
Semne de carte

de cristian muntean 
(Libris editorial, Brașov, 2015)

Cristian Muntean (n. 1971) este, în Brașov, o persona-
litate publică cunoscută; pe de o parte preot dăruit (și până
nu demult director al Seminarului Teologic Ortodox 
„Dumitru Stăniloae”), iar, pe de altă parte, promotor cul-
tural (evenimente, emisiuni, conferințe) și scriitor. A pu-
blicat până acum opt cărți (dintre care șase de poezie) și,
din 2013, este membru al Filialei Brașov a Uniunii Scrii-
torilor din România. 

Volumul de față, poate neîntâmplător al șaptelea, cartea
găsirii, este tomul prin care un autor își dobândește, după
ce, cu fiecare volum, a încercat tonuri diferite, adevărata
voce, care îi dă siguranță, ambitus și ovații. Nu îi stabilesc
valoarea în raport cu celelalte cărți ale sale, ci afirm că acest
volum este valoros în sine. Autorul reușește să fie lejer,
chiar ludic, dar și grav, sapiențial și lucid. Este neîndoielnic
o carte de maturitate, o carte în care poetul își înțelege ros-
tul și și-a însușit cu brio instrumentele.

Titlul poate nedumeri la început, dar odată parcursă o
bună bucată din volum înțelegi că este cum nu se poate
mai potrivit: fiind o carte, până la urmă, a detașării, a lu-
cidității (venită din dureri fară capitulare și fără inutil or-
goliu), numai plasarea pe lângă poate răspunde nevoilor
unui Iov surâzător. Astfel poemele devin semne puse în cărți
(există o sumedenie de referințe livrești) și în cartea vieții;
fiecare poem e o notație, o adnotare, o citire cu gândul
treaz și cu creionul în mână, la cald și pe fugă, de pe mar-
gine. Autorul însă nu e static și nu e simplist, formula mul-
tum in parvo este o soluție, dar și o alegere, o variantă pentru
cel care, plasat în imediat alege să fie și întru eternitate,
soluția unuia care, astfel, își face cunoscut rodul smerit al
deșirării câte unui gând. Peripatetismul, până la urmă, im-
pune o atare formulă de mix între aforism și haiku. Pe de
altă parte, inexistența titlurilor la poezii face ca, în întregul
ei, cartea să devină un același sentiment, o mărturisire, o
spovedanie, fără sugestii, fără chei, așa cum impune însăși
viața. Cu toate acestea autorul nu lasă lucrurile suspendate,
dă fiecărui gând și consecința, ca o dovadă că totul nu este
efect al speculației și a unei emotivități difuze, ci fructele
sunt ale experinței, ale unei lucidități, spor de suferință
care trage concluzii și câștigă seninătate și sofie. Da, vocea
cărții dă un sens tragic, se înscrie unui existențialism lu-
minat, care creează compasiune, solidaritate, empatie; o
perspectivă care nu închide, nu întunecă (dimpotrivă, dă

solaritate), ci doar esențializează și scapă de ieftin și de 
inconsistent.  

Fiecare dintre noi, cu acea „imensă frunzăraie a sim-
țurilor noastre” (pag. 39), cu masca noastră lumească (pag.
60), până la urmă o mască mortuară (pag. 61), cu o anume
lene de a fi dată de tehnologie, uităm să aducem „ofranda
clipei” (pag. 35), uităm să facem „răsaduri de viață” (pag.
65), ne uităm adevărata fire (celestă –„tulpinile de gân-
duri” nu se mai agață de stele, pag. 21), uităm ce resursă
de timp regăsit și ce dilatare dau amintirile, ne uităm is-
toriile personale (fără de care nu avem istorie și identitate,
pag. 98-99, dar pe care le împrospătăm în reflux, fiind una
cu toate) și fără de repere (în cazul autorului Athos-ul,
muntele sfânt) pregătim apocalipsa, în fapt doar un timp
al neiubirii. 

Cel care strigă în pustia lume de azi este poetul, pentru
că el este aproapele prin excelență (pag. 29), pentru că este
un înfrânt care nu a renunțat (pag. 41), mereu scăldându-se
în apele aceluiași râu (pag. 49), pentru că eliberează cuvin-
tele prizoniere-n suflet (pag. 58) și așa transformă fiecare
clipă în frumusețe (pag. 82).

În fine, dacă Jung are dreptate și într-adevăr „viața în-
cepe la 40 de ani, până atunci faci doar cercetare”, atunci
acest volum, cu lunga mărturisire feliată de mandalele-
flori ale fiicei poetului, devine un op obligatoriu pentru
orice căutător de înțelepciune și deplin, pentru oricine
vrea să aibă un buchet dintr-o experiență care-a-nflorit.  

mița – jurnaLuL intim Secret și adevărat

aL mariei Suru

de daniel drăgan 
(editura arania, Brașov, 2016)

