
Dan Dănilă:
Oraşe ascunse, 
Editura Armania, 
Sibiu, 2016, 84 p.

Poet, artist plastic, traducător (cf. Dicţionarul Scriitorilor
Români de Azi, „Porţile Orientului”, p. 172), Dan Dănilă –
originar din părţile Sibiului (s-a născut în Şura Mică, în
1954) şi stabilit în Germania (la Leonberg) – a ajuns cu
Oraşe ascunse la cea de-a treisprezecea apariţie editorială.
Nu i-am citit niciuna dintre cărţile anterioare, aşadar în-
cercarea de a-i aproxima datele originalităţii îşi propune
ca suport câteva din observaţiile celor mai avizaţi comen-
tatori de până acum ai poeziei sale: Mihai Gălăţeanu,
Horia Gârbea, Silviu Guga, Alexandru Lungu, Gheorghe
Mocuţa, Mircea Petean, Titu Popescu, Radu Vancu ş.a.
Dar şi aşa, eventuala apropiere a acestui „poet metodic”
(Alexandru Lungu, în „Agro”, nr. 11/ 1994) de unii dintre
„nouăzeciştii” sau „douămiiştii” cu care „se învecinează”
prin debut, inclusiv prin unele afinităţi de limbaj şi atitu-
dine „estetică” (culturalism, ataşament faţă de inconştient,
defularea personală a unor trăiri la nivel existenţial şi 
„autenticismul biografist”), poate reprezenta un risc. Aşa
cum observa Radu Vancu (2014), „poemele lui Dan
Dănilă sunt născute cumva vechi, dar ele se vor şi învechi
mai greu decât multe alte noutăţi ale vremurilor noastre.”.

Drumul parcurs de poezia lui Dan Dănilă de la volu-
mul de debut (Dintr-un sertar, Editura ansib, 1993),
marcat de „preferinţa pentru forma îngrijită” (Titu Popescu,
în „Jurnalul literar”, nr. 1-6/2012), receptată de Horia
Gârbea ca un inconvenient („Uneori se apucă să scrie cu
rimă şi ritm deşi ele îl constrâng să îşi prefacă adevărata
natură.”, „Luceafărul de dimineaţă”, nr. 25 -26/ 2012), la
Oraşe ascunse (unde, la fel ca în Dimineaţa târzie – 2013
sau Ispita labirintului – 2014, Dan Dănilă „a ajuns să nu
mai aibă prejudecăţi prozodice”, cum se exprima Silviu
Guga), este insinuat de însuşi determinativul „ascunse”.
Lamento-uri existenţiale (cf. Titu Popescu), poemele din
Oraşe ascunse sunt aproape „narate”; doar două poezii, 
Minune (p. 9) şi Vamă (p. 67), mai au rimă şi ritm. Forma
îi relevă „dilirionismului” (concept pus în circulaţie de
Ruxandra Cesereanu cu referire la „douămiism”) lui Dan

Dănilă substanţa personală: „...m-am desprins de lucruri.../
voi avea altă memorie cu alt viitor/ precum în pragul unei
cârciumi necunoscute,/ când uiţi drumul spre casă” (p. 27).
„Sensurile şi profunzimile separării, (ale) alienării în toate
gradele obscurului”, remarcate de Ştefan Stoenescu (cf.
textul de pe coperta IV a volumului Ispita labirintului,
2014), îmbracă uneori în Oraşe ascunse forma unor viziuni
peisagistice aproape somnambuleşti: „Peisajele mele de
noapte funcţionează/ cum vin şi insomniile, femei despletite/
nechemate, vitale, furtuni ale sângelui/ Apar cu precizie
matematică pe tavan” (Lanterna magică, p. 39) sau „Îmi
amintesc o casă bolnavă ca un om într-o rână/ printr-o fantă
îngustă moartea privind sau ordalia/ prefăcută în pasăre cu
limba tăiată. Creierul arde/ pe celălalt mal cu negre corăbii
unde fluxul adună/ tot sideful lunii. Sună alarma dar nimeni
nu fuge/ spre unicul far, naufragiatul e uitat de secole. Doar/
sirenele palide cântă iar sânii lor fără lapte parcă/ sunt nişte
faguri uscaţi, par încheieturi de păpuşi/ stricate...” (Vis, 
p. 66). 

Dan Dănilă îşi asumă condiţia de „pieton rătăcit printre
alţi pietoni/ anonimi cu ochii de plumb topit/ lenţi, cenuşii”
(p. 40). Poezia devine un fel de Jurnal de bord (cf. titlul
poemului de la p. 59), iar notaţiile dau textului densitate,
şochează, scot la vedere părţile ascunse ale oraşelor, le am-
plifică, le conferă acea capacitate pe care numai scârţâitul
cretei pe tabla neagră o mai avea, de a pune în funcţiune
neurastenii latente: „Muzicuţa cerşetorului în faţa unei bise-
rici/ acoperă orga, rezonează cu bronzul coclit/ al inimii civi-
lizate gata să devină tandră./ Sparge zidul sonic, ca o rachetă
nucleară.” (Cântec urban, p. 7). Alteori notaţiile citadine
(„Un câine ud sub felinar şi lună” – Câine ud, p. 17) reac-
tivează „melancolii”: „Tinereţea, un tablou fovist aruncat
sub pat/ şi căutat toată viaţa...” (p. 32). 

