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„Bookfest“ –
sãrbãtoare a cãrþii
ºi ceva mai mult

De la Târg la Salon

D.G.L.R. – sigl\ de patrimoniu (IV)

Umbla vorba, încã de acum douã-trei ediþii
ale Târgului de Carte „Bookarest“, despre
necesare modificãri. Se simþea nevoia unui efort
suplimentar pentru a ieºi din tipare pândite de
anchilozã, prin repetarea an de an. Însãºi
experienþa acumulatã impunea exigenþe sporite,
în sensul recuperãrii accelerate a restanþelor
faþã de standardele internaþionale, în domeniul
promovãrii editoriale. Pe scurt, devenise
manifestã dorinþa unanimã de „aer proaspãt“.
Era o dorinþã justificatã chiar la propriu, având
în vedere atmosfera de etuvã, aproape, de serã,
cauzatã de enormele suprafeþe de sticlã ce
delimitau spaþiul acreditat la etajele 3-4 ale
Teatrului Naþional, unde îºi avea sediul instituþia organizatoare - „Artexpo“. Orice soluþie
preconizatã presupunea, în primul rând,
mutarea locaþiei ºi, implicit, trecerea popularului
eveniment într-o nouã responsabilitate.
Schimbarea s-a produs, nu fãrã tergiversãri, nu
fãrã peripeþii. Au fost chiar temeri cã s-ar putea
anula, cu totul, prilejul întâlnirii cu cartea în
decorul celui mai amplu bilanþ editorial oferit
locuitorilor Bucureºtilor, la fiecare început de
sezon estival. Pânã la urmã, optica birocraticã
stupidã a trebuit sã se recunoascã învinsã,
rutina ministerialã n-a mai avut teren de
manevre în faþa deciziei Asociaþiei de
profesioniºti, coagulatã la iniþiativa ºi pe baza
proiectelor puse la punct în „laboratorul“
prestigioasei Edituri „Humanitas“.
O nouã emblemã - Bookfest - vine sã
consacre asumarea altor parametri, tentativa
programaticã de a institui coordonate propice
unei etape marcatã substanþial de repere
competitive. Fostul „târg“ rãmâne o paginã de
istorie, evocatoare, cu sugestii derivate din
sonoritatea noþiunii ca atare, care trimite la o
atmosferã colorat-plebeianã, mozaic de aspiraþii
ºi cãutãri, totdeauna autentice, chiar dacã nu
totdeauna satisfãcute. „Salonul“, abia
inaugurat, beneficiazã de conotaþii de cea mai
aleasã tradiþie, aminteºte ambianþe selecte, un
mediu cultivat, prin definiþie, capabil sã impunã
modele de mentalitate evoluatã, repere de
rafinament intelectual. Iar doza de rafinament
se verificã tocmai pe mãsurã ce dispar disputele
de clan, ce sunt lãsate de o parte fumurile
elitiste ºi se instaureazã o ambianþã
comunicativã, de permeabilitate ºi creare a
climatului stimulativ pentru efective schimburi
de idei eliberate de prejudecãþi, fãrã aroganþe
restrictive sau autoritare privilegii ierarhice.
O datã trecut pragul Salonului, generos
instalat, cu mult gust decorativ, vizitatorul a
avut, oarecum spontan, senzaþia cã e absorbit
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de o plãcutã animaþie ce-l poartã printre
standuri, fascinat de abundenþa ofertelor, deloc
derutat de circulaþia labirinticã, presãratã cu
surprize la tot pasul. Comparaþii, asocieri,
diferenþieri apar inevitabil în mintea oricui a
frecventat „târgul“, în anii lui de glorie, ca ºi la
crepuscul. Aceeaºi forfotã, aceeaºi hãmesitã
cãutare dupã ineditele tiparului, ca probã
palpabilã cã e posibilã depãºirea precaritãþilor
de moment ºi efectiva intrare într-o zodie
favorabilã afirmãrilor valorice. Cine poate uita
frenezia începuturilor? Întâiul „Bookarest“ dupã ce, în acelaºi loc, avusese teribil succes
expoziþia dedicatã Bucureºtilor din perioada
interbelicã ºi cu deosebire spiritului de frondã
avangardistã - pãrea zãmislit dintr-o identicã
sãmânþã a îndrãznelilor inovatoare, a
descãtuºãrii spirituale. Echipa lui Mihai
Oroveanu punea capãt unui embargou nefericit,

