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Lumina
Sfântã a
Ierusalimului

C

e se întâmplã cu Lumea în care
trãim? O întrebare care trãdeazã
neliniºte, teamã, dar ºi încredere în puterea spiritului de a înþelege ºi
determina locul nostru în aceastã Lume
care dã sens existenþei noastre. Întrebare care a tulburat, de milenii, partea din
umanitate evadatã din determinismul biologic în miracolul conºtiinþei de Sine ºi
de Celãlalt. Din punctul în care ne descoperim identitatea, fiecare gãsim un rost
al lucrurilor care o compun ºi între care
ne regãsim ca parte.
Provocarea zilei este o întrebare simplã: Revistele de culturã, astãzi, pentru
cine ºi de ce?
Oamenii par preocupaþi doar de valori
materiale care asigurã un statut social,
putere, confort, siguranþã, plãcere. Cãrþile, revistele au tiraje confidenþiale, circulând aproape ocult, între membrii unor
grupuri tot mai restrânse, marginale, fãrã
prestigiu ºi autoritate atât în faþa celor
puþini puternici, cât ºi a celor mulþi constrânºi de nevoile supravieþuirii. Cititorii
tot mai puþini, într-o societate în care proverbul „Ai carte, ai parte!” pare sã-ºi fi
pierdut orice sens, librãriile, ca ºi bibliotecile aflate în colaps formeazã un peisaj
dezolant pentru studiu ca ºi pentru preocupãrile artistice. Pentru cã teatrele, galeriile de artã ºi muzeele se confruntã cu
o egalã indiferenþã a publicului.
Ca sã fie mai clar, sã spunem cã într-un
oraº cum e Craiova – cu ºansa unui teatru
de aproape 170 de ani, a unei filarmonici
de peste 100 de ani, cu operã ºi teatru de
pãpuºi, cu 2 galerii de artã, cu un remarcabil muzeu de artã ºi un altul interesant de
istorie, etnografie ºi ºtiinþe naturale – reºedinþã de judeþ cu mai bine de o duzinã
de parlamentari europeni sau naþionali, cu
zeci de consilieri locali sau judeþeni ºi directori de servicii descentralizate, rar vezi
dintre aceºtia participând la evenimentele
culturale. Ca imaginea sã fie exactã ºi mai
dreaptã, sã adãugãm cã nici existenþa a
douã universitãþi cu peste 1000 de universitari ºi peste 10 000 de studenþi, a câtorva mii de profesori, ingineri sau medici
ºi a mii de liceeni nu se regãseºte în viaþa
culturalã a unui spaþiu citadin cu tradiþii ºi
pretenþii de civilitate. Sã mai spunem cã
nici puternicii financiar nu pot fi vãzuþi în
astfel de locuri unde publicul ar trebui sã
facã neîncãpãtoare sãlile de spectacol sau
expoziþionale ale urbei?
Care sã fie cauzele acestei stranii realitãþi, care transformã un spaþiu cu tradiþii
culturale într-un mediu mai degrabã ostil,
în ciuda cãruia potenþial creativ continuã
sã se manifeste cu încãpãþânare? Existã
rãspunsuri stereotipe asupra cãrora nu
vom insista: internetul, argumentul de serviciu, sau televiziunea, sãrãcia ºi, complementar, munca, acaparatoare a tuturor
energiilor, pentru „a face bani”. „Sãracii”
ºi „bogaþii” ar trudi din zi pânã în noapte,
ca sã facã faþã „nevoilor” cu care se confruntã. „Adevãrul” se regãseºte în rezultatele acestei „munci”, dar închis într-o
coajã care îl ascunde privitorului grãbit.
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Adevãrul este nevoia spiritului uman,
desprins din mecanica existenþei naturale, care, întorcându-se spre sine, încearcã, condiþionat de propriile-i limite, sã-ºi
genereze propriul univers care sã-i fie compatibil. Iar Arta este treapta cea mai înaltã,
alãturi de ºtiinþã, pe care se regãseºte
aceastã virtualitate exprimatã holofrastic
prin Dumnezeu, fiindcã înseamnã Creaþie.
Revistele de culturã existã pentru cã
Umanitatea, conºtient sau nu, are nevoie absolutã de un spaþiu al exprimãrii, expunerii ºi confruntãrii potenþialului creativ generic, în perspectiva definirii ºi împlinirii propriei naturi. Ele sunt, pentru o
reprezentare mai aproape de concret, la
fel de necesare ca arenele în care Cavalerii medievali, o elitã socialã, se confruntau în turniruri etalându-ºi armurile, caii
ºi armele (nu întâmplãtor Harap-Alb, primeºte sfatul sã nu porneascã în expediþia vieþii decât apropriindu-ºi „hainele,
armele ºi calul” din tinereþe ale tatãlui
sãu, Împãratul,– superb simbol al succesului prin continuitate, prin valorificarea
Tradiþiei în Modernitate), în faþa unui
Public restrâns de iniþiaþi, format din Seniorul organizator, Domniþele oferind
„panaºul” lor favoriþilor ca recompensã
imediatã, dar ºi Nobili potenþiali competitori, toþi reuniþi în Tribunã. Lor li se alãturã un restrâns numãr de „plebei” urmãrind competiþia de pe margine, animaþi ºi
ei de aceeaºi aspiraþie la Putere ºi Glorie
ca recompensã mai îndepãrtatã.
Ceea ce adesea ignorau toþi cei implicaþi, Competitori sau Public, era cã Jocul,
dincolo de Sãrbãtoarea ce pãrea a fi, rãspundea nevoii sociale profunde a timpului care au fost Cruciadele, pregãtind acele miºcãri de mii ºi zeci de mii de oameni
porniþi sã înfrunte moartea pentru „Eliberarea Ierusalimului”. Turnirul se sfârºea
cu un Învingãtor ºi un Învins, primul dobândind de drept armura, armele ºi calul
învinsului, ceea ce ilustra simbolic destinul Cruciaþilor. Mai mult, Competitorii ºi
Publicul ignorau de cele mai multe ori cã
Miza competiþiei putea fi chiar Viaþa, cãci
deznodãmântul tragic nu era totdeauna
evitat, aºa cum ºi entuziasmul plecãrii în
Cruciadã, pentru nobilul þel – Eliberarea
Ierusalimului, dar ºi cu speranþa, mai pragmatica a dobândirii Puterii ºi Bogãþiei –
sfârºea de cele mai multe ori.
Morala ar fi cã, deºi Cruciadele au fost
multe, Ierusalimul a fost eliberat o singurã
datã, dar la Biserica Sfântului Mormânt
s-a descoperit Lumina, care de 2000 de
ani cãlãuzeºte neîntrerupt Umanitatea.
Când Seniorii României timpului nostru
vor descoperi Lumina Sfântã a Ierusalimului, ei îºi vor asuma susþinerea modestelor
Arene în care Cavalerii Spiritualitãþii noastre Joacã inefabil destinul naþional.
Fiindcã de înalta creativitate a acestui
popor român ignorat din Tribunã, depinde ºi productivitatea muncii, ºi spiritul
antreprenorial, ºi eficienþa diplomaticã ºi
ºansa de a fi mereu în Arenã. Ca un ecou,
vocea Geniului naþional reverbereazã:
„Unde ne sunt visãtorii...?”. Seniorii?!!!

Revista de culturã editatã de
AIUS Printed
DIRECTOR

Nicolae Marinescu
REDACTOR-ªEF
Petriºor Militaru
SECRETAR DE REDACÞIE
Maria Dinu
REDACTORI
Cosmin Dragoste
Marius Cristian Ene
Daniela Micu
Cristi Nedelcu
REDACTORI ASOCIAÞI
Mihaela Albu
Denisa Crãciun
Geo Fabian
Silviu Gongonea
Ioana Repciuc
Mihaela Velea
COLEGIUL DE REDACÞIE
Gabriel Coºoveanu
Gheorghe Fabian
Viorel Pîrligras
CONCEPTUL GRAFIC
Lucian Irimescu
COORDONARE DTP
Mihaela Chiriþã
Revista apare cu sprijinul
Societãþii de avocaþi
„Sãuleanu ºi asociaþii”
Revista „Mozaicul” este membrã
A.R.I.E.L.
Partener al OEP (Observatoire
Européen du Plurilingvisme)
Tiparul: Aius PrintEd
Tiraj: 300 ex.
ADRESA REVISTEI:
Str. Paºcani, Nr. 9, 200151, Craiova
Tel: 0351 467 471
E-mail: mozaicul98@yahoo.com
ISSN 1454-2293

9 771454 229002

Responsabilitatea asupra
conþinutului textelor revine autorilor.
Manuscrisele nepublicate
nu se înapoiazã.

www.revista-mozaicul.ro
, serie nouã, anul XXII, nr. 2 (244), 2019

m iºcarea ideilor

n PETRIªOR MILITARU

Viorel Pîrligras,
grafician ºi prozator

V

iorel Pîrligras este un
grafician ºi prozator
craiovean care s-a
nãscut pe 29 ianuarie 1959 la Drobeta-Turnu Severin, aºadar în
zodia Vãrsãtorului: se pare cã, în
Evul Mediu, alchimiºtii erau numiþi „vãrsãtori”. Urmeazã studiile primare ºi gimnaziale la ªcoala
Generalã nr. 23 din Cartierul
„Brazda lui Novac” din Craiova,
unde locuieºte ºi în prezent. Aici,
colegul sãu de bancã era Florin
Cocîrlã, actualul director al Tipografiei Aius, unde Viorel Pîrligras
realizeazã, de ani buni, grafica
revistei Mozaicul (prima revistã
de culturã din Oltenia, fondatã pe
3 octombrie 1838). La ºcoala generalã, elevul Viorel Pîrligras era
cunoscut în clasã ca fiind cel care
aducea revista Pif Gadget ºi o
rãsfoia conspirativ pe sub bancã
cu colegii cu care împãrtãºea aceeaºi pasiune. La acea vreme,
mama lui Viorel era profesoarã de
desen la ªcoala Generalã nr. 24.
Ulterior, el a absolvit Liceul de
Artã din Craiova (1978), iar ca
tânãr grafician a obþinut: Diploma de merit la primul concurs
naþional BD (1970) organizat de
revistele Cutezãtorii ºi Pif; Premiul I la concursul BD al revistei
Racheta cutezãtorilor (1973);
Premiul pentru benzi desenate la
CONSF (Timiºoara, 1980); Premiul
CONSF pentru primul BD tridimensional din România – Picturi
pe cer (Cluj-Napoca, 1984); precum ºi Premiul ROMCON ’91
pentru albumul BD Escalã pe
Tobra (Buzãu, 1991); Marele premiu la Concursul „Micul Prinþ” al
Editurii ALLFA pentru proiectul
editorial BD „Caragiale” (Bucureºti, 2001) ºi Premiul de Excelenþã al municipiului Drobeta-Turnu
Severin pentru întreaga activitate artisticã (2013). Opera de grafician BD a lui Viorel Pîrligras cuprinde volumele: Escalã pe Tobra (1991, Editura SFVA, Craiova, Premiul Convenþiei SF româneºti din acel an), Lumi paralele
(1995, Editura Reduta, Craiova),
Caragiale BD (2002, Marele premiu al concursului Editurii ALLFA, Bucureºti) ºi Otvorena vrata (2014, traducere în limba sârbã
de Dragan Prediæ, Editura Sim
Art, Craiova), ce cuprinde povestiri ca Bate ºi þi se va deschide,
Pelerinajul, Acul scorpionului,
Poarta etc. Toate volumele au
apãrut în colecþia „Fergonaut”.
De asemenea, este fondator al
mai multor reviste (Orfeu din
Orion, 1994; Altceva, 1995; Omega,1996-1999; Eclipsa, 1999;

Constelaþia Orion, 1999; O aripã de înger, 2000; Nuovi frontiere – Italia, 2000-2001) ºi co-fondator al revistelor Orion (19881989), Fergonaut (2002), Autograf MJM (2005-2010), Oscar ºi
prietenii lui (2008-2012), BDC
(2012-2013). La începutul lui
1999, Viorel Pîrligras ºi Dodo Niþã
încearcã publicarea revistei Constelaþia Orion („magazin al imaginaþiei”)1 sub egida Inspectoratului pentru Culturã Dolj. În calitate de pifofil, Viorel Pîrligras
gândise pentru acest numãr al
revistei ºi un gadget: suplimentul „Bedefic”, o broºurã A5 ce
combina alchimic benzile desenate (BD) cu proza/ ficþiunea (FIC).
Deºi atribuite în general „fanzinelor”2, benzile desenate ca formã de paraliteraturã îºi au locul
lor în istoria literaturii române
dupã cum ne demonstreazã Ion
Manolescu3 într-un articol ce se
deschide cu un paragraf consistent chiar despre activitatea graficianului craiovean: „Când paraliteratura se întâlneºte cu literatura mainstream, rezultatele sunt,
de cele mai multe ori, spectaculoase. Este ºi cazul albumului albnegru scos de Viorel Pîrligras ºi
intitulat Caragiale. Dl. Goe.
Amici. Telegrame (Editura Allfa,
Bucureºti, 2002), care îl popularizeazã pe unul dintre cei patru
„Mari Clasici” ai literaturii române în varianta ºi formatul benzilor desenate. Craioveanul Viorel
Pîrligras (n. 1959) este unul dintre cei mai activi ºi mai cunoscuþi
promotori ai genului BD la noi.
Printre realizãrile sale se numãra
albumele SF Escala pe Tobra
(1991) ºi Lumi paralele (1995),
prezentarea graficã a Istoriei
benzii desenate româneºti (1992)
ºi a Dicþionarului benzii desenate din România (1996), alcãtuite de Dodo Niþã, precum si elaborarea celui mai longeviv strip
BD autohton, Oscar (început în
1995), dedicat aventurilor cãþeluºului omonim4. Creator al unei
colecþii personale (Fergonaut),
care instituie ca trade mark un
personaj ciudat, fergonautul (un
soi de cub arhetipal, zâmbitor, cu
urechi de câine, trompa de elefant ºi trei smocuri de pãr în cap,
care defileazã prin toate marile
momente ale istoriei universale)…”. Între anii 2002-2004, Viorel Pîrligras a fost redactor ºef al
primei reviste româneºti de informaþii ºi analizã a benzii desenate, Fergonaut în care publicã articole despre BD ºi republicã BDurile cu Fergonautul. Între 20082011, editeazã la Craiova revista
lunarã pentru copii preºcolari,
Oscar, în care personajul sãu este
mascota publicaþiei tipãrite sub
egida Asociaþiei Culturale Craiova. În intervalul 2012-2013, împreunã cu Cristian Ciomu ºi Marian
Mirescu editeazã revista BDC
(Banda Desenatã Craioveanã).
Între timp, benzile desenate ale
lui Viorel Pîrligras au fost tipãrite
în publicaþii din Italia, Belgia,
Franþa, Brazilia, Norvegia, Danemarca, Suedia ºi Serbia. Viorel
Pîrligras este ºi deþinãtorul unui
record: peste 4.000 de stripuri BD
publicate cotidian în perioada

1994-2007 în ziarul Evenimentul
(din Iaºi). Zeci de alte stripuri –
seriile Polifonia, D’acia, Buluk,
Cosmogonii – au apãrut în multe
reviste tipãrite ºi electronice.
În perioada 1996-2000, sub
egida Asociaþiei BeDefililor din
România ºi a Alianþei Franceze din
Craiova, Viorel Pîrligras a efectuat
mai multe cursuri ºi ateliere de
bandã desenatã cu elevii din Craiova, câþiva dintre ei obþinând
rezultate notabile la concursurile
organizate în cadrul Saloanelor
BD anuale. În plus, el este membru fondator al asociaþiilor culturale: „Victor Anestin” (SFVA),
Banda Desenatã Craioveanã,
Asociaþia BeDefililor din România (sub egida cãrora a participat
la organizarea expoziþiilor BD ºi a
Saloanelor BD din Craiova, Constanþa, Braºov ºi Caracal), precum ºi membru al Alianþei Franceze din Craiova ºi al Asociaþiei
belgiene CRIABD (Asociaþia Iubitorilor de Benzi Desenate de
Expresie Creºtinã). Dintre BD-urile reprezentative pentru opera lui
Viorel Pîrligras amintim: Un animal fantastic (almanahul Anticipaþia, 1984), Poarta (almanahul
Anticipaþia 1985), Clipe… (revista Orion 2, 1988), Vânãtorul
de mutanþi (Orion 4, 1989), Nostalgic Blues (revista Omega nr.13/ 1996-1997), Cântecul tãcerii
(Vox Pop Rock 1994) Zona de
Vest (Anticipaþia Nr.20-27/ 2014/
2015), Zona de Est (Anticipaþia
Nr.28-33/ 2015), Înãuntrul acesteia, înafara celeilalte (HAC 28/
2016).
Ca prozator, Viorel Pîrligras a
debutat în revista craioveanã
Mesaj comunist nr. 3 (66)/ 1993
cu proza Urmele lacrimilor mele.
Este laureat la zece concursuri
naþionale de literaturã SF (19811990), dintre care douã ale Uniunii Scriitorilor din România: pentru povestirea Impact (1982) ºi
pentru Fantastica lume a lui
Cristobald, ce a fost distinsã cu
Premiul pentru literaturã S.F. al
Uniunii Scriitorilor la Concursul
de literaturã ºi artã de anticipaþie
tehnico-ºtiinþificã, ediþia 1985 din
cadrul Convenþiei Naþionale de
Science Fiction RomCon, desfãºuratã la Lugoj; era pe „vremea
când Viorel era hipiot, un autor
complet care a marcat Marea
Epoca a Almanahului Anticipaþia”, dupã cum îl descrie Sorin
Anghel. Alte povestiri reprezentative sunt: Între nasturi (antologia Avertisment pentru liniºtea
planetei, coordonatã de Constandina Paligora, Editura Albatros, 1985), Impact (antologia
Cosmos XXI. Întîmplãri dintr-un
univers al pãcii, coordonatã de
Alexandru Mironov ºi George
Veniamin, Editura Politicã, 1987),
Fantastica lume a lui Cristobald
(almanahul Anticipaþia, 1987),
Curcubeu pe cer (almanahul Anticipaþia, 1989), Cordoba stelelor (antologia La orizont aceastã constelaþie, coordonatã de
Lucian Hanu, Editura Albatros,
1990), Înapoi în negru (antologia Beta, giratã de Marin Beºteliu, Editura Vlad &Vlad, Craiova,
1996), Prin cenuºa albã a nopþii (antologia Gama – Alte þãr-
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muri (Editura Reduta, Craiova,
2004), Banchetul sãrmanilor (almanahul Anticipaþia 2015), Precaritatea nivelei cu bulã de aer
(almanahul Anticipaþia 2016). Pe
lângã publicaþiile menþionate a
mai publicat prozã în reviste ca
Vatra, Paradox, Helion, Orion,
Orfeu din Orion, Altceva, Eclipsa, 467, Napoca Universitarã,
Autograf MJM, Mozaicul (proza
Înapoi în negru), Prãvãlia cultualã, Ficþiuni etc. În Dicþionarul de cuvinte ºi noþiuni din SFul românesc realizat de Octavian
Laiu sunt inventariate o serie de
animale fantastice, obiecte neobiºnuite ºi rase extraterestre inventate de Viorel Pîrligras: arayak, baldor, conoculari, fergonautul, folarizon, grontavar, lavar,
panas, protniu, sacger, servidot,
telenocular, teribonic, zaicardusieni etc.
Este campionul operelor de
sertar, deþinând ºi în prezent desene, benzi desenate ºi proze
încã nepublicate.
De-a lungul timpului Viorel Pîrligras a avut o activitate susþinutã ºi ca traducãtor, activitate din
sfera cãreia amintim traducerea
benzii desenate Un cuplu perfect
de Alain Delville ºi Nsenga Kibwanga publicatã în serial în revista craioveanã Autograf MJM,
precum ºi a volumului SF SwapSwap de Richard Canal (Editura
SFVA, 2001), dar ºi a multor povestiri scrise de Michel Jeury, Ray
Bradbury, Richard Matheson,
Chad Oliver, Graham Door, James
Tiptree, Jr.
Recent, în cadrul Festivalului
Teodorenii (pe 7 decembrie 2018),
s-a vernisat, în holul Bibliotecii
Universitare din Iaºi, prima expoziþie personalã de BD a lui Viorel
Pîrligras: Oscar ºi prietenii sãi,
în prezenþa autorului care a povestit ºi despre „peripeþiile cãþelului Oscar în afara benzilor desenate”.
În prezent, este secretar general de redacþie la sãptãmânalul
regional „Indiscret în Oltenia”.

1
Revista se voia continuarea
cunoscutei publicaþii Orion, realizat
de membrii cenaclului SF „Victor
Anestin” din Craiova, tipãrit în format ziar, în doua fascicole ºi cu un
tiraj de 150.000 de exemplare. Din
revistã au apãrut patru numere, în
intervalul 1988-1989, ca supliment
al Caietului-program al Teatrului Liric din Craiova ºi, prin tirajul ei, reuºea sã asigure plata salariilor la timp
tuturor angajaþilor instituþiei.
2
Termenul francez „fanzine”
este prescurtarea alãturatã a douã
cuvinte („fanatic+magazine”) ºi desemneazã o publicaþie care apare
periodic, independentã din punct de
vedere instituþional ºi creatã de pasionaþii de amatori pasionaþi de un anumit domeniu pentru alþi cititori pasionaþi de acelaºi subiect.
3
Ion Manolescu, Caragiale în
benzi desenate, în Observator cultural nr. 157/ 25 februarie 2003.
4
Personajul Oscar a luat naºtere
în data de 6 septembrie 1993. Pe
atunci Viorel Pîrligras era angajat la
TCIF Craiova, unde avea douã bune
prietene: Monalisa ºi Nana, ultima
fiind posesoarea unui drãgãlaº cocker
spaniel. În acea toamnã, cãþelul a
murit lovit de o maºinã, ceea ce a
întristat-o foarte tare pe stãpâna lui.
Graficianul, ca sã o consoleze, i-a
promis cã îl va face nemuritor pe cãþeluº. În acelaºi an, au apãrut peste
70 de stripuri în ziarul Renaºterea
bãnãþeanã (Timiºoara) ºi, apoi, peste 4.000 de stripuri în cotidianul
Evenimentul (1994-2007, Iaºi).
Printre alte personaje care interacþioneazã cu Oscar se numãrã Azor
(un cãþel alb cu o figurã somnoroasã), Rita (contrapartea lui Oscar, o
cãþeluºã din rasa pudel), Bismark (câinele aristocrat), Patrocle (câinele vagabond, tot timpul cu un chiºtoc în
bot), Benone (câinele filosof), Bunicul (un câine bãtrân îngropat în pãr
ºi care este mereu în stare bahicã),
ursul polar Poly, dar ºi rãþoiul Fane
ºi pisica dungatã Caty, care sunt personaje negative. Tot în Evenimentul
(ediþia de week-end) Viorel Pîrligras
a publicat o serie de 72 de planºe
BD ce în au în centru celebrul personaj din perioada interbelicã Haplea
al lui Nicolae Batzaria ºi Marin Iorda, de data aceasta adaptat timpurilor contemporane.
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m iºcarea ideilor

n GEORGE POPESCU

Viorel Pîrligras: risipitorul de har

V

iorel Pîrligras e un risipitor: al darurilor cu
care a fost binecuvântat, al pasiunii pentru lecturã,
pentru cinema, pentru arta în multiplicitatea metamorficã a manifestãrii ei. El a pendulat între pictura
cãreia i-a dedicat didactic vorbind
copilãria ºi adolescenþa, sciencefiction-ul cu care continuã coabitarea, din exterior ºi din interior,
dar mai ales benzile desenate, cãrora le este, de o viaþã, un protagonist titrat ºi recunoscut în þara
sa ºi în strãinãtate.
El este însã ºi un mare risipitor
de destin: posesor al unei admirabile vocaþii artistice, degustãtor al
operelor altora, apropiaþi ai sãi,
prieteni sau doar cunoscuþi, continuã sã se apere de tentativele ce
nu lipsesc în cercurile pe care le
frecventeazã de a-ºi etala, în faþa

C

ând ne-am cunoscut?
Eram amândoi prin ge
neralã, cred cã aveam
11 sau 12 ani. La vremea aia Casa
pionierilor din Craiova era un loc
foarte distractiv, cu o mulþime de
cercuri pe diferite specialitãþi ºi,
în afarã de cinematograf, era cam
singurul loc în care putea sã se
ducã un puºtan de vârsta noastrã
cu acordul pãrinþilor. Am ales
amândoi cercul de cineclub, unde
profesor era un mare om: pictorul
ºi regizorul George Stoica. Am învãþat amândoi despre imagine, am
fãcut film ºi i-am vãzut primele benzi
desenate, lucru care m-a mobilizat
sã fac ºi eu una, cu pixul, pe care
Viorel a pãstrat-o pânã azi ºi cu care
câteodatã mã ºantajeazã. Am terminat generala amândoi ºi tot
amândoi am rãmas în relaþii extraordinare cu profesorul nostru. Însã,
de reîntâlnit nu ne-am mai reîntâlnit decât într-unul din primii mei
numeroºi ani de facultate când, în
vara dintre anul 1 ºi 2, vârându-mã
în redacþia revistei studenþeºti locale de-atunci (numitã iniþial Cadran universitar ºi rebotezatã ulterior Mesaj comunist) am primit
oferta de a redacta un numãr de

