
Modele de astazi: fotbalisti, berci mondiali, modiste, vamesi...
Ce ati taiat din bugetul lunar pe criza: haine, mancare, distractii, cartis Cand ati cumparat ultima oara o
cartes Cati scriitori sibieni ati putea numis In ciuda acestui fapt, ei exista, sunt foarte bine, au universul
lor... Am incercat sa-l patrundem alaturi de scriitorul Ioan Radu Vacarescu. 
  
  Reporter: Cum a fost anul literar 2010 la Sibius Recomandati-mi trei carti importante aparute anul trecut
la Sibiu. Ce valoare au ele pe plan nationals 
  
  Ioan Radu Vacarescu: A fost un an foarte bun, desi au aparut mai putine carti decat in alti ani. Insa nu
cantitatea primeaza, ci calitatea. In contextul actual, in care o multime de veleitari publica in tara noastra
volume de te miri ce, cartile de valoare au o importanta cu atat mai mare, fiind vorba, in afara de valoarea
in sine, de modele literare si umane la care sa ne putem raport oricand si oricum. Astfel, desi aveam
intentia sa nu nominalizez vreo aparitie editoriala de anul trecut, avand in vedere faptul ca in momentul
de fata cartile se afla pe masa juriului (format, in prezent, din scriitorii Diana Campan, Dumitru Chioaru
si Andrei Terian, toti trei critici de marca si universitari, juriu despre care pot sa spun ca este, probabil,
cel mai tanar din tara, in cazul celor 14 filiale ale USR), in vederea premiilor Filialei Sibiu a Uniunii
Scriitorilor, totusi, ca sa nu ramanem fara exemplificari, sau modele, cum spuneam mai sus, iata trei carti
importante: Mircea Ivanescu, `Versuri alese` (volum aparut la Editura Paralela 45, antologie alacatuita de
mine si beneficiind de postfata criticului Al. Cistelecan, in Colectia `Poeti laureati ai Premiului National
Mihai Eminescu`, in care au aparut volume din opera tuturor laureatilor acestui premiu); cred ca nu mai e
nici un secret pentru nimeni ca Mircea Ivanescu este cel mai mare poet roman in viata, propus in urma cu
cativa ani la Nobel; Ovidiu Nimigean, `Radacina de bucsau`, la Editura Polirom, probabil cel mai bun
roman aparut in Romania anul trecut, lansat in toamna; `Poker Face`, cel de-al doilea volum de poeme al
tinerei nostre colege Rita Chirian, una dintre cele mai bune carti de poezie din tara aparute in 2010. As
putea sa dau si alte exemple, dar ma opresc aici din considerentele aratate mai sus. Si nu e vorba doar de
carti de poezie sau proza, ci si de critica, eseu, traduceri, literatura pentru copii etc. 
  
  Rep.: Criza economica influenteaza in vreun fel literaturas Scriitorii au crizes Cum au trecut criza
scriitorii sibienis 
  
  I. R. V.:Criza influenteaza orice, nu doar literatura sau pe scriitori. Din pacate, in perioade de criza, e
vorba in primul rand de scaderea vanzarilor de carte si totodata scaderea incasarilor din timbrul literar,
banii intrati in contul USR din acest timbru fiind foarte importanti, deorece sunt fonduri care merg mai
departe in editarea de reviste literare, proiecte culturale si editoriale. Ca orice om, de aici sau de aiurea, si
scriitorul are crize, ca nu e de lemn sau de inox! Sigur, sensul intrebarii este altul, asa ca ar fi de spus,
foarte serios vorbind, ca scriitorul adevarat se afla tot timpul in `criza`, adica se afla permanent intr-o
stare de efervescenta intelectuala si creativa in scopul de a pune pe hartie sau pe ecranul calculatorului
ceea ce crede ca are de spus, in felul lui original. Bineinteles ca este vorba, in momentul deschiderii catre
ceilalti, de existenta sau nu a valorii estetice, iar asta nu se poate face decat prin apel la trei grupuri de
oameni: criticii literari, comunitatea scriitoriceasca si cititorii. Scriitorii sibieni n-au trecut de criza inca,
pentru ca aceasta nu s-a terminat! Desi suntem anuntati mai nou zilnic ca e gata si vine binele peste noi!
Da, era o cutuma sa crezi ca poet este un alt nume pentru o persoana de conditie modesta din punct de
vedere financiar. Insa povestea asta se potrivea mai demult, ba chiar si astazi, dar foarte rar, in cazul
poetilor care s-au incapatanat sa traiasca din scris (cum este cazul scriitorului amintit mai sus, Ovidiu
Nimigean, dar care este un caz aproape unic la noi). Ori, acest lucru a fost si este imposibil. Ca sa revenim
la scriitorii sibieni, acestia sunt in cvasitotalitate profesori, jurnalisti sau pensionari, `bugetari` care va sa
zica (iar dupa cum bine stim acest cuvant este la noi de ocara in ultima vreme !), adica cetateni de prima
importanta ai societatii romanesti, dar cu venituri mai degraba modeste, sau medii, care abia le ajung
pentru traiul zilnic (ca sa nu mai vorbim si de taierile de anul trecut si asa zisa compensatie de acum). Si
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sa nu uitam ca aceasta meserie, cea de scriitor, nu este normata nicaieri, si nici n-ar putea fi, decat in
curgerea vremii si constituirii patrimeniului cultural de maine. Pentru ca patrimoniul nostru de azi este
cultura vie de ieri, iar patrimoniul de maine, cultura vie de azi. Iar daca aceasta lipseste, ce vom mai fi
noi toti in sfinta zi de miines 
  
  Rep.: La ce ar trebui sa ne asteptam in 2011 in universul literar sibians Cine la ce lucreaza, pe cand
lansare, proiecte... 
  
