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În]elepciunea contemporanului nostru –
ALEXANDRU SEVER
locurile natale, de amintirea pãrinþilor, a soþiei, a prietenilor dispãruþi.
Cuvântul „moarte“ apare des în cãrþile
sale (chiar ºi Cartea morþilor - despre
Holocaust), dar vitalitatea sa este mai
puternicã, dovadã ºi volumul impresionant al scrierilor sale. Deºi
au dat cei mai mulþi martiri
în cei douã mii de ani de
Diaspora - spune Al. Sever -,
nici o bisericã nu i-a canonizat pe evrei, poate doar pe cei de la
începuturile creºtinismului, când propagatorii acestei credinþe erau, în mare
parte, evrei. „Orice om ar trebui sã cunoascã douã limbi“, continuã autorul,
ºi anume „limba grijilor cotidiene“ ºi cea în care vorbeºte cu Divinitatea.
Orice lecturã din scrierile sale, fie ele Eseuri critice, fie masiva Carte
a morþilor, Insomniacii, dacã ne referim la o perioadã mai apropiatã,
dar ºi romanele, piesele mai dinainte, te îmbogãþesc spiritual, simþi cã
te afli „în dialog“ cu un mare înþelept. Aºteptãm în continuare noi ºi
noi cãrþi ale octogenarului ºi neobositului artist al cuvântului, Al. Sever.
„Ad Mea Veesrim!“.

Societatea culturalã „Tristan Tzara“ din Moineºti (Bacãu) organizeazã
periodic simpozioane dedicate unor scriitori nãscuþi în acest orãºel,
printre care ºi lui Alexandru Sever, prozator, dramaturg, eseist, om de
culturã iubit ºi apreciat în þara de baºtinã, ca ºi în Israel, unde s-a stabilit
în 1990. Cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani, revista noastrã (nr. 136/
1 martie 2001) i-a dedicat o paginã (scriitorul s-a nãscut la 22 ianuarie
1921), dar prezenþa lui s-a fãcut simþitã în
România ºi dupã plecarea sa, prin editãri ºi
ALEXANDRU
reeditãri - Cartea morþilor (Ed. Albatros),
SEVER
Insomniacii (Ed. Hasefer) º.a. -, articole,
interviuri, iar la întâlnirea scriitorilor de la
Neptun, în 1997, Al. Sever a participat direct. Z. Ornea (z.l.) îl
considera „drept unul dintre marii prozatori români de astãzi“.
În presa culturalã din Israel este cunoscut cu al sãu Inventar
al obsesiilor circulare, publicat ºi în „Lettre Internationale“
(din toamna lui ‘98), aforisme de mare profunzime, din care
umorul nu lipseºte. Editura Hasefer a publicat, în 2004, o nouã
carte a prolificului ºi dãruitului scriitor, Umbre de la zidul
plângerilor mele, care, pe lângã 551 de note, mãrturisiri, obsesii
(cum le-am putea defini?), cuprinde o serie de eseuri critice
despre cãrþi ºi autori. Sentimental, scriitorul este legat de
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Un mare filolog
r omân –
HEIMANN TIKTIN

Heimann (Hariton) Tiktin
s-a nãscut în 1850, la Breslau
(Wroclaw), în familia unor
rabini din tatã în fiu (Abraham
ben Gedalia - n. 1820,
Solomon - n. 1843), iar numele
de familie provine de la
denumirea unei localitãþi
poloneze din apropiere. A
murit la Berlin, în 13 martie
1936, sub regimul nazist, care
aplica deja legile rasiale.
La vârsta de 18 ani, Tiktin
ajunge la Iaºi, învaþã singur
limba românã, pe baza unor
studii aprofundate, astfel cã în
1883 publicã Gramatica românã, reeditatã în
1945, la Editura Tempo. Din 1889 a condus
secþia de lingvisticã a publicaþiei „Arhiva“ din
Iaºi, iar în 1905 apare, la Heidelberg,
Rumänisches Elementarbuch, carte de limba
românã pentru germani, unicã la acea vreme.
Principala sa lucrare este Dicþionarul românogerman, în trei volume, elaborat în perioada
1896-1926, un dicþionar de referinþã pentru

specialiºti, pe care s-au
bazat alte lucrãri de nivel
academic. Între anii 1912-1925,
Tiktin nu a primit de lucru în
România (restricþiile de ordin
etnic), astfel cã a fost nevoit
sã se angajeze lector la
Universitatea din Berlin. În
1926, este primit în Academia
Românã, fiind distins ºi cu
un premiu. Despre H. Tiktin
a scris, în 1971, prof. dr.
I. Rizescu o monografie
(opera, omul).
(1850-1936)
Tiktin avea o pregãtire
multiplã. ªi-a luat doctoratul în
filosofie la Leipzig. În 1884, a colaborat la
„Convorbiri literare“, fiind bine primit la
„Junimea“ lui Maiorescu, ca ºi la „Revista
pentru istorie, arheologie ºi filologie“ a lui Gr.
Tocilescu. A susþinut numeroase conferinþe,
prelegeri pe teme de filologie românã, ca ºi
germanã. În perioada 1884-1890, a scris „Viaþa
cuvântului“, despre evoluþia limbii. La moartea
sa, revista „Rampa“ menþiona cã ultimul sãu