cãuta sã estompeze consecinþele izolaþionismului ce ne-a îndepãrtat de circuitul
european, aducând, dupã o absenþã de decenii,
produsul unor celebre edituri strãine la
îndemâna publicului autohton. Simultan cu
cãrþile au sosit, invitaþi speciali, autorii lor. An
de an, atenþia generalã era focalizatã asupra
unui anumit mediu cultural din Occident, pentru
o suitã de schimburi de experienþã cât mai
profitabile. În viaþa „târgului“ pãtrundeau, astfel,
infuzii de vitalã spiritualitate, apte sã redea
încrederea în capacitãþile proprii, sã vindece sau
mãcar sã tempereze efectele funestei
marginalizãri impuse pe durata rãzboiului rece.
Sunt, în acest tip de iniþiative, antecedente de
luat în seamã. Graþie lor, au fost depãºite
frustrãri, au cãzut bariere ºi, în locul stagnãrilor
letargice, s-au produs conectãri ale tinerelor
generaþii la un flux superior de intelectualitate,
a crescut nivelul aºteptãrilor. Ar fi prezumþios
sã se considere cã asemenea metamorfoze
reprezintã o evoluþie încheiatã. Tocmai pentru

desãvârºirea procesului de emancipare de sub
obrocul trecutului, actuala societate delegã din
sânul sãu exponenþi pregãtiþi, capabili sã creeze
modalitãþi adecvate, instrumente eficiente, de
felul recent inauguratului „Bookfest“.

*

Amprenta de
fast imprimat Salonului vrea sã
marcheze neta
distincþie a pasului hotãrât dincolo de
solicitãrile pragmatice cotidiene. Ici-colo,
scoate capul tentaþia luxului, aparent inocent,
însã strecurat cu abilitate spre a impune alianþa
dintre confort ºi cultul cãrþii, ca o condiþie a
satisfacþiei lãuntrice depline. E o tentativã de
modelare a mentalului colectiv perfect
conjugatã cu evoluþii salutare din reþeaua
librãriilor. Mai întâi, s-au ivit în plin bulevard,

A fost ce-a fost –
dar, ce va fi?

pentru a scoate din adormire vechiul Dalles,
vitrinele simandicoase „Noi“ (nu fãrã legãturã
cu impactul produs de „Bookarest“). Succesul
nu s-a lãsat aºteptat iar pe fãgaºul lui urmau sã
se angajeze competitori mai ambiþioºi. Reþeaua
„Diverta“ a semãnat, efectiv, oaze de bucurii ale
lecturii în diverse puncte ale Capitalei. Cartierul
Drumul Taberei se poate fãli cã a intrat în
concurenþã cu Centrul oraºului, în materie de
difuzare a cãrþii, de când „Diverta“ ºi-a instalat
o sucursalã în cadrul supermarket-ului „Moll“.
La întrecere, îºi afirmã identitatea „Cãrtureºtii“,
devenit loc preferenþial de lansare a noilor
apariþii, cu ºanse de a anticipa posibilul bestseller. Sala oglinzilor de la Casa CatargiMonteoru se menþine în „cursa“ lansãrilor, doar
ca un vestigiu al unei aristocraþii defuncte. Ceva
artificial pluteºte în profuziunea de stucaturi
imitând strãluciri de odinioarã, pastiºe ale
aurului risipit, plafoanele idilic pictate sunt, ca
ºi draperiile, anacronice, candide stereotipii, la
discreþia moliilor. Totuºi, rãmâne, element

