IN MEMORIAM
Daniel Drăgan
(n.20 dec. 1935 - m.25 mar. 2016)

Ne-a părăsit anul acesta, în 25 martie, scriitorul Daniel
Drăgan, iniţiator al revistei „Astra”. Mereu prezent şi activ în
viaţa culturală braşoveană, a marcat istoria culturală a acestui
oraş. Scriitorii braşoveni îi aduc în paginile revistei ajunse, cu
seria nouă, la a 50-a aniversare, un ultim omagiu.
Prozator, poet, dramaturg, editor. Absolvent al Școlii de
Literatură și Critică Literară „Mihai Eminescu” a Uniunii Scriitorilor (1955) și al Facultății de ziaristică din București. A fost
președinte al filialei Brașov a Uniunii Scriitorilor din România
între 1966 și 1967, a inițiat și condus revistele „Astra” (19661968; 1980-1990), „Brașovul literar și artistic”, serie nouă
(1978-1982) și „Coresi” (1990-1993). A înființat și condus
Editura Arania și Fundația Culturală Arania. A fost președinte
două legislaturi (2004-2006) al Societății Patronilor de Edituri
din România (SPER). A debutat în 1953 în revista „Tânărul
scriitor” şi editorial în 1978, cu romanul Doi ori doi, Ed. Cartea
Românească.
PREMii LiTERARE: trei premii ale filialei Brașov a Uniunii
Scriitorilor din România pentru proză, în 1984, pentru
Mărgele roșii, în 2003 pentru Părintele om și în 2004 pentru
Caravana; premiul „Opera Omnia” al Filialei Brașov a Uniunii
Scriitorilor din România (2007).
OPERA: Proză: Doi ori doi (1978); Oceanul (1980); Podul
(1982); Mărgele roșii (1984), Ursa Mică (1986); Tare ca piatra
(1987); Ursa Mare (1988, reeditat cu titlul Dincolo de Arania,
1995); Presimțirile (1989); Cherry din Dover / Cherry de Dover
(povestire, ediție româno-franceză, 1992); Zgribulici și Scândurica (povestire, ediție româno-germană, 1992); Stăpânii
lumii (1999); Părintele om (2002); Caravana (2004, reed.
2006); Ciuma boilor (2005); Ultima tinerețe a Mariei Suru
(povestire, 2005); Drum spre Arania / On the way to Arania
(povestire, ediție româno-engleză, 2005); Diavolul, aproapele
nostru (2005); Umbra Marelui Protector (2008); Fantoma
(schițe, nuvele, povestiri, 2009); Subreta (un alt fel de roman,
2010); Biedermeier (2011); Mehmed (2011); Versuri: Hohote
mari auzind (1995); Clipa de Apoi (1999); Continentul Whitman (2002); Perimetru magic (2010); Visul poetului unic Neum
(2012); Statuie cu lacrimă (2013); Memorialistică: Firele de
iarbă ale Americii (2002); Apel la memorie (2007); Teatru: Revelion cu Paloma Blanca (2003).
***
Despre D.D., la ceas de-amiază... – Mihaela Malea STroe,
scriitoare
Pe Daniel Drăgan îl știam doar din legendele care circulau
prin cetate. În ’94 am participat, ca reporter Radio 1, la un
simpozion numit, pe cât îmi amintesc, Prețul cărții, cu editori
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și scriitori din toată țara. Am făcut, atunci, un scurt interviu
cu D.D. (cum îi spunem cei apropiați) și am descoperit o
prezență impozantă, autoritară fără să-și impună, însă, prin
duritate autoritatea, o personalitate puternică, optimistă, cultivată, o figură de amfitrion, un bun orator, iradiind și siguranță de sine și încredere în ceilalți.
N-am bănuit că, la puțin timp după interviu, o să încep colaborarea cu Ed. Arania și că D.D. îmi „va da brânci” (vorba
lui) în „oceanul literaturii” (tot vorba lui), avertizându-mă
părintește că, mai apoi, va trebui să înot singură. Era omul deciziilor cumpănite, dar ferme și neîntârziate, bun psiholog (ca
să mă împingă să finalizez Fatimata – din manuscrisul neterminat al căreia îi încredințasem vreo 30 de pagini – când
ne-am întâlnit să discutăm avea culese și tipărite 6 pagini pe
care mi le-a înmânat hotărând: „Va fi prima ta carte! Adu-o la
80-100 de pagini!”). A urmat generozitatea: a publicat cartea
gratuit. Astfel de gesturi s-au repetat, în timp, și cu alți începători sau cu scriitori rânduiți în cea lume, ca Magheru, căruia
i-a publicat postumele.
D.D. a fost o persoană controversată. i-am auzit pe unii
lăudându-l, pe alții blamându-l. Unuia dintre acuzatori i-am
cerut să-mi dea un caz concret, unul singur, în care D.D. a
făcut rău cuiva. S-a bâlbâit, s-a înroșit (oare de ce?) argumentul
a fost: „Tu nu l-ai cunoscut înainte”. D.D. își știa contestatarii.
