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Generaþia 80 la maturitate
În anii 1977-1978, þin minte, se vorbea de o nouã generaþie literarã.
La Bucureºti se comenta la modul agresiv, se discuta de program estetic,
de textualism (deja!), ceea ce nu era rãu, în fond. „Organele”, de la
turnãtori ºi cenzori în sus, au intrat în panicã ºi aveau de lucru din plin.
În noiembrie 1978, Dinu Flãmând a pus la cale o masã rotundã la
revista „Amfiteatru” cu vreo 15 tineri scriitori, masã rotundã la care au
participat, printre alþii: Emil Hurezeanu, Elena ªtefoi, Matei Viºniec,
Magda Cârneci, Traian T. Coºovei, Mariana Marin, Ion Stratan,
Bogdan Ghiu... Am fost ºi eu invitat, nici acum nu înþeleg pe ce filierã,
poate doar pentru cã exact în acea sãptãmânã primisem premiul anual
al revistei „Luceafãrul” pentru prozã, alãturi de Mircea Nedelciu. S-a
vorbit mult ºi bine despre Cenaclul de Luni care era în vogã în acei ani.
Eu trãiam la Iaºi, unde atmosfera literarã era alta. Acolo se redeschisese
în 1976 Cenaclul Junimea la Casa Pogor, sub conducerea criticului
Daniel Dimitriu (noul Titu Maiorescu, i se zicea) de la „Convorbiri
literare”, „ajutat” de Alexandru Dobrescu, Val Condurache, Constantin
Pricop etc., unde au citit – printre alþii – Liviu Ioan Stoiciu, Nichita
Danilov, Cassian Maria Spiridon, eu însumi, Mariana Codruþ, Lucian
Vasiliu... vreo 77 de autori tineri. Dar nu se vorbea de o nouã generaþie.
Se comentau doar textele protagoniºtilor.
Un moment important în afirmarea generaþiei de care vorbim îl
reprezintã Colocviul Naþional de Poezie din octombrie 1978 care s-a þinut
la Iaºi, deschis de Ion Iliescu, prim-secretar al judeþului. Colocviul a
scãpat de sub orice control, pornind chiar de la raportul prezentat de
ªtefan Augustin Doinaº, preºedintele secþiei de poezie a Uniunii
Scriitorilor, care a atacat regimul, pe scriitorii comuniºti, toate
moravurile ºi nãravurile din viaþa literarã. În schimb, regretatul
Laurenþiu Ulici a fãcut un gest extraordinar: a refuzat sã vorbeascã ºi a
oferit cuvântul sãu la vreo 15 poeþi tineri, nedebutaþi editorial, subliniind
cã ei sunt generaþia în formare, chiar numind-o generaþia 80. I-a chemat
pe scenã pe Matei Viºniec, Traian T. Coºovei, Marta Petreu etc., care au
citit câte un poem.
La Bucureºti, tinerii scriitori se manifestau în vreo trei
cenacluri selecte: Cenaclul de Luni al lui Nicolae Manolescu,
Junimea condusã de Ovid S. Crohmãlniceanu, Universitas al
lui Mircea Martin. Dar ºi în þarã erau cenacluri, grupãri,
adunãri care lucrau concomitent. La Cluj se manifesta
Echinocþiu-ul, miºcare literarã pornitã de Ion Pop în anii 70 ºi
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din care au rãsãrit foarte mulþi optzeciºti, de la Ioan Groºan ºi Mircea
Petean pânã la Marta Petreu ºi Nicolae Oprea, de la Aurel Pantea ºi
Ioan Moldovan pânã la Al. Th. Ionescu, de la Al. Cistelecan ºi
Alexandru Vlad pânã la Aurel Pantea, Ion Mureºan ºi Traian ªtef
º.a.m.d. Dar miºcãri (îmi place cuvântul acesta revoluþionar!) erau ºi la
Timiºoara, Craiova, Piatra/Târgu Neamþ etc.
Optzecismul era o generaþie deja formatã la mijlocul deceniului nouã
al secolului trecut. Unii o susþineau – cei din jurul României Literare, în
frunte cu Nicolae Manolescu, Laurenþiu Ulici ºi Marin Mincu – alþii o
atacau cu vehemenþã – Mihai Ungheanu ºi ai lui de la Luceafãrul,
Eugen Barbu ºi ai lui de la Sãptãmâna. În a sa Istorie criticã... de la
sfârºitul anului trecut, Nicolae Manolescu pune în ecuaþie miºcarea cu
postmodernismul care „reprezintã o schimbare de paradigmã literarã
asupra cãreia au insistat îndeosebi (...) Ion Bogdan Lefter ºi Mircea
Cãrtãrescu”.
Dupã revoluþie (cu sau fãrã ghilimele), generaþia 80 a explodat
concomitent în toatã þara. Membrii grupãrii au devenit fondatori de
reviste literare pe tot cuprinsul, ºefi de catedre, decani de facultãþi de
litere, directori de direcþii judeþene de culturã, patroni de edituri,
coordonatori de festivaluri literare... Generaþia 80 a ajuns la cârma
literaturii române. Conducerea Uniunii Scriitorilor, de la preºedintele
Nicolae Manolescu în jos, este formatã din membri ai Generaþiei 80.
Socotindu-mã eu însumi optzecist, mi s-a pãrut normal sã aflu ce e cu
aceastã miºcare ºi - în loc de teoretizãri sterile – am gãsit de cuviinþã sã
fac interviuri cu membrii generaþiei, sã spunã ei cum vãd gruparea. E
mai democratic, dar e ºi mai polemic. Unii deja considerã cã generaþia e
perimatã, þine de istorie literarã, cã acum conteazã doar individualitãþile,
alþii cã – dimpotrivã – generaþia merge înainte ...împotriva partidului
comunist. Cert este cã toþi cei care au rãspuns la întrebãrile mele sunt
strãluciþi, înþelepþi, mai mult decât talentaþi, ceea ce mi se pare minunat
pentru mine, umil punãtor de întrebãri.
În acest prim volum sunt prezenþi doar 18 optzeciºti, aºezaþi în ordine
alfabeticã. Sunt nume dintre cele mai importante ale generaþiei. Probabil
cã voi mai publica trei-patru volume, depinde de bunãvoinþa scriitorilor.
Pânã acum, doar unul m-a refuzat, alþii m-au amânat o lunã, douã, trei
(rãspunzând cu bunãvoinþã, apoi), alþii sine die. Dincolo de opiniile cã
generaþia mai este sau nu de actualitate, eu cred cã meritã sã facem o
istorie a generaþiei 80 ºi nu de la catedrã, ci din interiorul miºcãrii, cu
convingerile protagoniºtilor. Este demersul pe care mi-l asum ºi pentru
care deja suport reproºurile ºi frustrãrile unora. Acest prim
volum, ca ºi cele viitoare, consider cã meritã sã aparã ºi sã dea
seamã despre o generaþie care a revoluþionat literatura, dar ºi
societatea de la amurgul comunismului.
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Nichita Stãnescu a fost
entuziasmat de nume ºi mi-a spus
cã … „e o poezie în sine”
– Dragã Adrian Alui Gheorghe, ce vrea sã
însemne numele acesta al tãu, unic în
literatura românã, deºi e unul ostentativ
neaoº românesc? Vrea sã sugereze
descendenþa ultimã? Sau poate pe cea
dintotdeauna?
– E o poveste care mã fascineazã, cea a
numelor pe care le purtãm. O voi detalia, poate, în
vreo carte!... În poemele epice folosesc, de altfel,
o mulþime de nume, pe ideea cã frumuseþea,
misterul, tot ce ne miºcã ºi se miºcã au chip ºi
nume. Tatãl meu, nãscut la 1913, ºi-a fãcut
studiile liceale (întrerupte) sub numele de Alui
Gheorghe, a luptat pe front, în „cel de-al doilea
rãzboi”, sub numele de Gheorghiu, ºi-a trecut în
acte trei copii cu numele de Gheorghiu, alþi doi cu
numele pe care îl port ºi eu. Am avut de ales,
astfel, între (a fi) Gheorghiu ºi (a fi cu) numele
actual. Am rãmas aºa cum am fost trecut (ºi eu) în
documente. În 1987 i-am trimis lui Geo Bogza o

Adrian Alui Gheorghe

„Poezia este,
în ultimã instanþã,
practica metafizicii.
Ca ºi religia”
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cãrþulie de versuri ºi am primit o foarte reconfortantã
carte poºtalã din partea maestrului care îmi spunea,
textual: „Domnule Alui Gheorghe, aveþi un nume cu o
accentuatã formã tradiþionalistã. Sub numele neaoºe se
ascundeau, într-o vreme, veneticii!... Cum cred cã nu
sunteþi aºa ceva, dupã consistenþa versurilor, dupã talent
ºi dupã locul în care trãiþi, puteþi fie sã vã schimbaþi
numele, în unul mai neutru, fie sã-l faceþi atât de
cunoscut, încât sã nu mai conteze cum sunã. Vã doresc
succes!”. Nichita Stãnescu, pe care l-am vizitat prin 1981,
a fost entuziasmat de nume ºi mi-a spus cã … „e o poezie
în sine”. Ce mi-a spus Bogza m-a motivat, ce mi-a spus
Nichita m-a încântat. De asta am rãmas cu numele cu care
am debutat, care îmi e amprentã în buletin, tipic zonei
Moldovei de pe „meridianul Ozana”. Uneori regret cã nu
mi-am pãstrat prima formã a numelui tatãlui, de
Gheorghiu, poate cã m-ar fi prins mai bine. Poate cã data
viitoare!... În acelaºi timp, cu trecerea vremii parcã aº
vrea ca toate textele sã nu mai aibã un nume definit pe
paginã, sã circule pur ºi simplu. Aº vrea sã fiu un anonim,
de geniu dacã se poate, autor de rugãciuni de exemplu sau
autor de texte care sã defineascã creºterea ºi descreºterea
anotimpurilor.
– Ce este poezia, dragã Adrian Alui Gheorghe? Ai
cercetat? Ai aflat?
– Ce este poezia? Nimic mai simplu decât sã o
defineºti. E chiar mai simplu decât sã o scrii!... Uite, dacã
sunt într-un tren, cãlãtorind spre o destinaþie oarecare,
poezia e un tren, poate chiar trenul care mã duce spre
ceva, spre o þintã situatã dincolo de mine însumi. Poezia
este chiar lipsa de þintã într-o hoinãrealã dintr-o
dupã amiazã de lume. Sau sunt într-un magazin,
printre atâtea inutilitãþi frumos aºezate, ei, în acest
caz poezia este chiar aceastã inutilitate resimþitã
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de cel care nu vrea sã fie în competiþie cu lucrurile. Poezia
e o femeie care se duce, mânatã de ceva interior, spre un
orizont care þie nu-þi relevã nimic. ªi acest orizont e
poezie, desigur. Poezie e tot ce ni se întâmplã, iar
revelaþia se pare cã nu stã în ceea ce propune poetul, ci în
ceea ce recepteazã cititorul. Cititorul e mai important,
astfel, decât poetul în noua reconfigurare a poeziei.
Poetul, în acest caz, este un ghid, eventual orb dar
inspirat, într-un muzeu infinit. Viaþa însãºi e, din aceastã
perspectivã, un muzeu cu ghid orb. Poezie e tot ce
pierdem ºi mai puþin ce câºtigãm. Sã continuu? Poezia
este, în ultimã instanþã, practica metafizicii. Ca ºi religia.

Dacã nu aº fi scriitor, aº fi vrut sã fiu
ceasornicar în atelierele lui Chronos
– Te-a dezamãgit poezia vreodatã? Ai avut vreodatã
impresia cã ºi pe calea poeziei viaþa e tot pierdutã?
Ce þi-a dat þie poezia, de vreme ce o aperi ºi azi, când
tocmai ai împlinit cincizeci de ani? Dacã nu ai fi
scriitor, ce altceva þi-ar plãcea sã fii?
– Am sã rãspund „pe puncte”, pentru cã întrebarea este
una plinã de întrebãri, fiecare având, pãrelnic,
semnificaþia ºi nuanþele ei. a) Poezia nu m-a dezamãgit
niciodatã, fricã mi-e cã am dezamãgit-o eu deseori. Te
poate dezamãgi aripa fluturelui care tulburã aerul ºi care
modificã, astfel, ceva în ordinea universului? Nu, dar tu
poþi dezamãgi universul strivind cu palma omida
fluturelui care sprijinã aripa. b) Dacã ºi prin poezie viaþa
e (tot) pierdutã? Da, dar parcã pierderea e mai
voluptuoasã prin poezie, cãci una e sã ºtii cã timpul e
infinit, alta e sã simþi asta. Una e sã ºtii cã roua, de
exemplu, e o condensare a umiditãþii din aer, ºi
alta sã crezi cã e o transpiraþie a florii care în
adâncuri preparã culoarea ºi mireasma. Una e sã
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crezi cã iubirea e acuplare, alta e sã crezi cã e o întoarcere
în paradis. Ca sã pierzi trebuie sã pariezi, sã cheltuieºti, sã
risipeºti. Poezia nu-þi cere nimic, ea numai îþi dã. Ca ºi
matematica, de altfel. Ca ºi muzica, în esenþã ºi ea tot
poezie. Când asculþi muzicã ecoul din tine e poezie. Când
aduni cifre imposibile despre timp ºi spaþiu ºi distanþe
dintre oraºe, nu faci decât sã vezi tot poezie. c) Ce mi-a
dat poezia? Mergeam de-a buºilea ºi poezia mi-a dat
verticalitate. Mi-a dat prieteni. Mi-a dat lumea ei care e
una a esenþelor. Poate sã sune „ca dracu`”, vorba cuiva,
dar uneori avem nevoie ºi de truisme ca sã ne exprimãm.
Poezia ne duce cu vorba, ca sã nu vedem hãul de
dedesubt, sã nu vedem cât de prãbuºiþi suntem, câtã
mizerie facem în jur cu fiecare gest. Oricum, nu putem da
poeziei mai mult decât ne-a dat ea, asta e clar. Încã un
lucru: poezia nu ne-a preexistat, ea s-a nãscut deodatã cu
noi. De asta, pentru echilibru, trebuie sã-i dãm înapoi cam
cât ne-a dat ºi ea. Eminescu spunea cã „poezia e sãrãcie”,
dar nu a spus ºi faptul cã sãrãcia ar fi rea. Poate sãrãcia
moralã, poate sãrãcia cu duhul vor fi fiind rele!... Dar
sãrãcia materialã, asumatã, e în esenþã o nobleþe. De asta
am o veste proastã pentru (o spun generic, sã nu se sperie
cineva!) miliardarii lumii: poezia le dispreþuieºte
angajarea în competiþia cu lucrurile. Sper sã nu se
sinucidã vreunul dupã aflarea acestui crud adevãr. d)
Dacã nu aº fi scriitor, aº fi vrut sã fiu ceasornicar în
atelierele lui Chronos. E o dorinþã mai veche, de pe când
luam cu asalt miturile greceºti. M-am înscris pe lista de
aºteptare, când se va ivi un loc liber, sper sã nu ratez.
– Ce este o generaþie literarã, în interpretarea ta?
– Nu e, neapãrat, o chestiune de înregimentare
dupã criteriul vârstei, al cronologiei, e o chestiune
de sensibilitate comunã. E o punere în comun a
orgoliilor pentru a nu vedea frica din spatele
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þintelor aleatorii pe care ni le-am rezervat pornind în viaþã,
în literaturã. E o chestiune de comunicare directã,
nemijlocitã. Eu nu mã pot considera ca parte din generaþia
’6o, de exemplu, pentru cã nu am trãit toposul în care s-a
format cultural, literar, uman, moral etc. generaþia
respectivã. În general, oricare nouã generaþie se îndreaptã
spre un înainte presimþit, dar cu ochii priveºte în urmã,
peste umãr, sã vadã cât de aproape se aflã generaþia
precedentã, dacã îi suflã în ceafã. Cu cât se îndepãrteazã
mai mult de urmãritori, cu atât mai distinctã e generaþia.
Dar îndepãrtarea asta nu e niciodatã decisivã, ca în
celebrul paradox Zen, cu melcul care se ia la întrecere cu
Ahile Cel Iute de Picior. Oricât de iute ar alerga atletul,
nu-l va depãºi decisiv pe lentul melc, deoarece ºi acesta
va strãbate o porþiune oarecare din spaþiul de concurs. De
asta, nici o generaþie nu o depãºeºte decisiv pe cealaltã,
din urmã, ci îi va prelua, din mers, calitãþile ºi defectele.
Tinerii „generaþioniºti” care cred cã au descoperit
alfabetul sunt fie naivi, fie sunt proºti de-a binelea. Naivii
se vor trezi, ceilalþi nu conteazã!...

