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MELANHOLII TEXTUALE
ªI NU NUMAI
lhimia virgulei, noua carte de
versuri a lui Jenicã Drãgan
(Bucuresti, Editura Vox 2000,
2009), propune un nou itinerar liric,
aparent amalgamat, în fond distribuit pe
cîteva linii de forþã, uºor detectabile.
Provocarea textualã din titlu ar trebui sã
conducã la un discurs liric construit sau
deconstruit pe temeliile livreºti ale cerbiciei textului. Romantic incurabil, în neosensul oferit de optzeciºtii atipici, Jenicã
Drãgan ne aduce însã, cu o recuzitã
bogatã, în ambiguitatea fertilã dintre noi ºi
divinitate, pentru un monolog blînd la
umbra clepsidrei: „Prea puþini îºi amintesc
cerbicia cu care mugurii/ rãsfoiesc încetul
cu-ncetul biblia cerului spelb/ fila lumini
încheietura clipei dezghiocate cum/ faptele
noastre nesãvîrºite ascunse în viitor/ apasã
umãrul celui întors sã întrebe drumul” (Alhimia virgulei). ªi
poate cã acest vers final se cere mai atent citit pentru o eventualã cheie de lecturã a cãrþii lui Jenicã Drãgan, un elen în
esenþã, navigînd biografic pe Dunãre ºi Dîmboviþa, cu trimitere la hybrisul canonic, la umãrul descendenþilor lui Tantal
veniþi sã desluºeascã sensul drumului – altã deschidere tematicã a poemelor. Alternanþa acum – cîndva, într-o tentativã
oximoronicã de a-ºi ordona propriile tribulaþii, este frecventã. Ipoteza ca empatia sã creeze un spaþiu familiar pentru cei
care penduleazã între incertitudinea drumului prin timp ºi
certitudinea punctului final îºi are propria melanholie: „ªi-s
tot mai rari cei care însingurîndu-se prin rime/ dezvãluie
alhimia virgulei puse între om ºi ceruri/ calda îmbrãþiºare a
acoladei cu temeinicia punctului/ pornesc pe cãrarea ce
poartã iarna spre-ntomnare” (Alhimia virgulei).
Din aceastã contemplare a drumului iminent cãtre
nicãieri se desprinde tentaþia de a face iniþierea prin pelerinajul în propria amintire, matrice a tensiunilor ºi resemnãrilor:
„Astãzi ºtiu cã la poarta Umbrei nu doare/ rana largã adîncitã
cu cîinoºenie-n carne/ de lumina cuþitului rãsucit cu mãiestrie
rarã/ din prea multã iubire de sine pînã la prãsele/ ci
nemoartea datã-n dar celor ce n-o meritã” (Crochiu poetic).
Tonul nu este unul solemn, în pofida gravitãþii abia
reþinute, ci unul uºor baladesc, precum acest final excelent
de poem: „Rãmas bun pentru o moarte! le strig de departe/
Bunã dimineaþa Tîrzilã – îmi spun ei tot amabil/ pipãind ca
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pe-o aluzie tecile pumnalelor goale”
(Crochiu poetic). Reþinem, ºi ca noutate,
încercarea de a construi un alt fel de sonet,
alternînd catrenele cu terþinele, într-o
ludicã dispoziþie de a lua în rãspãr ecoul
melanholiei reverberînd în vãz ºi auz
(Telex II). Mereu tentat de o Ithacã nemãrturisitã, imaginatã doar, cu contururi în