Dar, în peste 20 de ani, nu l-am auzit absolut niciodată, n i c i
o d a t ă, vorbindu-i de rău pe cei care-l ocărau. Îi privea cu
iertătoare seninătate. Uneori, cu bonomă ironie. Asta, ca și
adânca lui credință în Dumnezeu, îl ridică deasupra răutăților
și vanităților lumii.
adrian leSenciuc, scriitor, Președinte uSr Filiala Brașov
Părintele Galeriu spunea că omul se desăvârșește prin trei
dimensiuni: prin propria zidire după chipul lui Dumnezeu,
prin operele sale și prin urmași. Daniel Drăgan, Marele Trecător al acestor zile a parcurs toate căile. Chiar dacă în ceea ce
privește desăvârșirea prin urmași putem vorbi despre școala de
literatură pe care a creat-o, mai întâi în jurul Astrei, apoi în
jurul Araniei și în jurul Grupului de litere-sunete-și-culori Caii
verzi de pe pereți, vom insista asupra operei. Dincolo de a enumera cele peste 30 de titluri, să notăm doar câteva trăsături
care conferă unicitate scrierilor sale. A creat sub amprenta realismului, motiv pentru care am îndrăznit să aduc în proximitatea operei sale instrumente provenite dintr-o posibilă
etnometodologie literară. În ultimele romane, Drăgan a redescoperit satul și a construit un portret imagologic pe fundamente
magice, de factură marqueziană, ba chiar a reușit inserția
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fantasticului în matrița realismului prin alimentarea scriiturii
cu fabulosul de inspirație folclorică și cu marile teme ale culturii europene. În poemele sale, sub semnul „Marii Treceri”
fiind, aparent necontrolata polifonie a fundalului în Hohote
mari auzind a urmărit parcursul fiinţei de carne apropiind
continentele (Continentul Whitman) până la Perimetrul magic
spre a fi abandonat somnului mistic prefigurat în Clipa de apoi.
Ce am mai putea spune despre desăvârșire după săvâr-șirea sa?
Să îl lăsăm pe Daniel Drăgan să răspundă, după aproape zece
ani de când i-am adresat, într-un interviu, întrebarea: De unde
pleacă puterea creativă a ultimilor ani? De unde un asemenea
tumult? „Am irosit mult timp, tinere coleg. Mi-am cheltuit
prima jumătate a vieţii ca pe un ban mărunt. (…) Sunt într-o
permanentă criză de timp, sunt sfâşiat între obligaţiile asumate
la fundaţie, la revista Astra, iar medicul mă ţine strâns în lesă.
Nu ştiu unde este tumultul de care vorbeşti, pentru că masa
mea de scris plânge după mine şi eu prea puţin sunt acolo
unde aş vrea să fiu.”
Scările – adrian MunTeanu, poet
Urc scările, pentru prima oară, în spatele clădirii de pe Bulevardul 15 Noiembrie. Hotărâsem să urmez acest traseu după
o chibzuință destul de scurtă. La cine aș fi putut apela în momentul în care finalizasem primul volum prin care schimbasem
decisiv începutul traseului poetic, de la basme în versuri, la
sonete? intuiam că modificarea putea fi o promisiune sau o
catastrofală cădere. Aveam nevoie de cineva trecut prin toate
situațiile cu care un scriitor hârșit în timp putea să se întîlnească. Un contact care părea decisiv. Îl văzuzem deseori de la
distanță și mi se păruse rigid, un boier care nu admite prea
mare apropiere, care putea pune decis și invariabil o sentință.
M-a primit, cu figura lui maiestuoasă, cu un zâmbet destul de
reținut, așa cum aveam să-l cunosc apoi întodeauna, dar fără
cea mai mică undă de nefiresc al întâlnirii, chiar dacă nu putea
intui care este scopul. O discuție sumară și o surpriză reținută
atunci când aveam să-i spun de sonete. Nu m-a întrebat ce
m-a determinat să procedez la o asemenea schimbare, nu a
mai vrut nimic decât să citească dosarul pe care îl adusesem.
Curând aveam să aud decizia: „continuăm să lucrăm. Citesc
fiecare text și discutăm dacă sunt de făcut modificări.”. Nu-mi
doream mai mult. În zilele următoate textul era gata, cu foarte
puține sonete pe care m-a sfătuit să le scot sau să le înlocuiesc.
Tot textul era trecut în revistă ca un editor adevărat. iar treptele
pe care urcasem mai întâi aveau să se prelungească la nesfârșit.
