
Despre Magda Han, autoarea volumului 
Prefaţă la ziua de mâine (Casa de editură Mureş, 
2012), nu sunt prea multe de spus, pentru că apare 
de nicăieri şi se îndreaptă, după cum arată acest de-
but editorial, către un destin poetic interesant. Poe-
ta „se naşte” în culisele revistei LitArt, poate în ideea 
de a mai împrimăvăra peisajul arid al poeziei. Deci, 
Magda Han aduce sânge proaspăt, şi-l aduce cu 
timiditate, putere, tristeţe, însetare şi neastâmpăr; 
cele cinci cuvinte care fac obiectul unui poem dar 

care o... definesc de fapt: „Cinci cuvinte.../ simple, modeste,/ uşor de rostit,/ 
definind un om asemenea lor./ Scrijeleşte-le adânc în mintea mea/ să nu uit cine 
sunt/ atunci când te privesc în ochi/ şi nu găsesc niciun răspuns...”

Dintru început trebuie spus că poeta face, în acest volum, o tatonare a con-
ceptelor, încearcă să se înscrie într-o grilă din care să rezulte că şi-a însuşit lecţia 
poemului, chiar dacă asta înseamnă mai mult livresc decât individualizare, mai 
mult lucru comun decât particularizare. Bunăoară, poeta joacă noţiunea, exco-
gitând şi răsturnând sensul ca un iniţiat, cum se întâmplă în poemul Nefiresc: 
”Am îndrăznit nefiresc de mult,/ am crezut nefiresc de mult,/ mi-a fost dor 
nefiresc de mult,/ atât de mult, încât a fost prea puţin/ pentru a deveni firesc...” 
E surprinzător că Magda Han, deşi nu prea are exerciţiul scrisului, aşa după cum 
se poate deduce din activitatea foarte discretă de condeier de până acum, reuşeşte 
totuşi să fie cât se poate de coerentă...                                (Continuare în pagina 3)

În recenta sa carte Zen. Jurnal.2004-2010 (Editura Humanitas, 2011), Mircea Cărtărescu 
exploatează consubstanţialitatea trăire-scriitură în termenii unei ecuaţii a expresiei auto-
biografice care exprimă fisurile unei identităţi convulsive, marcată de fracturi ontologice, 
de blocaje, sau de aporii, o identitate cu contururi incerte, ce glisează mereu înspre o zonă a 
nedeterminatului şi al retranşării nostalgice spre trecut. Titlul (Zen) e mai curând un dezide-
rat, pentru că pagina de jurnal, convulsivă, tensionată, refractară la orice model de trăire, e 
departe de a sugera ataraxia implicată în practicile şi meditaţiile zen. Se poate constata în 
jurnalul cărtărescian o mutaţie de tonalitate, de registru afectiv, de la expresia triumfalistă 
(din primele jurnale) la mesajul deceptiv, crispat, convulsiv de acum, deplasare de accent 
observată chiar de către diarist. Pe de altă parte, jurnalul lui Cărtărescu se detaşează mai 
ales printr-o dialectică a camuflării şi a expunerii, existând o distanţă semnificativă între 
aparenţele vieţuirii cotidiene şi „esenţa” personajului care se „arată” pe sine în oglinda unei 
scriituri abundente, fragmentate şi descentrate. De altfel, Cărtărescu însuşi pune sub sem-
nul întrebării legitimitatea unei cunoaşteri a adevărului făpturii care se dezgoleşte pe sine 
în pagina diaristică, care se expune cu ostentaţie, lăsând, însă, în egală măsură, un amplu 
spaţiu al nevăzutului, al nearătatului, al abia bănuitului. Dincolo de detaliile, numeroase, 
ale existenţei concrete, dincolo de banalitatea unor gesturi mecanice sau de recurenţa 
unor truisme ale biografiei exterioare, jurnalul lui Cărtărescu dezvăluie avatarurile unei 
conştiinţe ultragiate, a unei gândiri invadate de angoasa degradării, de obsesiile solitudi-
nii, ale crizei de creaţie şi ale bătrâneţii. Notaţiile sunt dezabuzate, lipsite de orice suflu, 
iluzie sau orizont, sunt notaţii cu relief agonic, din care orice voinţă de putere pare a fi fost 
evacuată, iar conştiinţa propriei degradări, a îmbătrânirii, a sterilităţii şi epuizării e din ce în 
ce mai acută. Universul oniric, viaţa familială, registrul lecturilor – sunt, de fapt, palierele 
tematice ale acestor pagini de jurnal contrariante, de multe ori, consistente uneori, fade 
sau inexplicabil de terne alteori, pagini ce fac din problematica crizei creatoare punctul de 
pornire şi finalitatea ideatică a mecanismului textual.

Un cititor cât de cât cârcotaş ar putea extrage, din textul jurnalu-
lui, probe de exces de grandoare, de orgoliu nemăsurat, e drept, în 
unele cazuri, relativizate, parcă, de un grăunte de umor sau de o 
scamă de autoironie. Distanţa între asemenea pagini de autoglo-
rificare şi altele din care se înţelege sau subînţelege drama celui 
condamnat să scrie, este adesea abisală. E drept, dintr-o astfel de 
pedeapsă nu se iscă întotdeauna pagini de graţie, de inefabil, de 
feerie a imaginarului, ci şi pagini lipsite de har sau de haz, cantitatea 
de moloz din Jurnal fiind deloc de neglijat. Alături de fraza inspirată, de expresia sugestivă şi 
plastică, adastă platitudinea, enunţul inexpresiv, notaţia banală, după cum alături de starea 
afectivă cu relief ontic pregnant, beatificant se regăseşte plictisul, spleenul, decepţia sau 
înnegurarea. 

Însemnările lui Cărtărescu pendulează între incertitudinile asupra propriei scriituri 
(„Scriu înspăimântător de prost, cum aș scrie dacă aș fi complet decerebrat”) şi atacurile 
împotriva celor care nu vor să înţeleagă valoarea propriei opere. Cronicile la Orbitor 3 dove-
desc, pentru autorul jurnalului, „ura, brutalitatea, cretinismul”; criticii sunt „cei care mi-au 
batjocorit cartea [...] de parcă fiica mea ar fi fost violată”, iar articolele lor sunt „detestabile”. 
Jurnalul ne face martori şi la lecturile scriitorului (Hrabal, Gogol, Radu Petrescu, Borges, Vir-
ginia Woolf, Nabokov etc.), la habitudinile sale culturale, la ticurile lui de literat, astfel încât 
scriitura e impregnată de livresc, saturată de efluviile cărţilor, predispusă spre o anume 
hegemonie a imaginarului, sau spre o coabitare a regimului lucidităţii cu dinamica de tip 
oniric a imaginarului, prin care diurnul şi nocturnul îşi asumă o poziţie de echilibru şi com-
pensare. Reţea instabilă de goluri şi plinuri, de densitate estetică şi de expresie pauperă, de 
aşteptări neonorate şi promisiuni refuzate, Jurnalul lui Mircea Cărtărescu îşi joacă propria 
miză la liziera unei autenticităţi jumătate mimate, jumătate reprimate, în care se reflectă 
imaginea agonală a unei crize creatoare desenate în tonuri crepusculare şi alienante. 
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“Feriţi-vă să aveţi dreptate prea repede, prea devreme - ca să aveţi la ce visa” (Nichita Stănescu)

Se distribuie 
GRATUIT. 

Iulian BOLDEA

Eugenia Ilieş, proaspăt primită în Uniunea Artiştilor Plastici, este absolventă a Universităţii 
Naţionale de Arte Bucureşti - Facultatea de Arte Plastice, secţia grafică, la clasa profesorului Mihai 
Mănescu. Cu vervă imaginativă şi efervescenţă a spiritului ludic se exprimă şi în zona ilustraţiei de 
carte pentru copii. Prezenţa, deja, în numeroase expoziţii de grup îi va da curajul să se exprime şi 
independent, într-o expoziţie personală, cât de curând. (Cora FODOR)

Eugenia Ilieş aduce în atenţie

Frumuseţea lucrurilor simple

Memoria ca palimpsest

Ioan SUCIU MOIŞA
student361@gmail.com

“Prefaţă la ziua 
de mâine”

Eugeniu  NISTOR

LANCRĂM
                      Lui Lucian Blaga

Plouă cu lună peste Lancrăm,
copacii ştiu acum că-i târziu
dar pe drumurile luminate de-albastre polenuri
semnul marilor treceri e încă viu.

Cine astupă cu fruntea izvoarele
cu sufletul lui le astupă – 
că trupul nu îndeamnă niciodată picioarele,
numai dorul cel veşnic de ducă.

Prin sat umbra lui albă cutreieră uliţi – 
lebădă pribeagă şi fără de somn...
Până departe plouă cu lună în valea în care
mit şi poet alăturea dorm...

                                           (Din volumul Primăvara pe o bicicletă albastră, 1980)

Cronica ideilor

“VIOLENŢA” DISCURSIVITĂŢII

Să constatăm, de la bun început, că întregul conţinut al volumului 
Violenţa simbolică în discursul electoral, de Daniela Gifu (Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2011), este poziţionat prin intenţie 
în orizontul interdisciplinarităţii, acolo unde efortul şi spiritul 
de sinteză al autoarei se ambiţionează să înalţe scheletul unei 
construcţii teoretice noi, utilizând noţiuni, concepte şi cunoştinţe 
din varii domenii ale uma-nului, precum: politică, sociologie, fi-
losofie, psihologie...

                                         (Articolul complet în pagina 7)

Eugeniu NISTOR

Efigie
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Mi-am vândut mâinile negustorului de aripi.
Am luat puţin pe ele; le-aş fi dat şi pe degeaba. Oricum nu-mi mai trebuiau... ce să mai fac 

cu ele? Nu mai am cui să trimit sărutări din vârfuri de degete... nici cui să-i fac semne a dulce 
despărţire n-am... n-am nici pentru ce să-mi rod de ciudă unghiile.

Aş fi renunţat de mult la ele, poate chiar de-atunci de când am vrut s-ating în noapte firul 
subţire de lumina ce se prelingea dintr-o stea pâna la mărgeaua scânteindă-n iarba nopţii. 
Speram, credeam atunci, într-o căldură dulce, într-o transfigurare minunată.

Dar n-a fost aşa. Un fior de gheaţă m-a străbătut din creştet, până-n tălpi. M-am înşelat. Nu 
tot ce străluceşte-i aur, nu tot ce luminează are căldură.

Negustorul de aripi, a luat mâinile şi le-a aşezat cu grijă într-o ladă cu talaş de brad. Şi-a 
frecat mâinile bucuros, ca unul care a făcut o afacere buna. Eu stăteam prostit în faţa lui şi deşi 
nu mai aveam ce să caut acolo, priveam ţintă la lăzile negustorului... oare tot mâini avea şi-n 
celelalte lăzi?

Negustorul s-a-ntors spre mine, şi-a dat cu-n bobârnac pălăria pe ceafa, si-a pus mâinile-n 
şolduri şi m-a-ntrebat: “Ei, ce mai e? Mai ai ceva de vândut? Poate picioarele dar atunci nu mai 
ai cu ce să te cărăbăneşti de-aici şi mie nu-mi place ca cineva să caşte gura la afacerea mea”- şi 
a slobozit un hohot de râs gros şi zgomotots, amuzat de propria-i glumă. “Nu meştere, i-am zis, 
nu mai am nimic de vânzare... dar spune-mi te rog ce faci cu mâinile de vreme ce eşti negustor 
de aripi?”