Peisajul fovist redimensionează „pastelul”, transformând
„elementul dinamizator” din final, în a cărui introducere
Alecsandri era „maestru”, în pretext evocator: „Obsesia
păpădiilor din picturile foviste,/ galbenul de pe toate copertele
revistelor/ şi mult mai târziu (sub florile soarelui),/ îmbătat
de polenuri venind dinspre nori/ ca durere de tâmple într-o
vară indiană./ Mă îndrăgostisem, la o lecţie de pictură/ de
tubul acela de cadmiu adus din Paris/ (iar Luvrul era foarte
concret – de atins/ cu vârful pensulei muiată în apa Senei)/
Un lan de grâu, atât de cald în copilărie,/ eram blond iar
bunica mă căuta: Hamlet,/ Hamlet, unde eşti, hai acasă măi
băiete!/ Cât de departe e acum ascunzişul acela/ cum să fac
să-l revăd, unduit şi discret...” (Păpădia, p. 44).
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Mircea Moţ:
Însemnări de la Mancha, 
Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 2015, 140 p.

Câteva dintre eseurile care alcătuiesc sumarul cărţii
Însemnări de la Mancha au fost publicate iniţial în „Astra”,
în cadrul unei rubrici cu titlu identic. Doar că „La Mancha”
nu denumeşte, în cazul acesta, un spaţiu situat între coor-
donatele realului geografic, ci – mai curând – tărâmul ne-
substanţialei nemuriri a ficţiunii, cum se exprimă autorul
cu trimitere la George Steiner (p. 121). Produs al imagi-
narului căruia i-a devenit prizonier Alonso Quixano din
cauza romanelor cavalereşti devorate înainte de a se meta-
morfoza în „El ingenioso hidalgo”, pornit să se ia la trântă
cu morile de vânt, Mircea Moţ parcurge însă un drum 
invers. Acela al reîntoarcerii la text: pagini mai mult sau
mai puţin cunoscute din Alecsandri, Creangă, Eminescu,
Caragiale, Slavici, Rebreanu ş.a., citite şi (în mod sigur)
recitite în primul rând din interes didactic (dată fiind 
îndelunga activitate a autorului la catedră, ca eminent pro-
fesor de limba şi literatura română), sunt re-văzute acum
cu dioptriile eruditului, dar şi cu subînţeleasa convingere
că textul literar nu este niciodată pură comunicare lingvis-
tică, ci activitate semiotică. Aşadar recitirea, fără a se lăsa ispi-
tită de capcana recontextualizării, devine pentru Mircea
Moţ prilej de a redescoperi o „altă lume” decât aceea oare-
cum familiară, o lume revelată de simbolistica textului, pe
care încearcă să ne-o comunice prin asocieri şi reinter-
pretări de indiscutabilă originalitate. Însă cum procedeul,
folosit şi într-o carte anterioară (Ion Creangă sau pactul cu
cititorul, Editura Paralela 45, 2004), a fost întâmpinat cu
unele rezerve, „amendamente” chiar (cf. Cătălin Sturza,
„România literară”, nr. 36/2004), titlul Însemnări de la
Mancha poate fi înţeles şi ca o „punere în gardă” a citito-
rului. Prezumţie întărită de citatul decupat din Mobilitatea
privirii a lui Eugen Negrici, pe care în mod inspirat, cum
observă Alina Camelia Stanciu (cf. „Sub semnul lecturii”
– Mircea Moţ, „Vatra veche”, anul VIII, nr. 1/85, ianuarie
2016, p. 40), Mircea Moţ îl alege, de această dată, drept
scut: „...poţi parcurge textele cu gândul de a găsi, de a desco-
peri sau de a căuta, ceea ce nici opera, nici autorul nu ar fi

vrut, realmente, să spună sau să arate. Obiectul, textul... nu
contează decât ca pretext al unor exerciţii reîntemeietoare.”.

Într-adevăr, „exerciţii reîntemeietoare” par să fie eseurile
lui Mircea Moţ: „Un spirit reîntemeietor” este titlul mar-
ginal al cronicii făcută cărţii de Florin Şindrilaru, publi-
cată în Chiriaşul secundei: cronici, eseuri, comentarii,
Editura Libris Editorial, Braşov, 2016, vol. II, pp. 80-90.
Cititorul este convocat să participe, împreună cu autorul,
pe baza unor criterii atipice de receptare semiotică şi a unei
bibliografii neconvenţionale (Solas Bancompagni, Jean
Chevalier, Alain Gheerbrand, Louis Claude Saint Martin,
Nicolae Steinhardt, Ion Vartic, Cornel Regman etc.), la
descoperirea unor semnificaţii aproape derutante în pagi-
nile unor opere literare devenite „clasice” prin includerea
lor constantă în programele şcolare. 