„Modul în care un om îºi acceptã
destinul este mai important
decât însuºi destinul sãu”
– Te rog sã-þi aminteºti aici de începuturile tale
poetice! Au fost febrile, chinuite, euforice? Privind în
urmã, ce senzaþii ºi sentimente încerci?
– Eram un orb care cãuta lumina, ºtia ceva despre ea,
dar nu ºtia prea bine ce. O presimþeam. Artistul este fiinþa
care conºtientizeazã cã este plasat/plasatã în afara
lumii ºi de aceea cautã o cale de a pãtrunde în
intimitatea ei. Arta sa e o cale de a se insinua.
Arta, sub orice formã s-ar manifesta, e o mare
fricã, resimþitã sau doar presimþitã. Frica de
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aproapele, frica de veºnicie, frica de rana lãsatã de clipa
care tocmai trece, frica de sinele neînþeles, care se
rãzvrãteºte continuu… Poezia este, în ultimã instanþã,
frica de fricã. Frica este legãtura noastrã cu lutul. Ce
senzaþii mã încearcã? Cu duioºie spun acum cã îl iert pe
copilul/tânãrul care am fost, cã a ales acest drum. Ar fi
putut alege un altul, s-ar fi putut redresa ºi replia la timp,
dar ar fi fost pãcat. Modelul christic ºi-a epuizat legenda,
acum e o realitate fecundã. Noi doar simulãm rãstignirea,
suportãm destul de uºor dramele altora. Oricum ne simþim
mai bine în pielea noastrã, oricând, oricât de bãtucitã sau
peticitã ar fi, decât în a oricãrui alt pãmântean. Cã, pânã
la urmã, zicem ºi noi ca Alexandr von Humboldt: „Modul
în care un om îºi acceptã destinul este mai important decât
însuºi destinul sãu”. Cum au fost începuturile? M-am
mirat ºi înfricoºat cã ceva ce nu se vede, cuvintele, ascultã
de mine, cã ceva ce nu poate fi controlat, gândurile ºi
sentimentele, pot fi traduse în cuvinte...! În fiecare zi
trãiesc aceastã mare bucurie, fiecare text, scris de mine
sau de oricine altcineva, îl trãiesc cu toatã dãruirea. Mi sa întâmplat sã stau exilat în vreun loc, ore sau zile, în care
sã nu am la îndemânã decât texte aºa zis anoste, de ziar,
de cãrþi cu ideologie... Ei, cuvintele mi-au demonstrat cã
sunt, ºi în acest caz, independent de modul de folosinþã,
pline de energie, de subînþelesuri, de vrajã. Le-am aspirat
toatã puterea, tot misterul. Astfel am rezistat. Cu aceleaºi
cuvinte se pot face declaraþii de iubire ºi se pot face
declaraþii de rãzboi. Destinul e o chestiune de topicã a
limbajului, nu-i aºa? Mi-am dat seama, astfel, cã limba nu
e niciodatã anostã, oamenii care o folosesc, da.
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– Era constituit grupul de poeþi prieteni de la
Neamþ când ai debutat? Are importanþã
prietenia în destinul unui poet? Dar în
coagularea unei generaþii cum e cea
optzecistã?

– Câtã poezie, atâta prietenie, am putea zice.
Combustia amiciþiei noastre din acea vreme a constituit-o
poezia, aspiraþia spre ea, inexprimabilul leagã mai bine
doi oameni unul de altul, decât ceea ce exprimi. Ca în
dragoste. Cãutarea drumului are nevoie de solidaritate, de
împãrtãºirea fãrã rest a ceea ce ai descoperit. Odatã
descoperit drumul, el se sprijinã ferm în cele douã capete.
Dupã ce a dispãrut inocenþa, adicã esenþa poeziei, a (cam)
dispãrut ºi ideea de grup. Chiar ºi ideea de generaþie a
dispãrut în momentul în care perversiunea intereselor plus
nevoia de a supravieþui au luat locul inocenþei, a lipsei de
mizã. Îmi place, de exemplu, mai mult sã vorbesc despre
identitãþile literare „izolate” la Neamþ, decât despre un
grup care poate fi confundat, din greºealã, cu o gaºcã!...
Genialii au murit toþi la naºtere, au rãmas sã ducã ideea de
poezie mai departe doar câþiva talentaþi.
– Te rog sã-l evoci pe scurt pe Aurel Dumitraºcu,
primul optzecist plecat dintre noi!
– Mi-e foarte greu sã-l evoc (doar) pe scurt pe Aurel
Dumitraºcu!... I-am îngrijit opera postumã, cale de vreo
opt, nouã cãrþi, versuri, jurnale, corespondenþã, încât dacã
îl laud îl banalizez, dacã încerc sã îl definesc într-o frazã
îl reduc la prea puþin. Aº putea sã spun, de exemplu, cã
Aurel Dumitraºcu, cel care a plecat în septembrie 1990,
rãpus de leucemie ºi de conjuncturi, este extrem de viu în
poezia momentului, în timp ce mulþi care scriu azi sunt
(extrem de) banali, (de) vetuºti !... Cei care nu mã cred sã
punã mâna sã rãsfoiascã antologia Divina Paradoxalia
apãrutã recent la Paralela 45. Sau sã citeascã jurnalul
Carnete maro, pe care l-am editat deja în patru volume.
Sau sã rãsfoiascã, mãcar, cartea Frig,
corespondenþa noastrã pornitã în anul 1978 ºi
dusã pânã în anul 1990. Îþi spun un secret: poeþii
plecaþi dincolo scriu continuu prin mâinile celor
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care am rãmas aici. Dacã nu suntem atenþi, opera lor se
pierde, iar eternitatea literarã româneascã are de suferit.
Ce mai ºtim despre Dan David? Dar despre Daniel
Turcea? Dar despre Ioanid Romanescu? Sau chiar despre
Mariana Marin? Noi avem nevoie de postumitatea
fecundã a talentelor adevãrate.

Mã gândesc cu groazã cã un cãlãu
ajunge acasã seara ºi frecându-ºi
mâinile, în faþa cinei, spune alor lui:
Am avut o zi bunã!
– Cum a fost perioada debutului, de la scrierea în tainã
a primelor versuri, la primele apariþii în reviste ºi
pânã la Ceremonii insidioase?
– La început te joci. ªi deodatã jocul devine foarte
serios. ªtii cum e cu poezia, cu literatura? Ca într-o
poveste a lui Oscar Wilde, care zicea cam aºa: Era odatã
un om care povestea frumos. Seara, când se întorceau
oamenii de la muncã, toþi se adunau împrejurul lui, ºi el le
povestea. Ce ai vãzut azi? – îl întrebau ei. Am vãzut
acolo, în pãdure, un moºneag care cânta din fluier; ºi toate
vietãþile pãdurii se adunaserã împrejurul lui ºi jucau. ªi ce
ai mai vãzut? Jos, la malul apei, am vãzut trei zâne care-ºi
despletiserã pãrul ºi care ºi-l pieptãnau în oglinda apei…
Dar, într-o zi, omul care povestea a auzit cu adevãrat
cântecul moºneagului, a vãzut jocul vietãþilor pãdurii ºi,
mai ales, la vale, a întâlnit trei zâne care-ºi jucau pãrul în
oglinda apei. ªi, în seara aceea, când oamenii îi cerurã sã
le spunã ce vãzuse, el le-a rãspuns: „N-am vãzut nimic!”.
Dacã nu þi se întâmplã acest lucru, la începutul
demersului tãu literar, totul e pierdut.
„Frumuseþea va salva lumea”, spunea
Dostoievski. Dar frumuseþea nu e ceea ce se vede,
este ceea ce se aflã sub lumea care se vede.
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Frumuseþea e proiecþia propriului suflet. Un om urât, cu
un suflet urât nu poate vedea, nu poate genera o lume
frumoasã pentru cei din preajmã. Mã gândesc cu groazã
cã un cãlãu ajunge acasã seara ºi frecându-ºi mâinile, în
faþa cinei, spune alor lui: Am avut o zi bunã!
– Sunt colegi care ºtiu ziua ºi ora când au conºtientizat
cã a apãrut noua generaþie de scriitori, cea
optzecistã. Tu când ai avut primele semne cã s-a
nãscut generaþia cãreia îi aparþii?
– Din prima clipã în care s-a nãscut generaþia ’80 am
ºtiut de apariþia ei. Eram de faþã. Priveam sau jucam un
rol. Jucam rolul privitorului. Sau al cititorului. Când a
apãrut Ninsoarea electricã a lui Traian T. Coºovei, am
ºtiut cã nimic nu mai poate fi ca înainte în poezia noastrã.
Apoi când am cetit Ochii lui Homer a lui Petru Romoºan,
am tresãrit ca în faþa unei arãtãri poeticeºti mai rar vãzutã
prin coclaurii literari româneºti. Am avut în Bucuria
anonimatului, a lui Eugen Suciu, un prieten la prima
vedere. Sau Lecþia de anatomie a lui Emil Hurezeanu, ce
stranie apariþie pe cerul înnorat al patriei noastre
literare!... Pe Cãrtãrescu, care a izbucnit ca vedetã cu
prima carte, l-am cetit convins cã o sã-l pot contesta, dar
n-am reuºit. Dimpotrivã. Iaru, Viºniec, ªtefoi, Mariana
Marin, Ion Mureºan, Lucian Vasiliu, Nichita Danilov,
Gellu Dorian, Marta Petreu, Aurel Dumitraºcu, Ioana
Dinulescu, Cassian Maria Spiridon, Gabriel Chifu, Liviu
Ioan Stoiciu, Nicolae Sava, Patrel Berceanu, Ioan
Moldovan, ca sã numesc doar pe câþiva care au apãrut în
primul val, i-am simþit atât de hãmesiþi de glorie ºi poezie,
încât le auzeam dinþii de lupi tineri clãnþãnind în
întunericul ideologic din jur. N-a fost o generaþie
spontanee, a fost o generaþie „muncitã”. Apariþia
ºi prestaþia Cenaclului de luni, a Echinoxului de la
Cluj, prin implicaþiile culturale ºi morale pe care