L-a surprins întrebarea mea. S-a uitat lung la mine, s-a tras nervos de capătul mustăţii lui 
uriaşe şi mi-a spus: “Da, negustor de aripi sunt... dar mi-au plăcut mâinile tale... mi-au plăcut 
pentru că se vede pe ele, oricine vede pe ele, că sunt mâini care, deşi n-au vrut să cuprindă 
decât puţin din fericirea lumii, n-au fost lăsate să cuprindă nimic... Dar se vede pe ele că-s 
dornice să cuprindă. Iar eu ştiu pe cineva care ştie să facă din mâini, aripi... Fiindcă ce-s aripile 
păsărilor dacă nu nişte mâini cu pene... Heeei, şi-atunci voi avea cele mai grozave aripi din lume, 
cele mai dornice să cuprindă şi să se avânte-n înalturi... în înalturi că acolo-i fericireaaaaa!!!”

N-am mai putut să-l ascult... Aş fi vrut să-l iau la palme... Dar cu ce?... Cu ceeee?... Şi am ple-
cat, găsindu-mi cu greu  echilibrul, bălăbănindu-mă ca un om beat.

Aripi şi mâini
de Nelu MĂRGINEAN

Un singur cuvânt nepotrivit poate strica o poezie bună.
*

Valoarea poeziei eşuează dacă nu are acoperire 
existenţială.

*
Dintre toate modalităţile artistice, poezia este cea care 

prin structurarea ei complexă deţine valenţe ideatice, a-
fective şi imaginare greu de egalat în celelalte arte.

*
În poezia adevărată se simte pulsul vieţii. Cea artificială 

oferă o floare de plastic în loc de una naturală.
*

Critica matematizată pierde printre cifre inefabilul 
poetic.

*
Abstractizarea excesivă este un parazit ce sufocă treptat 

fiorul poetic.
*

Lipsa de concizie diluează şocul estetic asemeni apei 
turnate în vinul vechi.

*
Preferinţa jocului formal este plăcerea bijutierului ce 

colecţionează sticle colorate în loc de pietre preţioase.
*

Referentul este tot mai mult ignorat, ca şi cum ar fi ina-
micul public numărul unu.

*
Poezia actuală este căpuşată de nesemnificativ şi discur-

sivitate, ajungând la „performanţa” de a- şi pierde sensul.

Imaginarul excesiv poate fi o carenţă la fel de supărătoare 
ca şi scrierea monocordă.

*
Arma secretă a poeziei în faţa criticii şi a timpului este 

organicitatea sa.
*

Abuzul lexical – îndoparea unui înfometat cu alimente 
necomestibile.

*
Versul liber – necesitatea poeziei de a se elibera din ch-

ingile şi clişeele prozodiei formaliste pentru a -şi regăsi 
instinctul creativ.

*
Versul liber, ca să devină o reuşită, trebuie să se supună 

unor exigenţe de structură şi formă la fel de severe ca şi 
versul clasic.

*
Sinceritatea sentimentelor nu e suficientă, pentru reu-

şită e nevoie şi de acel imponderabil de dincolo de cuvinte.
*

Arta mare este simplă ca o axiomă ce nu trebuie 
demonstrată.

*
Imboldul metafizic este invizibila forţă propulsoare.

*
Poetul e echilibristul trecerii peste abis pe raza unui crez 

doar de el văzut.
*

Descoperirea sinelui adânc este mariajul talentului cu 

munca de ocnaş.
*

Poezia prea elaborată este un giuvaer la care se văd mai 
mult tehnicile de şlefuire.

*
Orice formă poetică este la fel de valoroasă dacă reuşeşte 

să producă emoţie estetică.
*

Eliminarea conjuncţiilor şi prepoziţiilor din discursul 
poetic este salutară pentru oxigenarea emoţiei.

*
Poezia ludică este jocul copilăresc ce bandajează răni cu 

fantasmagorice capricii.
*

Stilul comun poate avea un efect mai convingător 
decât căznitele speculaţii lingvistice când deţine o forţă 
subtextuală.

*
Versul spontan e un talaz din senin ce poate aduce alge 

şi nămol, rar aluviuni aurifere.
*

Funcţia exploratorie a poeziei utilă şi importantă atâta 
vreme cât nu acţionează în detrimentul valorilor este-
tice pe care, dacă le încalcă, devine prizoniera propriei 
iniţiative.

*
Convertirea factorilor alogeni de natură sociologică, 

politică, psihologică sau de altă provenienţă în estetic 
lărgesc sfera rezonanţei poetice.

Filosofia poeziei
de Zeno GHIŢULESCU

A fost odată un băieţel care cânta foarte frumos la vioară. El era prieten 
cu o veveriţă. Într-o zi veveriţa a găsit în garaj o potcoavă ruginită. A luat-
o şi a înfipt-o în pământ. S-a agăţat de partea de sus, a făcut un salt şi a a-
terizat într-o pădure neobişnuită, pe un pământ luminos, moale şi neted, 
în care lăbuţele ei se scufundau puţin. Copacii erau făcuţi din castane 
uriaşe aşezate una peste alta şi stăteau înfipţi într-un strat ca de unt care 
avea pe alocuri pete mari ca nişte prelate cenuşii iar crengile lor, făcute 
tot din castane, se ridicau pe un cer de unt topit. Veveriţa a umblat o 
vreme prin pădurea aceea neobişnuită şi minunată. A frământat puţin 
din pământul untos în lăbuţe, apoi s-a întors în garaj, a adunat sârmele 
vechi găsite acolo şi le-a cărat în pădure. A întins între copaci sârmele 
găsite în garaj, le-a aliniat câte cinci şi a făcut portative, apoi a înfipt în 
ele note din bulgări de unt şi sârme mici. A tot legat portative din sârmă 
între copaci şi a tot scris muzică până când toată pădurea a devenit o 
carte plină cu partituri. 
Băieţelul îi simţea lipsa. El nu ştia unde dispărea prietena lui. Dar într-o 
zi veveriţa l-a adus şi pe băiat în pădurea de unt, împreună cu vioara. 
Când a văzut portativele el a început să cânte la vioară muzica scrisă pe 
ele. Între timp în pădure venise vara iar razele soarelui cădeau ca nişte 
săbii-laser. Notele de unt s-au topit şi au căzut în stratul de unt din care 
fuseseră făcute iar portativele au ruginit, s-au subţiat şi au căzut în bucăţi 
mici care s-au înfipt în sol ca fire de iarbă. Dar copilul reţinuse mare parte 
din note, şi trecuse totul pe un caiet de muzică. Acum băieţelul cânta la 
el acasă şi din vioară notele cădeau ca nişte castane care se aşezau una 
peste alta construind copaci, veveriţe, viori, o poveste care suna aşa: a 
fost odată ca niciodată un băieţel care cânta foarte frumos la vioară. El 
era prieten cu o veveriţă. Într-o zi veveriţa a găsit în garaj o potcoavă 
ruginită...

Povestea amicului cu garaj 
şi potcoavă 
de Mediana STAN

WOW... CÂTĂ (IN)
CULTURĂ!!! Dacă ar fi să 
folosesc limba română... 
,,modern-actualizată”... ar 
trebui să încep aşa: “ne-am 
schimbat look-ul, ca să fim 
în trend, pentru că am fi 
rămas ancoraţi în “conserva-
torismul neaoş al limbii pure 
daco-latine”... şi asta ar fi fost 
nashpa, pentru europenismul 
modern al exprimării limbii 
moderne - materne-române!

WOW...mamăăăăă... ce 
kool m-am exprimat! Ar 

trebui să-mi revin din eufo-
ria (auto)plasamentului su-
praevaluării cunoştintelor 
mele “shakspeariene” (că tot 
sunt bolovan în engleză) şi să 
trec la cele pământeşti... în ale 
exprimării limbii. Nu de alta, 
dar risc să devin “metafora 
tragi-comică a unor imbecili 
pe post de retori anali-tici”! 
Aşadar... “WOW...CÂTĂ 
(IN)CULTURĂ... pe pământ, 
în vremuri de restrişte şi 
crize de tot felul. (In)Cul-
tura afectează un AREAL 

întins, poliglot, multietnic 
socio-profesional, opţional 
şi extrem de “uzitat” de po-
litruci. Pentru că  vrem nu 
vrem, există o ,,POLITICĂ 
a (IN)CULTURII!! În 
economie... o “(in)cultură 
managerială”... în educaţie 
o (in)cultură educaţională... 
în sănătate o (in)cultură a 
sistemului... în agricultură o 
(in)cultură a... culturilor flo-
rei... în cultură o (in)cultură a 
politicilor cultural-educativ-
creativ-artistice... în politică 

o (in)cultură a dogmei prin-
cipiilor politicii... în religie 
o (in)cultură a credinţei... 
în socie-tate o (in)cultură a 
toleranţei şi acceptării ce-
luilalt... între oameni o (in)
cultură a dezumanizării 
relaţiilor umane... în gândire 
o (in)cultură a egoismului şi 
luptei pentru autodistrugere, 
prin intoleranţă...

WOW... CÂTĂ (IN)
CULTURĂ!! Continuă ci-
neva?? Oferă cineva o 
alternativă???

wow... câtă (in)cultură!                                              de Rudy MOCA
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 Între Helikon şi Polyticon                                                                    de Mihai SUCIU

     Nu sunt puţini oamenii de cultură cu soclu profesional bine definit care au plonjat, după 1989, în teritoriul mult mai frământat al politicii, incapabili a rezista unor ade-
menitoare cântece de sirenă. „ÎN SLUJBA POPORULUI” şi o prestaţie şi cealaltă, dacă ar fi să ne luăm după un slogan inscripţionat, mai an, până şi pe frontispiciul celui mai 
îndepărtat cămin cultural, pretinzând a statua - în limba de lemn a vremii, „specia” lapalisadei - rostul culturii. Şi nu ne îndoim, nici în cazurile concrete ale domniilor lor, 
întrebările nu s-au stins , încă, prin răspuns. Cu atât mai mult dinafară, în cazul consumatorului de cultură (horribile dictu!), al beneficiarului demersului cultural, indiferent 
sau înşelat de  frazeologia discursului politic steril şi desuet de tipul „ca la noi, la nimenea!”. Şi, din nefericire, prin apel la aceeaşi limbă de lemn (dar mult „evoluată”, mult 
mai perversă, cu grad sporit de nocivitate!), din lemn de esenţă tare, drept element principal de recuzită în „spectacolul politic”.
        Revenind la oamenii noştri, am selectat trei nume reprezentative: Nicolae Manolescu, Ştefan Augustin Doinaş şi Ştefan Radoff. Trei nume de relief ale culturii româneşti, 
dublaţi de parlamentarii cu aceleaşi nume; nu ştim dacă şi cu aceeaşi eficienţă în prestaţia politică „în slujba poporului”. După ce i-am însoţit o zi într-un maraton electoral, 
cu „băi de mulţime” pe Mureş şi pe Târnave, le-am adresat, frontal, trei întrebări:

        1. Consideraţi că omul de cultură a fost trădat de politician?
        2. Prestaţia politică o consideraţi câştig sau pierdere?
        3. Contabilizaţi satisfacţie sau frustrare la apropiata ieşire din scenă? (chiar dacă – vorba ştiută – „mai vin ele şi alte camere”!).

