELSDORF este autorul cărții Viața
în cultura evreiască. Sunt memoriile autorului
despre timpuri, oameni, evenimente.
Numeroasele fotografii ne familiarizează cu
familia, prietenii și colegii săi de breaslă.
Cu multă dragoste și tandrețe își aduce aminte de
părinți și de locurile copilăriei din orașul natal Birobidjan. Oraș cu biblioteci, școli, teatru, ziare și
emisiuni radio în limba idiș. Greutățile prin care
soarta l-a impus să treacă de mic: arestarea mamei,
umilința tatei care, rămas fără lucru și fără sprijin și
practic, nu și-a mai revenit până la sfârșitul vieții,
rugurile din cărțile scriitorilor evrei care se
asemănau cu cele ale fasciștilor din timpul
războiului și încă multe alte crâmpeie din viață.
Un capitol aparte este dedicat bibliotecii ”I. Mangher” cu care S. Benghelsdorf a
colaborat mai mulți ani la rând. Aici autorul vorbește despre oamenii Cărții bibliotecarii, care muncesc cu abnegație și dăruire de sine, despre cititoriii care,
de la mic la mare, își găsesc cartea preferată și ocupația pe plac, despre
personalitățile notorii ale culturii evreiești autohtone și de peste hotare care au
pășit pragul acestui ”templu al Cărții”.
Cu multă grijă ne duce autorul pe căile culturii muzicale, teatrale și literare ale
poporului evreu din Moldova.
În carte se regăsesc multiple schițe și interviuri în care se dezvăluie întreaga
gamă a vieții culturale din republica noastră, în particular dramatismul și
renașterea culturală lingvistică și muzicală și, nu în ultimul rând, a limbii idiș
din Moldova.
SERGO BENGHELSDORF este indisolubil de limba, arta și cultura evreilor din
Republica Moldova și pe bună dreptate poartă înaltul titlu de CAVALER AL
CULTURII EVREIEȘTI.
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APRECIERI

IZOLDA MILIUTINA
Doctor în arte, Izrael

”S. Benghelsdorf își vede sarcina destul de amplu. Nu numai că
învață cu tinerii cântăreți care și-au manifestat interesul
pentru muzica evreiască, textul, muzicalul și verbalul idiș
(lucru deloc ușor pentru cei ce nu cunosc limba), dar îi și ajută
la impregnarea mentalității spiritului evreiesc. Pentru
programele sale evreiești el este cunoscut nu numai la
Chișinău, dar și departe de hotarile țării”.

GALINA COCEAROVA
Doctor în arte, profesor, Moldova

”Numele lui Sergo Benghelsdorf se asociază invariabil cu cele
mai importante evenimente muzicale din comunitatea
evreiască încă din primii ani ai renașterii acesteia în
republică”.

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