„CONTEMPORANUL - IDEEA EUROPEAN|“
•dedicã
o bunã parte din conþinut Istoriei literaturii

române contemporane a lui Alex. ªtefãnescu (interviu,
aprecieri, George Bãlãiþã este încântat doar de talentul
de „romancier“ al criticului º.a.). Dacã Horia Stamatu,
Vintilã Horia, scriitori plecaþi din România, au loc în
aceastã istorie, cum de lipsesc scriitorii valoroºi de
azi, trãitori în S.U.A., Franþa, Israel? Marin Mincu începe o polemicã
(orgolii, orgolii) cu I.B. Lefter, acuzându-l de plagiat, N. Tzone scrie
poezie „post-avangardistã“, Henri Zalis îl elogiazã pe Edgar Papu.
În „OBSERVATOR CULTURAL“, nr. 50/9 februarie 2006,
este evocat istoricul Leon Poliakov (Iulia Deleanu despre „Breviarul
urii“, Ed. Est, 2004 ºi Michael Finkenthal despre biografia celui
omagiat). Reþinem: „Exterminarea evreilor europeni n-ar fi fost
posibilã dacã n-ar fi existat o anume aprobare tacitã ºi, mai ales, o
indiferenþã cvasigeneralã“. Bianca Cernat recenzeazã Memoriile
Luciei Demetrius (Ed. Albatros, 2005), iar Solomon Marcus
semneazã o tabletã, „Eminescu ºi matematica“. Mihai Fulger
gãseºte „excelent“ filmul lui Spielberg, München - un eseu despre
violenþã. În nr. 51/16 februarie, se scrie pe larg (6 pagini) despre
Norman Manea, „scriitor de talie internaþionalã“. Recomandãm
tableta lui Liviu Ornea, „Dificultãþi de orientare“ (dreapta-stânga,
rasism-antirasism).
În „DILEMA VECHE“, nr. 107/10 februarie 2006, remarcãm
tableta lui Radu Cosaºu: „O realizare incontestabilã: io!“ (o evoluþie
a „eu“-lui în funcþie de conjunctura politicã), iar Andrei Oiºteanu
scrie despre Avram Goldfaden, pornind de la filmul lui Gabrea. În
nr. 108, din 17 februarie, Radu Cosaºu scrie cu vechi ataºament
faþã de memoria lui Radu Albala (care i-a fost model pentru un
personaj literar). Anca Manolescu se referã la respectul pentru
tradiþia religioasã, iar Magdalena Boiangiu analizeazã poziþia
musulmanilor în Europa.
Revista „LUMEA“, o publicaþie de interes, conþine ºi aberaþii
de genul elogiului adus de un oarecare V. Patrichi lui Paul Goma,
care ar fi avut „curajul“ sã arate „cine au fost comisarii sovietici
din 1940“ care… º.a.m.d. Nu vedem „curajul“. Editorialul lui Marian
Oprea este tendenþios critic la adresa politicii S.U.A., ca ºi articolul
unui Serghei Markov, de la Agenþia „Rusia la zi“, la adresa Israelului.
Mai apar ºtiri precum: „Falimentul economiei americane“, „S.U.A.
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BORIS MARIAN

