
Societatea Scriitorilor Mureşeni şi Editura Ardealul, în parteneriat cu:  
Consiliul Judeţean Mureş, Universitatea „Petru Maior”– Facultatea de 
Ştiinţe şi Litere, Uniunea Scriitorilor 
din România şi Primăria Târgu-Mureş, 
organizează, în avanpremiera ZILELOR 
TÂRGUMUREŞENE, în perioada 23-28 
mai 2012, şi vă invită să participaţi la 
Festivalul  Naţional  „LUCIAN  BLAGA”, 
ediţia a XII-a.

Manifestările din cadrul festivalului 
se vor desfăşura la Universitatea „Petru 
Maior”, sala festivă a Grupului Şcolar 
„Ion Vlasiu” şi sediul Editurii Ardealul.

Printre personalităţile care şi-au anun-
ţat prezenţa la eveniment se numără 
academicienii Gheorghe VLĂDUŢESCU 
şi Alexandru SURDU, dar şi primarul mu-
nicipiului Târgu-Mureş, dr. Dorin FLOREA 
şi ex-prefectul de Mureş, Emil Marius 
PAŞCAN. 

Îl citesc pe 
Caragiale ca pe un 
scriitor ce a impus, 
prin operele lui, 
o viziune realist-
ironică asupra 
umanului, ca pe un 
comediograf care 

şi-a asumat un mod nou de a transcrie 
reacţii sufleteşti şi comportamente, 
înregistrând, totodată, cu acută vibraţie 
polemică, tare şi imposturi morale, prestigii 
închipuite şi moravuri. Îl citesc ca pe un 
scriitor care, prin calităţile scrisului, prin 
forţa de a întrupa o întreagă lume, prin 
exerciţiul mimetic, trasează, în fond, cu 
luciditate necruţătoare, profilul neamului 
său, cu calităţi, cu defecte, inconsecvenţe şi 
inadecvări. Nu întâmplător, Ana Blandiana 
îşi exprima, cândva, amărăciunea că trăim 
cu toţii în „lumea lui Caragiale”, o lume 
„de vorbe fără acoperire, de forme care 

îşi amână fondul”, o lume care nu poate 
fi părăsită, pentru că „singurul mod în 
care poţi scăpa din ea este să o schimbi”. 
Privirea „rea” a lui Caragiale este una 
perfect exersată pentru înregistrarea şi 
sancţionarea fisurilor din ordinea morală 
a lumii, dar ea are, în egală măsură, şi un 
substrat exorcizant. Prin perenitatea operei 
sale, Caragiale se lasă citit, astăzi, din 
diferite unghiuri, dar, mai ales, continuă 
să ne descifreze el pe noi, în tot ceea 
ce avem mai adânc şi mai inexprimabil. 
Lecturile diverse pe care textul caragialian 
le suscită şi astăzi, nu sunt decât feţe ale 
lumii noastre de ieri şi de azi, definiţii ale 
sufletului nostru, exasperante oglinzi ale 
fiinţei noastre lăuntrice.  

Dincolo de toate acestea, se cuvine 
precizat că actualizarea cu orice preţ a 
textului caragialian este o operaţie pe 
cât de inutilă, pe atât de primejdioasă, 
pentru integritatea semnificaţiilor operei. 

Metamorfozele forţate, resemantizările 
inadecvate, reficţionalizările improprii 
nu fac nici un bine operei caragialiene. 
Aceste riscuri sunt remarcate de Nicolae 
Manolescu, care, în Istoria critică a literaturii 
române, consideră că actualizarea forţată 
a lui Caragiale porneşte din „convingerea 
unor oameni de teatru contemporani, şi 
mai puţin a criticilor, deşi putem numi 
câteva excepţii, că există o posibilă 
lectură aşa-zicând esopică şi polemică a 
comediilor, prin prisma experienţei noastre 
istorice din comunism. Inadecvările prin 
exagerare, falsificările prin updatare 
nefirească a textului caragialian şi 
racordarea sa neavenită la noi tendinţe 
estetice nu fac decât să ascundă adevăratul 
chip al operei îndărătul unor măşti inutile. 
Nicolae Manolescu are perfectă dreptate: 
„Vom avea surpriza să constatăm că, 
neactualizat forţat, Caragiale nu pierde 
din actualitate. Socotit ca un clasic, ni 

se va părea cu atât mai reconfortant. 
N-are absolut nicio nevoie de o falsă 
modernitate, pe care el, cel dintâi, a 
refuzat-o, dorindu-se «vechi»”. Îmi place 
să-l citesc pe Caragiale ca pe un „personaj” 
al literaturii române care ne oferă, prin 
ţinuta sa “diurnă”, spectacolul unui om 
de o vervă dezlănţuită, histrionic şi 
debordant, înclinat spre umor şi ironie, dar 
predispus, alteori, şi spre melancolie, spre 
dispoziţia “gravă”, serioasă. Sensibilitatea 
“enormă” şi viziunea “monstruoasă”, 
mărturisite Caragiale însuşi, se profilează 
pe fundalul unei lumi confuze, cu o 
cromatică debordantă şi în eternă 
neorânduială. Şansa noastră e de a-l putea 
citi pe Caragiale dintr-o paletă diversă de 
perspective, dar şi de a ne lăsa citiţi de 
scriitor, în ceea ce avem mai indescifrabil, 
într-o lectură limpede, lucidă, necruţătoare 
care ne defineşte cu acurateţe statura 
morală, relieful ontologic şi caracterul.
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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

Caragiale, contemporanul nostru

Artistul George Moldovan a urmat cursurile prestigioasei Aca-
demii de Arte Vizuale „Ion Andreescu” de pe malurile Someşului, 
fiind absolvent al secţiei de sculptură, promoţia 1998, la clasa 
profesorului Eugen Gocan. Din 2001 devine membru al Uniunii 
Artiştilor Plastici. O primă expoziţie personală o are în 2003 la 
Galeriile U.A.P. din Palatul Culturii-Tîrgu Mureş urmând mai 
apoi cele de la Sf. Gheorghe şi de la Centrul Cultural din lo-
calitatea Arcuş. Nu refuză nici participările la expoziţii de grup 
internaţionale sau naţionale. (Cora FODOR)

Fumul 
              amintirilor

George Moldovan 
                  şi

Cântecul obârşiei
de Lucian BLAGA

La obârşie, la izvor
nici o apă nu se-ntoarce
decât sub chip de nor.
La obârşie, la izvor
nici un drum nu se întoarce
decât în chip de dor.
O, drum şi ape, nor şi dor,
ce voi fi, când m-oi întoarce
la obârşie, la izvor?
Fi-voi dor atuncea? Fi-voi nor?
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Astăzi este evident pentru orice cerce-
tător onest al operei filosofice blagiene 
că întregul ansamblu de idei al spaţiului 
mioritic constituie o structură teoretică 
coerentă şi consistentă. Faptul că rotunjirea 
şi cizelarea acestei teorii s-a întâmplat doar 
după ce Lucian Blaga a parcurs câteva etape 
premergătoare, considerate premise reale 
ale Trilogiei sale culturale, nu trebuie trecut 
nicidecum cu vederea! Poate chiar aici 
găsim explicaţia entuziasmului tineresc cu 
care au fost scrise unele părţi ale sistemului 
său, însufleţite parcă de un elan poetic de 
nestăvilit! 

O analiză riguroasă a conceptului de 
matrice stilistică nu trebuie să neglijeze 
modul cum s-a metamorfozat stilul în scrierile 
blagiene, un studiu dedicat strict acestei 
problematici fiind publicat de către tânărul 
Blaga încă din 1924, fiind vorba de placheta 
Filosofia stilului, în care sunt schiţate câteva 
aspecte definitorii ale stilurilor artistice şi 
culturale (precum starea estetică, empatia, 
năzuinţa formativă). Acestea, în timpul is-
toric – ca urmare a dinamizării relaţiilor so-
ciale, a ieşirii comunităţilor europene din 
izolaţionism şi sporirii interesului lor pentru 
abstracţiune – au dobândit o tot mai mare 
importanţă şi au angrenat în sfera lor tot mai 
multe tipuri de manifestări umane, evoluând 
spre un complex de posibilităţi stilistice, ceea 
ce semnifică viziunea amplă a unei cupole 
sub care se afirmă un stil cultural sau altul, de 
sesizat nu doar în artă, ci şi în metafizică, în 
religie, ştiinţă şi chiar şi în organizarea socială. 

Descriind năzuinţele formative (nisus 
formativus, termen preluat din biologie), 
ce activează în istorie, şi valorile care gravi-
tează în jurul acestora influenţându-le în 
profunzime, filosoful subliniază rolul deter-
minativ în afirmarea şi manifestarea stilistică 
a principalelor tendinţe categoriale: tipicul, 
individualul şi absolutul. Prima tendinţă este, 
în viziunea filosofului, corespondenta de bază 
a clasicismului vechilor greci, în aspiraţia lor 
perpetuă pentru armonie, simetrie şi simţul 
proporţiilor; cea de-a doua este specifică 
romantismului şi defineşte îndeosebi 
profilul spiritual al popoarelor germanice; 
iar ultima tendinţă este derivată din spiritul 
mistic şi straniile năluciri ale magiei, fiind 
depistată cu precădere la popoarele din 
Europa Evului Mediu. Toate acestea sunt 
categorii fundamentale ale stilurilor artistice 
şi culturale, care pot fi urmărite atât în 
clasicismul antic (olimpic) sau Renaşterea 
italiană (ce au drept fundal staticul, măsura şi 
sobrietatea), cât şi în romantism (marcat şi el 
de orizontul infinit, dar şi de „patosul mişcării”, 
de tendinţa individualizării, de „fenomenul 
originar” şi de unii factori... iraţionali!)1, 
naturalism (axat pe copierea cât mai fidelă 
a naturii şi receptarea realităţii strict prin 
organele senzitive periferice: văz, auz, miros, 
pipăit), impresionism (care accentuează 
aspectele fragile, inconsistente ale realităţii 
filtrate prin simţuri, declarându-se adeptul 
„gnoseologiei senzaţiei”)2, simbolism (cu 
amestecul său de certitudine şi incertitudine 
şi nuanţările sale de vagi ecouri muzicale) şi 
expresionism („noul stil”, nonconformist şi 
revolut, exprimat de spiritul reformator al 
lui Nietzsche, în filosofie, şi de sensibilitatea 
metafizică, în literatură, exprimând forme 
şi năzuinţe ce sălăşluiesc adânc în sufletul 
omenesc)3. În această etapă teoretică, de 
tatonare, categoriile de bază ale stilurilor 
(dar şi cele secundare) se numesc vectori sau 
factori stilistici şi sunt analizate în anumite 
interferenţe (geografice, sintetice şi eclectice), 
de sesizat în timpul istoric prin înlocuirea 
unui vector cu altul (spre exemplu, categoria 
tipizării, în locul celei a individualizării etc.).

Vom constata cum intuiţiile tânărului 
gânditor, formulate în etapa publicistică, 
capătă un contur tot mai clar, constituindu-se, 
treptat, într-o teorie culturală îngrijit elaborată: 
matricea stilistică, extrem de bine configurată 
în volumul Orizont şi stil. Aceasta, susţine 
filosoful, este diferită atât de stilurile culturale 
cu atribute antinomice afirmate de Nietzsche 
(apolinicul şi dionisiacul), cât şi de alte 
manifestări ideatice ale spectacolului stilistic, 
cum ar fi cele specifice fenomenologiei (cu 
implicarea intenţionalităţii conştiente şi a unui 
descriptivism searbăd) sau morfologiei (unde 
înregistrează însă şi prezenţa unor factori 
inconştienţi). El îşi declină, totuşi, preferinţa 
pentru metoda morfologică, aceasta în vederea 
fundamentării în plan explicativ a unei noi 
discipline filosofice, extrasă din psihologia 

inconştientului: noologia abisală! În acest 
sens, gânditorul român recuză şi teoria lui 
Freud, referitoare la inconştientul uman, 
căruia acesta îi rezervă doar rolul de maidan 
al conştiinţei şi de refulare a conţinuturilor 
haotice printr-un aşa-zis proces de subli-
mare. Filosoful consideră că chestiunea in-
conştientului este una care amprentează 
profund conştiinţa umană, manifestarea 
acestuia fiind la fel de semnificativă ca şi 
aceea a factorului energie din fenomenele 
fizice şi că, prin urmare, elementele, 
vectorii şi procesele psihice vor dobândi 
o importanţă tot mai mare în cercetările 
moderne de psihologie, de psihanaliză şi 
parapsihologie. Originând preocuparea 
pentru inconştient în romantismul german 
şi invocându-i pe Schelling şi Goethe, Blaga 
remarcă o anumită îmbogăţire a imaginii 
despre inconştient la Jung, dar „arhetipurile” 
psihologului şi psihanalistului elveţian nu 
îl conving, deoarece, chiar dacă acestea 
sunt prezente în inconştientul uman ca 
rămăşiţe primitive ancestrale, obârşia lor este 
animalitatea, în timp ce originea factorilor 
stilistici ai fiinţei umane este istoricitatea, iar, 
în această ipostază, aceştia intervin adesea 
şi pot modifica structural, prin creaţiile 
culturale, câmpul stilistic dat. Filosoful îi 
atribuie inconştientului o particularitate 
proprie, pe care o numeşte personanţă, 
ce înzestrează continuu conştiinţa cu pe-
numbre, nelinişti şi obscurităţi, având rolul 
semnificativ de transmitere a reflexelor  
din inconştient în conştiinţă, aceasta fiind, 
până la urmă, chiar denumirea filosofică a 
procesului de conştientizare. Expresia a făcut 
deja istorie în estetică şi în critica literară. 