SONIA • LÃZÃREANU, BARBU • LEIBOVICI, LAIª ªLOMO • LEMNARU, OSCAR
• LARIAN,EVA
LENDVAY,
TANIA • LEVIT, EFIM • LUCA, B. • LUCA, EUGEN • LUCA,
•GHERASIM LUPAN,
• LOVINESCU,
RADU • MANEA, NORMAN • MARCIAN, MARCEL • MARCOVICI, BIANCA
•
BORIS • MARIAN, EUGEN B. • MARIAN, PAUL B.
• MARCUS, SOLOMON • MARIAN, MASSOFF,
IOAN • MAXY, LIANA • MILORIAN, SERGIU
• MIRCU, MARIUS
MIRODAN, AL. • MÎNDRA, VICU
• MOISE, CILIBI • MOLDOV
MONDA, VIRGILIU
• MUGUR, FLORIN• NICOLAE,• EMIL
OIªTEANU,
•ANDREI OIªTEANU,•VALERIU ORNEA,• ZIGU
•
•
Dupã ce s-a ajuns la douã treimi din drumul ce-l are de parcurs
Dicþionarul General al Literaturii Române pânã la epuizarea
sarcinilor asumate, aproape cã problemele rãmân aceleaºi,
configurate în procesul realizãrii volumelor anterioare. Cea mai
spinoasã chestiune este legatã de respectarea unitarã a câtorva
norme etalon în ce priveºte selecþia materialului, de la succesiunea
de autori pânã la lista publicaþiilor incluse. Se vede imediat cã
experienþa acumulatã îºi spune cuvântul: ierarhia valoricã apare
echilibratã, nu sunt absenþe notabile, stilul de redactare a depãºit
faza crispãrilor amorfe, pedante ºi, mai ales, s-au estompat
denivelãrile între articolele de sintezã, elaborate cu supleþe, ºi cele
încropite printr-o compilaþie mecanicã (la limita parafrazei
neîndemânatice, suspicionatã de plagiat).
Efortul colectiv a mers cãtre evitarea impresiei de simplu inventar,
care reprezintã riscul major pentru orice lucrare, obligatã, înainte de
toate, sã respecte ordinea alfabeticã. Mozaicul eteroclit devine greu
de ocolit, alãturãrile pot pãrea obþinute la grãmadã. Avertizaþi,
diriguitorii întregii campanii - purtate sub girul strategic al Academiei
Române - ºi-au luat mãsuri de precauþie, pe cât omeneºte este posibil,
ca sã depãºeascã tiparele rutiniere, sã lase teren de manifestare
opþiunilor diferenþiate, în marginea echilibrului normal dintre rigoarea

capital, incoruptibil, emblema stilului, un cod
de exprimare a conduitei cizelate, armonioase,
ferite de improvizaþie ca ºi de extravaganþele
modelor perisabile. Stilul, þinuta - iatã ceea ce
dominã concepþia ºi realizarea Salonului, prin
care se doreºte subliniatã continuitatea de
viziune ºi înþelegere a funcþionãrii instituþiilor
culturale la acel nivel compatibil cu rigoarea,
soliditatea referinþelor ºi supleþea orientãrilor,
echivalente liberului acces la cele mai înalte
cote valorice, asimilate, cândva, sincronic, spre
a fi restituite în chip original, adesea,
patrimoniului universal. S-a vãzut în structura,
în articulaþiile funcþionale ale Salonului, o
înverºunare împotriva suficienþei, refuzul de a
lãsa la voia întâmplãrii orice desfãºurare din
program. Capitolul dens al întâlnirilor cu cititorii
a întrunit condiþii optime, cu mult peste normele
anterioare. Câteva perimetre anume amenajate
au permis publicului sã urmãreascã, aºezat
comod pe scaune, discuþii în premierã despre
o carte sau alta. Cu totul altceva decât însãilãrile
de convenienþã, uneori, între standuri, bruiate
de foiala continuã a curioºilor, atraºi simultan
sã tragã cu urechea spre mai mulþi vorbitori.
Preocuparea de a înlãtura motivele de dispersare a atenþiei a sporit interesul pentru dialoguri interactive, inclusiv prin intervenþii ad-hoc
din rândurile cititorilor. Un câºtig consistent a
revenit televiziunii, care a putut instala camere
de luat vederi ºi face transmisii „pe viu“
sistematice. În total, e îndreptãþitã convingerea
cã „Bookfest“ ºi-a luat foarte în serios rolul de
propagator al bucuriilor lecturii, punând pe
picioare, încã de la prima sa ediþie, dincolo de
celebrarea sãrbãtoreascã a cãrþii, un veritabil
atelier de consultare a opþiunilor populare. De
consultare ºi, în acelaºi timp, de propulsare a
spiritului critic, de naturã sã separe grâul de
neghinã, adicã obligatoria cernere a valorilor,
ca impostura, veleitarismul, mulþumirea cu
reþete de duzinã sã fie descurajate, din faºã. Dar
ºi sub acest aspect e de observat un element
semnificativ - anume, absenþa oricãrei emfaze
din declaraþiile organizatorilor, sobrietatea
prognozelor formulate de Gabriel Liiceanu,
voinþa clar exprimatã de a evita sã lase cuiva
impresia cã la mijloc ar fi o simplã „campanie“
conjuncturalã, anexatã cine ºtie cãror jocuri de
culise. Nici mãcar în momente de obligatoriu
protocol, când Salonul a primit vizita
preºedintelui statului, n-a cedat ispitei de
supralicitare a elogiului. Lucru absolut singular
pânã în prezent, domnul Traian Bãsescu s-a
înscris pe lista vorbitorilor la lansarea a douã
volume semnate de publicistul Traian
Ungureanu ºi s-a integrat normal tonului
general de expertizã aplicatã, parcã special ca
sã asigure asistenþa cã politicul poate veni în
sprijinul culturii fãrã intenþii de a-i cere, în
schimb, supunere umilã, temenele ºi aplauze
în neºtire. Practic, acest episod a depãºit mult
scena Salonului, s-a produs în vãzul þãrii ºi,
probabil cã se cuvine interpretat ca un gest de
mulþumire faþã de munca responsabilã,
îndeplinitã cu sârg ºi competenþã.
Nimic apoteotic, nimic apologetic, cortina
la „Bookfest“ a cãzut pe strângerea de mânã,
acordatã respectuos de ºeful statului, unui
intelectual cu merite incontestabile, astãzi, în
validarea potenþialului spiritual românesc, ca
parte integrantã, ilustrativã, pentru ceea ce se
revendicã de la un stil european de comportare,
slujit de minte ascuþitã ºi simþire devotatã.
GEO ªERBAN