15

le-au generat, au fost printre evenimentele culturale cele
mai consistente ale ultimului deceniu pre-revoluþionar.
– Grupul de la Neamþ s-a constituit ºi ca o replicã la
cel de la Bucureºti? Sau le-aþi avut modele pe cele
din capitalã, ºtiut fiind cã tu ºi Aurel Dumitraºcu aþi
fost membri ai cenaclului Universitas pãstorit de
Mircea Martin? Aþi trecut ºi pe la Cenaclul de luni?
– Nu ºtiu dacã am fost un grup!... Ne-a þinut aproape
spaima de neantul provinciei, acel „neant valah” care în
zonele periferice este mult mai accentuat. Ne-au þinut
aproape tinereþea, ura, frica, foamea, umorul, speranþa. O
grupare literarã se vede cel mai bine dupã ce se
fãrâmiþeazã în individualitãþi, în personalitãþi eventual. ªi
generaþia ’80 a intrat în literaturã prin ceea ce îi desparte
pe „membrii” sãi, nu prin ceea ce îi adunã. Cã, pânã la
urmã, îi adunã vârsta ºi toposul unei epoci, îi despart
talentul ºi concretizarea acestuia, adicã opera. ªi ratãrile
fac parte din dinamica, din frumuseþea unei generaþii, a
unei culturi. S-ar putea scrie ºi o istorie a marilor ratãri
din literatura românã!... Ar fi interesantã. ªi s-ar putea
scrie mult aici, pentru cã românul are vocaþia
începuturilor mari pe care le rezolvã prin ratãri
spectaculoase. La cenaclurile din Bucureºti, la care am
participat sporadic, prin anii ’80 – ’85, neconvins cã locul
meu e acolo, m-am simþit ca Tarzan dus în „muzeul
oglinzilor”. Pe multe dintre ele le spãrgea, din greºealã, cu
umãrul. N-am considerat niciodatã poezia/literatura un
mijloc de a ajunge undeva, am considerat-o (le-am
considerat) o cale regalã pentru umilele noastre fiinþe.
Poezia lui Alexandru Philippide, care începea cu „Matârn de tine poezie,/Ca un copil de poala
mumii…” mi se pare definitorie.
Dar dacã tot aduni probe pentru o istorie a
generaþiei noastre, dacã aduni anecdote, care sã
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probeze dinamismul „generaþioniºtilor”, am sã reiau o
poveste, pe care am spus-o ºi în antologia A fost odatã un
cenaclu, fiind vorba de mai puþin mediatizatul
Universitas, cel condus de criticul ºi profesorul Mircea
Martin.
Înainte de 1989 distanþa dintre Piatra Neamþ ºi
Bucureºti era mai mare decât astãzi. O simþeam fizic ºi
psihic. Veneam rar în Bucureºti, întârziam prin librãrii ºi
anticariate, cãram spre Moldova „kilele” obligatorii de
cãrþi. La bufetul Uniunii, acolo unde se afla cea mai mare
concentraþie de scriitori români, înfometaþi ºi însetaþi, toþi
musai nemuritori, era greu de intrat, trebuia sã explici
„generalului” de la uºã cã eºti scriitor din provincie,
trebuia sã faci dovada, habar n-aveai cum… Sã-i reciþi
ceva? Aºteptai sã te recunoascã cineva (sau sã recunoºti!)
dintre cei care intrau lejer, salutau, erau „acasã”. Erai ca
în postura „fetiþei cu chibrituri”!... Te lãsai, în general,
pãgubaº. O datã m-a introdus Nae Prelipceanu, i-a
explicat paznicului cã sunt poet din Moldova, cerberul m-a
privit cu milã… Aºa mi s-a pãrut. Altã datã m-a introdus,
dupã parlamentãri, Aurelian Titu Dumitrescu, el însuºi
prea puþin cunoscut de cãtre paznic. La una din aceste
„intrãri” l-am auzit vorbind pe Þuþea, în timp ce douã
„figuri” de beþivi (scuzaþi!) de pe de lãturi îl îngânau
trimiþându-l la azil!... Cenaclurile bucureºtene? Pepiniere
de genii… ! La Bucureºti chiar ºi caracuda are geniu, toþi
proºtii sunt mari, „duduca din Giuleºti” este poetã
„senzitivã”, dã din ºold, din condei, din metafora plinã de
nuri. Nu prea aveai pe unde sã-þi plasezi numele ºi
biografia, speranþa ºi capãtul de operã dacã nu erai de
acolo. La Cenaclul de luni am fost o singurã datã, când au
fost invitaþi sã citeascã „niºte ieºeni”, adicã
Nichita Danilov, Lucian Vasiliu ºi Liviu
Antonesei. Cred cã era prin 1983. N-a venit
Nicolae Manolescu (avea examene!?), aºa cã
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„niºte emuli” au condus ostilitãþile. În semn de protest
pentru lipsa mentorului cenaclului, Lucian Vasiliu a citit
doar un catren, Nichita Danilov doar douã, trei textuleþe
ironice. Liviu Antonesei a citit ceva cu (despre) „Cãderea
cãderii”, un poem lung, un fel de „negarea negaþiei” în
variantã poetizatã! Bucureºtenii s-au uitat în textele
provincialilor cu oarecare precauþie, sã nu ia niscaiva
microbi… De asta discuþiile erau „în general”, toþi
vorbeau despre ei înºiºi cu precãdere, bucuroºi cã
scãpaserã de „mediul provinciei”, acolo unde talentul „se
îngroapã”. Cel puþin aºa îmi apãrea mie situaþia. Alt
cenaclu la care am participat (evoluat), doar o singurã
datã, a fost Numele poetului, al lui Cezar Ivãnescu. Aici
provincialii erau „mult mai deºi”, chiar ºi bucureºtenii
care participau se manifestau cu voluptate „ca
provinciali”. Suprema libertate era înjurarea scriitorilor
de la Cenaclul de luni. N-am mai participat a doua oarã.
La cenaclul Universitas, condus de criticul Mircea
Martin, am „evoluat” tot o singurã datã. Cred cã era în
toamna anului 1985!... Dupã o ediþie a „colocviilor de
poezie de la Târgu Neamþ”, pe unde au trecut cu folos
Laurenþiu Ulici, Marin Mincu ºi Mircea Martin, alãturi de
o mulþime de poeþi ai „generaþiei ‘80”, în urma recitalului
de poezie la care m-am „produs”, am primit o invitaþie de
la profesorul Martin de a citi la cenaclul Universitas.
M-am speriat. Mi-am luat poeziile la recitit!... Brusc s-au
rarefiat, „nu mã mai reprezentau”!... În faþa
„capitaliºtilor” nu poþi sã mergi cu „orice”, acolo trebuie
sã fii cel puþin Pessoa, cel puþin Rilke, cel puþin Jose
Lezama Lima. Am apelat la cunoºtinþele mele
„provinciale”, poeþi stabiliþi în Bucureºti, sã participe la
cenaclu. Aveam un cod al nostru, ne înþelegeam
mult mai bine. Au venit, astfel, „sã mã susþinã”,
între alþii, Elena ªtefoi, Ion Zubaºcu, Aurelian
Titu Dumitrescu. „Nu-i simplu, m-a încurajat
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Zubaºcu, aici toþi sar la beregatã, dacã te pierzi eºti…
pierdut”. Oricum, în acea vreme Cenaclul de luni slãbise
în intensitate, în interes, apãruserã sfinþii ºi mucenicii
„generaþiei”, de asta accentul se mutase spre Universitas,
aici, se spunea, se pregãtea „nouzecismul”, o nouã
promoþie, o nouã direcþie etc. Aurel Dumitraºcu citise ºi
el aici, cu puþinã vreme în urmã, tot la invitaþia
profesorului Mircea Martin, ºi revenise acasã „tensionat”
de faptul cã la Universitas se cocea o nouã atitudine
criticã, o nouã promoþie literarã. Mai bunã? Mai rea? Mai
altfel!... De astã datã surpriza mea a fost ca la intrare la
„casa de culturã a studenþilor” sã descopãr un alt nemþean
programat sã citeascã în aceeaºi searã: Radu Florescu. Eu
eram „propunerea” lui Mircea Martin, conjudeþeanul meu
era „pila” lui ªtefan Damian, mâna dreaptã a profesorului,
din câte mi-am dat seama. A mai citit cineva, nu-mi
amintesc cine. Era, oricum, un „om de-al casei”, numele
nu i l-am mai regãsit dupã aceea. Pe el îl aºteptau toþi
„localnicii”, ca sã-l aplaude. Noi eram „matineul”,
distracþia, pe noi trebuiau „sã-ºi facã” limbajul critic
tinerii care îºi ascuþeau dinþii, care îºi gâdilau simþurile ºi
orgoliile. Cenaclurile gem, de obicei, de nume importante
pentru… o searã. Întâi am citit eu. S-a convenit, apoi, sã
citeascã toþi, apoi sã se treacã la discuþii. Tovãrãºeºte,
adicã indiferentã, lumea a acceptat. Apoi a citit Radu
Florescu. Apoi a citit „cel pe care nu-l mai þin minte”.
Discuþii? Nu se înghesuia nimeni, se fãcuse o liniºte plinã
de subînþelesuri ºi de tunete plus fulgere mocnite. Întâi a
luat cuvântul Mariana Marin care sosise între timp, se
strecurase nevãzutã. A vorbit frumos despre
„provinciali”, a subliniat niºte versuri… Despre „cel pe
care nu-l mai þin minte” a spus cã mimeazã, cã e
„un Cãrtãrescu ratat”. Prin salã a trecut un frison.
S-a ridicat (atunci) Horia Gârbea, de undeva din
rândul doi. I-a trimis pe „moldoveni” la (sau în!)
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Eminescu lor, sãreau versurile din paginã ca zdrenþele din
þesãturã, ca aºchiile din buºteanul dat la „abric”. Nu-i
plãcea nimic, nimic, nimic. A luat un text de-al meu, pe
care îl voi reproduce dupã aceastã frazã ºi aproape cã ma acuzat de… crimã! Crima de a nu scrie dupã „o reþetã”,
probabil!... Iatã textul pe care, recitindu-l acum, gãsit în
cãrþulia de debut, m-am înduioºat brusc: „Memoria îmi
rãpeºte orice imagine/realã ºi pe zidul alb trece o zãpadã/
cernitã sunt la un liceu în grecia anticã/ între copiii
desculþi ai luptãtorilor// morþi în bãtãlia de la Salamina
ºi/ rãspundem în cor la întrebarea ce este/sufletul – însã
omul vierme ticãlos îºi/ascunde cu dibãcie orice tresãrire
retoricã//a sentimentului ºi se ascunde în gura/puturoasã
a canalului mândru de intimitatea/cu cele fãrã de suflet
dupã-amiaza/mestecãm frunze de dafin sau fumãm//
þigãri iuþi ºi vorbim despre actriþele pe care/le ascundem
noaptea în pernele grele ca/niºte cãpãþâni de cerbi dar
drumul pe care/nu l-am fãcut îmi dã dovezi
neîndoielnice//sunt cel trimis înainte sã conspir,
sã/împãmântenesc vechile orânduieli între/noii barbari
sã vorbesc despre naºtere ºi/moarte la un loc fãrã sã
blasfemiez peisajul/– risipiþi-vã speranþele nu locuiþi la
un loc cu/ propriile voastre laºitãþi fiþi calmi ºi// aºteptaþi
un semn o zãpadã un fulger un întuneric:/toate sunt
îndemnurile mele pentru acþiune” (Detalii pentru
memorie). Dragã Horia (Gârbea), dacã voi publica textul
acesta în vreo antologie, voi încerca, cu „sadismul”
amical de rigoare, de azi, sã þi-l dedic! Au mai vorbit,
apoi, Elena ªtefoi, Ion Zubaºcu, Aurelian Titu
Dumitrescu, cred cã ºi Daniel Bãnulescu. ªi alþii. ªtefan
Damian a ales apele de uscat împãrþind note de „bine”
peste texte. Învãþase „politicã”. Un „tip”, Mareº
parcã, a luat un text de-al meu ºi mi-a explicat
cam cum trebuie sã scriu, dacã vreau sã plac în
Bucureºti, dacã vreau sã am ºanse în literaturã.
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Textul luat drept exemplu era o parte dintr-un poem cam
„kavafisian”, în cinci pãrþi: Capul meu aruncat în coºul
cu capete/viseazã/ce sã fac cu trupul meu?/cine îl vrea
(poftim!)?/în ochiul meu o doamnã brunã citeºte/
poeziile/nescrise. destrãbãlate. brute (cu ºapte/ capete)/
Pe ea o vreþi./Întâmplãrile îmi violenteazã/ochiul./În
ochiul doamnei brune/(cu ºapte capete)/„nu’º ce zeu
viseazã” „nu’º ce privire”/„nu’º ce târg se face”. (Coºul
cu capete). Nici o clipã n-am înþeles de ce trebuia sã scriu
altfel textul. Dar am dat din cap aprobator, nu era bine sã
te pui cu „fiara” pe terenul ei!...
La sfârºit, dupã vreo douã ore, a luat cuvântul
profesorul Mircea Martin, cel care a stat cuminte,
zâmbind complice vorbitorilor sau autorilor. Abia
ascultându-l pe profesorul Martin mi-am dat seama de
miza acestui cenaclu! A vorbit despre „noul canon”,
despre „retorica poeziei”, despre „cele trei voci ale
poeziei”, aºa cum le vãzuse, mai înainte, T.S. Eliot. Prin
grila propusã „ne-a citit” pe toþi. N-a „criticat”
optzecismul, dar a spus cã orice direcþie devine autonomã
doar atunci când existã o despãrþire de aceasta, realizatã
de o promoþie valoroasã. Musai valoroasã! „Optzecismul”
va fi cu adevãrat vizibil, a mai spus Mircea Martin, atunci
când se va sparge în individualitãþi...!
„Conferinþa” profesorului Martin a ºters orice
animozitate dintre provincie ºi capitalã. Acolo, la cenaclu,
câþiva „lupi tineri” învãþau sã devinã „lupi fioroºi”,
respectaþi. O parte a reuºit. Dar un cenaclu e doar o
propunere, o intersecþie, fiecare are, mai apoi, drumul sãu,
cu cât mai întortocheat, cu atât mai plin de surprize.
Berea de dupã a bifurcat concepte, la o terasã la care
am fost acceptaþi dupã ora închiderii, tocmai
pentru cã era vorba de „domni poeþi”, a topit
grimase false, a ºters complexele, a creat suportul
pentru amiciþii viitoare.
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Cred cã literatura te învaþã, printre
altele, ºi sã fii un bun cetãþean
– De ce ai rãmas la Piatra Neamþ? Nu te-a atras
capitala? E locul în care se fac jocurile, în care orice
este mult mai vizibil. Chiar ºi literatura, poezia…
– Cred cã am rãmas la Piatra Neamþ în primul rând din
comoditate. Din frica de adaptare, poate, la alt ritm de
viaþã. Din neatenþie. Apoi mi-am inventat ºi câteva
argumente care sã-mi motiveze aceastã, hai sã-i zicem,
laºitate. Îmi spun: dacã vrei sã faci politicã literarã, du-te
la Bucureºti. Dacã vrei sã faci literaturã, poþi trãi oriunde,
chiar ºi la Piatra Neamþ. Or, eu nu mi-am dorit altceva
decât sã fac literaturã. Acum, oricum e prea târziu, nu mai
am chef sã o iau din loc. Am fost, pentru o sutã de zile,
parlamentar de Neamþ, la Bucureºti ºi nu cred cã au fost
zilele cele mai fericite pentru mine. Câinii maidanezi din
Bucureºti simþeau cã nu sunt de al lor ºi mã lãtrau. În
Piatra Neamþ nu mi se întâmplã asta.
– Ce trãsãturi nete deosebesc generaþia ’80 de
generaþia ’60? Cum se face schimbul de generaþii în
literatura noastrã?
– Orice generaþie este (scuzaþi!) o „degeneraþie” în
raport cu precedenta, asta se ºtie! Schimbul de generaþii
nu este ºi nu ar trebui sã fie unul „sângeros”, ci unul
ritualic. Acest schimb de generaþii literare îmi sugereazã,
însã, mitul care e miezul cãrþii Creanga de aur a lui
George Frazer, adicã legea care reglementa succesiunea
preoþilor Dianei Nemorensis de la Aricia (astãzi oraºul La
Riccia). În preajma lacului Dianei era o dumbravã ºi în
mijloc era un stejar uriaº. În jurul arborelui putea fi vãzut
furiºându-se ziua ºi noaptea un personaj cu
înfãþiºare
ameninþãtoare,
care
scruta
împrejurimile þinând o sabie în mânã, ca ºi cum în
fiecare clipã s-ar fi aºteptat sã fie atacat de un
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duºman. Era preotul Dianei. ªi ucigaº, în acelaºi timp. ªi
omul pe care se aºtepta sã-l zãreascã urma sã-l ucidã, mai
devreme sau mai târziu ºi sã deþinã sacerdoþiul în locul
sãu. Aceasta era legea sanctuarului. Un candidat la
sacerdoþiu nu putea urma în funcþie decât asasinându-l pe
preot ºi, dupã ce îl asasina, îºi pãstra funcþia pânã când era
asasinat la rândul sãu de cineva mai puternic sau mai
îndemânatic. Postul ocupat prin acest precar mod de
înstãpânire aducea dupã sine titlul de rege, dar niciun cap
încoronat nu s-a simþit vreodatã mai neliniºtit ºi mai
chinuit de vise rele decât acesta. Orice clipã de slãbiciune
îi putea fi fatalã. Orice somn scurt îi primejduia viaþa.
Brrr!
Nu altfel pare sã fie atmosfera într-o literaturã ca a
noastrã. Scriitorii tineri îºi ascut ameninþãtori colþii
vanitãþii, te atacã cu toatã indiferenþa de care sunt în stare.
Le salut insolenþa, le laud, unde e cazul, cultura, le aplaud,
la fel, unde e cazul, talentul!...
– Dar cu ce se deosebeºte corpul optzeciºtilor din þarã
de cel pornit de la Cenaclul de Luni din Bucureºti?
– Toatã lumea se deosebeºte de toatã lumea, toatã
lumea seamãnã cu toatã lumea. La drept vorbind, oricare
dintre poeþii optzeciºti din þarã este puþin (ºi) parte a
Cenaclului de luni, al cãrui aer l-a respirat, l-a aspirat.
Cenaclul de luni era coagulat în jurul lui Nicolae
Manolescu, având un oarecare aer exclusivist, sectar.
Optzeciºtii din þarã au avut, însã, un sprijin excepþional în
prestaþia generoasã a lui Laurenþiu Ulici, cel care a
strãbãtut toate cãtunele din România ca sã încurajeze
orice fibrã poeticã autenticã. Nicolae Manolescu a botezat
generaþia, Laurenþiu Ulici i-a dat coerenþã
naþionalã. Inteligenþa, arta paradoxului, mustaþa,
simþul harului, memoria formidabilã, umorul,
generozitatea, ingeniozitatea, ºahul, risipirea,
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politeþea, bridge-ul, cultura, diplomaþia, luciditatea,
generozitatea (am mai spus-o? dar meritã sã o repet!) au
fãcut din Laurenþiu Ulici un spirit greu de înlocuit în
literatura noastrã actualã. L-au uitat mulþi? N-au decât.
Cei care l-au uitat, pe ei înºiºi s-au uitat. Scriitorii români
plus ceilalþi artiºti pensionari au o juma` de pensie în plus
pentru cã Laurenþiu Ulici a avut ideea de pe vremea când
era senator!... Trei sferturi dintre evenimentele literare din
România de azi sunt proiecþii sau sunt evenimente
susþinute, la debut, de Laurenþiu Ulici. Premiile naþionale
de poezie „Mihai Eminescu” de la Botoºani, de exemplu,
iniþiate de Gellu Dorian au avut, încã de la început,
susþinerea lui Laurenþiu Ulici. ªi altele. Apoi, dragã Gusti
Doman, sã nu uitãm de Echinoxul clujean. Mamã, ce
ferment cultural, literar, a fost acolo! Câtã distincþie, câtã
aºezare literarã europeanã. Ion Pop a fãcut ºcoalã
adevãratã, i-a învãþat pe ciracii sãi sã poarte papionul
asortat la blugi ºi adidaºi. Când prindeam câte un numãr
din Echinox eram în stare sã-l dizolv în ceai, în loc de
zahãr!... La Iaºi era Dialogul, o revistã care pãrea, la un
moment dat, scãpatã complet de controlul ideologic.
Revistele ºi grupãrile astea comunicau între ele, prin
nevãzute cãi, adicã prin cele mai cinstite mijloace posibil:
tinereþea, harul ºi (mai ales) limba românã.
– Este generaþia acum la deplina maturitate ºi la
cârma nu doar a literaturii, dar ºi a societãþii în
general? Mã gândesc la posturile din administraþie
ocupate de membrii ei, din Consiliul USR, din
universitãþi etc.
– Generaþia 80 a ajuns (dacã a ajuns!) cu oarecare
întârziere acolo unde îi era locul, adicã la funcþii publice,
la catedre importante!... Una din regulile vechii
ideologii era ca tineretul, chiar capabil fiind, sã fie
pus la îmbãtrânit mai întâi, sã-ºi piardã energia,
tupeul, imaginaþia, curajul. Dupã ce deveneau
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docili, familiºti cu probleme, domestici în atitudine,
„foºtii tineri” erau promovaþi. Intrau în sistem. Dar dacã
mã uit bine în jur, nu prea vãd azi mulþi optzeciºti în
funcþii care sã determine ritmul ºi nivelul vieþii în
România. Poate un Varujan Vosganian? Alþii!...? Dacã
viaþa din România noastrã e una tembelizatã de vechile
noastre pãcate, o culpã serioasã o fac generaþiei mele.
Neimplicarea politicã, în perioada de dupã Revoluþie, a
fost ca o abandonare a (evoluþiei) societãþii în braþele
foºtilor nomenclaturiºti, a foºtilor securiºti, a multor
lichele care ºi-au câºtigat onorabilitatea cãlcând pe
cadavre ºi pe valori!... Dacã aveam treizeci de scriitori
români în parlament, altfel se vedea acum cultura noastrã
în propria þarã ºi în afarã. Hotãrârile mari, responsabile,
nu se iau pe terasa de la restaurantul Uniunii Scriitorilor,
ci într-un forum politic. Cine sã-þi apere interesele,
culturale ºi civice, tot felul de improvizaþii politruce de
prin partide manelistice? Dacã interesele culturale ale
României sunt lãsate pe mâna unor Vadim, Pãunescu,
Ungheanu ºi alþii ca ei, degeaba mai aºtepþi strategii
pentru o conectare a literaturii române la Europa.
Perioadele faste ale societãþii româneºti au fost acelea în
care scriitorii, intelectualii în general, s-au implicat în
viaþa publicã: „momentul 1848”, momentul Marii Uniri,
perioada interbelicã etc. Un post de ataºat cultural pe
undeva, la, scuzaþi!, dracu` în praznic, un post de director
prin provincie sau vreo funcþie aproape simbolicã pe la
vreo asociaþie, nu înseamnã implicare, ci o
„descurcãrealã” minorã, tipic româneascã. La noi a fost o
revoluþie popularã în 1989, cu siguranþã, dar am ratat apoi
cu seninãtate o revoluþie moralã, am ratat o revoluþie
culturalã. În loc sã dãm cu securiºtii ºi activiºtii de
pãmânt, prea mulþi români ºi din pãcate ºi mulþi
intelectuali au behãit laolaltã cu oile lui Becali,
fãcând dovada unei imaturitãþi deplorabile.
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Nicolae Manolescu ºi Laurenþiu Ulici au avut iniþiativa
unor partide care sã adune intelectuali importanþi,
responsabili. Ambele partide au eºuat în lipsa de
implicare a colegilor noºtri, care se simþeau niºte mimoze
atinse de austru în momentul în care trebuia sã aibã o
opinie tranºantã în legãturã cu soarta societãþii noastre, în
legãturã cu soarta lor, în fapt. Miticã dâmboviþeanul plus
Bulã provincialul au destructurat, cu ironie, orice
iniþiativã serioasã. E România din nou în pragul
dictaturii? Vina ne aparþine tuturor.
– Cât se poate implica poetul – scriitorul, în general –
în viaþa cetãþii? Te întreb, pentru cã practici ºi o
publicisticã de atitudine, ai fost ºi deputat, eºti
Cetãþean de onoare al oraºului Piatra Neamþ. Aceste
preocupãri cotidiene nu te sustrag de la creaþia
propriu-zisã?
– Zice, aproximativ, Harold Bloom: Cred cã literatura
te învaþã, printre altele, ºi sã fii un bun cetãþean – al unei
þãri sau al lumii întregi – tocmai pentru cã, invitându-te la
reflecþie ºi la dialog interior, îþi întãreºte conºtiinþa
identitãþii, dar o dezvoltã ºi pe aceea a alteritãþii! Nu-l
contrazic, nu mai nuanþez, pentru cã e destul de limpede.