Trecând la structurarea categoriilor 
matricii stilistice, Blaga îi dojeneşte pe 
unii reprezentanţi ai morfologiei culturii – 
Riegl, Frobenius şi Spengler; îi dojeneşte 
şi nu prea, deoarece de la istoricul de 
artă Riegl şi de la etnologul Frobenius 
preia, interesat, modul cum aceştia argu-
mentează diferenţierile culturale, în cadrul 
complexului istorico-etnografic african, din 
perspectiva sentimentului spaţial. Iar apoi 
urmăreşte cristalizarea ideii la Spengler, 
care se străduieşte să desluşească feluritele 
simboluri spaţiale ale unor culturi; astfel, 
acesta pune în seama culturii antice – spaţiul 
infinit, simbolistica corpului şi atributul 
apolinicului, pentru cea occidentală – peste 
trăsătura nietzscheiană a dionisiacului 
este suprapusă cea a „fausticului”, 
specificitatea spaţială fiind aceea a  unui 
infinit tridimensional, alte culturi având 
şi ele simboluri caracterizante (cea arabă 
– spaţiul îngust al peşterii boltite, cea 
egipteană – drumul labirintic, cea chineză 
– drumul în natură, cea  rusească – planul 
nemărginit al stepelor ş.a.m.d.). Aceste 
culturi au un suflet al lor propriu şi, conform 
teoriei spengleriene, se dezvoltă în etape 
„morfologiste”, similar fiinţelor biologice. 

Arătând că morfologia culturii nu mai 
înţelege spaţiul în spiritul raţiunii kantiene, 
deşi îl situează tot în conştiinţă, Blaga atrage 
atenţia asupra rolului spaţiului ca potenţator 
variabil de sensibilităţi în cadrul diverselor 
culturi. Aici el vine cu o contribuţie proprie, 
remarcând existenţa în dublete categoriale a 
unui orizont spaţial al sensibilităţii conştiente 
şi a unui orizont spaţial al inconştientului, 
distincte unul de celălalt. Dar, susţine el, dacă 
există un orizont spaţial al inconştientului, 
atunci obligatoriu trebuie să fie şi un orizont 
temporal al inconştientului. Într-o manieră 
proprie, metaforică, dimensiunilor timpului, 
ca manifestări ale inconştientului, Blaga le 
dă denumiri sugestive; astfel, prezentul este 
timpul-fluviu, trecutul – timpul-cascadă, iar 
viitorul – timpul-havuz, acestea regăsindu-se 
în proporţii mai mari sau mai mici, în chip 
nuanţat, având valori caracterizante pentru 
profilul cultural al fiecărui ins sau colectivităţi 
umane. Însă – fapt foarte important – tocmai 
variabilitatea acestor dublete categoriale, ale 
sensibilităţii conştiente şi ale inconştientului, 
constituie factorii determinativi ai diverselor 
culturi. Aceşti factori nu acţionează însă 
singuri! Pasionat de construcţii teoretice, 
Blaga nu poate ignora reacţia spiritului 
uman, prin care spaţiul şi timpul sunt 
investite cu valori; el îi spune acestui proces 
accent axiologic, care poate fi afirmativ 
(de recunoaştere a valorilor) şi negativ (de 
respingere a nonvalorilor). Tot aici, filosoful 
mai descrie o categorie plină de semnificaţii 
a inconştientului – atitudinea faţă de 

destin – prin care sufletul cultural optează 
pentru unul din cele trei sensuri/posibilităţi 
fundamentale: anabasic (de înaintare, 
de expansiune, specific europeanului), 
catabasic (de timorare şi retragere în 
sine, specific indianului şi egipteanului) şi 
neutru (echivalent al stării pe loc, specific 
etiopianului). În sfârşit, ultima categorie de 
forţă a matricii stilistice, legată nemijlocit de 
nevoia omului de a întruchipa forme, este 
năzuinţa formativă sau tendinţa de structurare 
a imaginii lucrurilor într-o variaţie formală, în 
funcţie de un orizont cultural sau altul, de o 
epocă sau alta, de o individualitate sau alta, 
şi aici filosoful sesizează preferinţa pentru 
unele manifestări dihotomice care „lucrează” 
adânc în inconştient, şi anume: modul tipizat 
(din cultura antichităţii greceşti, filosofia 
lui Platon, arhitectura cu forme geometrice 
euclidiene etc.), modul individualizant (din 
mitologia popoarelor germanice, religia 
protestantă, metafizica monadologică a 
lui Leibniz etc.) şi modul stihial (din arta 
egipteană, pictura şi metafizica bizantină 
etc.). Toate aceste categorii, la care se adaugă 
şi unii factori secundari, care însă exercită şi ei 
unele influenţe, deloc neglijabile, constituie 
laolaltă o matrice stilistică. Componenţa 
acesteia este eterogenă iar elementele ei 
sunt relativ autonome, manifestându-se 
distinct şi extrem de variabil în spaţiu şi timp.

Toate acestea au fost doar un fundament 
teoretic pentru aplicaţia consacrată definirii 
sufletului românesc. Aşa se face că spaţiul 
mioritic blagian ne uluieşte, în primul rând, 
prin încercarea temerară a filosofului de a ne 
oferi, dintr-un unghi nu prea comod, o viziune 
stilistică originală asupra culturii române, dar 
şi modalitatea ingenioasă a acestuia de a-şi 
pune în valoare conceptele operaţionale 
ale matricii stilistice printr-o demonstraţie 
„practică”. Deşi este limpede, pentru oricine 
se încumetă să sondeze în profunzime, că 
epistemologia blagiană a matricii stilistice nu 
se suprapune cu prea mare fidelitate peste 
categoriile mioritice, fapt ce ne îndeamnă 
să ne întrebăm: Sunt acestea chiar atât de 
atipice?!

Cu toate că spaţiul mioritic ne transpune 
într-un orizont cam feeric şi sub o lumină 
cam paradisiacă, totuşi, să recunoaştem, 
unele idei se încheagă şi articulaţiile lor îşi 
vădesc adesea valabilitatea funcţională. 
Plaiul mioritic ondulat, succesiunea infinită de 
deal şi vale, prezent şi în rezonanţele doinelor 
şi baladelor noastre, strecurat în decursul 
veacurilor şi mileniilor în inconştientul 
individual şi colectiv, ar fi prima dintre 
categoriile abisale ale sufletului românesc. 
Acesteia i se mai adaugă sentimentul des-
tinului care, în terminologia lui Blaga ar fi 
reprezentat de o înaintare în sens anabasic, 
dar cu o anume specificitate: de veşnic 
suiş şi coborâş, păstrând cu îndărătnicie, în 
adâncurile subconştientului, relieful ondulat 
al plaiului şi al văii. Influenţat de locul său de 
obârşie, inconştientul individual şi colectiv 
al românului ajunge să transforme peisajul 
într-o obsesivă nostalgie orizontică, care se 
manifestă apoi cu întreaga ei încărcătură de 
duioşie, oriunde s-ar afla pe globul terestru. 
Această misterioasă comuniune cu plaiul 
şi cu strămoşii lui care dorm sub plai, are 
semnificaţii totemice, mai ales în asocierea 
pe care omul mioritic o face între moarte şi 
extazul nunţial, reflectate de versurile din 
Mioriţa, impresionante prin sentimentul 
complex al „fatumului”4.

Problema orizontului temporal este 
foarte vag amintită de Blaga: el susţine că 
sufletul mioritic s-a încăpăţânat, vreme de 
secole, să boicoteze istoria şi să trăiască 
retras, în cochilia de scoică a unei vieţi 
anistorice, o existenţă de tip organic. Este 
aici o încărcătură plină de mister a modului 
ontologic adoptat de o întreagă etnie, pe 
timp neprecizat. Filosoful numeşte acest 
mod „boicot” al istoriei, şi nu altfel! Orice 
adaos sau orice minus în descrierea acestui 
mod de existenţă, nuanţează în alt sens (până 
la deformare) teoria blagiană. Şi aici putem 
arăta, ca exemplu de nuanţare, viziunea 
nihilistă asupra destinului formulată, în 
umbra filosofiei lui Nietzsche, de Emil 
Cioran, care critică platitudinea insului 
comun, dominat de o „fatalitate inexorabilă” 
şi de „spiritul de turmă.”5 Dar în filosofia 
românească au mai existat concepţii similare 
lui Blaga despre sufletul autohton: cea a lui 
Mircea Vulcănescu, preocupată să rezume 
destinul românesc la o însumare a „ispitelor” 

sale, care nu sunt altceva decât tulburătoarele 
„latenţe” ale trecutului sau ale modului său 
de viaţă, biologică şi spirituală.6 Dintr-o cu 
totul altă perspectivă înţelege destinul C. 
Rădulescu-Motru, care pune accentul pe 
„energiile fecunde” ale unui neam ce, prin 
intervenţia lor, pot zăgăzui sau înlătura 
manifestările pesimiste, iraţionale, brutale 
şi demonice ale vieţii (niciodată înţelese ca 
mişcări geometrice uniforme), intervenind 
şi corectând astfel, din mers, viitorul unei 
colectivităţi umane.7

Gânditorul din Lancrăm a arătat cu 
claritate că românul şi-a preţuit şi chiar 
divinizat orizontul spaţial mioritic şi că a 
preferat, adesea, să se retragă din istorie, 
adică s-o boicoteze – prin urmare, nu ne este 
greu să constatăm accentul axiologic pozitiv 
pus pe cadrul spaţial, şi cel negativ pus pe 
cadrul temporal, care l-a îndemnat la o viaţă 
„anistorică”, de tip organic. Organicul este, 
în concepţia lui Blaga, o categorie nouă a 
spiritualităţii româneşti, vizibilă atât în stilul 
arhitectural şi modul de aşezare a caselor, cât 
şi în metrica poeziei populare şi, mai ales, în 
manifestările spiritualităţii creştine ortodoxe. 

Într-o analiză comparativă a spiritua-
lităţilor creştine (catolică, evanghelică şi 
ortodoxă), filo-soful insistă pe caracterul 
bipolar al acestora, orientarea lor fiind atât 
spre transcendent cât şi spre vremelnicie, 
cu notele de particularitate ale fiecăreia, 
subliniind însă că diferenţierile sunt mai 
curând de natură stilistică decât ideatică. 
Astfel, la catolici, transcendenţa rămâne 
inaccesibilă, iar categoriile vremelniciei 
sunt marcate de instituţia bisericii, „ca stat 
al lui Dumnezeu pe pământ”, şi năzuinţa de 
putere cezarică; la protestanţi avem aceeaşi 
viziune asupra transcendentului, dar 
plusează categoriile libertăţii individuale; 
în timp ce la ortodocşi bipolaritatea este 
dată de pendularea continuă a spiritului 
între transcendenţa inaccesibilă şi 
categoriile vremelnice ale organicului, 
„văzute” parcă prin lentilele ochelarilor 
purtaţi de morfologişti.

Exemplele oferite de Blaga sunt multiple, 
deoarece el întrezăreşte aici un larg pervaz 
deschis către întreaga spiritualitate ortodoxă 
balcanică şi răsăriteană. Cele trei tipologii 
religioase sunt diferenţiate între ele printr-un 
întreg evantai de factori, precum: concepţiile 
despre biserică, concepţiile despre naţiune, 
diferenţieri datorate formelor de graiuri, 
unghiului cultural, misionarismului, proze-
litismului şi magiei, conceptelor despre 
salvare, tipurilor umane şi modurilor cum 
cele trei biserici îşi desfăşoară ritualurile.

Însă transcendentul care coboară consti-
tuie, în gândirea blagiană, al doilea pol 
al spiritualităţii creştine, în raport cu care 
diferenţele de viziune sunt datorate unei 
categorii stilistice, ţinând, de această dată, 
de arhitectura religioasă a Agiei Sofia din 
Constantinopole; astfel este anunţată cea 
mai importantă categorie a ortodoxismului 
– orientarea sofianică – care, prin apel la 
filosofia greacă (sophia = înţelepciune), 
capătă sensul mai larg de înţelepciune divină, 
cu rol intermediar între Dumnezeu şi lume 
(conform concepţiilor lui Dionisie Areopagitul, 
Florenski şi Bulgakov). În Mioriţa sofianicul 
transfigurează natura care devine „biserică”, 
iar moartea mioritică un act sacramental 
cu a „lumii mireasă”. Pentru argumentarea 
ideilor sale, filosoful recurge la unele viziuni 
sofianice, depistate în mitologia noastră 
autohtonă, între care: „pământul transparent”, 
„grâul cristologic”, „slujba vântului”, „cerul 
megieş” etc., specificând însă că acestea 
au fost asimilate, în timp, din cultura altor 
popoare.8

Năzuinţa formativă a sufletului românesc 
şi-a declinat demult – susţine Lucian Blaga 
– preferinţa pentru motivele geometrice şi 
stihiale, ce se vădesc mai ales în ornamentica 
artei populare (costume, incizii pe unelte, 
porţi de lemn şi pridvoare, pe vase de lut 
etc.), toate fiind decorate cu motive specifice 
şi altor popoare europene sau balcanice. Dar 
matricea stilistică autohtonă nu ar fi completă 
dacă i-ar lipsi dragostea pentru pitoresc şi 
podoabă iar – când se referă la arhitectura 
religioasă – nu s-ar lămuri rostul frescelor 
care contribuie la accentuarea impresiei 
de contopire a naturii cu zidurile bisericilor, 
lăsând astfel ca revelaţia divină să se reverse 
nestăvilită şi în afara acestora, peste grădini şi 
câmpuri, peste crânguri şi peste păduri.                      