Publicarea primului volum, comentariul elogios la lansare al
maestrului, manifestări culturale la care începusem să fiu
chemat ca un om care avea deja un statut, apoi lansarea împreună a volumului 2, a dramaticului volum 3, care coincidea
cu stingerea soției, evenimente din viața mea la care Daniel
Drăgan participa deja ca un prieten. Apoi cărțile personale pe
care, în ultimul timp, le scotea cu o fervoare pilduitoare la care
participam activ, uneori citind cu mândrie din romanele
apărute. Am început împreună să schimbăm geometria sălilor
în care ne desfășuram activitățile, să eliminăm plicticoasele
mese de prezidiu, să începem să scoatem opera în față, poezia
ca spectacol. Au urmat alte etape, dar aveam aici baza, omul
pe care să mă sprijin, care să dea ultimul și întotdeauna cel
mai corect verdict. Așa ne-am dus viața artistică a ultimilor
ani. Mereu împreună, mereu cu o căutare de înnoire a mijloacelor de prezentare, mereu în acord, mereu prieteni. Prietenul
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pe care te puteai bizui și de care erai mându. S-au scurs anii,
știam durerile care apăreau, operațiile, suferințele, dar niciodată ștacheta coborâtă. Dimpotrivă. Timpul trecea, dar lupta
pentru înfrângerea lui era tot mai alertă, până la neodihnă.
Într-o zi a fost prea mult. O viață întreagă în slujba frumosului
din noi, predat cu generozitate celorlalți.
Tragicul joc al memoriei – Virgil Borcan, critic literar
Era prin 1984 – 1985. Terminasem gimnaziul sau eram
deja elev la „Șaguna”, nu mai țin minte. Într-o zi, fratele meu
a venit acasă cu un volum nou: Mărgele roșii de Daniel Drăgan.
Știam că merită citit tot ce îmi recomanda el și așa a fost: nu
am mai lăsat cartea din mână. Mama mea încă nu îmbătrânise,
ca cea a unuia din personaje, și nici eu nu îndrăzneam să cred
că îl voi cunoaște cândva pe autor, că mă voi bucura de prietenia
lui și vai, că într-o zi, am să ajung să scriu despre el la timpul
trecut.
Acela a fost, probabil, începutul. După Mărgele roșii mi-am
făcut abonament la „Astra”. Au urmat alte cărți și reviste literare, apoi studiile filologice, colaborarea (de data asta) cu noua
serie a „Astrei” și prietenia, mai corect spus fraternitatea lui
Daniel Drăgan. Am scris în și despre cărțile lui. Am beneficiat
de ospitalitatea și generozitatea lui, de ironia duioasă cu care
îmi arăta că nu-i chiar atât de rău cum mi se pare mie și că
viața e, totuși, frumoasă (i se potrivește de minune, cred, ultimul vers din Hannibal, pentru că emana prin toți porii dârzenia țăranului care nu se sperie cu una, cu două: „Și n-au
învins!”). Viața, nu moartea, pentru că Daniel Drăgan e viu în
memoria celor care l-au prețuit. Tot restul nu-i decât literatură...
laurențiu-ciPrian Tudor, poet
Un maestru. Asta a fost pentru mine. Asta este. Pentru mine
nu este dus, este doar plecat undeva, poate în Arania, pe care
a construit-o prin tot ce a făcut. Un spațiu din cuvinte, unde
avem și noi, câțiva, pașaport. Un maestru e un fel de tată, unul
care te aruncă în scăldătoare, care te încurajează și care te îndrumă, adică îți dă un drum, drumul tău, pe care tu, de teamă
și din nepregătire, încă nu-l vezi și nu-l crezi. Un maestru te
ia la luptă, așa că pot spune „da, am fost la război cu D.D.”,
am stat la dreapta sa și am luptat contra timpului, durerilor,
prostiei și a morții. Ca niște cruciați. Zece ani, plini de multe
bucurii, de preumblări, de evenimente, de credință în puterea
nemuritoare și mântuitoare a cuvântului și a prieteniei. În
soare, prin deșert. Niciodată exclusiviști, niciodată doar noi,
ci gata oricând să însoțim orice pelerin, orice căutător. Un
maestru este generos, suportiv, iertător și ferm. D.D. mi-a predat, destul de devreme, principiul adevăratei relații (o transmitea mai departe; lui îi venea de la Steinhardt, lui Steinhardt
îi venea, poate, de la Aristotel): „câtă prietenie atâta exigență!”. Un motto-cerc numai bun de pus pe scutul de luptă!
Îl dau și eu mai departe. Un maestru iubește ceea ce face și
D.D. trăia prin și pentru cuvânt și știa că el vine rafinat din
viață trăită până la plăsele. Un maestru lasă urme și urmași.
Un maestru e sobru, un maestru râde puțin și mai ales cu
ochii. Maestrul meu a plecat, a plecat demn, tăcut, plin de
speranță. Am plâns, mi-am aruncat privirea suliță în orizont,
am încălecat (pe caii verzi de pe pereți!) și am plecat iarăși la
luptă. În numele maestrului!
grupaj realizat de Laurențiu-Ciprian Tudor
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