Oportunitatea
analiticã ºi înclinaþii subiective ale gustului, astfel încât judecata
obiectivã sã nu fie alteratã. Din presã au rãzbãtut, totuºi, ecouri ale
anumitor nemulþumiri, cauzate de o tutelã acuzatã a fi recurs, in
extremis ºi pe porþiuni precis localizate, la imixtiuni mai mult decât
normative, frizând cenzura. Fireºte, intervenþiile abuzive sunt
regretabile, chit cã se încadreazã procentului inevitabil de confruntãri
cu iz temperamental. La urma urmelor, conteazã ca motivele
insatisfacþiilor accidentale sã nu greveze asupra imaginii globale
girate prin D.G.L.R., sã nu deregleze reþeaua de interferenþe ce asigurã
dinamismul miºcãrii de idei ºi de creaþie, sã nu aparã flagrante
antinomii între elementele promovate pe tabla valorilor. Aproape cã
era de aºteptat, în zona contemporaneitãþii, unii autori sã se bucure
de privilegiul unui spaþiu mai mare decât al altor confraþi, în consecinþã
sã producã impresia cã li se asigurã, din oficiu, un loc mai sus pe
scara ierarhicã. Erori de plasament individual se produc oricând,
adesea impuse prin relaþii ºi interese de grup, mai mult sau mai puþin
la vedere, rezultat al mediatizãrilor dirijate. De vreme ce chiar printre
aleºii membri ce ocupã fotolii academice se observã disproporþii, pe
care trecerea anilor le accentueazã, ele n-au cum sã nu reverbereze,
viciat, iar opinia publicã se sesizeazã. Cititorul instruit va remarca,
fãrã îndoialã, diferenþa de regim din viziunea oficializatã prin Dicþionar,
pe cât de generoasã cu Fãnuº Neagu, sã zicem, pe atât de
parcimonioasã cu Norman Manea, deºi contribuþia lor la evoluþia
prozei româneºti e net în favoarea ultimului, dacã n-ar fi sã ne luãm
decât dupã atestãrile internaþionale, în valuri, traduceri, premii, titluri
omagiale din partea unor foruri prestigioase, de naturã nu doar sã
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HASEFER – ca de obicei,
la înãlþimea aºteptãrilor
Aºa cum anunþam în numãrul precedent, în perioada 13-18 iunie 2006, la Romexpo a avut loc un important eveniment
cultural: Salonul Cãrþii Bucureºti - „Bookfest 2006“ (ediþia I). Directorul ºi iniþiatorul târgului, Gabriel Liiceanu, a anunþat
prin mass media ºi, de asemenea, în prezenþa preºedintelui României, Traian Bãsescu, cã finanþarea acþiunii nu s-a
fãcut din bugetul statului, ci prin sponsorizãri particulare. Pe o suprafaþã de circa 8.000 mp, peste 300 de expozanþi
ºi-au prezentat cãrþile, tipãriturile de diverse genuri, printre oaspeþi fiind ºi edituri din Grecia, Germania, Belgia, Spania.
Au avut loc numeroase lansãri de carte, dezbateri. În cele ce urmeazã, vom prezenta lansãrile de la Editura Hasefer ºi
câteva recenzii de cãrþi oferite vizitatorilor, ca ºi evenimente de la standurile altor edituri. (BORIS MARIAN)
În zilele de 15-16 iunie a.c., au fost lansate cinci cãrþi
ale Editurii Hasefer ºi anume:
Unde începe noaptea, de
Sergiu Dan. Criticul ºi istoricul
literar Henri Zalis, care a îngrijit
ediþia din 2006, a evocat
momentul primei apariþii a
cãrþii, în 1945, aceasta fiind, în
mod nejustificat, din cauze
obscure, retrasã de pe piaþã.
Se pare cã tema Holocaustului
în România nu convenea
noului regim care se instaura
în þarã, fapt confirmat de
refuzul editãrii ei în anii ‘60. N.
Carandino s-a adresat în scris
secretarului general al P.C.R.,
Nicolae Ceauºescu, dar în
zadar. Zaharia Sancu a avut,
totuºi, grijã de situaþia materialã a lui Sergiu Dan, în ultimii
sãi ani de viaþã.
Poveºti ºi legende,
de Iosef Eugen
Campus. Cartea
a fost prezentatã
de directorul editurii,
scriitorul ªtefan Iureº.
Acesta a creionat
personalitatea
autorului, trãitor azi
în Israel, aflat la vârsta
de 90 de ani, în plinã
putere de muncã.
Cartea este scrisã
într-o frumoasã limbã românã. „Ca sã nu îmbãtrâneºti
iremediabil, trebuie sã pãstrezi ceva din copilãrie“, a spus
ªtefan Iureº.