(Continuă în pag. 2) 
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Cătrinţa, broboada, pălăria, ţundra 
ciobănească, pieptarul, şerparul, cămaşa, 
credinţele magice (femeile spre a fi frumoase 
trebuie să se spele în apele din care se adapă 
curcubeul, boabele de mazăre vărsate pe 
jos văzute ca lacrimi ale Maicii Domnului, 
lemnele arse care se „răzbună” şi îşi depun, 
noaptea, frunzele în geamuri, Abel văzut 
în lună cu capul spart suspendat peste un 
ciubăr etc.), sfătoşenia proverbelor – toate 
sunt expresii ale pitorescului, izvorând din 
adâncurile unui bogat substrat metafizic; 
lirica populară românească – cu încărcătura 
ei, nici prea grea nici prea uşoară a dorului, 
analizat în diversele lui ipostaze, mergând 
de la dragostea pentru fiinţa iubită până 
la exprimarea tristeţii şi urâtului în doine 
şi bocete de jale – se alimentează şi ea din 
acelaşi fond misterios contribuind, fără 
îndoială, la nuanţarea stilistică. Dar această 
tendinţă de a insufla tuturor determinantelor 
active o anumită „surdinizare” este o altă 
trăsătură reprezentativă a duhului românesc, 
şi anume: discreţia.

Legat de configuraţia spaţiului mioritic, 
se pot face unele asocieri şi comparaţii 
cu elemente şi manifestări semnificative, 
înregistrate în decursul veacurilor în istoria 
culturală, în etnografia şi folclorul nostru. 
Astfel, în ceea ce priveşte reprezentarea 
„onduliformă”, nu este prea greu să o 
sesizăm în scrierile lui Dimitrie Cantemir (ca 
fenomen de „creştere” sau „descreştere”) şi 
Vasile Conta, la acesta din urmă ca teorie 
argumentată a „ondulaţiunii universale”, în 
care undele se desfăşoară ciclic, cu traseul 
marcat de trei momente: „curbă suitoare”, 
„punct culminant” şi „curbă coborâtoare.” 
Interesantă este la Conta şi concepţia sa 
privitoare la „înrâurirea mediului” asupra 
energiei şi „generării spontanee” a speciilor, 
ca şi soluţia de revigorare pentru „fiinţele 
organice superioare”: încrucişarea şi emi-
grarea, cu efecte atât mai vitale cu cât 
rasele-mame contopite sunt mai aproape de 
punctele culminante ale undelor lor. Părăsirea 
greoaielor pietre ale tradiţiilor însemnând nu 
doar înnoire biologică, ci şi spirituală. Iar la 
Vasile Pârvan ritmul istoric este echivalentul 
unui ritm spiritual iar undele ritmice pot 
fi „închise”, „statice” (pentru artă, ştiinţă şi 
filosofie) şi „deschise” (când spectrul lor se 
revarsă în mediul social, politic şi religios). 
Acelaşi susţine că nu „fatalismul cosmic” i-a 
marcat destinul ţăranului român, cât morala 
păgâno-creştină, prin care s-a lăsat pătruns 
de credinţa că răutatea şi nedreptăţile nu 
vor rămâne nepedepsite, astfel încât el poate 
aştepta cu „resemnare filosofică” până la 
ceasurile Judecăţii de Apoi.9

„Metoda culturală”, pe care Blaga îşi 
propusese să o întrebuinţeze (încă din prefaţa 
tezei sale de doctorat, Cultură şi cunoştiinţă, 
susţinută la Viena, în 1920), ca posibilitate 
pentru înfăptuirea unei „vaste sinteze”, este, 
în fond, o încercare de investigare filosofică 
a „subsolurilor” noastre etnografice.10 

Publicate în paginile unor reviste interbelice 
(„Gândirea”, „Cuvântul”, „Banatul”, „Lamura”, 
„Darul vremii” ş. a.), consideraţiile tânărului 
(atunci) filosof despre „adâncurile metafizice 
ale sufletului românesc”, tulburat adesea de 
ceea ce el numeşte „revolta fondului nostru 
nelatin”, despre arta barocă bănăţeană, 
despre doinele, baladele, proverbele şi colin-
dele româneşti, despre casele noastre şi arta 
copiilor, despre comunicarea şi interferenţele 
dintre culturi, dincolo de graniţe geografice 
şi politice („echivalenţa culturilor”), despre 
simbolurile lor spaţiale – nu sunt doar simple 
articole, ci studii profunde, ulterior dezvoltate 
şi incluse în argumentarea potenţialui 
psihologic al matricii stilistice autohtone.

Nivelul major al culturii româneşti, repre-
zentat de operele unor personalităţi care 
au lucrat programat în folosul spiritual al 
neamului, e consemnat, de asemenea, de 
către Blaga, într-o serie de studii publicate în 
revistele vremii („Patria”, „Cultura”, „Vremea” 
ş. a.). Interesul filosofului este captivat de 
personalitatea lui Dimitrie Cantemir – „un 
Leibniz al nostru”, de faptele de cultură ale 
şcolii latiniste ardelene, de I. H. Rădulescu – 
„părintele literaturii” noastre, de poetul D. 
Bolintineanu şi mitropolitul Andrei Şaguna, de 
excursiile folclorice ale lui Russo şi Alecsandri, 
de poezia lui Eminescu, născută din nostalgie 
romantică, dar cu izvoarele în fondul nostru 
originar, de istoricul de obârşie bucovineană 
Dimitrie Onciu, dar şi de „premergătorul” 
Brâncuşi, miticul Aurel Vlaicu, arta muzicală 
a lui Enescu, dramaturgia lui Caragiale, 
reformele pedagogice ale lui Spiru Haret sau 
romanele şi povestirile lui Sadoveanu.

Relaţiile complexe dintre cultura minoră 
(etnografică) şi cea majoră (monumentală), 

este o altă problemă care ne-a stârnit 
interesul. Sunt câteva idei de-ale lui Blaga 
la care trebuia obligatoriu să ne referim, 
căci ele îi personalizează puternic filosofia. 
Astfel, el respinge criteriul dimensional în 
distingerea celor două tipuri de culturi şi 
propune aplicarea mai degrabă a unui criteriu 
calitativ-structural; totodată, el îl combate cu 
tărie şi pe Spengler, care considera cultura 
un organism şi susţinea că diferenţierile de 
nivel s-ar datora tocmai vârstelor acestuia: 
copilăria corespunzându-i culturii minore 
iar maturitatea celei majore. Nu scapă de 
tirul critic al filosofului român nici concepţia 
biologizantă a lui Arnold Gehlen, care 
reduce cultura la un „proces de compensare 
a inadaptării biologice a omului”, arătând că 
aceasta este mult mai mult decât atât, ea fiind 
chiar condiţia noastră ontologică, răspunzând 
necesităţii umane continue de revelare a 
misterelor prin acte de creaţie.11 Concepţia 
blagiană este extrem de originală: nefiind 
un organism autonom, cultura nu poate 
avea vârste şi că, eventual, creaţia culturală 
poate fi produsă „prin prisma structurilor” 
copilăreşti sau mature ale omului, astfel 
încât nivelul minor sau major al unei culturi 
poartă exclusiv pecetea acestora: când 
un creator matur creează din perspectiva 
structurilor copilăriei, a naivităţii, el produce 
cultură minoră, iar când un copil creează 
din perspectiva structurilor autonome ale 
maturităţii, el produce cultură majoră. Teoria 
vârstelor adoptive ale culturii este valabilă şi 
la nivelul colectivităţilor umane mai mari, 
deci şi a popoarelor, filosoful exprimându-
şi neţărmurita sa admiraţie pentru cultura 
noastră populară, pentru satul strămoşesc, ca 
rezervor continuu de spiritualitate, susţinând 
că satul şi copilăria se află într-o simbioză 
perfectă, că aceasta ar fi chiar „vârsta” optimă 
pentru deschiderea unei ample perspective 
în mitologie şi metafizică.

Deşi afirmă răspicat că nu „brodează 
literatură”, documentarea de către filosof 
a raportului copilărie – satul-idee, prin 
răscolirea propriilor lui amintiri metafizice, 
nu este deloc convingătoare, în ciuda 
incontestabilului talent epic investit. 
Pledoaria sentimentală a lui Blaga nu-i 
scapă sociologului Henri H. Stahl care 
critică unghiul complet greşit de abordare 
a chestiunii. În ceea ce ne priveşte, am 
considerat expunerea lui Lucian Blaga ca fiind 
marcată de trăirile pure şi naive ale copilăriei, 
ca şi de elanurile sale lirice, el glosând, prin 
urmare, atât prin prisma metafizicianului-
copil, cât şi prin aceea a metafizicianului-
poet. Cât despre satul-idee blagian, care se 
socoteşte pe sine în centrul lumii, trăind în 
orizonturi cosmice şi prelungindu-se în mit, 
şi este şi paradisiac şi „feciorelnic”, exprimând 
„magia unui suflet colectiv”12 – suntem de 
acord cu filosoful: el se afla la antipodul 
comunităţilor pragmatice din America de 
Nord, unde şi bisericile semănau cu un fel 
de „întreprinderi” economice, cu slujbele 
religioase ale pastorului plătite la intrare, ca la 
cinematograf. (Deşi, dacă luăm în considerare 
orientările pragmatice ale bisericii noastre 
din ultimii ani, situaţia nu mai este astăzi nici 
pe departe aceeaşi!). 

Descriind îndelungata convieţuire în natura 
sălbatică a strămoşilor noştri, existenţa lor 
fiind aproape atemporală, în cochiliile izolate 
ale aşezărilor de pe văile lăturalnice ale râurilor, 
din munţi şi păduri, filosoful vede, pe bună 
dreptate, tocmai în acest mod de înţelegere 
a lumii, anistoric, constituindu-se matricea 
stilistică a pre-românismului. Dar, boicotând 
istoria, românii s-au boicotat pe ei înşişi, 
întreaga lor existenţă căzând sub semnul 
categoriilor organicului, care nu permit decât 
afirmarea unor manifestări culturale de nivel 
minor. Stăpânirea vremelnică a spaţiului 
geografic al vechii Dacii imperiale, după 
retragerea aureliană, de către unele seminţii 
barbare, ca şi zădărnicirea consolidării 
cnezatelor şi voievodatelor româneşti de 
către năvălirile ultimelor popoare migratoare 
(ungurii, pecenegii şi cumanii) şi multe alte 
împrejurări vitrege ale istoriei, au făcut ca 
populaţia autohtonă, deşi bine configurată 
etnic, trăind în frăţietate cu mediul geografic 
(cu plaiul şi codrul), să-şi fixeze în inconştient 
un orizont propriu, marcat de un sentiment 
al destinului conţinând un ciudat amestec 
de pasivitate şi fatalitate. Ameninţarea 
cotropirii mongole şi influenţa pozitivă a 
organizării militare a cavalerilor teutoni 
au făcut ca, în vremea întemeierii statelor 
feudale româneşti sub Basarabi şi Muşatini, 
matricea stilistică autohtonă să tresară 
din somnul ei secular şi să izbucnească în 
eflorescenţa unui renascentism autohton 
–  un moment cultural în care se afirmă 
stilul arhitectonic al bisericilor din nordul 

Moldovei, se cizelează limba, îndeosebi 
prin slovenirile din cancelariile voievodale 
şi letopiseţele cronicarilor, iar poezia şi 
cântecul popular sunt nelipsite din viaţa 
cotidiană a băştinaşilor. Dar, din păcate, se 
ratează din nou şansa participării la istorie, 
iar dorul nostru de sincronizare se frânge 
repede sub ameninţarea expansiunii turceşti 
şi a reformei religioase din Ardeal, când sate 
întregi, refuzând acceptarea unor „forme fără 
fond”, se retrag din nou într-o viaţă de tip 
anistoric, adăpându-se iarăşi, veacuri la rând, 
din izvoarele fondului anonim, din care sunt 
scoase, uneori, în lumină splendide creaţii 
culturale. (va urma)
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••• În perioada 4-6 mai 2012, 
la Alba Mall a avut loc cea de-a 
V-a ediţie a Târgului de Carte 
Alba Transilvana. 

La această ediţie au fost pre-
zente peste 70 de edituri, din ţară 
şi străinătate, care au prilejuit 
aproape o sută de lansări de 
carte (inclusiv cărţi dedicate lui 
Lucian Blaga, volume de lux, ediţii 
multilingve, critice, anastatice, 
restituiri). La Alba Iulia s-au aflat  
numeroşi scriitori, editori, critici, 
oameni de litere, cu alte cuvinte 
factori implicaţi activ şi cu contri-
buţii recunoscute în efortul con-
tinuu de supravieţuire şi evoluţie 
a cărţii acum, în primele decenii 
ale mileniului. Iniţiativa i-a aparţi-
nut doamnei Mioara Pop – 
directoarea Bibliotecii Judeţene 
Alba, care  a pus mult suflet în 
organizarea acestei ample mani-
festări.