adãpost a fost o camerã de student, el, care la
începuturile sale, a fost un autodidact în studiul
limbii române.
Cei trei mari filologi români de origine
evreiascã, Moses Gaster, Lazãr ªãineanu, H.
Tiktin trãiau în afara graniþelor þãrii, care, cu
întârziere le-a fost recunoscãtoare. Cum scria
ºi acad. Al. Graur, în România studiul limbii nu
a avut multe personalitãþi ilustre - Haºdeu, Al.
Philippide, O. Densuºianu, Sextil Puºcariu, Al.
Lambrior (mort de tânãr). La aceste nume se
adaugã numele celor trei amintiþi mai sus.
Mihail Sebastian scria: „Dacã societatea
noastrã ar avea curajul a-ºi pune fãþiº marile
întrebãri privitoare la alcãtuirea ei, moartea
izgonitului H. Tiktin ar trebui sã provoace o
serioasã revizuire de conºtiinþã“. Cu prilejul
împlinirii a 120 de ani de la naºtere, Academia
Românã a organizat o manifestare
sãrbãtoreascã, la care a vorbit acelaºi harnic
monografist ºi om de ºtiinþã dr. Ioan Rizescu.
Elogiat de Iorga, Motru, I. Bianu, ca ºi de
cei din generaþia urmãtoare, Eugen Coºeriu,
Mioara Avram, iubit ºi respectat, onorat cu
distincþii, mereu amintit în retrospective despre
lingvistica româneascã, H. Tiktin a trãit ºi a
murit în cele mai modeste condiþii, singurul dar
fiind cel pe care i l-a hãrãzit destinul - sã
contribuie la „creºterea limbii româneºti“ ºi
s-o apropie de circuitul european.
B. MEHR
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- campioni mondiali la condamnãri la moarte“, „antisemitismul (în
S.U.A.?) a fost înlocuit cu un anticreºtinism furibund“ (Burt
Prelutsky, comentator), iar Emanuel Bãdescu comparã „ianuarie
1941“ cu „decembrie 1989“, sãrind, fãrã a aminti, peste Pogromul
antievreiesc care a însoþit rebeliunea din 1941. Aberaþii!
În REVISTA „22“, nr. 831/7 februarie, gãsim un schimb de
mesaje între Tony Judt, profesor la New York University, autor al
unei recente cãrþi, Postwar, ºi Ana Blandiana. Este vorba de
Memorialul de la Sighet ºi reproºul de a fi „victimizaþi“ foºti criminali
de rãzboi, legionari etc. Filon Morar scrie despre „Criza nuclearã
iranianã“ (polarizare geopoliticã, democraþie religioasã,
„mulahocraþie“, antiisraelism, antiamericanism); la fel, Sorin
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Cucerai se referã la „Rãzboiul antiterorist“ (divergenþe între S.U.A.
ºi unii lideri europeni din U.E.). În nr. 832/14 februarie, Andrei
Cornea susþine politica guvernului de combatere a corupþiei, ca ºi
Al. Lãzescu. În pag. 13, o fotografie de la o demonstraþie a
musulmanilor: „Be prepared for the Real Holocaust“ (dispreþ faþã
de lecþiile istoriei). Alina Mungiu comenteazã impactul apariþiei
caricaturilor. Vl. Bukovski scrie despre „Procesul comunismului un Nürnberg public“. Acelaºi fals semn de egalitate între douã
catastrofe. Bukovski este ºi un aprig critic al S.U.A. Paul Cernat
laudã cartea lui Fl. Þurcanu despre „Mircea Eliade - prizonierul
istoriei“ (Ed. Humanitas, 2005). Autorul nu se sfieºte sã
reaminteascã adeziunea acestuia la legionarism.
În „ROMÂNIA LITERAR|“, nr. 5/8 februarie, T. Urian scrie
într-o recenzie la cartea lui Valeriu Gherghel Porunca lui Rabbi Akiba
(Ed. Polirom, 2005), despre „lipirea etichetei de antisemiþi chiar ºi
pe intelectuali cu vederi recunoscut democratice“. „Who’s who?“.
Nu este clar. Marius Sala aminteºte, în discursul sãu de recepþie
la Academie, despre o ascendenþã sefardicã. Despre atacul
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La încheierea demonstraþiei,
Roger Cukierman, liderul CIRF
(Federaþia Organizaþiilor Evreieºti din Franþa), ºi-a
manifestat satisfacþia faþã de participarea masivã la
aceastã acþiune. „Este important pentru societatea
francezã sã recunoascã faptul cã pânã ºi micile
prejudecãþi rasiste ºi antisemite pot avea consecinþe
teribile ºi îngrozitoare“ - a declarat el în cadrul unui
interviu la postul de radio „Europa 1“. La rândul sãu,
Pierre Besnainou, preºedintele Congresului European
Evreiesc, membru important în conducerea comunitãþii
evreieºti din Franþa, a fost mulþumit de reacþia societãþii
franceze. „Am invitat toate forþele democratice din
Franþa. Important pentru noi este sã trimitem un mesaj
din care sã reiasã cã orice fel de jignire la adresa unui
cetãþean evreu din Franþa este o jignire la adresa
ansamblului Franþei“ - a declarat el cotidianului israelian
„Haaretz“. Besnainou a acordat o importanþã deosebitã
prezenþei la demonstraþie a unui mare numãr de neevrei.
Urmare din pag. 1