Viorel
Viorel
Pîrligras
Pîrligras
60
60
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unui public mai larg, numeroasele
ºi incitantele sale isprãvi, fie cã e
vorba de desene, de lucrãri picturale sau, mai nou, de fotografie,
cãreia i-a cãzut, mai de curând, o
norocoasã victimã.
Domeniu în care s-a afirmat ca
veritabil protagonist este cel al
benzilor desenate: organizator ºi
participant la renumite expoziþii
naþionale ºi internaþionale (în Belgia, Franþa, Italia, Croaþia unde are
numeroºi prieteni ºi admiratori), a
primit confirmarea prin prestigioase premii, cel mai frapant fiind cel
decernat unei cãrþi inspirate dintro schiþã a marelui scriitor român
clasic I. L. Caragiale.
Când l-am cunoscut întâia
oarã, prin îndepãrtaþii ani 80, interpreta, cu un har ºi o inteligenþã artisticã de excepþie, rolul unui
travesti într-un spectacol pus în
scenã de o trupã teatralã de amatori în cadrul cãreia era un tânãr
activ deschis unei cariere promiþãtoare. Capriciile – ºi insidiile –
existenþei care, în România de
acum peste trei decenii, reprezentau vectori de destin l-au purtat
cãtre îndeletniciri mai puþin spectaculoase: desen tehnic într-o
întreprindere de construcþii, însã
ºtiu sigur cã pânã ºi acolo artefactele sale conservau un spirit
inovativ care-i este intim.
Viorel Pîrligras n-a avut ºi nu
are maeºtri. Într-un anume sens,
el este un autodidact, chiar dacã
trecut prin sitele unei excelente

ºcoli de artã, cea a Liceului „Marin Sorescu” din localitatea sa
natalã; a deprins singur mai mult
ºi mai multe decât de la dascãlii pe
care totuºi nu a încetat sã-i preþuiascã ºi sã-i asiste de-a lungul
anilor ºi în postura sa de jurnalist
atent îndeosebi la tribulaþiile culturale ºi în dispreþul futulitãþilor
politice ori de showbiz. Curiozitatea, ca marcã a unui spirit iscoditor permanent în alertã, reprezintã, în opinia mea, o altã dimensiune a personalitãþii sale complexe.
Însã, dincolo de toate aceste
preþioase dote cu impact creativ
ºi modelator, Viorel Pîrligras, cel
care distileazã în propria-i persoanã o vocaþie, aº numi-o uriaºã, a
prieteniei, mai are în gena sa inimitabilã douã calitãþi rare: modestia ºi discreþia.
Ambele denunþã, cred, modul sãu singular de a fi în lume,
de a se insera printre semeni ºi
a-i îmbogãþi cu o prietenie a cãrui gratuitate capãtã o mãsurã
ontologicã.
Desenele sale, mai ales cele
înscrise într-o perspectivã caricaturalã, etaleazã o acurateþe a
liniilor de mare maestru lãsând,
totuºi, volutele unui ironism ce
atinge dimensiunea ludicului. Cât
despre fotografiile sale, o pasiune mai recentã asumatã sub semnul creaþiei, ele nu par – ºi nu sunt
– rezultatul unui travaliu tehnic,
atât de utilizat în aceastã epocã a
multimedalitãþii ºi a trecerii artei,

cu riscul kitschului cu tot, ci resortul unei spontaneitãþi ºi a unei
prize nemijlocite la realul insidios.

v.p. (epistolã cvasi-clandestinã)

S

ã te fi zãrit întâia oarã în vacarmul unei adunãri de sf-ioniºti
prin împovãraþii ani ‘80, pierdut în tãcerea ta tuºatã parcã
boreal (filã desprinsã dintr-un racursiu valhalic) asemenea
unui firav ºuvoi de apã tulburat deseori de tresãririle unui sudist
dedulcit la farmecul unui miticism deconectat de ispita, învinsã, a
maliþiozitãþii? Mai mereu disputat între i.l.-caragialism, distribuit în
ºotii seducãtoare, ºi matei-paºadism sustras histrionismului nocturn: sideralã distanþã între Tatã ºi Fiu; vãduv de maladive frustrãri,
atât de intime nouã, ignari comilitoni ai tãi, ocazionali ori pereni...
Pe urmã, într-o primãvarã bãileºteanã, tu voluntar deghizat în
jucãtor imberb al unei partituri de un comic aproape carnavalesc tivit
cu ºuviþele sãltãreþe ale unei mãºti – declic al unei satire izbind molâul zid al unei cenzuri nemiloase.
ªi, mai târziu, cele douã zile, cu nopþi cu tot, robotind, bieþi debutanþi în nile tehnologii, un pic zurbagii, într-un beci craiovensis asezonat de un amic drept topos tipografic, la o publicaþie paradigmaticã a slãtineanului m. m. italienizat draculian...
ªi, încã, zile, luni, ani – pe un drum îmburuienat al atâtor aventuri
multi-vocaþionale, deseori la limita unui dement travaliu – plutind,
printre tandre bârfe, lângã butiile villoniene gemând de seducþia cafelelor fãrã de numãr.
Acum, când tu te prefaci, un pic calamburesc, un pic mântuit (ori
nu?), cã treci un prag spre un alt deceniu al destinului tãu de om ºi de
artist inclasificabil, te întreb, eu, solon cu atâtea eºecuri,
spre ce alergi vio
ºi cui împrumuþi povara atâtor daruri
spre care stea îþi cari
tumultul ascuns în pliurile unei volubile livrãri
cãtre noi, nesãþioºii tãi prieteni?
un gong al altor ani, din viitor,
tulburã clipa acestei nopþi în care,
între zarurile cioplite ale senectuþii,
caut steaua mai norocoasã în care sã ne bem cafeaua...
31 ianuarie 2019

n MIRCEA LIVIU GOGA

scurt remember

vacanþã dedicat literaturii SF ºi
cenaclului craiovean „Henri Coandã”. Dupã ce numãrul a apãrut,
fiind pasionat de literatura SF,
m-am dus ºi eu în toamnã la Clubul
tineretului, unde se afla sediul cenaclului, sã vãd despre ce e vorba.
El m-a recunoscut primul. A
urmat o lungã prietenie garnisitã
cu discuþii, nopþi de varã pierdute ºi pagode de cafele bãute împreunã la Restaurantul Jiul, când
Viorel fugea de la serviciu sã ne
întâlnim în momentele în care îi
telefonam ºi-i spuneam parola
(sã nu se prindã centralista ºi sã-l
pârascã!): „Viorele, sunt la apã ºi
numai tu poþi sã mã salvezi!”, asta
însemnând cã am chiulit iar de la
cursuri ºi mã îndrept spre Jiul (apa
din parolã!). Într-o zi, cenaclul
Coandã s-a rupt în douã ºi am
înfiinþat, noi doi ºi alþi câþiva sefiºti ºi bd-iºti (Radu Honga, Victor Martin, Marian Mirescu, cãrora li s-au adãugat mai târziu ºi
Dodo Niþã, Daniel Cristian Dumitru etc.) cenaclul SF „Victor
Anestin” (nume sugerat de Ion
Hobana), iniþial la Clubul Electroputere, apoi mutat la Casa Studenþilor unde ni s-a pus la dispoziþie logistica necesarã dar ºi le-

gãtura (prin mine, care devenisem secretar de redacþie) cu periodicul studenþesc. Ar fi prea
multe de spus despre ediþiile extraordinare pe care am reuºit sã
le realizãm împreunã (el fãcea mai
toatã grafica, iar eu adunam materiale încercând sã publicãm cât
mai mulþi scriitori SF craioveni
care altfel chiar n-ar prea fi avut
unde publica). Poate într-o zi,
dacã va mai exista timp ºi pentru
asta, vom reuºi sã punem pe net
o parte dintre ele. Eu eram ºi membru la cenaclul Traian Demetrescu, iar unii dintre poeþii ºi scriitorii de-atunci ai Craiovei care nu
scriseserã niciodatã SF au fost
„corupþi” sã-ºi încerce condeiul
ºi cu acest gen sau sã scrie cel
puþin în genul fantastic (de pildã
actorul Anghel Popescu, poetul
Constantin Iancu, dispãrut dintre noi la o vârstã mult prea tânãrã în urma unui accident nefericit, sau pe atunci talentatul Carmen Grãdinaru care promitea o
carierã deosebitã în cele ale scrisului dar între timp a lãsat-o baltã). Erau cu adevãrat extraordinare discuþiile pe care le purtam
ºi în urma cãrora reuºisem cã creãm un corpus comun de idei pe
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Artist în toatã puterea cuvântului, Viorel Pîrligras trebuie
doar sã-ºi reseteze potenþialul,
temperându-ºi modestia ºi lãsând discreþia în cercul prieteniilor în favoarea unei angajãri
mai îndrãzneþe a dotelor cu care
a fost hãrãzit.
1 decembrie 2016

care le experimentam fiecare în
toate genurile posibile, de la poezie la roman.
Apoi, prin 1987, þesãtura s-a
rupt (ºi nu doar datoritã mie);
dupã evenimentele din 1989 am
încercat, fiecare în felul lui sã înnoade lucrurile pedalând pe alte
coordonate. N-a prea ieºit. Eu am
ajuns redactor la Radio Craiova,
Viorel cu Dodo Niþã ºi Daniel
Cristian Dumitru au creat o editurã din care, în cele din urmã,
n-a rãmas nimic ºi s-a dus naiba
inclusiv prietenia lor, Victor Martin ºi Marian Mirescu au luat lucrurile pe cont propriu, iar ceilalþi... ceilalþi s-au cam lãsat de
scris. Mult mai târziu Marian Mirescu, Viorel Pîrligras, Cristian
Ciomu ºi Valentin Iordache au
creat „Banda desenatã craiovea-

nã” ºi încã ºi mai târziu Cenaclul
SF „Victor Anestin” a fost reînfiinþat cu statut juridic de club sub
numele de Clubul SFVA. El fiinþeazã ºi azi, întâlnirile celor 8
membri titulari se desfãºoarã în
prima joi a fiecãrei luni la Restaurantul Viena, dar fãrã formula veche a cenaclului în care se citeau
lucrãrile membrilor ºi se tãia firul
în patru. Acum preferãm sã le
publicãm, iar la restaurant sã socializãm, pur si simplu. Din club
fac parte: Mihai Cranta (traducãtor ºi ºef al clubului), Victor Martin (scriitor), Adrian Roºianu (de
la o vreme doar fan), Viorel Pîrligras (scriitor ºi grafician), Dan
Ninoiu (scriitor), Emil Stanciu
(matematician ºi fan), Mihai
Dumbravã (fan) ºi Mircea Liviu
Goga (redactor Radio Oltenia
Craiova).
Iar dacã vreþi sã ne cunoaºteþi, veniþi în prima joi a fiecãrei
luni la Restaurantul Viena, seara,
la ora 19 !

Clipe (1988)

n EUGEN LENGHEL

poarta lumilor paralele
peniþa lui Pîrligras, fãceau parte
din acest amalgam exploziv, care
nu lãsa loc de întors: deveneai
captiv într-un vârtej de lumi paralele, fãrã ºanse de întoarcere.

Aº putea spune fãrã greº, cã,
pornind din acea varã, reiterând
anual aºteptarea noului almanah,
pornisem inevitabil pe drumul
fãrã alternative al fanului sefist.
Absolut obligatoriu,
eram programat sã ajung
în preajma consfãtuirilor
SF din acele vremuri ºi
sã-l întâlnesc pe imaginatorul Fergonautului ºi al
Cosmogoniilor, el însuºi
scrutând orizontul întrezãrit prin Poarta sa, în
mediul sãu natural, întro Craiovã de demult, alãturi de mulþi alþi exploratori ai universurilor ficþionale. Din fericire, eram
lipsiþi de tabletele ºi telefoanele de mai târziu, de
aplicaþiile sociale care
transformã amalgamul
uman într-o comunitate
improbabilã. O mânã de
idealiºti pasionaþi de
imaginar, de scrutarea viitorului ascuns sub strãlucirea unei epoci de aur,
Poarta (1985) încercând sã rezolvãm
probleme pe care lumea

nici mãcar nu le concepuse, ne
întâlneam de douã-trei ori în fiecare an. Acestea erau timpurile
de poveste, pe când tiparul era
stãpân absolut, cu tiraje ameþitoare, cu miraje pe mãsurã. Deºi
prozator premiat, având în palmares, pe lângã multe altele, douã
premii ale Uniunii Scriitorilor, publicat în mai multe reviste decât
aº putea sã enumãr, Viorel Pîrligras a rãmas fidel desenului, fiind cunoscut mai cu seamã ca
BD-ist decât SF-ist, ceea ce nu
aº putea spune cã este un lucru
rãu. Viorel este artistul plurivalent care exceleazã în scris, dar
este genial în graficã. Umorul sãu
antrenat ºi antrenant transpare
jovial prin toate lucrãrile sale.
Cosmogoniile mai ales, abundã de poante fin dozate cadru cu
cadru, recompunând un întreg mai
bogat în semnificaþii decât suma
pãrþilor. Talentatul creator trezeºte în sufletul privitorului reacþii ºi
emoþii incredibile. Fergonautul, un
personaj ireal, devenit clasic, a
revenit în atenþia publicului ca
mascotã a Festivalului Râºnovean ºi apoi serializat în revistele

HAC! BD. Ce dovezi mai elocvente se puteau aduce, demonstrând
perenitatea ideilor ºi a creaþiei distinsului artist craiovean?
Nu voi încerca sã înºirui publicaþiile la care prietenul nostru
a contribuit sau distincþiile meritorii cucerite de-a lungul carierei
sale artistice, dar este esenþialã
evidenþierea volumului BD Otvorena vrata, tradus în sârbã, în
colaborare cu vecinii de la sud
de Dunãre.
Un exemplu clar al dimensiunii internaþionale a cunoscutului
artist grafic ºi autor român, volumul reuneºte câteva benzi desenate, alese cu grijã. Cea care încheie volumul ºi paradoxal reuºeºte sã-l ºi deschidã, intitulatã
Poarta (Kapija) este esenþialmente cea mai cunoscutã ºi cea
mai admiratã. Nu întâmplãtor, silueta unui grafician-povestitor se
aflã în cadrul unei uºi imaginare
spre lumi paralele, pe care le-am
admirat cândva cu aceeaºi candoare ce ne copleºeºte ºi astãzi,
continuu, privind prin porþile deschise de autor. Îl recunoaºtem cu
uºurinþã pe Viorel Pîrligras, prietenul cititorilor de toate vârstele
ºi cu îndreptãþitã admiraþie îi dorim viaþã lungã ºi plinã de imaginar. „Sã ne desenezi cu spor ºi
sãnãtate, drag prieten!”

n MARIAN COMAN

din nou despre Viorel din constelaþia Orion

C

red cã suntem cu toþii
alcãtuiþi din întâlnirile
noastre cu alþii. Din întâlnirile cu pãrinþii, cu fraþii, cu
doctorii, profesorii ºi prietenii
noºtri. Din întâlnirile întâmplãtoare, din cele îndelung planificate
sau din întâlnirile providenþiale.
Suntem fãcuþi din întâlnirile cu
scriitorii ºi cu textele lor, din întâlnirile cu artiºtii ºi creaþiile lor.
N-am fi nimic fãrã ceilalþi oricât de
egocentrici ºi de egoiºti am vrea
sã fim ori am crede cã suntem. N-am
ºti sã vorbim, sã scriem, n-am ºti
sã gândim. În fond, n-am supravieþui de unii singuri. Luãm câte
ceva din toþi cei care ne înconjoarã
ºi adãugãm la firavul nostru eu
pentru a face încã un pas.
De la unii luãm mai mult, de la
alþii mai puþin, dupã cât de capabili suntem sã înglobãm în noi

E

ste greu sã scrii despre
un om pe care îl cunoºti, cu care ai împãrþit bucurii ºi greutãþi, cu care ai
construit atâtea lucruri frumoase. Este greu pentru cã, lipsit de
distanþa necesarã unei priviri obiective, riºti sã pierzi lucruri importante. L-am cunoscut pe Viorel prin prima pasiunii sale legate
de banda desenatã. ªi tot graþie
acestei pasiuni, am avut, Viorel,
Diana ºi cu mine, una dintre cele

experienþa semenilor noºtri ºi
dupã cât de generoºi sunt ceilalþi, nu? Ori dupã cât de însetaþi
suntem noi sã absorbim din urma
lor în lume.
Pe la finalul anilor 80, în bezna
aia îngrozitoare, aveam doar unsprezece sau doisprezece ani
când am descoperit revista Orion.
Nu ºtiam numele prea multor scriitori atunci ºi, cu siguranþã, nu
ºtiam numele niciunui desenator.
Vãzusem niºte reviste Pif ºi Rahan, desenele animate de la Gala
Vioricãi Bucur, câteva cãrþi de
Jules Verne, câteva almanahuri
Anticipaþia ºi, în rest, cam ce învãþam la ºcoalã. Pentru mine, un
puºti aflat la marginea unei lumi
întunecate, într-un apartament de
bloc comunist aflat într-o Brãilã
cenuºie, Orion, „supliment de literaturã ºtiinþifico-fantasticã”

editat de Teatrul Liric din Craiova, a fost, deºi alb-negru, mai
mult decât un televizor color. Nu
ºtiam eu numele prea multor scriitori atunci ºi, cu siguranþã, nu
ºtiam numele niciunui desenator.
Dar numele lui Viorel Pîrligras mi
s-a lipit de suflet. La Orion m-au
fascinat multe lucruri: de la mesajul „Tehnoredactarea efectuatã pe un calculator Cobra dupã
un program original Orion” (nici
nu vã închipuiþi ce scenarii miraculoase poate strecura un astfel
de text în mintea unui copil trãit
în comunism), la povestirile stranii ºi la benzile desenate ori la ilustraþiile de pe copertã semnate Viorel 88 ori Viorel 89.
Au trecut de atunci 3 decenii.
Am aproape de patru ori vârsta
pe care o aveam la vremea aia, iar
Viorel Pîrligras are de douã ori

mai mulþi ani decât avea atunci.
Ne-am cunoscut între timp. Am
vorbit despre multe, m-am minunat când am aflat tirajul Orion –

n CRISTI NEDELCU

universul Viorel

mai frumoase experienþe din viaþã – revista „Oscar ºi prietenii lui”.
Timp de câþiva ani, revista ºi tot
ce s-a dezvoltat în jurul ei, saloane de desene pentru copii, ateliere de desen sau de mãrþiºoare,
concursuri literare a dat naºtere
în oraº, unui adevãrat fenomen.
De multe ori, Viorel era întâmpinat pe stradã de copii cu strigã-

tul „Uite-l pe domnul Oscar!”. ªi
tot alãturi de el am pornit o altã
aventurã – Salonul de Fotografie pentru Liceeni. La început Municipal, apoi regional. ªi facem
asta de aproape 10 ani.
Dar a scrie doar despre graficianul Viorel, sau despre pasionatul de fotografie Viorel, înseamnã a neglija toate celelalte laturi

ale sale. Ale universului Viorel.
Pentru cã, da, Viorel este un univers. Un univers în care se adunã, la un loc, aproape firesc proza, desenul, filmul, fotografia,
teatrul, ºi multe altele. Ceea ce îl
defineºte pe Viorel este nu doar
mulþimea aproape neverosimilã a
preocupãrilor ºi a cunoºtinþelor
lui, ci lejeritatea cu care trece de
la un domeniu la altul, pãstrând
proporþiile,
Când l-am cunoscut, îi ºtiam
desenele ºi povestirile SF. Aveam
în bibliotecã romanul lui Radu
Honga „Aventurile lui Theodore” pe care el îl ilustrase, dar ºi
revistele de SF ºi BD pe care le
scosese de-a lungul timpului, sau
la care colaborase. Apoi au apãrut multe alte expoziþii, desene,
cãrþi sau reviste la care a colaborat, pe care le-a gândit. Viorel face

100.000 de exemplare!, i-am mulþumit pentru felul în care, fãrã sã
ºtie, mi-a aprins imaginaþia ºi dragostea pentru benzi desenate. Ce
nu i-am spus, cred, niciodatã lui
Viorel Pîrligras este cã de fiecare
datã când scriu ceva – o povestire, un scenariu, un text ca ãsta
– mã întreb dacã rândurile mele
ar putea sã îl atingã pe puºtiul
ãla de 11-12 ani de la finalul anilor 80 aºa cum au fãcut-o textele
ºi desenele lui Viorel din revistele Orion.
Cred cã suntem cu toþii alcãtuiþi din întâlnirile noastre cu alþii. Iar unul dintre lucrurile de care
sunt pe deplin conºtient este cã
sunt cumva alcãtuit ºi din întâlnirile cu Viorel Pîrligras. Cã în
mine strãluceºte cumva o stea din
constelaþia Orion.

parte din tagma rarã a risipitorilor de talent. În timp ce alþii au o
idee, maxim douã toatã viaþa, ºi
îºi fac din ea carierã sau chiar
destin, Viorel îºi risipeºte ideile
ºi fantezia cu nepãsarea celui care
se ºtie depozitarul unui întreg de
tezaur.
La mulþi ani, Viorel ºi mulþumim pentru excursia în Universul
tãu!

Viorel
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m iºcarea ideilor

C

u mult înainte de nesfârºitele seriale Stargate, aveam sã mã întâlnesc cu personajele Porþii stelare imaginate de Viorel Pîrligras.
M-aº fi oprit poate, în pragul acelei porþi, dacã nu ar fi fost deschisã spre o lume plinã de alte
invenþii absolut fascinante, de
astronauþi cosmogonici ºi fergonauþi improbabili. ªi dacã ar fi fost
numai atât…
Povestea mea începe
de prin 1982, de la apariþia
primului Almanah Anticipaþia. Era probabil primul
meu contact real cu benzile desenate româneºti,
cu o literaturã care pãrea
la un moment dat destinatã fanzinelor ºi publicaþiilor de foarte mic tiraj. Din
fericire, acel almanah a
avut rolul de catalizator al
imaginaþiei, reunind în paginile acelei publicaþii timpurii, creaþiile unor autori
care ne încântã ºi astãzi.
Remarcabil, pentru mine a
însemnat o schimbare a
preocupãrilor ºi un declanºator al necesitãþii
stringente de a scrie. Poveºtile condensate în imagini incredibil de dense în
semnificaþii, izvorâte din

m iºcarea ideilor

U

na dintre cele mai frumoase ºi nobile virtuþi
umane este prietenia.
Acest adevãr banal a fost construit ºi probat de-a lungul câtorva milenii de reflecþie ºi relaþii interumane ºi nicio schimbare a societãþii, oricât de dramaticã, nu l-a
putut altera. Dimpotrivã, cu cât
vremurile erau mai aspre, cu atât
prietenii adevãraþi ºi prietenia autenticã aveau mai multã greutate
ºi puteau fi demonstrate în nenumãrate ocazii. Sigur cã aproape
orice om îºi face, de-a lungul vieþii, cel puþin câþiva prieteni, mai
mult sau mai puþin apropiaþi, mai
mult sau mai puþin devotaþi. Dar
puþini oameni au vocaþia prieteniei. Prin aceasta înþeleg o predispoziþie sporitã spre empatie ºi generozitate, care manifestã o deschidere sincerã ºi gratuitã cãtre
ceilalþi, dar care are ºi capacitatea
de a absorbi în propria sferã individualitãþi diverse, cu care îºi gãseºte cel puþin un liant profund
de comunicare. Am avut ºansa sã
cunosc câþiva oameni de acest fel
ºi bucuria de a fi alãturi de ei un
timp destul de îndelungat. Unul
dintre aceºti oameni speciali este
Viorel Pîrligras.

