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T raducerea în române[te
a lui HEINRICH HEINE
Literatura germanã s-a bucurat mereu de atenþia cititorilor din România.
Spaþiul de rãspândire a limbii, cum se spune, „a lui Goethe ºi Heine“ a fost în
Bucovina, zona Braºov-Sibiu ºi Banat. De aceea traducerile au fost necesare
pentru cunoaºterea bogatei culturi, din care numai
propaganda nazistã a încercat sã-i elimine pe evrei, chiar ºi
pe Heine.
În 1956, apãrea la E.S.P.L.A., sub îngrijirea poetului Alfred
Margul-Sperber, o frumoasã antologie de versuri ale marelui
clasic, Heinrich Heine. Vom aminti, în ordine alfabeticã,
numele traducãtorilor, mulþi fiind personalitãþi în cultura
românã. N. Argintescu-Amza a tradus din ciclul Marea
Nordului, Încoronare, alãturi de Philippide, Adrian Maniu,
ca ºi poemele „Poseidon“, „Mãrturisire“, „Pasãrea Phöenix“
º.a. Maria Banuº traduce poeme de dragoste, dar ºi satirice
(ex. „Mãgarii alergãtori“). Vlaicu Bârna alege din repertoriul
romantic, dar ºi din poemele „sarcastice“ ale plurivalentului
Heine: „Cavalerul rãnit“, „Logodnicii“, „Griji babilonice“ º.a.
Un harnic traducãtor a fost ºi Demostene Botez, care se
opreºte la poeme de inspiraþie biblicã: „Regele David“,
„Solomon“, dar ºi la cele de dragoste, la „pamfletele“ politice
(numeroase, la Heine). De fapt, întreaga producþie liricã a lui
Heine este pãtrunsã de un „fir roºu“ al ironiei ori autoironiei,
care adeseori devine sarcasm ori capãtã o culoare tragicã. Este ºi motivul,
probabil, pentru care Nina Cassian a tradus numeroase poeme ale lui Heine.
Mihail Cosma preferã perioada romanticã a acestuia, ca ºi ªtefan Augustin
Doinaº, dar celebrul poem pe care îl ºi citãm aici este, fãrã îndoialã,
„presimbolist“: „Un brad stã singuratic / În nord cu vârfu-n nori / Adoarme-n

150 de ani
de la moartea
poetului

glugã albã / De gheþuri ºi ninsori / Viseazã cã, departe / În orientul clar / Un
palmier stã singur / Pe stâncile de jar“. Menþionãm cã poemul a fost tradus ºi în
ebraicã (de Bialik) ºi în rusã (de Bunin) etc. Emil Dorian a tradus frumoase
poeme precum „Doi fraþi“ (din care s-a inspirat, posibil, ºi
Alecsandri), „Donna Clara“ º.a. Urmeazã Ion Frunzetti, Enric
Furtunã (cu „Child Harold“, dupã Byron º.a.), apoi
productivul ªt.O. Iosif, cu peste 50 de poeme (menþionãm
doar „Belsazar“), Victor Kernbach, Adrian Maniu („Don
Ramiro“, amintind de timpuriul Eminescu º.a.), I. Mãtãsaru,
tatãl poetei Nina Cassian, un dãruit traducãtor de limbã
germanã, Barbu Nemþeanu („Iehuda ben Halevy“ º.a.), Letiþia
Papu Philippide, Veronica Porumbacu („Regele Harald“,
„Carol I“, „Maria Antoinette“, „Germania“ - fragment), Isaiia
Rãcãciuni (Atta Troll - fragment), Ion Marin Sadoveanu
(„Germania“ - fragment), Petre Solomon cu circa 40 de
poeme traduse, Virgil Teodorescu („Prinþesa Sabat“ º.a.),
A. Toma, Romulus Vulpescu.
Am amintit aici doar numele autorilor mai cunoscuþi, nu
numai ca traducãtori, dar ºi ca poeþi, autori de creaþii originale.
Dintre poemele devenite aproape folclor în Germania, prin
celebritate, menþionãm „Grenadirii“ („Doi grenadiri din Rusia
veneau / Spre Franþa-ndreptându-se iar“ - trad. Lazãr Iliescu),
ciclul „Mamei mele B. Heine, nãscutã Geldern“ (trad. Lazãr Iliescu), „Loreley“ (ªt.
O. Iosif) - „Eu nu ºtiu ce poate sã fie / Cã-mi sunã mereu în urechi / Cu veºnica-i
melancolie / Un basm din zilele vechi“. Poemul l-a inspirat…
S-ar mai putea adãuga încã multe alte poeme, dar spaþiul nu ne permite.
BORIS MARIAN