Deschiderea oficială a târgului 
de carte a avut loc vineri, 4 mai, 
în prezenţa oficialităţilor locale: 
Ion Dumitrel – preşedintele 
Consiliul Judetean Alba şi Mircea 
Hava – primarul municipiului 
gazdă, beneficiind şi de aportul 
academicianului Eugen Simion 
şi al actorului Dorel Vişan, care 
au cuvântat frumos, prefaţând 
astfel această sărbătoare a cărţii.  

După tăierea panglicii au în-
ceput lansările de carte într-o 
succesiune dinamică, continuă; 
astfel, Editura Fundaţia pentru 
Literatură şi Artă, aflată sub 
egida Academiei Române, a 
lansat, în cadrul colecţiei „Opere 
fundamentale”, în prezentarea 
acad. Eugen Simion, cărţile: I. L. 
Caragiale – Opere, vol. I-III şi Petru 
Dumitriu – Opere, vol. I-III; apoi, 
Editura Ars Longa din Iaşi şi-a 
prezentat, prin „vocile” lui Dorel 
Vişan, Mioarei Pop şi Brânduşei 
Tămaş volumul La cumpăna 
apelor, de Lucian Blaga, publicat 
într-o ediţie de lux, multilingvă. O 
adevărată ploaie de cărţi, apărute 
recent la Editura Princeps Edit, 
tot din dulcele târg al Ieşilor, au 
fost lansate de poetul şi editorul 
Daniel Corbu, adică: Lucian Blaga 
în amintirile contemporanilor, Al. 
Husar – Lucian Blaga între amintire 
şi actualitate, Mihai Cimpoi – Lucian 
Blaga. Paradisiacul, Lucifericul, 
Mioriticul, Ion Bălu – Viaţa lui Lucian 
Blaga (vol. I-II), Catinca Agache – 
Ion Miloş între contemporani ş.a. 

Tot sub semnul lui Blaga s-au 
desfăşurat şi lansările de carte 
ale Editurii Ardealul din Târgu-
Mureş, şi în primul rând ediţiile 
anastatice Lucian Blaga–Pietre 
pentru templul meu şi Lucian 
Blaga – Avram Iancu. Dramă, 
urmate, imediat, de alte apariţii 
editoriale ale acesteia: Ion Brad 
în interviuri – antologie de 
Maria Cordoneanu, In magistri 
Honorem Vasile Frăţilă. 50 de ani 
de carieră universitară – volum 
coordonat de Ana-Maria Pop, 
şi Ironim Muntean – Lumea ca 
teatru – teatrul ca lume, despre 
care au vorbit Mioara Pop şi 
scriitorii Eugeniu Nistor şi Ion 
Mărgineanu. 

Rând pe rând, în cele trei 
zile ale târgului de carte, pe la 
microfonul de prezentare şi la 
standuri, au trecut personalităţi 
cu faimă ale vieţii noastre cul-
turale, precum: scriitorii Costin 
Tuchilă, Nora Iuga, Ovidiu 
Pecican, Mircea Petean, Ilie Rad, 
Mircea Popa, Lucian Gruia, Irina 
Petraş, Diana Câmpan, criticul 
literar şi realizatorul de emisiuni 
TV Daniel Cristea Enache, 
Grigore Leşe, omul tradiţiilor 
noastre autentice şi al folclorului 
neaoş ş. a.

••• Colocviile romanului ro-
mânesc contemporan, ediţia 
a V-a– Alba Iulia, 5-6 mai. 
Iniţiate de romancierul Nicolae 
Breban în urmă cu cinci ani, în 
absenţa acestuia colcviile ediţiei 
2012 au fost coordonate de 
criticul şi istoricul literar Nicolae 
Manolescu, preşedintele Uniunii 
Scriitorilor din România, membru 
corespondent al Academiei Ro-
mâne. Desfăşurate în sala Sena-
tului Universităţii „1 Decembrie 
1918” (Palatul „Apor”), la colocvii 
au participat prozatori, traducători, 
eseişti şi critici specializaţi în critica 
romanului, precum: Radu Mareş, 
Petru Cimpoeşu, Radu Aldulescu, 
Gabriel Chifu, Nichita Danilov, 
Alexandru Vlad, Irina Horea, Virgil 
Podoabă, Horia Gârbea, Aurel 
Pantea ş.a. În final, un juriu – 
aflat sub preşedinţia lui Nicolae 
Manolescu, alcătuit din criticii 

Gabriel Dimiseanu, Cosmin 
Ciotloş, Alex Goldiş şi Irina Petraş 
– a hotărât premierea următorilor 
autori: Dumitru  Radu Popescu 
– premiul pentru întreaga operă; 
Un Cristian, autorul volumului 
Morţii mă-tii – premiul pentru 
proză; Gabriela Gheorghişor 
– premiul pentru critică literară; 
Marta Petreu, autoarea romanului  
Acasă, pe Câmpia Armaghedonului 
– premiul pentru roman. 

••• Festivalulul Internaţional 
„Lucian Blaga” ediţia a XXXII-a, 
6-9 mai. Deschiderea oficială a 
festivalului, aşa cum se întâmplă 
de câţiva ani, s-a desfăşurat la 
Casa memorială „Lucian Blaga” din 
Lancrăm, în organizarea Centrului 
Cultural „Lucian Blaga” din Sebeş 
şi a Consiliului Judeţean Alba, 
cu participarea oficialităţilor lo-
cale – Mugurel Sârbu, primar 
al municipiului Sebeş, Radu 
Totoianu, director al Centrului 
cultural „Lucian Blaga”, Mioara 
Pop, directoarea Bibliotecii 
Judeţene „Lucian Blaga” 
Alba, cu veteranii-fondatori 
ai Festivalului, poetul Ion 
Mărgineanu şi Gheorghe Maniu 
–, dar şi a unor oaspeţi din ţară şi 
străinătate, dintre care îi amintim 
pe Acad. prof. univ. dr. Valentin 
Vlad, vicepreşedinte al Academiei 
Române, Acad. Vasile Tărâţeanu 
(Cernăuţi) ş.a. Festivitatea de 
deschidere a fost urmată de 
lansarea unor cărţi consacrate 
operei blagiene, precum: 
Nicolae Mareş – Epistolarul de la 
Academia Română, Ion Spânu – 

Meşterul fiinţei, Zenovie Cârlugea 
– Lucian Blaga-sfârşit de secol, 
început de mileniu, între acestea 
fiind şi noile apariţii ale Editurii 
Ardealul din Târgu-Mureş, adică: 
Lucian Blaga – Pietre pentru 
templul meu şi Lucian Blaga – 
Avram Iancu. Dramă – ambele 
îngrijite, postfaţate şi prezentate 
de Eugeniu Nistor. 

Vizitarea cetăţii Câlnic, slujba 
de parastas de la mormântul filo-
sofului, simpozionul organizat la 
Casa memorială „I. D. Sârbu” din 
Petrila, au fost alte manifestări 
valoroase ale acestei ediţii, dar 
sesiunea de comunicări ştiinţifice 
„Naţional şi universal în opera lui 
Blaga”, derultă în două „runde”, 
avându-l ca distins moderator 
pe dl. Acad. Alexandru Surdu 
– preşedintele Secţiei de 
filosofie, psihologie, teologie şi 
pedagogie a Academiei Române, 

a constituit, în opinia noastră, 
acţiunea de maximă intensitate 
spirituală a Festivalului. În cadrul 
acesteia au prezentat lucrări, 
unele extrem de interesante, 
următorii comunicatori: Acad. 
Valentin Vlad – Lucian Blaga 
şi ştiinţa modernă; Ilie Luceac 
– Muzica – o călăuză de taină în 
orizontul „marii treceri” blagiene; 
Diarmuid Johnson – O paralelă 
între Gerard Manely Hopkyns şi 
Lucian Blaga şi alta, între Rudolf 
Otto şi Mircea Eliade; Radu 
Rotaru – Lacrima;  Zenovie 
Cârlugea – Afinităţi elective sub 
semnul „noului stil”: Lucian Blaga 
şi Constantin Brâncuşi; Eugeniu 
Nistor – Lucian Blaga şi structura 
filosofică a fiinţei româneşti; 
Amalia Pavelescu – Energia 
românească a lui Lucian Blaga 
şi căutarea izvoadelor naţionale 
şi universale; Vasile Tărâţeanu 
– Poemele luminii la Cernăuţi; 
Ioan Oprişan – Ionorogul – 
„unealtă a miraculosului” în 
opera lui Lucian Blaga; Lucian 
Gruia – Lucian Blaga, universul 
clepsidră.

Apoi a urmat ceremonia 
acordării premiilor pentru cei 
mai harnici şi mai competenţi 
contributori la cunoaşterea 
operei lui Lucian Blaga. Pentru 
prima dată, începând cu acest 
an, organizatoriii au instituit 
Premiul special de filosofie 
„Lucian Blaga”, acordat de 
Academia Română, care i-a 
revenit scriitorului şi eseistului 
târgumureşean Eugeniu Nistor, 
autor a două cărţi de exegeză 

(Teoria blagiană despre matricea 
stilistică, în 1999, şi Conceptul 
de spaţiu mioritic în filosofia 
lui Lucian Blaga, în 2007) şi a 
altor importante contribuţii 
ştinţifice despre opera lui Lucian 
Blaga, publicate în volume 
colective, în reviste academice, 
în alte publicaţii sau susţinute la 
diverse simpozioane naţionale 
şi internaţionale etc. Motivaţia 
acordării premiului a fost 
citită de dl. Acad. Alexandru 
Surdu – preşedintele Secţiei de 
filosofie, psihologie, teologie şi 
pedagogie a Academiei Române, 
diploma fiindu-i înmânată 
de dl. Acad. prof. univ. dr. 
Valentin Vlad – vicepreşedinte 
al Academiei Române, iar „anexa” 
de dl. Mugurel Sârbu, primarul 
municipiului Sebeş.

Premiile tradiţionale ale 
festivalului au fost hotărâte 

de un juriu constituit din: Radu 
Totoianu, directorul Centrului 
Cultural „Lucian Blaga” 
Sebeş, Mioara Pop, directorul 
Bibliotecii Judeţene „Lucian 
Blaga” Alba, Gheorghe Maniu, 
preşedintele Fundaţiei Culturale 
„Lucian Blaga” Alba, poetul Ion 
Mărgineanu, reprezentantul 
Filialei Alba-Hunedoara a 
Uniunii Scriitorilor din România 
şi Ioan Bâscă, consilier cultural 
al Consiliului Judeţean Alba. 
Acest juriu a acordat urmă-
toarele premii şi distincţii: 
Premiul „Lucian Blaga”: 
Gheorghe Grigurcu; premiul 
„Alma Mater”: Ioan Mariş; 
premiul pentru exegeză-
Filosofie: Mihai Cimpoi; 
premiul pentru exegeză-poezie: 
Vasile Fanache; premiul 
pentru exegeză-dramaturgie: 
Lucian Bâgiu; premiul pentru 
traducerea operei blagiene: 
Adam Puslojic; premiul 
„Biblios”: Mioara Pop; premiul 
pentru editarea operei 
blagiene: Consiliul Judeţean 
Alba; premiul Fundaţiei „Lucian 
Blaga” Sebeş: Dorli Blaga; 
premiul „Ex Aequo”: Ironim 
Muntean; premiul „Lucia 
Mureşan” pentru interpretare 
artistică: Elena Anghel.

O altă categorie de premii 
constituind-o cea pentru pro-
movarea valorilor culturale ro-
mâneşti, în cadrul căreia au fost 
declaraţi laureaţi: Felicia Colda, 
Monica Avram, Nicolae Dabija, 
Vasile Tărâţeanu, Arcadie 
Suceveanu, Ilie Luceac.

De asemenea, au fost premia-
te cărţile cele mai reprezentative 
pentru înţelegerea operei li-
terare şi filosofice blagiene, 
pu-blicate în ultimii ani, 
aparţinând unor binecunoscuţi 
autori: D. Vatamaniuc – Lucian 
Blaga. Contribuţii documentare 
la biografia sa şi a operei; 
Constantin Cubleşan – Lucian 
Blaga dramaturgul; Eugeniu 
Nistor –  Conceptul de spaţiu 
mioritic în filosofia lui Lucian 
Blaga; Mircea Popa – Lucian 
Blaga şi contemporanii săi; Ion 
Mărgineanu – pentru Ceremonia 
paginii. Ceasul care nu apune; 
Zenovie Cârlugea – Lucian 
Blaga – sfârşit de secol, început de 
mileniu; şi Luminiţa Cebotari – 
Fermentul expresionist în teatrul 
blagian.