S

ã stai sã spui poveºti. Sã
le desenezi. Sã le dai formã, sã le scapi din gândurile tale. Sã te scuturi de ele, de...
þi-au scãpat în lume, lumea nu ºtie,
dar se gãseºte cineva sã le prindã. Pe la mijloc stau cuvintele ºi
imaginile, pe margine sunt ceilalþi
ºi între ele eºti tu, creatorule de
imagini ºi cuvinte. Stai acolo ºi priveºti lumea, ea trece pe lângã tine,
cu haosul ºi animaþia ei, totul e un
vârtej în care tu stai în mijloc ºi
desenezi, mai spui ºi poveºti, de
bonus. Totul e haos, dar tu stai în
ordinea ta, o desenezi, nu are cum
sã fie perfectã, dar tu o tragi linie
cu line. O mai ºi povesteºti, pentru cã de asta sunt fãcute cuvintele, sã fie spuse, scrise, sã creascã de la gura de le spune la urechea care le aude, de la mâna care
le scrie, la ochii de le citesc. Asta
e povestea ta, Viorel Fergonautule. Am sã cad în timp ºi am sã scriu
povestea mea, plecând de la poveºtile ºi imaginile tale, cele care
mi-au crescut copilãria.
Galbar. Totul a început cu cãrþulia asta, în 1977. Nu este desenatã de Viorel, dar ea mi-a prins
mintea ºi a împins-o cãtre banda
desenatã ºi imagine. Aveam câþiva ani ºi încã nu simþeam timpul,
pentru cã la vârsta asta încã nu
te-a înregimentat sistemul, nu
mãsori anul în vacanþe ºi trimestre (acum semestre). Mi-a fost
adusã de un unchi, am desfãcut-o, am silabisit-o ºi, atunci
când am ajuns la partea în care
Galbar priveºte pe ecran planeta
lui moartã, a fost prima oarã când
mi-au dat lacrimile de emoþie, datoritã dramatismului scenei.
Acest tip de emoþie pe care o am
ºi acum în faþa imaginilor, filme-

Viorel
Viorel
Pîrligras
Pîrligras
60
60

n MIHAI ENE

elogiu prieteniei
Când am primit invitaþia de a
scrie aceastã modestã contribuþie, am acceptat fãrã sã ezit, dar
apoi alegerea subiectului s-a dovedit extrem de dificilã, cãci cel mai
greu este sã scrii despre oamenii
apropiaþi, dupã cum bine se ºtie,
iar paleta era foarte variatã. ªi
atunci m-am întrebat ce aº putea
spune eu despre domeniile sale
predilecte, care îi definesc ºi pasiunile, ºi activitãþile, despre literatura, cinematografia sau grafica
SF, despre banda desenatã, despre toate aceste lucruri în care
mã simt cel mult novice ºi în care
Viorel Pîrligras nu doar cã exceleazã, atât ca aficionado, cât ºi ca
practicant inspirat, dar mi-a fost,
în toþi aceºti 15 ani, iatã, de când
ne cunoaºtem, cel mai bun îndrumãtor ºi cel mai pasionat magistru pe care l-aº fi putut avea?!
Astfel încât mai degrabã aº putea
scrie despre miile de cafele bãute
împreunã în orele lungi de discuþii, o altã plãcere pe care o împãr-

tãºim de fiecare datã ºi care face
parte din identitatea noastrã comunã, despre jovialitatea ºi umorul care condimenteazã atmosfera
de fiecare datã când Vio se aflã
prin preajmã.
De altfel, trebuie sã recunosc
cã Viorel Pîrligras m-a intrigat ºi
m-a fascinat încã de la început,
acum mai bine de 15 ani, în redacþia editurii „Scrisul Românesc”, în care l-am întâlnit prima
datã. Era, aºa cum cred cã este ºi
acum în locurile pe care le frecventeazã, cea mai aºteptatã prezenþã în acel spaþiu prin care treceau mulþi oameni de o calitate
admirabilã, unii apropiaþi, prieteni
sau colaboratori, alþii pasageri,
dar singurul care reuºea sã schimbe starea de spirit în acel birou,
chiar ºi atunci când eram copleºiþi de muncã, la final de an, sau
când lâncezeam în cãldura verii
pe câte-un manuscris interminabil, era Viorel Pîrligras. Simpla sa
apariþie ºi câteva cuvinte rostite

cu un zâmbet larg erau suficiente
ca sã anime pe toatã lumea ºi sã
ne contamineze cu bunã dispoziþie. Era o superputere pe care mã
gândeam cã aº vrea sã o am ºi
eu. De asemenea, Viorel Pîrligras
este unul dintre cei mai tineri oameni pe care îi cunosc. De aceea,
vârsta de 60 de ani asociatã lui
este neverosimilã. Un adevãrat
scandal. Nimeni nu cred cã ilustreazã mai bine ca el ideea potrivit cãreia vârsta este o stare de
spirit ºi nimeni nu sfideazã mai
tare, în ciuda tuturor semnelor,
fatalitatea trecerii timpului. Timp
care se dilatã ºi se contractã dupã
voia noastrã, dependent cum
este de viziunile, amintirile ºi capriciile noastre. Pentru cã, în lumea care ne însoþeºte, „joc secund” ºi construcþie permanentã totodatã, regulile sunt fãcute
de imaginaþie sau de nostalgie.
Cu Vio poþi sãri din utopia hipiotã de la Woodstock-ul de-acum
50 de ani în distopia SF dintr-un

n SEBASTIAN CORNEANU

fergonauþi în timp

lor, poveºtilor frumoase, trimite
la un catharsis autoindus, în care
pot sã asemãn expresivitatea accentuatã a personajelor din benzile desenate cu cea a actorilor
din filmele mute, sã recompun în
minte descrierile din literaturã, sã
contemplu lumea prin ochii artiºtilor ºi operele lor.
A trecut timpul, cãrþile au chemat în mintea mea alte cãrþi, am
început sã mãsor timpul în vacanþe ºi trimestre, pânã când, în 1983
am cumpãrat cu 25 de lei primul
meu almanah Anticipaþia. Aºa a
început cãlãtoria în timp ºi lumi ºi
aici l-am cunoscut pe Viorel, prin
desenele ºi cuvintele lui. Cel mai
bine l-am surprins în 1984, când
am cumpãrat urmãtoarea porþie de
lumi la pachet, Almanahul Anticipaþia din acel an, în care apar trei
pagini cu benzi desenate fãcute
de Viorel Pîrligras: Un animal fantastic, Contact eºuat, Raportul.
Acesta a fost momentul în care
am cunoscut Fergonautul ºi stilul de desenat al lui Viorel, dublat
de umorul sãu, un pic sfãtos, plin
de fineþe, minimalist în aparenþã,
dar dublat de complexitate în construirea discursului personajelor
sau descrierea scenelor. Am cunoscut apoi ºi Aturatul, iar apoi a
urmat „Poarta” care a schimbat
percepþia mea asupra timpului ºi
lumilor, deoarece deja ieºeam din
zona umorului ºi intram în cea a
poveºtilor în care „orice e fãcut

de om e accesibil omului”, ca sã
citez o replicã din banda desenatã, devine orice e scris sau desenat de om, trebuie sã punã la lucru mintea ºi imaginaþia altor oameni. Cu trecerea timpului am tot
venit în contact cu poveºtile ºi
desenele lui, am privit lumea în
multe feluri, prin ochii lui Cristobal ºi ai altor personaje, dar nu fac
o exegezã a operei lui Viorel Pîrligras, scriu un articol, nu o carte.
Timpul a trecut repede de
atunci, fiecare a mers pe drumul
lui, el stând în rafturile bibliotecii din mintea mea, având propriul sãu raft, eu mergând în timpul meu.
Prima întâlnire cu omul Viorel
a fost în iarna 2005-2006, când
ne-am întâlnit la Nea Ilie, unde
noi împuºcam francul lucrându-i
acestuia un soi de ziar, un monstru publicistic care avea în el de
toate ºi nimic. Nu a avut viaþã
lungã ziarul ãla, cã nea Ilie dãdea
banii cam cum dã capra lânã, aºa
cã am lucrat câteva sãptãmâni în
tandem, contribuind din plin la
autodistrugerea presei prin banalizare excesivã, noi fiind doar fochiºtii care nu ardeau tastaturi
scriind articole, ci îºi toceau mouse-ul fãcând page layout.
Ne-am revãzut abia în 2010,
când Dan Guþã, fostul lui coleg
de bancã – când mergeau la ºcoalã – din Liceul de Artã, a adunat
toatã gaºca la el acasã ºi a înce-

put un sezon de chefuri, chefuleþe ºi grãtãreli. De la gaºca iniþialã
formatã din Viorel, Dan, Marius,
Dorian, Sandu, subsemnatul (nu
dau nume, cã se ºtiu ei), s-a ajuns
la o gaºcã mai mare, în care ne adunãm ºi ne povestim fel de fel de
chestii, bancuri, bârfe, pe un fond
cât se poate de intelectualetilizat,
în care eu sunt grataragiu ºi ei
consumatori. Au mai plecat din
gaºcã, au mai venit, s-au adãugat
gãºtii Mircea, Bujor, Leo etc., alþi
invitaþi, dar cu Dan ºi Viorel am
þinut tot timpul legãtura, am
schimbat impresii, am scris pentru ei ºi, acum, despre ei, despre
noi. Ne-am revãzut sâmbãtã, 2 februarie, când ne-am sãrbãtorit reciproc, evident cu un grãtar, cu

viitor post-apocaliptic în câteva
secunde ºi sã simþi cã eºti la fel
de prezent în ambele, deºi faptul
în sine e cel puþin imposibil. Deºi,
ar zice Vio, nu se ºtie niciodatã…
Pentru cã ar fi absurd ca arhitectul „lumilor paralele” sã accepte
unidimensionalitatea. Trãim, nu-i
aºa, în plurivers, cum ar spune
un alt prieten al nostru. Astfel
stând lucrurile, nu pot decât sã
mã bucur cã lumile noastre nu au
rãmas paralele ºi sã sper cã se
vor mai intersecta mult timp deacum încolo, întru mai dreapta
cinstire a lucrurilor pe care le îndrãgim împreunã.
mult matrafox ºi vin, deoarece ne
despart doar patru zile în calendar ºi aproape 12 ocoluri ale soarelui în jurul pãmântului.
Aº mai scrie eu multe, dar hârtia nu suportã chiar totul. Simt însã
timpul cum curge, cum alunecã
prin noi – gândurile noastre sunt
substanþa lui – simt lumile cum se
învârt în mintea mea, acolo sunt
prietenii cu cuvintele lor, imaginile lor, gândurile lor. Probabil cã
Viorel, când închide ochii ºi întrã
în lumile lui, când vede steluþe pe
pleoapele închise, ne vede ºi pe
noi toþi, prietenii lui, cititorii lui,
iar imaginaþia lui ne deseneazã
chipurile, care curgând în timpul
lui au devenit o frescã, o bandã
desenatã idealã, pe care o completeazã tot timpul cu noi detalii
scene, personaje ºi care îi umple
în întregime mintea. Suntem Fergonauþii tãi, prietene, lumile din
noi s-au împletit frumos în cãlãtoria noastrã în timp. Rãmâi neschimbat, Vio! La mulþi ani!
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n DRAGAN PREDIÆ
Kladovo/ Serbia

prin paralela lume a lui Vio
une a lui Alexandru Mironov ºi,
printre alþi oaspeþi, era ºi Viorel
Pîrligras. Nu ºtiam deloc cum aratã, îl ºtiam doar dupã nume. M-a
impresionat instantaneu cu atitudinea sa, cu erudiþia, dar ºi cu
vorbirea calmã ºi blândã.
În 2012, am fost onorat sã fiu
prezent ºi la prima expoziþie de BD
la Drobeta-Turnu Severin. Au fost
expuse planºele autorilor din
BDC: Viorel, Marian, Cristi ºi Valentin. Au fost prezenþi doar Viorel ºi Cristi. Expoziþia a fost la Castelul de apã, care a fost reînnoit ºi
care acum este un spaþiu cultural
ºi artistic. Tot în 2012 am fãcut ºi
un mare interviu cu Viorel pentru
Strip pressing, o revistã de BD
din Serbia. Amatori ºi iubitori de
BD din Serbia ºi zona balcanicã a
avut ocazia sã îl cunoascã pentru
prima datã pe un autor român cu
bunã reputaþie. Interviul a apãrut
în numãrul 13 al revistei, pe patru
pagini, sub titlul Paralelni svetovi stripa (Lumi paralele ale BD).
Pe lângã acel interviu am tradus

ºi au apãrut, în acelaºi numãr, ºi
patru stripuri cu cel mai celebru
erou creat de Viorel – Oscar, cãþeluºul simpatic cu prietenii sãi. Oscar este BD care deþine recordul
în numãrul planºelor ºi stripuri publicate în reviste ºi ziare în România. Pregãtind interviului, am aflat
mai multe despre Viorel. Are un
talent artistic nativ, se trezea încã
de copil la ora ºase dimineaþa ca
sã deseneze, dupã spusele sale,
apoi la 7.30 mergea la ºcoalã, unde
a fost un elev conºtiincios. Cu
Viorel nu te plictiseºti deloc. Are
multe de spus ºi ºtie multe, nu
doar din domeniul BD. Este chiar
o mare plãcere sã-l asculþi ºi sã
stai de vorbã cu el. Fiind ºi mare
amator de SF, are genul acela de
imaginaþie pe care îl putem simþi ºi
vedea atât în benzile desenate, cât
ºi povestirile sale.
Cea mai importantã colaborare cu Viorel a fost experienþa cu
revista de BD – BDC (Banda
Desenatã Craioveanã), cu subtitlul Clubul benzilor desenate.

Viorel Pîrligras, Dragan Prediæ (BDC) ºi Aleksandar Uzelac, director
al Salonului internaþional de la Belgrad 2015

Împreunã cu Viorel, Marian ºi
Cristi, ca membri redacþiei BDC,
am început cu numãrul 0 al revistei, în septembrie 2012. Eram
deja colaborator al revistelor de
BD, ºi din Serbia ºi din România,
dar cu BDC am fost prima datã ºi
membru al redacþiei. Prin cele 12
de numere apãrute (ultimul a fost
dublu) ale revistei (cu mai mult
de un an de activitate) am prezentat prin articole ºi BD traduse 15 de autori sîrbi. Cel mai celebru ºi cunoscut fiind Branislav Bane Kerac, care ne-a acordat, cu amabilitate, împreunã cu
editorul sloven SAF, dreptul de
a traduce ºi edita în limba românã un întreg album cu eroina sa,
la fel de celebrã în lumea internaþionalã a benzii desenate, Cat
Claw. Albumul „Rapsody in
blue” a apãrut în patru numere
din BDC. A fost o mare provocare pentru mine, ºtiind câte expresii specifice, jocuri de cuvinte,
glume greu de tradus în limbi
strãine ºi multe altele existã în Cat
Claw, sã traduc acel album. Rolul lui Viorel a fost foarte important ºi crucial în aceste proiecte
ºi traduceri apãrute în BDC. Ca
ºi el, ºi eu am fost trist când aventura noastrã numita „revista
BDC” s-a oprit, dar am înþeles din
ce motive ºi cauze a fost nevoitã
sã-ºi suspende apariþia.
În anul 2014 am fost invitaþi,
ca membri BDC, la Salonul balcanic de BD din Leskovac, Serbia, Viorel, Marian, Cristi ºi eu.
Dupã propunerea lui Viorel am
tradus patru BD scurte ale sale
(Poarta, Bate ºi þi se va deschide, Pelerinaj ºi Acul ºcorpionului), pe care el le-a editat ca album, în sîrbeºte numit „Otvorena vrata” (Uºa deschise). Cele
patru BD, alese de autor, sunt din

genul sãu preferat: SF ºi Fantasy. Albumul a fost promovat la
Leskovac, apoi, anul urmãtor, la
Salonul internaþional de la Belgrad, unde BDC a fost, de asemenea, invitatã. La Belgrad au
mai fost prezenþi ºi Cristi Ciomu,
Mircea Liviu Goga ºi Victor Martin. Marea absenþã din band, la
Belgrad, a fost, din pãcate, Marian Mirescu.
Viorel a þinut la salonul din Belgrad ºi o conferinþã reuºitã despre activitatea BDC din Craiova, iar Cristi a avut un performance muzical cu imagini, dedicat celebrului erou BD Corto Maltese.
La Belgrad, Viorel, Victor ºi cu
mine am avut o searã plãcutã cu
autorul portughez Paulo Monteiro ºi doi cehi, Tomas Prokupek ºi
Martin Foret. Paulo este ºi director al salonului de BD din Beja,
Portugalia.
În toþi aceºti ani ne-am întâlnim cu toþii, Viorel, Marian, Cristi,
Victor ºi la mine, la Kladovo, în
Serbia, dar ºi în România, fie la
Drobeta, Orºova, Craiova sau
Bãile Herculane ori Sviniþa, mulþumitã, în primul rând, dragului
nostru prieten Mircea Liviu Goga.
ªi, în fine, aº spune, la mulþi
ani, dragã Vio, multã sãnãtate ºi
bucurie, dar ºi multe BD, editate, citite ºi de colecþie! Sunt onorat cã suntem prieteni ºi îþi doresc sã-þi pãstrezi zâmbetul, energia, aura de visãtor ºi magia bedeisticã!

n CRISTIAN CIOMU

eu despre Viorel Pîrligras, dar ºi el despre el!

A

mândoi suntem nãscuþi în acelaºi oraº,
aflat pe malul Dunãrii,
pe care eu l-am pãrãsit acum 60
de ani, chiar când el venea pe
lume, ºi am ajuns aici, în oraºul
de pe malul Jiului, unde a venit ºi
el ceva mai târziu, aºa cã iatã-ne
azi craioveni vechi ºi camarazi de
„bandã”, o bandã pe care o iubim amândoi ºi o servim cu devotament criminal, aº spune, deºi
între noi este ºi o mica diferenþã,
cã dacã „banda” asta ar fi fost o
femeie frumoasã, ea ar fi fost demult soþia lui, iar prietenul Viorel
chiar s-a implicat în aceastã relaþie „matrimonialã” cu tot sufetul,
cu pasiune, cu talent ºi cu perseverenþã.
Scuze, am perorat puþin cam
mult, dar ºtiu cã toatã lumea a
înþeles cã e vorba despre banda
desenatã care este deja recunoscutã în lume ca a noua artã, iar
în România noi îl avem pe Viorel
Pîrligras, care are în el geniul acestei arte. Prin ceea ce a fãcut a atins
dimensiunea emoþiei maxime care
defineºte un act artistic ºi a creat
un produs care se numeºte
ARTÃ, deºi când vorbeºte despre marea lui iubire o face mereu cu maximã modestie. Iatã cum

Viorel Pîrligras ºi Cristian Ciomu, la vernisajul expoziþiei BDC
la Drobeta, 2012

povesteºte chiar el, relaþia lui cu
banda desenatã: „Niciodatã nu
am încercat sã definesc rolul benzii desenate în viaþa mea. Am creat ºi atât. Mi-a plãcut sã fac benzi
desenate pentru cã în felul acesta spuneam poveºti, vorbeam
despre mine ºi despre visele
mele… Niciodatã nu m-am considerat un desenator profesionist, deºi au existat perioade din
viaþa mea când, din forþã majorã,
am trãit doar din benzile mele de-

senate (mulþumesc, Oscar!)…
Acum câþiva ani, aflat la cumpãrãturi, mi-am întâlnit educatoarea pe care am avut-o la grãdiniþã. În ciuda vârstei ei avansate,
m-a recunoscut ºi ºi-a amintit
cã-mi plãcea tare mult sã desenez. M-a întrebat dacã mi-a ajutat în viaþã pasiunea mea pentru
desen. Întrebarea m-a luat prin
surprindere ºi m-am bâlbâit puþin, dându-i un rãspuns cam convenþional ºi cam optimist, dar

aceastã întrebare m-a obsedat
multã vreme apoi. M-am culpabilizat pentru rãspunsul scurt, însã
problema era mult mai complexã.
Ce sã-i fi spus? Cã, asemenea lui
Moebius1, atunci când desenam
trãiam deopotrivã Iadul creaþiei
ºi Raiul realizãrii? Cã puþinã lume
mã încuraja? Cã lumea BD era la
propriu în alb ºi negru, iar dacã
personajele albe erau rare, introvertite ºi sensibile, cele negre te
întrebau ironic dacã mai faci
„benzi colorate”, funcþionarii implicaþi în editare îþi dispreþuiau
munca, lipsindu-te ºi de originale, ºi de drepturile de autor, artiºtii plastici considerau minore preocupãrile tale, iar alþii te clamau
public drept „un ratat”. Dar aº fi
nedrept sã rezum rãspunsul doar
la tuºa neagrã a peniþei. La urmaurmei, negrul existã pentru a
pune în evidenþã albul. ªi albe
sunt multe ºi, în afarã de satisfacþiile personale, de mica mea
mea lume pe care am creat-o asemeni unui Demiurg, ca autor BD
am avut posibilitatea sã cunosc
personaje ºi personalitãþi importante, precum Sorin Anghel, Sandu Florea, Pierre Pascal, Roland
Francart, Paul Laffont, Irene Brunet, Colette Lastrayoli sau Louis

Chance. Repet, ca sã fiu bine înþeles: statutul meu de autor BD
m-a fãcut sã ajung sã-i cunosc
pe toþi aceºti oameni deosebiþi
implicaþi într-un fel sau altul în
lumea benzii desenate. ªi, desigur, nu în ultimul rând, sã-i cunosc pe membrii Benzii Desenate Craiovene.”
Mulþumesc pentru cã exiºti,
prietene, la mulþi ani, Viorel Pîrligras!
1
Moebius (1938-2012) – important autor BD francez, prezent ºi în
România la Eurocon SF Timiºoara,
1994.

Viorel
Viorel
Pîrligras
Pîrligras
60
60
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m iºcarea ideilor

P

rima datã l-am întâlnit
pe Viorel în 2011 la Drobeta-Turnu Severin. Tot
atunci m-am întâlnit pentru prima datã ºi cu Marian Mirescu cu
care am fost în contact cu mulþi
ani în urmã prin internet ºi e-mailuri, dar ºi cu Cristian Ciomu. Era
o zi frumoasã de varã ºi ne-am
gãsit la o cafenea severineanã,
„Ada Kaleh”, numitã dupã insula faimoasã turceascã, abandonatã ºi dispãrutã prin anii ‘60, odatã cu construirea barajului „Porþiile de fier”. Bineînþeles, am bãut
la „Ada Kaleh” ºi cafeaua de pe
nisip, despre care mi-a povestit
Viorel. El a fost cu pãrinþii sãi pe
acea insulã când era copil. Am
aflat ºi cã dragul nostru Viorel
este un mare amator ºi iubitor de
cafea, eu aº spune cã este un
adevãrat „coffee fan”, sau cine
ºtie (glumesc) poate ºi un „coffee addict”... Apoi am mers împreunã la Orºova, la prietenul
nostru Valentin Iordache, pe care
atunci, tot aºa, l-am întâlnit prima datã. Am stat acolo pânã seara. A fost o zi de neuitat.
ªtiam de Viorel Pîrligras, ca un
autor român de BD cunoscut, de
mulþi ani. Prima datã l-am vãzut la
postul de televiziune TVR, pe care
îl pot privi de acasã, prin anii 90, la
studioul din Craiova. Era o emisi-

b eletristicã

Oprit la jumãtate
Încremeneºte soarele-n zenit
Din totul umbra se retrage-n sine
Numai sorbind dupã a lumii sete
voi înfrunta saharele din mine
când vaga oscilaþie-a cãldurii
preface-n dune valurile-amare
întemniþând pescuitori de perle
în scoicile agonizând prin mare
ªi dacã le deschid ca pe seifuri
visând cadranul cifrului cum bate
gãsesc desfãºurat sub ghilotinã
un anotimp oprit la jumãtate.

n ADRIAN FRÃÞILÃ

poeme
cale de-o vârstã strepezitã
Dar nu poþi arºiþa sã-amâni
ºi sapi cu strigãtul fierbinte
pânã când scapãrã fântâni
în aerul dintre cuvinte.

Icoanã naivã
Gutuiul eretic
În rãºini se face primãvarã
Un gutui vrea luna drept gutuie
Ca sã rotunjeascã erezia
începurã crengile sã suie
Greierii aruncã-n aer casa
Mugurii pocnirã din sâneþe
De uimire, pentru o secundã
universul încetã sã-ngheþe.

Fântâni în aer
Ademenit de-atâtea ori
înduri cãderea în ispitã
de-a prinde fructelor culori

În clopot flori de sunet
s-au altoit pe dos
Prin viperele sforii
se-nlãnþuiesc irozi
strivind pe ghimpi de lapte
plânsorile de plozi
când limba e pironul
din palma lui Hristos.

Petrecere de searã
Cerul îºi scuturã preaplinul
fãgãduinþei într-o doarã
sub care amãgesc destinul
cu o petrecere de searã
Se-nalþã muzici diafane
ºi cade-n prag un înger stins

care aduce-n dar capcane
femeilor cu trup aprins
Plouã cu gratii translucide
ºi ca-ntr-o farsã a puterii
în puºcãriile lichide
de sete crapã temnicerii.