Frescã (detaliu)
din catacomba
Villa Torlonia Roma

Monumente evreieºti de însemnãtate
mondialã – JEWISH HERITAGE
În 1965 a fost înfiinþatã Fundaþia Monumentelor Lumii
(World Monuments Found - WMF) cu care colaboreazã ºi
Consiliul Moºtenirii Iudaice, condus de Ronald Lauder.
Aceastã conlucrare a început în 1988, când a fost restauratã
Scuola Canton Synagogue din Veneþia. Activitatea Jewish
Heritage Council (JHC) s-a lãrgit dupã 1989, când s-au
deschis porþile spre estul Europei.
Prima lucrare de restaurare a fost cea
de la Sinagoga „Templul din Cracovia“
(1862), de rit „progresiv“, clãdire
salvatã de la distrugerea oraºului în
anii rãzboiului. Au urmat Sinagoga
Dohany din Budapesta, cea mai mare
sinagogã din Europa (3.000 de
locuri), apoi catacombele evreilor din
Roma (sec. IV e.a.). În 1991, a început
inventarierea monumentelor din
estul Europei, program în care au
fost incluse ºi monumentele istorice evreieºti din România, despre
care s-a mai scris. Fãrã monumentele din România, inventarul
cuprindea 3.500 de locuri (inclusiv
cimitire vechi) în Polonia, Cehoslovacia ºi Ungaria, aproximativ
o treime în fiecare þarã. În acelaºi
program au fost incluse ºi monumente din nordul Africii, în
special din Maroc. (B.M.M.)

•

Controversatul istoric britanic
David Irving a fost condamnat de cãtre un
tribunal din Austria la trei ani închisoare,
pentru cã a negat existenþa Holocaustului.
Legea austriacã prevede, încã din 1947,
pedepse cu închisoarea pâna la zece ani
pentru acte ºi afirmaþii susceptibile sã
incite la reactivarea nazismului. Pentru a
scãpa de pedeapsa maximã, Irving a
pledat vinovat, declarând cã a greºit
atunci când a negat existenþa camerelor
de gazare de la Auschwitz. Avocatul sãu
a fãcut recurs, susþinând cã declaraþiile
lui Irving au fost fãcute cu 17 ani în urmã.
La împlinirea unui an de la dispariþia
lui Sergiu Comissiona (5 martie 2005),
douã concerte - susþinute, la Ateneul
Român, de Filarmonica „George Enescu“
- au omagiat memoria marelui dirijor. În
programul concertelor (dirijor - Larry
Livingstone; solist - pianistul Shelly Berg,
ambii din S.U.A.) au figurat: uvertura
operei „Nabucco“, de Giuseppe Verdi,
„Evansent“ (aranjamente pe teme de
Fauré, Bill Evans, Beatles) ºi „Tablouri
dintr-o expoziþie“, de Musorgski-Ravel.
Israelul ºi grupuri de evrei
americani au început o campanie
împotriva prezentãrii la ceremoniile
Premiilor Oscar din 5 martie a peliculei
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„Paradise Now“, câºtigãtoarea „Globului
de Aur“, pentru cel mai bun film strãin, ca
provenind din „Palestina“. Subiectul
filmului prezintã doi atentatori sinucigaºi
palestinieni. Pe de altã parte, o petiþie online adresatã Academiei de Artã a Filmului
care acordã premiile, semnatã de peste
4.000 de persoane din Israel ºi din
strãinãtate, a cerut retragerea filmului din
competiþie, afirmându-se cã „Paradise
Now“ legitimeazã asasinatele în masã
ºi-i prezintã pe asasini drept victime.
Protestatari de la Budapesta au
organizat mai multe demonstraþii în
favoarea salvãrii vechiului cartier evreiesc
din capitala Ungariei. Organizaþia civilã
„Óvás“, creatã pentru a obþine reabilitarea
acestui cartier, a protestat împotriva
demo-lãrii mai multor clãdiri istorice,
unele proiectate de faimosul arhitect
ungur din secolul al XVIII-lea, Jozsef Hild.
Dintre toate instituþiile de învãþãmânt superior, Universitatea din New York
are cei mai mulþi studenþi evrei - 6.500,
urmatã de Universitatea Gainsville din
Florida, Colegiul Park de la Universi-tatea
Maryland, fiecare cu 4.500 de studenþi, ºi
Universitatea Rutgers, cu 5.000 de
studenþi.
În oraºul Graz se gãseºte una
dintre cele mai frumoase sinagogi
construite în ultimii ani. Ea a fost ridicatã
pe ruinele celei vechi, distrusã de naziºti
în 1938. Proiectatã de arhitecþii Jorg ºi
Ingrid Mayr, în stil modern, la construcþie
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Templul din Cracovia (Polonia)