•

•

•

Înainte de a fi prea târziu,
de Gina Sebastian Alcalay.
Poeta Ana Blandiana a elogiat
cartea de eseuri ºi pe autoarea
ei, pe care o simte aproape
sufleteºte, „prin empatie“. A
amintit de portretele fãcute lui
Al. Sever, Virgil Duda, scriitori
apreciaþi în România, aflaþi
acum în Israel. Este o îmbinare
a moralei ºi culturii, noþiuni ce
nu pot fi despãrþite. „O
asemenea carte meritã citatã în
manualele ºcolare“, a declarat
Ana Blandiana. Autoarea a
mulþumit pentru aprecieri,
explicând cã numãrul cititorilor din România îi determinã
pe autorii din Israel ce scriu în aceastã limbã sã-ºi editeze
aici cãrþile.
Lapte ºi m(f)iere, de
I. Schechter. ªtefan Iureº
ºi, apoi, Albert Poch l-au
prezentat pe autor ºi noua sa
carte. „Umor corosiv“ - a numit
A. Poch scrisul autorului,
declarând cã pentru a fi
umorist trebuie sã fii mai
inteligent decât cititorii cei mai
inteligenþi.
Hilel, un înþelept din
vremea lui Isus, de Mireille
Hadas-Lebel, prezentatã de
Þicu Goldstein, traducãtorul
volumului. Hilel este mai mult
decât un înþelept. El reprezintã
cunoaºterea îmbinatã cu modestia ºi blândeþea, o
spiritualitate a inimii ºi a raþiunii.