Moara
Atingi acea stare limpidã de tot
cum numai veninul ajunge sã fie
când îl înþeapã un fulger rãcoros
ca pe-o licoare vie
Iar umbra se lasã departe de trup
de parcã-ai pluti peste ape
cu semnul fierbinte rãtãcit pe pãmânt
de iarbã aproape
ªi nu crezi o clipã cã ºuierã-n vânt
stindarde întoarse-mpotrivã
deºi corzi de sare întruna plesnesc
prin sângele-n derivã
spre moara lichidã prelinsã pe zãri
ca o nesfârºitã plictisealã de moarte –
de duhul cãreia bântuit nu cutezi
sã treci mai departe.

n ANDREEA MARIN
Colegiul Naþional „Elena Cuza” Craiova

prin mâini lipicioase
locuiam toþi în aceeaºi cochilie
în jurul nostru ne plimbam pe biciclete
cu roþi uriaºe
ne dãdeam în leagãne lungi
mâncam vatã pe baþ
mâinile lipicioase se prinseserã de pereþii
fragezi
eram fericiþi
apusul prinsese o culoare mãslinie
norii pãreau fibre de lemn
în lumina caldã a cochiliei
melcul se prelingea greoi pe stomacul
unei vrãbii
atunci ºtiam cã suntem sãnãtoºi
senzaþia de gol în stomac
când vrabia,
în zbor prin orbita
peºtelui foarte foarte verde
prevestea ce urma
sã se întâmple.
eram fericiþi, alergam,
peºtiºorul înota în urechea desenatã cu
carioca
presimþeam cu toþii cã se va sparge în
piatra imensã ºi ascuþitã
de pe inelul mariei.
alergam pe cerul îngust al cochiliei
balonul s-a spart

în piatra imensã ºi ascuþitã a martei
eram fericiþi, alergam pe asfaltul încins
cu mâinile lipicioase
încurcaþi în picioare.

unghia cea mai durã
aburul de pe geam când sufli cald
jocul de domino al firelor fine de pe
obraz
îþi ating cu genele lobul urechii.
corpul fermentat
uitat printre perne ºi cãrþi.
lumina trece prin geamul închis
pe care a rãmas urma unei frunþi.
se aud vecinii cum tropãie prin casã
se aude maºina de spãlat
se aude apa clocotind pe aragaz.
din pat, de sub plãpumi ºi perne,
nu te ridica
nu te ridica
singur ºi trist
oricum nu vei face nimic dacã
stai în douã picioare
sprijinit în umbra mâinilor
la rãdãcina lucrurilor care nu mai cresc
sau în vârful limbii
poþi fugi nu te ridica
aºteaptã sã nu o mai poþi face

te vei sprijini în unghia cea mai durã
sau în geana cea mai lungã
vei fi singur ºi trist.

apã despletitã
moleºeala prânzurilor
vara
în curte
scoteam apa din fântânã
întunericul cel mai dedesubt
soarele clocoteºte
râdeam ne jucam
pãrul tau cã o apa despletitã
aerul inundat în parfumul greu
de smochine cãpºune
sperietoare de grauri
rochia ta
se leagãna în crengile caisului
noi alergam prin rãzoarele de ceapã
pânã se dospea pâinea la soare
erai frumoasã
mã sãrutai pe capul
transpirat.
am plâns
când þi-am dat pãduchi.

ocheanul întors
Revista Apostrof (1/2019) avertizeazã
deja de pe copertã asupra celor mai importante articole: Dosarul Miklós Bánffy – cu
publicarea în avanpremierã a unui fragment
din romanul fluviu „Trilogia transilvanã”,
în curs de apariþie la Ed. Institului Cultural
Român, dosar deschis cu articolul „Unde
s-a dus frumuseþea”, de Marta Petreu; este
anunþat totodatã dialogul dintre Ion Pop ºi
Mircea Cãrtãrescu despre Þiganiada ºi
Levantul, despre poezia ºaizecistã, despre
optzeciºti, despre literatura românã în general ºi etapele ori genurile abordate în timp
de cel intervievat. Pe copertã este semnalat de asemenea ºi un fragment de prozã
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(„Munþii”) semnat de Mircea Tomuº. Numãrul se deschide însã cu rubrica „In memoriam”, anunþându-se decesul regretatului poet Emil Brumaru ºi al traducãtorului
Leon Bakonski. În revistã se mai pot citi
cronici de carte, cum ar fi cea semnatã de
Dan Gulea – „Dublurile scrisului”, la volumul colegei noastre Xenia Negrea – Florin
Mugur ºi poetica exasperãrii, „lucrare aºteptatã de martorii epocii”, ori a lui Mircea
Moþ la volumul Cu gândiri ºi cu imagini
de Cassian Maria Spiridon, prin care poetul „reaminteºte cã ocupã un loc aparte în
cadrul generaþiei sale”. Poemele lui Iosif
Brodski, în traducerea lui Leo Butnaru, în-
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chid acest consistent ºi interesant numãr.

Convorbiri literare (ianuarie 2019) se
aflã, în parte, sub semnul lui Eminescu (dar
ºi a sãrbãtoririi centenarului Marii Uniri,
cu articole semnate de Th. Codreanu
(„Eminescu, Ioan Lupaº ºi Unirea românilor”), Mihaela Albu („Vintilã Horia sub
semnul lui Eminescu - în Þarã ºi în exil”),
Mircea Coloºenco („Sonetele lui Eminescu”), Livia Iacob („Eminesciana, la 169 de
ani de la naºterea poetului”), Traian D.

Lazãr („Unificarea României dupã 1918”).
Cum ne-a obiºnuit – ºi e bine cã este aºa –
revista îºi menþine constant multe rubrici
– Poezie, Prozã, Eseu, Cronicã literarã, Istorie literarã º.a. Din cea din urmã subliniem contribuþia Ioanei Diaconescu în
cercetarea dosarelor din arhiva CNSAS
referitoare la urmãrirea de cãtre Securitate
a scriitorilor sub dictaturã. Convorbirile
sunt totdeauna ancorate în actualitatea
literarã. O demonstreazã recenziile de carte contemporanã, precum ºi rubrica de
mare interes (realizatã de Valentin Tãlpãlaru) „Compresa revistelor”. Remarcãm aici
ºi cuvintele de apreciere la adresa revistei
noastre, Antilethe, singura revistã dedicatã exclusiv exilului românesc.
(M.A.)

un cobai fericit

Î

n ziua de azi, a te ocupa de
problematicile lecturii pare
anacronic-pãgubos sau, în
cel mai bun caz, derizoriu. Statisticile sunt, însã, nemiloase: acolo unde nu se citeºte creºte vizibil gradul de debilitate societalã,
incompetenþã pluralã, debordantã ºi dezorganizare-dezorientare
sistemice, iar unele beculeþe roºii semnaleazã inclusiv prezenþa
potenþialului catastrofic. Aºa cã,
de fapt, ideile ºi cercetãrile lui Valeriu Gherghel se înscriu într-un
registru al firescului: Roata plãcerilor. De ce n-au iubit unii înþelepþi cãrþile?, Editura Polirom,
2018, 262 p. Eseul e pentru el o
formã de minimã uºurare, de a
scãpa, fie ºi provizoriu, de o corvoadã oarecum plãcutã, de eliberare a unor toxine livreºti ºi, eventual, dobândire a anticorpilor critici. A respira liber în constrângeri e un þel, dar nu-l atinge. Dacã
nu poþi mare lucru (e unul dintre
cei mai lucizi cititori cu care m-am
intersectat, v. ºi p. 195), mãcar –
în spaþiul restrâns la care ai acces, pe care reuºeºti sã-l induci –
sã scrii ce ai pe suflet: fãrã fasoane, fãrã complezenþã ºi chiar fãrã
beneficii.
Lectura devine confesiune, iar
aceasta ia forma unui comentariu discontinuu, uºor repetitiv, cu
varii nuanþe angoasate. O încordare difuzã, pe care ar vrea, parcã, s-o ºi camufleze, brãzdeazã
opul. Trãieºte, de pildã, din plin
nefericirile oricãrui maniac al cititului: „Dar dacã priveºti atent ºiþi cercetezi mintea, constaþi cã nu
ai nici un fel de opinii personale.

(s. a., n. m., IB) Neant. Pustietate.
Întuneric. Nu poþi spune nimic
inedit, folositor omenirii. Nu poþi
lumina plebea. N-ai ce mãrturisi
alumnilor într-un cenaclu restrâns.
Ai învãþat degeaba. Þi-ai ruinat
tinereþile. De gândit, n-ai gândit
prea des dintr-un motiv foarte
simplu: ai primit toate rãspunsurile cu mult înainte de a-þi fi pus o
singurã întrebare de unul singur…” (pp. 28-29) Se simte, ca
aici (ºi nu de puþine alte ori), pierdut într-o imensitate rece, pe care
au cunoscut-o, de fapt, toþi marii
scriitori-cititori, iar Pascal i-a dat
un contur, dacã nu chiar un nume.
Totuºi, nu e un morocãnos.
ªtie sã profite de orice satisfacþie minimalã pe care i-o oferã lectura ºi, în siajul lui N. Steinhardt,
este puternic ofertant, pe un fond
stoic din ce în ce mai asumat,
devenit, practic, o naturã moralã:
„Mi-am fãcut o micã antologie de
opinii cu privire la obiceiul recitirii. Am strãbãtut câteva articole
pe aceastã temã, încât s-a adunat un material preþios, un tezaur
de sapienþã inestimabilã. ªi ar fi
pãcat sã-l þin doar pentru mine,
sã mã port ca un avar. Înþelepciunea, am mai notat asta, înseamnã
a dãrui absolut tot ce ai. E o naivitate sã crezi cã, dacã ai adunat
proprietãþi, obiecte, averi, îi vei
ferici pe urmaºi. În realitate, le vei
da numai bãtãi de cap. În momentul culminant, e bine sã nu deþii
absolut nimic, nici bunuri mobile, nici idei mai mult sau mai puþin imobile.” (p. 67) Are, într-adevãr, nevoie de multe proteze (v.
Bibliografia adnotatã, pp. 241249), pentru a avea confirmãri sigure ale lucrurilor pe care, ineluctabil, le ºtie: cartea de faþã stã
mãrturie. (Din alt punct de observaþie, referinþele sunt insuficiente…) Sã recunoaºtem cã foarte
puþini gânditori au curajul de

Mariana Montegazza

a-ºi palpa cu atâta insistenþã vidul sau, când ºi dacã e cazul, plenitudinea. (În ultimele decenii interpretarea literaturii s-a defectat
din cele mai neaºteptate pricini,
cele mai multe neavând vreo legãturã cu obiectul prezumat al
acþiunii: e ca ºi când un fabricant
de computere de bord ar introduce, cu îndârjire comicã, alþi ºi
alþi viruºi în echipamente, pentru
a le dovedi clienþilor cã poate…)
Aº spune cã aceasta (neconcesivitatea) ar putea fi o premisã a
interesului: „Fireºte cã m-am întrebat (ºi nu o singurã datã) dacã
meritã sã trãieºti aºa, refuzând
apoape totul, viaþa, plãcerile, iubirea, frumuseþea din jur… Nu
gãsesc nici un rãspuns acum, cu
excepþia unei mari negaþii: eu nu
cred cã meritã. Oricum, încerc
sã-l înþeleg [pe Flaubert, n. m.,
IB], chiar dacã nu-l aprob, cãci
era, în fond, opþiunea lui, singura formã de fericire pe care o accepta.” (p. 174) Dacã tot a citit
atât, e de la sine înþeles, fãrã nicio
ironie caragialianã, cã vrea sã se
foloseascã de aceastã experienþã pentru a-ºi verifica ºi atuurile
scrisului.
Aºadar, în bunã ºi destul de
ferm afirmatã tradiþie montaignianã, Valeriu Gherghel se ia pe sine
ca argument, se cautã ºi se foloseºte, se ghideazã dupã reperul
care, volens nolens, este el însuºi.
Cartea e ca un evantai care se deschide destul de mult (nu chiar la
360 de grade!), iar în mijloc are
ceva care nu-i tocmai uºor de decelat: o virtute care sãgeteazã timpurile. ªtie sã fie, la nevoie, expozitiv, chiar metodic: „Înainte de
orice, lectura sugereazã o ordine
în haosul vieþii noastre: cartea
propune o formã (s. a. , n. m., IB),
instaureazã o formã; ea îl ajutã pe
cititor sã gãseascã un fir, o soluþie, o ieºire din încâlceala vieþii ºi
a lumii înconjurãtoare. N-o numesc labirint, fiindcã orice labirint

are o logicã ºi o finalitate. Viaþa,
nu./ În al doilea rând, actul lecturii
vãdeºte cã suntem asemenea celorlalþi, nici mai buni, nici mai rãi:
citim pentru a descoperi ºi la alþii
pãcatele pe care le þinem bine ascunse în noi înºine…” (p. 113)
Gãseºti foarte multe, pe scurt, în
Roata plãcerilor, din ce te-ar putea interesa cu privire la poetica
cetitului: de la tatonãri discretpsihanalitice, ca în citatul de mai
sus, la câte cãrþi poþi parcurge întro viaþã ºi în funcþie de ce poþi sãþi aranjezi debitul pânã la unde,
cum ºi când te apucã acest nãrav.
Tehnic, Valeriu Gherghel e un
teoretician al lecturii. Practic, e un
hedonist al acesteia. Sau ar vrea
sã fie, ferindu-se, cât poate, de
excese. (Complexul „don Quijote”
stã mereu la pândã!) E, curios, ºi
unul dintre cei mai inocenþi comentatori ai literaturii: dar candoarea
lui nu te predispune la ironii, dacã
îþi pasã, ci te incitã. Multe dintre
locurile comune ale teoriilor lecturii sunt reactivate aici. Dã liber
frisoanelor legate de „infinitul” (ºi
de jungienele link-uri cu acesta)
literaturii ºi încearcã sã despice
firul în patru. Cioranismele nu-i
prea ies: „asta înseamnã cã acelaºi om normal (dacã ºi numai
dacã este normal) ajunge sã strãbatã, în toatã viaþa lui de om normal, aproximativ 5.000 de cãrþi, hai
6.000, dacã trãieºte matusalemic
ºi nu face, la momentul potrivit,
un mic Alzheimer izbãvitor…” (p.
63) Autoironiile, compensativ,
sunt reuºite: „Ceea ce nu m-a împidecat ulterior sã renunþ la obiceiul nociv de a practica versuri.
Am salvat astfel multe vieþi, am
cruþat inimi, am pãstrat la o dimensiune modestã istoriile literare. În îmbulzeala optzecistã de
poeþi care a urmat, am fost singurul scriitor aproape lucid.” (p.
195) Iar o secvenþã precum aceasta îmi procurã chiar pusee de admiraþie: „Mi-am dãruit deja cãrþi-

le, fie prietenilor, fie duºmanilor,
fie anticarilor. Mi-am rupt toate
caietele din studenþie cu notiþe
ilizibile ºi, în parte, prea exaltate
– nimic nu-i mai deprimant decât
sã vezi cât de respectuos ai fost
când ai citit câteva tratate filosofice (Monadologia, sã zicem,
Ecce Homo, sã zicem). Mai am
deci un pat, o lampã, un scaun ºi
un laptop.” (p. 68) Valeriu Gherghel a învãþat mult din ce a citit,
dar nu s-a oprit aici: ca descendent al lui Seneca, unul dintre cei
trei „antilivreºti”, înþelege sã ºi
trãiascã în conformitate cu cele
mai adânci precepte asimilate.
Autorul are micul sãu spaþiu
de lucru, pe care ºi-l îmbogãþeºte
continuu, ºi-l hiperdensificã ideatic, dacã putem pentru ca sã zicem aºa. Deºi nu se considerã
critic literar, atunci când se apropie de zona aceasta (scriind despre Mihai Ursachi ºi Emil Brumaru, de pildã) n-o face deloc rãu.
Are ºi câteva valabile concretizãri de tip aforism: „La urma urmelor, nici un om nu are nevoie
de confirmarea cuiva.” (p. 26);
„Posteritatea este o curtezanã cu
multe feþe” (p. 161); „Lectura mi-a
uzat simþurile, mi-a tocit percepþia, mi-a acoperit ochii. Am devenit surd, orb, uscat.” (p. 209) Îºi
recunoaºte mereu toate aceste
vulnerabilitãþi, coagulate într-un
intens complex love/hate: „Pe
când eram mai tânãr, într-o vreme
care mi s-a ºters aproape complet din amintire, cum am mãrturist deja, plângeam intens, repetat, metodic (cum ne îndeamnã
Efrem Sirul în oraþiile sale), îndeosebi la o scenã din Cavalerii
teutoni…” (p. 165) E un spirit liber ºi alert, dar ºi cumpãnit&verticalizant, dur-melancolic, neinseriat ºi neinseriabil, aºa cum îmi
(vã) place: „Definiþiile nu m-au
mulþumit aºadar niciodatã, dar am
reþinut din ele ideea, cultivatã de
erudiþii cei mai versaþi, cã o carte
bunã (s. a., n. m., IB) este o carte
care te sileºte (ori te îmbie), de
îndatã ce ai terminat-o, s-o reciteºti sau mãcar sã meditezi la
aceastã posibilitate…” (p. 59)
M-am mirat cã nu face nicio trimitere la Matei Cãlinescu. Cartea
e plinã, oricum, de astfel de speculaþii plãcute, infuzii deliberative, marginalii inteligent-visãtoare, dar ºi de clarificãri ale cãutãrilor, apucate de peste tot: „Sunt
un cititor lamentabil. Am citit mult
prea puþin.” (Roland Barthes, p.
241) Extrasele din Flaubert de la
pp. 176-179 sunt excelente.
Înclin, de altminteri, sã cred cã
cel mai bun citat din toatã cartea
aparþine prozatorului francez:
„A voi sã placi înseamnã a te înjosi.” (p. 177) În ce mã priveºte,
încep sã apreciez pe oricine poate scrie (compact) de la acest nivel în sus. Deocamdatã, în literatura românã, în afarã de Eminescu, Urmuz, G. Cãlinescu, Eugen
Ionescu, Radu Petrescu, Gellu
Naum ºi Mircea Cãrtãrescu, nu
vãd pe altcineva.
Concluzie provizorie: între
donquijotesca „uscare a creierilor” ºi neantul lectorial, cetãþeanul zilelor noastre are unde sã-ºi
gãseascã loc. Valeriu Gherghel e,
din acest unghi, exemplar: scotocitor agreabil ºi eseist frugal,
câteodatã delicios, altãdatã lãsându-te sã-þi gãseºti singur merindea, benign-versatil, un Sherlock Holmes al nuanþei estetice
ºi al bucuriei serendepeice.
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n VIOREL PÎRLIGRAS

Face nu ºtiu ce studiu/ doctorat etc.
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n GEORGE POPESCU

insolitarea ludicã a cotidianului

l ecturi

D

in noul (merituos ºi
provocator) val de
poeþi craioveni, Eleanor Mircea se înscrie cu o salutarã singularitate printr-un discurs liric ale cãrei semne tutelare
sunt de cãutat în cel puþin douã
direcþii ce-i amprenteazã originalitatea. ªi, cu siguranþã, ºi parcursul sãu incipient pe o cale de destin organic în plin aflux.
Mai întâi, preeminenþa ludicului, asumat benefic în perspectiva mnemonicã, ca un exerciþiu
refulator al unei vârste primaradolescentine, decantate inclusiv
la nivel compoziþional (printr-un
joc inserþial al unei metrici resuscitând marile lecþii ale unei tradiþii aproape cu totul ieºite de uz)
ºi, în al doilea rând, tocmai asumarea ludicului ca filtru de insolitare a cotidianului.
În ambele direcþii reverbereazã
ceva din incitantele – ºi programaticele – exerciþii, experimental
asumate în anticamera avangardelor, prioritar autohtone.
Disipate în recentul sãu volum
(Tango tendresse, Aius, 2018,
colecþia „Poesii” coordonatã de
congenera sa, Maria Dinu), aceste opþiuni stilistice constituiau o
marcã distinctã a cãrþii de debut,
apãrute în aceeaºi colecþie cu un
an înainte cu un titlu de o remanentã jovialitate withmanianã Visând sub iarbã. Jovialitate, la rându-i „jucatã”, de vreme ce mai
toate reperele referenþiale sunt
disimulãri obscur conservate ale
unui sentiment tragic al fiinþei
surprinse în incidenþa vicisitudinii cotidiene.
Distribuit în cinci secþiuni (INCIPIT, ÎNTOARCERE ÎN VID,
FATUM, SUNT O HEITERIÞÃ,
OAMENII, PUII), opþiunea în
sine nu indicã, decât cu o sugestivã ºi personalã discreþie, vreun
indiciu þintind în mod substanþi-

Robert Marius Dincã, Doar eu
ºi umbra mea, Editura MJM, Craiova, 2004
Robert Marius Dincã, Cer
fãrã stele, Editura Lumina, Drobeta-Turnu-Severin, 2010
Robert Marius Dincã, Regele,
Editura Gens Latina, Alba Iulia,
2011

al demersul autoarei. Cert e cã
mobilitatea („tematicã” ºi chiar
stilisticã) e deconcertantã.
Poemul de început, probabil în
memoria tatãlui, cãruia îi e dedicat volumul, anunþã edificator ºi
exemplar întregul potenþial al Eleanorei Mircea:
Era cald, era trist/ prin venele obosite/ ºobolanii se scurgeau în canale dospite,/ iar
mãscãricii îþi cântau fãcând
tumbe/ þie, supremul artist// te
priveam, te cãutam,/ cu o lanternã înfriguratã ce rãtãcea
printre mumii/ ca un ochi bezmetic umblând pe capul lui,/
cãtre pragul lumii/ ºi mâna plecase de una singurã, sã-þi dea
mângâiere dar mãscãricii i-au
tãiat degetele ca sã curgã miere/ ºi le-au fãcut coliere//
ochiul s-a închis ºi s-a rostogolit în noroi, nu mai aveam nimic. Era ceaþã în noi/ erai îmbuibat de fiere ca o broascã/
ºi-am ferecat vorbele, sã nu se
mai nascã// Era cald, era trist/
ploua cu lipitori lipicioase/ ºi
se fãcuse târziu în case)
Iar ultimul reitereazã aceeaºi
notã înscrisã într-o tonalitate de
litania numai în aparenþã temperatã, cãci în subtextul ei fiorul de
emoþie în faþa absurdului existenþial palpitã insinuant ca un geamãt de orgã morganaticã:
Tocmai ea mi-a bãtut la uºã/
aceeaºi babã cu ochiul scos/
care mã privea mai demult/ prin
vizor// Ea nu trece pragul/ e acolo/ în sângele care încet îºi uitã
matca/ ºi nu mai vrea curgã spre
soare (....) ºi deodatã nu mai înþeleg de ce curg/ gheþarii pe cer/
ºi de zboarã la infinit peste gânduri/ peste cuvinte/ peste inima
învelitã/ cu pojghiþa de adio
Persistã (constatarea aceasta
de la primele întâlniri cu poeziile
autoarei) o dozã, oricât de fericit

subiacentã, de discursivitate în
lirica aceasta subînscrisã parcã
imperativului activat de mari poeþi ai ultimei modernitãþii sub sintagme programate gen ce se vede/
ce se simte. Aici, la Eleanor Mircea, aceste puseuri spre discreþie
sunt doar deplin ºi intim intrinseci
actului poetic, dar se anuleazã sub
impactul continuu, ca într-un asalt
salvator, deseori liminar, al metaforizãrii deconectante. Astfel, în
aparenþele de „istorioare” smulse
contactului cu cotidianitatea, poemele impun deopotrivã orice
urmã, aºa-zicând descriptivã, lãsând decantãrii sunetul pur al
poeticului suveran. În Paint it
black, spre a rãmâne la cel mai
eclatant exemplu, acesta e mai mult
decât edificator:
Am fãcut dragoste pe masa de
scris/ pe canapele pe scaune/
prin unghere pe scãri/ prin cãmãri// Locuiam încãlecaþi pe
balustradã/ ºi respiram clorofila în cadã/ Ne-am bãtut cu pixurile, cu foile, cu porumbeii voiajori/ pe care i-am decapitat dupã
ce au cântat te iubesc/ Ne-am
turnat pe faþã culori/ ca pictori
nebuni exilaþi în insulele ferici-

rii,/ am sãrutat fantoma nemuririi// þi-am fotografiat creierul/ ºi
l-am privit în camera obscurã.
Era plin de zgurã apoi/ þi l-am
înþepat cu creionul/ pânã a curs
puroi/ ca un cazan cu smoalã
care ne-a înghiþit pe-amândoi ...
Paradoxal ori mai degrabã nu,
un astfel de discurs nu pare deloc conotând un filon erotic, în
cea mai curentã semnificaþie a
termenului: e mai aproape de un
item din planoplia expresionistã
de sorginte rilkeano-traklianã ori
în descendenþa glorioasã a canzonierismului iscodit, dacã nu
chiar inventat, de Petrarca ºi continuat pânã la aventurile de gen
ale unui Montale ori Eliot. Cernirea vãlului din final resuscitã
un raport cu un celãlalt în neostoitã provocare cu cotidianul supus aceleiaºi disecþii penetrante
finalizând resortul unei confruntãri cu un vacuum mereu intrigant.
Poetul (a) e colocvial cu moartea, seducãtor de companioanã,
într-o resemnare nu tocmai asumatã, cãci intimitatea expusã cu o
directeþe aproape bulversantã
surclaseazã pliurile unui prag al

Rada Marian

triptic narativ

P

oveºtile „negre”, scrierile de „orori” ºi „mistere”, care au închegat
ulterior literatura goticã, ºi-au
ivit zorii începând cu a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea
(Horace Walpole, autorul Castelului din Otranto, este considerat a fi creatorul genului), odatã
cu reînvierea interesului pentru
medievalism.
În ciuda succesului internaþional al cãrþii lui Bram Stoker ºi a
circulaþiei legendelor sãseºti cu
Vlad Þepeº, nu s-a produs altã
proiecþie decât aceea a „comercialului”, a „consumului”, eticheta aplicatã fiind de „inferioritate”.
Aceeaºi figurã „pitoreascã” este
aleasã ºi de Robert M. Dincã în
Regele, o scriere comodã, lipsitã
de prea multã ambiguitate. Fantasticul se creeazã în jurul istoricului relaþiilor româno-otomane.
În loc de struþocãmila lui Cantemir, aici avem un hibrid între
un lup ºi un cal („lupul scormo-
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nea þãrâna cu copita”) ºi un
scut-oracol, profet al „lucrurilor fãrã întors”. E o lume a exercitãrii puterii ºi a controlului
prin teroare, unde capetele se
rostogolesc precum merele scuturate din copaci, piepturile se
împing în strãlucirea sãbiilor,
destinul e o „aþã mult prea subþire ºi mult prea scurtã” , zilele
se întind la nesfârsit iar disperarea te cuprinde cu „braþele ei
de mort”, o lume cu secvenþe
fantasgomatice – proiecþia ra-

iului în visul lui Ghiþã Pogorea
ca o „masã mare plinã de fripturã ºi þuicã”, o utopie a desfãtãrii asemãnãtoare celei din Þiganiada.
În Cer fãrã stele, transfigureazã socialul în monºtrii care
prind viaþã în mintea omului, spaþiul dezumanizãrii ºi al anormalitãþii, tevaturã ºi circ. Deºi personajele au trãsãturi individuale, ele
formeazã totodatã frontierele psihologice ale unui personaj colectiv. Avem pe de o parte vârful
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morbiditãþii (Numai poetul/ sãrutã faþa rece a morþii/ încremenitã sub lespezi/ ºi viseazã sã o trezeascã/ precum un sculptor nebun/ dupã Galateea...), ca în poemul final al volumului, citat mai
înainte în care o babã (Cloanþã) în
funebrã vizitã stinge lumina/ ºi
deodatã se face frig/ peste lume/
ºi nu mai e nimeni/ sã ne zicã
noapte bunã/ sub oceanul îndepãrtat/ de deasupra....
ªi, ultima ripostã propusã apocalipticului invocat vine de la niºte gheþari care curg pe cer, inundând gânduri, cuvinte ºi o inimã
învelitã cu o pojghiþã de adio. Or,
tocmai aceastã pojghiþã, cu vãlul
ei promiþãtor, e indiciul unei disensiuni cât pactul cu un act poetic,
de nu cu nemurirea (un hazard
prea scump) atunci mãcar cu derelecþiunile existenþei de fiecare zi.
Eleanor Mircea e, de-acum,
una din vocile sigure, ingenioase, salutar de maturã ºi de stãpânã pe instrumentariile sale apropriate cu tact ºi har înscrise în
ceea ce am numit noul val de poeþi ai spaþiului oltean ºi, desigur,
dincolo de el.