Românul s-a nãscut poet
ºi e pe cale sã moarã critic
– Cât de fidel oglindit te regãseºti în recenta Istorie
criticã... a lui Nicolae Manolescu? Dar generaþia, în
ansamblu, cum þi se pare reflectatã?
– Dragã Gusti Doman, s-ar pãrea cã românul s-a nãscut
poet ºi e pe cale sã moarã critic. În ultimii ani au
tot apãrut „istorii fundamentale ale literaturii
române”, una mai fãþoasã decât alta, una mai grea
la cântar decât alta, una mai mediatizatã decât
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alta. Unele sunt istorii parþiale, altele sunt istorii
prospective, altele introspective; unele lumineazã
literatura, altele o ascund, o confuzioneazã, cu program
sau fãrã; unele sunt semne ale frustrãrii individuale sau de
grup, altele sunt monumente singuratice ale realizatorilor
lor, plasate în fundul curþii literaturii noastre; unele sunt
inspirate, altele s-au nãscut gata expirate.
Una era sã faci o Istorie a literaturii române,
exhaustivã, la anul 1938, cum a fãcut-o George
Cãlinescu, alta e sã o faci acuma. Acum ai, în plus, câteva
mii de nume de scriitori care se tot foiesc pe rafturile
bibliotecilor, care nu ºi-au gãsit locul lor definitiv, pe
raftul unu, doi, trei. În Europa, dupã ºtiinþa noastrã, dupã
niºte dialoguri cu confraþi francezi sau nemþi, n-au mai
apãrut „istorii” de acest gen de prin anii ’50. Au apãrut
istorii ale unor fenomene, ale unor epoci. Cea mai bunã
istorie a literaturii noastre, din acest punct de vedere, ar fi
Dicþionarul general al literaturii române, care îi cuprinde
pe mai toþi, buni ºi rãi, activiºti sau pãºuniºti, geniali sau
doar talentaþi, realizaþi sau frustraþi, antrenaþi, agãþaþi,
uitaþi etc.
Ca sã scrii o istorie a literaturii române trebuie sã
îndeplineºti niºte condiþii: sã iubeºti literatura românã mai
presus decât te iubeºti pe tine; sã fii generos pânã la
risipire; sã nu te rãfuieºti cu autori, cu grupuri de autori,
cu umorile unora sau ale altora; sã fii cinstit cu cãrþile pe
care le citeºti – dacã le citeºti; sã înþelegi cã lucrezi cu
materialul clientului în slujba clientului, care e autorul
român, care nu îþi e nici duºman, nici un individ numai
bun de dispreþuit; sã înþelegi cã eºti responsabil nu de
soarta unor cãrþi sau a unor nume de autori, eºti
responsabil de soarta unei întregi civilizaþii; sã
înþelegi cã ai o misiune pe care trebuie sã o duci la
capãt nu cu orgoliu, cu vanitate, ci cu maximã
umilinþã; sã înþelegi cã tu, ca propunãtor al unei
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istorii, eºti produsul literaturii pe care o critici ºi nu
benghiul din frunte; literatura românã nu este o moºie fãrã
stãpân ºi care aºteaptã sã o ia cineva samavolnic în
posesie, ci e un organism extrem de viu pe care orice
intervenþie chirurgicalo-criticã greºitã o poate pune în
dificultate, poate fi un atentat la sãnãtatea ei.
Dacã ratezi o istorie, ratarea se înregistreazã în contul
câtorva generaþii; e ca ºi cum ai duce în derizoriu o idee
generoasã, esenþialã pentru un popor, care poartã multã
vreme, dupã aceea, povara unui eºec; cum ar fi ideea
„României mari” care a fost dusã în derizoriu, în
batjocurã, de o clicã securisticã, care, sub drapelul unei
idei generoase, a compromis orice demers în acest sens.
Istoriile acestea „monumentale” sunt un fel de „case
ale poporului”, admirate pentru mãrime, pentru
arhitecturã, dar vizitate doar din curiozitate. Mulþi preferã
o antologie de poezie, precum O mie ºi una poezii
româneºti, a lui Laurenþiu Ulici, absent din „istoria
criticã” sau Ocolul României în 80 de poeme a lui Ion
Mircea, alt „absent”. Sunt mai vii.
Uite, aº propune, în joacã, o „Istorie necriticã a
literaturii române” în care sã consemnez operele
scriitorilor neglijaþi sau uitaþi de Nicolae Manolescu. Iatã
o listã de autori care nu apar în „istoria criticã”: Panait
Cerna, Panait Istrati, Aron Cotruº, Ben. Corlaciu, Adrian
Maniu, Nicolae Steinhardt, Magda Isanos, Ilie
Constantin,
Ioanid
Romanescu,
Corneliu
ªtefanache, Cristian Simionescu, Nicolae Ionel, Vasile
Vlad, Dinu Flãmând, Vasile Dan, Lucian Valea, Nicolae
Velea, Romulus Guga, C.V. Gheorghiu, Virgil Duda,
Eugen Uricaru, Sorin Mãrculescu, Ovidiu Genaru,
Norman Manea, Petru Popescu, Mircea
Sãndulescu, Vintilã Horia, ªtefan Baciu, George
Uscãtescu,
Alexandru
Lungu,
Gabriela
Melinescu,
Alexandru
Grigore,
Ovidiu
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Hotinceanu, Aurel Dumitraºcu, Emil Hurezeanu, Lucian
Vasiliu, Liviu Antonesei, Ion Mircea, Dan David, Cassian
Maria Spiridon, Ioan Holban, Al. Dobrescu, Val.
Condurache, Florin Feifer, Petru Romoºan, Mircea A.
Diaconu, Vasile Spiridon, Cristian Livescu, Daniel
Corbu, Dumitru Chioaru, Ion Iuga, Luca Piþu, Constantin
Hrehor, Ioan Pintea, Dan Damaschin, Ion Cristofor,
Alexandru Vlad, Ruxandra Cesereanu, Florina Ilis,
Dumitru Ilea, George Vulturescu, Ioan Moldovan, Traian
ªtef, Romulus Bucur, Gheorghe Mocuþa, Emilian
Galaicu Pãun, Nicolae Sava, Dumitru Pãcuraru, Gellu
Dorian, Sergiu Adam, Dan Verona, Augustin Doman,
Gheorghe Azap, Marius Robescu, Mircea Stâncel,
George Astaloº, Paul Goma, Zoe Dumitrescu-Buºulenga,
Mihai Cimpoi, Miron Cordun, Ioana Crãciunescu, Emil
Nicolae, Octavian Doclin, Carolina Ilica, ªtefan Ioanid,
Iustin Panþa, Horia Zilieru, Ioan Radu Vãcãrescu, Robert
ªerban, Mircea Bârsilã, Ion Zubaºcu, Ileana Zubaºcu,
Alexandru Andriþoiu, Ion Bãeºu, Grigore Vieru, Nora
Iuga, Marin Mincu, Dumitru Mureºan, Nicolae
Turtureanu, Gheorghe Schwartz, Mircea Iorgulescu,
Basarab Nicolescu, Ioana Em. Petrescu, Aurel Pantea,
Sorin Preda, Nicolae Panaite, Gheorghe Izbãºescu, Ion
Tudor Iovian, Gheorghe Iova, Leo Butnaru, Nicolae
Popa, Ioan Flora, Denisa Comãnescu, Vasile Proca, Al.
Piru, Daniel Dumitriu, Mircea Muthu, Petru Poantã,
Daniel Bãnulescu, Ion Rotaru, Patrel Berceanu, Lucian
Alecsa, Magda Ursache, Petru Ursache, Vlad Scutelnicu,
Christian W. Schenk, Valeriu Stancu, Aurel ªtefanachi,
Rodica Draghincescu, Cornel Antoniu, Sterian Vicol!...
Lista e, desigur, incompletã, Dumnezeu, singurul, ºtie
mai bine cine trebuia sã fie în „istoria criticã” a
universului literar românesc de la nivelul anului
2008. Dar din câte se zice, direct sau sub formã
paremiologicã, dupã înþelepciunea româneascã,
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nu istoria face literaturã, ci literatura face istorie!... Dar
dacã „istoria criticã” e o arcã iar Nicolae Manolescu e o
învestire localã a lui Noe, probabil cã i se va face milã de
cei rãmaºi la dispoziþia apelor potopului ºi le va întinde o
mânã, în ultima clipã.
În ce mã priveºte, aproape cã nu m-a (mai) interesat ce
a scris Nicolae Manolescu în Istoria criticã…, pentru cã
textul este scris la anul 1993, în România literarã, în
tandem cu foarte talentatul Claudiu Constantinescu, dupã
apariþia cãrþii mele Intimitatea absenþei. M-am bucurat la
timpul potrivit de atenþia acordatã, i-am purtat respectul
pe care i l-aº fi purtat ºi pe care i-l port indiferent dacã ar
fi scris sau nu un singur cuvânt despre mine. Cã sunt
acolo, e o onoare, cã nu m-a vãzut în evoluþie, ar putea fi
o frustrare!...
Nicolae Manolescu este o instituþie criticã de autoritate
ºi din aceastã posturã nu are voie sã greºeascã. Dacã a
greºit, va da cont; dacã nu, va primi lauri. Dar ºi prea
mulþi lauri pot sã facã rãu, sã acopere monumentul, încât
sã nu-i mai recunoºti datele esenþiale, sã nu ºtii cui a fost
dedicat, pe cine reprezintã.
Cei care scriu cu luciditate vor fi citiþi cu luciditate.
Ceilalþi, nu.
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– Dragã Liviu Antonesei, deºi ar trebui sã
discutãm despre generaþia 80, n-o putem face
înainte de vorbi despre începuturile tale
scriitoriceºti. La 20-21 de ani, deja publicai
în Opinia studenþeascã, la mijlocul anilor 70,
frecventai cercul lui Mihai Ursachi împreunã
cu alþi tineri aspiranþi la glorie. Dar editorial
ai debutat abia în 1988 cu volumul de eseuri
Semnele timpului, ca în preajma revoluþiei,
vorba lui Stere, sã-þi aparã ºi primul volum
de poeme Pharmakon. Explicã, mai ales
pentru tinerii scriitori de azi, aceastã lungã
perioadã de… tatonare.
– Pãi, tatonarea cu pricina nu mi se datoreazã
mie! Eu aveam gata volumul de debut de prin
1978-1979 ºi l-am trimis la concursurile de debut
ale diferitelor edituri – mai ales la Cartea
Românescã ºi Albatros – încã de atunci. Nu mai
puteai debuta, cel puþin în poezie, apoi ºi în prozã,
decît prin concurs. În 1981, am ºi câºtigat
concursul de debut la cea din urmã editurã. Asta
seara, ca sã spun aºa, cînd am ºi sãrbãtorit
evenimentul împreunã cu mai mulþi colegi de
generaþie, Florin Iaru, Ion Stratan, Traian T.
Coºovei, Mariana Marin etc, pe banii rãposatului

