Reprezentantele culturii timişorene la Cercul Cultural din Haifa
De Petre Călin
Profitând de prezenţa în Haifa a celor două profesoare de la Universitatea de
Vest din Timişoara, Cercul Cultural din Haifa a programat din timp o întâlnire cu
dumnealor. Ambele sunt scriitoare, cercetătoare (fiecare în domeniul său), bucurându-se
amândouă de un bogat palmares de lucrări literare şi ştiinţifice.De asemenea, dumnealor
activează împreună în cadrul fundaţiei culturale timişorene "A Treia Europă".
Este vorba despre Prof. dr. Adriana Babeţi şi Conf. dr. Smaranda Vultur.
Cercul Cultural din Haifa a continuat astfel tradiţia de a aduce în faţa auditoriului său o
serie de reprezentanţi de seamă din România din cele mai diferite domenii legate de
ştiinţă şi cultură.
Reuniunea a avurt loc duminică 29 mai. la sediul HOR din Haifa. Trebuie menţionat că
HOR a pus cu multă plăcere la dispoziţia Cercului sediul său, unde s-au mai desfăşurat şi
alte întruniri culturale ale sale.
După salutul dnei. Dr. Mada Davidzon, din partea conducerii Cercului, dumneaei a
predat ştacheta de moderator ziaristului Ivan Lungu.
După prezentarea pe scurt a personalităţii şi activităţilor celor două oaspete, moderatorul
le-a dat cuvântul să-şi prezinte prelegerile programate.
Dna. Adriana Babeţi - cunoscută in mod deosebit pentru romanul
său "Femeia în roşu" -a vorbit despre un scriitor evreu timişorean,
necunoscut publicului, nu numai israelian, dar nici celui românesc,
ceea ce s-a văzut din expunerea foarte interesantă şi excelent
documentată. Este vorba despre Wilhelm Stepper - Tristis, care a
trăit o viaţă aventuroasă, de la sfârşiitul sec.19 , până la începutul
celui de-al doilea război mondial, când a dispărut pur şi simplu, fiind
arestat de nazişti în Franţa.
Dna Smaranda Vultur, la rândul ei, a vorbit despre problema
"Povestirii de viaţă sau memoria care vindecă de trecut". De fapt,
dumneaei a povestit cum lucrează, cum îşi pregăteşte, împreună cu
echipa de tineri cercetători cu care lucrează, înregistrările
amintirilor diverselor etnii bănăţene (Banatul dovedindu-se, din
acest punct de vedere, un teren foarte bun şi bogat multicultural).
Lucrarea doamnei Vultur, "Memoria salvată. Evreii din Banat ieri şi
azi" suscitând un deosebit interes printre cei prezenţi.
Absorbit de atenţia pentru cele două prelegeri, publicul a uitat de trecerea timpului.
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