piramidei sociale (primarul, senatorul, procurorul, ºeful poliþiei etc.) ºi baza acesteia, în care
gãsim vocea personajului colectiv, „cuibul”, grupul „certat cu
legea”, având propria ierarhie ºi
autoritate. Acest clan totemic se
distinge mai ales prin folosirea
termenilor si frazeologismelor argotice care evocã o lume a revoltei împotriva restricþiilor, instituþionale sau ideologice.
Sunt criticate lipsurile unei
societãþi anapoda, plinã de afa-

ceri îndoielnice, deriziunea politicã, crime, violuri, femei ce se
prostitueazã, hoþie, inculturã,
violenþa strãzii, manipulare. O femeie care stã la coadã la covrigi
uitã sã-ºi mai supravegheze fetiþa de patru ani; aceasta iese în
stradã, unde o maºinã e gata-gata
s-o accidenteze. Deºi vina este a
mamei, aceasta „are gura mult mai
mare” ca a ºoferului. Femeia îºi
reia locul la coadã ºi peste douã
minute are loc aceeaºi întâmplare. Aceasta este o secvenþã în
care disecþia în psihologia colectivã oferã imaginea unui haos
dezumanizant, miopia în faþa unui
absurd de care ne lovim zilnic.
Doar eu ºi umbra mea deapãnã povestea unui individ dominat de capriciile umbrei sale.
Umbra este socotitã de multe
popoare africane drept a doua
naturã a fiinþelor sau lucrurilor.
Umbra devine personaj, dobândeºte o substanþialitate antropoidã. Incursiunile în fantastic ºi în
psihologic au accente umoristice. Umorul, refiugiul din faþa deznãdejdii, are deopotrivã caracter
binevoitor ºi caustic. Ilaritatea
este produsã de situaþia umbrei
care, înºelatã fiind, doreºte sã-ºi
facã o schimbare de sex.

n Alexandra Brudaru

Salah Stétié, un poet
semnificativ al lumii de azi
altruistã, bazatã pe o hermeneuticã a alteritãþii. În studiul prefaþator sunt luminate înainte de toate 1) amprenta ºi articulaþiile formative imanente ale poetului ca
fiinþã culturalã („eu sunt în acelaºi timp, declarã poetul nãscut
la Beirut, ºi din Orient, ºi din Occident. Cred cã poezia mea poartã cu fermitate urmele vizibile ale
acestei duble moºteniri” – 2018,
p. 18) ºi 2) poetica interogativã
explicitã. Sunt apoi delineate nucleul tematic, ideatica liricã ºi problematica umanã de care impregnatã poezia lui Salah Stétié.
Meritul Denisei Crãciun este du-

blu: de traducãtor scrupulos ce
cautã sensul exact ºi semnificaþia holistã ºi de hermeneut sensibil la sensurile astrale ale adresãrii lirice.
Gãsim cã situaþia poeticã fundamentalã a liricii lui Salah Stétié
este aceasta: ajuns la puterea
cuvântului, eul liric constatã cã a
pierdut inocenþa, cã a pierdut
copilãria, acea perioadã în care
ºi-a pus marile probleme. Copilãria este „prea purul”. În efortul
de recuperare, spiritul liric descoperã poezia ca pe o „repatriere”, ca pe o revenire la sine. Demersul liric apare ca revenire la o

patrie care nu mai existã. Nu mai
putem ajunge din urmã copilul
care am fost, dar putem retrãi lumea cu spirit de copil. Eul liric
vede lumea cu spirit de copil.
Acest lucru este posibil, întrucât
poartã în sine copilul ºi copilãria.
Specificitatea întoarcerii la copilãrie prin ochii copilului, prin inocenþa copilãriei constã în aceea
cã ea are loc prin elementele, prin
evenimentele, prin trãirile lumii de
acum. Cel care nu mai este copil
se înapoiazã în copilãrie prin fapte ºi în coordonate ce nu mai sunt
ale copilãriei. Ce era al copilãriei
a ars. Poezia este ardere, iar spiri-

tul este cenuºa, este scrumul,
este ceea ce a ars în efortul ratat
de a se înapoia la copilãrie. Cu
toate acestea, poezia este salvare: este o privire cãtre cei care am
fost precum la o corabie care era
pentru noi, era a noastrã, ne era
dedicatã, dar în care n-am putut
urca ºi pe care acum o vedem îndepãrtându-se fãrã chip de întoarcere. Ardem pe o insulã care
este însãºi copilãria. În opinia
noastrã, simbolul fundamental al
liricii lui Salah Stétié este lampa:
„fiecare cu lampa sa” (p. 333). Da:
fiecare cu soarta lui, fiecare cu
lampa lui. În toate existã o lampã
ce trebuie suscitatã. Am zice cã
în plan metafizic lampa este o
extaticã luminã metafizicã.
Translatând lampa din poezia
acestui mare poet în lumea realã,
transvazând reveria liricii în estetica vieþii noastre mundane,
putem spune cã Salah Stétié,
omul ºi poetul, ne devin sprijin
în a gândi liber ºi demn, în a visa
cã suntem stele cãzãtoare; ne
devin luminã esteticã în a privi
înainte. De aceea, considerãm
justificat poemul omagial scris de
Denisa Crãciun ºi dedicat acestui delicat ºi dezinvolt spirit al
luminii care este Salah Stétié.
Finalmente, de spus este cã
avem de a face cu o carte admirabilã care se citeºte cu încântare.

n ªtefan Vlãduþescu

poezia ca „punct zero” al existenþei

Denisa Crãciun, Incipit vita
nova, Editura Timpul, Iaºi, 2018

V

olumul de versuri Incipit vita nova reprezintã debutul românesc al
Denisei Crãciun, pentru cã ea
publicase deja o plachetã în limba francezã intitulatã Cennare é
focu di ogni vita (Cenuºa ºi focul fiecãrei vieþi), rezultat al unei
burse în Corsica obþinutã cu mai
bine de zece ani în urmã.

O „autenticã voce liricã”, dupã
cum aprecia Cassian Maria Spiridon, în prefaþã, Denisa Crãciun
ne pune în faþã o „aventurã spiritualã” în care viaþa ºi visul se întrepãtrund, crezul poetic al autoarei fiind acela cã „poezia, veritabila poezie este o încercare de a
umple un gol fin ºi tainic al inimii,
un zbor al fiinþei spre transparenþã, o alunecare inversatã spre
obârºie, spre sursa tuturor celor
create.”, cum afirma poeta în prefaþa la antologia bilingvã de poeme dedicatã poetului Salah Stétié,
Cealaltã parte arsã a celui prea
pur, apãrutã în 2017 tot la editura
Timpul.
Volumul se constituie sub forma unui traseu iniþiatic, pe care
autoarea ne invitã sã-l urmãm pentru a descoperi împreunã „pãmântul de dincolo de lunã”, metaforã a
inefabilului ºi, implicit, a teritoriului poetic: „ºi priveºte într-o oglindã prefãcut/ pãmântul dincolo de
lunã/ cum creºte ºi descreºte neîncetat/ ºi pleoapa lasã-þi-o sã fie
auzitã/ când sleitã ºi sticloasã clipeºte/ decorticând veºnicia pânã
la miez” (Incipit vita nova).

În poezia Denisei Crãciun,
opoziþia viaþã-moarte este anulatã, iar timpul ºi spaþiul sunt vãzute într-o circularitatea ce þine de
viziunea sacrã asupra lumii. Poeta tranziteazã mai multe trepte, iar
trecerea este posibilã prin trãirea
unor stãri meditative intense care
îi permit autoarei sã treacã „dincolo”, „drumul damascului” reprezentând drumul spre o nouã
dimensiune spiritualã: „un Cuvânt doar unul dintr-un pom cade
întruna/ nemãsurat în inima unei
pãsãri a nopþii/ se revoltã ºi zice
din cauza Ta/ visul mi-e lipit de
corp ca o sutanã/ ºi pace nu-mi
dã gândul acesta/ pe drumul Damascului/ cânepa ºi florile de laur
cu ochi vârtoºi se roagã din
somn/ sã se trezeascã mai înainte sã fie atinse/ de rãsuflarea râncedã a morþii” (Stabat mater).
Trezirea cãutatã aici nu este
una fizicã, poezia tinzând spre
transcedent. O invitaþie la trezire
poate fi considerat întreg volumul. În altã parte, cum este poezia Spaþiu ce ia forma unei arte
poetice, poeta ne introduce în
propria creaþie, la început sub

forma unui joc, ca apoi sã se facã
simþitã o anumitã orânduialã, o
comuniune cu universul ºi cu sinele: „spaþiu/ sete/ de spaþiu/ mã
scufund într-un joc/ ce nu þine
de nimic/ decât poate de o voce/
ce se joacã de-a spaþiul/ într-un
poem nesãþios/ sã soarbã nespus
de înmiresmata voce/ vrând în
culori sã o tãlmãceascã/ ºi-n nemaiauzite liniºti/ s-o preschimbe/
ºi tu de le vei auzi fãrã sã le auzi/
cu veºminte ale morþii îþi vei înþoli lumea/ ºi o vei umple cu peºti
de piatrã înnebunitor de setoºi/
cineva ori ceva le va repeta mereu sã înoate/ fãrã încetare sã
înoate de-a lungul ºi de-a latul/
acestui spaþiu nicãieri aflat/ decât numai într-o voce ce-þi ºopteºte ºi þie/ vino ºi tu în grãdinã/
pãsãri fãrã de seamãn arbori flori
sub soarele tãu/ nicicând închipuite/ aici sunt/ în poemul acesta vino ºi tu/ ca în sfârºit acasã
sã te întorci”
Poemul Hai hui plecasem
într-o lune surprinde plãcerea
jocului uºor de sesizat ºi în alte
poeme. Nu vorbim despre ludicul textual, ci despre un ludic al

stãrii, dacã putem spune aºa.
Camera este vãzutã ca spaþiu intim, al regãsirii: „iatã s-a pornit
vântul ºi frunzele prind sã respire/ peste umbre fiecare pas e un
ceas/ în ploaia de stele dormi între cer ºi pãmânt/ mâine ne vom
trezi acolo/ în odaia de la drum/
cu mâinile pline de grãmezi de
cuvinte nestemate/ miros de busuioc sfinþit ºi de cãrþi vom respira/ iar deasupra noastrã cerul
camerei/ ne va hrãni cu zboruri
împãrãteºti/ câinele va lãtra la îngerii cãzuþi/ ºi toþi trei prin gaura
cheii/ ne-om strecura din când în
când/ în lumea din afarã”.
Deºi volumul Denisei Crãciun
prin titlul Incipit vita nova face
trimitere la Vita nova a lui Dante,
nu poate fi vorba despre începutul unei noi vieþi date de sentimentul înãlþãtor al iubirii, ci despre o viaþã nouã sub auspiciile
cunoaºterii, o viziune nouã asupra vieþii prin (re)descoperirea
unei cãi spirituale ºi, totodatã,
depãºirea limitelor umane prin
„cele patru orizonturi plus unul”
(Incipit vita nova).

n Elena Bãlãºanu
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l ecturi

S

alah Stétié este unul dintre poeþii ce intrã în emblema esteticã a liricii
franceze actuale. Se aratã a fi
emblematic pentru altitudinea,
profunzimea, creativitatea, expresivitatea ºi deschiderea culturii
franceze a secolelor din urmã. Este
astfel de înþeles necesitatea ºi
utilitatea unei antologii bilingve
a liricii sale într-o þarã membrã a
francofoniei precum România:
„Cealaltã parte arsã a celui prea
pur/ L’autre côté brulé du tres
pur” (Iaºi, Editura Timpul, 2018).
Spiritual, scriitorul Salah Stétié nu
este în vizitã în România, ci este
chiar în casa unora dintre prietenii sãi. În România se aflã cumva
în propria casã, iar în limba românã este situat chiar în inima esteticã a literaturii române. În ordinea realului a fost prieten cu Emil
Cioran, cu Eugen Ionesco, cu
Constantin Brâncuºi, cu ªtefan
Lupaºcu ºi cu alþi români care ºiau gãsit, cu cetãþenie, a doua viaþã naþionalã în Franþa, cea deschisã culturii ºi umanitãþii.
Fost ambasador, Salah Stétié a
trãit condiþia de a fi un purtãtor
demn ºi corect al unui mesaj; de
aceea, presupunem cã ºi-a ales, a
acceptat ca aducãtor în limba
românã al mesajului sãu literar, un
traducãtor proficient, competent
ºi comprehensiv, pe Denisa Crãciun: a) critic literar de mare sensibilitate ºi gust, cu intuiþie proaspãtã, posesoarea unui limbaj critic elevat ºi a unui intrumentar
metodologic cultivat, avansat,
subtil ºi rafinat; b) cu doctorat în
litere în Franþa, la Universitatea
Blaise Pascal, Clermont-Ferrand,
cu teza „La technique de la mise
en abîme dans l’oeuvre romanesque d’Umberto Eco”.
Cartea, reproducând ca titlu pe
acela al unui volum publicat la
Editura Gallimard în 1992, apare
în condiþii grafice de excepþie, pe
mãsura valorii estetice ºi umane
a autorului. Denisa Crãciun a selectat 151 de poeme pe care le
escorteazã cu o prefaþã criticã
amplã ºi revelatoare pentru profilul liric al lui Salah Stétié. Studiul se intituleazã „Eternitatea în
cuvinte” ºi constituie o lecturã

n DANIELA MICU

cãlãtorie cu fereastrã spre suflet
mica ei poveste de viaþã. Autoarea ne introduce contextul general ºi realizeazã o schiþã a personajului principal, urmând apoi sã
urmãreascã decompensãrile bipolare, pânã la eliberarea de sub presiunea acestora.
Este interesant faptul cã se
creeazã deja un patern specific
romanelor ei. Ca ºi în Cagliostro, existã un alt personaj – David Grigorescu – afectat, de data
aceasta, de o suferinþã fizicã, care
evolueazã în parelel cu personajul principal. Destinele lor se întrepãtrund la un moment dat, cu
scopul de a desãvârºi procesul
de vindecare ºi de a accesa o capacitate superioarã, cea de a iubi
ºi a primi darul întâlnirii sufletului pereche. De fapt, romanul este
gândit într-o multitudine de insuliþe reprezentate de cupluri, fiecare cu povestea lor, strunitã

pânã la final. Este, în definitiv, o
poveste romanticã, dar care nu
mizeazã pe asta, ci îºi propune sã
arate posibilitatea unei cãi de vindecare prin cãlãtorie, mai ales prin
cãlãtoria în propriul univers spiritual. Ne este indicat ºi un itinerar complex, expus împreunã cu
tratamentele neconvenþionale, în
scrisorile pe care doctorul Roger
le trimite Eleanorei Constantinescu, mama vitregã a Gloriei.
Lungul drum spre vindecarea
miraculoasã se încheie cu logodna îndrãgostiþilor, pe treptele
unui templu de pe malul Gangelui. În final, fiecare personaj îºi
primeºte rãsplata, în funcþie de
capacitatea sa de a conºtientiza
ºi de a-ºi dori schimbarea. Unele
se curãþã la trup, minte ºi suflet,
în timp ce altele, precum Alexandru, se întorc la vechile obiceiuri,
aºteptând sã îºi înveþe lecþiile.

o carte de interviuri atipice

era ca un Sfântul Petru; pescar ca
ºi el. Ochii lui albaºtri ca peruzelele, numai unchiul Petruº ºi o sorã
mai micã a mamei, tanti Mica, i-au
moºtenit. Mama ºi ceilalþi doi fraþi
ºi douã surori îi spuneau tãicuþu.
Mã mângâia cu mâna lui bãtãtoritã de vâsle, aspritã de vânt ºi apã,
de catranul în care înmuia nãvoadele. Când ajungeam la Turtucaia, o gãseam pe bunica aproape mereu singurã, numai cu tanti
Petranca ºi copiii. Tata mare ºi ceilalþi bãrbaþi erau la timpul acela
plecaþi prin bãlþi la pescuit. Dãinuia încã din stradã un miros plãcut de catran de la uneltele de
pescuit, nãvoade, lopeþi de lotcã
ºi câte altele.”
Cartea Mihaelei Albu nu doar
reconstituie o lume care pare pierdutã ºi fãrã de care suntem, neîndoios, mai sãraci cultural ºi spiritual; ea ne-o restituie, cu dragoste ºi generozitate, în toate nuanþele ei: istorice, geografice, artistice ºi, poate cel mai important,
umane – cu bucurii, drame,
tristeþi, împliniri, regrete sau
nostalgii, constrângeri sau evadãri din spaþii ostile, sacrificii,
îndoieli, aspiraþii spre libertate ºi
cunoaºtere, repere ale unui timp,
ale unui alt timp, ale unui „ieri”
din care noi, cei de „azi”, s-ar cuveni încã sã învãþãm ºi pe care sar cuveni sã-l ºtim, sã-l scoatem
de sub obrocul uitãrii sau al ignorãrii ºi sã-l preþuim.

l ecturi

Aurora Dumitrescu, 2016,
Bipolara, Bucureºti, Tracus Arte.

C

red din ce în ce mai tare
în ideea cã nu se poate
face literaturã, cel puþin nu beletristicã, fãrã o experienþã de viaþã complexã sau mãcar o aptitudine specialã de a
observa cât mai profund realitatea din jurul nostru. Aurora Dumitrescu nu face decât sã confirme, încã o datã, aceastã teorie.
Om puternic încercat de viaþã,
amprenteazã într-un fel deosebit
personajele sale, aflate în permanentã cãutare de vindecare sau
de depãºire a unor bariere de naturã fizicã, sufleteascã sau raþionalã. Dacã prozele Drumuri
(2012) ºi Roata (2013) sunt o
mãrturisire autenticã a propriei
experienþe de viaþã, un fel de spovedanie în faþa publicului, pentru a putea apoi sã treacã la o altã
etapã, decide ulterior cã scrisul
sãu are nevoie sã iasã de sub incidenþa propriei vieþi. Rãmâne în
zona prozei, dar încearcã scufundarea în universuri fictive, în proiectarea ºi controlarea personajelor ºi poveºtilor. De data aceasta îºi va metaboliza propria viaþã
în roman. În Cagliostro (2015,
reeditat în 2018 la Editura Aius,
Craiova) sau Bipolara (2016)
imagineazã cu totul alte contexte, dar pãstreazã încã sentimentul autenticitãþii. E firesc, în cele
din urmã, pentru cã toate scrierile sale urmãresc, deºi în forme

C

ã aveam de-a face în
cartea de faþã – Azi de
spre ieri, Bucureºti,
Editura Eikon, 2018 – cu o serie
de interviuri atipice o mãrturiseºte chiar autoarea acestora, Mihaela Albu, în Argumentul însoþitor: „Despre ieri, despre un timp
ºi despre unii dintre oamenii care
au trãit în acel timp mi-am propus
sã dea seamã aceastã carte de
interviuri, puþin diferite de ceea
ce înþelegem îndeobºte prin acest
gen jurnalistic. Este vorba în primul rând despre cei care nu mai
sunt, despre oameni ºi faptele lor
dintr-un timp mai mult sau mai
puþin îndepãrtat de cel prezent.”
Sunt, aceste interviuri, concentrate lecþii de istorie devenitã
subiect adesea incomod (cu scriitorii Slavco Almãjan ºi Constantin Eretescu, despre soarta românilor din Banatul de codru ºi, respectiv, despre soarta basarabenilor), de istorie literar/ culturalã
(cu Aurora Cornu), de evocare
sensibilã a unor timpuri grele ºi
nedrepte, dar paradoxal fericite
(cu Dan Anghelescu). Sunt adevãrate reportaje totodatã, cu valenþe beletristice despre lungi trasee strãbãtute nu doar geografic
(de pildã în rãspunsurile Pamelei
Ionescu), ci existenþial, despre
pribegi ºi pribegii, portrete complexe ale unor persoane/ personalitãþi abandonate în obscuritatea trecutului (savantul Victor
Sãhleanu, evocat de fiul sãu,
Adrian George Sahlean sau Ion
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curi ale lumii, precum Santorini,
Praga, Sibiu, Viena ºi, în cele din
urmã, India, asociate cu sarcini
specifice, ce trebuie îndeplinite
întocmai. Gloria trãieºte, aºadar,
„norocul” bolnavului psihic, doborât de depresie, care nu mai
vrea sã lupte pentru viaþa sa, dar
care întâlneºte persoana ce pare
sã ducã lupta în locul ei. E o amãgire, bineînþeles. Ceea ce aratã la
început ca un joc ºi îi stârneºte,
prin natura sa, curiozitatea, roteºte încã o datã mecanismele dorinþei de a amâna moartea ºi de a
porni din nou o luptã interioarã
pentru salvarea mintalã ºi sufleteascã. Boalã consideratã nevindecabilã în tratatele de psihiatrie,
bipolaritatea face parte, ca ºi depresia, din categoria tulburãrilor
de dispoziþie ºi constã într-o succesiune de episoade maniacale, hipomaniacale, mixte ºi depresive.
Starea maniacalã este opusã stãrii depresive ºi se caracterizeazã
prin dispoziþie euforicã, entuziasm
nejustificat, presiunea de a vorbi,
nevoie redusã de somn, distractibilitate sau implicare imprudentã
în activitãþi neplãcute. Romanul
debuteazã cu surprinderea unui
astfel de episod maniacal sau, mai
exact, cu trecerea recentã de la un
astfel de episod. Gloria se trezeºte în camera unui hotel din Santorini, unde îºi sãrbãtorise cea de-a
douãzeci ºi noua aniversare: „Petrecerea fusese ca toate celelalte,
cu muzicã rock, cu haºiº, cu aberaþii lingvistice ºi, la sfârºit, sexualã, se pare, amintindu-ºi de silueta din pat.” (p. 7) Rãul de dimineaþã îl trateazã cu douã xanaxuri,
un antivomitiv ºi un antiinflamator. În acest timp îi revine fulgerãtor în minte situaþia ei actualã ºi

foarte diferite, acelaºi exoschelet
– al luptei pentru a evolua ºi a se
ridica deasupra obstacolele personale. În Oltenia, este, din punctul meu de vedere, unul dintre
puþinii autori care au simþit potenþialul ºi a mers în direcþia literaturii de dezvoltare personalã,
atât de consumatã în ziua de azi
de publicul larg. Nu contest încercãrile multor autori de a-ºi
scrie poveºtile de viaþã, dar la
Aurora Dumitrescu se simte un
spirit tonic, optimist, plin de dorinþa de a evolua ºi de a împãrtãºi într-o formã mai potrivitã vremurilor noastre ºi mai atractivã
pentru cititori.
Bipolara este romanul vindecãrii prin cãlãtorie. Cãlãtoria în
adâncurile fiinþei capãtã o formã
concretã prin povestea tinerei Gloria, afectatã de o suferinþã de naturã psihicã, dar supusã de medicul sãu la tratamente curative.
Toate aceste încercãri iau forma
unor cãlãtorii reale în diferite lo-