„Trei, Doamne…”

Actorul Ştefan Radoff:

În primul rând, salut intrarea în scena politică a tuturor co-
legilor mei care şi-au manifestat gestul odată cu mine. Am 
aflat cu bucurie că foarte mulţi colegi de-ai mei au intrat în 
PDSR. Cum e domnul Besoiu. Sau colegul meu de la Cluj…
Reporter: Vişan. Dorel Vişan.
Vişan. Acest lucru m-a bucurat. Pentru că, în sfârşit, şi-au dat 
arama pe faţă. Pe de o parte. Iar pe de alta, vreau să spun că 
această compatibilitate de care vorbeaţi dumneavoastră, 
politică-actorie, are o rădăcină foarte veche. Chiar 
milenară. Ea începe de la Pitagora şi de la sensul politicii lui 
Aristotel, VIAŢA ÎN CETATE. După câte ştiu, încă din antichi-
tate, actorul sau artistul – sau, cum era atunci, histrionul 
-  se implica şi în viaţa politică a Cetăţii. După câte ştiu („Ştii 
cum se spunea greceşte actor? – intervine Ştefan Augustin 
Doinaş – Hipocrytos!”). Mulţumesc domnului Doinaş pen-
tru maliţia şi, în acelaşi timp, completarea făcută…
Reporter: Puţintică răbdare! Îi vine rândul şi Domniei Sale.
Da, într-adevăr, Hippocrytos! Numai că, din cunoaşterea 
mea, are un sens ceva mai încărcat de magie decât al celui 
de actor. În sensul că, în ezoterismul Delphyului, sau chiar al 
Tebei, Hippocrytos implica o iniţiere mult mai înaltă decât 
chiar a  histrionului, care venea din preoţii zeiţei Demeter. 
Asta ca o completare la parafraza domnului Doinaş.
Reporter: Adusă la zi chestiunea histrionului-hippocrytos, hic et 
nunc, actorul Ştefan Radoff  rămâne actor şi în politică sau …?

Nu, rămân actor-actor. Pentru că actoria, actoria în sensul 
acţiei, al omului de acţiune, sau în sensul artifexului, ac-
torul nu poate conduce (convinge) decât prin totală sincer-
itate. Deci, dacă vin în Polyticon, luând sensul aristotelic, cu 
încărcătura sincerităţii, îmi fac datoria faţă de Cetate. Dacă 
vin însă în sensul politicianismului – deci, în sensul peio-
rativ al polyticonului - , atunci, înseamnă că trebuie să mă 
supun perfidiei luptei politice.

Poetul Ştefan Augustin Doinaş:

     În mod normal (moral), un om de cultură înseamnă un 
cetăţean cu conştiinţa civică dezvoltată. Nivelul suprem al 
conştiinţei civice este acela de a participa la rezolvarea tre-
burilor publice în stat. Deci, în mod logic, un om de cultură 
trebuie să facă politică.

Criticul şi istoricul literar Nicolae Manolescu:

-   Nu cred că se poate face separaţie între unul şi celălalt. 
De altfel, idealul ar fi ca omul politic să fie în acelaşi timp 
şi om de cultură, politicul fiind o componentă a culturii. 
Despre omul de cultură care sunt, pot să spun că, publi-
când 20 de cărţi, se poate considera, într-un fel, omolo-
gat. Despre omul politic, mai tânăr şi novice, nu ştiu ce să 
spun; coabitează destul de prost omul de cultură cu omul 
politic din mine pentru că bugetul de timp este unul singur 

pentru amândoi.
Reporter: Frustrat, deci, omul de cultură de către politician?
Nu mă simt frustrat, pentru că am făcut-o de bună-voie 
şi nesilit de nimeni. Dar am o anumită nostalgie a epocii 
în care aveam mai mult timp să citesc, să scriu, decât am 
acum, când, iată, mă prinde miezul nopţii în activităţi poli-
tice (între noi fie vorba, un „epilog” relaxat al activităţii politice 
de peste zi, prelungit până târziu după miezul nopţii, trăgând 
concluziile unei zile  agitate de campanie electorală într-un res-
taurant din Târnăveni – n.n.).
Reporter: Un lucru e cert. Statutul Domniei Voastre de critic (lite-
rar) vă favorizează în opoziţie. Dacă veţi ajunge la putere, ce vă 
faceţi?
În măsura în care Opoziţia critică, probabil, criticii trebuie 
să fie în opoziţie. Aşa că, presupun că mă ajută şi pe mine 
mai mult în opoziţie decât la putere. Dar, poate, dacă am să 
fiu la putere, am să mă transform în romancier, în poet. Văd 
că majoritatea, ajunşi la putere, sunt mai degrabă poeţi 
decât critici.
Reporter: Încă nu v-aţi anunţat candidatura la funcţia supremă 
în stat, deşi se zvoneşte „prin târg”. Dacă o veţi face şi dacă veţi 
fi… în cărţi, ce  loc va ocupa cultura în preocupările preşedintelui 
peste ţară?
Primul!

     P.S. N-a fost să fie! Deşi domnul Manolescu a candidat la funcţia de preşedinte al 
României, urnele au validat atunci un alt ... escu.

(Urmare din pagina 1)

... să fie adică destul de 
credibilă şi interesantă 
şi chiar să-şi însuşească 
deja câteva din me-
tehnele poeţilor.
Magda Han prezintă 
ipostaze din care se 
desprind peisaje cre-
pusculare, cu Deziluzii, 
Lacrimi... Circarul, Sfârşit; 
acest din urmă poem 
este de un imaginar prins 
în „lanţuri de fum”, după 
cum spune poeta: „Fum 
ce se înalţă în rotocoale,/ 
gânduri învălmăşite 
în fum/ vise ce pier în 
cenuşă,/ cenuşă e totul 
în jur,/ mestecenii parcă 
au ciumă,/ coarnele lunii 
împung,/ stelele cad de 
pe boltă,/ eu prinsă în lanţuri de fum/ m-agăţ de lianele arse,/ gura mi-e 
plină de scrum,/ colcăie viermii în mine,/ leul răcneşte nebun,/ vulturi 
avizi dau târcoale,/ se-aruncă pe mine prin scrum.../ Biet stârv părăsit 
în uitare!!!/ Ce-ţi mai rămâne în urmă?/ Nimic.../ doar cenuşă şi fum!”. 
Îndeobşte, poemele acestea evidenţiază perimări, căderi ale cărnii şi 
ale spiritului, ironizări, solitudini, tristeţi, însă poeta ne dezvăluie şi o 
parte adolescentină, neconsumată definitiv, în poeme precum Încă..., 
Lacrimi de flori, deşi predominante sunt totuşi poemele în care Magda 
Han simte umbrele cum se strecoară lângă ea, şi cercul de foc al zilei ce 
dispare o doare, şi totuşi poeta acceptă acest rug al durerii: „să ardem 
împreună, eu şi umbrele mele,/ rugul durerii e pregătit/ şi ceasul arată 
ora de foc...”
O înseninare aşteptată, acea contrapondere a eului rămas în urma 
tragediilor vieţii, se regăseşte în poemul „Cântec de leagăn”, în care 
poeta se confesează, cere înţelegere şi-şi cere dreptul la viaţă: „Ia-mă de 
mână,/Strânge-mă-n braţe,/ cântă-mi un cântec de leagăn.../ Nu vezi?/ 
Sunt ca un copil/ ce-aleargă desculţ/ săntâmpine ploaia de vară...”
Expletivă uneori, în foarte puţine cazuri, vezi eşafodul nepăsării, retorică 
alteori, Magda Han este poetă pur şânge mai ales atunci când uită de 
regulile poemului, când se arată cu sinceritate lectorului, când lasă poe-
zia să curgă din fiinţa ei plină, când substanţa poemului se dezvăluie 
fără efort, căci poeta nu trebuie decât „să cânte” ca şi când ar fi singură.

“Prefaţă la ziua de mâine ”

Mai degrabă un volum de poeme în proză decât 
un roman, aşa cum îl intitulează autorul, e cartea 
de debut a reghineanului Sorin Pui – S-au deschis 
cerurile, Editura trei, 2009. Aglutinante, intermi-
nabile,   alimentate de o subiectivitate densă şi di-
namizate de o locvacitate neobosită, poemele lui 
sunt construite din notaţia stărilor acute, înregis-
trând cu febrilitate fluxul emoţiilor şi trecându-l 
printr-un registru nostalgic-meditativ. Meditaţiile 
lui Sorin Pui sunt monologuri euforice, în care pro-
pria interioritate e dezvăluită cu fervoare, în cadre 
pline de plasticitate din care nu lipseşte o anume 
picturalitate a imaginilor. Nu lipseşte nici un evi-
dent dramatism al discursului, pentru că la Sorin 
Pui scrisul ţine în mod fatal de o urgenţă a stărilor 
şi de caracterul traumatic al unor experienţe. 
Un filon esenţial al cărţii este acela erotic, iar 
explorările sexualităţii, intens senzoriale şi simbo-
lice, se produc pe fundalul imposibilităţii posesiei 
totale, al despărţirii de iubită. De iubită, în condiţiile 
în care în viaţa eului pe care Sorin Pui îl pune sub 
microscopul textului sunt două femei, una pe care 
o iubeşte şi alta care îl iubeşte...   „după două zile 
de nevedere sunt pietrificat, mă simt sleit, stors de 
putere şi incapabil să zâmbesc .” Textele se hrănesc 
din potenţialul creator al traumei, din eşec sau 
dezamăgire, din neîmplinire, construindu-se ca 
nişte spaţii alternative, compensatorii, ale recom-
punerii trecutului.  Miza scriiturii lui Sorin Pui e toc-
mai această recompunere, care e şi una a sinelui, 
din detaliile disparate ale memoriei subiective. O 
dată cu ea, textele sondează caracterul general 
al stărilor, încercând să descopere esenţialitatea 
situaţiilor trăite. Încercând să înţeleagă resortu-
rile dorinţei, autorul notează, câteva rânduri mai 
jos, într-o lamentaţie uşor stridentă: „Doamne, 
mi-e dor de ea, vai cât mi-e de dor... mă gândesc 
că doar pentru că nu e a mea, că e doar aşa, din 
când în când a mea, sufăr atât de tare... căci doar 
ceea ce îţi lipseşte îţi doreşti, o vreau şi cu cât nu 
o am şi nu e alături de mine cu atât o doresc mai 
tare, cu atât îmi lipseşte clipă de clipă .” Din pro-

