
Biblioteca Batthyaneum, pentru al doilea an gazda a Festivalului 
Dilema Veche  
 
 
 
Festivalul Dilema veche desfasurat la Alba Iulia pentru a treia oara anul acesta, intre 22-24 
august, a inscris pentru a doua oara Biblioteca Batthyaneum in exceptionalul sau program. 
Directorul festivalului Mircea Vasilescu a conferit si de data aceasta o dubla valenta 
evenimentului: a stabilit ca loc de desfasurare a unor actiuni culturale Biblioteca, punand-o in 
acest fel in centrul de interes al participantilor, a presei si a invitatilor de onoare. Totusi un 
aspect tot atat de important a fost si faptul ca timp de trei zile, invitatii festivalului au devenit  
si vizitatori ai prestigioasei institutii, care, fapt cunoscut isi propusese la sfarsitul secolului al 
XVIII-lea prin fondatorul ei sa devina  „Societas assiduorum”, o societate a desteptilor ...   
In care s-au inscris anul trecut, printre altii si Andrei Plesu, Horia Roman Patapievici si Dan C. 
Mihailescu.  
Vom mentiona „pe scurt din cuprinsul” festivalului, evenimentul principal al zilei de vineri, 
22 august, adica conferinta de deschidere intitulata „Edificiul literaturii”, sustinuta in fata 
sutelor de auditori de poetul Mircea Cartarescu. Am retinut pentru colegii de breasla, 
ingenioasa definitie data cartii : „Ceea ce numim carte este un aparat format din file, care se 
dau una dupa alta. Acest aparat a fost o inventie extraordinara a omenirii, ca si descoperirea 
focului. Cartea era facuta dupa forma miinilor, era adaptata perfect corpului uman, de aceea 
este o placere sa citesti, pentru ca aparatul e perfect. Cititul este o mare placere pentru mine. 
Este locomotiunea, cum spunea un critic poet, locomotiunea minunata intr-o alta lume.” 23 
august  
 
Mai jos dam cuvantul presei: 
 

Comisia Europeană a lansat de curînd, cu 

susținerea mai multor oameni de cultură și 

intelectuali, proiectul “A New Narrative for 

Europe”. Este o invitație de a “rescrie” 

împreună – politicieni, personalități publice 

sau cetățeni europeni – povestea Europei. 

Pentru că Europa înseamnă, înainte de toate, 

renaștere culturală și cosmopolitism: o 

jumătate de miliard de cetățeni diferiți care sînt, fiecare și împreună, personajele 

unei povești de succes. 

Dezbaterea „New Narrative for Europe” îi are ca invitaţi pe: Angela Filote (şefa 
reprezentanţei Comisiei Europene în România), Hugo De Greef (manager 



cultural, membru în Board-ul „A Soul for Europe”), Bruno Mazzoni (profesor de 
limba şi literatura română la Universitatea din Pisa, traducător), Aurel Mitran 
(manager cultural), Iulia Badea-Gueritée (jurnalistă, Courrier International) şi 
va avea loc sîmbătă, 23 august 2014, orele 17:00. Moderator, Mircea Vasilescu 
(director de festival, redactor sef si profesor). 
 

”Tatăl meu, Lucian Blaga” 

 
Proiecţie de film: Tatăl meu, Lucian Blaga 

Documentar creativ, 40 min. 

La sfîrşitul celui de al Doilea Război Mondial, 
odată cu instaurarerea comunismului, poetul şi 
filozoful Lucian Blaga, considerat „exponent al 
regalităţii şi burgheziei”, cade în dizgraţia noului 
regim. Este exclus de la catedră, îndepărtat de la 
Academie, iar multe din cărţile lui sînt trecute în 
Index librorum prohibitiorum. Angajat în funcţia de 
bibliotecar, îşi trăieşte ultimii ani din viaţă 
ocupîndu-se de clasificarea zecimală şi de traduceri, 

fiind urmărit în permanenţă de agenţi şi informatori ai Securităţii. 

Filmul îşi propune să reconstituie secvenţial ultimii 12 ani din viaţa lui Lucian 
Blaga prin intermediul amintirilor fiicei sale, Dorli Blaga. O vom urmări făcînd 
mici investigaţii ale trecutului, selectînd şi comentînd documentele şi scrisorile 
din arhiva personală şi vom asista, în paralel, la o decodificare a trecutului, 
printr-un exerciţiu de geografie literară în care oamenii, locurile şi descrierile îşi 
găsesc corespondenţe în viaţa reală. 

Proiecţia filmului va avea loc sîmbătă, 23 august 2014, orele 19:00, la  
 
Sîmbătă, 23 august 
 
• 11.00 – Vernisaj expoziţie: “Devis Grebu – Cetăţean al lumii... tehnicilor picturale” 
Loc: Framm’s 
 
• 11.00 – Ateliere pentru copii (în paralel: „Ziarul Cetății” – Cosmin Bumbuţ şi Elena 
Stancu, Atelierul Fantastic – Ioana Nicolaie, benzi desenate – Alexandru Ciubotariu şi Adina 
Popescu)  
•  



Loc: Strada Muzeului 
 
• 11.30 – Lectură: Proză scurtă la cafenea 
Invitaţi: Răzvan Petrescu, Radu Mareş, Alex Tocilescu, Lavinia Branişte 
Loc: Carolina Café 
 

•  
•  
• 17.00 – Dezbatere „New Narrative for Europe”, cu: Angela Filote (şefa reprezentanţei 
Comisiei Europene în România), Hugo De Greef (manager cultural, membru în Board-ul „A 
Soul for Europe”), Bruno Mazzoni (profesor de limba şi literatura română la Universitatea din 
Pisa, traducător), Aurel Mitran (manager cultural), Iulia Badea-Gueritée (jurnalistă, Courrier 
International) 
Loc: Biblioteca Batthyaneum / Sala Unirii 
 
• 19.00 – Proiecţie film: “Tatăl meu, Lucian Blaga” 
Loc: Biblioteca Batthyaneum 
 
• 20.30 – Defilare Scottish Pipes Band 
Itinerant: Poarta a IV-a – Poarta a III-a – Piaţa Cetăţii 
 
• 21.00 – Zoli Toth – “Bach in Showbiz” 
Loc: Piaţa Cetăţii 
 
• 22.30 – Concert Farfarello feat. Ovidiu Lipan Ţăndărică 
Loc: Piaţa Cetăţii 
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