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Dup\ cincizeci
de ani –
actualul BRECHT

Contestat de naziºti, dar ºi de dogmaticii
staliniºti, Brecht rãmâne la cinci decenii dupã
dispariþia sa fizicã, în 1956 (s-a nãscut în 1898),
un autor actual prin esenþa operei sale, opusã
totalitarismului ºi prejudecãþilor rasiale. În
perioada 1936-1940 a trãit în U.R.S.S., de unde a
plecat în S.U.A. A revenit în Germania abia în 1947,
apoi regimul din R.D.G. l-a „captat“ fãrã a-l
subordona. Deºi se îmbrãca în „haine proletare“, Brecht a fost un epicurean, un
libertin. Nu a suferit de complexul naþionalist german, s-a cãsãtorit cu actriþa de
origine evreiascã Helene Weigel, nu a dedicat „ode“ potentaþilor comuniºti, fiind un
iubitor al propriului adevãr, al dreptãþii pentru cei nedreptãþiþi. A debutat ca dramaturg
cu Trommeln in der Nacht („Tobe în noapte“), în 1922, apoi a scris Baal º.a. Este unul
dintre fondatorii teatrului politic, având un mare precursor: Georg Büchner. Dar Brecht
a fost mereu preocupat de inovaþii scenice, de facturã expresionistã, introducea
înregistrãri pe bandã, „song“-uri afro-americane, actorii se adresau publicului în
mod „interactiv“. Capodoperele sale au fost Opera de trei parale (1928), Mutter
Courage und ihre Kinder (1941), Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi opritã (1941),
Viaþa lui Galilei (1943). A fondat, împreunã cu soþia sa, compania teatralã „Berliner
Ensemble“. Poezia sa de facturã modernistã, amintind de Maiakovski, este mai puþin
apreciatã azi. De reþinut este faptul cã, în 1932, Brecht ºi-a dat seama de pericolul
prezentat de rasismul esenþial al naziºtilor, elaborând celebra piesã Capete rotunde
ºi capete þuguiate, dupã care, în anii ‘70, au fost realizate în S.U.A., un film de lung
metraj, apoi un serial, de desene animate. Demagogul Angelo Iberin îi atrage pe
Ciuhi (capetele rotunde) pentru a-i distruge pe Cihi (capete þuguiate). O idee
asemãnãtoare îl inspirã pentru a crea personajul Arturo Ui, o copie satirizatã a lui
Adolf Hitler. Piesa Teroarea ºi mizeriile celui de-al III-lea Reich este o reprezentare
directã a istoriei Germaniei anilor 1933-1945, deºi prima variantã a fost scrisã între
anii 1934-1938. Una dintre scene este intitulatã „Nevasta evreicã“. Dupã cum ºtim,
Thomas Mann era cãsãtorit, ca ºi Brecht, cu o evreicã, la fel ca ºi alþi intelectuali
germani de elitã. Dar piesa are ºi „aplicaþii“ mai generale prin scenele: „Omul întors
din lagãr“, „Denunþãtorul“, „Trãdarea“, ceea ce nu a plãcut, în anii ‘50, cenzurii
comuniste.
BORIS MARIAN
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1 decembrie 1911 - s-a nãscut, la Botoºani,
15 decembrie 1926 - s-a nãscut, la Bucureºti,
scriitorul IERONIM ªERBU. Romanele sale
publicistul ºi traducãtorul TUDOR STERIADE. A fost
abordeazã tematica anilor postbelici.
secretar literar la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“.
2 decembrie 1961 - s-a nãscut, la Tel Aviv,
18 decembrie 1928 - s-a nãscut, la Roman, scriitorul
scriitorul DORON RABINOVICI. Din 1964, trãieºte
ºi publicistul VICTOR BÂRLÃDEANU. Dintre distincþiile pe
la Viena.
care le-a primit de-a lungul anilor amintim Premiul „Felix
5 decembrie 1966 - s-a nãscut ing. MIRELA
Aderca“ al Asociaþiei Scriitorilor de Limba Românã din
AªMAN, membru supleant al Consiliului de
Israel.
20 decembrie 1921 - s-a nãscut, la Botoºani, poetul,
Conducere al F.C.E.R. Activeazã în cadrul
traducãtorul, publicistul ºi omul de teatru ISRAIL
Departamentului de Educaþie al Federaþiei.
8 decembrie 1952 - Yitzhak Ben Zvi devine
BERCOVICI. A fost secretar literar la T.E.S. A prezentat, ca
al doilea preºedinte al Israelului (dupã Chaim
autor ºi regizor, câteva spectacole de mare succes.
20 decembrie 1946 - s-a nãscut, la Tel Aviv, celebrul
Weizmann).
8 decembrie 1928 - s-a nãscut scriitorul
magician URI GELLER. A efectuat turnee în întreaga lume.