pria interioritate, discursul saltă într-o retorică 
gnomică, filosofică, speculând asupra sensuri-
lor ultime ale lucrurilor şi reuşind, nu de puţine 
ori, să construiască formulări şi sintagme inedite. 
Multe aserţiuni au şi o valenţă autoreferenţială, 
metatextuală, Sorin Pui fiind interesat de 
proprietăţile cuvintelor, de potenţialul lor cura-
tor sau destructiv, devorant, de abilitatea aces-
tora de a reda stările şi viziunile. Sensul scrisului e 
acela de captatio, Sorin Pui gândind de fapt textul 
într-o competiţie cu evanescenţa gândirii: „... voi 
corecta greşelile ortografice mâine, am scris re-
pede pentru a-mi surprinde gândurile înainte ca 
ele să fugă, pot oare să fac treaba asta, Doamne 
(...) am vrut întotdeauna să scriu ceva şi să redau 
starea aia de gând, ştiţi cumva cum merge gân-
dul, nu... atât de repede încât nici degetele mele 
nu-l pot prinde.” Scrisul răspunde, în fond, nevoii 
de certitudine a propriei identităţi, securizând-o 
în determinabil şi logic, definindu-i echilibrul apa-
rent. Incertitudinea, ambiguitatea stărilor, incon-
trolabilul – sunt spaimele terifiante ale autorului, 
textul fiind, în fond, o invocare dramatică a ordi-
nii, a inteligibilului. „Aş fi vrut, scrie Sorin Pui la un 
moment dat, să cunosc certitudinea, nu ştiu dacă 
o întâlneşte cineva, şi, mai rău, nu ştiu dacă până 
la urmă este importantă această certitudine ”. 
Un jurnal de stări şi senzaţii, haşurând un profil 
temperamental şi sentimental al propriei identităţi, 
cartea lui Sorin Pui poate fi o lectură incitantă, dacă 
luăm în calcul faptul că ea ţine de un gen literar 
atrăgător pentru publicul de azi – autoficţiunea, 
ficţiunea intimă. Mai degrabă poetic decât epic, 
Sorin Pui descrie cu o retorică sinceră şi directă 
mecanismele incertitudinii, neliniştile existenţiale 
şi interogaţiile grave (spre final, un fragment 
vorbeştechiar despre intuiţia sfârşitului). Dincolo 
de talentul evident al scrisului, autorul reghinean 
e interesant prin încrederea sa absolută, aproape 
mistică,   în literatură, în capacitatea ei de a oferi 
soluţii existenţiale şi răspunsuri fundamentale.

Explorarea interiorităţii
de Dumitru Mircea BUDA
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Miros de crini

Ah, neputinţă, dacă aş putea să te cânt
Ar fi primăvară,
Un anotimp cu malefice
Dureri de organe,
Ceva îmbătător de dulce şi trist,
Ca un miros de crini proaspeţi...
Dacă aş fi poet
Sau pictor sau actor –
Aş desena, aş scrie, aş striga:
Primăvară în descompunere,
Nu am nevoie de mugurii tăi
Şi nici de verdele efemer
Ce-o să vină!

Ţi-aduci aminte?

Ţi-aduci aminte?
Ai trecut marea 
Cu un singur credincios,
Înfăşurată tăceai,
Erai un sac ordinar,
Hrană a soldaţilor,
Atârnai de muchia paloşului
Pe doi umeri
Şi erai încă regină !!! 

În galben

Se aşează toamna în galben,
pocnituri surde,
ochiul visează
ascunse reguli,
regnul cafeniu se arcuieşte peste verde,
vocea galbenă ca un bănuţ 
strigă fără amprentă,
cuvântul încercuieşte culorile
în lanţuri boreale –
închipuiri.

Ninge

lumina ca o rochie de mireasă
învăluie,
ochiul pătrunde,
visează forme noi,
senzaţii multicolore,
spaţii suprapuse,
laptele acela e timpul
care ne hrăneşte,
spaţiu, formă şi iluzie,
ninge înlăuntru,
peste ţinuturi nepătrunse de ochi,
neînchipuit de nepătrunse.

În parcul cu pini

În parcul cu pini
iubire şi amintiri
liniştea se descompune în adieri
doi îndrăgostiţi se contopesc
soarele se furişează
pe o altă parte a lumii.

Periferie

Parcă plouă prin vis cu lapte
Iar soarele se adună în vâsc,
Razele picură pe lângă cartierele pline de mâzgă,
Lângă cuburi de beton armat, copiii plâng
Tomberoanele zac goale, ruginite,
Parcă ar fi nişte nebune împuşcate.
Câinii vagabonzi se gudură pe la colţuri.
Ne mirăm până la vomă
de ameţalea aceasta, a scârbei.
Împinşi spre grotesc amesctecăm cuvintele,
Ca la sorţi şi rânjim bestial.
Căutăm năuci cuvântul magic al liniştei.

Albastru

Chip de înecat
visezi că alungi câinii
din cortex,
roi de stele lângă lac,
albastru lângă morile de vânt,
ochiul tău
cu senzaţia înecatului,
amintiri şi lacrimi –
în sâmbure de măr
cu ele ne hrănim
înghiţim în sec iluzii.

Cenuşiu

Studiem savant 
procesul de digestie al râmelor,
constatăm că e bine ce fac ele,
mâncăm şi noi mult şi bine,
suntem ca nişte maţe,
ca surorile noastre,
râme şi soare cenuşiu,
căutăm liniştea
prin ruine,
prin ce a mai rămas
de la alţii,
ne sufocăm cu senzaţii,
stările noastre angoasante,
de grotă,
de secol XX –
de aceea plâng cu lacrimi,
să nu mor nici în gând.

Deasupra Bermudelor

Poate avea aripi 
zboară deasupra bermudelor
te apropii şi te pierzi 
e căpuşă 
suge atomi şi celule
zăpezi metafizice 
câmpie în adormire
cu ochii pe jumătate închişi 
planetă cu două picioare
capcană
în mijloc o cruce de lebădă
în cădere
în nelinişte se destramă.   

Cercuri

Nu ţi se întâmplă nimic,
întruchipare a fricii,
stai adunat ca un boschetar,
parcă ascuns·după frunze de vară,
starea ta interioară emană
frunze uscate, trecătoare,
miroase a linişte,
cochiliile pline cu mac 
te veghează,
timpul se macină singur
într-o râşniţă uzată,
ca o ciupercă,
se ridică otrăviciosul,
vicii ascunse în ochi,
priviri însetate de monştrii
aşteaptă clipa.

Nenumărate cercuri

Gândul e un cerc într-un cerc,
nenumărate cercuri
într-o lacrimă se îneacă,
privirea nu moare,
ea nu moare –
e lumină.

Clipe de purificare

Ai venit şi în primăvara asta
cu ghiocei;
trăim clipe de purificare.
O mână întinsă
spre o mână întinsă
O punte a iubirii,
un bulgăre de zăpadă topită,
într-o configuraţie gingaşă.

De când îmi aduci ghiocei,
anii mi s-au oprit în suflet
şi cântă.
M-ai întors şi acum
din abisul gândurilor.

În zori voi fredona alborada
ca frumoasele din Peninsula Iberică
şi mă voi gândi iarăşi la tine,
în zilele care vor urma,
până când aceeaşi mână
îmi va aduce ghiocei,
dintr-un noian de zăpadă
având gingăşia configuraţiei lor.

Fire de iarbă

În anii primelor amintiri
stăteam culcată în iarbă
şi vedeam lumea prin fire plăpânde.
Cu ochii întredeschişi,
la împreunarea dintre real şi ireal,
podul din zid
se pierdea în multă verdeaţă
rămasă de atunci în privirea mea.

Printre fire de iarbă,
vedeam apa domoală
care, în curgerea ei,
îmi împletea fantezia
cu unduiri de valuri.

Firele de iarbă
strecurate printre degetele răsfirate,
s-au înălţat până la cer
şi au devenit leagănul fiinţei mele
care mi-a sprijinit sufletul
când zilele însemnau
amintiri cu podul din zid,
cu unduiri de valuri
şi cu fire de iarbă.

Cu pleoapele închise

Cu pleoapele închise,
văd cireşul
cu flori în care
mi-a rămas zâmbetul,
în drumul nostru întrerupt
de prea multe îndoieli.
Cireşul înfloreşte în mine,
în fiecare primăvară
şi reînvie feciorelnic.
Cu pleoapele închise,
îţi desluşesc glasul
ce-mi îmbrăţişa tinereţea,
cu şoaptele primare,
rostite când razele lunii
stăteau atârnate în crengi.
Razele lunii îmi aduc şi acum 
şoaptele glasului tău.
Cu pleoapele închise
aud ecoul numelui tău
pe care l-am strigat în văile vieţii 
când sufletul mi-a rămas 
cuprins de teama
că nu-mi vei răspunde niciodată.

Ecoul numelui tău
mă urmăreşte mereu.

Scânteieri de gânduri
                     pentru Voica

Acolo în bileţelele acelea, 
împăturite foi cu pătrăţele,
au rămas scânteieri de gânduri
ale adolescenţei noastre,
încercări de mărturisire.

Peste ani, în cugetarea solemnă
a vârstei înţelepciunii,
te regăsesc cu bucuria unei 
dragi revederi. 
Gândeşti ca atunci, cu profunz-
imea 
ochiului mereu deschis spre 
lume.
„Istoria unei vieţi e asemenea
unui fir de nisip
rătăcind prin ocean...
dar firul de nisip poate
să spună ceva despre ocean.”

Şi tu alini dureri ale sufletului.

Convenienţe

Întâlnirile erau neprevăzute şi 
scurte,
în atmosfera citadină a străzilor.
El se ascundea în întrebări
de convenienţă.
Cuvintele rămâneau nerostite. 
Răspunsul venea în priviri
cu emoţie şi pe ocolite.
În suflete erau alte întrebări
şi alte răspunsuri,
niciodată puse
şi niciodată răspunse.
Se despărţeau apoi amiabil.

Ea se gândea în taină,
zile în şir la întrebările posibile;
găsea acum şi foarte multe 
răspunsuri,
unele inteligente, cum îi plăceau
să fie.
Apoi urmau alte întâlniri
scurte şi neprevăzute,
în atmosfera citadină a străzilor
şi alte convenienţe.

Peisaj

În singurătatea lui
copacul îşi lăsase
ramurile despletite.
Ele păreau fire răvăşite,
pe fruntea orizontului
plin de mister,
în contururile evanescente
ale înserării.
Cuibul părăsit de păsările
cerului
era un sâmbure al universului,
un simbol al începutului,
un ou al originii.

În depărtare crestele muntelui
râdeau cu dinţii sticloşi
ai frigului de ianuarie.
Acolo în nemişcarea
amurgului de ametist,
clipa rămăsese atârnată de cer;
timpul nu se mai măsura
în minute şi în ore...
Eu mă desprinsesem de mult
de realitate.