ceaþã, Jenicã Drãgan este undeva în siajul
unui elen genial, Elytis, cel care se plîngea
de prea multul albastru în spatele cãruia sa ascuns Dumnezeu sã nu-l putem vedea.
Pãstrînd proporþiile, Jenicã Drãgan aºazã,
între el ºi toposul sacru, virgula,
deschidere ºi posibilã continuitate, dar
fãrã acoperirea în certitudine. Dar drumul
spre Ithaca este mult mai spectaculos ºi
darnic în tropi: „Povara umbrei sale
lichide iscã efecte de fluturi/ tulburã de
departe amniotica alchimie a virgulei/ nevolnicul viol al
luminii smulge catarge de ceaþã/ zvîrle spre limanuri ºopotul oracolelor stinse ºi/ þese ninsori somnatice de bete alge
cum cautã/ peºti de fum pentru scorbura mîinii mele goale”
(Ecuatorul memoriei). La capãt, Penelopa, în totalã opoziþie
cu modelul clasic, îl aºteaptã într-o ipostazã aproape neutrã:
„Se risipesc zorii ºi-n grãdina din colinã/ pocneºte fericit din
degete un mugur/ Femeia scuturã visele de peste noapte/ din
aºternutu-n car doarme goalã puºcã/ dãruind moliciunea
pînzei alba-i rãcoare/ cãlãtorului ce-a uitat drumul spre
Ithaca” (Penelopa).
ªi intervine memoria, aceeaºi ghilotinã operînd înainte
de limanul izbãvitor, unde poetul se poate aºeza la adãpostul unei certitudini pentru a rãsturna universul! ªi ecouri de
Cimitirul marin îºi fac loc, insidioase ºi aluzive: „Da!
Trebuie coborîtã-n radã ancora grea de sare/ printre înaripatele vietãþi marine tulburînd ierbile/ apãsare a lumii de fier
pe apãsarea lumii de verde/ pe cãrãrile trase de crabii
mateloþi încã din pruncia/ perlei lãcrimate de duhuri încreþite
de-un albastru” (Ecuatorul memoriei).
Spaþiul în care se simte de asemenea confortabil Jenicã
Drãgan este ºi cel clasic, al burgului, din care decupeazã, cu
argumente vagi din atmosfera baladelor lui Radu Stanca, taverna. Iatã unul dintre poemele care meritã citat in integrum:
„Aduceþi-mi ambrozia aduceþi-mi ºi ambra/ sã nemurim
prieteni zeieºte adîncimea clipei!/ Ce nedesluºitã-i vraja
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care-o cuprinde seara/ cînd seceta-i cotrobãie rãrunchii cu/
gheare lungi ºi gloduroase de galbenã argilã!/ Maturitatea nu
se bucurã de faptele de arme/ ºi nici de gloria celorlalþi trecãtori tot ca noi/ printre desele zãbrele de fier ale veacului ei/ E
mîndrã doar de sensurile clare suite pe zãri/ de-nþelepciunea
cupei înavuþite de vinul pelin/ sorbit pe-ndelete la orice agapã
de rãmas bun/ de beþia stîrnitã-n carne la venirea noii
dimineþi/ Aduceþi aºadar ambra ºi ambrozia dar ºi cucuta/ sãi nemurim azi peste mãsura vîrstei mele clipa/ acum cînd
nimeni nu mai ascultã ºi-n burgul/ de ceaþã n-aud larmã de
spade ºi de lãnci lovite” (Burgul de ceaþã).
Jenicã Drãgan are ºi vocaþia gestului amplu, sacerdotal sau

