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Când intram în Aula „Sergiu T. Chiriacescu”, acolo unde, 
pe 11 octombrie, la ora 14, a început Maratonul European de 
Poezie la feminin de la Braşov, nu bănuiam amploarea şi impor-
tanţa acestui eveniment – Bienala Europeană de Poezie fiind 
ultima secvenţă a proiectului Excelenţă Culturală Academică 
Braşoveană (care a mai cuprins şi Colocviul naţional universi-
tar de literatură română contemporană – ediţia a X-a, aprilie 
2013 – şi Conferinţa Internaţională de literatură comparată şi 
studii culturale – ediţia a II-a, iunie 2013) finanţat de Primăria 
Municipiului Braşov. 

Mai exact, 34 de autoare din 10 ţări europene: Anglia, 
Polonia, Olanda, Turcia, Slovenia, Ungaria, Spania, Republica 
Moldova, Serbia şi România. Pe ultima sută de metri, a fost 
inclusă în ,,plutonul de start” şi poeta americană Taras Skurtu.

Autoarele au citit timp de 15 minute, fiecare, poeme în 
limba lor maternă, publicul având asigurată traducerea textelor.

Georgeta Moarcăs, moderatoarea primei secţiuni, a super-
vizat startul cursei. Cornelia Maria Savu a reuşit să jongleze spec-
taculos între real şi ireal, între oniric şi mitic. Domnica Drumea 
a continuat ,,cursa” într-un registru mai realist. Poemele sale au 
dus încă de la începutul Maratonului la un ritm halucinant. A 
urmat Naomi Ionică, a cărei voce calmă a eficientizat efectul 
poeziei simţurilor pe care a propus-o. Secţiunea a fost înche-
iată de Irina Nechit (R. Moldova), cu poeme care au emoţionat 
publicul prezent în sală. Era abia începutul cursei, aşa că a urmat 
şi prima pauză de hidratare.

Adrian Lăcătuş a moderat cea de-a doua secţiune. Livia 
Roşca şi-a lecturat poemele într-un mod discret ce empatiza cu 
imaginile din versurile sale. A urmat prima invitată din străină-
tate – Marta Podgornik, prezenţa sa aici dând şi mai mult sens 
Maratonului European de Poezie. Simona Popescu a încercat 
câteva ruperi de ritm, plimbându-ne poetic prin propria sa exis-
tenţă, dar şi prin istoria autohtonă. În timp ce Iolanda Malamen 
a păstrat acelaşi ritm poetic, Svetlana Cârstean a impus un ritm 
plin de nerv, o poezie plină de întrebări retorice. A urmat, bineîn-
ţeles, o pauză înainte de a treia secţiune moderată de Rodica Ilie. 
Poezia Elizei Macadan, o poezie a urgenţei, a animat iarăşi cursa. 
Eliza Macadan a atacat pe interior, dar invitata din Slovenia 
– Barbara Pogacnik – a blocat culoarul. Poezia sa închegată, o 
poezie a legăturilor, a propus un imaginar mitic între cotidian şi 
geneza lumii. După acest forcing, a urmat Ioana Nicolae, cu un 
imaginar poetic duios şi dur deopotrivă. Secţiunea a fost înche-
iată de Cosmina Moroşan, cu poeme ale căutării în cotidian.

În următoarea secţiune, managerul evenimentului – Andrei 
Bodiu – şi-a asumat şi postura de moderator. Secţiunea a fost 
deschisă de Taras Skurtu, cu o poezie specifică spaţiului ameri-

can. A urmat Eva Gherlach (Olanda), cu o gândire matură şi o 
retorică incisivă. Se pare, însă, că încercarea poetei din ţara mori-
lor de vânt de a evada din pluton nu a reuşit. Şi celelalte ,,com-
petitoare” erau la fel de motivate să se impună. Poezia Magdei 
Cârneci – o poezie despre a fi observator al propriei evoluţii. 
Penultima poetă a secţiunii a fost Ioana Ieronim – o poetă cu o 
extraordinară capacitate de a atinge noi forme poetice. Şi pentru 
că ne-am aflat la un maraton (de poezie) şi rigorile nu erau atât 
de stricte, iar oaspeţii trebuiau bine trataţi, a urmat masa de seară. 
În următoarea secţiune, Xavier Pauli Montoliu şi-a intrat firesc 
în rolul de moderator. Spre seară, şi publicul din Sala Mare a 
Aulei Universităţii Transilvania din Braşov a devenit mai con-
sistent, semn că poezia poate obţine locul bine meritat în spaţiul 
cultural braşovean.

Carmen Elisabeth Puchianu ne-a propus o poezie matură 
şi tânără deopotrivă. Sonia Moll (Spania) a avut un discurs poe-
tic profund, desprins dintr-o singurătate inexorabilă. Andra 
Rotaru a lecturat poeme ale simţurilor. Poemele vizuale ale lui 
Judy Kendall (Anglia) ne-au scos din ritmul de până atunci al 
,,cursei” şi ne-au introdus într-un univers tangibil, aflat parcă 
în imediata apropiere. Adela Greceanu ne-a propulsat într-un 
registru în care ne-am simţit nişte ,,provinciali ai limbajului şi 
ai discursului poetic”. Moderatorii penultimei secţiuni – Caius 
Dobrescu şi Dragoş Varga – au făcut spectacol. Dragoş Varga a 
prezentat fiecare invitată, făcând remarci calde şi pline de haz, iar 
Caius Dobrescu nu a ratat nicio ocazie de a-şi înţepa cu subîn-
ţeles colegul. Ruxandra Cesereanu ne-a prezentat câteva poeme 
ale (auto)izolării şi ale liniştii obţinute în urma acestei fragmen-
tări poetice. Poemele Iuliei Militaru au estompat delimitarea din-
tre oniric şi real. Judit Agnes Kiss (Ungaria) a lecturat câteva 
dintre poemele incisive şi (auto)ironice. Poezia Cristinei Ispas 
a putut fi definită ca o poezie a alterităţii. Şi aşa am intrat pe 
ultima turnantă. Claudiu Komartin şi Radu Vancu au ţinut sub 
observaţie culoarele. Era secţiunea în care le întâlneam pe cele 
mai tinere două ,,maratoniste” – Medeea Iancu şi Sabina Comşa. 
Medeea Iancu a oferit câteva poeme în care se întâlnesc ipoteze 
ce stau sub semnul circumspecţiei. A urmat Jasmina Topic, ale 
cărei texte pot fi considerate şi nişte poeme ale fracturii interi-
oare. Ana Dragu şi-a citit poemele în care eul ajunge să se (de)
dubleze în căutarea dragostei (de maraton, bănuim noi). Poemele 
Teodorei Coman, de o sensibilitate aparte, au confirmat faptul că 
tânăra poetă a depăşit deja statutul de tânără speranţă. Cursa a 
fost încheiată de Sabina Comşa, cea care a făcut iarăşi din tataie 
şi mamaie două personaje memorabile.

Un final de cursă la fotografie, chiar dacă ne-am aflat la un 
maraton de poezie. Timpul va fi, probabil, cel mai bun arbitru.

Dan Tabac

Maraton poetic la feminin!
Eveniment
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