•

•

•

La Editura Litera International
remarcãm masivul volum Noul Dicþionar
Universal al Limbii Române (81.000 de „intrãri“,
cu ilustrate, modelul fiind promovat cândva de
Lazãr ªãineanu, scriu autorii; cartea are 1.680
pagini). Altã apariþie: Mileniul românesc (984
pagini) La Editura Humanitas, dupã cum
declarã Gabriel Liiceanu, un succes recent l-a
înregistrat colecþia „Cartea de pe noptierã“.
Coordonatã de Ioana Pârvulescu, cu autori
precum Y. Inoue, Kawabata, Mishima, Süskind,
Yourcenar, Soljeniþân, Andrei Makine, Nina
Berberova, Bulgakov, Böll, Dürrenmatt, Lenz,
Imre Kertesz, Mihail Sebastian, Radu Albala º.a.
În total - o sutã de titluri. Printre cãrþile lansate,
menþionãm: Scrieri ºi oralitate, de Andrei
Cornea; seria Ana Blandiana º.a. Funda]ia
Academia Civic\ a oferit România sub regimul comunist, de Dennis Deletant
Editura Paralela 45 a prezentat, printre altele, Paradigme universale, vol. II, de
Solomon Marcus Institutul European: O istorie culturalã a umorului, de Jan Bremmer
Editura RAO: Pãºunile raiului, de John Steinbeck; Secretul Templului, de Paul
Sussman; Moºtenirea mesianicã, de M. Baigent; Misterele Sionului, de Lynn Picknett
ºi Clive Prince º.a. Editura Pro: Enciclopedia religiilor; Testamentul lui Ariel Sharon,
de Michel Gurfinkiel Editura Nemira: Contact, de Carl Sagan º.a. Editura Est:
Cartea mamei, de Albert Cohen; Adorabila româncã, de Isidore Isou; În afara destinului,
de Imre Kertesz; Istoria sefarzilor, de E. Benbassa; Breviarul urii, de Leon Poliakov
Editura Curtea Veche: România ºi Transnistria: Problema Holocaustului, de
V. Achim, C. Iordachi Editura ALL: Moise – prinþul fãrã coroanã, de Gerald Messadie
Editura Niculescu: Popoarele lumii, de N. Brealey Editura Gramar: Teatru,
de Mihail Sebastian; Arta prozatorilor români ºi Studii de filosofie ºi esteticã, de
Tudor Vianu Editura Antet: America la rãscruce, de Francis Fukuyama; Filosofia
lui Bergson, de I. Brucãr Editurile Polirom ºi Cartea Româneasc\: Scara lui
Iacob, de Marta Petreu; Complot împotriva Americii, de Ph. Roth Editura Lucman:
Accidentul ºi Oraºul cu salcâmi, de Mihail Sebastian Editura Trei: cãrþi de E.
Roudinesco, Freud, C.G. Jung, Tzvetan Teodorov, Pascal Bruckner, B.H. Levy,
Schnitzler, Ion Vianu º.a. Editura Victor Frunz\: alãturi de clasici români, apar
Pamfil ªeicaru ºi Paul Goma Editura Saeculum: Istoria Teatrului Universal, Istoria
Literaturii Universale, de Ovidiu Drâmba; Nebunii istoriei, de Paul ªtefãnescu
Editura Leda: cãrþi de B. Malamud, Klaus Mann, E.L. Doctorow Editura Libra:
cãrþi de Madeleine Davidsohn, Tania Lovinescu, Agnia Bogoslava, Mircea Coloºenco
Editura Lider: lucrãri despre Troþki, Hitler º.a.
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sporeascã notorietatea autorului dar mai importante încã pentru cota
recunoaºterilor noastre pe mapamond.
Cu excepþia cazurilor prea de tot vulnerabile, ca acela de mai
sus, mãsurãtoarea cu centimetrul este ºi nu este concludentã. Unii
dintre autorii fiºelor de dicþionar au o practicã avansatã a cercetãrii,
ºtiu sã spunã mult ºi exact într-un spaþiu restrâns. Fãrã a avea nevoie
sã se lãbãrþeze, Dan Mãnucã realizeazã portretul lui Oscar Lemnaru
extrem de nuanþat, sprijinit vizibil de stocul unei informaþii abundente,
asimilate la capãtul investigaþiilor sârguincioase, întreprinse personal
în presa vremii. Un similar dar al concentrãrii expresive îºi pune
amprenta pe contribuþiile lui Florin Faifer, redutabil adversar al
compilaþiilor confortabile. S-ar zice cã are o plãcere specialã sã cureþe
de rugina uitãrii figuri de altãdatã ale vieþii literare ºi sã le revitalizeze.
Un Petre Locusteanu, de pildã, vine înspre noi dintre umbrele
trecutului, în proporþii reale, compatibile cu rolul jucat de el cândva,
demn de consideraþie, atrãgãtor, dar deloc flatant.
Pot fi invocate ºi alte justificãri pentru a privi circumspect criteriul
cantitativului. Cineva înclinat sã tragã concluzii dupã simpla
consultare vizualã a Dicþionarului se va pripi, eventual, sã obiecteze
cã remarcabila zestre poeticã cumulatã de Ileana Mãlãncioiu iese
minimalizatã, datoritã încadrãrii modeste în comparaþie cu
promontoriul înãlþat lui Labiº, din pãcate dispãrut din arenã înainte
de a ajunge la o carierã deplin cristalizatã. Bãgãm de seamã cã la
sfârºitul acestui an se va împlini jumãtate de secol de când nu se
mai aude vocea poetului Primelor iubiri. Aºa cum prezintã Daniel
Dimitriu fulgerãtoarea traiectorie a lui Labiº pe firmamentul liricii
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Editura Teºu, singura editurã
condusã de un israelian pe piaþa
româneascã, a venit cu o serie de
cãrþi, dintre care am reþinut:
Istoria Holocaustului din România. Transnistria. Transilvania de Nord, de
Teºu Solomovici (2006) - o reeditare a „Istoriei“ din 2005, cu completãri,
eliminându-se fragmentele din Raportul Comisiei Wiesel, care a fost publicat,
între timp, integral la Polirom Mosad. ªin-Bet. Aman - istoria serviciilor secrete
israeliene, de Teºu Solomovici (2006) Mãºti - romanul unei imposibile iubiri,
de Regina Maria a României.
Într-un numãr viitor, vom prezenta pe larg aceste cãrþi, precum ºi altele apãrute
anterior. (B.M.M.)