Liviu Antonesei

„Generaþia 80
e acum un fapt
de istorie literarã”
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ºi regretatului meu vãr George, care locuia ºi lucra în
Bucureºti. A doua zi dimineaþa, nu mai eram însã
cîºtigãtor, pentru cã în locul meu fusese instalat un domn,
cred cã-l chema ªtefan Mera, care urma sã plece traducãtor
pentru corpul expediþionar român din Angola, unde era un
fel de rãzboi civil, iar Ceauºescu decisese sã dea o mînã
de ajutor militar frãþesc uneia dintre facþiuni, cea mai
marxistã, de bunã seamã. N-am mai auzit de poetul Mera
de atunci… Oricum, se pare cã Mircea Sântimbreanu a
avut un fel de sentiment de vinovãþie, pentru cã, dus de
mînuþã la el de regretata Gabriela Negreanu, a decis sã mã
bage în Caietele debutanþilor 1980 – 1981, apãrute în
1983, apariþie ce servea ºi drept „certificat de debut”. Aºa
cã, în 1983, am depus volumul integral la Cartea
Româneascã, pentru cã nu mai doream sã am nimic de-a
face cu editura ce mã debutase în haitã. ªi, dupã ºase ani,
mi-a apãrut o treime din volum, ba ºi cu titlul schimbat
din Cãutarea cãutãrii în, dupã mari lupte cã era într-o
limbã strãinã, Pharmakon. În opinia mea, titlul acceptat
pînã la urmã era mai subversiv decît cel iniþial, dar nici
cenzura nu era formatã numai din genii! ªi, oricum,
rãmãsese o treime de volum! Nu voi ºti niciodatã probabil
cît a tãiat cenzura de la Consiliul Culturii ºi Educaþiei
Socialiste ºi cît delicatul poet Florin Mugur, redactorul de
carte, care nu era chiar un monument de curaj. ªi,
probabil, nici aºa n-ar fi apãrut dacã într-o zi, cînd
pierdeam vremea la editurã discutînd cu redactorul de
carte, care îmi explica, în felul sãu, cã cenzura nu
trimisese cartea înapoi de peste o jumãtate de an, nu asista
la discuþie regretatul Marin Mincu, care m-a luat de-o
aripã, m-a urcat în maºina personalã, a pornit-o ºi nu s-a
oprit pînã la CCES, care funcþiona în Casa
Scînteii. Acolo, în mod neaºteptat pentru mine, a
început sã urle la cenzorul Velescu sã dea odatã
drumul cãrþii mele. Dupã vreo lunã, a apãrut,
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treimea despre care vorbeam. Aºa cã, în 1990, a trebuit sã
retipãresc la Junimea din Iaºi, la care debutasem cu eseu
în 1988, volumul integral, cu titlul pe care i-l alesesem
încã din 1979! Cam aºa a fost cu debutul ºi cu…tatonatul!
– Ai publicat în revistele Argeº ºi Feed Back fragmente
consistente din dosarul tãu de la Securitate. Ce
legãturã este între debutul editorial întârziat ºi
urmãrirea din partea „organelor”?
– Nu ºtiu dacã se poate stabili o legãturã de cauzalitate
strictã, dar e sigur cã una cu cealaltã merg bine împreunã.
Din ce-am recuperat din dosarele mele – circa 500 de
pagini, ceea ce reprezintã, dupã calculele mele cam 10%
din total! –, reiese cã urmãrirea mea informativã a început
la mijlocul anilor ºaptezeci, cînd am intrat în redacþia
Opiniei studenþeºti ºi cã s-a intensificat în momentul în
care l-am cunoscut pe Noica ºi am început sã corespondez
cu acesta. Revistele studenþeºti din Iaºi, adaug Dialog ºi
Viaþa Politehnicii, publicau lucruri destul de curate ºi,
adesea, curajoase pentru a fi lãudate destul de des la
Europa Liberã. Asta a provocat, în mai 1983, o anchetã
de mari proporþii a Securitãþii, cãreia am cãzut victime
zeci de redactori ºi colaboratori ai revistelor, fie cã eram
cadre didactice, cercetãtori, cum devenisem eu, sau
studenþi. Dupã ancheta cu pricina, n-am mai putut publica
nimic vreme de aproape un an în revistele din Iaºi, în care
am revenit dupã ce mã publicaserã cîteva reviste din þarã,
ceea ce vrea sa spunã cã, adesea, redactorii fãceau exces
de zel, evitau sã se complice cu tine dacã erai ciumat. Sau,
poate, bãieþii cu ochi albaºtri lucrau mai subtil. Naiba ºtie.
Oricum, din faptul de a fi urmãrit de Securitate, dacã nu
erai idiot ºi aveai puþin sînge în tine, puteai trage
ºi foloase. Sã reiau discuþia cu volumul de eseuri
Semnele timpului. L-am depus la editura Junimea
la sfîrºitul anului 1985, a fost inclus în planul
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editorial pe 1987. Am fãcut ºi corectura în ºpalt în vara
anului respectiv, dar volumul nu apãrea, deºi se terminase
ºi anul. Aºa cã, în primãvara lui 1988, am spus cãtre trei
persoane din lumea literarã, pe care le bãnuiam de relaþii
de colaborare cu Securitatea ceva în genul: „dacã ãºtia mã
mai freacã mult, dacã nu apare cartea, fac ºi eu ce-a fãcut
Dan Petrescu”. Dan tocmai dãduse un interviu despre
situaþia din România în presa internaþionalã… Cam într-o
lunã, am fost anunþat cã a apãrut cartea. Sigur, pînã la
urmã, tot a trebuit sã-l urmez pe Dan pe calea protestului
deschis, dar dupã aproape un an…
– Când ai devenit conºtient cã aparþii unei generaþii,
cea de care vorbim aici? De la Colocviul de poezie
din 1978 de la Iaºi, ca sã luãm un punct de reper?
– Colocviul din 1978 a fost ceva fabulos. În faþa unei
sãli cu sute de oameni, studenþi, intelectuali, tineri autori
etc, s-au spus niºte lucruri incredibile pentru nivelul de
rigiditate ideologicã la care ajunsese regimul. Mã refer în
special la speech-urile unor ªtefan Augustin Doinaº, Dorin
Tudoran, Geo Bogza, dar au fost mult mai multe luãri de
poziþie curajoase. Însã conºtiinþa cã aº aparþine unei
generaþii am cãpãtat-o tîrziu ºi cumva în ciuda dorinþei
mele. Eu sînt, în fond, un singuratec, unul cordial de bunã
seamã, dar un singuratec, iar ideea de a aparþine unei
generaþii, unui club, unei „partide” mã oripila. Dar cum
toatã lumea vorbea despre o nouã generaþie ºi mã trecea
pe diversele liste, m-am împãcat cu gîndul. Treptat, mai
ales participînd la evenimente comune cu colegii din alte
oraºe – cum ar fi Festivalul de poezie de la Sighiºoara,
apoi, dupã dispariþia acestuia, la cel de la Tîrgu Neamþ –,
am început sã mã simt membru al generaþiei.
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– Dar, în fond, ce este o generaþie literarã?
Dacã ne gândim, de pildã, la generaþia 27 a