23 decembrie 1938 - s-a nãscut IONEL SCHLESINGER,
TOMA GEORGE MAIORESCU, membru al
preºedintele Comunitãþii Evreilor din Arad, membru al
Consiliului de Conducere al F.C.E.R. Dintre
Consiliului de Conducere al F.C.E.R.
ultimele lucrãri ale scriitorului, menþionãm: Între
23 decembrie 1886 - s-a nãscut, la Viena, poetul
km zero ºi Golgota, Postdefinitive, Cinci jurnale
ALBERT EHRENSTEIN, autorul
de bord ºi coroana de spini.
volumului Scrisori cãtre Dumnezeu.
A fost distins cu diferite
ANIVERSÃRILE
24 decembrie 1927 - s-a nãscut,
premii în þarã ºi strãinãtate.
ªI COMEMORÃRILE
9 decembrie 1924 - s-a
la Freiburg (Germania), scriitoarea
LUNII DECEMBRIE
nãscut scriitoarea TANIA
ANGELIKA SCHROBSDORFF. A trãit
LOVINESCU. Dintre ultimele
peste 30 de ani la Ierusalim.
25 decembrie 1831 - s-a nãscut gânditorul CHRISTIAN
lucrãri, amintim Pagina ruptã (Ed. Hasefer).
9 decembrie 1891 - a murit, la Odessa, în vârstã de 70
DAVID GINSBURG. A tradus mai multe scrieri ebraice vechi,
de ani, medicul ºi jurnalistul LEO PINSKER, nãscut în
printre care ºi Cabala.
26 decembrie 1936 - a avut loc, la Tel Aviv, primul
Polonia. Este unul dintre predecesorii sionismului. În 1882,
concert al noii orchestre simfonice, înfiinþatã de violonistul
a publicat broºura Autoemanciparea, în care subliniazã
evreu Bronislaw Huberman (Polonia). Aceastã orchestrã
nevoia întoarcerii poporului evreu în þara sa.
10 decembrie 1891 - s-a nãscut, în Germania, poeta
va deveni orchestra Filarmonicã a Israelului, care se bucurã
NELLY SACHS. Lirica sa este scrisã în spiritul vechii poezii
azi de aprecierea publicului meloman din întreaga lume.
ebraice. Tema principalã a creaþiilor poetei o constituie
Concertul inaugural a fost dirijat de Arturo Toscanini.
Holocaustul. În 1966, a fost distinsã cu Premiul Nobel
Orchestra a concertat ºi la Bucureºti.
27 decembrie 2006 - se împlinesc 150 de ani de la
pentru literaturã.
10 decembrie 1921 - s-a nãscut, la Viena, producãtorul
naºterea (Galiþia, 1856) poetului de limbã ebraicã NAFTALI
de filme documentare GEORG STEFAN TROLLER.
IMBER, autorul imnului naþional al Israelului „Hatikva“.
14 decembrie 1856 - s-a nãscut, la Suracuse (S.U.A.)
29 decembrie 1922 - s-a nãscut prof. dr. arhitect
avocatul LOUIS MARSHALL, unul dintre liderii comunitãþii
TIBERIU BENEDEK, membru al Consiliului de Conducere
evreieºti din America. A militat pentru libertãþile religioase,
al F.C.E.R.
31 decembrie 1930 - s-a nãscut ing. NILU ARONOVICI,
politice ºi culturale ale tuturor grupurilor minoritare.
15 decembrie 1956 - s-a nãscut ec. OVIDIU BÃNESCU,
membru al Comitetului Director al FCER, preºedintele
director economic, membru al Consiliului de Conducere al
Departamentului de Asistenþã Socialã ºi Medicalã.
SIEGFRIED WOLF
F.C.E.R.
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Encyclopaedia Judaica (22 de volume),
a doua ediþie, decembrie 2006
Cea mai importantã lucrare de referinþã a culturii iudaice

Prima ediþie a fost publicatã în 1972, în 16 volume în Israel (Keter Publishing
House) ºi în New York (Macmillan Company). David Ben Gurion (primul ministru
al statului Israel ºi ministru al Apãrãrii) recomanda atunci: „Este de datoria fiecãrui
pãrinte evreu sã aibã în bibliotecã Encyclopaedia Judaica, spre beneficiul
generaþiilor viitoare“.
A doua ediþie a lucrãrii este rezultatul a 30 de ani de studii ºi cercetãri susþinute
de peste 2.200 de autori iluºtri din întreaga lume. Conþine aproximativ 21.000 de
articole semnate, dintre care 2.600 sunt articole noi concentrate pe teme ca:
Holocaust, Israel, comunitatea evreiascã din America etc.
Datoritã abordãrii cuprinzãtoare, statutului de autoritate ºi caracterului de vastã
aplicabilitate, Encyclopaedia Judaica este recomandatã de Biblioteca
Congresului din S.U.A. ºi Asociaþia Bibliotecilor Evreieºti ca referinþã în
transliterarea cu caractere latine a numelor evreieºti.
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