Biberi, din amintirile lui Barbu
Cioculescu), dacã e sã-i amintim
aici numai pe câþiva dintre cei intervievaþi sau dintre cei readuºi
în prezent prin cuvintele celor
care au avut privilegiul de a-i fi
cunoscut, cândva, nemijlocit.
Eliberate total de formalismul
multor interviuri oficiale, cele din
cartea Mihaelei Albu sunt, mai
degrabã, interesante dialoguri
între prieteni, au cãldura, firescul
ºi spontaneitatea unor discuþii
amicale, mustind însã de informaþii, rememorãri, fie ale unor întâlniri cruciale, fie ale unor fapte sau
întâmplãri – uneori dramatice –
menite sã amprenteze sufleteºte
pentru totdeauna pe cei care leau trãit. Sunt, în aceste dialoguri,
descrieri savuroase, creatoare de
atmosferã, pe alocuri condimentate cu hieratice prezenþe mitologice, mici povestiri încântãtoare,
parabolice chiar, despre oameni
ai trecutului a cãror fiinþã exemplarã nu s-a lãsat alteratã de viaþa „asprã ºi lipsitã de plãceri”,
pãstrându-se în coordonatele
puritãþii, blândeþii, calmului ºi
bunului-simþ, în evident contrast
cu tendinþele spre agresivitate,
vulgaritate ºi histrionism ale zilelor noastre. Aº aduce doar douã
exemple grãitoare:
„Dar nu lipseau nici nopþile
înalte când luna uriaºã îºi ridica

fantomele peste albul orbitor al
omãtului. Atunci, din holmuri ºi
vãgãuni, se pornea plânsetul lung
al lupilor. De sus, de la ferestrele
casei, de pe care topisem cu palma florile albe ale frigului, aveam
sã zãresc, nu o datã, umbrele lor
negre ºi lungi venite de sub poalele pãdurii Gãvanu, ori ajunse în
livezi, pe ocolite, de din codri mai
depãrtaþi de la Vârfu’ Câmpului,
Hlipoca sau Adâncata, ori din
crângurile îngheþate de lângã Siret. Erau clipe în care toate locurile, pânã mai ieri obiºnuite ºi banale, deveneau, ca într-o vrajã, altfel, ºi mã descopeream într-un þi-
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nut fabulos, plin de taine. Dar ºi la
lumina zilei bântuiau pe acolo tot
felul de poveºti. Oamenii istoriseau întâmplãri din care, mai ales
seara, la gura sobelor încinse cu
lemne sau „ciocãlãi” de porumb,
se iscau apariþii ciudate, ºtime ale
apelor, flãcãri de comori ascunse
din vechimi, mori fantomatice plutind pe Siret, povestiri despre hoþul Coroi, despre fântâni bântuite
noaptea de mirese strigoaice.”
(Dan Anghelescu)
Iar al doilea exemplu îl alegem
dintr-unul dintre rãspunsurile
Pamelei Ionescu, cea care, nãscutã în Turtucaia, iar dupã 1940,
când Cadrilaterul a fost returnat
Bulgariei, locuind în diferite oraºe
din România, Ucraina, Anglia ºi
SUA, ca Silistra, Turnu-Mãgurele, Cernãuþi, Craiova, Bucureºti,
Londra, Nottingham, Oxford, New
York. Iatã cum ºi-i aminteºte ea pe
bunicii din Turtucaia: „Erau oameni buni ei, în ciuda unei vieþi
aspre ºi lipsitã de plãceri, aveau
atâta bun simþ ºi blândeþe, atâta
puritate în comportare ºi vorbire!
De unde atâta calm? Atâta resemnare de a accepta viaþa aºa cum
era? Nu i-am vãzut niciodatã
nervoºi, furioºi, rostind vorbe urâte sau de ocarã, nici pe ei, nici pe
alþi membri din familie. Pe bunicul, foarte blândul nostru bunic!
Îl chema Petre. Avea barbã albã ºi

n Mihaela Malea Stroe

V

olumul Istoria Baroului Dolj 1928-1948, a
cãrui lansare a avut loc
în 2018 în cadrul Programului dedicat Centenarului Marii Uniri, este
rodul unei colaborãri instituþionale între Baroul Dolj ºi Institutul de
Cercetãri Socio-Umane „C.S. Nicolãescu-Plopºor” al Academiei
Române, dar mai ales al activitãþii
de cercetare a arhivelor întreprinse de autorul monografiei, cercetãtorul ªerban Pãtraºcu.
Continuând efortul început de
G. Mil. Demetrescu prin publicarea la „Prietenii ªtiinþei” a primei
lucrãri de acest gen, care a avut
în vedere perioada 1864-1928,
prezenta monografie completeazã, alãturi de Istoria Baroului
Dolj în documente ºi Congresul
general al avocaþilor din România - Craiova 1928, Colecþia coordonatã de Baroul Dolj ºi dedi-

catã istoriei avocaþilor doljeni.
Sunt readuse la luminã evenimente definitorii ºi figuri remarcabile din comunitatea craioveanã,
dar deopotrivã ºi momente complicate, de cotiturã, ale avocaturii
interbelice, cum ar fi românizarea
barourilor sau epurarea avocaþilor ori desfiinþarea barourilor.
În identificarea importanþei
avocaþilor în dezvoltarea societãþii craiovene se remarcã ºi implicarea directã în administrarea oraºului a peste 20 de avocaþi deveniþi edili, începând cu Gheorghe
Chiþu ºi pânã la ultimul primar dinaintea instaurãrii regimului comunist, dar ºi colaborarea acestora
cu sute de colegi avocaþi care au
deþinut funcþii importante în administraþie, punându-ºi, astfel,
amprenta asupra istoriei locale.
Avocaþii doljeni au format un
corp de elitã care a contribuit la

progresul comunitãþii, iar influenþa covârºitoare a activitãþii lor
asupra mediului social ºi cultural
local reprezintã un motiv în plus
pentru care volumului dedicat
perioadei interbelice i se cuvine
o atenþie deosebitã. Ne sunt dezvãluie o serie de activitãþi profesionale ºi publicistice, investiþii
remarcabile, menþionând printre
acestea editarea unor reviste ºi
lucrãri de specialitate, conferinþe
profesionale, acordarea Premiului Avram Iancu, investiþiile importante de achiziþionare a Vilei
Themis de la Cãlimãneºti, înfiinþarea Cercului Avocaþilor din judeþul Dolj.
Cercetãtorul ªerban Pãtraºcu
a reuºit sã zugrãveascã bogãþia
sufleteascã a oamenilor care au
slujit aceastã profesiei amintind
în acest sens pe decanul Dem. D.
Stoenescu, de care se leagã cele

mai importante realizãri, dar ºi alte
personalitãþi care au forþa de a
inspira ºi de a motiva dincolo de
cadre temporale, prin valorile
dupã care s-au cãlãuzit.
Cel mai dramatic moment din

o croitoreasã de raporturi umane
„Marta, croitoreasa, avea un
vis”, îºi începe scriitoarea italianã Valentina di Cesare romanul
cu care a debutat ca prozatoare,
fãcându-ne sã trecem direct în
universul personajului ei feminin,
de-a lungul celor unsprezece capitole care constituie anatomia
acestei scrieri, în fapt, tot atâtea
poveºti, sau «basme moderne»,
cãci protagonista, Marta, este, în
realitate, o croitoreasã de raporturi umane aºa cum observã Carmen Fãgeþeanu, traducãtoarea în
limba românã.
Însã un astfel de incipit nu trimite cititorul în vreo lume oniricã
sau desprinsã de concret, ci, aºa
cum vom remarca drept un atuu
al scriitoarei, ne face sã privim
direct în Italia cotidianã, în lumea
orãºelelor provinciale, colorate,
cu oameni obiºnuiþi, vii, cu târguri pline de obiecte, unde clipa
aduce ºi schimbã tot felul de
nuanþe ºi de tablouri. Este lumea
pe care o poate observa orice
cãlãtor în Italia modernã, care lasã
deoparte obiectivul vizitãrii oraºelor mari din Peninsulã, ºi merge în schimb în aºezãrile mai puþin vânate de ochiul turistic, unde
va descoperi o lume familiarã,

mereu în miºcare, populatã de fiinþe la fel de nesemnificative precum grãuntele de nisip.
ªi totuºi, scriitoarea ºtie cu
precizie sã aducã cititorul chiar
în mintea personajelor sale, mai
precis în imaginaþia Martei, care,
mergând cãtre casã, îºi aminteºte ºi îºi analizeazã un vis cu bunica Bice, în fapt un mod de a face
loc nostalgiei, cãci aflãm în acest
fel cã, evocându-ºi bunica, protagonista se gândeºte chiar la
destinul ei de croitoreasã, mereu

uimitã, însã înþelegând cã existã
chiar o predestinare, cãci aºa cum
bunica nu ar fi putut deveni,
dintr-o simplã sãteancã, o pictoriþã, sau o brodeuzã, nepoata ei,
Marta a avut un destin, fie ºi acela
dat de nume, fiindcã, în limba italianã, titlul „Marta, croitoreasa”
este „Marta, la sarta”.
Cu alte cuvinte, un simplu joc
de foneticã, ne spun personajele, dã viaþã ºi hotãrãºte soarta
unui om. Cititorul va percepe o
finã ironie chiar din partea autoarei, de o postmodernitate foarte
naturalã, cãci realizãm cã scriitorul este chiar cel care dã naºtere
în acest fel personajelor sale,
conferindu-le însã autenticitate ºi
o credibilitate caldã, apropiatã,
ceea ce face ca lectura romanului
sã fie una ingenuã ºi accesibilã
chiar de la primul palier.
Valentina di Cesare îºi pune
o parte din firele «þesãturii» la
vedere, însã nu în mod ostentativ, întrucât limbajul curge natural ºi organic împreunã cu întâmplãrile. Remarcãm cã fiecare capitol începe invariabil cu propoziþia „Marta, croitoreasa, avea...”
– un vis, un unchi, un comision,
un câine, o iubire etc. – deºi po-

veºtile de viaþã trimit fin, ironic,
la cele din Decameronul, tocmai
prin modul în care dezvãluie o
lume.
Însã autoarea nu se fereºte sã
dezvãluie probleme ale societãþii
moderne, deºi acestea nu ies în
evidenþã într-un mod ostentativ
sau militant. Capitolul despre câinele Martei, îndrãgostit invariabil de un confrate de acelaºi sex,
constituie o alegorie despre homosexualitate, pe care cititorul nu
o va resimþi ca pe un ambalaj
menit sã protesteze împotriva
discriminãrii, cãci Valentina di
Cesare dovedeºte o abilitate înnãscutã de a-ºi transpune artistic ideile într-un mod participativ, astfel încât lectorul trãieºte
împreunã cu protagoniºtii suferinþele câinelui pentru iubirea sa
imposibilã, ce se va realiza prin
intervenþia Martei, cea care îi
redã libertatea.
Ironia ºi duioºia acoperã tocmai tehnica scriitoarei, reuºind sã
se joace ºi sã capteze cititorul, ºi
uneori îi face acestuia cu ochiul,
fãrã ca gestul sã fie observat. Când
iese din tiparul decameronic al istoriei spuse prin rama personajului, rezultatul este tot un joc ºãgal-

istoria avocaþilor doljeni este cu
siguranþã perioada transformãrilor fãrã precedent din timpul epurãrii avocaþilor care a avut loc în
anii 1945-1948 când, din cei 296
de membri, doar 99 de avocaþi vor
mai rãmâne înscriºi, ºi care a culminat cu desfiinþarea barourilor
ºi înfiinþarea colegiilor de avocaþi.
Exerciþiul de reflecþie la care ne
invitã monografia „Istoria Baroului Dolj 1928-1948” este nu doar
binevenit ci, credem, la fel de necesar ca orice rememorare a trecutului, cãci rolul unei istorii este
de a conserva în memoria noastrã
modele profesionale de excepþie,
care sã ne cãlãuzeascã în viaþa de
zi cu zi, iar încrederea care izvorãºte din cunoaºterea acestor fapte ºi oameni sã fie un îndemn pentru generaþiilor viitoare.

n Av. Lucian Sãuleanu
nic, însã camuflat într-o formã fireascã. Astfel, capitolul 5 rupe tiparul tuturor celorlalte povestiri,
fiind the odd one out din întregul
roman, construit dintr-o singurã
frazã, atipicã: „Martei, croitoreasa, îi era somn, dar înainte sã
adoarmã, s-a gândit cã poate era
mai bine...” Este pata de culoare
ce trece neobservatã, tocmai pentru ca romanul sã continue dupã
tiparul poveºtilor despre viaþa ºi
oamenii sau obiectele Martei, dezvãluindu-ne micile, dar eternele
detalii dintr-o existenþã a omului
obiºnuit.
Nu întâmplãtor, savoarea acestor þesãturi narative se susþine
printr-o frazare poeticã, pe care
traducãtoarea, Carmen Fãgeþeanu, a reuºit sã o surprindã foarte
bine ºi în varianta româneascã,
dând la ivealã o structurã extrem
de armonioasã ºi atrãgãtoare, cãci
romanul place ºi lasã impresia de
viu ºi familiar. Adãugând ºi modul
foarte vizual de a-ºi închega întâmplãrile, avem în faþã o scriere
care oferã o perspectivã naturalã
a cotidianului, fãrã a avea nevoie
de subiecte complicate sau pretenþioase pentru a determina cititorul sã participe sau sã se delecteze cu acest tip de scriere.

n Eleanor Mircea

cronica împlinirii visului unei naþiuni

C

eea ce ne oferã lucrarea istoricului Victor
Gabriel Osãceanu, Cinstind Centenarul. Drumul spre
Marea Unire. Unitatea în idee,
faptã ºi evoluþie statal-teritorialã (Craiova, Aius, 2018) este o
perspectivã clarã a raportului
dintre aspiraþie ºi faptã politicã,
de-a lungul vremurilor, din zorii
întemeierii statelor medievale româneºti ºi pânã la momentele actelor Unirii din 1918 ºi ale perioadei evenimentelor imediat ulterioare ale recunoaºterii internaþionale a României Mari, cu un epilog de tulburãtoare întrebãri despre tragica destrãmare din 1940.
Lucrarea are un subiect extrem
de generos, racordat importantului moment din anul aniversar
2018, dar în acelaºi timp ºi foarte
dificil de tratat, prin prisma vasti-

tãþii ºi complexitãþii sale tematice
ºi documentare.
Ea este, aºa cum subliniazã ºi
autorul ei, ,,o trecere sinteticã
prin istoria noastrã zbuciumatã ºi
complicatã”, dar nu este o prezentare problematizatã în tipare
rigide, ci are darul de a insufla,
aºa cum se exprimã, ,,sentimente, trãiri, puncte de vedere, pentru cã unitatea româneascã s-a
fãurit nu doar cu mintea ci ºi cu
sufletul, cu inima”.
Cartea lui Victor Gabriel Osãceanu, care se impune printr-o
analizã riguroasã ºi pertinentã, ne
înfãþiºeazã detaliile unui lung
proces istoric, legând pe ctitorii
statelor medievale, pe voievozii
acestor pãmânturi româneºti, de
mãreþele personalitãþi ale trecutului mai apropiat, reprezentanþii
generaþiei paºoptiste ºi impunã-

toarele figuri ale României Moderne de la începuturile ei ºi pânã
la apoteoza Marii Uniri.
Regãsim însã în fiecare paginã o aspiraþie secularã, care nu

s-ar fi împlinit fãrã o largã susþinere popularã, mai cu seamã în
momentele ei cruciale.
E o poveste pe alocuri întortocheatã, nu de puþine ori marcatã
de eºec, întotdeauna însã stãpânitã de speranþã, o poveste care
meritã spusã pentru cã ne ajutã
încã o datã sã înþelegem cine suntem ºi care ne este locul în istorie.
Autorul nu oboseºte sã caute
ºi sã prezinte mereu unghiuri diferite, viziuni prea puþin sau deloc explorate, sã descopere complexitate ºi anvergurã, dovedind
acurateþe ºi fineþe psihologicã.
Aceasta înseamnã cã autorul are
una dintre calitãþile care trebuie
remarcate, aceea de a fi original
ºi în scrierea sa de faþã, ca de altfel ºi în toate celelalte lucrãri anterior publicate, suscitând desigur interes cititorilor.

Lectura acestui volum cu multe pagini nu este uºoarã, dar, la
sfârºit, cititorul tenace ºi dornic
sã ºtie va câºtiga câteva certitudini pentru care niciun efort nu
este prea mare.
Nu este nicio exagerare în a afirma cã volumul Cinstind Centenarul. Drumul spre Marea Unire.
Unitatea în idee, faptã ºi evoluþie statal-teritorialã al profesorului ºi istoricului teleormãnean
Victor Gabriel Osãceanu poate fi
aºezatã alãturi de lucrãrile de referinþã ale istoriografiei româneºti
dedicate acestei tematici.

n Prof. dr. Bogdan Teodorescu
secretar general
al Societãþii de ªtiinþe
Istorice din România
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l ecturi

Istoria Baroului Dolj 1928-1948:
o cronicã a avocaturii doljene interbelice

G

aleria de artã din Craiova a gãzduit, în a
doua jumãtate a lunii
ianuarie, expoziþia personalã a
pictoriþei Aurora Speranþa, membrã a Uniunii Artiºtilor Plastici din
România ºi, din 2002, a Societa
delle Belle Arte – Circolo degli
Artisti din Florenþa. Plasticiana a
reuºit sã îºi surprindã publicul
prin modul de abordare a tematicii propuse: o viziune proprie,
plinã de prospeþime ºi candoare
asupra unei lumi minunate, „lumea bunã a copilãriei”. O lume în
care a dorit sã includã pe cei mici
pentru cei mari, cãrora sã le ofere, paginã cu paginã, o altfel de
„Carte cu poveºti”. Aurora Speranþa a propus, mai în glumã, mai
în serios, un „joc secund” cu personaje agreste, protagoniste în
mici istorioare de ea inventate, de
nimeni citite, un „joc mai pur” (Ion
Barbu) în care fiecare sã încerce
a se regãsi, dupã puterea minþii.
Tablourile din expoziþie, în acuarelã sau acrilic, pe pânzã sau pe
lemn, au devenit, astfel, file de
poveste, reverberaþii sinestezice
ale copilãriei copilului rãmas în
fiecare dintre noi. Fidelã temelor
abordate ºi în expoziþii anterioare, plasticiana reitereazã unele
motive pe care însã le înnobileazã simbolistic ºi cromatic. Floarea-soarelui, Arlechin si Colombinã, neasemuitul inorog din Istoria ieroglificã a lui Dimitrie
Cantemir, Mâþa neagrã, Mãºtile
tricefalice, menite a te feri de blesteme ºi deochi, Copii (în cuplu
ca Hensel ºi Gretel) plutind, spirite benefice pe deasupra lucrurilor „vulgare” spre stele ºi o lunã
þesutã parcã din fire de borangic.
Pe o muzicã de surle ºi trâmbi-
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n MARIUS DOBRIN

nunta de lemn uscat
tã doar sã fie sparte pentru a lua
drumul focului din sobã. Lemnul
care coboarã tot mai mult a fost
amintit deja. Dar mai avem ºi lemnul mãºtilor inedite cu care-ºi
acoperã chipul, într-un târziu,
Anca ºi Dragomir. Mãºti care fac
legãtura cu imaginea de teatru
japonez. Alexandru Boureanu
construieºte astfel cu mare sensibilitate o imagine de Extrem Orient. Machiajul personajelor, lumina ºi, cumva, delicateþea de
caligrafie precum apare þesãtura
crengilor subþiri ce coboarã. Apoi
este propunerea interesantã a
uniformizãrii celor doi bãrbaþi din
viaþa Ancãi. Dragomir ºi Gheorghe apar (aproape) la fel. Indistinctibil chipul ºi identic comportamentul când unul dintre ei nu
ia parte la schimbul de replici. De
altfel niciunul nu iese din scenã
ci se retrage într-un con de umbrã. Acolo cu puternica amprentã româneascã a mestecatului de
seminþe. Asemãnãtori ca aspect
ºi ca joc, simplu, discret, redus la
o execuþie strict funcþionalã, ei doi
pot fi citiþi în cheia mioriticã de la
momentul liric încolo. Chiar dacã
Gheorghe nu e implicat direct în
moartea lui Dumitru el este în starea de a se lãsa condus de o patimã oarbã. Cei doi „ciobãnei” (interpretaþi de Radu Tudosie ºi
Mihai Alexandru) care au poftit
la fericirea celui de-al treilea sunt
ajunºi din urmã la aceastã aniversare, la limitã, a nunþii mioritice.
Pentru cã Anca (interpretatã de

Foto: Cristian Floriganþã

a r te

A

niversãrile cãsãtoriei
sunt asociate, cu variaþiuni de la un spaþiu
cultural la altul, cu diferite materiale menite sã sugereze starea
presupusã a acesteia. Alexandru
Boureanu a reuºit sã îmi impunã
receptarea dramei lui Caragiale
printr-un simbol inedit, al nunþii.
Una, însã, mai degrabã care a îmbinat personajele trãitoare într-o
ruralitate atemporalã cu figuri
dintr-o mitologie folcloricã. Anca
este personajul principal în Nãpasta pusã în scenã la Teatrul I.
D. Sârbu ºi ea deschide aceastã
perspectivã a nunþii. Se spalã ºi
trupul curat primeºte o rochie
albã. Poþi invoca versul sorescian
„cãmaºa albã a morþii“. Pentru cã
moartea se simte tot mai aproape, de la penumbrã ºi adiere pânã
la clipa sângelui vãrsat la prãbuºirea lui Ion. O nuntã tragicã. La
un moment dat se simte amprenta mioriticã. Cu invocarea nunþii
la care a cãzut o stea. Lumina rotundã de pe scândura scenei
poate fi a cãzutelor stele. Sau
semnul unei lumi rãsturnate, în
care crengile fãrã frunze ale copacilor coboarã tot mai ameninþãtor ca un grilaj al unei temniþe
în mijlocul naturii. Au trecut nouã
ani de la crimã ºi opt de când
Anca a acceptat sã-l ia de bãrbat
pe Dragomir, gest pe care ºi-l justificã prin iþirea bãnuielii ºi a dorinþei de face dreptate. Se împlinesc, astfel, nouã ani de la nunta
mioriticã ºi opt de la cea mundanã. ªi printre materialele unui astfel de interval de timp existã ºi
lemnul de salcie. Iar decorul creat de Costinela Ungureanu este
unul dominat de lemn. Lemnul
uscat, tãiat în buturugi ce aºteap-

Corina Viºinescu) insistã în ideea de justiþie. Iar spectacolul se
structureazã pe evoluþia acesteia. Geneza este în scena confruntãrii cu oglinda. Anca ºi conºtiinþa
ei. Iar regizorul dã trup acestei
conºtiinþe (Amelia Toaxen) ºi-i dã
glas spre a transmite lupta interioarã de a cãuta suportul moral
pentru a face dreptate. Vocea
conºtiinþei puncteazã mai bine
reperele. Alternanþa replicilor celor doua actriþe contribuie la poezia spectacolului. De altfel Corina Viºinescu se impune ºi liric dar
ºi prin energia cu care, treptat,

aºeazã lucrurile în matca pe care
le-o rezervã.
În acest cadru al mãºtilor (prin
machiaj ºi grimasã) existã ºi un
personaj simplu, expus, „normal”
deºi, paradoxal, este vorba de
Ion, cel înnebunit din pricina injustiþiei în instrumentarea procesului crimei originare. Dragoº
Mãceºanu face un rol inedit, în
care semnele nebuniei se împletesc cu percepþia de om obiºnuit.
Trecerile bruºte de la o stare la
alta, de la o atitudine la alta fac
din el mai degrabã simbolul victimei inocente ºi, într-un fel, vesti-

torul judecãþii. El este acela care
vede acolo unde ceilalþi ignorã.
Paºii temãtori în a cãlca peste lumina reflectatã pe podea, însemnatã, lumina verde ºi goana ca o
desfãºurare a ghemului cu aþa
timpului de la faptã la rãsplatã.
Sunetul obsedant al drâmbei
(Dragoº Mãceºanu se afirmã cãtre virtuozitate) anunþã propriul
sfârºit al lui Ion, un adevãrat sacrificiu pentru eliberarea adevãrului. Iar trupul însângerat, devenit inert, este acoperit cu lemnele
sparte de toporul mânuit alternativ de cei doi „ciobãnei”. Legat
de acest adevãrat ritual al spartului butucilor e de revãzut spectacolul de dans (cu Ana Laguna
ºi Yvan Auzely) creat de Mats Ek,
prezent ºi la Craiova cu ocazia
Premiului Europa pentru Teatru.
Miºcarea braþelor, energia cu
care securea lovea lemnul, sunetul creat, felul în care lemnul se
despica dintr-o datã ºi cãdea în
câte-o parte... toate astea impuneau cu fermitate. De revãzut de
cãtre actorii teatrului din Petroºani. O scenã ineditã este cea a
rostogolirii unui butuc pe scenã,
simbolica respingere a responsabilitãþii ºi uºurinþa cu care omul
poate trece dintr-o extremã în alta.
În schimb poate cã scena celor doi soþi, pe o bãncuþã încropitã ad-hoc de personaje, vine în
plus sau într-o ordine inversatã,
atâta vreme cât incantaþia Ancãi
poate fi un tulburãtor final. „Pãsãrele mii ºi stele fãclii“... sunetul de stalactitã al debutului de
spectacol... albul pânzei de in,
toate astea rãmân în memoria celor care asistã la aceastã aniversare de lemn a unei nunþi cu valenþe mitologice.