veacului trecut, înþelegem cã este vorba de o
elitã. Este generaþia 80 o elitã?
– Habar nu am, deºi sînt (ºi) sociolog de formaþie!
Oricum, dacã luãm textele clasice româneºti privind acest
concept nebulos – mã refer la Tudor Vianu ºi Mircea
Vulcãnescu – ceva tot nu iese la socotealã. Distanþa între
generaþiile de creaþie ar trebui sã fie de circa 30 – 33 de
ani, cam trei pe secol. Or, dacã vorbim de o generaþie 60,
urmãtoarea ar fi trebuit sã se contureze pe la 1990, nu? Ce
s-a întîmplat, oare, s-a accelerat istoria? Sã nu nu uitãm
cã, între timp, se vorbea ºi despre o generaþie 70! Cred,
prin urmare, cã nu putem stabili o succesiune aritmetic
ritmicã a generaþiilor, ci trebuie sã legãm fenomenul de
anumite evenimente istorice semnificative. Dacã, desigur,
ajungem la concluzia cã acest concept este plauzibil ºi
semnificativ. O generaþie nu este o elitã, ci un fenomen de
masã, dar dacã nu produce o elitã, nu se vede ca generaþie.
Eu aºa cred.
– Generaþia 80 a fãcut o schimbare de paradigmã.
Cum s-a întâmplat? Obosiserã ºaizeciºtii, bãteau
pasul pe loc?
– Sã ne gîndim puþin. Generaþia 60 a apãrut ºi s-a
afirmat pe fondul relativei deschideri a regimului începutã
prin 1963-64, odatã cu eliberarea deþinuþilor politici,
relaxarea cenzurii, o anumitã discreþie a Securitãþii a cãrei
principalã funcþie nu mai era neapãrat represiunea, ci
„prevenirea”. E o generaþie care a primit totul – reviste ºi
edituri de condus, spaþiu de exprimare, funcþii ºi
privilegii. E foarte posibil ca asta sã oboseascã, sã
moleºeascã ºi în multe cazuri chiar aºa s-a ºi întîmplat.
Generaþia mea a apãrut pe fondul închiderii
ideologice din 1971-1974 ºi al crizei finale, de
sistem, a comunismului, manifestatã îndeosebi, la
nivel economic ºi al vieþii de zi cu zi, dupã
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cutremurul din 1977. E generaþia care se maturiza pe
fondul închistãrii ideologice ºi a penuriei generale. Dar
fusese generaþia care-ºi fãcuse studiile – liceale,
universitare – în perioada de maximã extensie a libertãþii
intelectuale din vremea comunismului, între 1965 – 1966
ºi 1971-1972, cu precizarea cã Universitãþile n-au mai
putut fi la fel de închise ca în perioada anterioarã nici
mãcar în 1989, la prãbuºirea sistemului. O generaþie care
crescuse pe fondul unei anumite deschideri faþã de
tradiþie, faþã de cultura universalã ºi faþã de limbile
aparþinînd acelor culturi. Vorbesc de un fenomen de
masã, nu doar din punctul de vedere al elitelor. În aceste
condiþii globale, era imposibil sã nu fie o generaþie cumva
altfel decît cea anterioarã, inclusiv din punct de vedere
literar. Sã nu uitãm cã e, totuºi, generaþia care a dat ºi cei
mai numeroºi disidenþi ºi opozanþi la regimul comunist,
comparativ cu toate celelalte „crescute” în comunism.
– Membrii generaþiei 80 n-au avut maeºtri din rândul
ºaizeciºtilor? Sau au fost ucenici neascultãtori?
– Nu cred cã lucrurile pot fi privite într-o rupturã
completã. Cred cã, mãcar pentru perioada de început,
putem gãsi la unii dintre autorii optzeciºti reminiscenþe,
uneori puternice, din unii autori ºaizeciºti, îndeosebi
urmele lui Nichita Stãnescu – cred cã acestea pot fi
depistate la Traian T. Coºovei, Ion Stratan, Augustin
Frãþilã sau Magda Cârneci. Alþii, nu puþini, au fost
marcaþi de ºaptezeciºti, deci de autori precum Mihai
Ursachi, Petre Stoica sau Virgil Mazilescu… Pînã la urmã
însã, cam toþi cei care au rãmas actuali, care n-au dispãrut
în uitare – sã nu uitãm cã la un moment dat „listele”
conþineau peste o sutã de nume, poate peste 150!
– s-au dovedit mai ales cei care pot fi definiþi ca
ucenici neascultãtori! E ºi normal aºa.
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– Dar generaþia a luat naºtere într-un centru, cum încã
se susþine, la Cenaclul de luni? La Iaºi te simþeai
cumva marginalizat? Ai fãcut parte din acel desant
ieºean la Cenaclul de luni în ºedinþa la care a lipsit
Nicolae Manolescu?
– Cine susþine naºterea mono-centricã a acestei
generaþii nu ºtie despre ce vorbeºte! Poate e prima
generaþie literarã româneascã, iar dintre cele post-belice
cu siguranþã cã este, care a apãrut într-o puzderie de
centre, deci e poli-centricã, adicã a apãrut în acelaºi timp
la Bucureºti, în jurul Cenaclului de Luni ºi al revistei
Convingeri comuniste, care era mai bunã decît spune
titlul, dar ºi la Iaºi, Cluj, Timiºoara, mai ales în jurul
revistelor studenþeºti, precum Dialog, Opinia
studenþeascã, Echinox, Forum studenþesc. În alte locuri
din þarã, au fost cenacluri care au susþinut procesul, iar
festivalurile de poezie amintite, de la Sighiºoara, apoi de
la Târgu Neamþ, au fost un fel de factori catalizatori pentru
toatã generaþia, indiferent de domiciliul membrilor,
pentru cã, în fond, unii tineri autori, precum Liviu Ioan
Stoiciu ºi alþii trãiau în oraºe fãrã mãcar reviste literare.
– Prietenia a avut vreun rol în coagularea generaþiei?
Acum mai înseamnã ceva prietenia literarã?
– În acele condiþii de presiune, prietenia ºi solidaritatea
au fost principalii factori comuni de rezistenþã. Fãrã ei nu
am fi reuºit sã parcurgem calvarul anilor optzeci, oricum
nu toþi ºi într-o stare mult mai proastã decît am reuºit s-o
facem. În condiþii de libertate, adesea ºi de concurenþã
intrageneraþionalã, de bunã seamã cã solidaritatea s-a mai
rarefiat, iar relaþiile de prietenie s-au mai pierdut pe drum.
Totuºi, unele din cele mai puternice prietenii actuale
ale mele, sã mã refer la cele cu Dan Petrescu, Mihai
Dinu Gheorghiu, Florin Iaru, Marta Petreu, Vasile
Gogea, Dorin Spineanu, Nichita Danilov, Lucian
Vasiliu etc, s-au nãscut atunci…
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– Generaþia aceasta a avut/are criticii ei? Cine a
impus-o?
– Principalii factori de impunere au fost forþa ºi
solidaritatea caracteristice generaþiei ca atare. Însã nu
poate fi trecut sub tãcere rolul criticilor din generaþiile
anterioare, mai ales al unor Nicolae Manolescu, în special
pentru lunediºti, dar nu exclusiv, Eugen Simion, Ion Pop,
Marian Papahagi, Al. Cãlinescu, Mircea Martin. Dintre
criticii generaþiei, principalul „propulsor” a fost, fãrã
îndoialã, Ion Bogdan Lefter, dar activi au fost ºi alþii,
precum ªtefan Borbely, Radu Cãlin Cristea, Ioan Holban,
Mircea Mihãieº, Marius Ghica etc. Nu trebuie uitat nici
faptul cã foarte mulþi dintre poeþii generaþiei scriau ei
înºiºi despre cãrþile colegilor lor. Cîþiva ani, chiar ºi eu am
scris cîteva sute de recenzii, cronici literare sau articole de
sintezã…
– Timp de cinci ani ai fost membru al Uniunii
Scriitorilor, ai ajuns chiar în conducere, apoi ai
demisionat în 1995. De ce?
– Am ajuns membru al USR fãrã sã fi fãcut vreo cerere!
M-a „bãgat” Mircea Dinescu în organizaþie, pe baza
meritelor mele „prerevoluþionare”, dar ºi a faptului cã
aveam douã cãrþi publicate, deci satisfãceam condiþiile
statutare. Cît a fost Dinescu preºedinte, m-am simþit
destul de bine în USR. Cînd a venit Laurenþiu Ulici a
început sã nu-mi placã o mulþime de lucruri pe care le-a
fãcut D-Sa, începînd cu închirierea în condiþii niciodatã
clare a patrimoniului Uniunii ºi sfîrºind cu oferirea unui
loc de veci, la picioarele lui Eminescu, pentru
înmormîntarea lui Eugen Barbu, fãrã sã consulte
Consiliul Uniunii, deºi Barbu nu mai era membru
ºi atacase organizaþia în mod incalificabil. M-am
pronunþat critic în ºedinþele de Consiliu în
legãturã cu aceste fapte ºi altele similare. Cînd, în
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1995, Laurenþiu Ulici l-a demis pe Al. Dobrescu de la
conducerea Convorbirilor literare, am demisionat ºi eu –
din postul de redactor ºef adjunct, din Consiliul USR, din
Uniunea ca atare. Mi-am dat seama cã pot fi scriitor ºi în
afara acestei organizaþii nu doar foarte amestecate, ci ºi,
în unele privinþe, dubioase. ªi n-am mai revenit în
interiorul ei, deºi mereu mi s-au transmis – ºi mi se
transmit – semnale…
– În sfârºit, ce viitor mai are generaþia 80? Unii dintre
membrii ei deja se dezic de ea. Va mai fi ea
perceputã ca o grupare?
– Un viitor ca generaþie nu cred sã mai aibã, sîntem
prea împrãºtiaþi cu toþii, dar nimeni nu poate ºterge de pe
hartã un fapt istoric. Cã vrem sau nu vrem, cã ne place sau
nu ne place, cîteva bune zeci de autori români vom fi
priviþi mereu ca membri ai generaþiei optzeci! Generaþia
80 e acum un fapt de istorie literarã. Poate pentru cã am
privit, la început, cu destulã reticenþã aceastã integrare,
mie îmi vine mai uºor s-o accept acum!
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Dan Arsenie

„O generaþie culturalã
e solidaritatea unor
mame care se decid
sã nascã la un moment
dat copii pe care-i
abandoneazã
într-o bibliotecã”
– Cum aþi devenit D(evotatul) A(mic)?
– Cum am devenit iniþiale în cãrþile de dialog
ale lui Mihai ªora? Din nevoia de aluzie a lui ºi,
mai mult, din nevoia de personaje a lui, pentru ca
dialogul sã alunece mai departe. De fapt eu am
fost contemporan cu elaborarea unor texte.
Dialoganþii nu au însã chip, sunt nume ºi joacã
rolurile atribuite: sunt sau nu sunt de acord. Dar
asta se poate vedea din desfãºurarea iniþialelor.
Nici Mihai ªora nu e mai ºtiutor în sensul de
erudit, nici eu nu mã simþeam amic în stare de
devotament; doar Tânãrul Prieten era pe atunci
tânãr. Sigla D.A. a fost un dar din partea acestui
domn foarte drãguþ, Mihai ªora.
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– Eraþi prieten cu M(ai) ª(tiutorul), deci cu mai
vârstnicul Mihai ªora – pe care revista
noastrã îl cultivã cu simpatie, dar ºi cu