Prin lucrările Eugeniei Ilieş se face o întoarcere 
la lumea simplă, curată, a satului, nepervertită de 
aşa-zisele „valori” moderne, înghiţite cu nesaţ. Ar-
tista încearcă o recuperare a unui astfel de spaţiu 
evocativ de amintiri şi de însuşire a trecutului su-
pus degradării. Ea porneşte de la casa propriei 
bunici - personaj transformat în efigie a copilăriei 
universale - şi de la lucrurile uzuale, aparent ba-
nale. Ele se transformă în subiecte de introspecţie. 
Surprinde spaţiul fizic al satului tradiţional şi 
frumuseţea lucrurilor simple: casa din lutul pus cu 
mâna în straturi suprapuse, în fapt straturi de timp 
sedimentat, uitat, casa în sărbatoare cu hainele 
mieriului, nelipsita pisică în prag (prag văzut şi ca 
punte de trecere între două lumi: cea concretă, 
vizibilă şi cea a propriilor simţiri), canatul uşii care 
poartă estompa vremurilor trecute, sertarul în-
cremenit deschis - stârnind curiozitatea aflării se-
cretelor ascunse-n el, plita şi obiectele necesare 

unui ritual care strânge familia laolaltă, respectiv 
ritualul hranei (aparent ca hrană materială dar 
vizează şi un nivel superior, cel al hranei spiri-
tului); toate reuşesc să ne convingă de faptul că 
fiecare lucru, pe lângă stratul superficial vizibil, 
poartă o încărcătură senzorială puternică şi un su-
flet al locului. Eugenia Ilieş operează întotdeauna 
pe două paliere de înţelegere: unul imediat, de 
suprafaţă cu savoarea instantaneului şi al doilea, 
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Frumuseţea lucrurilor simple
 de Cora FODOR

de scufundare în pro-
funzimea obiectului deschizând zone nebănuite 
de interpretare.

Modul compoziţional de cuprindere a aces-
tor decupaje se face cu elemente bazice de 
construcţie: verticale, orizontale, curbe şi sfere, 
cu economie de culori puse în aplat. Acest joc de 
compunere închide substanţa subiectului. Une-
ori preferă monocromia fredonând pe o singură 

gamă, alteori se surprinde cuprinsă într-un iureş 
de culori, reflexie a personalităţii sale tonice.

În acest registru al tentelor evocative, al 
trecerii implacabile a timpului care atrage de-
gradarea ireversibilă a materiei, se înscriu pân-
zele Eugeniei Ilieş iar instantaneele din lumea 
imediată, familială, caldă, apropie privitorul şi 
mai mult de lucrările sale.

- Stimată doamnă director, sunteţi coordonatoarea celei mai importante acţiuni legate de carte din Ce-
tatea Unirii; ce noutăţi aduce în prim-plan cea de-a V-a ediţie a Târgului Naţional de carte „Alba Transil-
vana”?
- Mai întâi precizez că acest târg se organizează anual de Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga”, cu spriji-
nul Consiliului Judeţean Alba. Ne dorim ca şi la această ediţie manifestarea noastră să fie un adevărat 
spectacol al cărţii şi o mare bucurie pentru iubitorii de lectură. Sunt prezente, cu standuri de carte, 
peste 50 de edituri din ţară, din Germania, Polonia, Ucraina, Serbia, Republica Moldova şi Nigeria. 
- Înţeleg că sunt programate foarte multe lansări de carte?
- Sunt prezente numeroase personalităţi ale scrisului românesc care îşi vor lansa cele mai recente 
cărţi de autor sau ediţii îngrijite, publicate la diverse edituri. Editurile expun la standurile lor cărţi 
din varii domenii, astfel încât să acopere toate gusturile cititorilor. Dar focalizarea este, şi la această 
ediţie, pe opera lui Lucian Blaga, prin prezentarea de ediţii multilingve, ediţii anastatice, restituiri şi 
ediţii critice. Sub acest aspect remarcăm activitatea deosebit de rodnică a editurilor: Ardealul, Ars 
Longa, Princeps Edit şi altele. Iar printre personalităţi ne onorează: acad. Eugen Simion, Ion Brad, Nora 
Iuga, Daniel Cristea Enache, Ion Miloş ş.a. De asemenea, manifestarea se nuanţează prin expoziţiile de 
artă plastică, atelierele de olărit, momentele de muzică şi poezie, susţinute de: Bianca Ionescu, Silvan 
Stâncel, Victor Rebengiuc, Grigore Leşe, Daniel Leş, Cătălin Botezatu şi, nu în ultimul rând, membrii 
Fundaţiei Inter Art din Aiud. Dar târgul de carte le-a rezervat numeroase surprize şi celor mai mici 
cititori, cum sunt lansările de cărţi pentru copii, diversele jocuri şi concursuri.
- Vă mulţumesc foarte mult şi vă  urez mult succes!

                                                                                                   A consemnat Adrian A. Giurgea

Convorbire cu doamna MIOARA POP -
director al Bibliotecii Judeţene

 “Lucian Blaga” Alba Iulia
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Sfârşit de august pe înserat, după 
mai multe ore de urcuş pe cărări tot 
mai puţin frecventate, iată- ne în sfârşit 
ajunşi la cabana Paltinul, construcţie 
veche din bârne de brad date cu 
păcură, cu un cat şi o verandă largă 
cu vedere spre văile împădurite ce 
începură să se acopere cu o ceaţă 
albăstrie. Cabanierul, un om voinic cam 
la cincizeci de ani, cu tâmple cărunte, 
cu o cămaşă cadrilată, într- un costum 
tirolez, ne ieşi în întâmpinare voios, 
urându- ne bun venit după obiceiul 
locului, poftindu -ne înăuntru sau, dacă 
dorim, pe terasă, unde se mai afla un 
grup de turişti. La sugestia prietenu-
lui meu, Camil Teodor, am hotărât să 
rămânem un timp afară, la o masă din 
apropierea balustradei, de unde aveam 
o perspectivă magnifică spre culmile 
pierdute în vineţiul apusului de soare, 
inspirând aerul aromat cu mireasmă 
de răşină de brad. Nu mică ne -a fost 
mirarea când am văzut apropriindu- se 
un grup de cinci persoane, două femei 
şi trei bărbaţi, apariţii bizare, doam-
nele rujate, cu pantofi cu tocuri înalte, 
domnii în pantaloni lungi de stradă, 
cu cravată la gât şi în loc de rucsacuri 
cu geamantane purtate pe beţe în 
spinare. Cabanierul tocmai ne aducea 
două ceaiuri de mentă când a rămas 
perplex la ineditul spectacol, neştiind 
dacă să râdă sau plângă, privindu- le 
starea jalnică în care se aflau, târându-
se cu feţele descompuse de oboseală. 
Amabil, fără să -şi trădeze gândurile, îi 
invită să ocupe loc, întrebându -i cu ce 
să -i servească; unul grăsuţ, cu o burtă 
respectabilă, abia trăgându -şi sufletul, 
reuşi să îngaime: „Un pat, vă rog, nimic 
altceva”. Cabanierul propuse totuşi 
pentru mai târziu, după o binemeritată 
odihnă, o tocăniţă de porc picantă 
ori mămăliguţă cu brânză, ceea ce 
ne surâse şi nouă, comandând câte 
o porţie, după ce ne vom fi instalat în 
odaia noastră. Dolofanul pseudoturist 
congestionat la obraz nu rezistă nici el 
tentaţiei, vrând totuşi să pară dezinte-
resat zise pe un ton mucalit: „Bun, vă 
rog cinci porţii, dacă vreunul dintre ai 
noştri va refuza, o să fiu nevoit să mă 
sacrific eu, ceea ce, vă mărturisesc, 
nu îmi provoacă nicio îngrijorare”. Ca-
banierul luă notă de spusele lui, nu se 
putu abţine să nu întrebe ce planuri au 
pentru a doua zi, rotofeiul interlocutor 
replică fără ezitare: „Nu cumva credeţi 
că vom cerca să cucerim muntele, jur că 
atâtea zile câte voi avea n -o să mai pun 
piciorul pe aici, n -o să repetăm greşeala, 
mâine dimineaţă frumuşel vom coborî 
la casele noastre, sătui de splendorile 
muntelui, pe care le vom trăi de -acum 
fericiţi privind pozele din reviste”. Ca-
banierul, care auzise multe la viaţa lui, 
izbucni în râs, aprobându- l, conştient 
că un astfel de om niciodată nu va fi 
capabil să înţeleagă tainele şi sublimul 
muntelui. Grăsanul, bălăbănindu- se pe 
picioare ca un butoiaş, mulţumit că şi- a 
vărsat focul, se îndreptă spre odaia lui, 
în timp ce noi ne simţeam încurajaţi 
privind cerul senin şi luceafărul de 
seară ce răsărise deasupra crestelor 
întunecate profilându- se în zare ca o 
continuă provocare.

În zori, înainte de ora şase, eram 
gata echipaţi de plecare, cabanierul 

dându -ne câteva informaţii preţioase 
asupra drumului plănuit cu multă sim-
patie de pe terasă, ne urmări cu pri-
virea până ce din poiana de un verde 
crud scli-pind de mărgelele de rouă 
însufleţite de zumzetul albinelor ne- 
am afundat în desişul pădurii de carpen 
şi fag pe cărarea urcătoare pe lângă 
o râpă năpădită de bălării în fundul 
căreia se auzea susurul unui pârâu. Am 
mers mai bine de o jumătate de oră as-
cultând murmurul frunzişului, tăcerea 
vorbitoare, zborul vreunei păsări prin-
tre ramurile irizate de raze de lumină, 
când într -un luminiş, lângă o tufă de 
alun, am zărit trei zdrahoni slinoşi şi 
tuciurii în jurul unui foc privindu- ne 
ameninţători ca şi cum le- am fi încăl-
cat teritoriul, unul dintre ei s -a apropiat 
examinându- ne cu ochi scrutători şi 
duşmănoşi, a zis un bună ziua în scârbă 
şi, după ce ne- a cântărit puţinătatea 
lucrurilor ce le aveam asupra noastră, 
s -a întors la ai săi fără a zice un cuvânt, 
considerând probabil că nu merită să 
dea atenţie unei prăzi atât de puţin 
valoroase. Neliniştiţi, ne- am urmat dru-
mul, dorind să uităm cât mai repede 
aceste episod neplăcut, la un pas de 
a fi agresaţi aici, departe de lume. Ca-
mil a avut geniala idee de a scoate din 
rucsac sticla de ţuică de prună din care 
am tras câte o duşcă pe rând, care ne- a 
mers la inimă, stimulându- ne puteri-
le, desţelenindu- ne vrerea cu seminţe 
de flăcări. După mai bine de o oră de 
urcat pe poteca şerpuitoare ce ocolea 
abruptele sihle, am părăsit treptat zona 
pădurii de esenţe cu frunză căzătoare, 
intrând în împărăţia brazilor presărată 
cu cetină şi cu amintiri de multe vieţi 
perindate în căutarea binecuvânta-
telor tărâmuri. Camil s- a oprit în faţa 
mea făcându -mi semn să ascult un 
zvon de cădere de apă adus de o pală 
de vânt de undeva dintr -o vale peste 
care trebuia să trecem, am urmat o 
cărare mai puţin bătătorită, abătându -
ne de la drumul marcat într- o viroagă 
cu arbuşti şi tufe de soc, trecând de un 
crenel stâncos, deodată ni s- a deschis 
o panoramă neaşteptată, o cascadă 
înaltă cu torente învolburate sub care 
se desfăta goală, cu braţe albe întinse 
spre cer, o fată ca o driadă, delectându- 
se în îmbrăţişările pure ale apei şi soare-
lui, negândindu -se nicio clipă că ar 
putea fi văzută de ochi indiscreţi sau că 
este expusă la alte imprevizibile peri-
cole; mascaţi de o tufă de alun, vrăjiţi 
de insolita apariţie, am rămas ţintuiţi 
privind-o cum, liniştită, fără teamă, de 
parcă ar fi fost singură pe lume, iese de 
sub spumele albe, se usucă la soare, se 
îmbracă şi îşi pune rucsacul în spina-
re şi pleacă într-o direcţie doar de ea 
ştiută, sfidând cu temeritate sălbăticia 
firii ca şi cum nimic rău nu i s-ar fi putut 
întâmpla.