n MINUNA MATEIAª

o lume de poveste
þe, de ei auzitã, de noi intuitã prin
o anume articulare a desenului,
sau în acorduri line de vioarã,
Copii (un prinþ sau o prinþesã în
vestminte cu preþiozitãþi de brocart) stau în echilibru instabil pe
fragila aþã a existenþei, cãlãresc
mai apoi o roatã mare, roata vieþii, rostogolitã peste Pãmânt ºi se
odihnesc, în balans, pe roºul Cãluþ de lemn. Interesantã este ideea Genezei când, din Oul dogmatic al lui Ion Barbu „viul ou, la
vârf cu plod” rãsar personaje. Pe
OU (gãlbenuº ºi albuº, feminin
ºi masculin) ºi sub el, Aurora a

consemnat nemuritoarea Poveste a poveºtilor: „A fost odatã ca
niciodatã”, „Au trãit fericiþi pânã
la adânci bãtrâneþi...”.
Pentru cei mici, poate cei 7 pitici cu a lor Albã ca Zãpada, a
încropit nu palate de cleºtar ci
niºte castele uimitoare, parcã din
turtã dulce, fondant sau marþipan
plãmãdite, vesele cromatic ºi primitoare ca zâmbet, numai bune
de adãposturi pline de o cãldurã
familialã. Pentru cei mari, într-o
idee mai veche de-a ei cã „Totuºi
Paradisul a început cu noi...”,
Aurora a conceput douã „portre-
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te”: un el ca (nou) Adam, un fel
de Zburãtor cu plete, eminescian,
o ea (nouã) Evã, care prin graþia
figurii ºi fineþea gestului, m-a dus
cu gândul la candoarea Madonelor florentine. Falnicul Inorog
tropoteºte înaripat de visul sãu
pe Lunã alãturi de un Cãluþ albastru ce pare a recunoaºte, cu
mai modesta-i înfãþiºare cã, în afarã de culoare, nu are nimic în comun cu expresionistul Der Blaue
Reiter. Mai încolo, un Cocoº pintenat, cocoþat în vârful lumii, Cocoºul Moºului, priveºte mirat
cum dincolo de buricul Pãmântului, un Cal alb îºi lungeºte nefiresc gâtul sã pascã mãrgica de
sticlã pierdutã de gãina Babei. O
lume întreagã palpitã sub penelul inspirat al Aurorei Speranþa
care, cu o melancolie romanticã,
surprinde imaginarul unor situaþii existenþiale, transfigurându-le
într-o lume mirifico-fantasticã,
aceea a Amintirilor din copilãrie. În expoziþie, pe toatã durata
ei, a avut-o ca invitatã pe fiica ei,
Gabriela, „o fire artisticã”, „darul... cel mai frumos”.
Gabriela Boangiu ºi-a lansat,
cu acest prilej, volumul Antropolocus care cuprinde, dupã cum
însaºi mãrturiseºte, „narativitãþi,
uimiri ºi instantanee devenite
schiþe, desene crochiuri, întâlniri
cu o diversitate culturalã mereu
revelatoare”. Lucrate în sepia,
desenele sale contureazã minuþios, cu eleganþã ºi un duet fin al
liniei, naturi statice, colþuri de
oraºe medievale, cu turnuri ºi

poduri de piatrã frumos articulate, o inefabilã Veneþie cu gondole pe Canal Grande, un San Giorgio impunãtor. Expozitia În lumea
bunã a copilãriei, accesibilã tuturor categoriilor de vârstã, a
fost, în fapt, o expo-povestire,
poetico-filosoficã, încântãtoare
atât prin cromatica cu rafinamente de roºu visceral, albastru de
Prusia, verde smarald, cu intruziuni de argint, cât ºi prin simplitatea mesajului „Când ai încetat
sã mai fi copil, ai murit de mult.”
(Constantin Brâncuºi)

C

ele douã instituþii muzicale mari ale Craiovei
continuã sã ofere publicului meloman manifestãri artistice de atractivitate ºi de þinutã. Începutul de an 2019, a fost
marcat de activitãþi specifice: „Liliacul”, la Opera Românã, ºi Concert Johann Strauss-fiul, la Filarmonica „Oltenia”. Cea mai celebrã operetã a tuturor timpurilor,
„Liliacul” (pe plan internaþional,
proza se „spune” în limba þãrii,
iar numerele muzicale se cântã în
germana originalã), se bazeazã pe
comedia „Închisoarea” a lui Roderick Benedix ºi adaptarea sa
francezã de Henri Meilhac ºi Ludovic Halévy, „Revelionul”, cãreia Richard Genée ºi Carl Haffner i-au conferit versiunea teatral-muzical cerutã de Johann
Strauss-fiul. Se ºtie, Strauss a
fost recunoscut ca rege al valsului; a scris în formule mici o muzicã de largã circulaþie. La îndemnul mai multor compozitori, a început sã scrie în domeniul operetei. Sfera preferatã a muzicii sale
a vizat umorul, buna dispoziþie,
melodia de neasenumitã frumuseþe, armonia rafinatã; apoi, ritmul: primul timp accentuat, al
doilea „înãlþãtor” (când este vorba de mãsura de douã pãtrimi);
în cazul valsului, primul, accentuat ºi al treilea „amânat”. La
Strauss fascineazã simbioza dintre armonie, melodie, ritm. Trãsãtura specificã a aceastei operete
constã în permanenta „ondulare”; este o muzicã a miºcãrilor de
rotire, a respritaþiilor ºi eliberãrilor sufletului în dans. Au apãrut
unele cliºee în interpretare: aici,
se obiºnuieºte o încetinire, dincolo, o accelerare, apoi, o fermatã, pentru ca imediat muzica sã
prindã viaþã. Într-un cuvânt, muzica pulseazã necontenit.
Partitura lui Strauss creioneazã, de o manierã convingãtoare,

portrete de personaje. Ajunul de
An Nou prilejuieºte scenelor lirice, pe plan european (ºi nu numai), sã reia spectacolul straussian în seara de Revelion. Pentru
spectatori, aduce întotdeauna
energie pozitivã, prin atmosferã
jucãuºã ºi umor fin; din partea
interpreþilor solicitã o deplinã înzestrare vocalã ºi actoriceascã.
Din aceast motiv, opereta face
parte din repertoriul soliºtilor de
operã; totul pe scenã, cânt ºi
ºtiinþã actoriceascã, prevesteºte
succesul.
Povestea operetei „Liliacul”
este surprinzãtoare: o nevinovatã farsã are darul de a pune în
miºcare intrigi, înºelãtorii în numele iubirii, totul în spiritul glumei ºi hazului tonifiant. Spectacolul Operei Române din Craiova s-a bucurat de o distribuþie în
ton cu muzica ºi textul operetei.
Uvertura, presãratã cu motive
din întreaga lucrare, a promovat
contrastele aºteptate, a sunat
sclipitor, energic. Marius Hristescu, dirijorul reprezentaþiei, a fost
convingãtor, punând în paginã o
interpretare echilibratã, cu des-

tule „sublinieri” straussiene, contactul cu scena a fost de maximã
eficienþã, iar orchestra l-a urmat
la tot pasul.
În rolul Rosalindei, Renata Vari
a acoperit cu realã disponibilitate vocalã de sopranã liricã culoarea melodramaticã, agilitatea din
pasajele de cvasicoloraturã, surmontând dificultãþile tehnice cu
singuranþa artistului profesionist.
Timiºoreanul Cristian Bãlãºescu
este tipul artistului „toreador”, cu
experienþã pe tãrâmul operetei
clasice. Partitura lui Eisenstein,
situatã la graniþa tenorului ºi baritonului, i-a convenit de minune, iar ca actor-dansator a fost
fãrã cusur. S-a miºcat pe scenã
ca un suveran, împletind temperamentul cu umorul. În rolul Adelei, soprana Mariana Bulicaru
(Republica Moldova) a „atacat”
cu succes sunetele înalte de coloraturã (într-un crescendo intepretativ, de la aria din actul întâi
la aria din actul al treilea). Bogdan Lupea în Alfred-tenorul a
„acoperit” rolul destul de inegal,
ca miºcare în scenã, lipsindu-i
ceea ce este esenþial: þinuta aris-

tocraticã. Mezzosoprana Mihaela Popa a întruchipat, în travesti,
pe prinþul Orlovsky (vocal, bine
susþinut; cântã cu evidentã plãcere). În Dr. Falke, Ioan Cherata a
etalat vocea sa de bariton liric.
Dr. Blind, a fost interpretat de
Ioan Toma (debut). Frank, un
personaj creionat la înãlþimea experienþei profesionale a basului
Sorin Drãniceanu. Un alt debut
demn de menþionat a fost cel al
Mirunei Zamfir, în rolul Ida. Daniel Cornescu s-a dovedit, în
Frosch, ca în atâtea roluri pe scena ORC, un improvizator de nota
zece, un irezistibil „mânuitor” al
comediei. Teodor Ispas, în rolul
Ivan, a dat viaþã unui personaj
veridic.
Regizorul Arabela Tãnase,
având la „activ” destul de multe
puneri în scenã, deci o experienþã impresionantã în domeniu, a
creat un spectacol atractiv, în
care umorul ºi satira sunt explorate cu mânã de maestru, imprimând desfãºurãrii un ritm alert,
oferind fiecãrui personaj spaþii
generoase de afirmare a harului
interpretativ. În egalã mãsurã, se
cuvine sã felicitãm pe scenograful Rãsvan Drãgãnescu, un înzestrat artist de concepþie, pe coregrafa Olguþa Ilie, pe maestra de
cor Lelia Candoi ºi, nu în ultimul
rând, pe violonistul-concertmaistru Dan Bozgan, un lider autentic de orchestrã.
Tradiþionalul concert de Anul
Nou al Filarmonicii „Oltenia” a
fost atribuit lui Marius Hristescu, binecunoscutul ºi apreciatul
colaborator al maestrului Tudor
Gheorghe (în dublã ipostazã: orchestrator ºi dirijor), concert dominat de fermecãtoarele valsuri
ºi polci ale nemuritorului Johann
Strauss-fiul. N-au lipsit din program Uvertura „Liliacul”, valsurile „Sânge vienez”, „Imperial”,
„Frumoasa Dunãre albastrã”,

artiºti craioveni în stagiunea 2019
a Filarmonicii „Oltenia”

L

una februarie a debutat
cu prezenþa solisticã a
doi muzicieni craioveni,
violonistul Gabriel Niþã, concertmaestru al Orchestrei Simfonice
ºi pianistul Mihai Ungureanu,
solist concertist al filarmonicii oltene, care au interpretat lucrãri de
rezonanþã din epoca barocã ºi
cea romanticã.
Gabriel Niþã, solistul concertului din 1 februarie 2019, a cântat
splendida „Ciaccona” de Tommaso Antonio Vitali, într-o manierã
care demonstreazã deplina maturitate artisticã atinsã de valorosul
violonist al simfonicului craiovean, care a impresionat auditoriul cu sunetul sãu impetuos, dar
în acelaºi timp, cald ºi catifelat. De
altfel, pe lângã valenþele sale interpretative deosebite, Gabriel
Niþã este membru al Uniunii Compozitorilor din România ºi al
Academiei „Santa Cecilia” din
Roma, figurând ca autor a peste
300 de lucrãri ce cuprind compoziþii ºi aranjamente pentru orchestrã. Pasiunea sa componisticã
este recunoscutã ºi prin faptul cã
a devenit reprezentantul pentru
Europa al Make Music Finale Software developement. Violonistul

craiovean a scris recent orchestraþia Concertului nr. 2 în Si minor
„La Campanella”, a Concertului nr.
4 în Re minor ºi a Concertului nr. 5
în La minor pentru vioarã de Niccolo Paganini.
Stagiunea 2019 a continuat pe
8 februarie cu un program romantic, sub bagheta maestrului Alexandru Iosub, muzician competent, talentat, care s-a impus în
viaþa spiritualã olteanã ca o personalitate artisticã de primã linie.
Reputatul pianist Mihai Ungu-

reanu a interpretat „Concertul nr.
2 în Do minor”, op.18 de Rahmaninov, una din cele mai frumoase
lucrãri scrise pentru pian. Profunzimea emoþiei pure create de artist a fost susþinutã de precizia ºi
fermitatea execuþiei, cât ºi de rafinamentul interpretãrii. Mãiestria
de a îmbina aceste elemente o au
doar pianiºtii cu vastã experienþã scenicã, Mihai Ungureanu
dovedind încã o datã cã este unul
dintre pianiºtii de elitã ai þãrii. Mai
mult decât atât, în ipostazele de

solist, interpret de muzicã de camerã ºi acompaniator, Mihai Ungureanu a concertat în centre
culturale renumite din majoritatea þãrilor din Europa, America de
Nord ºi de Sud. Mihai Ungureanu s-a implicat ºi în realizarea
unor valoroase înregistrãri discografice. În anul 2003, a înregistrat un CD cu muzicã germanã
contemporanã (Gerhard Rosenfeld), în colaborare cu violonista
Jenny Abel, iar un an mai târziu a
înregistrat în Germania, la Casa

polcile „Tritsh-Tratsch”, „Annen
Polka”, „Tik-Tak”, „La vânãtoare”, „Tunete ºi fulgere”, „Marºul
egiptean” ºi, în final, Marºul lui
Radetzky de J. Strauss-tatãl; întrun cuvânt, am asistat, cu realã
plãcere, la o demonstraþie de eleganþã ºi stil rafinat de a face muzicã, de o specificitate aparte, dirijorul punând accent deopotrivã pe sonoritãþi delicate, seducãtoare ºi pe vioiciune ºi explozii
sonore. Publicul a fost sedus de
muzica straussianã, lãsându-se
antrenat de elevatul discurs artistic, de vârtejul magnific al valsului. Concertele de Anul Nou,
în accepþiunea clasicã, aparþin
unei orchestre ºi unui dirijor. Probabil, pentru a diversifica configuraþia unui concert acest tip, se
apeleazã, mai nou, ºi la o prezenþã solisticã (sau mai multe). În
concertul la care ne referim, Filarmonica „Oltenia” a invitat-o pe
soprana Ianna Novac, una dintre vedetele showbiz-ului românesc de calitate, fiind o cântãreaþã „cu voce”. Repertoriul abordat s-a situat în zona divertismentului (11 piese, printre care Cielito Lindo, Of inimioarã, O sole
mio, Mama, Ocii ciornâie, Kalinka, Ciuri, Ciuri). Dincolo de stiluri diverse, ce vizau acest repertoriu (nu uºor de „acoperit” orchestral), solista a dovedit excepþionale virtuþi vocale ºi mobilitate scenicã de bun gust. Marius
Hristescu a probat, ºi de aceastã
datã, cã este un muzican deosebit de experimentat în a acoperi,
cu dezinvolturã, zone muzicale
dintre cele mai diverse stilistic,
iar prezenþa sa la Craiova, la Operã ºi la Filarmonicã, la început de
ianuarie, s-a constituit într-un
veritabil tur de forþã, nu la îndemâna oricui. Îl felicitãm, sincer!

n Gheorghe Fabian
de discuri Hasted-WDR 3, un CD
„Portret Pascal Bentoiu”, în colaborare cu Nordwestdeutsche
Philharmonie, sub conducerea
muzicalã a maestrului Horia Andreescu ºi cu participarea violonistei Jenny Abel.
A doua parte a concertului din
8 februarie a împletit armonios
sensibilitatea latinã ºi rigoarea
germanicã a compozitorului
César Franck, din „Simfonia în Re
minor”. Maestrul Alexandru Iosub, dirijor permanent al Filarmoncii „Oltenia”, atent la detalii,
precis, echilibrat, a pus clar în
evidenþã planurile sonore. Alexandru Iosub a acumulat o vastã
experienþã ce numãrã sute de
spectacole de operã ºi operetã,
zeci ºi zeci de concerte dirijate la
Craiova ºi în alte centre culturale
din þarã ºi din strãinãtate. La Bucureºti, cu prilejul deschiderii stagiunii de concerte din Piaþa Festivalului „George Enescu” (ediþia 2011), a dirijat Orchestra Filarmonicii „Oltenia”, prezentând un
program atractiv (pagini simfonice de mare popularitate) ce s-a
bucurat de un deosebit succes
în rândul publicului. Alexandru
Iosub s-a fãcut cunoscut ºi în
calitate de compozitor, scriind
muzicã de scenã pentru Opera
Românã Craiova ºi Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”; de
asemenea, a orchestrat lucrãri
pentru diverse ansambluri.
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a r te

Revelionul ºi Anul Nou în sonoritãþi straussiene

expoziþia de picturã George
Pãunescu ºi Mihai Lupu Calotã

a r te

L

a Galeria ARTA din Craiova, în perioada 17 decembrie 2018 – 15 ianuarie 2019 a avut loc expoziþia de
picturã a artistului George Pãunescu, conferenþiar universitar
doctor la Universitatea din Bucureºti – Facultatea de Teologie
Ortodoxã, secþia Artã Sacrã.
Alãturi de cele 40 de lucrãri ce
îi poartã semnãtura, pe simeze au
fost ºi 30 de picturi ale unuia dintre studenþii domniei sale, Mihai
Lupu Calotã – anul al II-lea, master la Facultatea de Teologie Ortodoxã, secþia Artã Sacrã a Universitãþii din Bucureºti.
Tânãrul Mihai Lupu Calotã a
mai expus împreuna cu profesorul sãu George Pãunescu la Bienala Internaþionalã de la Buzãu
(noiembrie 2018) ºi la Bienala „Gh.
Pãtraºcu” de la Târgoviºte (decembrie 2018).
Nãscut la 25 ianuarie 1961, la
Bobiceºti, judeþul Olt, George Pãunescu a fost elev la Liceul de Artã
din Craiova (1972-1980), apoi în

perioada 1987-1994 a urmat
cursurile Universitãþii de Artã din
Bucureºti, secþia Artã Muralã.
Are specializãri în picturã muralã anticã la „Pontificatio Instituto di Archeologia Cristiana” din
Roma, Italia (2000-2001) ºi în restaurare monumentalã de epocã
- picturã muralã (1997-1999). Din

1996 este membru al Universitãþii Artiºtilor Plastici din România,
iar din 1999 – al Asociaþiei Internaþionale de Arte Plastice,
UNESCO (Paris) ºi doctor în Arte
Plastice ºi Decorative.
A deschis 25 de expoziþii personale de picturã în þarã ºi în strãinãtate – Italia ºi Spania.

De asemenea, în perioada
1987-2018 a participat, cu lucrãri
de picturã, la peste 70 de expoziþii de grup sau colective, în þarã
ºi în strãinãtate.
În perioada 1980-2018 a participat la 80 de ºantiere de restaurare,
tabere de creaþie ºi simpozioane.
Are lucrãri în colecþii particulare din SUA, Canada, Australia,
Italia, Franþa, Japonia, Germania,
Anglia, Ungaria, Austria, Finlanda, Suedia, Spania ºi Serbia.
În ultima perioadã a participat
la ºapte tabere de picturã: Tabãra Internaþionalã de Picturã de la
Dubova - pe Clisura Dunãrii, Tabãra de Picturã de la MãldãreºtiVâlcea, Tabãra de Picturã de la
Câmpulung Muscel ºi taberele
de la Câmpina, Siliºtea-Gumeºti,
Valea cu Peºti-Argeº, Tabãra
„Ilinca Butucea” Craiova. Majoritatea lucrãrilor din expoziþia de
picturã de la Galerie „ARTA” din
Craiova sunt realizate în aceastã
perioadã.

Tablourile expuse se evidenþiazã prin creativitatea artisticã
expresivã ºi de înþelegere empaticã a educatorului de artã.
„Peisaj la Dubova”, „Peisaj la
Mãldãreºti”, „Peisaj în Deltã”,
„Peisaj pe Valea Doftanei”, „Peisaj de iarnã la Bobiceºti” sau peisaje din Craiova: „Biserica Sf.
Ilie”, „Peisaj în Piaþa Veche”, „Peisaj în Centrul Craiovei” sunt lucrãri de picturã reprezentative.
Se demonstreazã convingãtor
cã educaþia vizualã este o sarcinã cheie a epocii noastre; creativitatea din orice domeniu poartã
mai mult sau mai puþin evident
pecetea vizualului.
Mihai Lupu Calotã, prin stãpânirea „gramaticii” formelor ºi
structurilor plastice, prin peisajele prezentate ºi în deosebi excelentele portrete prezentate în
aceastã expoziþie, cu deosebire
„Portretul mamei – Floarea Calotã” ºi „Portretul profesorului sãu
– George Pãunescu”, s-a prezentat la înãlþime.
Apreciem cã a fost o expoziþie unitarã prin originalitate, expresivitate, armonie, valoare, frumuseþe.

n Ovidiu Bãrbulescu

salonul de iarnã al artelor vizuale din Craiova

P

rin impactul direct, rãspunzând aspiraþiei spre
frumos ºi libertate de
exprimare, artele vizuale ocupã un
loc important în viaþa culturalã a
unuia dintre oraºele mari ale þãrii
– Craiova. Galeria de Artã „Vollard”, a Casei de Culturã „Traian
Demetrescu”, ºi-a propus promovarea celor mai buni artiºti plastici, prin expoziþii personale sau
tematice, cu mare impact social,
educaþional, estetic, expunând lucrãri de artã valoroase într-o realizare tehnicã profesionistã,
transmiþând emoþia, bucuria ºi
frumuseþea mesajului artistic. Ultimele expoziþii demonstreazã
acest lucru: în octombrie: „Noaptea Albã a Galeriilor”, noiembrie:
„Craiova acum 100 de ani”, decembrie: „Expoziþie personalã de
picturã ºi icoane pe sticlã”, ianuarie: „Aniversare Eminescu”. În
aceastã lunã, februarie, este deschis „Salonul de Iarnã”, cu o rezonanþã deosebitã pentru cã pãstreazã atmosfera feericã a acestui anotimp ºi dupã trecerea sãrbãtorilor specifice, pentru cã reuneºte artiºti tineri, cunoscuþi prin
participarea la numeroase manifestãri de artã ºi pentru cã aduce
iarna prin culorile strãlucitoare ale
tablourilor expuse. Pentru cã iarna poate fi definitã de ceea ce nu
este alb – pentru a putea vedea
albul zãpezii. Pentru cã albul nu
trebuie reprezentat pe pânzã, el
trebuie evidenþiat, simþit prin
ceea ce are în jur ºi îl face sã existe, sã trãiascã.
„Salonul de Iarnã” din acest an
este un pretext pentru o prezentare atipicã a artiºtilor din Cenaclul
de picturã „Seniori Art”, înfiinþat
ºi condus de artista Mariana
Montegazza. Ea expune lucrãri lirice, de o mare sensibilitate cromaticã, emoþionalã ºi simbolicã:
„Rãdãcini”, „Reflexe de iarnã”,
„Zbor”. Daniel Guþã, curatorul expoziþiei, a venit cu ideea motivaþionalã, ca la fiecare ieºire publicã
lucrãrile expuse sã fie noi, construite plastic ºi ideatic pe tema
propusã. Expune: „Mesagerul
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meloman” – acea simbiozã, comunicare între diverse arte ºi compoziþiile metaforice „Speranþa” ºi
„Freedom”. Dragoº Gorgorin, invitatul expoziþiei, deschide alegoric simeza cu reprezentarea spiritului ºi a destinului artistului –
pensula ºi cartea: „Naturã staticã
cu pensule ºi cãrþi” ºi „Peisaj brâncovenesc”. Miruna Cãminescu expune douã compoziþii decorative
realizate în preþioasa ºi pretenþioasa tehnicã a artelor textile, cu elemente acvatice ºi cosmice: valurile apei, peºti, corãbii, soarele, lumina. Marian Rada cu o lucrare
sensibilã ºi picturalã, peisajul „La
marginea pãdurii”. Benoni Mogoºeanu expune la fiecare salon câte
un ciclu de lucrãri originale ca realizare artisticã, dar ºi a tehnicilor
mixte folosite: „Concupiscent cromatic”. Virginia Neacºu compune
în manierã nonfigurativã o lume
ordonatã de sori coloraþi ºi circuite macrocosmice: „Abstract”.
Olimpia Zdrenghea picteazã ochii
ºi spiralele privirilor ordonaþi în
forme clare, cercuri ºi romburi:
„Simbolul vieþii”. Nicolae Pîrvulescu aduce o lume feericã, de
basm ºi legendã, cu zeitãþi, personaje, pãsãri, animale, peisaje, toate legate prin rafinamentul ºi strãlucirea dificilei tehnici a metaloplastiei. Cornelia ªendroiu, cunoscutã pentru frumuseþea, spiritualitatea ºi decorativismul icoanelor pe sticlã pe care le realizeazã: „Maria cu Isus”. Dan Scurtu
expune picturã clasicã, douã peisaje într-o abordare personalã,
reuºind sã redea materialitatea ºi
structura formelor, lumina ºi atmosfera. Smaranda Belciug are o picturã spontanã, sincerã, savuroasã. Expune compoziþii narative, de
facturã romanticã: „Confort ºi poezie de la gura sobei”, „Dimineaþã
de ianuarie”, „Strãduþe pierdute”,
„Prima ninsoare”. Cristina Petria
expune „Poveste de iarna”. Invitaþii speciali ai „Salonului de iarnã” au fost prof. Nicolae Marinescu ºi prof. Ovidiu Bãrbulescu.

n Magda Buce Rãduþ
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Nicolae Pîrvulescu