de amfitrion al unui spectacol terminat sau amînat, din care
invitaþii nu pot primi decît resturile imaginate ale festinului.
Poetul îºi mãrturiseºte cotidian pãcatul cu sentimentul
vinovãþiei cã o face public: „Vinovat de nimic ca de un nou
paricid/ mãrturisesc jaful din lãuntrul ornicului/ scîncetul
literelor de cenuºã uitate-n vatra/ prin care trece ca prin uºile
lãsate vraiºte/ diligenþa cu roþi neunse ce duce-n cufere de lemn/
leºuri de pãsãri care n-au zburat ca noi vreodatã” (Diligenþa).
Alhimia virgulei este, dupã opinia noastrã, o carte care
meritã un popas critic mai atent ºi o descifrare la fel de atentã a unor semne de poezie autenticã, maturã, cu timbru personal, care indicã prezenþa Poetului.

Marian Nicolae TOMI

DESPRE O CARTE
CE TREBUIA SCRISÃ

Î

ncã suntem vãduviþi de cunoaºterea personalitãþilor
care au marcat cumva destinul istoric al patriei.
Rãmîne în sarcina istoricilor de acum ºi de mîine de
a face ca aceastã lipsã sã fie completatã cu lucrãri în domeniu. Arhivele noastre, dar ºi cele strãine, mustesc de informaþii absolut neºtiute. Iar aceºti oameni care au trecut,
lãsînd atîtea semne pe rãbojul istoriei naþionale, indiferent
de domeniile pe care le-au slujit, meritã altã soartã de la noi,
de la urmaºii lor, dupã cum ne place s-o tot clamãm.
Iatã cum apariþia unei lucrãri de acest gen – ajunsã însã la
noi abia acum! – vine sã completeze cele ce le ºtim despre
istoria Basarabiei, prezentîndu-ne viaþa unuia dintre cei care
au jucat un rol de seamã la momentul Marii Uniri, ºi nu
numai: Daniel Ciugureanu. Lucrarea Basarabia ºi ministrul
întregitor Daniel Ciugureanu (f. ed., Sighetu Marmaþiei,
2009, 272 pag.), aparþine istoricului maramureºean Nuþu
Roºca. Meritul principal al lucrãrii, aºa cum þine sã remarce
autorul însuºi, este aducerea la luminã a surselor ascunse prin
varii arhive despre fapte ºi oameni altminteri condamnaþi la
uitare. Dacã nu la uitare veºnicã, mãcar la tot mai grosul colb
al indiferenþei urmaºilor lor. Lucrarea (opt capitole, completate de note bibliografice ºi o bibliografie impresionante) este
bogat ilustratã, scrisã alert, însã puþin prea poetic ºi cu destule
ºabloane naþionalist-patriotarde. Desigur cã subiectul „cere”
ºi o asemenea abordare, numai cã vremea acestui limbaj
(vetust?) trebuie depãºitã ºi obiectivitatea, însoþind raþionalitatea istoricului nãscutã din cercetarea actelor, trebuie sã
prevaleze. Prea multã vreme am scris istoria noastrã cu
inima. E vremea sã ne cîºtigãm detaºarea ce o incumbã o
abordare serioasã a acestor studii. Nu vrem sã inducem în
cititor presupoziþia cã aceastã lucrare nu ar fi una istoricã, ci
doar atrãgeam atenþia asupra unui mod de a o scrie.
Destinul medicului Daniel Ciugureanu este unul
emblematic – ºi din nefericire nu este singular – pentru genRevista românã nr. 4 (62) / 2010

eraþia care a luptat sã facã
Marea Unire de la 1918.
Umilitã, batjocoritã ºi
lichidatã fizic de cãtre
comuniºti, aceastã pleiadã
de eroi nu se mai poate
apãra decît prin astfel de
cãrþi. Pentru cã, dupã supliciul personal sau colectiv, ei nu
meritã uitarea de astãzi. Reparatoriu ºi necesar, deci, gestul
lui Nuþu Roºca de a scrie despre viaþa unuia dintre ei.
Diacronic prezentate, faptele acestui om, dedicat cauzei
naþionale încã din tinereþe, devin sub pana istoricului un film
dramatic, impresionant prin frustele fapte dezvãluite aici: de
la postul de ministru ºi pînã la dispariþia sa, încã misterioasã
ºi tenebroasã. Documentele prezentate de autorul cãrþii sunt
relevante, dar încã insuficiente pentru a dezvãlui întreaga
tragedie a vieþii acestei victime a schimbãrii de regim. ªi asta
într-o Românie – rãmasã fãrã Basarabia lui dragã – ce se
declara de democraþie… popularã! Viaþa lui Ciugureanu este
integratã istoriei Basarabiei – prezentarea unor capitole din
istoria generalã a României ºi a provinciilor ei este prea
didacticistã ºi, vai, atît de cunoscutã –, autorul nefãcînd
economie din a prezenta, uneori in extenso, acte ale timpului,
tocmai pentru a-ºi susþine argumentaþia cît mai solid. Aceste
acte, unele ºi în facsimil, sunt ele însele un interesant izvor
pus la dispoziþia celor care se vor mai îndemna a scrie despre
Basarabia.
Nu credem cã în scurta prezentare a acestei cãrþi ar trebui sã intrãm în amãnunte, discutabile sau nu, care sunt,
totuºi, de competenþa istoricilor. Reþinem, cu deosebitã satisfacþie, apariþia acestei cãrþi, deºi ne îndoim cã ea va putea
ajunge prea lesne în mîna iubitorilor de istorie. Poate specialiºtii sã fie mai favorizaþi ºi marile biblioteci (dar ºi asta
– aºa e acum, ce sã-i faci! – e tot treaba autorului).
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