Noi ne-am urmat cărarea prin 
hăţişul de jnepeni şi pini când, brusc, 
s-a deschis un platou unde, printre 
brazi bătrâni cu trunchiuri acoperite de 
vâsc şi licheni, se zăreau ruinele unei 
cetăţi străvechi cotropite de buruieni, 
iederi şi lăstare de viţă sălbatică. Ne-
am apropiat curioşi, auzind litania unei 
voci omeneşti, nu ne venea să credem, 
dar făcând câţiva paşi pe creasta unui 
meterez dărăpănat, ne-a ieşit înainte 

o vedenie, un bătrân zdrenţuros cu 
barbă albă şi plete lungi care, cu un 
toiag, făcea rotogoale misterioase prin 
aer, psalmodiind: „eu sunt stăpânul 
muntelui, domnesc peste urgia focului 
şi necuprinsul înstelat, răgetul fiarelor 
şi plânsetul nimicniciei, încap în inelul 
unui fir de funigel de pe deget, poate vă 
miraţi cum adevărul şi strâmbătatea mi 
se supun cum piticii în umbra frunzei 
de măceş, nimic nu mă doboară, căci 
de mult am învins moartea cu fierturi 
de mătrăgună şi iarba raiului, râzând 
de ea ca un rege de măscăriciul bez-
metic, căci eu am inventat moartea şi 
eu o preschimb în zbor de vultur ori în 
ochiul înmiit al izvoarelor din nenăscut 
–, nu vă pot fi de vreun folos, căci un 
zid nevăzut pe veci ne desparte. Voi vă 
hrăniţi cu doruri oarbe, cu nedesluşită 
frică mereu la început de drum, eu sunt 
la capătul lui unde talazelor vremii le 
simt alinarea”.

Auzindu l, nu ştiam dacă e vis sau 
realitate, am încercat timizi să ne a-
propiem, să-i iscodim secretul, să îl 
pipăim că-i aievea, dar ca prin farmec 
trupul său dispărea translucid, aer-
ian, pierzându-şi forma şi substanţa, 
până s-a făcut abur în văzduh. Camil, 
deşi totdeauna stăpân pe sine, părea 
cu totul derutat, m-a prins de braţ şi 
mi-a şoptit dacă ce am văzut a fost 
un om în carne şi oase ori o nălucire 
trecătoare, nu am fost în stare de un 
răspuns, eram la fel de uluit ca şi el, am 
făcut câţiva paşi printre dărâmături şi 
socluri sfărâmate, să ne lămurim ne-
dumerirea, însă n-am găsit decât o 
hrubă întunecată păzită de un cânt de 
ciocârlie, de gângănii fojgăind în pielea 
unui şarpe mort. Simţeam nevoia să 
ne depărtăm cât mai repede de acel 
loc bântuit de arătări; întorşi la cărarea 
umblată, întâmplarea ne-a scos în cale 
un cioban care urca la stână cu traista în 
spinare şi un câine lăţos după el, ne-am 
dat bineţe şi am schimbat câteva vorbe, 
întrebându-l dacă nu cunoaşte cumva 
acele ruine străvechi. „Cum să nu, dom-
nule, le cunoaştem, a răspuns tără-
gănat, moşii şi strămoşii mei păstori 
ne tragem dintr-un sat de sub munte, 
de acele ruine nimeni nu ştie de când 
sunt şi ce era înainte, se zice că acolo a 
fost o cetate mândră cândva, acum oa-
menii ocolesc acel loc spunând că este 
bântuit de un strigoi ce bagă groaza 
în suflete prin vorbele lui încâlcite fără 
înţeles, de aceea mi-am ales o altă cale 
ce trece pe la peştera unui pustnic bla-
goslovit de Dumnezeu, acolo eu mă 
rog şi mă spovedesc primind lumina ce 
nimeni nu mi-o poate lua”. Şi-a luat bun 
rămas în lătrăturile prieteneşti ale câi-
nelui, plecând pe o scurtătură.

Umbrele vineţii ale coamelor de 
munţi ne-au atras atenţia că amurgul 
este aproape, instinctiv am iuţit pasul 
prin grohotişul unui pârâu secat, cu 
bolovani şi şisturi cristaline, deoarece 
adăpostul la care trebuia să înnoptăm 
era ca o fata morgana ce părea că se 
depărtează cu cât ne apropiam, vor-
beam puţin în peisajul auster străjuit 
de creneluri de granit şi geologică 
tăcere sfidându-ne cazna, voind parcă 
să ne dea de înţeles că trecătoarea 
noastră viaţă nicicând nu poate con-
cura cu anistorica materiei indiferenţă. 

Ici colo, câte o tufă de ienupăr sau o 
floare a reginei clătinate de vântul cres-
telor ne vestea că nu suntem singuri. 
Ajunşi la o bifurcaţie a cărării, puteam 
opta pentru un traseu mai uşor, în-
conjurând pieptişul de granit care ne 
tăia calea ori a unuia mai anevoios, 
printr-o strungă cu versanţi abrupţi, 
mai scurt, dar extrem de periculos din 
cauza pantei şi a terenului sfărâmicios 
ce nu oferea nicio siguranţă. Camil a 
privit ameninţătoarele stânci şi după 
o lungă tăcere a zis: „Cred că putem în-
cerca prin strâmtoare”, eu nu am avut 
argumente şi forţa de a mă împotrivi, 
aşa că am pornit în urma lui, conştient 
că ne aventurăm spre o situaţie limită 
care ne putea costa viaţa. La distanţă 
de câţiva metri, auzeam icnetul şi su-
netul bocancilor lui Camil printre colţii 
de stâncă, oprindu-se din când în când 
să-şi tragă răsuflarea, eu la un mo-
ment dat am simţit cum bocancul îmi 
alunecă în gol, disperat mă ţineam cu 
mâinile de stânci simţind trecându-mă 
sudoarea rece a morţii; din fericire, pi-
ciorul drept a găsit un colţ de sprijin pe 
care m-am proptit privind îngrozit in-
credibila înălţime de la care mă puteam 
prăbuşi. După un timp care mi se părea 
incomensurabil, ne aflam deasupra 
fortăreţei de bazalt, privindu-ne în ochi 
mulţumiţi, ca şi cum am fi săvârşit o 
faptă de necrezut, însă nu era timp de 
jubilaţii, mai aveam mult de mers pe 
povârnişuri şi prin jgheaburi lunecoase 
cu pete albe de zăpadă veşnică prin 
ravene lipsite de vegetaţie, uitându-
ne în jur descopeream tot alte creste, 
părând că nu se mai sfârşesc. Ca o în-
curajare, pe un pripor se zărea o stână 
şi un fum de vatră ca o ofrandă adusă 
cerului, nu aveam timp de zăbavă, 
noaptea cădea grabnic, estompân-
du-ne marcajul şi reperele. Neliniştiţi, 
înaintam în necunoscut fără a scoate 
un cuvânt când, deodată, trecând 
dincolo de un parapet de piatră, ne-a 
apărut în faţă acel refugiu binecuvântat 
ce părea că nu-l vom găsi vreodată. Era 
o construcţie sărăcăcioasă din bârne 
de brad acoperită cu şindrilă, înăuntru 
câteva priciuri cu saltele umplute 
cu paie, o măsuţă, două buturugi ce 
ţineau loc de scaune şi o sobă de tuci, 
ne-am bucurat de modesta încăpere 
ca de un palat, ne-am dezechipat, am 
aprins o lumânare şi focul cu ramuri us-
cate de brad, prăjind la flacără câteva 
felii de slănină, savurate ca la un festin 
regal.

Înainte de a ne culca, am ieşit din 
adăpost şi am urcat pe un meterez 
respirând cu nesaţ imensitatea pură, 
noaptea albastră, dedesubt se căsca 
abisul cu veşnic înfometata gură a 
grijilor, nenorocirii şi caznelor, dea-
supra miriadele de stele licărind 
nemărginirile. Privind măreţia cerului, 
Camil exclamă: „O, Doamne, cât de 
neînsemnaţi suntem, nici cât pulbe-
rile în vânt”. „O, Doamne, cât de mari 
suntem, i-am răspuns, când gândul ne 
trece dincolo de vămi şi hotare”.

A doua zi în zori, după un somn 
adânc, ne-am pregătit din nou de 
drum, dar nu spre piscul cel râvnit de 
totdeauna, nu mai aveam provizii, nici 
puteri, ci în jos, spre lumea ce ne che-
ma în iubitul nostru infern de fiecare zi.

Muntele                                         de Zeno GHIŢULESCU
- in memoriam Berdj Aşgian - 



Să constatăm, de la bun început, că întregul conţinut al 
volumului Violenţa simbolică în discursul electoral, de Daniela 
Gifu (Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2011), este 
poziţionat prin intenţie în orizontul interdisciplinarităţii, 
acolo unde efortul şi spiritul de sinteză al autoarei se 
ambiţionează să înalţe scheletul unei construcţii teoretice 
noi, utilizând noţiuni, concepte şi cunoştinţe din varii dome-
nii ale umanului, precum: politică, sociologie, filosofie, psi-
hologie, retorică, teoria comunicării, semiotică, lingvistică 
etc. Este o abordare modernă a fenomenului comunicării, 
alăturând şi reunind, într-o nouă alcătuire, tehnici şi strate-
gii ale discursivităţii afirmate de-a lungul istoriei, începând 
de la anticii greci şi până în contemporaneitate, când se im-
pun şcolile şi modelele americane de comunicare, precum 
Şcoala de la Palo Alto, şi noile invenţii pe linia retoricii euro-
pene, în cadrul Şcolii de la Bruxelles şi a Grupului µ. 

Explicând sintagma de violenţă simbolică în context so-
cial şi, mai ales, electoral, autoarea recurge, iniţial, la scrierile 
sociologului Pierre de Bourdieu, din care extrage încercarea 
de definire  a acsteia „ca formă de impunere”, apoi se opreşte 
la eseurile hermeneutice ale filosofului Paul Ricoeur, la care 
sensul expresiei se axează pe „acţiunea de manipulare”, şi, în 
cele din urmă, stăruie asupra nuanţelor ei complexe când, 
atât sub aspect cognitiv-emoţional, cât şi sub cel poliseman-
tic, „se pretează la multiple proiecţii şi identificări, pozitive şi 
negative”, adesea „încălcătoare de tabuuri.”