În Un personaj şi lecturile sale (p. 115), Ion al lui Liviu
Rebreanu, „care citea cu încântarea naivă a celui care se 
bucură descoperind în semnul grafic lumea pe care acesta o
reflectă”, este integrat unui destin thanatic, prin focalizarea
juxtapusă a două scene cunoscute: una din capitolul Săru-
tarea, cealaltă de la sfârşitul cărţii: „În finalul romanului,
Ion este ucis de Gheorghe, «ţăranul», «agricultorul», în greceşte.
În limbajul realist e vorba de o rimă, fireşte. În planul de
profunzime însă ţăranul este surprins săvârşind un gest aproape
ritualic.” (op. cit., p. 117). Reuşit este şi fragmentul „Ilie
Moromete şi dublul său” din eseul Fascinantul personaj
(pp. 118-128). Episodul tăierii salcâmului este decontex-
tualizat şi reinterpretat într-o notă simbolistică surprinză-
toare. De referinţă este şi „Drumul spre text” (pp. 62-67)
din eseul mai amplu Creangă după Creangă, publicat întâi
în Contemporanul. Semn că eseistul Mircea Moţ îşi expune
fără complexe în Însemnările de la Mancha disponibilităţile
mai vechi – aceea de a analiza simbolurile operei lui Ion
Creangă, remarcată de Cristian Vieru în „Mişcarea literară”,
anul XIII, nr. 1/45, 2014, p. 15, evidenţierea semnificaţiilor
de profunzime ale textului (Constantin Miu), capacitatea
de a face inofensive „ticurile didactice”. Mai mult, citito-
rului i se oferă şi delicii. Pentru cine nu a citit Praful de pe tobă,
cartea de memorialistică a lui Ştefan Baciu, fragmentul
„Teza de doctorat şi bicicleta” (pp. 135-140), care „poves-
teşte” drumul grupului format din Eugen Jebeleanu, Mihail
Chirnoagă, Octav Şuluţiu şi Ştefan Baciu la Zărneşti în anul
1938, replica dată de autorul Căderii în timp controlorului
C.F.R., care i-a contestat valabilitatea permisului de călătorie,
poate rămâne memorabilă: „Carnetul nu numai că este bun,
dar este atât de perfect, încât îl pupă în cur şi Dumnezeu.”.
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Iustin Panţa: Mult înainte de sosirea 
trenului ea se gândeşte, 
Casa de Editură Max Blecher, 
Bistriţa, 2014, 103 p.

Nouăzecist prin debut (Obiecte mişcate, 1991) şi prin
cărţile publicate ulterior în scurta sa existenţă pământească
(1964-2001), Iustin Panţa „este unul dintre cei câţiva care
au definit poezia românească din ultimul deceniu al seco-
lului trecut.” (Claudiu Komartin, „Nota editorului”, p. 5).
Originalitatea i-a fost remarcată încă de la primele apariţii
editoriale: „Polifonia la Panţa deplasează interesul poeziei
de la confesiune, plâns sau bocet pe situaţie, dialog sau
secvenţa epică. Poezia (...) îşi schimbă complet aspectul:
aceeaşi stare se poate exprima prin mai multe voci, aceeaşi
biografie poate aparţine mai multor indivizi.” (Mircea
Martin, 1992). Din acest punct de vedere, antologia pre-
faţată de Rita Chirian (a treia după Cealaltă obişnuinţă,
apărută la Editura Dacia, colecţia „Poeţi sibieni”, publicată
în 2002, şi Obiecte mişcate, Editura Vinea, colecţia „Opere
definitive”, 2003, şi a patra carte a lui Iustin Panţa apărută
postum) are, în primul rând valoare documentară (obser-
vaţia îi aparţine lui Dan-Liviu Boeriu, Poesis Internaţional,
nr. 2/16, 2015). Ea sintetizează, într-un număr restrâns
de pagini, toate datele estetice ale poeziei lui Iustin Panţa:
ambivalenţa, permanenta alternare a planurilor (a planului
concret, descriptiv-narativ, cu planul metafizic insinuat în
replicile „personajelor” sau în intervenţiile autorului), ba-
nalul investit cu forţa de a-şi revela identitatea lirică,
„asumarea rafinată a informaţiei prozaice, inclusiv din ca-
tegoria faptului divers” (Alex Ştefănescu), „minimalismul
americanilor şi postexpresionismul germanilor, exactităţile
suav-dezabuzate ale lui Mircea Ivănescu” (Virgil Nemo-
ianu), obsesia cuplului etc. Pe de altă parte, ţinând cont
de faptul că Iustin Panţa s-a format şi şi-a dobândit noto-
rietatea prin apartenenţa la grupul poeţilor din jurul re-
vistei „Euphorion”, fiind şi un apropiat al lui Mircea
Ivănescu (au scris chiar o carte împreună, Limitele puterii
sau mituirea martorilor – 1994) – care (până la un punct),
i-a fost un fel de „ înainte-mergător” –, apariţia antologiei
Mult înainte de sosirea trenului ea se gândeşte este parte
componentă a demersului programatic prin care sibienii
contribuie la fixarea cât mai exactă în posteritate a imaginii
poetului Iustin Panţa (vezi şi Colocviul Naţional Zilele
Poeziei Iustin Panţa, ajuns în 2015 la a XIV-a ediţie). Prin
eleganţa grafică, prin inspirata înlănţuire a celor 61 de
poeme ce-i alcătuiesc sumarul (selecţia lor a fost făcută de
Dumitru Chioaru, Ioan Radu Văcărescu şi Rita Chirian),
antologia se constituie într-un tot unitar ce seduce şi trans-
formă lectura într-un ceremonial. Astfel, Mult înainte de