Societatea
francezã
condamnã
antisemitismul

Manifestaþii asemãnãtoare au fost organizate la
Lyon, Nisa ºi alte mari oraºe din Franþa, iar la Ierusalim
un grup de 200 de persoane a participat la o demonstraþie
de solidaritate, organizatã de Asociaþia Imigranþilor
Francezi.
Cu douã zile înaintea demonstraþiei - în prezenþa
preºedintelui Franþei, Jacques Chirac, ºi a soþiei sale,
Bernadette, precum ºi a premierului Dominique de
Villepin -, la Marea Sinagogã a Victoriei din Paris, a avut
loc o ceremonie în memoria tânãrului ucis. Toate cele
3.000 de locuri din sinagogã au fost ocupate, sute de
persoane au stat în picioare ºi alte mii - în afara Sinagogii.
În ziua de 13 februarie, Ilan Halimi a fost gãsit mort,
cu urme de torturã ºi arsuri pe tot corpul. El a fost rãpit
cu trei sãptãmâni în urmã de cãtre o bandã de
musulmani. De la început, mama lui a declarat poliþiei
cã fiul sãu a fost rãpit de antisemiþi, dar autoritãþile de la
Paris au negat acest lucru. Motivaþiile antisemite au fost
mai târziu recunoscute de ministrul francez de interne,
Nicholas Sarkozy. „A fost rãpit ºi asasinat deoarece era
evreu, iar în concepþia lor, evreii au bani“, a spus
ministrul. 12 dintre suspecþi au fost de acum arestaþi de
poliþie, iar conducãtorul bandei, Iusuf Fofana, a fost
extrãdat din Côte d’Ivoire.
EVA GALAMBOS

publicistului Mircea Mihãieº la adresa prof. Ion Ianoºi am scris în
numãrul anterior al revistei noastre.
În „CULTURA“, din 2 februarie 2006, citim un extins studiu
despre Întâmplãri în irealitatea imediatã a lui M. Blecher, un articol al
lui Leon Volovici, „Limitele compromisului“ (cu un citat din Michnik:
„Comunismul trebuia combãtut fãrã compromisuri, dar cu mijloacele
ºi limbajul democraþiei“. În nr. 8/9 februarie 2006, A.P. Iliescu continuã
serialul „Sultanismul ºi tradiþia monologalã“ (acum despre Nicolae
Iorga ºi stilul sãu autoritar). Petru Romoºan publicã trei poeme ale
uitatului ºi „blamatului“ Marcel Breslaºu, la rubrica „100 de poeme
ale românilor“. Sunt recenzate o antologie de „Poezie americanã
contemporanã“ (Ed. Cartea Româneascã, 2006) în selecþia lui
E. Foster ºi L. Schwartz, ca ºi „Cutia cu bãtrâni“ a lui Andrei Oiºteanu
(2005), care meritã o mai mare atenþie a criticii literare. În nr. 9/16
februarie, profesorul Ion Ianoºi rãspunde cu eleganþã (poate
nemeritatã pentru violenþa atacului lui M. Mihãieº din R.L. nr. 5/8
februarie) ºi în detaliu, la acuzaþia de a fi fost „instructor C.C.“. Opera
de istoric ºi filosof al culturii, a lui Ianoºi include studii despre Tolstoi,
Dostoievski, Thomas Mann, despre filosofia româneascã, despre C.
Noica (fãrã prejudecãþi). Care este vasta operã a justiþiarului M.M.?
Despre „Resursele antiamericanismului actual“ scrie Valentin
Protopopescu, iar Mihaela Grancea semneazã un argumentat articol:
„S-avem ºi noi antisemiþii noºtri“. Revedem coperþile unor cãrþi aflate
în vânzare: A fost sau nu Holocaust?, de fostul PRM-ist Radu
Theodoru, Rãzboiul nevãzut al evreilor sioniºti cu românii, de
necunoscutul Cornel Dan Nicolae. Un pas pe drumul combaterii
negaþionismului ºi antisemitismului face revista „Cultura“.
În „MINIMUM“ (Israel), din februarie 2006, gãsim informaþii
despre situaþia politicã, ºtiri din diverse alte publicaþii. Aflãm cã
dr. Leon Volovici predã la Universitatea Ebraicã din Ierusalim primul
curs de „Istoria evreilor din România“. Unele ºtiri sunt preluate
din revista noastrã (despre A. Poch, Gh. Schwartz, Em. Reicher, B.
Marian, Iulia Deleanu, despre Societatea Culturalã „Moses Gaster“
º.a.). Prof. Jean Askenazy publicã un eseu de excepþie: „Natan
Strulovici vs Ion Coja“. Iosef Eugen Campus scrie elogios despre
Al. Ecovoiu, cunoscut scriitor român, Eliezer Palmor despre Eliade,
Cioran ºi „problema evreiascã“ º.a. Sunt reproduse fragmente din
memoriile Ninei Cassian ºi din Cazul Beilis, de O. Sava. Este
interesantã ºi „Poºta redacþiei“. (B.M.M.)
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