Carþile Editurii TEªU
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Israelului ºi a evreilor din aceastã þarã. ªi pentru a realiza
acest obiectiv vital, omul politic Sharon nu s-a dat în lãturi
de la nici un fel de combinaþii, alianþe, aventuri, iar când a
fost cazul, a trecut peste ordine date „de sus“,
transformând înfrângerile în victorii, cum a fost cazul
Rãzboiului de Iom Kipur.
Destinul lui Sharon s-a împletit strâns cu ultimii 50 de
ani din istoria Israelului. A fost un om care a stârnit pasiuni
extreme: dragoste ºi devotament din partea prietenilor ºi
susþinãtorilor, respingere ºi urã din partea duºmanilor, nu
numai a extremiºtilor palestinieni, ci ºi a extremiºtilor evrei.
Ducând la bun sfârºit retragerea din Gaza, deci renunþând
la Israelul biblic, Sharon a fost blestemat de ultraortodocºi,

noastre, este limpede cã în titlul celui
mai popular volum, Lupta cu inerþia,
timpul a cristalizat un adevãrat simbol, de amplã rezonanþã, apt a mai fi
revendicat de toþi cei devotaþi poeziei.
Departe de a-ºi vedea micºoratã
ponderea literarã, Ileana Mãlãncioiu se identificã cu gloria postumã
a lui Labiº, în acelaºi fel în care Angela Marinescu sau Gabriela
Melinescu preiau de la el acel nobil impuls de solidaritate pentru ca
poezia sã nu capoteze niciodatã în faþa exasperãrilor existenþiale.
Dacã nu în toate articulaþiile sale, mãcar în spiritul care îl
patroneazã teoretic, Dicþionarul pledeazã - ºi asta, pe mãsurã ce
lucrarea a avansat, de la un volum la altul - pentru o judecatã
coerentã a ansamblului, cu atenþia îndreptatã asupra interferenþelor
ºi diferenþierilor istorice de gust, de mentalitate, ce au modelat
specific fiecare individualitate prinsã în fluxul literaturii, pe o duratã
mai lungã, mai scurtã, suficientã ca sã aibã drept la aducere aminte.
În fiece volum sunt invitate pe scena actualitãþii sute de scriitori,
vechi, noi, pe fondul trimiterilor la zeci de publicaþii, unde se reflecta
activitatea lor, unde se confruntau pãreri ºi se putea mãsura gradul
de receptivitate al cititorilor la una sau alta dintre tendinþele creaþiei
curente. În acest noian de informaþii, pe care Dicþionarul nu le
supune sitei critice prin expertize analitice, modul de orientare þine
de un ax al valorilor exponenþiale, care formeazã coloana vertebralã,
de referinþã, un ºir de solide cariatide concepute a susþine edificiul
în ansamblu. Cariatidele volumului aici comentat sunt: Nicolae
Labiº, E. Lovinescu, Macedonski, Maiorescu, Minulescu, Neagoe
Basarab, Mircea Nedelciu, Costache Negruzzi, Constantin Noica,
Al. Odobescu. În context, unii reprezintã piscuri, alþii creste de
înãlþimi variate, sau metereze ori turnuri ºi, dacã sunt situate pe
platouri, fie ºi la câmp deschis, sunt repere orientative sigure, în
funcþie de ele se stabilesc distanþe, pot fi luate în calcul pentru