sosirea trenului ea se gândeşte poate fi receptată, cum s-a şi
dorit, ca o „carte specială”, „încât prin texte irizează, firesc,
melancolicul, tristeţea ivănesciană, ceremonialul unui ex-
cavaj încet – ca dragostea – în esenţa lucrurilor, în struc-
tura lor intimă şi aparent de nepătruns.” (Rita Chirian, p.
7). Nu au fost omise nici câteva dintre poemele devenite
„celebre” încă de la prima lor apariţie. Printre acestea, Sol-
datul Nelu (din Obiecte mişcate), cu excepţională „scenă
reală”, inventată: „Părtaş la griji/ în gară, la miezul nopţii,
alături de câţiva călători./ Impiegatul a uitat deschis mega-
fonul prin care se anunţă/ sosirea şi plecarea trenurilor. În
încăpere s-a strecurat/ o pisică: a sărit pe scaun, de acolo pe
masa cu aparatul/ şi a început să toarcă. În gară, torsul pisicii
prelucrat la/ microfon i-a îngălbenit de spaimă pe călători.
Deodată/ pisica a mieunat sinistru, probabil că impiegatul
a/ reintrat în cabină, a zărit-o acolo şi a lovit-o. Urletul/
pisicii a dus la paroxism spaima călătorilor. Impegatul/ s-a
aşezat la masă şi a anunţat o întârziere.” (p. 19). Alte poeme
înlesnesc accesul la componenta etică a poeziei lui Iustin
Panţa: „Mi-a spus tatăl meu odată/ (altădată mi-a spus: ano-
nimatul e sfânt)/ tu, fiul meu, pe toate le-ai făcut de-a-ndoa-
selea:/ ai avut un copil şi nu erai însurat,/ te-ai însurat fără
să ai o meserie,/ ţi-ai cumpărat tablou şi nu aveai perete de
care să-l atârni./ Eu îi răspundeam: chiar şi în momentul/
când glontele pornit din puşcă/ mai are câţiva centimetri
până la tâmplă/ mai poţi să răstorni lumea, nu te îngrijora,
tată./ Fiule, mi-a spus tatăl meu mie, astea sunt vorbe,/ eu
îţi spun: bucură-te, căci fiecare gură de aer/ este o bucurie./
Nu uita: aproape jumătate din viaţă dormim,/ în somn
nimic nu-i deosebeşte pe cei fericiţi de cei nefericiţi,/ pe cei
buni de cei răi./ Să dormi mai mult cât eşti tânăr, la bătrâ-
neţe mai puţin./ Tată, i-am spus eu tatălui meu, când mă
gândesc/ că peste o sută de ani/ nici unul dintre oamenii de-
acum nu va mai fi/ îmi vine să vomit./ Nu te nelinişti, asta
nu contează câtuşi de puţin./ Ascultă-mă:/ aşa cum vreau să-
mi mişc părţile paralizate/ ale trupului meu/ spre stânga şi
ele se întorc, dimpotrivă, spre dreapta,/ aşa se întorc şi faptele
noastre asupra noastră, curând./ Dar stai, unde pleci atât de
zorit.../ Trebuie să fie o scenă teribilă aceasta: să mori iarna
şi să/ nu ţi se topească fulgii de zăpadă pe obraz.” („Tatăl către
fiul său”, pp. 77-78).

Anca Sîrghie:
Lucian Blaga şi ultima lui muză,
Editura Techno Media, 
Sibiu, 2015, 200 p.