Lucrările din cadrul con-
cursului Festivalului au fost 
cântă-rite atent de un juriu 
format din scriitorii: Aurel Pantea, 
redactor şef al revistei „Discobolul” 
(preşedinte), Ion Mărgineanu 
(secretar) şi Ion Miloş, precum 
şi din: Ioan Bâscă, consilier cul-
tural Consiliul Judeţean Alba, 
Oana Dubleş, reprezentant 
Biblioteca Judeţeană „Lucian 
Blaga” Alba Iulia, Gheorghe 
Maniu, preşedintele Fundaţiei 
Culturale „Lucian Blaga” Sebeş, 
Rodica Hăprean, Biblioteca 
Municipală „Lucian Blaga” Sebeş, 
acordându-se premiile pentru 
creaţie literară astfel: Marele 
premiu, acordat de Consiliul 
Judeţean Alba lui Deniz Otay 
(Suceava); premiul I, acordat de 
Centrul Cultural „Lucian Blaga” 
Sebeş: Delia Marilena Grosu 
(com. Comisani, jud. Dâmboviţa); 
premiul II, acordat de Fundaţia 
Culturală „Lucian Blaga” Sebeş: 
Aida Hancer (Suceava); premiul III, 
acordat de Biblioteca Judeţeană 
„Lucian Blaga” Alba Iulia: Dana 
Daea (Drobeta Turnu Severin); 
premiul revistei „Discobolul” din 
Alba Iulia: Miruna Ştefana Belea 
(com. Ulmi, jud. Dâmboviţa); 
premiul revistei „Acasă”: Radu 
Niţescu (Bucureşti); premiul 
revistei „Familia” Oradea: Irina 
Roxana Georgescu (Medgidia, 
jud. Constanţa); premiul acordat 
de ziarul „Informaţia” Alba Iulia: 
Any Drăgoianu (com. Ţânţăreni, 
jud. Gorj); premiul revistei 
„Târnava” Tg. Mureş: Andrei Velea 
(Galaţi); premiul acordat de 
ziarul „Unirea”; Alba Iulia: George 
Baciu (localitatea Domneşti, 
jud. Argeş); premiul revistei 
„Poesis” din Satu Mare: Ion Maria 
(Craiova); premiul acordat de 
Clubul Rotary: Marilena Anda 
Voican (Sighişoara); premiul 
pentru eseu, acordat de Fundaţia 
Culturală „Lucian Blaga” Sebeş: 
Adina Voica Sorohan (Sebeş, 
jud. Alba); premiul pentru eseu, 
acordat de Editura „Ardealul” 
din Tg. Mureş: Lucian Gruia 
(Bucureşti); premiul pentru 
debut editorial în poezie: Teodor 
Laurean Tătaru (satul Meşcreac, 
comuna Rădeşti, jud. Alba). 
Premiile pentru creaţie plastică 
au fost, de asemenea acordate 
după deliberările aceluiaşi 
juriu astfel: premiul II: Adina 
Romanescu (Bucureşti); premiul 
III: Alexandru Andrei Mărcuş 
(Bucureşti).

La Lancrăm, Sebeş şi Alba 
Iulia, în prima decadă a lunii mai, 
în lumea paradisiacă, luciferică 
şi mioritică a lui Lucian Blaga, 
fost un adevărat paradis al 
manifestărilor culturale!
                                                                                  

                          Observator

Alba Iulia a fost, timp de câteva zile, 
capitala culturală a ţării!



Lucrări de sculptură de for public (bustul lui Bethlen Gábor) sau 
pure exerciţii de imaginaţie sunt exemple care definesc preocupările 
sale axate în special pe studiul figurii umane, al volumetriei acesteia şi 
al desfăşurării formelor în spaţiu cu surprinderea înlănţuirii mişcărilor. 
Figurativul se împleteşte cu tentaţia formelor abstracte însă cu o 
puternică încărcătură personală. Aripi şi Îngeri flanează într-un spaţiu 
atemporal, Semnul divin străpunge raţiunea făcând de prisos eventua-
lele întrebări sau explicaţii în această căutare permanentă de Înălţare 
a spiritului. 

Chiar dacă specializarea sa este în domeniul sculpturii, artistul 
George Moldovan se simte la fel de bine şi pe tărâmul ceramicii cele 
două având multe puncte comune. Ceramica, cu una din tehnicile sale 
speciale şi spectaculoase: raku, este preferată pentru spectaculosul 
rezultatului şi pentru frumuseţea detaliilor intermediare de execuţie. 

În acest spaţiu George Moldovan îşi continuă curgerea gândurilor 
sale, adunând în căuşul timpului Picături de memorie. Amprentate pe 
suprafaţa crudă devenită peliculă fotografică, chipurile nostalgice, 
îndelung studiate, surprizând particularităţile celor dragi ai familiei, 
devin medalioane atârnate pe ramificaţiile propriului arbore genea-
logic gândit în ceramică. Artistul nu lasă uitarea să se aştearnă ţinând 
amintirile (unele mai vii, altele terne şi totuşi prezente) captive în mi-
cile sferoide îmbibate-n timp. Aceste Picături de memorie, poartă pati-
na infinitelor grisaiuri cum doar raku-ul le posedă jonglând cu fumul... 
Fumul amintirilor!

pag. 5mai 2012ARTE PLASTICE

Fumul amintirilor  de Cora FODOR

Înainte de a realiza o exegeză, o cronică 
literară despre recenta apariţie editorială, aş 
dori să fac câteva precizări introductive, pe 
care le consider importante şi  necesare.

Eugeniu Nistor este fără îndoială o per-
sonalitate remarcabilă a vieţii literare şi cul-
turale româneşti contemporane: scriitor, 
filosof, editor, profesor, născut la 13 mai 1957, 
în satul Giuluş, judeţul Mures. Acum 55 de ani, 
cel care scrie aceste rânduri absolvea liceul 
şi peste ani urma să-i fie profesor de limba şi 
literatura română lui Eugeniu Nistor, tocmai 
în satul său natal, Giuluş, la 3 km de satul, 
Subpădure, satul de naştere al mentorului 
său. Nu-i puţin lucru. Profesorul care îi desco-
perise vocaţia literară elevului său, încă din 
gimnaziu, priveşte acum la el cu admiraţie, 
cu preţuire şi bucurie, cu sentimentul unei 
mari împliniri. Poate că există chiar un spirit 
“secret” de competiţie între ei, deveniţi ambii 
dascăli şi scriitori. Oricum, succesele unuia 
sau altuia se răsfrâng inevitabil în chip lumi-
nos asupra amândurora! E destul să amintesc 
că Eugeniu Nistor a luat până acum de trei 
ori Premiul Academiei Române, performanţă 
rarisimă,  pentru activitatea sa de cercetare 
filosofică, pentru cartea: Conceptul de spaţiu 
mioritic în filosofia lui Lucian Blaga (2007), care 
a fost şi teza sa de doctorat, pentru o antolo-
gie colectivă de studii blagiene, la care a fost 
coautor, şi pentru întreaga sa activitate crea-
toare desfăşurată în domeniul filosofiei.

Revenind la cartea, intitulată Golfuri şi 
melancolii (Ed. Ardealul, Tg. Mureş, 2011, 109 
p.), i-aş pune ca subtitlu sintagma, “Poetul-
filosof sau filosoful-poet”, pe care o găsim şi 
în exegeza blagiană, motivată de raportarea 
la conţinutul volumului: “Golfuri”- primeşte o 

conotaţie existenţială, deci filosofică, iar “me-
lancolii” face trimitere spre poezie. 

“Senin şi singur, Doamne, ce senin / mă simt 
aici pe plajă, lângă mare,  / sunt ca şi timpul 
cuibărit în golf, / chiar lumea-mi pare semn de 
întrebare. // Din apă şi pământ eu sunt făcut - 
/ natură vie, fiinţă efemeră, / dacă-mi dezbrac 
veşmintele de lut / pot fi lumină, vânt, flacără, 
sferă....// Dar sunt aici, prin golf cutreierând / 
ca primul om de la-nceputul lumii, / pe frunte-
mi cade soarele prea blând / şi sufletu-i ferice-n 
coaja humii” (Golful paradisiac)

Ce este de fapt “golful”, în accepţiune 
geografică, este parte integrantă a unui 
ocean, mare sau lac, ce pătrunde în uscat, 
cum spun dicţionarele. Dar, în  economia 
imaginarului, pluralul “golfuri”, asociat cu 
“melancolii” - Golfuri şi melancolii - indică un 
spirit aplecat spre reverie, filosofare, un anu-
me tip de cunoaştere, una contemplativă, 
purtată pe aripile unui fel de a fi, însingurat, 
la marginile unei lumi. Şi totuşi atitudinea  
poetului - filosof, Eugeniu Nistor,  nu este una 
iscoditoare, problematizantă şi sceptică, de 
un dramatism sui generis,  cum o întâlnim, 
de pildă, la Lucian Blaga în Lauda somnului 
sau În marea trecere, ci una  senină, solară, 
liniştitoare şi împăcată în sine, paradisiacă, 
cum o aflăm în  lirică târzie a aceluiaşi, în Mira-
bila sămânţă. Dar trimiterea spre poetul de la 
Lancrăm o facem doar ca un reper axiologic, 
fără a-l îndatora pe poetul “giuluşean”, care are 
individualitatea lui bine conturată, am spune 
inconfundabilă.

Marea şi alţi termini subsumaţi acesteia, 
fie expresii, sintagme sau enunţuri, ajung 
un motiv tematic cu rezonanţe profunde. 
“Scoica” - filosoful-poet e un căutător de 

scoici - s-ar spune că ascunde “taina cea mare 
a lumii” şi totuşi scoica “găsită” nu transmite 
din “încăperile ei intime”, ca orice altă scoică 
marină, “într-o acustică stranie, / [ decât]doar 
acelaşi muget sălbatic al marii” (Căutătrorul 
de scoici). Aceeşi acumulare imensă de ape, 
marea, face posibilă descoperirea unei lumi 
pe care poetul-filosof o credea “moartă”, o 
lume îndepărtată în timp: “Din mare, ea îmi 
luminează, / din ziduri eu îi simt aroma / când 
mă visez într-o qvadrigă, / poet latin, pe străzi la 
Roma...” (Poetul şi marea).

Formula lirică pentru acest gen de poezie, 
care îşi face tot mai mult spaţiu  în ultima 
vreme, la Eugeniu Nistor, şi în care  el nu poate 
să nu creadă este meditaţia. Simplitate clasică, 
armonie, profunzime şi conciziune, o anume 
smerenie, care le înnobilează pe toate - sunt 
câteva din însuşirile ei. 

“Aceasta este casa noastră, / blând luminată 
de două ferestre / care ne sunt chiar sufletele / 
ce şi-au gâsit aici de-un timp sălaş... / Aceasta 
este casa noastră, / deasupra sunt grinzile ce-
rului, / dedesubt se-nvârte osia lumii / pe care 
vieţile noastre se deapănă - / până la capăt 
se deapănă.... /  Aceasta este casa noastră - / 
umilă, săracă şi tristă, / cu două ferestre de-
schise / timid către lume, tânjind zilnic / spre 
ochiul cel dulce-al luminii... / Aceasta este casa 
noastră, / în care stăruie-o parte / din înseşi 
vieţile noastre”. (Casa noastră)

Fireşte, volumul în ansamblu e compozit 
sau “eterogen”, cum constată însuşi autorul 
în Precuvântare, dar el păstrează şi elemente 
de continuitate, cum ar fi  iubirea, “reveria 
colinară” sau tema satului, “celestizarea” lui în-
tr-o “fervenţă nostalgică” , specifică lui Ion Ho-
rea, cum remarcă Al. Cistelecan în Prefaţă, însă 

are şi elemante total inedite, de descontinui-
tate, cum am arătat mai sus, prin care poezia 
lui Eugeniu Nistor câştigă în substanţialitate şi 
originalitate.

Trebuie adăugat că, până acum, Eugeniu 
Nistor a publicat cinci volume de versuri: 
Primăvara pe o bicicletă albastră ( 1980), Elegii 
transilvane ( 1991 ), Glosele râului (1992), Lac-
rimi şi flori ( 1992), Izgonirea din rai ( 1993 ) şi 
o culegere retrospectivă, Îndepărtatele coline, 
distinsă cu Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala 
Tg. Mureş,  şi nu mai puţin de patru plachete 
de versuri pentru copii, într-un mare tiraj:  
Cântă  vara  la  fereastră ( 1989 ), Luneta  de  
rouă ( 1990), Bătălia  cu  gâscani ( 1991 ) şi In-
sula lui Robinson ( 1993).

În finalul cărţii de versuri, Golfuri şi me-
lancolii( 2011), care este a sasea în ordinea 
enunţată, se revine la motivul atât de frecvent 
în poezia sa anterioară- satul ardelean, prin 
care nu poate să nu se întâlnească, prin anu-
mite  repere lexicale şi imagistice, prin atmos-
fera nostalgică, cu un Goga sau Ioan Alexan-
dru.  

“Îngenunchez aici şi mult mă rog / iesle-a 
ţâşnirii mele în lumină! / O vale cu otâvile în stog 
/ neîncetat privirea mi-o alină… (Loc sacru)

“La streaşina casei lelii Silvia / a înierbat 
iarăşi trestia / Bunica Maria toarce-n pridvor / 
pare că tocmai la caierul timpului (...)/ Ce vrem-
uri! Ce vremuri! Ce vremuri! / Astăzi scorburile 
sălciilor din vale / nu ne mai înspăimântă de-
loc...” (Caligrafii de duminică)

Eugeniu Nistor este un poet de seamă al 
spaţiului transilvan şi de ce nu al acestei pat-
rii româneşti, care, până nu de mult, a fost un 
mare sat. Este, în chintesenţă,  poetul-filosof  
sau  filosoful-poet!