Desiminarea şi limpezirea noţiunilor de bază ale 
manifestărilor discursive ocupă o primă secţiune a volu-
mului. Conştientă că presa scrisă constituie o „oglindă” a 
societăţii de azi, autoarea se referă la aceasta ca la un factor 
activ al schimbărilor, preluând ca argument o foarte plastică 
apreciere a istoricului şi gânditorului francez Hippolyte 
Taine, care o asemuia cu „un coridor pe unde trece vântul 
istoriei...” Din această perspectivă este analizat discursul ei 
integrator, cu accentul pe structura textului şi pe stilul jurna-
listic adoptat, acceptând că ambele sunt impregnate de o 
anumită doză de subiectivism, în funcţie de direcţia indicată 
de nucleul de persuasiune. În continuare este analizat dis-
cursul politic, dar şi acesta este „filtrat” prin prismele de spe-
cificitate ale ştiinţelor politice, ale retoricii şi ale configuraţiei 
simbolice, ultima categorie manifestându-se când discursul 
politic se impune ca un discurs al puterii – în baza tentei sim-
bolice date atât de către actorii politici antrenaţi în acţiune, 
cât şi de către jurnaliştii care le difuzează şi le comentează 
acestora mesajele. O admirabilă caracterizare face autoarea 
presei scrise, evident că dintr-o perspectivă simpatetică, 
subliniindu-i trăsăturile definitorii şi descriindu-i concis 
tipologiile. 

Abordând problematica discursului contemporan, 
autoarea constată că totul este discurs şi discursivitate, 
începând de la viaţa publică firească, obişnuită, până la 
expunerile epistemologice savante: „ştiinţa a devenit un dis-
curs riguros şi sistematic; arta – un discurs figurat şi patetic; 
filosofia – o analiză a discursului.” Iar la „nivelul simţului co-
mun, marea majoritate a oamenilor nu dau atenţie decât la 
ceea spun (sau aud) şi neglijează aproape total forma în care 
spun (sau înţeleg).” Aceste forme de comunicare derivate sunt 
explicate şi raportate la situaţia de comunicare ideală, la care 
se referă filosoful german Jügen Habermas (unul dintre ul-
timii reprezentanţi ai Şcolii de la Frankfurt, a neokantienilor) 
care, într-adevăr, în cele două volume ale lucrării sale Teo-
ria acţiunii comunicative (din 1981), demonstrează adâncul 
dezechilibru comunicaţional tocmai prin această discrepanţă 
uşor sesizabilă dintre proiecţia ideală sau modelul utopic şi 
comunicarea plină de constrângeri, axată pe inegalitate şi 
valori negative, întâlnită permanent în sfera publică. Tot în 
această secţiune sunt recapitulate, ca şi coloratură ideatică, 
câteva forme de translare discursivă, made secolul XX, când 
cultura veacului abandonează într-un con de umbră filosofia 
(de fapt aici avem tendinţa postmodernă) şi se reorientează 
către semiotică şi lingvistică, autoarea referindu-se la teoria 
semnelor, a lui Ferdinand de Saussure, şi la logica limbajului, 
impusă de Ludwig Wittgenstein, arătând că toate acestea îşi 
au o noimă indubitabilă în spaţiul public: aceea de a-i con-
feri omului politic legitimitate, autoritate şi prestigiu. Aşadar 
vorbim de o construcţie cu determinaţii sociale evidente 
şi imediate, căci, susţine Daniela Gifu, „viaţa politică este 
structurată în fapte de limbaj – discursuri politice, programe 
şi platforme ideologice, doctrine politice, simboluri (em-
bleme, ceremonii etc.), toate acestea fiind construite şi mo-
delate cu scopul de a place şi a convinge, a stârni pasiuni şi 

adeziuni, a determina la acţiune...” O salbă întreagă de forme 
ale limbajului politic sunt descrise cu precizia specialistului 
în comunicare (precum: cele hortative – de identificat în vu-
ietul campaniilor electorale, în apelurile de susţinere lansate 
către publicul larg ş. a.; cele juridice – cuprinse în prevederi 
constituţionale, legi etc.; cele administrative – specifice 
documentelor din această categorie, reglementărilor etc; şi 
cele de negociere – din cadrul diverselor convenţii, alianţe şi 
înţelegeri conjuncturale etc.). În finalul primei părţi a lucrării 
avem o serie de exemplificări ale discursului politic, contând 
şi ca aplicaţii la cadrul electoral (atât de variat şi de confuz 
la noi), evidenţiate fie ca prezenţe active în paginile presei 
scrise (ca editoriale, cronici, informări cu iz politic, portrete 
sau prezentări mediatice), fie ca sloganuri sau figuri de stil, 
acestea din urmă provenind din aria recuzitei retorice (ca: 
figuri de cuvinte, de sens, de construcţie, de gândire ş.a.)

Partea a doua a lucrării plusează prin încercarea de re-
liefare a strategiilor discursive în sfera publică, autoarea 
recunoscând un fenomen care nu mai poate fi negat de 
nimeni, astăzi, în ceea ce priveşte prezenţa lui pe scena 
politică autohtonă, şi anume: americanizarea completă 
sub aspectul comunicării politice şi tendinţa tot mai mare 
de creştere a vizibilităţii politicului, care a devenit o practică 
publică, când ar trebui de fapt să fie invers, conform opiniei 
autoarei, adică „o practică subordonată spaţiului public.” Din 
seria strategiilor bazate pe demonstraţie şi argumentare 
sunt invocate modelele de convingere specifice Retoricii lui 
Aristotel şi noilor retorici, acestea din urmă descoperite de 
Chaïm Perelman şi de asistenta sa, Lucie Olbrecths-Tyteca 
(fiind vorba de apariţia volumului Noua retorică. Tratatul 
de argumentare, Paris, 1958), Daniela Gifu enumerând trei 
tipuri de modalităţi logice, şi anume: pozitive (cu accentul 
pe raţiune şi încredere), negative (ca atacul pe terenul ad-
versarului, atacul făţiş, atacul indirect, identificarea şi lovirea 
părţilor slabe ale adversarului, revenirea şi trecerea la con-
traatac) şi neutre (ca linguşirea, flatarea publicului etc.) O 
altă garnitură de argumente fiind cele bazate pe fapte, pe 
exemple, pe autoritate şi pe diverse analogii (de persoane, de 
situaţiii etc.) Prezenţa sofismelor, a propoziţiilor cu conţinut 
aporetic, însoţite de exemplificările corespunzătoare, este 
tratată cu toată seriozitatea, autoarea analizând aici un 
şir complet de paralogisme, şir pe care aş îndrăzni să-l de-
numesc al „decalogului negativ”, precum: sofismele de 
confruntare sau argumentul forţei, sofismele de roluri, cele 
referitoare la reprezentarea punctelor de vedere, sofismele 
de apărare, cele ale premiselor, sofismele acordurilor, cele 
ale punctelor de plecare, sofismele falsei autorităţi, cele de 
logică, de închidere şi, în sfârşit, sofismele de limbaj – toate 
fiind determinări negative, derutante, în contextul tensionat 
al confruntărilor publice.

În partea a treia a lucrării avem un desfăşurător al prin-
cipalelor mijloace de informare în zona politică, printr-o 
detaliată explicare a modului de acţiune al mecanismelor 
lor asupra sensibilităţii umane – socialul fiind privit dintr-
o perspectivă psihologică, când sunt abordate modalităţi şi 
tehnici diversioniste, ca: zvonul şi bârfa, discreditarea per-
soanei, dezinformarea etc. Dar suntem avertizaţi că totul 
devine mult mai periculos, ca acţiune a discursivităţii, când 
evenimentele se derulează sub umbrela psihosociologică, 
iar modalităţile de confruntare politică „evoluează” în ne-
gativ, dispre zona gri către zone înnegurate, scena socială 
cunoscând aspecte manipulatorii tot mai evidente: de la 
sondajele de opinie false şi fardarea imaginii unor politici-
eni, până la direcţionarea vicleană a interesului public prin 
gestul votului festiv etc.

Partea a patra a lucrării este una strict tehnicistă, axată 
pe alcătuirea discursului, autoarea revenind la vechile 
învăţături ale oratoriei antice, adică la moştenirea lăsată 
omenirii de către Aristotel, Cicero şi Quintilian, care au o 
schemă de lucru extrem de suplă şi de funcţională: cu vârful 
de atac în introducere (exordiu, propoziţiune, expoziţiune şi 
diviziune), continuând cu tractarea discursului (nararea fap-
telor, confirmarea sau respingerea lor) şi, în final, cu peroraţia 
(cuprinzând o recapitulare a faptelor, o prezentare patetică 
a acestora şi concluzia). Modificările intervenite în structura 
discursului politic contemporan, subliniază tocmai latura 
pragmatică a evoluţiei şi necesitatea acestuia de a fi cât mai 
persuasiv; ca şi la antici, menirea lui este de a face din me-
sajul politic o modalitate de manifestare simbolică a puterii, 
parcurgând întreaga „rută” de confruntare şi convingere a 
publicului, cu o energie bine repartizată în cei „trei timpi” de 

acţiune sau în cele trei „faze”, cum le numeşte autoarea cărţii, 
prima fiind cea descriptivă, a doua cea evolutivă şi ultima, cea 
prescriptivă.

Partea a cincea a lucrării este consacrată integral analizei 
de conţinut a presei scrise, lucru realizat prin punerea în apli-
care a unor metode sută la sută americane, a contribuţiilor 
remarcabile datorate unor pionieri ai domeniului, cum au 
fost Harold D. Lasswell şi Paul F. Lazarsfeld, care şi-au în-
ceput cercetările în vremea războiului, în cadrul Biroului de 
Cercetare a Radioului (1937), de la Universitatea Princeton, 
mai întâi, continuate apoi în Biroul pentru Cercetare Socială 
Aplicată (din 1939), de la Universitatea Columbia. Biroul 
respectiv fusese creat în urma stării de panică semănate în 
rândurile a peste un milion de americani, prin difuzarea la 
postul de radio CBS, în ziua de 30 octombrie 1938 (de Ha-
llowen), a dramei radiofonice Războiul lumilor, o adaptare a 
romanului SF al scriitorului H. G. Wells, care descria o invazie a 
marţienilor pe pământ, în urma căreia mulţi oameni, speriaţi, 
şi-au abandonat locuinţele şi oraşele de baştină, crezând că 
invazia extraterestră se întâmplă în timp real. Deşi nu sunt 
expuse explicit, ci doar „atinse”, regăsim în această secţiune 
elemente de fond ale unor concepte „tari” de influenţare a 
publicului, precum: efectul bandwagon, conform căruia (în 
interpretarea lui Lazarsfeld) votanţii îşi doresc mereu să fie 
de partea câştigătorului; teoria spirala tăcerii (formulată de 
cercetătoarea de origine germană Elisabeth Noelle-Neu-
mann), constând, în esenţă, din următoarea atitudine: indi-
vizii care împărtăşesc punctul de vedere dominant (susţinut 
şi de mass media), nu au reţineri în exprimare, în timp ce in-
divizii care au păreri diferite şi sunt în minoritate, păstrează 
tăcerea de teama de a nu fi dispreţuiţi şi sancţionaţi de 
semenii lor din prima categorie; şi teoria glonţului magic 
(legată de numele lui Lasswell), care postulează că, întrucât 
manifestările umane sunt ghidate de instincte identice şi de 
medii sociale izolate, rezultă că toţi indivizii parcurg eveni-
mentele în acelaşi fel şi le interpretează asemănător. 

În sfârşit, analiza riguroasă a alegerilor prezidenţiale 
desfăşurate în Romînia, în 2009, prin evaluarea cantitativă 
a datelor din presa scrisă, dar şi prin întrepătrunderea lor 
calitativă, printr-o reprezentare grafică rezultată în urma 
utilizării softului LIWC-2007, a condus-o pe autoarea acestei 
cercetări la o rezoluţie finală: de modul cum sunt vehicu-
late mijloacele discursive şi de manierele şi tehnicile în care 
aceste mijloace acţionează în sfera publică depind, în mare 
măsură, rezultatele finale, ele având posibilitatea de a modi-
fica intenţii, atitudini, opinii şi chiar sentimente!