Să scrii despre ultima carte a cuiva este un lucru delicat
și inhibator, mai ales dacă acela îți este și prieten și nu unul
oarecare ci unul mare, proteguitor și maestru. Nu am în-
drăznit până acum să scriu nici o recenzie despre vreo lu-
crare a domnului Drăgan, deși i-am citit multe cărți și s-a
întâmplat să vorbesc la lansarea câtorva. Am simțit, din
respect, că nu se cade, dar am ales asta și pentru că apro-
pierea făcea să știu de multe ori frământarea și culisele. De
data asta, însă, lucrurile nu stau așa, pe de o parte pentru
că moartea, deja, a pus o distanță (și asta îmi dă o anume
amară lejeritate), iar pe de altă parte pentru că asupra aces-
tei cărți am avut cu domnul Drăgan prea puține discuții
pentru ca opinia mea să fie atinsă de vreo influență.
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În primul rând trebuie spus că Maria Suru este un per-
sonaj care traversează creația lui Daniel Drăgan de la un
capăt la altul. Ea a reușit în primele romane să se strecoare
pe sub ochii cenzurii, iar prin acest jurnalul „intim secret
și adevărat” reapare uimind cu vitalitatea și cu fanatismul
ei. Personajul Maria Suru se naște (după cum ne lămurește
Daniel Drăgan în cartea de convorbiri „Adevărul are coaja
tare”, paginile 52-54) în anii 70-80, când interesat fiind de
problematica puterii, a autoritarismului (cum altfel!), au-
torul a dorit să realizeze un cuplu diabolic alcătuit dintr-un
dictator feroce (directorul unei imense uzine) și șefa lui de
cabinet, un adevărat geniu al răului (trimitere chiar la cu-
plul Ceaușescu). Această intenție se realizează ca portret
împrumutând de la o femeie adevărată, fost director de
închisoare și ofițer de securitate, pe care scriitorul a cunos-
cut-o la o aniversare a baritonului Dan Iordăchescu, chipul
și expresia. Pe impresia acestei femei „de ghiață”,  care nu
vorbea nimic și părea că nu respiră „în taiorul ei scorțos
din piele neagră”, Daniel Drăgan construiește o reușită în
tipologia feminină a literaturii noastre, o „ipostază a femi-
nismului maladiv” (Petru Poantă). Dar autorul a simțit că
nu este suficient, că doar devoalându-se într-un jurnal
acest personaj poate da o mărturie despre un anume timp
istoric și despre felul în care timpul și istoria pot malforma
o personalitate, un destin. Era interesant de văzut acest
personaj nu doar din exterior, ci din felul în care el își ge-
stionează, în intimitate, frustrările, refulările și defulările
sale. Doar așa se puteau lua în seamă la judecarea unui
personaj (și evident a unei perioade istorice) nu doar actele
sale, ci și gîndurile și zbuciumul care le precede, acele lu-
cruri care nu au depins de el, efectele perverse, intențio-
nalitatea ș.a.m.d., într-un cuvânt doar așa se puteau pune
în balanță nuanțele. Dacă luăm în seamă doar faptele
Miței, povestea e simplă: avem o fată sărăcă și orfană care,
ajunsă la mila rudelor ticăloșite, e dată slugă la niște boieri
de țară, lipsiți de noblețe, care o desconsideră și o chinuie.
La un moment dat fuge de la ei și prinzând valul instau-
rării comunismului își schimbă, fără scrupule, viața. Bună
organizatoare, inteligentă, cu o luciditate, ambiție și un
autocontrol impresionante (cât o răzbunare pe viață și pe
nenoroc!) începe să urce scara socială. Ajunge ofițer de mi-
liție, apoi șefa secției de femei a închisorii, în 53 este dată
afară din funcție și exclusă din partid (în urma acelor de-
mascări ale deviatorilor de dreapta) și, prin aceleași calități,
mutată în orașul Stalin, urcă de la spălarea WC-urilor la
poziția de șefă de cabinet a unei uzine „cât un ocean”. Da,
pe toată acestă traiectorie, Mița face fapte pe care le con-
damni (se răzbună, denunță, este torționară), este adesea
cumplită, dovedește cruzime, sadism etc., dar uneori o în-
țelegi, o compătimești, poți empatiza cu ea, te poți apropia
(și aici e măreția și miza cărții), poți acorda încrâncenării
sale, rigidității, radicalismului, felului în care își reprimă
feminitatea și sexualitatea, circumstanțe atenuante. Ți-e
ciudă că Mița nu are un mentor, adică o alternativă, o altă

viziune, un alt orizont, în plus înțelegi că acest prieten sută
la sută, jurnalul, în fapt, mărește răul, pentru că este pasiv,
este doar o oglindă, întărește neîncrederea în oameni și
astfel el „servește mai debrabă înstrăinării decât găsirii de
sine a Mariei Suru” (Adrian Lesenciuc). Nu te poți abține
să nu te întrebi (noician) ce om ar fi putut fi Mița, dacă
anumite evenimente ale vieții ei nu ar fi condus-o la idea-
lul comunist (în care crede fără tăgadă până la capăt), dacă
lupta și ura de clasă, acestă piatră unghiulară a fanatismu-
lui și acțiunilor ei, nu ar fi covârșit-o. Măcinătă în sine,
plină de neîncredere, mereu trează, lipsită de organicitate
(are fapte prin care răzbate umanismul ei), în fapt, Mița
este un personaj tragic, „o eternă inadaptată” (Călin Sămăr-
ghițan), dar un personaj sută la sută credibil și autentic
(sunt aici incontestabil elemente de autobiografie ale auto-
rului) care dă o valoasă mărturie despre epoca comunistă
în țară și despre felul în care orașul Stalin-Brașovul a tra-
versat-o. Acest jurnal, de fapt „un roman credib il, cumplit
și cutremurător” (Călin Sămărghițan), este o carte de care
literatura română avea nevoie, o lecție despre „ce preț are
neștiința și cum conlucrează ea, perfect, cu nenorocul”
(coperta patru), mai ales când există neșansa unei perioade
sălbatice a istoriei.
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