CRONICĂ LITERARĂ                                                                                                                                                                                                                                          Aurel HANCU

Golfuri şi melancolii . “Poetul - filosof sau filosoful - poet”



pag. 6 mai 2012 PROZĂ SCURTĂ

www.cnslrfratia-ms.rowww.reea.net

Poemele din volumul „Zodia Nedreptăţii” al lui 
George L. Nimigeanu (Editura Samuel, Mediaş, 2010) - 
par holograme ale unui trecut traumatic, reprezentări 
ale unor tribulaţii interioare implicând patologia 
alienării şi a incertitudinii identitare. În subteranele 
acestora lucrează mecanica imperturbabilă a istoriei, 
a cărei intuiţie aduce de îndată lirismul poetului 
medieşan la punctul de fierbere, creând unele dintre 
cele mai reuşite pasaje vizionare ale cărţii. În fond, 
„Zodia nedreptăţii” (un titlu voit apodictic) e un 
poem-fluviu în a cărui freatică paginaţia, titlurile şi 
subtitlurile poemelor nu sunt decât indicaţii vagi 
ale unui relief de adâncime. Ele sunt reperele unei 
memorii torturate de agresiunea istoriei injuste şi 
aberante. 

De altfel, primul ciclu al volumului, intitulat 
„Muntele zădărniciei”, se şi deschide cu o reflecţie 
asupra contratimpului dintre faţetele istoriei: „Între 
realitate şi/ istoria care se scrie despre realitate/ semnul 
de egalitate poate sta confortabil/ dar nu stă niciodată 
[…] Nu-i de mirare că naşterile se înregistrează/ în 
catastifele morţii/ că morţii sunt chemaţi la vot ori la 
oaste” (Semnul care lipseşte). Chiar dacă nu în acelaşi 
mod dramatic, semnul de egalitate ar putea sta, dar 
nu stă niciodată cu adevărat, între realitatea primă, 
biografică, a poemului şi reprezentarea transfigurată 
a acesteia, pe care o construieşte. În realitatea 
lor biografică, în autenticitatea lor, poemele lui 
George L. Nimigeanu încearcă să reconstituie datele 
precise ale unui surghiun – cel al basarabenilor şi 
bucovenilor ocupaţi de sovietici, forţaţi la un exil 
degradant şi atroce, victime ale unui atentat istoric 
pe care poetul îl acuză cu fermitate drept o crimă 
nepedepsită. Desigur că acest substrat, pe care 
transparenţa metaforei şi exactitatea localizărilor îl 
fac pe tot parcursul cărţii protagonist, e unul riscant. 
El încarcă inevitabil versurile cu un voltaj etic şi, 
implicit în acest caz, politic. Adevărul e că o anumită 
retorică protestatară şi vindicativă constituie una din 
mizele cărţii dar, din fericire am spune, aceasta nu 
este aceea majoră. 

Motivul e evident. Poemele nu sunt simple 
echivalenţe ale datelor memoriei. Sunt funcţii 
ale memoriei, operând într-o algebră iraţională, 
inefabilă, cu variabile imponderabile. Egalitatea 
dintre realitatea biografică şi „istoria” transfigurată 
în poem nu are loc decât la un grad zero al lecturii, 
adică într-o lectură ultradirectă şi primejdios de 
ideologică. Or, de această primejdie poemele lui 
George L. Nimigeanu sunt ferite prin declinarea lor 
într-un dialect vizionar, descriind marile convulsii 
ale spiritului uman în modernitate, terorile şi 
fricile general-umane ale unui fin-de-millenium 
care, cultural e deopotrivă babilonic, centrifugal, 
brownian, dezarticulat ş.a. Agresiunea prezentului 
nu e cu nimic mai blândă decât a istoriei, ambele 
sfâşiind, în fond, cu voracitate, fiinţa. Rezultă 
numeroase cadre citadine care amintesc de fobiile 
bacoviene, dar şi de acel demonic Moloch din 
poemul Urlet al americanului Allen Ginsberg: 
„Fumegă evul oraşul respiră coşmare […] Fumegă 
evul… omul-maşină abia mai respiră/ are în piept un 
plămând de acid/ dar poartă pe degete lumina… şi 
poartă/ şi lumea… dar creşte/ acasă-n ferestre flori de 
celuloid” (Radiografie loco). 

Volumul acumulează constant tensiune, pe 
măsură ce poemele înregistrează discontinuităţile 
sinelui şi iminenţa tulburătoare a iluziilor. Pe 
o încleştare mocnită între iluzie şi Adevărul cu 
majusculă, care nu e (doar) absolutul istoriei ci, mai 
degrabă, adevărul esenţial al fiinţei, sunt generate 
pasaje remarcabile şi prin ritmul lor sacadat, cu efect 
oratoric: „Pentru că în orientul îndepărtat al iluziei/ 
pasărea indiferenţei scoate întotdeauna prea mulţi 
pui/ puii prind prea repede aripi şi zboară mereu prea 
devreme/ şi cu zborurile lor neprevăzute văruie cu 
negru var/ zidurile tale zilnice în care ferestrele – câte 
sunt/ dacă sunt – sunt întotdeauna atât de sus încât/ 
nu pot fi deschise nici măcar cu gândul.” 

Incandescenţele de discurs ale lui George L. 
Nimigeanu au evidente note expresioniste, ceea ce 
atestă, cumva, ardelenismul lui, identitatea sa într-o 
genealogie poetică. Dar e o genealogie din care face 
parte, credem, şi Octavian Goga, resimţit undeva 
într-o tonalitate agonică, de jelanie sfâşietoare, 
care nu părăseşte niciodată poemele şi, în plus, 
se învolburează nu o dată într-o mânie iluminată. 
Nimigeanu apasă atunci acutele unui cântec al 
obârşiei înstrăinate, aducând în poem un imaginar 
al deportării şi lagărului, în care frontiera de sârmă 
acţionează ca o lamă de cuţit asupra liniei destinului. 
Încă o dată, deportarea e interiorizată, tradusă în 
scindarea propriei identităţi, chiar dacă datele ei 
biografice sunt cât se poate de manifeste şi de 
dureroase: „Însângerat-zdrenţuită pe sârme/ cămaşa 
bunicului spânzură... jumătate/ în satul naşterii mele... 
jumătate/ în străinătatea propriului meu nume”. O 
strofă mai jos, însă, poemul se învolbură şi renunţă la 
metaforă, convertindu-se în interpelare acuzatoare: 
„de ce şi cum de încape atâta durere între bunicii/ care 

n-au fost lăsaţi/ să-mi împodobească zilele prunciei/ 
şi strănepoţii lor – fiii mei/ care n-au fost lăsaţi – nici 
măcar cu gândul/ să-şi cunoască strămoşii după vorbă 
şi rost”. 

Prin acelaşi mecanism vizionar, poemele din 
primul ciclu al cărţii formulează intuiţii asupra naturii 
înseşi a agresiunii, de orice tip ar fi ea. Aici e de căutat 
adevărata calitate a reflecţiilor lirice ale lui George L. 
Nimigeanu, versurile lui reuşind să sugereze originea 
comună a terorii şi crimei, esenţa absurdă, ilogică 
a maleficului de orice tip. Acestea pasaje vorbesc 
egal de relevant despre orice conflict politico-militar 
din secolul XX, de la cele două războaie mondiale 
la războiul din Coreea, de la războiul din Golf la 
atentatele fundamentaliştilor islamici şi ciocnirea 
de civilizaţii din controversatul război irakian: „Cel 
care ştie cum trec soldaţii prin istorie/ ştie că-n sângele 
său cineva moare/ altcineva să huzurească în glorie// 
Puşca din mâinile lui ar putea fi o floare/ dacă soldatul 
n-ar fi cicatricea unei răni viitoare/ în care doare –/ 
dac-o atingi – lumina unui adevăr fără moarte” (În 
bătaia puştii).

Al doilea ciclu al volumului, intitulat Amintiri 
dintr-o copilărie interzisă, pare să aibă pregnanţa unui 
nucleu. E spaţiul în care poetul aduce în primul rând 
imaginea holografică, vividă, a familiei, figura Mamei 
şi a Tatălui, refăcând o mitologie deopotrivă orfică 
şi cosmogonică. Copilăria interzisă pe care George 
L. Nimigeanu o explorează e un Eden incendiat, 
prefăcut în Infern de istoria nedreaptă. De altfel, 
tocmai această ambiguitate a trecutului, a memoriei 
lui, această coincidenţă a contrariilor e exploatată 
de poemele lui Nimigeanu, care reconstruiesc o 
geografie apocaliptică, memoria revizitând, de 
fapt, înfrigurată, agonia unei lumi. Poemele sunt 
localizate cu precizie, ceea ce denotă o nostalgie 
recuperatoare, speranţa ca expierea în poem a 
traumei ar putea recuceri originea în paradiziacul 
ei. „Mama locuia într-o lacrimă... Tata mânca/ numai 
duminică seara... Şi se făcea târziu...” (Mama locuia 
într-o lacrimă. Jariştea) „Peste Moldova seceta şi-a-
ntins/ pecinginea... Apele au secat../ Foametea-ndată 
satele-a cuprins.../ Umblam printr-un coşmar...” (Trenul 
foamei. Jariştea-Grabaţi)

Un poem tulburător, numit Dezgroparea satului. 
Salcâmi, e un reportaj poetic de efect al atrocităţii 
deportării dar, în acelaşi timp, proiectează cinematic 
o înviere apocaliptică (şi răzbunătoare) a morţilor: 
„Satu-n pământ era... l-am scos la viaţă!/ Salcâmi, i-au 
zis... Golgotă noi i-am zis./ Morminte unui adevăr ucis/ 
eram... cu semnul morţii scris pe faţă... [...] Morţii se 
scoală împotriva sorţii// şi umblă-n procesiuni printre 
cei vii/ fără hodină… viaţă după viaţă…/ cu Crucea Lui 
Hristos în faţă…/ Şi cimitirele rămân pustii/ […] călăii 
vieţii noastre să dea seamă.../ Şi-acum... şi-n veci!... Şi la 
sfârşit de lume!...”

În fine, al treilea ciclu al cărţii se numeşte 
Somnul raţiunii şi reia tema unui bâlci modern al 
deşertăciunilor, deconspirat energic şi deziluzionant 
în jocul de măşti şi scenarii al socialului contemporan. 
O reia, pentru că ea nu lipsea nici din primul 
ciclu, unde poetul se vedea forţat de cotidianul 
mediatic orwellian să altereze un poem anunţat 
ca pastel pentru a vorbi despre cum „Zâmbetele 
crainicilor seamănă leit/ a preaviz a citaţie a somaţie 
a condamnare” şi „aminte să iei că a venit toamna şi 
că/ în curând va veni şi iarna şi va fi frig/ şi că iar se va 
scumpi gazul/ şi se va scumpi şi curentul după cum/ 
se zburleşte mustaţa cutare pofta cutare” (A venit 
toamna). În structura primului ciclu, acest tip de 
incursiune critică în cotidian pare o cădere de nivel 
estetic şi, probabil, poetul se putea dispensa de 
unele fragmente ce denotă o oarecare facilitate. Dar, 
poate, e un mod de a sugera în plus neîncrederea în 
autenticitatea prezentului, care e amendat chiar şi 
de estetica mai neglijentă a poemelor, evidentă în 
contrast cu elaborarea vizionară a poemelor orfice 
din ciclul de mijloc. Somnul raţiunii conţine totuşi 
suficiente poeme citabile, în esenţă datorită aceleiaşi 
perspective de alertă din care e descrisă realitatea 
alienantă a vremurilor postmoderne: „Herghelii 
de metal în oraş pasc asfaltul/ crescătorii de câini 
decorează vitrine/ […] Rânduite pe rafturi animale 
bolnave/ de indiferenţă – cărţile prind mucegai/ 
reumatisme moderne pe străzi cântă ave” (Crize 
moderne).

Zodia nedreptăţii are, însă, tocmai calitatea 
de a se situa la intersecţia a două percepţii 
inegale şi contrastante asupra timpului şi istoriei. 
Pe de o parte, există un timp al unei mitologii 
apocaliptice, infernale, care atrage poemele din 
prezentul reflecţiei în nucleul convulsiv al viziunilor 
expresioniste. Acel nucleu, cum spuneam, e ciclul 
median, de forţă, al volumului. Pe de altă parte, 
George L. Nimigeanu înregistrează, în ton pamfletar, 
temporalitatea istoriei în sens diacronic, aflată sub 
semnul unei evanescenţe dezarmante. Conciliind 
sau, dimpotrivă, separând iremediabil cele două 
percepţii ale timpului şi istoriei, poetul scrie, în fond, 
o odisee a refacerii propriei identităţi.

Călătorii în infernul memoriei
de Dumitru-Mircea BUDA ... visului: Haotic dans privit-am în noaptea deznădejdii;

Zămislitu-l-a mintea-mi ce caută zăludă
Mărgeaua de lumină ce-ascunde fericirea?
Sau totu-a fost aievea şi de-ntindeam o mâna,
Te-aş fi putut cuprinde, te-aş fi adus aproape...
Şi palmele-mi de ceară s-ar fi topit în şoapte
Cercând să se lipească de trupu-ţi de silfidă?

Dar a fost vis!... Văzut-am şi vârcolaci şi zâne
Dansând nebuni şi veseli... muşcând din cornul lunii, 
Sorbind licori vrăjite din naltele potire
Şi încurcându-şi umbre, ce lungi şi fără formă,
Li s-agăţau cu sila de picioare.