În întregul ei, în ciuda unei structuri cam stufoase, cu 
multe reluări ale unor aspecte legate de discurs şi discursivi-
tate, parcă dorind prin aceste repetiţii să acopere toate pers-
pectivele teoretice posibile, privind cu pasiune din toate un-
ghiurile deschise prin fereastra ideilor, cartea Danielei Gifu 
nu deraiază de la tema abordată, oferind o mare diversitate 
de informaţii, unele inedite chiar şi cunoscătorilor din dome-
niul comunicării şi al relaţionării în spaţiul public – domeniu 
încă atât de puţin cercetat până în prezent!
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Decameronul, de Giovanni Boccaccio
Umanistul Giovanni Boccaccio a trăit şi a scris cea mai mare parte a vieţii lui la Florenţa. Deşi iniţial, trimis de tatăl său începe să studieze comerţul, 

abandonează pentru a urma Dreptul canonic şi limbile străine. Bun prieten cu Francesco Petrarca, acest mare literat lasă posterităţii o operă de valoare, 
dar cea mai cunoscută rămane, fară indoială, Decameronul.

Decameronul (Opera de zece zile), a fost scrisă de Giovanni Boccaccio pe la mijlocul secolului al XIV-lea, imediat după ce o mare epidemie de ciumă a 
devastat Europa. De altfel, cele 100 de întâmplări erotice dar şi hazlii cuprinse în carte, se desfăşoară având în fundal tocmai groaznica epidemie. Pe scurt, 
conştienţi fiind că molima ce se extindea tot mai mult nu se va opri la porţile Florenţei şi nici nu va ţine cont de poziţia socială, un grup de şapte femei şi 
trei bărbaţi împreună cu servitorii lor, se vor închide într-un castel înconjurat de verdeaţă, nefăcându-şi nici o speranţă că vor supravieţui. De fapt, ei vor 
să scape mai degrabă de moartea spirituală nu de cea fizică, dată fiind tristeţea în care era cufundată lumea acelor zile pline de spaimă şi durere. Cei zece, 
vor juca pe rând rolul de senior al palatului, având obligaţia de a spune totodată o poveste. Astfel, se vor înlănţui 100 de poveşti erotice, în care dragostea, 
gelozia, viaţa trăită cu patimă sau moartea întâmpinată cu îndârjire, vor fi subiecte centrale. Talentul de scriitor al lui Boccaccio, dă o savoare inegalabilă 
povestirilor tratând magistral unele concepte abstracte precum moralitatea, religia, binele, răul. Chiar dacă unele situaţii par obscene, comicul de situaţie şi o anumită candoare cu care 
sunt povestite, face ca unda de trivialitate să fie mult îndulcită şi acceptată chiar şi de puritanii declaraţi. La vremea apariţiei cărţii, au existat voci care cereau interzicerea ei şi arderea 
exemplareor tipărite, cel mai vehement în acest sens fiind călugărul fanatic Girolamo Savonarola.

Destinul acestei cărţi este acela de a fi redescoperită şi recitită de fiecare generaţie (destin asemănător cu al altor opere însemnate precum Divina comedie a lui Dante sau Comedia 
umană a lui Balzac). Poate fi privită oare această carte  ca o scriere cu tentă obscenă? Nu cred, de vreme ce generaţii la rând au savurat şi au râs cu poftă citind aceste inegalabile povestiri. 
Mă-ntreb, tu ce părere ai după ce ai citit-o? Sau ce părere vei avea după ce ai s-o citeşti?

În anii ’20, centrul istoric al 
Târgu-Mureşului se transforma 
zilnic, dis-de-dimineaţă, în piaţă 
de zi, umplând până către ora 10 
bulevardul principal al oraşului de 
agitaţia târgoveţilor şi aglomeraţia 
muşteriilor. Huruitul căruţelor şi 
larma strigătelor completează 
acest vacarm care, pentru câteva 
ore, transformă piaţa curată şi 
liniştită într-un spaţiu al produsel-
or expuse pe tarabe sau direct pe 
jos, într-o atmosferă ce agită şi mai 
mult un biet ,,papagal galben exi-
lat pe vârful unui băţ…”1 

Oferta de pe caldarâm

După ora 10, centrul (sau Corzo) 
redevenea spaţiu de promenadă, 
în urma unei minime acţiuni de 
curăţenie. Trecerea nu era însă 

atât de uşoară, după cum arăta 
în epocă un ziarist indignat de 
dubla funcţionalitate a zonei cen-
trale, reprezentativă pentru oraş: 
,,Măturându-se după ce s-a stropit, 
se ajunge la rezultatul că resturile 
pieţei sunt perfect răspândite, sub 
formă de pastă, pe întreaga piaţă, 
iar binefăcătorul soare are grijă să 
usuce această pastă, înzestrând-

o cu toate mirosurile în descom-
punere ale tuturor celor vândute 
dimineaţa, încât cei veniţi pe corzo 
«pentru aer», au impresia că acolo 
s-au vândut lucruri deja mâncate. Vă 
închipuiţi mai ales ce este după o zi 
de târg.”2   

În 1923, ziarul Mureşul îi propu-
nea primarului Emil Dandea o soluţie 
de rezolvare a problemei: mutarea 
pieţei zilnice într-un loc mai ferit şi 
desemnarea unui teren viran pentru 
găzduirea târgurilor periodice: ,,În 
locurile fixate în acest scop primăria 
ar putea construi sumar barăci şi 
tejghele de lemn pentru vânzarea 
produselor, publicul nefiind obligat 
să se aplece mereu pentru a alege 
de jos ceea ce-i trebuie, satisfăcând 
cu aceasta şi o cerinţă igienică. […] 
Soluţionându-se în modul sus arătat 
această chestiune, s-ar apăra mult 

sănătatea cetăţenilor şi din punct 
de vedere estetic, «corzo» ar rămâne 
într-adevăr o podoabă a oraşului, 
care să poată oferi publicului 
oricând aer curat şi loc de recreere, 
vizitatorului atrăgându-i cu drept 
admiraţia.”3    

Soluţia municipalităţii

Rezultatele apelurilor făcute 
către administraţia oraşului de a 
amenaja civilizat comerţul stradal 
în zona centrală vor apărea abia în 
1936, când Primăria organiza prima 
acţiune de acest fel, despre care ne 
oferă detalii un Apel publicat de  
Glasul Mureşului, prin intermediul 
căruia primarul Emil Dandea le so-
licita comercianţilor interesanţi să 
precizeze mărimea spaţiului de 
care ar avea nevoie, tipul alimen-
telor comercializate şi  valoarea 
aproximativă a chiriei, în vederea 
strângerii fondurilor necesare pen-
tru construcţia proiectatelor hale:

,,Între problemele edilitare cari 
necesită a fi rezolvate după cerinţele 
moderne, este şi aceea a construirii 
unor hale de vânzare permanente. 

Aceasta se impune deoparte din 
punct de vedere practic pentru ca 
vânzătorii şi cumpărătorii să poată 
desface şi cumpăra ziua întreagă 
nu numai până la ora 10, pentru ca 
şi unii şi alţii să fie scutiţi de intem-
perii, de altă parte pentru motive de 
igienă şi estetică urbanistică.

 Considerând însă că în 
împrejurările financiare de azi, 

conducerea municipiului numai în 
acel caz poate realiza hala de vân-
zare, dacă comercianţii, precupeţii 
şi producătorii interesaţi, individual 
sau în asociaţie, ar contribui la chel-
tuielile de construcţie, prin plata 
anticipată a chiriei încăperilor de 
cari au nevoe în hala de vânzare.

Invităm pe toţi aceia cari 
reflectează şi doresc a-şi asigura 
locuri de desfacerea alimentelor 
în halele de vânzare, proiectate, să 
anunţe în scris aceasta, până la 31 
Dec. a.c., indicând mărimea încăperii 
de care are nevoie, alimentele cari le 
vor desface, dacă este producător 
sau comerciant, chiria anuală 
aproximativă care o oferă şi pe câţi 
ani o anticipă. Bazată pe rezultatul 
anunţării necesităţilor, Primăria va 
confecţiona planul halelor, contem-
plate în str. I. Creangă (fosta Piaţă 
Mică) şi în faţa Casei Cercuale iar 
după aceea se va trece la stabilirea 
definitivă a obligamentelor recip-
roce.”4 

Promenada – un pretext mon-
den

Conform presei locale a vremii, 
plimbarea cotidiană prin zona 
centrală a conturat în scurt timp 
o lume a trotuarului pe cât de 
interesantă, pe atât de relevantă 
pentru tabloul epocii sale pe care îl 
reflectă fidel, după cum o arată de-
scrierea realizată în 1921 de Vladimir 
Nicoară, în stilul său inconfundabil: 
„Aici e localul distracţiei moderne. 
De la 11 la 1 şi de la 6 la 8, oraşele 
moderne debordează pe trotuarele 
lor, toată lumea e dornică de aer, dar 
mai dornică de a-şi da aer. Decol-
teurile largi şi apetisante şi ciorapii 
transparenţi intruşi pe pulpele care 
se văd adeseori prea mult de sub 
rochiile scurte, sunt magnetul care 
atrage privirile bătrânilor zaharisiţi 
ce oftează după un trecut îndepărtat, 
ca şi arzătoarele ocheade ale tiner-
ilor în care clocoteşte setea de viaţă. 
[…] Aici se încep încurcăturile sen-
timentale cu viitor legal sau ilegal; 
aici se informează despre zestrea 
fiecărei fete de măritat; aici se ţese 

primul păienjeniş în care fluturi sau 
… peşti vor cădea prinşi mâine; aici 
se pun la cale căsnicii moderne, 
se fac tranzacţii sentimentale, se 
descopăr scandaluri intime, se fac 
aprecieri scârboase, toate acestea 
sub nevinovata aparenţă a unor 
plimbări leneşe şi indiferente, sub 
binecuvântatul motiv că lumea ia 
aer.”5    

Un alt articol despre „aerul 
corupt” din centrul oraşului publi-
ca în 1924 ziarul Mureşul, arătând 
că nu toţi locuitorii care se plim-
bau prin zona centrală o făceau 
din raţiuni  mondene: ,,Bieţii 
funcţionari, înfundaţi prin birourile 
prost încălzite şi de multe ori atât 
de neconfortabile, cari ar vrea să ia 
şi ei o gură de aer înainte de masă, 
în drum spre casă de la birou, sau 
în timpul când îşi aranjează micile 
daraveri familiale, sunt nevoiţi azi 
mâine, să ocolească cel puţin o par-
te a pieţii, căci dinspre «piaţa mică» 
se varsă fumul intoxicant al unei 
brutării.”6  

 Indignarea ziariştilor vremii faţă 
de aspectul negativ al zonei centrale 
e de înţeles prin prisma impactului 
său asupra imaginii oraşului, cu atât 
mai mult cu cât, încă din perioada 
interbelică, Târgu Mureşul era cu-
noscut tocmai pentru zestrea sa 
arhitecturală.  
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