Anca Sîrghie, membră a Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia, cadru didactic universitar la Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu, preşedintă a Ligii Culturale România-
Franţa-Sibiu, a câştigat un bun renume prin contribuţia
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adusă cunoaşterii şi promovării scrierilor lui Radu Stanca.
Bogat ilustrată iconografic (unele fotografii au valoare do-
cumentară) şi beneficiind de un dens „Cuvânt înainte”
(pp. 7-12) semnat de Ovidiu Drâmba, Lucian Blaga şi ul-
tima lui muză este o lucrare de interes bibliografic pentru
viitorii cercetători ai vieţii şi operei autorului Poemelor lu-
minii, dar şi pentru cititorul pus în situaţia de a completa,
nuanţa sau chiar corecta informaţii obţinute din exegezele
mai vechi: Viaţa lui Lucian Blaga de Ion Bălu, Tatăl meu,
Lucian Blaga de Dorli Blaga, Opera literară a lui Lucian
Blaga de George Gană ş.a. Consistente din acest punct de
vedere sunt paginile 13-86: „povestea” întâlnirii dintre Anca
Sîrghie şi Elena Daniello („Greieruşa” versurilor lui Lucian
Blaga) şi interviul, sub forma unui „dialog în două trepte”,
luat acesteia.

Elena Daniello (1910-2010) a fost (după Cornelia,
soţia lui Lucian Blaga, Domniţa Gherghinescu Vania, 
Eugenia Mureşan, Coca Rădulescu şi celelalte enumerate
de Zenovie Cârlugea în Solstiţiul Sânzienelor, Editura Mă-
iastra, Târgu-Jiu, 2010), poate, cea mai importantă femeie
(„Fii lângă mine. Că-n mine eşti cu putere de nerostit. Şi cu
aceasta «Faust I» e gata. Poemul în româneşte e al tău. Îmi
dai voie să te sărut?” este dedicaţia scrisă pentru E.D. pe
primul volum din Faust tradus de Blaga după ce fusese
scos din învăţământul universitar şi mazilit la Biblioteca
Universitară din Cluj) care a influenţat viaţa (de zi cu zi)
şi opera blagiană din ultimii 16 ani de dinaintea „Marii
treceri”: „Eu cred că am apărut ca o prezenţă tonică în viaţa
poetului exact atunci când Cornelia, bolnavă şi obosită de
nobila-i descendenţă, nu mai putea fi sprijin moral şi el avea
nevoie de un asemenea reazim atunci când creaţia lui era
pusă la index şi el era nevoit să-şi trimită la topit propriile-i
volume.” (Elena Daniello, p. 38). 

Născută Puşcariu şi originară din Bran (Sohodol), Elena
Daniello şi-a petrecut copilăria la Breţcu, a urmat (înainte
de studiile universitare la Paris, întrerupte din motive finan-
ciare) cursurile Liceului „Principesa Elena” din Braşov, pe
vremea directoratului lui N. Orghidan, stabilindu-se, în
cele din urmă, la Cluj, unde s-a specializat medic stoma-
tolog şi a devenit soţia lui Leon Daniello – profesor de
pneumoftiziologie la Facultatea de Medicină, autor al unui
„Curs elementar de ftiziologie” (1949) şi un cadru didactic
„foarte sobru şi totodată un excepţional om de cultură
care, pe lângă buna pregătire profesională în domeniul şti-
inţific, mai avea şi o remarcabilă cultură umanistă, pentru
că citea multe lucrări fundamentale din domeniul filosofiei,
literaturii, artelor plastice şi muzicii.” (Ovidiu Drâmba, pp.
7-8). Ceea ce explică faptul că i-a devenit „consultant” lui
Blaga, pe când acesta îl traducea pe Faust, după cum reiese
din dedicaţia de pe ediţia princeps: „Strălucitului şi bunului
meu prieten, Leon Daniello, care a urmărit realizarea acestei
opere pas cu pas, cu poveţe şi îndemnuri.” (p. 30).

Relaţia dintre Elena Daniello şi Lucian Blaga a fost, în
aceste condiţii, complexă, şi a avut o evoluţie graduală, pe