Dan Scurtu

n PETER S. BEAGLE

douã inimi (IV)
am ºtiut ce sã cred, nici despre
ea, nici despre Regele Lír ori despre orice altceva. Nu îmi dãdusem seama cã mã întorsesem iarãºi lângã Molly Grue pânã când
nu i-am simþit mâna mângâindumi pãrul. Nu rosti niciun cuvânt,
însã era o senzaþie liniºtitoare sã
îi simt mirosul aproape. Lisene
spuse, pe un ton scãzut: „Mã voi
îngriji de toate.”
Se întoarse ºi se îndreptã cãtre uºã cu capul plecat. Cred cã
intenþiona sã treacã pe lângã noi
fãrã a ne arunca nicio privire, însã
nu a fost în stare sã facã lucrul
acesta. Când ajunse lângã uºã, îl
privi pe Schmendrick atât de pãtrunzãtor, încât mi-am îngropat
chipul în fusta lui Molly pentru a
nu îi vedea ochii. Am auzit-o rostind urmãtoarele cuvinte, aparent
cu mare dificultate: „Vei fi rãspunzãtor de pieirea lui, vrãjitorule.”
Cred cã am zãrit lacrimi pe chipul
ei, însã nu precum cele ale oamenilor adulþi obiºnuiþi.
Am auzit rãspunsul lui
Schmendrick, iar vocea lui a sunat atât de distantã, încât nu aº fi
recunoscut-o dacã nu mi-ar fi fost
cunoscutã. „Nu este întâia oarã
când moare. Este de preferat acea
moarte – ori aceastã, sau oricare
altã moarte – în detrimentul celei
de care avea parte în acel scaun.
Dacã nu îi supravieþuieºte dragonului, acesta îi va fi salvat viaþa.” Am auzit uºa închizându-se.
I-am adresat lui Molly o întrebare, cât de tare am putut: „Ce a
vrut sã spunã cu moartea regelui?” Însã am fost datã la o parte,
iar ea înaintã spre Regele Lír ºi se
lãsã sã cadã în genunchi în faþa
acestuia, luând una dintre mâinile lui între ale sale. Rosti: „Stãpâne... Maiestate... prietene... prieten drag – adu-þi aminte. O, te rog,
te rog, aminteºte-þi.”
Bãtrânul se legãna de pe un
picior pe altul, însã îºi aºezã o
mânã pe creºtetul lui Molly ºi
murmurã: „Copilã, Sooz – acesta
este frumosul tãu nume, Sooz? –
bineînþeles cã te voi însoþi în sãtucul tãu. Nu s-a nãscut încã grifonul care sã îndrãzneascã sã le
facã rãu supuºilor Regelui Lír.”
Se lãsã sã cadã pe scaun cu putere, însã nu dãdu drumul mânii
lui Molly. O privi, cu ochii larg
deschiºi ºi gura tremurândã.
Spuse: „Va trebui sã mã faci sã
îmi amintesc, micuþo. Când mã...
când mã rãtãcesc – când o pierd
– trebuie sã îmi aminteºti cã încã
mã aflu pe urmele ei, cã încã o
aºtept... cã nu am dat-o uitãrii ºi
nu am nesocotit nimic din ceea
ce m-a învãþat. Zac în acest loc...
stau... fiindcã un rege este nevoit
sã stea, vezi bine... însã în gândurile mele, în bietele mele gânduri, o însoþesc veºnic...”
Nu aveam nici cea mai vagã
idee despre ce vorbea. Acum înþeleg.
Se lãsã din nou pradã somnului, încã þinând strâns mâna lui
Molly. Aceasta rãmase cu el vreme îndelungatã, odihnindu-ºi
capul pe genunchii lui. Schmendrick îºi luã tãlpãºiþa pentru a se
asigura cã Lisene se ocupa de
toate pregãtirile necesare plecãrii regelui. Totul fusese cuprins
de zãngãnituri ºi þipete, astfel încât te credeai în mijlocul izbucnirii unui rãzboi, însã nimeni nu se

arãta pentru a-l vedea pe Regele
Lír ori pentru a-i vorbi, pentru a-i
ura sorþi de izbândã sau pentru
orice altceva. Era ca ºi cum nu ar
fi existat cu adevãrat.
Eu am încercat sã trimit o scrisoare acasã, desenându-l pe rege
ºi castelul în care mã aflam, însã
am fost doborâtã de somn întocmai ca el, aºa cã am dormit restul
zilei ºi al nopþii. M-am deºteptat
într-un pat în care nu îmi amintesc sã mã fi întins, cu privirea lui
Schmendrick aþintitã asupra mea,
spunând: „Trezeºte-te, copilã, ridicã-te. Ai nimerit în mijlocul unei
mari agitaþii – este timpul sã o laºi
în urmã. Regele va veni sã ucidã
grifonul.”
Mã ridicasem din pat dinainte
ca el sã sfârºeascã de vorbit. Am
spus: „Acum? Plecãm chiar
acum?”
Schmendrick ridicã din umeri.
„Pânã la amiazã, în orice caz, dacã
îi pot convinge pe Lisene ºi pe
ceilalþi cã ei nu ne vor însoþi. Lisene intenþioneazã sã aducã cincizeci de oameni înarmaþi, precum
ºi o duzinã de care pline ochi de
provizii, un regiment de soli pentru a duce mesajele încoace ºi încolo, precum ºi toþi sãrmanii vindecãtori din regat.” Scoase un
suspin ºi îºi întinse mâinile în lãturi. „Probabil va trebui sã îi transform pe toti în stanã de piatrã, dacã
vrem sã pornim la drum astãzi.”
Am crezut cã glumeºte, însã
deja aflasem cã nu puteai fi niciodatã sigur în ceea ce îl priveºte
pe Schmendrick. Acesta rosti:
„Dacã Lír vine însoþit de o suitã
de oameni, nu va mai fi Lír. Înþelegi ce spun, Sooz?” Am scuturat capul. Schmendrick spuse:
„Eu sunt de vinã. Dacã mi-aº fi
fãcut apariþia pe aici mai des, aº
fi putut face ceva pentru a-l readuce la viaþã pe acel Lír pe care
eu ºi Molly îl ºtiam cândva. Vina
mea, nechibzuinþa mea.”

Îmi amintesc cã Molly îmi spusese: „Schmendrick are probleme
cu timpul.” Nici acum nu ºtiu la
ce se referea ºi nici cã lucrurile
stãteau astfel înainte de a-mi fi
spus. Am rostit: „În asta se transformã oamenii în vârstã. Bãtrânii
din sãtucul nostru vorbesc precum el. Chiar ºi o femeie, Mam
Jennet. Se jeleºte întotdeauna
atunci când plouã.”
Schmendrick îºi încleºtã pumnul ºi îl lovi de picior. „Regele Lír
nu este un smintit, nici mãcar senil, cum crede Lisene. El este Lír,
încã Lír, îþi dau cuvântul. Aici, în
acest castel, în mijlocul curtenilor sãi binevoitori ºi loiali, ce îl
iubesc – ºi îl vor iubi pânã în faþa
morþii, dacã li se îngãduie – el se
lasã pradã... stãrii în care l-ai vãzut.” Tãcu preþ de o clipã; apoi
se aplecã un moment pentru a mã
studia cu atenþie. „Ai observat
cum s-a schimbat atunci când am
vorbit despre unicorni?”
„Unicorn”, l-am corectat. „Un
unicorn care l-a iubit. Am observat.”
Schmendrick încã mã privea
într-un alt mod, ca ºi cum nu neam fi vãzut niciodatã. Spuse: „Îþi
cer iertare, Sooz. Mereu mã gândesc la tine ca la un copil. Da. Un
unicorn. Ultima oarã când a vãzut-o a fost înainte de a deveni
rege, însã el a ajuns acolo unde
este graþie ei. Iar atunci când rostesc acel cuvânt, când eu ori
Molly rostim numele ei – ceea ce
nu am fãcut încã – atunci îºi vine
în fire.” Fãcu o scurtã pauzã, apoi
adãugã, suav: „Astfel am tot fãcut pentru ea pe atunci.”
„Nu credeam cã unicornii au
nume,” am spus. „Nu ºtiam cã sunt
capabili sã iubeascã oamenii.”
„Nu pot. Doar acesta.” Se întoarse ºi se îndepãrtã iute, aruncând peste umãr „Numele ei era
Amalthea. Caut-o pe Molly, va
avea grijã sã þi se dea de mâncare.”
Încãperea în care îmi petrecusem noaptea nu era spaþioasã, nu
cum ar fi trebuit sã fie cele dintrun castel. Catania, mai-marea
peste sãtucul nostru, are o încãpere pentru dormit aproape la fel
de mare, ºtiu acest lucru fiindcã

obiºnuiesc sã mã joc cu fiica ei
Sophia. Însã aºternuturile în care
mã cuibãrisem aveau brodatã o
coroanã, iar pe tãblia patului era
imprimatã imaginea stindardului
albãstrui cu unicorn alb. Îmi petrecusem noaptea chiar în patul Regelui Lír în vreme ce el dormita tolãnit într-un scaun vechi din lemn.
Nu am aºteptat pentru a servi
micul dejun cu Molly, ci am zbughit-o spre mica încãpere unde îl
vãzusem ultima oarã pe rege. Se
afla încã acolo, însã atât de
schimbat, încât am încremenit în
prag, încercând sã îmi recapãt
rãsuflarea. Trei bãrbaþi se agitau
în jurul lui întocmai ca niºte croitori, ajutându-l sã îmbrace armura: partea textilã de dedesubt,
apoi feluritele piese pentru protecþia braþelor, a picioarelor ºi a
umerilor. Nu ºtiu cum se numesc.
Încã nu îi aºezaserã coiful pe cap,
astfel cã doar capul i se iþea în
vârf, cu pãrul sur ºi nasul borcãnat, ochii albaºtri, însã nu era nimic ridicol în înfãþiºarea sa. Arãta ca un uriaº.
Îmi dãrui un zâmbet atunci
când mã zãri, un zâmbet blajin,
vesel, dar ºi o urmã a ceva care te
bãga în sperieþi, ceva terifiant,
precum întâia oarã când am zãrit
grifonul în mijlocul flãcãrilor pe
cerul întunecat. Era zâmbetul
unui erou. Nu mai vãzusem unul
pânã atunci. Îmi spuse: „Apropie-te, copilã, ºi încinge-te cu
sabia mea, dacã vei vrea. Mi-ai
face o mare onoare.”
Bãrbaþii au fost nevoiþi sã îmi
arate cum se procedeazã. Numai
cingãtoarea pentru sabie era atât
de grea, încât îmi aluneca dintre
degete ºi aveam nevoie, într-adevãr, de ajutor pentru a o închide.
Însã am strecurat sabia în teacã
fãrã ajutor, cu toate cã mi-au trebuit ambele mâini pentru a o ridica. Când am vârât-o pânã la capãt, s-a auzit un sunet precum o
uºã uriaºã trântindu-se. Regele
Lír îmi atinse chipul cu una dintre mãnuºile sale reci de fier ºi
rosti: „Îþi mulþumesc, micuþo. Tãiºul acesta va mai ieºi la ivealã
doar pentru a-þi elibera sãtucul.
Ai cuvântul meu.”
Schmendrick îºi fãcu apariþia
chiar în acea clipã, aruncã o privire în jur ºi îºi clãtinã capul. Spuse: „Acesta este cel mai ridicol…
Este doar o cãlãtorie de patru sau,
poate, cinci zile, cãlare, iar vremea poate deveni atât de înãbuºitoare, încât ai putea fierbe un
homar pe un munte de gheaþã.
Nu va fi nevoie de armurã pânã
în momentul înfruntãrii grifonului.” Era vãdit cât de nãtãrãi îi
socotea pe toþi, însã Regele Lír îi
aruncã un zâmbet precum cel pe
care mi-l dãruise mie, iar Schmendrick amuþi.
Regele Lír spuse: „Prieten
vechi, voi pleca, însã intenþionez
sã mã întorc. În felul meu.”
Schmendrick cãpãtã el însuºi
înfãþiºarea unui bãieþel preþ de o
clipã. Tot ce a putut rosti a fost:
„Vã priveºte. Nu mã veþi învinui
pe mine, asta-i tot. Renunþaþi cel
puþin la coif.”
Era pe punctul de a face cale
întoarsã ºi de pãrãsi încãperea,
însã Molly se ivi în spatele lui ºi
spuse: „O, Maiestate – Lír – cât
de mãreþ! Cât de chipeº sunteþi!”
Parcã ar fi fost Mãtuºa Zerelda
atunci când vorbeºte despre fratele meu Wilfrid.

Traducere din limba
englezã de Roxana ILIE
Brianne Drouhard – Schmendrick & Molly
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l spuse: „Prietenul meu
Lír nu a avut niciodatã
nevoie de astfel de servicii, din câte ºtiu. Mai ales de
un protector.”
Lisene se preocupa de rege ºi
nu îl privi pe Schmendrick atunci
când îi rãspunse. „Câtã vreme a
trecut de când l-ai întâlnit ultima
oarã?” Schmendrick nu rãspunse. Lisene încã vorbea pe un ton
scãzut, însã nu din cale-afarã de
nervos. „Ghearele timpului lasã
urme adânci în fiecare dintre noi,
domnul meu, mai devreme sau
mai târziu. Niciunul dintre noi nu
mai este ce a fost.”
Schmendrick era vizibil scos
din sãrite, iar mânia îi creºtea pe
mãsurã ce neclintirea punea stãpânire peste tot, dar nu lãsa sã
se vadã acest lucru. Tatãl meu se
înfurie astfel, de aceea ºtiu. Rosti:
„Maiestatea Sa a fost de acord
sã revinã în sãtucul acestei copile împreunã cu aceasta din urmã,
pentru a-i elibera poporul de povara unui grifon prãdãtor. Pornim
la drum mâine.”
Lisene se întoarse cãtre noi atât
de repede, încât aº fi putut bãga
mâna în foc cã va începe sã þipe ºi
sã împartã porunci în stânga ºi în
dreapta. Însã m-am înºelat. Nu
ºi-ar fi trãdat în ruptul capului furia ori îngrijorarea. Tot ce a rostit a
fost: „Mã tem cã acest lucru nu
va fi posibil, domnul meu. Starea
sãnãtãþii regelui nu îi îngãduie o
astfel de cãlãtorie, cu atât mai puþin o astfel de aventurã.”
„Regele este de altã pãrere”,
ºuierã Schmendrick printre dinþii
încleºtaþi.
„Chiar aºa?” Lisene arãtã în direcþia Regelui Lír, care adormise pe
scaunul pe care era aºezat. Capul i
se aplecase – mã temeam cã ºi coroana îi va aluneca uºor – iar gura
îi era larg deschisã. Lisene spuse:
„Aþi plecat în cãutarea rãzboinicului fãrã pereche de odinioarã ºi aþi
întâlnit un bãtrân sleit de puteri ºi
senil. Credeþi-mã, vã înþeleg suferinþa, însã, vedeþi voi...”
Schmendrick o întrerupse. Nu
am înþeles niciodatã la ce fãceau
referire oamenii atunci când vorbeau despre scânteile din ochii
cuiva, însã cel puþin în ochii verzi
se reflectã. Pãrea mult mai înalt
decât era cu adevãrat ºi, atunci
când îºi îndreptã degetul spre
Lisene, mã aºteptam ca micuþa
femeie sã fie cuprinsã de flãcãri
ori poate sã se topeascã. Vocea
lui Schmendrick era cu atât mai
înspãimântãtoare, cu cât era mai
scãzutã. Acesta rosti: „Ascultã
aici. Sunt Schmendrick Vrãjitorul,
iar vechiul meu prieten Lír aratã
precum a arãtat dintotdeauna,
înþelept, puternic ºi milostiv, îndrãgit de cãtre un unicorn.”
Odatã cu rostirea acelui cuvânt
pentru a doua oarã regele se deºteptã. Clipi, apoi apucã braþele
scaunului, ridicându-se în picioare. Nu ne aruncã nicio privire,
însã o privi pe Lisene ºi spuse:
„Îi voi însoþi. Este atât îndatorirea, cât ºi darul meu. Te vei îngriji
de toate pregãtirile necesare.”
Lisene spuse: „Maiestate, nu!
Maiestate, vã implor!”
Regele Lír se întinse cãtre Lisene ºi îi cuprinse capul cu mâinile sale mari, iar atunci am putut
zãri dragostea ce se zbãtea în inimile lor. El spuse: „Este menirea
mea. ªtii lucrul acesta pe cât de
bine îl ºtie ºi el. Îngrijeºte-te de
pregãtiri, Lisene ºi vegheazã ca
toate lucrurile sã fie în ordine în
lipsa mea.”
Lisene se întristã atât de tare
ºi arãta atât de pierdutã, încât nu

s er pentine

n FLORIN COLONAª

muzeul unui curent avangardist: futurismul
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evin la Bologna dupã
mai bine de trei decenii
ºi jumãtate. De data
asta o vizitã mai aºezatã temporal. Nu mai este nici acea cãldurã
sufocantã din iulie 1983. Un decembrie cu soare ºi un timp de
promenadã pe sub porticurile înlãnþuite pe kilometri întregi din
vechea urbe, strãjuite de magazine de tot felul, mari ºi mici, având
ca numitor comun eleganþa. Dupã
cunoºtinþele mele, doar Torino
concureazã urbea capitalã a regiunii în privinþa lungimii ºi a graþiei arcadelor porticulilor, pe sub
care încã de la 1190 profesorii ºi
învãþãceii lor, în aprinse dialoguri
peripatetice, bãtãtoreau calea
spre aulele unde deprindeau noþiuni teologice ºi juridice. Mai
apoi, în cinquecento, ºcoala de
picturã de aici va deveni la fel de
faimoasã. Admirând arhitectura,
iureºul pictorilor ºi al bicicliºtilor
dar ºi civilizaþia stradalã, mã îndrept spre MAMBO, Muzeul de
Artã Modernã din Bologna. Chiar
în impozantul hol îmi sunã mobilul. Era un prieten din Occident
care mã întreabã: „Sper cã ai de
gând sã vizitezi ºi muzeul de artã
futuristã de la Sant Lazzaro da
Savena al Fundaþiei Massimo ºi
Sonia Cirulli?”Am rãmas mut.
Nici mãcar nu auzisem. Promit sã
vizitez lãcaºul futurist.
Duminicã dimineaþa, dupã ce
merg unsprezece staþii cu metroul
ajung aproape de clãdirea care a
fost cândva halã industrialã. Un
panou imens întâmpinã încã de
la intrare vizitatorul cu manifestele futuriste. O varietate tipograficã de titluri ºi de conþinut care
uimeºte prin complexitatea preocupãrilor ºi care puse unul lângã
celãlalt oferã o perspectivã de
ansamblu asupra nemuritoarei
miºcãri de avangardã de la începutul secolului XX. Extrem de
interesant pentru cultura românã este acea apariþie în publicaþia craioveanã a manifestului futurist semnat de Filippo Tommaso Emilio Marinetti în Democra-
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þia din 20 februarie 1909, reluare
aproape concomitentã a textului
de pe prima paginã a cotidianului francez Le Figaro. În introducerea lui M. Drãgãnescu e anunþatã chiar pe coperta publicaþiei
drept o nouã specie literarã – ceea
ce pune România în prin planul
viitoarei miºcãri. Un moment notabil în istoria avangardei – ceea
ce se potriveºte de minune cu o
frazã cu care muzeul te întâmpinã: „un univers este un întreg,
suma lucrurilor câºtigate”, idee
ce strãbate multe din lucrãrile
futuriºtilor.
O caracteristicã ideologicã futuristã a reprezentat-o ºi intricaþia
între artã ºi combinaþiile fizico-chimice cuprinzând echivalarea astralã a tuturor elementelor universului ºi, în al doilea rând, recombinarea capriciilor inspiraþiei noastre. Un element extrem de pregnant
l-a reprezentat sincronismul dintre artã ºi mijloacele de comunicare. Totul este privit în complexitatea sa; alãturi de manifest aflându-se cele opt „constelazzioni”,
fiecare dintre constelaþii fiind bine
definitã. Astfel, întâlnim tema energeticã, reproducerea, raportul artãindustrie, antimonumentele, corpul în miºcarea, tipografia experimentalã, cultul eroilor. Dintre artiºtii ale cãror opere le regãsim drept
mãrturii ale acestor constelaþii amintim pe Bruno Murari, Filippo
Massoero, Antonio Sant’Elia,
Anton Giulio Bragaglia, Thayant
ºi Vigilo Marahi. Impresionant ca
mãrime ºi realizare este ºi afiºul de
la „Esposizione dell’Aeronautica
italiana” (1934) realizat de Carlo
Albini. O desfãºurare stupefiantã
de forþe. În vitrine, revista Aequa
viva a lui Virgilio Marchi sau o
carte a marelui Marinetti atingând
problemele radioului, televiziunii,
în care este inclusã ºi leit-motivul
futurist – aeronautica – alãturi de
L’Arte dei Rumori de Luigi Russolo sau de Aquilotto implume de
Giusepe Romen Toscano (1929).
ªirul de manifeste futuriste se dezlãnþuie pe un alt impresionant
panou unde descoperim un noian de titluri care de care mai incitante: Contro tutti i ritorni in pittura, A pintura futurista. Manifesto técnico, Sintesi futurista
della guerra, Ricostruzione futurista dell’universo, La nuova religione-morale della velocita, Il
vestito antineutrale, L’arte dei
rumori, Lo splendore geometrico e meccanico e la sensibilita
numerica etc.
O arie vastã acoperitã de curentul modern al începutului de
secol, un caracter enciclopedic
de preocupãri, nu numai de o
mare suprafaþã în sfera ºtiinþelor
umane, dar ºi de o profunzime

mereu actual în care manifestul inaugural afirmã cântarea dragostei
ºi a pericolului crizei de energie ºi
a curajului în care apar ºi alte elemente ale prezentului precum electricitatea, cãrbunii, petrolul etc. ce
se regãsesc ºi în pictura lui Athos
Casarini.
Pe lângã Marinetti (poemul
Zang Tumb Tumb, 1914) ºi Anton Giulio Bragaglia, care au jucat rolul de „locomotivã” în miºcarea futuristã mai apare ºi Bruno Murari, prolific, eclectic, creativ, un futurist al anilor ’30, pictor, sculptor, desenator, realizator de vignete, ceramicã, activ în
domeniul graficii publicitare. În
aceastã sferã sunt câteva afiºe
care, prin succesul lor, au rotunjit profiturile producãtorilor: afiºul pentru Campari, semnat de
Marcello Nizzoli, cel pentru Fernet al lui Enrico Prampolini (fondatorul revistei Noi) ori cel al lui
Cinzano realizat de Teodosio Seneca. Întreaga miºcare va avea
drept vector modernismul agresiv ºi un clasicism geometric ºi

Carlo Albini

Giusepe Romen Toscano

aproape fãrã egal în demonstrarea indestructibilei legãturi cu
tehnica ºi cercetarea ºtiinþificã. În
focul acestor provocãri intelectuale, polivalent culturale, expoziþia prezintã ºi acea disputã a lui
Giovanni Papini cu Benedetto
Croce. Ameþitoare parcurgerea
vitrinelor ºi a panourilor cu materiale ilustrative ale marilor personalitãþi angajate în lupta futuristã. Astfel întâlnim Bãtãlia de la
Tripoli a dascãlului Marinetti, a
propovãduitorului Boccioni cu
un text despre sculturã ºi un catalog din 1916, privind expoziþia
de la Palatul Manzoni. Din nou,
Marinetti cu celebrele „cuvinte în
libertate” care deschid o largã
perspectivã în poezia europeanã,
împreunã cu Corrado Govoni despre acelaºi subiect. Apoi revista Dinamo a aceluiaºi neobosit
Marinetti, seria continuã cu L’uomo e la macchina a lui Augusto Platone, Focul piramidelor a
lui Nelson Morpurgo, un alt manifest glorificând bucãtãria futuristã sau un altul pe teme medicale (Plasticul de mâncat).
Prezenþa lui Thayaht (pseudonimul lui Ernesto Michahelles)
este esenþialã în economia expoziþiei Fundaþiei Cirulli, el fiind prezent cu un numãr important de
lucrãri atât picturale, sculptura-
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le, cât ºi grafice. Preocupãrile muzicale din domeniu sunt reprezentate de Balilla Pratella. Marea pasiune pentru zbor ºi pentru aviaþie îºi gãseºte ecoul în mai toate
secþiunile expoziþionale. Astfel
într-un splendid afiº Aerofilm
(1920) aparþinând lui Filippo Masoero ni se prezintã un aparat de
zbor la modã în epocã ºi mai târziu – hidroavionul, erou principal în multe filme de rãzboi ºi artistice pânã prin anii ’40. Se succed o serie de afiºe la fel de mari
ºi impresionant realizate. În
aceastã tematicã se încadreazã ºi
pictura lui Alfredo Gauro Ambrosi
– La squadra atlantica sorvola
Chicago (1933), paralelã izbitoare cu lucrarea dispãrutã astãzi a
constructivistului M.H. Maxy –
Vedere din aeroplan sau un alt
ulei pe pânzã intitulat Berlin, din
aceeaºi categorie ºi din acelaºi an,
1922. O altã comparaþie, cu un alt
pictor român, este aceea dintre Osvaldo Licini cu ale sale Câmpuri
ce îmi amintesc de Pacea, desigur
mult mai târzii dar cu acea notã a
aerofotografierii lanurilor întinse
de culturi. Pictura lui Giacomo Balla, cu tema „velocita mecanica”
abordeazã energia, un subiect

Teodosio Seneca

monumental, chiar ºi atunci când
membrii ei vor aborda tema dictatorului, Il Duce, fie în afiº, fie
atunci când îi fac portretul din
aluminiu, purtând pe cap casca
de fier a combatantului.
Adãugând ºi alte nume deosebit de bine reprezentate prin
operele lor picturale sau grafice
– Nikolay Diulgheroff sau Thayaht (Ernesto Michaelles cu ale
sale Compensazzione amintind
de Fortunato Depero ºi legãturile lui cu miºcarea dada. Continuând cu ceramica ºi mobilierul
modern sau cu nenumãratele fotografii de artã sau cu personalitãþi, încheind cu acele cãrþi poºtale ce prezintã antetul publicaþiilor futuriste, nu pot sã nu mã
gândesc la corespondentul lor în
cultura românã ºi la publicaþiile
româneºti (ca unu sau Contimporanul etc.) ºi la cum ar arãta
ele într-un muzeu al avangardei
româneºti…

