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Despre literatură, cu prietenie:
ION MUREȘAN și CRISTIAN TEODORESCU

colocviul național universitar
de literatură contemporană,
ediția a xiii-a

Deși desfășurat mai târziu față de anii precedenți, de
această dată în perioada 2-3 iunie, Colocviul Național
Universitar de Literatură Română Contemporană de la
Brașov a ajuns la cea de-a XIII-a ediție, găzduind profesori,
cercetători și studenți din 10 centre universitare.
De această dată, întâlnirea a avut în prim-plan poezia
lui Ion Mureșan şi proza lui Cristian Teodorescu. Ca în
fiecare an, ceremonia de deschidere s-a desfășurat în Aula
Universității „Transilvania”, unde a luat cuvântul Adrian
Lăcătuș, decanul Facultății de Litere și organizatorul evenimentului, împreună cu Romulus Bucur și Georgeta Moarcăs. Atât prezentările invitaților, cât și confesiunile de
autor s-au concentrat pe farmecul și puterea literaturii
autentice de a scăpa încadrărilor imediate, facile, având
capacitatea de a strânge în jur oameni pasionați ce vor să
îi pătrundă tainele, dar și asupra prieteniei, căci literatura,
ne spunea Ion Mureșan, este despre legătură – legătura cu
oamenii, cu lumea, cu universul din jur.
Prima zi a evenimentului a fost, ca în fiecare an, dedicată lucrărilor studenţilor, organizată în secţiuni de această
dată consecutive, zi ce s-a încheiat cu un dialog incitant cu
Ion Mureșan, în cadrul căruia participanții și publicul au
fost martorii unor rememorări dragi ale episoadelor de pe
vremea când poetul a fost profesor la școala gimnazială,
discursul lui sincer subliniind importanța Poeziei atât
pentru cei ce o citesc, cât mai ales pentru cei care nu o
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citesc, pentru că în viziunea lui Mureșan poezia este cea
care menține limba vie, aceasta fiind cea care ne face să ne
fie dragă lumea și să ne fie drag de noi înșine. Cei prezenți
au avut apoi ocazia să îl asculte pe Ion Mureșan recitând
din memorie poemul Izgonirea din poezie, o mostră de
necontestat a talentului acestuia, un spectacol memorabil.
Cea de-a doua zi, concentrată asupra comunicărilor
profesorilor și cercetătorilor – Caius Dobrescu, Ruxandra
Ivăncescu, Vasile Spiridon, Radu Vancu, Alina Buzatu,
Dan Țăranu, Georgeta Moarcăs şi mulți alții – s-a desfășurat într-un cadru mai intim, la Centrul Multicultural
al Universității, de la parterul clădirii Rectoratului.
După premierea tuturor studenților – premiul special
al revistei „Astra. Literatură, arte şi idei” revenind studentei Snejana Ung pentru lucrarea numită Conﬁgurarea
spațiului De la ﬁzic la metaﬁzic, în vreme ce Marele
Premiu Gheorghe Crăciun a ajuns al doilea an consecutiv
la Cluj, pentru lucrarea Confiscarea paradigmelor: poezia
lui Ion Mureșan între postmodernism și neoexpresionism,
aparţinând lui Ștefan Baghiu – a urmat dialogul cu Cristian
Teodorescu, o discuție despre importanța rememorării, despre capcanele istoriei și relevanța „etichetei” de scriitor în
zilele noastre, dar și despre fericitul eveniment al dezvoltării și lansării recente a unei reviste de proză scurtă
contemporană, revista „Iocan”.
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Dacă întâlnirea despre literatură a început în spiritul
prieteniei literare, aceasta s-a încheiat tot în spiritul apropierii,
al legăturii și al bunei dispoziții în Tipografia, unde Robert
Elekes și Ioan Șerbu au moderat a X-a ediție a seriei de
evenimente Dactăr Nicu's Skyzoid Poets, avându-i ca invitați
pe Sorin Gherguț și pe Mihai Ignat.
Zilele petrecute în compania specială a celor doi invitați, Ion Mureșan și Cristian Teodorescu, au reconfirmat
necesitatea acestor întâlniri anuale care, dincolo de dimensiunea academică, rămân memorabile și prin densitatea
discuțiilor, prin faptul că mențin vie viața culturală brașoveană și formează un cerc de iubitori de literatură ce pot
să întâlnească omul din spatele cărții într-un mediu relaxat
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și deschis. Așa cum frumos puncta poetul și profesorul
Romulus Bucur în deschiderea colocviului despre micuța
performanță a prieteniei sale de 40 de ani cu Cristian
Teodorescu, aceeași micuță performanță îi doresc și Colocviului Național Universitar de Literatură Română Contemporană de la Brașov. Dar până atunci vom aștepta
nerăbdători să aflăm cu ce anume ne vor mai surprinde
organizatorii în 2017.
Nu în ultimul rând însă, mulțumirile ar trebui să se îndrepte și către sponsorii acestei ediții: Fitofarm, editurile
Polirom și Tracus Arte, & Tipografia, localul preferat al
Literelor brașovene.
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