care „Greieruşa” o evocă astfel: „Pe Lucian Blaga îl cunos-
cusem la o cină în familia Bologa din Cluj. L-am reîntâlnit
în refugiu la Sibiu.” (p. 29); „Pentru că Lucian venea la noi
chiar câte trei zile pe săptămână, adică luni, miercuri şi
vineri, soţia lui ar fi putut să sufere. De aceea i-am transmis
că, dacă ea este deranjată, eu voi avea puterea să-i interzic
să vină în casa noastră.” (p. 38); „Este dificil să reconstitui
când s-a trecut de la prietenia colocvială între «Lulu popii»
din Lancrăm şi «fata învăţătorului» din Breţcu spre un 
sentiment care a devenit forţa propulsoare în plan creator.” 
(p. 55). Cert este că aceasta s-a transformat în „amitie
amoureuse”, după 1950 („Din păcate aceasta a coincis pen-
tru amândoi cu perioada cea mai grea, plină de privaţiuni
şi ameninţări, a stalinismului.”, p. 31) şi s-a desfăşurat pe
parcursul a 11 ani, destul cât (datorită intensităţii sale afec-
tive) să lase urme memorabile, în primul rând în lirica lui
Blaga, în Pădureanca, Povestea, Risipei se dă florarul, Portret
etc. Apoi, Elena Daniello a fost prototip pentru personajul
Ana Rareş din Luntrea lui Caron. Dintre poezii, merită re-
produse cel puţin două. În primul rând, Portret („Culori
am pentru tot ce se vede/ şi pentru ce mai e veşmânt./ Culorile
le iau din apă/ din dulci otrăvuri şi din vânt/ Doar pentru
cele ce-s adaos/ venind din sfânta ta planetă,/ culori eu n-am
în graiul lumii/ şi nici uleiuri pe paletă”, p. 37), despre care
Elena Daniello spune: „Ne aflam pe Str. Emil Isac din Cluj.
Privindu-mă, Lucian mi-a spus pe neaşteptate: «Uite, aşa ar
trebui să te picteze pe tine Mattise... să-ţi facă un portret...»
«Ei, Mattise, cum să ajung eu la Mattise? Dar fă-mi-l tu,
da, tu ai putea să-mi faci un portret...»”. Şi Lucian a scris
poezia Portret (p. 59), al cărei text a inspirat-o pe Lucia
Pisso, care i-a făcut şi ea „portretul” Elenei Daniello.
„Greieruşa” este totodată şi ecoul puternicului presenti-
ment al morţii care începuse să-l ia în stăpânire pe Blaga:
„Greu e totul, timpul, pasul/ Grea-i purcederea, popasul/
Grele-s pulberea şi duhul/ greu pe umeri chiar văzduhul/
Greul cel mai greu şi mare/ fi-va capătul de cale./ Să mă-npace
cu sfârşitul/ cântă-n vatră greieruşa:/ Mai uşoară ca viaţa/ e
cenuşa, e cenuşa.” (p. 44), pe care Elena Daniello îl ad-
notează: „Boala declanşată a schimbat direcţia preocupărilor
lui Lucian... se stabilise că el avea cancer pulmonar, drept
care sfârşitul îi era aproape.” (p. 44). 

Pe lângă asemenea „detalii”, confesiunile Elenei Daniello
întregesc şi nuanţează aspecte relevante pentru biografia
personală şi culturală a lui Lucian Blaga, precum: geneza
poeziei Cânele din Pompei (la care Blaga a lucrat 31 de ani),
geneza poeziei Bocca del Rio, inspirată de satul Gura Râu-
lui din Mărginimea Sibiului (unde cel mai modern hotel
construit după 1990 poartă numele poeziei lui Blaga şi are
la intrare bustul poetului), implicarea lui C. Daicoviciu
(„Scrie, măi Luciane, că nu te mai pot apăra şi ăştia chiar te
arestează”, p. 42) în a-l obliga pe L.B. să scrie infamul
pamflet Farsa originalităţii, deşi în 1934 îi dăruise lui Cio-
ran un exemplar din Cenzura Transcendentă cu următorul
autograf: „lui Em. Cioran, un capitol de metafizică şi toată
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prietenia, L. Blaga.” (p. 41), călătoria făcută de Lucian
Blaga la Ocna Sibiului, ca invitat al Eugeniei Mureşan
ş.a.m.d. Tocmai de aceea se cere amendată o „concesie” 
făcută de Anca Sîrghie prostului gust: reproducerea (cf.
pp. 160-161) epigramelor citite la cenaclul „Liga Scriito-
rilor Români – Filiala Cluj-Napoca”, de un oarecare Vasile
B. Gădălin.

Nicolae Coande:
Nu m-au lăsat să conduc lumea, 
Casa de Editură 
Max Blecher, 
Bistriţa, 2015, 78 p.