reperelor de orientare
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Soarta unui om împletit\ cu istoria unei ]\ri
ªocul resimþit nu numai în Israel, ci ºi în lumea arabã,
de fapt de întreaga opinie publicã mondialã, dupã ieºirea
forþatã de pe scena politicã a luiAriel Sharon, l-a determinat
pe ziaristul Michel Gurfinkiel, un specialist în problemele
Orientului Mijlociu, sã priveascã „sub lupã“ destinul celui
pe care mulþi l-au numit „regele Arik“, precum ºi
consecinþele accidentului nefericit care l-a „scos din cãrþi“.
„Testamentul lui Ariel Sharon“ este, în ultimã instanþã,
rezumatul unei vieþi tumultuoase de peste o jumãtate de
secol, o analizã a realizãrilor ºi erorilor inerente unui om
politic deosebit de îndrãzneþ, cu o mare capacitate de
previziune, tenace, dar, dacã este cazul, concesiv,
preocupat mai presus de toate de asigurarea supravieþuirii

Dintre
c\r]ile
de la
„Bookfest
2006“
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care, dupã accidentul suferit de premier, au anunþat
victorioºi cã blestemul lor s-a împlinit.
Sharon a fãcut ºi multe greºeli, care l-au costat
scump. Cariera lui militarã s-a întrerupt brusc, ca om
politic s-a trezit marginalizat. Marea lui calitate,
recunoscutã atât de prieteni, cât ºi duºmani, a fost
capacitatea lui extraordinarã de „a renaºte din propria-i
cenuºã“, pe baza analizei greºelior comise ºi a gãsirii
celor mai adecvate mijloace de a le îndrepta.
Pragmatismul ºi adaptabilitatea lui rapidã la noile condiþii
ºi noile cerinþe, conºtientizarea posibilitãþilor concrete,
faþã-n faþã cu visele frumoase, dar imposibil de
transformat în realitate, toate puse în slujba intereselor
poporului sãu, l-au ajutat nu numai sã depãºeascã multe
situaþii dificile, ci ºi sã capete statura omului de stat, egalã
doar cu a „pãrintelui“ Statului Israel, Menahem Begin.
EVA GALAMBOS

poziþionãri diferenþiate, pentru gãsirea unghiului de apreciere cel
mai nimerit. Iau naºtere astfel reþele de referinþã, la care cititorul e
stimulat sã recurgã, cu mai multã eficienþã, decât banala, rudimentara dimensionare valoricã în funcþie de câte coloane, câte rânduri
ºi câte poze se acrediteazã unui autor sau altuia. Un asemenea
autor reper joacã rol exponenþial pentru o pleiadã din preajma sa,
dar sugereazã perspective succesive dincolo de generaþia imediatã.
Mircea Nedelciu i-a confirmat pe optzeciºti ºi a facilitat multe
eliberãri ulterioare de artificiale retorisme. La o examinare sumarã,
Dicþionarul furnizeazã liste de autori, puºi cu oarecare abilitate sau
monoton între rame uniforme, stereotipe de date bio-bibliografice.
Pentru ochiul format sã distingã reþeaua subteranã de vase
comunicante, el funcþioneazã ca o distilerie, în ale cãrei þevi complex
rãsucite, suprapuse, interferate, se rafineazã esenþe, se separã
substanþa de drojdii ºi ies la ivealã arome autentice, inconfundabile,
ºi nu tocmai cu kilogramul. Din pãcate, terenul de lucru se mai
întâmplã sã se dovedeascã insuficient pregãtit. Capitolul despre
Macedonski, de pildã, se constatã cât de colo cã este avantajat
prin faptul cã în spatele sãu s-a aflat solida exegezã monograficã a
lui Adrian Marino. Exact inversã e situaþia lui Lovinescu, lipsit de
premise comparabile. Doar N. Tertulian a schiþat raportãri, în plan
estetic, la Croce, însã mentorul de la „Sburãtorul“ era din start mai
familiarizat cu tipul francez de criticã. Metodologic, rãmânea fidel
consideraþiei nutrite pentru Faguet, pentru Lemaître. Fireºte, nu
Dicþionarul, nici cel mai ambiþios, ca acesta contaminat de orgoliile
înfãptuitoare ale lui Eugen Simion, este chemat sã suplineascã astfel
de lacune. Ca sã existe un produs calitativ de specia LaffontBompiani, funcþiona în prealabil o maºinãrie bine pusã la punct de
o armatã de zeloºi exegeþi, ale cãror eforturi s-au cristalizat,
generaþie dupã generaþie, în baterii de monografii, uneori cinci ºi
ºapte ºi zece, dacã e vorba de creatorii capitali.
ª. CONSTANTIN