Şi tu... erai acolo!
Vis? Plăsmuire-a minţii?
Sau inimă fierbinte ce-n piatră se preface?
Of Doamne... Fă să fie din nou ce-a fost odata...

... deznădejdii: Sunt tulbur...
În mine s-a surpat un val,
Un val de apă, scoici, nisipuri şi morminte...
Şi au venit în sufletu-mi cu el, 
O cârmă frântă, un catarg şi-un vaiet lung.
Ah! vaietul acela... mă doare, mă îneacă, mă distruge...
Fă-l Doamne să-nceteze...
E mult prea mult!

... zădărniciei: Am rătăcit bezmetic printre petalele unui trandafir 
ca printr-un labirint... eu Tezeul rătăcirii eterne, eu cel ce zadarnic 
cerşit-a unei Ariadne un ghem de speranţă răsucită cu fir luminos 
de iubire... Zadarnic voi căuta un drum, zadarnic voi cere bobului 
de rouă să-mi arate calea... Poate că odată, îmbătat de parfumul 
înşelător şi fals, voi vrea să lunec puţin spre lumea de ape, de 
fluturi şi de nuferi... între ceruri şi ape... între fluturi şi nuferi... Abia 
atunci voi fi ieşit din labirint. 

... destinului: Poţi să priveşti la mugurul care plezneşte vesel zâm-
bindu-i soarelui şi lumii şi care-ascunde-ntrânsul minunea înflori-
rii? E vesel şi sprinţar şi n-are grija toamnei ce lacomă-l pândeşte... 
E mult până atunci (aşa gândeşte), dar vai, nimeni nu scapă de ce e 
scris să fie... Memento mori!

... ochiului şi minţii: E-o poartă şubredă-ntre ochi şi minte, doar 
într-o singură ţâţână se anină de stâlpul cel din dreapta... iar în 
stânga, belciugul, ivărul, de muuuuuuult căzut-au pradă rugi-
nii care macină şi mistuieşte tot ce-am clădit cu trudă şi mânie 
poate (căci n-am vrut mintea să închege, chiar tot ce ochiul vede). 
Şi-acuma vântul nepăsării duce spre creieri, tot ce în ochi mi-e 
aruncat cu ură. Of Doamne... e groaznic când dorul doare fizic...

... oglinzilor: Apele limpezi ale oglinzii ne cuprind chipul şi ni-l 
sorb în ele fără milă... şi ni-l aruncă pe urmă-napoi în sclipiri 
argintii... şi nu-i chipul nostru cel adevărat ci acel pe care mintea 
noastră-l plăsmuieşte: frumos şi blând, de mintea noastr-o cere....
hidos şi crud dacă gândim cu ură. Iar dacă-nşelăm sentimente, 
strânşi rămâne-vom între oglinzi paralele... ce nemiloase ne vor 
arunca imaginea... din argint în argint, din lume în lume, din ură-n 
ură... şi vor distruge tot ce-i pur şi-i iubire... şi pe noi, căci prizonieri 
fi-vom între ele...

... dorului de lumină: Obsesia tristeţii...şi-a băncilor stinghere...
şi-a sălciilor ce plâng... Tu crezi că-i întâmplare? Tu crezi că surd 
rămâne-voi de m-o striga tacerea? Sau crezi că voi ramâne în um-
bra ce sorele o pune pe partea ce n-o vede? Sau crezi că voi dansa-n 
delir în albul lunii? Oooo... nuuuu... îmi vreau lumina înapoi... e 
dreptul meu! Sau pote doar dorinţa? Totuna...

... celui singur: Uneori băncile uitate sub sălcii triste se-mprumută 
din tristeţea lor... şi uită s-o mai dea înapoi. Stau singure, părăsite, 
visând poate la alte vremuri... vremuri când cel stingher, cel trist, 
cel ce a dorit, cel care a zâmbit fericit, cel care a vrut s-atingă 
înaltul cerului uitând că sunt convenţii care-l împiedică, cel care a 
trebuit să se-ncline în faţa altei dureri, vedea în acel loc un punct 
al speranţei şi-a noilor începuturi. Uită-l Doamne... pentru el e mai 
bine...

Insomniile
de Nelu MĂRGINEAN
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MIERCURI, 23 MAI,  între orele 17,00 – 19,00:
primirea şi cazarea oaspeţilor

•••
JOI, 24 MAI, Ora 10,00,

în Aula Magna a Universităţii „Petru Maior”:

Cuvânt de deschidere din partea organizatorilor:

Prof. univ. dr. CĂLIN ENĂCHESCU – Rectorul Universităţii 
„Petru Maior”
Prof. univ. dr. CORNEL SIGMIREAN – Preşedintele Senatu-
lui Universităţii „Petru Maior”
Prof. univ. dr. IULIAN  BOLDEA – Decanul Facultăţii de 
Ştiinţe şi Litere
Lector univ. dr. EUGENIU  NISTOR – Directorul-fondator al 
Festivalului

Alocuţiuni ale invitaţilor de onoare şi oficialităţilor:

Dr. DORIN FLOREA – Primarul Municipiului Târgu Mureş.
Lector univ. dr. MARIUS  PAŞCAN – Ex-prefect al Judeţului 
Mureş

Comunicări în plen:

Acad. prof. univ. dr. GHEORGHE  VLĂDUŢESCU – 
Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti:

Diferenţă şi diferenţiale divine. Blaga şi Areopagitul

Acad. prof. univ. dr. ALEXANDRU SURDU – 
preşedintele Secţiei de filosofie a Academiei  Române:

Actualitatea concepţiei lui Lucian Blaga în modernitatea 
şi evoluţia ştiinţelor

Conf. univ. dr. GHEORGHE FELEA – 
consilier, Ministerul Educaţiei şi Cercetării:

Reverberaţii în contemporaneitate ale  afirmaţiei bla-
giene: „Transilvania este provincia pedagogică a neamu-

lui românesc”

•••

Ora 11,30: Sesiunea de COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

ACTUALITATEA OPEREI  BLAGIENE

Secţiunea  LITERATURĂ,
la Universitatea „Petru Maior”,  în sala R 04

Moderator: Prof. univ. dr. IULIAN BOLDEA:
Lucian Blaga – formele eului liric

Şef de lucrări dr. MARIA DORINA PAŞCA 
(Univ. de Medicină, Târgu-Mureş):

Pragul uşii - spaţiu sacru în poezia blagiană

Lector univ. dr. DUMITRU-MIRCEA BUDA 
(Universitatea „Petru Maior”):

Lucian Blaga. Aspecte ale receptării critice

Drd. ROMELIA POPP 
(Universitatea „Petru Maior”):                                                                              

Paradis în destrămare – universul imaginar

Drd. MARIANA  CHEŢAN 
(Universitatea „Petru Maior”):          

Influenţe blagiene în poezia lui Ştefan Aug. Doinaş

Drd. CRISTINA SAVA
(Universitatea „Petru Maior”):                                                                 

Ipostaze ale sacrului în poezia lui Lucian Blaga

Drd. LUCIA ŞOPTEREAN 
(Universitatea „Petru Maior”):                                                                 

Lucian Blaga şi Cercul literar de la Sibiu

Drd. LILIANA SABĂU 
(Universitatea „Petru Maior”):

Lucian Blaga și viaţa literară în Ardealul interbelic

Secţiunea  FILOSOFIE,
la Universitatea „Petru Maior”, în  Aula Magna

Moderator: Prof. univ. dr. TEODOR VIDAM:
Câteva analogii despre artă şi valoare în scrierile lui Lu-

cian Blaga şi Ion Horea

Cercet. ştiinţific I. dr. IONUŢ ISAC 
(Instit. de istorie „G. Bariţiu”, Cluj-Napoca):

Problematica valorilor în sistemul filosofic blagian

Dr. CONSTANTIN  NICUŞAN 
(Gimnaziul „N. Bălcescu” Târgu-Mureş):

Elemente ale ludicului în filosofia lui Lucian Blaga

Dr. MARIAN  NENCESCU  
(redactor şef, revista „Biblioteca Bucureştilor”):

Interferenţe literar-filosofice: Lucian Blaga –  Constantin 
Fântâneru

Drd. MIRCEA  ŞOMLEA (Cluj-Napoca):
Aspecte ale umanismului la L. Blaga şi E. Sperantia

Secţiunea
COMUNICARE ŞI CUNOAŞTERE  PLURIDISCIPLINARĂ,

la Universitatea „Petru Maior”, în Aula Magna

Moderator: Lector univ.  dr. EUGENIU NISTOR:
Lucian Blaga şi configuraţia sufletului cultural românesc

Prof. MIOARA POP  
(directoarea Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba Iulia):

Ediţii Blaga (critice, bibliofile şi anastatice)

Scriitorul  LAZĂR LĂDARIU  
(Preşedinte al Despărtământului ASTRA Mureş):
„Lucian Blaga sau poetul revenit la izvoare…”

Prof.  RADU TOTOIANU  
(directorul Centrului cultural „L. Blaga” Sebeş-Alba):

Naţional şi universal în opera blagiană

Ec. MIHAI ŞTEFAN  
(director ec. La  Centrul cultural „L. Blaga” Sebeş-Alba):

Din „secretele” organizării celor 32 de ediţii ale Festivalu-
lui „Lucian Blaga” la Sebeş

Prof.  IONEL POPA  
(Şcoala Naţională de Gaz Mediaş):

O discuţie despre antropologia blagiană

VINERI, 25 MAI, Ora 11,00,
în Sala festivă a Grupului Şcolar „Ion Vlasiu”:

Risipei se dedă florarul... Recital extraordinar al poeţilor 
târgumureşeni

Moderator:  ILEANA SANDU
Cuvânt de deschidere: 

prof. ing. ADELA CIULEA – directoarea şcolii gazdă

PARTICIPĂ: 
Zeno Ghiţulescu, Lazăr Lădariu, Iulian Boldea, 
Kocsis Francisko, Eugeniu Nistor, Marius Paşcan, 
Adrian A. Giurgea, Constantin Nicuşan, Cornelia 
Toşa, Maria Dorina Paşca, Dumitru M. Buda

•••
SÂMBĂTĂ, 26 MAI, 

Ora 10,30 – Veşnicia s-a născut la sat... 
Popasuri culturale în ţinuturile Mureşului de Sus.

•••
DUMINICĂ, 27 MAI, Ora 11,00,

La Biblioteca Municipală Târnăveni:
Minisesiune de comunicări ştiinţifice 

Pe Mureş şi pe Târnave – cu Lucian Blaga în spaţiul 
mioritic

•••
LUNI, 28 MAI, Ora 11,00,
La sediul Editurii Ardealul:

Expoziţie de ediţii Blaga, de reviste şi cărţi de exegeză 
blagiană.

-----------------------------------------------------------------------
PARTENERI  MEDIA: 

Revistele „Vatra”, „Izvoare filosofice” şi „Litart”, 
Cotidianul „Cuvântul liber”, www cultura.inmures.ro, 

Ştii Tv. Târgu-Mureş.

COMITETUL DE ORGANIZARE:
Iulian Boldea, Eugeniu Nistor, Rozalia Cotoi, Robert 

Mihai N.
--------------------------------------------------------------------------

Programul Festivalului  Naţional „LUCIAN  BLAGA”, 
ediţia a XII-a, 23-28 mai 2012, Târgu-Mureş

- Am de scris şi de desenat cinci cuvinte care 
conţin litera r, şi de arătat cu punct roşu în ce 
silabe se află r, zise Voicu care este în clasa 
întâi şi îşi face temele. Apoi trebuie să fac 
o poveste cu cele cinci cuvinte. Asta e mai 
greu, nu ştiu dacă am să pot. Sper să mă 
ajutaţi voi... 
- Desigur, zise mama, ia să vedem, ce cuvinte 
putem găsi?
Băieţelul se gândi iar bunica, care pregătea 
murăturile de iarnă, îi suflă un cuvânt, noroc 
că mama nu a auzit-o.  
- Borrrrr-can, zise el şi desenă iute un borcan. 
Prinţesă, mai zise şi numaidecât desenă o 
prinţesă, adică o fetiţă cu coroniţă, dar în loc 
să o deseneze lângă borcan, o desenă în bor-
can. Preşedinte... 
- Preşedintele e foarte bine desenat, zise bu-
nicul apropiindu-se şi punându-şi ochelarii. 
- Ba nu e bine, deloc, zise bunica privind şi ea, 
l-a desenat pe tata.
- Nu-i adevărat, zise bunicul, doar că tata 
seamănă cu preşedintele.
- Tu citeşti cărţi de poezii în loc de ziare, din 
cauza asta nu ştii cum arată preşedintele, 
zise bunica.
- Alt cuvânt, alt cuvânt care să mai fie? se 
gândi cu glas tare băieţelul. 
- Eu mă gândeam la un dragon, pe drum în-
coace, mormăi bunicul. 
- Dar cum de te-ai gândit tocmai la un dra-
gon? sări bunica, supărată că l-a trimis pe bu-