  I. R. V.:Asteptam carti in primul rand, carti bune de literatura, care sa aduca bucurie si multumire
sufleteasca in randurile cititorilor si ale comunitatii noastre. La ce lucreaza fiecare dintre scriitorii sibieni
nu stiu, muncii de scriitor fiindu-i specifica acea `singuratate esentiala` de care vorbea mai demult un
mare critic francez. Personal, imi continui proiectul inceput cu antologiile dedicate literaturii scrise de
sibieni, din care au aparut pana acum un volum de poezie, `Piata Aurarilor`, si unul de proza, chiar de
curand, `Eternitati de o clipa`, prin publicare, in acest an, a unui volum dedicat criticilor si eseistilor
sibieni din toate timpurile. Proiectul va continua si in anii viitori, cu volume dedicate teatrului si
memorialisticii, iar in final, un dictionar al scriitorilor sibieni, instrument de lucru si de suflet care ne-a
lipsit pana acum. Pana la vara, vreau sa public o carte de versuri, cu ilustratii din opera pictorului sibian
Petru Ovidiu Dumbraveanu, intitulat `Un an din luma saptamanii de azi`, iar pana la sfarsitul anului vreau
sa fiu gata, in linii mari, cu romanul `Omu`, cartea care cred ca ma va reprezenta cel mai bine ca scriitor.
Dar anul acesta vor fi si manifestarile literare binecunoscute, din care as aminti aici macar `Actualitatea
Cercului literar de la Sibiu`, in luna mai, si `Zilele poeziei Iustin Panta`, in noiembrie, editie jubiliara, la
zece ani de la disparitia marelui nostru scriitor sibian, evenimente organizate de Filiala Sibiu a USR si
revista Euphorion, cu sprijinul USR si organismelor locale, la care vor participa, alaturi de colegii nostri
sibieni, invitati de prima marime din tara. Im acest context, as aminti si manifestarile literare ale colegilor
nostri de la `Transilvania`, in primul rand Dragos Varga si Radu Vancu, tineri scriitori care sunt asteptati
in curand sa faca parte din Filiala Sibiu a USR, ma refer mai ales la Colocviile de critica ale revistei
Transilvania si minunatele Seri de poezie organizate de ei. Remarc aici deschiderea manifestata de
Transilvania in vederea publicarii antologiilor sibiene amintite mai sus, in conditii editoriale si grafice
excelente. Desigur, continua frumoasa si, iata, indelungata aventura a revistei noastre, Euphorion,
considerata una dintre cele mai reprezentative ale revuisticii noastre actuale, mai ales ca in vara va fi a
treia editie a temei dedicate scriitorilor sibieni, de data aceasta cu privire speciala asupra debuturilor. Dar
cel mai important moment al acestui an cred ca este in ziua de 26 martie, in care maestrul Mircea
Ivanescu implineste 80 de ani. In acest sens, este in pregatire, in acest an, un volum special dedicat
marelui scriitor roman, care locuieste la Sibiu din anul 1972, coordonat de unul dintre cel mai importanta
critici romani, Al. Cistelecan. 
  
  Rep.: De ce in viata publica sibiana nu exista niciun om de cultura emblematic, un intelectual model
pentru noile generatiis 
  
  I. R. V.:E o intreaga tarasenie in aceasta intrebare foarte grea, care tine si de necesitatea modelelor, dar
si de situatia politica si sociala de la noi. Prin anii 90 au fost in Sibiu vreo cativa intelectuali adevarati
care au avut functii publice, dar sunt si azi, si la Primarie si la Consiliul Judetean, insa in privinta
oamenilor de cultura, in sens clasic, e mai greu, din vina ambelor parti. Pentru ca un om de cultura trebuie
sa si doreasca sa se implice in viata publica, iar asta inseamna ca trebuie sa renunte la multe lucruri legate
de cariera sa artistica. Pe de alta parte, nici institutiile nu sunt prea deschise catre astfel de oameni,
preferand oameni de partid, vezi `deconcentratele`, care lucreaza mai mult la comanda, iar oamenii de
cultura ar putea sa le faca pocinogul in cazul ca ar fi in functii, datorita acelui sens moral mai degraba
specific unui om de adevarata cultura. Insa as remarca faptul ca oamenii de cultura au cam disparut de
mai multa vreme din imaginarul tinerei generatii, altele fiind modelele de azi ale acesteia: fotbalisti, berci
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mondiali, modiste si modisti, secretari de stat, vamesi, europarlamentari etc. Lucrurile se vor mai
schimba, dar foarte greu, si numai odata cu schimbarea intregii noastre societati, in sens nu doar moral si
cultural, dar si economic si politic. 
  
  Rep.: Daca ati fi obligat, pe cine ati alege dintre Emil Boc, Crin Antonescu si Victor Pontas 
  
  I. R. V.:Eu, nu de azi, de ieri, sunt monarhist. Il astept, inca, pe regele Mihai in fruntea statului roman,
acolo unde ii este locul. Iar ca prim ministru il astept, inca, pe Klaus Johannis. Se pare ca Romania
noastra nu poate sa creasca, asa cum a crescut Fat-Frumos intr-un an ca in patru, nu ca azi, intr-un an abia
cat in trei luni, decat cu nemti la conducere. 
  

Cuvinte cheie: klaus johannis  romania  romanesti  teatru  traduceri  transilvania  carti  europa  fotbal
mihai eminescu  ispa  emil boc  inox  creta  consiliul judetean  europarlamentar  lemn  ips  crin antonescu
evenimente  criza economica  proiecte  prim ministru  europarlamentari  pensionari
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