Nicolae Coande afirmă „Am scris cartea asta timp de
cinci ani, fără să mă gândesc că o voi publica, iată, la 20 de
ani de la debutul editorial.” (cf. ainşlagul copertei a IV-a).
Pe parcursul celor cinci ani, bibliografia de autor a lui
Nicolae Coande a fost marcată de doar două evenimente
editoriale – antologiile VorbaIago, în 2012, şi Persona,
2013 –, astfel încât e de presupus că, în toată această pe-
rioadă Nu m-au lăsat să conduc lumea trebuie să fi fost „asul
din mânecă” al poetului preocupat să-şi dezvăluie statutul
de „homo sacer”: „excomunicatul, cel autodesemnat să
provoace şi să ilustreze diferenţa, dincolo de lege şi totuşi
înăuntrul ei – figura noastră în oglindă, aşa cum nu avem
mereu puterea de a o recunoaşte.” (ibidem). Aşadar un „crez
literar” aproape straniu, dacă nu cumva „ mistic” („Nicolae
Coande e cel mai sever mistic – al poeziei, dar nu numai –
dintre poeţii de azi.” – Al. Cistelecan, text pe coperta IV),
pe care trimiterea la Nietzsche mai mult îi înceţoşează
decât să-i reveleze absconsul. Cert este că cele 36 de poeme
(structurate în trei cicluri – „Impostura”, „Fochistul negru”,
„Chipul”, ca posibile ipostaze/ trepte ale iniţierii în par-
curgerea distanţei dintre „excomunicat” şi „figura noastră
în oglindă, aşa cum nu avem puterea de a o recunoaşte”)
reprezintă cu adevărat „asul din mâneca” unui jucător ex-
ersat (între volumul În margine din 1997 şi Nu m-au lăsat
să conduc lumea, Nicolae Coande a mai publicat cinci
cărţi). Aruncându-l pe masă, acesta câştigă definitiv pariul
cu Poezia. O poezie scrisă parcă pe marginea Neantului.
La suprafaţa textului, expresivitatea se constituie specta-
culos din asocieri lexicale imprevizibile: „... în Spreeathen
Fuhrerul îşi scutură luna din păr/ nehotărât între două femei
palpez ficatul metaforei/ ochii nu pot privi toată viaţa/ o
floare de măr.../ de-atâta pace germană vorbeşte singură prin
gări” (Impostura, p. 16), inventarea unor paralelisme le-
xicale pentru arhetipurile consacrate: „Greaca lui Dum-
nezeu atât de imperfectă vechiul şi noul terorism” (Greaca
lui Dumnezeu, p. 17), reeşaparea unor „tropi prăfuiţi”
(„bunăoară epandiploza: Tatălui meu i-ar fi trecut atunci

prin cap să-i trec prin cap lui Ceauşescu un glonţ” – p. 60),
segmentarea discursului narativ prin enunţuri gnomice
(„Timiditatea în artă nu e o scuză” – Viaţa secretă a mamei
mele, p. 20) şi din repovestirea livrescului („Celan îm-
brăţişat în Sena de-un meşter german/ Gherasim Luca scu-
fundat în valul qui a l’air d’allumer/ le feu sur terre/ poeţii
nu mai au loc astăzi pe poduri/ Negoiţescu singur în camera
de la München/ unde-şi scria istoria pe sex/ Cioran etc. etc.
– Musca din grădina secretă, p. 46). Toate acestea pentru
ca subtextul, controlat cu luciditate dar şi cu un excesiv
de bine mascat simţ al ludicului, să se exteriorizeze în vi-
ziuni. Iată una, sumbră: „Trebuie să înţelegi că frumuseţea
vine din pământ,/ dar nu trece dincolo de noi/ Noroiul de pe
tălpi pe limbă dus este religia în care/ ne-am trezit/ locul unde
am scris şi am iubit femeile din cortul nostru./ Auzi cum
strigă după dragoste tot omul obosit/ să nu i se răspundă?/
Totul începe într-o dimineaţă cu o mică înţepătură/ în piept/
şi se va termina cu o ciupercă verde într-o ţară/ cu nume greu
de pronunţat – mai ales dacă e noapte./ Gândeşte-te, sunt oa-
meni fără gură sau cu limba/ smulsă/ în camerele morţii unde
lumina e un petec negru/ îngăduit de pleava lumii/ cei ce fac
aur din oase zdrobite şi apoi turnate/ în lingouri/ care ţin
Banca. Cărăm la ele cu cântec înainte/ Biblia de noroi se scrie
cu litere cât omuleţii ca noi.” (Noroiul, p. 32). Însă poate
cel mai frumos text din Nu m-au lăsat să conduc lumea este
mega-poemul Bărbaţii din literatura familiei noastre (p. 58),
în care cititorul poate descoperi toate elementele prin care
se particularizează originalitatea formulei unui poet pe care
un alt important poet (Ioan Moldovan) îl portretiza con-
vingător: „Coande scrie ca un exilat într-o lume pe care a
ajuns să o cunoască atât de bine, încât ea pare un ţinut lăun-
tric, atins de mari maladii aupra cărora poetul acţionează
cu practicile magice ale poeziei, un mix de spirite: elegiac,
moral, critic, sarcastic, melancolic-nostalgic, vitupe-rant, sen-
timental, (încât) poemele din cartea de acum sunt ca nişte
asolamente intens cultivate de dezolare...” (în „Familia”, seria
a V-a, anul 52/152, nr. 1/602, ianuarie 2016, pp. 22-27).

Gabriel Argeşeanu:
Marin Preda – 
dialoguri, amintiri, confesiuni,
Editura TipoAlex, 
Colecţia „Drum”, serie nouă, 
Alexandria, 2015, 88 p.