nicul la piaţă să cumpere castraveţi şi a venit 
fără ei. 
- Dra-gon, cas-tra-ve-te, zise băieţelul de-
senând de zor. Să nu uitaţi că trebuie să 
mă ajutaţi să fac şi o poveste cu cele cinci 
cuvinte: borcan, prinţesă, preşedinte, dra-
gon, castravete.
- Ah, dar nu numai preşedintele ci şi dragonul 
seamănă cu mine, zise tata, trăgând cu ochiul 
în caiet, doar că am urechi de castravete şi o 
coadă de dragon. 
- Ei, dragon sau preşedinte, mie nu mi se par 
prea departe unul de altul, zâmbi bunicul...
- Castravetele e desenat bine dar nu ştiu de 
ce prinţesa e în borcan şi nu el, bombăni 
mama.
- Eu nu am nimic împotrivă, chicoti bunicul, 
unde nu ar fi toate borcanele din cămară 
pline cu prinţese în loc de pătlăgele... 
- I-auzi, sări bunica, vrei să spui că ar fi bine să 
stau în cămară într-un borcan, întinerită cu o 
jumătate de veac? 
- N-ar fi rău, chicoti bunicul. 
- Eu zic să spunem fiecare câte o poveste, să 
vedem a cui iese cel mai bine, zise mama. 
- Iar eu vă fac o plăcintă, zise bunica, iar cel 
ce spune cea mai frumoasă poveste câştigă 
plăcinta.
- Eu mă şi apuc de scris, zise mama.  
- Aha, trebuie să vă spun ceva, zise bunicul. De 
fapt, nu e adevărat că nu am găsit castraveţi, 
of, lucrurile stau cu totul altfel, de fapt, stau 

mult mai rău, dar nu i-am spus bunicii, să nu 
se sperie. Am găsit castraveţi, şi încă din cei 
mai buni, am umplut sacul cu castraveţi şi pe 
drum, din sac, a ieşit un dragon, făcut din toţi 
castraveţii ăia, cu un nas buburos din castra-
vete, cu urechi de castravete, cu o burtă mare 
dintr-un castravete umflat, mă rog, verde 
verde, burduhănos şi buburos din cap până 
în vârful cozii buburoase făcute dintr-un cas-
travete uriaş şi ascuţit la vârf... şi a fugit, a zis 
că nu se lasă murat nici în ruptul capului, şi-a 
luat zborul încolo, peste fabrica de pâine, 
către pădure... A mai bombănit ceva, că locul 
lui nu ar fi într-un borcan ci într-un castel din 
sticlă... şi că se duce să răpească o prinţesă 
care locuieşte într-o ţară îndepărtată, unde 
domneşte un rege înveşmântat în blană de 
hermină cu coroană de aur pe cap, nu un 
preşedinte în costum, ca la noi... 
- Ah, bunicule, ura, mai povesteşte-mi despre 
dragon... 
- Păi atât a fost, ce aş mai putea spune 
ar fi că am făcut plângere la preşedinţie 
iar preşedintele aflând că am cumpărat 
castraveţi care s-au transformat într-un drag-
on şi am rămas fără bani, a avut o durere de 
cap şi n-a putut să doarmă toată noaptea. A 
doua zi a şi dat un decret prin care a cerut 
cultivatorilor de castraveţi să fie atenţi ce 
seamănă în grădini, nu cumva să fie seminţe 
de dragoni... şi să treacă cu seminţele pentru 
a fi verificate, cu lupa, de către un specia-

list, într-un centru special amenajat... într-un 
turn, de unde pot fi observaţi şi eventualii 
dragoni din zonă. 
- Asta da, bunicule, eu am să fiu specialistul, 
am şi lupă, şi am şi binoclu, cred că seminţele 
de dragon au formă de dragon, strigă Voicu 
gesticulând cu o cariocă verde.
- Da, şi cei ce nu vor duce seminţele la verifi-
care, vor plăti amenzi mari. 
- Sunt de acord, zise tata, iar în ce priveşte 
plăcinta...
- Eu cred că deja e a mea, zise bunicul...
- Dar ţie, bunicule ţi-a fost uşor să spui 
povestea pentru că a fost o poveste 
adevărată, zise Voicu scârţâind cu carioca pe 
caiet.  
- Aia a fost o poveste adevărată? Nu cred, 
protestă mama. 
- Ba da, altfel bunicul ar fi venit cu castraveţii, 
argumentă tata.
- Vedeţi cât de bine am spus-o? se umflă bu-
nicul în pene. Să văd eu cum o să vă iasă şi 
vouă...
- Bine, a zis Voicu, voi puteţi să vă scrieţi 
poveştile mai târziu, şi mâine sau poimâine, 
deocamdată voi povesti la şcoală povestea 
bunicului... 
- Iar cu plăcinta, zise tata, cum rămâne?  
- O amânăm, până îşi termină toată lumea 
poveştile.

O poveste despre o poveste                                                                de Mediana STAN
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Numele trandafirului, de Umberto ECO
Umberto Eco, unul din cei mai apreciaţi romancieri ai zilelor noastre (chiar dacă opera sa este departe de a fi una vastă), îşi leagă numele mai ales de 

romanul Numele trandafirului, roman care a suscitat un viu interes din partea criticilor dar şi din partea cititorilor de pe toate meridianele lumii.
Nu trebuie ascuns faptul că avem în faţă o carte greu de citit. Dar asta nu-nseamnă ca nu e o carte pe care, odată ce începi să o citeşti, e greu s-o mai 

laşi din mână. Pe scurt, acţiunea cărţii se petrece într-o mănăstire benedictină din nordul Italiei, la sfârşitul anului 1327. În interiorul abaţiei are loc o crimă, 
pentru elucidarea căreia este chemat un călugăr franciscan, William de Baskerville (fratele Guglielmo), însoţit de novicele Adso, din perspectiva căruia 
este povestit romanul. Cercetările făcute pentru elucidarea crimei se încurcă tot mai mult deoarece, de fiecare dată când cei doi franciscani au în vizor un 
suspect, acesta este găsit ucis a doua zi. Elucidarea crimelor trebuie să se facă înainte de sosirea unei delegaţii pontificale, pentru a nu fi pătat prestigiul 
abaţiei.

Numele trandafirului nu este un roman despre religie, călugari sau erezie… nici nu este un roman despre elucidarea unor crime… am putea crede că 
este o carte despre cărţi şi despre ştiinţa sau minciuna pe care cărţile  ne-o furnizează. Teoriile lingvistice care răzbat uneori din textul romanului, trădează 
pe semioticianul Eco, autorul romanului. Dar nici semiotica nu este tema principală a acestei cărţi.  Numele trandafirului este o carte despre toate acestea, inseparabil legate între ele, cu 
o măiestrie inegalabilă. Intrând adânc în intriga romanului vom descoperi că biblioteca abaţiei este locul unde trebuie căutate răspunsurile.  „Biblioteca se apără singură, e de nepătruns 
precum adevărul pe care îl găzduieşte, amăgitoare precum minciunile pe care le păstrează. Labirint al minţii, ea este deopotrivă un labirint pământesc. Poţi să intri, dar nu poţi să mai 
ieşi.”  Dar acest lucru nu-i impiedică pe cei doi să intre şi să-şi continue investigaţiile. În interiorul abaţiei se-ntâmplă mai multe păcate decât în lumea laică, aproape toate păcatele capi-
tale găsindu-şi locul aici. Chiar şi tânărul novice Adso este fermecat de nurii unei tinere ţărănci din apropierea abaţiei cu care are o relaţie trupească.

Sunt multe de spus despre acest roman senzaţional. Dar e mai bine să-l citeşti. Deci citeşte-l!

De dragul fap-
tului divers şi nu 
pentru a da idei 
prezentului, răsfoim 
gazetele mureşene 
de altădată şi desco-
perim informaţii inte-
resante despre ceea ce 

se numea în perioada interbelică ,,impozitul pe burlăcie”. 
Introducerea unui astfel de impozit nu era o premieră 
românească întrucât el fusese deja aplicat în Italia şi Ger-
mania, şi cu toate acestea, vestea aplicării unei astfel de 
impozitări a stârnit între cele două războaie discuţii vii în 
societatea românească. 

La începutul anilor ’30, ziarele mureşene ale perioadei 
preluau la rândul lor cu mare interes informaţia referitoare 
la noua măsură, justificată prin faptul că ,,statul nu poate da 
o primă de încurajare acestei tendinţe de izolare egoistă”1 

cum era privită burlăcia. În 1931 noul impozit era încă în 
stadiul de propunere legislativă, dar gazeta reghineană 
Sămănătorul se întreba deja, dacă era să se facă o astfel 
de dreptate (fiscală), de ce să fi fost ea aplicată doar pen-
tru bărbaţi: ,,De curând s-a depus un proiect de lege în 
Cameră, care înfiinţează un nou impozit în România. Acest 
impozit îl vor plăti numai bărbaţii cari nu se căsătoresc 
după ce trec de o anumită vârstă. Precis însă nu ştim ce cu-
prinde acest proiect de lege. Dar vom mai scrie despre el. 
Totuşi, ne-ntrebăm: dacă burlacii trebuie impuşi când nu 
se căsătoresc, n-ar trebui tot atât de bine impuse şi femeile 
cari nu vreau să se mărite?”2 

În 1933, la Târgu Mureş apărea ziarul matrimonial re-
gional Journal de Mariage care miza pe adresarea bilingvă 
româno-maghiară pentru succesul afacerii sale, un ziar 
creat pentru ,,a da posibilitate publicului din Ardeal, 
Crişana, Banat, Maramureş etc. de a se căsători sau de a 
face cunoştinţe în vederea căsătoriei după dorinţă”3 şi care 
firesc, vedea în primul rând o oportunitate comercială în 
discuţia despre noul impozit pe burlăcie: ,,Sunt multe ţări 
unde s-a introdus acest fel de impozit, precum Italia etc. 
unde au sporit căsătoriile cu 43%, se vede că şi ţara noastră 
a aderat la acest fel de impozit. Persoanele între 30-35 de 
ani cari nu s-au căsătorit vor plăti către stat un impozit de 
5% la global, prin aceasta vom avea şi noi în ţara noastră 
un spor de căsătorii destul de considerabil. Gazeta noastră 
va da putinţa fiecăruia atât celui bogat cât şi celui sărac să 
contracteze căsătorii convenabile. Sfatul nostru este să daţi 
cât se poate de curând un anunciu în gazeta noastră pentru 
a scăpa de această nouă povară şi în acelaşi timp vă dă po-
sibilitatea de a contracta o căsătorie şi fericită.”4  

În dulcele stil românesc dezbaterile pe această temă se 
vor concretiza într-o lege abia peste un deceniu, după cum 
scria Glasul Mureşului în 1940: ,,Această lege nu constituie 

numai o măsură financiară, ci şi una cu caracter moral şi pa-
triotic. Sutele de milioane de lei pe care acest nou impozit le 
va aduce în tezaurul public prezintă o importanţă şi faţă de 
consecinţele lui de altă natură. Impozitul acesta va stimula 
căsătoriile şi va încuraja naşterile. Natalitatea va creşte. […] 
Impozitul pe celibatari răspunde unui înalt comandament 
moral şi patriotic, înainte de a fi o sursă de venituri buge-
tare. El răspunde şi simţământului de dreptate socială. Şi 
este singurul impozit de care oricine poate scăpa fără nicio 
amendă… Numai să se însoare!”5 

1. Impozitul pe neînsuraţi, în Glasul Mureşului, anul VII, nr. 236-
237, 25 aprilie 1940, p. 6.
2. Impozit pe burlaci, în Sămănătorul, Reghin, anul VII, nr. 8, 18 
martie 1931, p. 1.
3.  J. J. Mario, Cuvânt înainte, în Journal de Mariage, Târgu Mureş, 
anul I, nr. 1, 2 aprilie 1933, p. 1.
4. Noul impozit pentru necăsătoriţi, în Journal de Mariage, Târgu 
Mureş, anul I, nr. 2, 9 aprilie 1933, p. 1. 
5. Glasul Mureşului, art. cit. 

MEMORIA TIPARULUI - Mărturii ale presei mureşene de altădată

de Angela Măgheruşan Precup (angelaprecup@yahoo.com)

Impozitul pe burlăcie
Cu  patimi,  cu  melancolii...

Cu patimi, cu melancolii
Dintr-o iubire ne-ncepută
Sufletul meu ar mai dori
Să bea paharul de cucută.

Orice tărâm ai ocoli,
O umbră-n urma ta se mută
Cu patimi, cu melancolii
Dintr-o iubire ne-ncepută.

Aşa va fi ori nu va fi
În pulberea ce cade mută
Şi peste tine într-o zi,
Povestea tuturor, ştiută,

Cu patimi, cu melancolii...

Pe  la  streşini,  rândunica...

Pe la streşini, rândunica
Strânge tină-n cocoloşi.
Nu, eu n-am în cap nimica,
Tu ai patru ochi frumoşi.

De pieire-i roade frica
Şi pe cei mai drepţi coloşi.
Pe la streşini, rândunica
Strânge tină-n cocoloşi.

Nu, eu n-am în cap nimica,
Da-n umbriri de chiparoşi
Odiseu şi Nausicaa
Mai aşteaptă somnoroşi

Pe la streşini, rândunica.

Din  cugetări,  din  scăpărări...

Din cugetări, din scăpărări,
Ca peştii lunecând pe ape,
Din depărtări în depărtări
Şi din aproape-n mai aproape,

Pe bărăgane ori pe mări,
Acelaşi gând o să te sape
Din cugetări, din scăpărări,
Ca peştii lunecând pe ape...

Aceleaşi drumuri şi cărări,
Imperii în aceleaşi mape,
Iluziile-n fluturări
Şi ciocârliile pe clape –

Din cugetări, din scăpărări...

Rondeluri de

ION HOREA