Sinagoga „Ibn Danaan“
din Fez (Maroc)

Dupã 60 de ani, renaºte cinematografia în idiº
Oraºul american Monsey, cu o numeroasã
populaþie de evrei ortodocºi, nu pare locul cel mai
adecvat unde doi fraþi harnici ºi serioºi sã se apuce
sã-ºi riºte economiile de o viaþã pentru a face un film
„underground“. ªi, totuºi, aºa s-a întâmplat cu Mendy
ºi Yaakov Kirsh care au terminat recent primul film
în idiº din ultimii 60 de ani, întitulat „A Gesheft“ („O
afacere“). Premiera peliculei a avut loc în mod discret
în decembrie 2005 - puþin înainte de Hanuca -, în
distribuþie figurând actori vorbitori de limbã idiº,
provenind din acest oraº, mulþi dintre ei apãrând
pentru prima datã pe ecran. Filmul prezintã vieþile
paralele a doi bãrbaþi care au copilãrit împreunã, dar
ale cãror drumuri în viaþã s-au despãrþit, unul dintre ei
devenind rabin, iar celãlat - un om de afaceri de succes.
Pentru a respecta sensibilitatea evreilor religioºi, nu
apar decât eroi-bãrbaþi, iar mesajul este educativ,
tinzând sã prezinte idealuri iudaice. Existã totuºi un
rol de femeie, fãrã dialog, dar jucat de un bãrbat, iar
cele câteva cuvinte rostite în englezã sunt subtitrate
în idiº. „Cred cã este primul film evreiesc ortodox din
lume“, a apreciat regizorul Yaakov Kirsh. Înaintea celui
de-al doilea rãzboi mondial, a existat o industrie
înfloritoare de filme idiº, dar se adresa vorbitorilor de
idiº laici, emancipaþi. Dupã Holocaust, idiºul s-a
menþinut doar ca limbã folositã în conversaþia de zi
cu zi a evreilor ultrareligioºi.

DVD-ul cu filmul „Gesheft“ - care, cel puþin pânã
acum, nu se putea cumpãra decât din câteva
magazine cu obiecte iudaice de pe Coasta de Est a
S.U.A. ºi on-line - a fost vândut pânã acum în 1.500
de exemplare ºi fraþii Kirsh au reuºit, în acest scurt
interval de timp, sã-ºi recupereze jumãtate din investiþiile lor. Comunitãþile nereligioase au manifestat,
la rândul lor, un interes crescând faþã de film,
depãºindu-se astfel audienþa cãreia i s-a adresat
iniþial. „Este vorba de limba ºi cultura idiº“, afirmã
Kirsh, care ºi-a dat seama cã mulþi evrei americani
resimt o relaþie nostalgicã faþã de „mamloºen“, aºa
cum este alintat idiºul. „Lumea este curioasã sã aibã
informaþii despre comunitãþile religioase“, susþine el.
Fraþii Kirsh ºi compania lor, „Kosher Entertainment
Productions“, îºi promoveazã pelicula prin Internet
ºi „de la om la om“, dar se gândesc sã o prezinte la
mai multe festivaluri din S.U.A. ºi Israel.
Este oare începutul unui nou imperiu al filmului
în lumea evreiascã? - a fost întrebat regizorul.
„Deocamdatã nu m-am gândit la o altã creaþie,
dar dacã iniþiativa noastrã se va dovedi profitabilã
din punct de vedere financiar, vom mai face un film“,
a rãspuns Yaakov Kirsh care, pentru orice
eventualitate, continuã sã lucreze ca agent de
asigurãri.
EVA GALAMBOS

au fost folosite cãrãmizi ºi þigle ale vechii
sinagogi. Clãdirea de bazã adãposteºte o salã centralã. Cupola de sticlã
se sprijinã pe 12 stâlpi din metal
simbolizând cele 12 Triburi ale Israelului.
Amvonul din sticlã unde se citeºte Tora
se gãseºte în mijlocul sãlii, iar Aron
Kodeº-ul cu Sulurile Sfinte - într-o niºã
înaltã la peretele de rãsãrit.
Shoshana Damari, „regina cântecului israelian“, a murit la 83 de ani. Figurã
legendarã a muzicii uºoare, ea a fost
laureatã a Premiului Israel. Cariera ei a
fost paralelã cu cea a Statului Israel.
Prezenþã impunãtoare ºi deþinãtoare a
unei voci neobiºnuit de puternice, a fost,
încã de la crearea statului, una dintre cele
mai iubite interprete, multe dintre
melodiile ei fiind identificate cu rãzboiul
de independenþã din 1948. (E.G.)
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