respect ºi cu orgoliu. Dar cu care din tinerii
optzeciºti mai eraþi prieten? A avut, însã,
prietenia vreun rol în coagularea generaþiei?
– Suntem, mereu, prieteni. Suntem departe ºi suntem
prieteni. Optzeciºtii mei erau cei pe care nu-i percepeam
ca atare. ªora, Paleologu, Solomon Marcus sau o
generaþie anterioarã ca cea a lui Victor Ivanovici, Virgil
Mazilescu, Nichita, Sorin Dumitrescu, Mircia
Dumitrescu. A lui Vladimir Zamfirescu. Mie mi-a dat
soarta vreo doi-trei optimiºti care mã îmbolnãveau.
Maicã-mea: parcã-i cozonac pâinea asta, era vorba de
abominabila baghetã a anilor aceia. Sau ªora cãruia când
îi spuneam ca Zinoviev cã regimul comunist este
sempitern, atunci el îmi rãspundea cã ei nu pot sã strângã
robinetul prea tare cã se rupe.
Ca sã mi se trezeascã solidaritatea animalicã Rolf
Bossert era mai bun, era deznãdajduit, era lucid, era naiv,
era cutezãtor. Când la Nichita a început sã aparã
presentimentul morþii ca rânjetul drãgãstos al unui chip
machiat de personaj din filmele lui Bergman, atunci
m-am împrietenit cu el. N-am fost conºtient cã se pregãtea
vreo generaþie, nimeni nu era conºtient de asta, e o
construcþie dupã sãrbãtoare. Eu sunt cu cei morþi ºi cu cei
uitaþi, nu cu cei care au succese.
– Când aþi fost conºtient de apariþia noii generaþii?
Prietenul (fost?) dvs. Viorel Padina mi-a precizat
ziua, luna ºi anul când a conºtientizat. Luaþi-l de
pildã!
– Dar la ce orã?
Când l-am cunoscut pe Mircea Cãrtãrescu n-am simþit
nimic. Era neinteresant, era o larvã care credea în
poezie. Ceva mai târziu, când mi-a spus ca i-a
plãcut un aforism din Juan de la Cruz din cele
publicate de mine într-o revistã de la Iaºi mi-am
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dat seama cã se apropie de imago. Apoi, cu altã ocazie m-a
întrebat dintr-o datã dacã nu cumva numele de ªapira
(fostul ºef al restaurantului de la Casa Scriitorilor, mort
brusc în timpul unui pariu la cursele de cai de la Ploieºti)
n-ar fi înrudit cu noþiunea de sefiroth din mistica iudaicã,
ei bine, atunci m-a surprins, devenise crisalidã. Am plecat
din România ºi s-a preschimbat în fluturele grozav pe care
îl vedeþi. E un vizionar, românii nu-l meritã. Nu l-ar
merita nici strãinii. Ar merita un exil plin de tãcere ºi de
viclenie.
I s-a reproºat narcisismul de unii critici literari. Dar
dacã un poet n-ar suferi de narcisism n-ar fi nimeni sau
cel mult ar fi critic, literar fireºte. Narcisismul este igiena
marelui scriitor. Cei care îl vãd pe Mircea Cãrtãrescu
absorbit (absorto cum zice Tereza de Avila) în propriul
scris îl acuzã de narcisism, nepricepând nici poezia, nici
mitul lui Narcis. Cãci mitul spune cã acesta era
îndrãgostit de imaginea lui în apã, dar cã nu se recunoºtea
în aceastã imagine ºi nu ºtia cã era chiar el ca reflex. Era
îndrãgostit de un altul de fapt, care era chiar el însuºi,
ceea ce introduce un dinamism în mitul grec.
Întrebaþi-mã de Virgil Mazilescu. În afara lui
Eminescu, Kavafis, Bacovia, Seferis ºi Ion Mureºan, se
întindea pustiul.
Revenim la întrebare. Mi-am dat seama cã se petrece
ceva în toamna anului ’80, când se scumpise cafeaua, apoi
a dispãrut. Îmi imaginez cã generaþia 80 a apãrut ca un fel
de strângere a rândurilor în faþa acestei blestemãþii.
Nu l-am vãzut pe Padina decât o singurã datã, cu
prilejul acelei scene de la Casa Scriitorilor care pentru el
a devenit scena originarã, cum se spune în psihanalizã. O
povesteºte din toate unghiurile, în toate variantele,
cã o sã ajungã sã se suspecteze pe sine însuºi.
Acolo lucrurile erau liniºtite, farfuriile aveau
microfoane, mesele aveau microfoane, oamenii
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erau microfoane, pânã ºi dudele care cãdeau din duzi
aveau forma microfoanelor.
Au descoperit microfoane ºi în picioarele bãncii de la
mormântul lui Pasternak.
– Dar cum apare o generaþie? Printr-o miºcare
centripetã a valorilor estetice de la un moment dat?
Sau cum?
– Generaþii culturale? Generaþii biologice? Nu ºtiu cum
apare una culturalã. Probabil miºcarea centripetã se referã
la o voinþã de centru, o voinþã de putere. Dar Rimbaud a
fãcut totul ca sã nu fie în centru ºi uite ce s-a întîmplat.
Orice generaþie culturalã e strict mediocrã, sunt doi-trei
care ctitoresc insule ºi niciodatã cei din centru.
– Auziþi, dar de ce se numeºte aºa – Generaþia 80?
– Din nimerealã, cum spunea Al. Paleologu. El se
referea la generaþia 27, psitacism al generaþiei literare
spaniole din 27. Ca sã poarte un nume. Dacã în România
generaþiile culturale ar coincide cu cele biologice am avea
populaþia Chinei, conform dorinþei lui Cioran. Din
absurditate ºi, ca în cazul lui 27, din capriciul negândit al
unui critic literar, din pamplezir, nechibzuire ºi lene, din
rotunjire a cifrei ºi din faptul cã servea pe toatã lumea,
mai puþin pe mine, care mã consider neolitic din generaþia
descântãtoarei maramureºene care mi-a tãmãduit o
gleznã, în anul 1974.
Eu cred cã dacã un zeu ar aduna râsetele bune,
hohotitoare pe care le-a stârnit Andrei Pleºu de-a lungul
vieþii lui, ajutându-ne sã traversãm vremuri atât de grele
cã ar fi fost mai bine sã ne sinucidem decât sã trãim,
atunci l-ar declara mântuit pur ºi simplu.
Asta apropo de o întrebare care nu mi s-a pus.
– Hm! Dar, ce e aceea o generaþie?
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– O generaþie culturalã e solidaritatea unor mame care
se decid sã nascã la un moment dat copii pe care-i
abandoneazã într-o bibliotecã.
– Mama dvs. (profesoarã de francezã?) de modã veche
ce fãcea când dvs. fãceaþi generaþia?
– Mama mea citea morþii, adicã ferparele din România
liberã. Avea dreptate, era singurul lucru care se putea citi
în ’80, în presa aceea.
Uite dragã, mi-a murit colegul ãsta, era roº la faþã
când venea în cancelarie, la ºcoala cutare. Avea o
nevasta foarte bunã.
ªtia franceza pentru cã fusese elevã orfanã la colegiul
cãlugãriþelor asumpþioniste de la Blaj, care erau
franþuzoaice, dar era profesoarã de românã. A doua mea
carte în francezã poartã numele de Cahiers de Taisezvous, din cauza monialei care nu înceta sã spunã în clasã
taisez-vous, taisez-vous, drept urmare maicã-mea a scris
pe caiet aºa: caiet de tezevu la francezã.
Sã fac generaþia? Vai de pãcatele mele! Eu nu credeam
în efemerul acestei generaþii, în efemerul asumat ca
substanþã.
– Întâlnirea dintr-o searã de la Casa Scriitorilor
semãna întrucâtva cu un Banchet în care Mihai ªora
îl juca pe Socrate alternativ cu Petre Þuþea?
– Nu, deloc. Þuþea venea pentru cã venea la cafenea,
aºa cum a fãcut-o între cele douã rãzboaie ºi cum a fãcut-o
în cafenelele de stânga din Germania. ªora venea ca sã
mãnânce, stoic, ce i se punea în farfuria cu microfon.
Alexandru Paleologu venea pentru cã era fascinat de
proºti ºi voia sã-i prezinte lui Toader, fiul lui, ca
sã-l antreneze pentru mai târziu, când va fi
ministru. Toader, pe vremea aceea, era mai mic
decât masa la care stãteam. Solomon Marcus
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venea pentru cã-i plãcea inteligenþa. Ne regãseam din
când în când la aceeaºi masã, toþi.
Nu era nimic socratic în Þuþea ºi cu atât mai puþin în
ªora. Nici unul, nici celãlalt nu practicau elenchos-ul
socratic, descoaserea celuilalt cu ajutorul întrebãrilor ºi
rãspunsurilor pe urmele adevãrului. Nu ºtiu de unde a
ieºit legenda cu Þuþea - Socratele român. Eram cetãþeni.
– Vreþi sã ne vorbiþi, în douã scurte secvenþe, de cei doi
gânditori?
– Eu i-am primit pe amândoi cu feþele lor dinspre mine,
în momentul acela, nu mã interesa nici legionarismul
subiacent, nici comunismul prezumptiv. Nici azi nu fac
altfel.
Þuþea era ca un copil lãtãreþ. Era ºi înalt. Bãutor
puternic de bere când se ivea. Era un puer senex ca în
gravurile chinezeºti prezentând pustnici taoiºti ajunºi la
120 de ani. Nu i-am numãrat dinþii din gurã, puþini. L-am
vãzut roºind o singurã datã, când cineva l-a întrebat de
aventuri galante ale tinereþii. Aveai impresia cã îºi ºtia
lecþia pe dinafarã, cã rãspunsurile erau pregãtite ºi
matriþate ºi urechea ta trebuia sã le primeascã o datã
pentru totdeauna. Cã era un trecut îndelung dumicat ºi
devenit sonor. Aºa ziceau ªora ºi Paleologu, cã Þuþea
vorbea din lecturile lui bine asimilate ºi nimic mai mult.
Nu, era o variabilitate a ideii, era serios, era înfrânt. În
scris, adicã în dictare, e prea inteligibil, iar ªora prea
puþin. ªora e ca un Suetoniu care l-a citit pe Peguy. Era
Þuþea care vorbea, ªora mai mult tãcea, Al. Paleologu
avea acea înclinare delicatã a capului, cu un gest, uneori,
al mâinii, pipãindu-ºi bãrbia, semn cã se pregãtea o
întrebare. Solomon Marcus strãlucea de dupã
ochelari.
Trebuia sã fii în bunã condiþie fizicã cu Þuþea:
gâtul înþepenea spre scaunul lui, maxilarele
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rãmâneau suspendate de osteneala râsului, ºalele se
opreau.
O singurã datã m-a supãrat cumplit. Îl cunoscuse pe
Erich Muhsam într-un cabaret german, era de stânga ºi
anarh ca ºi el (amintiþi-vã, Þuþea sãruta cotidianul Pravda
la Capºa, dis-de-dimineaþã). A fãcut o glumã aiuritoare
despre el, ºtiam ºi ºtim cum a murit Muhsam, martir.
Avea un creºtinism masiv, de popã granitic, de munte
Athos vociferator, nu ºtiu dacã se ducea la bisericã. Era
pur, o puritate de cafenea. Un puer senex, fãrã umbrã de
rãutate.
– Eu cred cã generaþia 80 îi datoreazã foarte mult lui
Virgil Mazilescu. Poetul V.M. cu care vã întâlneaþi
frecvent ce pãrere avea de optzeciºti?
– Ca poezie nu-i datoreazã nimic, Virgil Mazilescu e
dincolo, pe lângã ºi deasupra generaþiei 80. Ceea ce însã
a contat e modelul existenþial. Ultimul volum al lui s-a ivit
din exclamaþia lasã cã vã arãt eu poezie. ªi aºa a scris
Guillaume, poetul ºi administratorul. Se referea la G. 80.
Cu excepþia lui Ion Mureºan ºi a Marianei Marin ºi a lui
Eugen Suciu. Poate cã G. 80 era atrasã de modelul
existenþial al lui ca poet, pentru cã era în acelaºi timp
terestru, de o mare candoare ºi în unio mystica cu poezia.
Îºi purta rãnile lui, care veneau de departe.
Pe o tãbliþã de os de la Olbia, care aparþinea unei
comunitãþi orfice din secolul al cincilea î. de Hr., au
descoperit un vers al lui Virgil: viaþã moarte viaþã
moarte.
Virgil Mazilescu avea o culturã clasicã, l-au gãsit mort
citind Stendhal. Mã întreb mereu dacã a murit de moartea
lui sau a fost ajutat. Aceeaºi obsesie o am referitor
la Rolf Bossert.
Boema este emulatoare, dar poate ucide. Este
fecioara cu fãlci de fiarã, cum spuneau grecii
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despre sfinx. Cine rãmâne e mort, cine iese îºi duce viaþa
mai departe.
Nu pot sã uit ce-am trãit într-un sat de coastã andaluz,
cu câþiva locuitori. Era acolo un pescar leit Virgil, pãrul,
ochii de un albastru închis, statura, ba chiar era îmbrãcat
de sus pânã jos în jinºi de aceeaºi culoare cu a ochilor.
Intra în cârciuma de pescari, se aºeza la bar ºi bea. Avea
aceeaºi voce cu a lui Virgil, doar cã vorbea în spaniolã.
Noaptea dormea sub bãrcile rãsturnate cu burta-n sus.
Iatã, faptul acesta mã liniºteºte. Virgil, cel nãscut pe
malul Dunãrii, continuã mai departe.
– În cercurile boeme de pe Calea Victoriei 115 se
croiau la un pahar schiþe de programe estetice ale
generaþiei?
– Nu. Era mai mult un loc pentru exercitarea
inteligenþei. Cine a spus cã era ca un fel de parlament? ªi
singurul de pe vremea aceea. Paleologu. Partea din
dreapta o evitam, partea centralã era indecisã, iar spaþiul
din stânga era ocupat de noi, care cel puþin pe durata
întrevederii eram prieteni. Exista ºi o cãmãruþã de
ascultare. Cu toate acestea eram extrem de slobozi la
gurã.
Nu erau conflicte în perimetrul acela. Era un loc foarte
bine informat care îºi avea constelaþia lui de case
deschise, ajungeam pânã la urmã sau unde stãtea Nichita,
sau la atelierul lui Mircia Dumitrescu dintr-un pod,
oameni de mare nobleþe, sau în casa Covaci, unde ne
primea Stela în veselia zgomotoasã de acolo. Toate erau
situate în jurul Casei Scriitorilor. ªi altele. Casa lui Victor
Ivanovici era departe, dar ajungeam fãrã greº.
– Dar sã lãsãm esteticul... Erau optzeciºtii
împotriva partidului cel unic?
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– Rãspunsul ar trebui sã aparþinã unui sociolog literar,
care va veni neîndoios, un fel de student feroce care sã ia
în seamã articolele celor care au scris despre canalul
Dunãre-Marea Neagrã, înflãcãraþi de realizãri, despre cei
care au uzat de cele cincizeci de sutimi esenþiale la
sfârºitul anilor universitari, semn al activitãþii în folosul
B.O.B.-ului, despre intrarea în Partid pe vremea când nu
mai era cazul.
Erau împotriva Puterii, dar ce înseamnã împotrivã?
Suind pe o scalã a intensitãþii împotrivirea nu trecea
dincolo de ºuºotire, murmur, bancuri, convorbiri la
telefon etc. Ca sã gãseºti un grad mare de conºtiinþã a
antiputerii trebuia sã te apropii de nemþii din
Aktionsgruppe Banat, de Rolf Bossert, Gerhard Csejka,
Herta Muller ºi ceilalþi, ei erau lucizi ºi analitici. Îºi
gândeau suferinþa. G. 80 nu, era doar reactivã. Sau trebuia
sã intri în conclav prietenesc cu Grupul de la Iaºi,
nemulþumiþi ºi analitici, franctirori redutabili ca Luca
Piþu, Dan Petrescu ºi soþia, Liviu Antonesei ºi Liviu
Cangeopol, de pe alte poziþii, pentru cã cei din
Aktionsgruppe Banat aveau o culturã de stânga, de
disidenþi, informalã, de neîntâlnit pe vremuri, lucru care
le sporea singurãtatea.
– Vreþi sã daþi nume într-un sens sau altul, de
textualiºti din generaþia 80, de „tradiþionaliºti”, de
luptãtori împotriva sistemului sau de mergãtori pe
burtã?
– Nu am politica numelor, i-am pomenit deja pe cei de
care mã simþeam intim înrudit în idei, convingeri,
prietenie.
Sã vinã sociologul cel feroce, mintea
cercetãtoare. Dar cât de multã încredere am eu în
denumirea de generaþie? Mai mult decât în grup
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sau grupuri? Lezama Lima spunea cã generaþia e un
concept al ranchiunii.
Sunt marile singurãtãþi, marii pudici, lucrãtorii
deznãdejdii, marile firi, insulele ieºind din mare, copacul
stingher care dã sens unui peisaj pustiu, aceºtia sunt cei
care fac ceva, în calitate de unici, nu ca membri ai vreunei
generaþii.
– Evocaþi pe scurt episodul ’89 – Scrisoarea celor 18
pe care aþi semnat-o!
– Stelian Tãnase a coiniþiat-o cu mine, eu nu aveam
maºina de scris înregistratã la Miliþie. Ioan Buduca de
asemeni era informat. Ajunsesem toþi la capãtul rãbdãrii.
Mircea Dinescu intrase în protest fãþiº, fãrã rezerve, avea
domiciliu forþat. Ne întâlneam cu Andrei Pleºu, care ne
povestea vizitele la el. Eram deci la curent ºi la pândã.
Simþeam toþi cã nu mai aveam ce pierde, decât lanþurile.
Totul a început aºa, ºi apoi a continuat în cascadã. A
apãrut, adicã a fost difuzatã Scrisoarea celor 6, semnatã
de ªora, Paleologu, Paler, Hãulicã etc. ca solidarizare cu
Mircea Dinescu ºi cu Pleºu, trimis între timp la Tescani,
loc minunat, dar nu cred cã de asta avea nevoie în acel
moment. Deci ne-am unit în jurul tuturor numelor
pomenite mai sus, am preluat textul de la Stelian, l-am
bãtut la maºinã ºi l-am semnat, cel dintâi. Apoi a umblat
printre scriitori ºi a fost semnat de optsprezece
intelectuali. De la Mircea Dinescu ºi pânã la ultimul
semnatar eram prinºi în aceeaºi revoltã care s-ar fi putut
termina în puºcãrie. Priviþi ce s-a întâmplat în Cuba cu
iniþiatorii Proiectului Varela. Trebuia sã plece peste
hotare prin ambasada olandezã, dacã-mi aduc bine
aminte. Dar nu a fost aºa, acel prim exemplar i-a
fost confiscat lui Ioan Buduca de niºte activiºti de
partid. Celelalte formulare ale scrisorii le aveam
eu ascunse sub covor. Am recuperat unul de sub
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covor ºi am început din nou cu semnãturile. Angela
Marinescu a plecat pe atunci la Paris, s-a întâlnit cu cei de
la Europa liberã, ºi-a rememorat numele ºi aºa s-a
difuzat. Au venit sã mã arestuiascã, dar nu m-au gãsit
acasã, trãiam într-o garsonierã care nici ea nu era
declaratã ca domiciliu la Miliþie. Aveam fler, fusesem bun
prieten cu unii refugiaþi politici latino-americani, citisem
ºi Memoriile lui Kropotkin etc.
Pentru lacunele ºi întregirea rezumatului meu ar trebui
întrebat Stelian ºi semnatarii. Ar trebui cercetate arhivele
Securitãþii.
Sunt mulþumit azi cã am putut face aceastã revoltã
pentru Mircea Dinescu, Andrei Pleºu ºi ceilalþi. Ne-au
salvat Timiºoara ºi 22 Decembrie. Puterea devenise strict
ocupatã cu altele.
– Nu vi se pare cã mor suspect de repede membrii
generaþiei? Iatã nume: Mariana Marin, Mircea
Nedelciu, Gheorghe Crãciun, Ion Stratan, Ion
Monoran, Ioan Lãcustã, Alex. Condeescu, Al. Th.
Ionescu...
– Unde se duc oare morþii cei tineri?
S-ar putea sã fie legat de timpurile dictaturii, de
istovirea nervoasã, de suma de iritãri acumulate, de
cãderea sistemului cardiovascular, de mâncarea sãracã
(eu am ajuns la Paris în 1990, unde mi-au detectat o
avitaminozã îngrozitoare). De tristeþe. Dar despre Ion
Stratan aº putea repeta fraza profundã a lui Gellu Naum:
sunt unii care se sinucid pentru cã nu vor sã moarã. N-a
murit, ºi-a însoþit mama.
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– Cine este/era Rolf Bossert?
Era ºi este un mare poet german, nãscut la
Reºiþa. Am fost foarte apropiaþi. Era un mare
intuitiv care gândea. Avea geniu. El ºi Virgil
Mazilescu au fost prietenii poeþi ai vieþii mele.