În Bibliografia Marin Preda, cartea publicistului teleor-
mănean Gabriel Argeşeanu (aflată şi ea printre cele sosite
la redacţie în ultima vreme) trebuie situată în imediata
vecinătate a unui demers istoriografic similar semnat de
Stan V. Cristea. Autorul unei performante bibliografii cri-
tice, acesta din urmă a publicat în 2015 la editura Aius
din Craiova lucrarea Marin Preda între oglinzi. Tot lui, de
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altfel, îi şi aparţine observaţia referitoare la oportunitatea
oricărei încercări de a căuta „noul” în legătură cu viaţa şi
activitatea lui Preda, justificând (într-un fel) şi semnalarea
pe care o facem acestei apariţii editoriale aparţinând lui
Gabriel Argeşeanu: „Istoria literară are întotdeauna nevoie
de certitudini, însă în ceea ce-l priveşte pe Marin Preda, poate
că nu le va avea niciodată în deplinătatea lor, în realitatea
nudă a faptelor.”. Iar demersul lui Gabriel Argeşeanu îi
susţine afirmaţia. Cele câteva dialoguri ale autorului cu
Dan C. Mihăilescu, Alexandru (Sae) Preda, Sorin Preda,
sau confesiunile lui Ştefan Baltac, Florea Burtan, Anghel
Gâdea etc. comunică informaţii inedite, le nuanţează sau
„corectează” pe unele de „notorietate”. Deseori însă, „noul”
documentar nu reuşeşte decât să sporească enigma. Este
cazul „valizei cu documente” („Povestea cu valiza este mult
exagerată şi scoasă din context.”, susţine Sorin Preda, p. 28),
în care s-ar fi aflat manuscrisul romanului Era ticăloşilor
(cf. şi cartea Marianei Sipoş Dosarul Marin Preda), dis-
părută definitiv în 1980, după moartea lui Preda. Nici
Alexandru (Sae) Preda nu reuşeşte să „descopere adevărul”,
doar subliniază implicarea lui Cornel Popescu (fostul re-
dactor-şef al Editurii Cartea Românească) în confiscarea, de
către fosta Securitate, a tot ceea ce a rămas de la Marin Preda:
„Cornel Popescu ştia locul unde au fost duse documentele ridi-
cate de la Cartea Românească de cei de la Securitate şi cei de
la Procuratură şi, poate, chiar şi din cele aflate la Mogoşoaia
despre care familia nu a mai aflat. Cred că ştia destul de
multe, pentru că Mariana Sipoş l-a contactat şi nu a vrut să

se confeseze. A răspuns doar: «Da, da, da...».” (p. 21). Alte-
ori, amintirile nu sunt decât simple „literaturizări”: „Bă
beliţilor, de ce faceţi altora viaţa imposibilă? Duceţi-vă de
unde aţi venit şi spuneţi stăpânilor voştri că eu, Marin Preda,
nu mă mut de aici când vor ei, ci atunci când voi putea.” (p.
35), i-ar fi admonestat autorul Moromeţilor în 1974 pe cei
veniţi să oblige Cartea Românească să se mute de pe Calea
Nuferilor 35, unde avea sediul, la Casa Scânteii, cum
hotărâse Ceauşescu. În mod sigur, cele mai importante
documente inedite din cartea lui Gabriel Argeşeanu sunt
facsimilele celor două scrisori adresate de Preda familiei
Baltac (prima datată 5 august, ziua mea de naştere) şi sorei
sale Ilinca (a doua, datată 31.XI.67, Buc), cuprinse în
paginile 64-66. Redăm textul celei de a doua: „Dragă Il-
inco, Vineri pe la prânz o să vin pe-acasă cu cineva de la tele-
viziune, care o să mă filmeze pe mine, pe mama, pe tine şi
cine-o mai fi pe-acasă, Miţa sau Dida. Aveţi grijă să vă îm-
brăcaţi mai bine, fără să vă gătiţi ca la nuntă. În orice caz să
vie şi Miţa şi Dida, dar nu imediat şi nu amândouă odată.
Poate să vie şi Sanda sau care vor avea timp din băieţii lui
Albei sau Catrina. O să filmeze şi casa în care am trăit noi
când eram mici, spune-i nevestei lui Gheorghe să ştie. Te mai
rog să faci rost de ceva mâncare, cam pentru 4 sau cinci per-
soane, ouă, unul sau doi pui, brânză şi nişte vin şi ţuică, o
să-ţi plătesc eu pe urmă. Şi să ştii că venim chiar dacă e timp
prost şi plouă. La revedere, Marin.”. De asemenea, mai pot
prezenta interes bibliografic şi multe din fotografiile din
secţiunea cărţii intitulată „Fotocronică” (pp. 53-84).
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