Bãnãþean ca mine, ne-am adunat ºi în jurul unei supe
galbene de gãinã, cum numai în Banat se fãcea. Am prea
multe întâmplãri cu el ca sã le povestesc aici. Am petrecut
veri întregi la 2 Mai cu el ºi cu Virgil, uneori la aceeaºi
gazdã. Mi-aduc aminte de o noapte pe plajã când am
privit înspãimântaþi prãvãlirea stelelor, priveam în sus,
pierdeam orice reper, pânã la vertij. Are ºi un poem
despre 2 Mai.
Am scris împreunã poeme la patru mâini folosind, ca sã
ne distingem, alternativ, panglica neagrã ºi cea roºie a
unei maºini de scris.
Dar ce cunoaºtere a limbii avea, Dumnezeule! Nu a
limbii germane, ci a limbii ca esenþã, ca temei. Pe atunci
începusem sã traduc metodic din Paul Celan ºi-l
consultam adesea asupra modulaþiilor pe care le suferã
verbele germane datoritã prefixelor herein-, zer-, ubereinºi mai ales despre enigmaticele be- ºi er-. Mi-a mimat,
mi-a gesticulat, mi-a explicat pânã m-a scos la liman.
Am râs atât de mult împreunã, pânã la întâmplarea
atroce dintr-o noapte în faþa Casei Scriitorilor. Undeva
într-un birou al Securitãþii s-a hotãrât cã aceºti nemþi
trebuie sã plece cu luciditatea lor cu tot. Am fost martor
la agresiunea asupra lui Rolf ºi Klaus Hensel ºi chiar l-am
înhãþat pe unul dintre atacatori. Rolf a avut fracturã de
maxilar, a mâncat supe cu paiul, slãbise. Klaus a avut un
ºoc, dar ºi-a revenit. De atunci Rolf a devenit neliniºtit ºi
neliniºtitor chiar.
Într-o noapte ne-am retras sã vorbim undeva pe lângã
Muzeul Literaturii, undeva unde era un pãrculeþ. Ne-am
aºezat pe niºte trepte ºi am vorbit pânã am rãmas fãrã
þigãri. L-am lãsat ºi m-am dus alãturi la Athénee Palace,
pentru niºte pachete de Carpaþi. Când m-am întors
l-am gãsit pe Rolf încercând uºa din spatele
Muzeului, nedumerit de ce nu se deschide. Era pe
la miezul nopþii. Ce faci Rolf, vrei sã intri în
literatura românã? – l-am întrebat. Nu, eu de fapt
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vreau sã ies! Despre umorul lui Rolf ºi despre fiinþa lui
Herta Müller a scris un text extraordinar.
Am înþeles cã Rolf fusese închis pe dinafarã. A
emigrat. Într-o bunã zi primesc un telefon de la Mariana
Marin, cea care mã anunþase ºi de moartea lui Virgil,
zicându-mi cã, întorcându-se de la o reuniune cu scriitori
la care fusese prezent ºi Gunter Grass, Rolf a traversat
localitatea ºi a vãzut ceasurile publice oprite la 12 fãrã
cinci minute. L-au gãsit mort în faþa geamurilor.
Ce moarte e asta? Nu cunosc o relatare deplinã a
acestor lucruri.
– „Dan Arsenie a fost poate cea mai teribilã înzestrare
potenþialã a generaþiei 80 în latura ei eseisticpoematic-metafizicã”. Cu aceastã etichetã pusã de
Dan C. Mihãilescu vã întreb dacã vã recunoaºteþi în
oglindã.
– Fraza e goalã de sens. ªi textul din care a fost smulsã.
Afirmã ceea ce neagã. Strict logic, în logica de ºcoalã,
poate îºi dã pumni cu potenþialitate, se prãbuºesc pe ring
în chip pleonastic. Iar categoria aceea nu existã ºi nu a
existat niciodatã. Ce înseamnã struþocãmila asta eseisticopoematico-metafizicã? Nu era nimeni în sacul ãsta, nici
eu, nici nimeni, poate el, autorul.
Mi-aduc aminte cum, ca un vultur, Dan Mihãilescu
s-a ridicat la Cluj împotriva acuzaþiilor unui asistent
universitar, ca sã mã apere, cum cã traducerile mele din
Holderlin n-ar fi fost potrivite. Am luat atunci premiul
Echinoxului, un fel de micronobel într-o microlume pe
bazã de macropasiune. Ãla, Dan C. Mihãilescu, era tânãr
ºi era prieten. Dar ce prietenie! Dumneavoastrã ºtiþi cã
într-o zi de varã i-am propus sã vinã sã ne întâlnim
desculþi între cartiere? A venit! A fost vara când
ploaia venea la 3 ºi un sfert dupã amiaza fix ºi a
venit lipãind pe asfalt, cu platfus cu tot, sub
dictatura teilor în floare. S-a þinut de cuvânt.
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Dupã aceea ne-am regãsit în grãdina cãrãrilor care se
bifurcã, el a luat-o spre Partid, eu spre boemã, eu spre
Franþa, el spre hurduzei, eu spre isihasm, el spre
televiziune, eu spre deºert, el spre optimism strategic, eu
spre pãdure.
N-am habar, n-am, cum sã ºtiu cum se poate, din cauza
unui platfus, sã alegi cariera în locul destinului. Poate
cineva sã-mi explice? Sunt trist, mi-e drag omul acesta,
sunt trist, mi-e drag, ºi aºa la infinit. ªi toatã aceastã
aºteptare a lui în culoarele rumorilor (ªtiþi ce i-am spus
lu’ Paleologu, lu’ Pleºu, lu’ Liiceanu, lu’ pãrintele
Antonie fãrã martori, lu’ Dan cu care a studiat Phaidon cu
mine pe greceºte, în juxta ipoteticã a unui secol 19?).
Îi ofer o sistolã ºi o diastolã, pentru glumeþul lui
antiþigãnism, pentru faptul cã a spus cã p. Steinhard a
venit la religia noastrã a hurduzeilor galopanþi, cã a
distrus aparent o carte a lui Alexandru Dragomir, pentru
cã vinde cãrþi prin ecran ºi pentru e primul scriitor român
influenþat de televiziune, prin anacoluturi.
De ce sã distrugi cu propriul tãu succes propria ta
fiinþã?
Sunt sceptic în faþa acestui eºec fericit.
L-aº invita ºi l-aº duce la Bellu sã mai ascultãm câþiva
guguºtiuci ca altãdatã, când el nu era nimeni ºi nici eu nu
mã simþeam foarte bine.
Ce simonie, ce prietenie, ce felonie. Îl citesc nu mai
mult decât poemul lui Gilgamesh, ceva mai puþin decât pe
Homer, care e proaspãt în dimineaþa asta când ziarul de la
ºapte e vechi.
Dan C. Mihãilescu publicã mai repede decât scrie ºi
scrie mai repede decât pot eu sã citesc.
Cum vine luni în aceastã pãdure eu pândesc
textul lui Pleºu online din Dilema Veche, ceea ce
înseamnã un râs cu un ochi ºi o lacrimã cu celãlalt
ºi o privire transcendentã cu al treilea (nu vreau
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sã-mi pierd limba românã în varianta ei spiraloidã), apoi
o rapidã rãsfoire a saitului România Culturalã care trebuia
prin ctitorie sã fie nou ºi nu e, apoi printre frunzele
strãbãtute de unde trebuie sã o caut pe Tania Radu în 22,
moment de inteligenþã, sãrbãtoare ºi atenþie, apoi stau ºi
înmagazinez emailul lui Luca Piþu, un geniu, în fiecare
mesaj.
Am pãdure cu internet, sã mã ierte Dumnezeu.
– Sunteþi membru fondator al Grupului de Dialog
Social, inclusiv al Revistei 22. Brusc, aþi plecat din
România. De ce, ce aþi fãcut afarã, ce faceþi? Dar de
ce au rãmas ceilalþi? Daþi/nu daþi exemple!
– Sunt membru fondator al celor douã entitãþi pentru cã
am suferit.
– La toate criticile, mai voalate sau mai radicale,
inclusiv din partea colaboratorilor sãi, Nicolae
Manolescu rãspunde cã, dincolo de tot scandalul,
pânã una-alta va rãmâne canonul sãu. Mãcar pânã
la apariþia unei noi istorii a literaturii române.
Întrebarea are douã ramuri, ba chiar trei: va mai
apãrea o istorie a literaturii române? Afarã mai apar
istorii literare? Dar ce e canonul, în fond?
– Nu apar. Ideea de canon mi-e strãinã. N-am cuvinte.
Cred cã e o problemã internã româneascã sau afganã.
– În sfârºit, domnule Dan Arsenie, am înþeles cã aveþi
o teorie despre ideea cã nu va apãrea o generaþie
2010. Ar fi prima oarã când nu va apãrea o generaþie
decenalã. De ce?
– Atâta ar mai trebui. Mai bine sã aparã
bunãtatea ca stil, ca figuratio dei, sã se roage unul
pentru ceilalþi sau nu, sã priveascã icoanele lui
Sorin Dumitrescu înrudite cu muzica lui Arvo
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Pärt sau sã nu priveascã, sã nu asculte, lasã, sã pascã
iarbã, cu cât vom crede mai puþin cu atât ne vom organiza
mai bine, cu cât ne vom organiza mai bine, cu atât ruºii se
vor apropia mai lent, ºi cum lentoarea va fi foarte mare
atunci contesa va ieºi la ora 5 dupã amiaza, dar nu ca sã
se plimbe, ci ca sã se arunce sub roþile primului
automobil.
Nimeni nu ºtie cã eu am un secret. ªtiu de ce România
o duce ca dracu’. Am cunoscut în adolescenþã un poet, un
mare poet, l-am vãzut cum ajunge pânã la floare. A plecat.
S-a întors, ºi-au bãtut joc de el ºi a plecat din nou. Pentru
totdeauna, a renunþat la limbã. Dacã o þarã îºi permite
acest lux.

55

Gabriel Chifu
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„Sunt suma împãcatã
a erorilor
ºi a izbânzilor mele”
– Dragã Gabriel Chifu, deºi am convenit cã
vom vorbi despre generaþia ’80, nu pot
începe acest interviu decât cu... începutul.
Aºadar, îþi aminteºti cu exactitate când ai
început sã scrii? Erai copil la Calafat, pe
malul Dunãrii? Ajunseseºi la Craiova ?
– Sigur cã îmi amintesc. Au fost mai multe
începuturi. Primul, în clasa întâi, la Calafat.
Vorbesc în Fragmente din nãstruºnica istorie a
lumii de gabriel chifu trãitã ºi tot de el povestitã
despre acest moment numindu-l „clipa de
diamant”. Atunci învãþãtoarea ne-a pus pe fiecare
sã spunem câte o propoziþie. Ploua cu „Mama are
pere”, „Ana are mere”, iar eu am zis cu inima
strânsã fiindcã nu eram sigur dacã alcãtuirea mea
verbalã cu prea multe cuvinte este tocmai ce
trebuie, adicã o propoziþie: „Noaptea ºi-a lãsat
mantia înstelatã peste oraºul adormit”. Uimitã de
rãspuns, doamna învãþãtoare mi-a trecut un zece
curat în catalog. A fost cel mai sigur „triumf
literar” al meu. Pe urmã, peste vreo doi ani, am
fãcut o compunere intitulatã Mama, care, la fel,
m-a umplut de glorie. Apoi, într-a ºaptea, am
participat la un concurs literar ºcolar (am scris o
nuvelã poliþistã despre o expediþie în deºertul

Gobi), am fost selecþionat la faza pe oraº, pe regiune ºi, în
fine, pe þarã, unde am primit o menþiune ºi am mers în
tabãrã la Homorod. În clasa a opta, când ajunsesem sã
locuiesc împreunã cu pãrinþii mei într-un alt târg amãrât,
Bãileºti, deja eram aureolat, toatã lumea ºtia cã „scriu”,
eram privit ca „scriitorul ºcolii”, eu însumi eram convins
cã scrisul îmi va ocupa tot restul zilelor mele. La liceu
(era cea mai bunã ºcoalã din Craiova, pe atunci se numea
Colegiul Nicolae Bãlcescu, astãzi a revenit la denumirea
iniþialã, Colegiul Carol I), am debutat în revista ºcolii
imediat, într-a noua, cu niºte versuri, eram membru de
nãdejde al Cenaclului literar Tradem ºi deja scrisul,
poezia deveniserã pentru mine vitale, ca aerul de respirat.
Aceasta este preistoria mea, pânã la debutul oficial,
petrecut la optsprezece ani în România literarã, la
Atelierul literar, o rubricã de „poºta redacþiei” susþinutã
de Geo Dumitrescu.
– Ce înþelegeai cã e poezia când ai început sã scrii,
apoi la momentul debutului în revistã? Ce ai aflat
despre poezie în plus ulterior?
– Nu mai þin minte cum înþelegeam poezia la început.
Oricum, nu cred cã îmi puneam pe atunci chestiuni
fundamentale cum e aceasta, a definirii poeziei. Cred cã
funcþionam intuitiv ºi foarte simplu: citeam poezii
frumoase (poezii care-mi plãceau) ºi încercam sã scriu ºi
eu unele la fel. Imitaþia ar fi, aºadar, unul din primii paºi
pe care e obligat sã-i facã orice ins care e pe cale sã devinã
creator: imitator întâi, apoi creator; noutatea, inovaþia,
contribuþia originalã vin abia mai târziu. Vin sau nu vin...
Acum, dacã e sã ne întrebãm ce e poezia, la o primã
aproximare, extrem de rapidã, s-ar zice cã poezia
este rostire expresivã. ªi cum se obþine strict
aceastã expresivitate în versuri?
Prin
muzicalitate, prin ritm ºi rimã, care de fapt traduc
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ºi afirmã o armonie a unei lumi suprem „ordonate dupã
numãr”. ªi când poezia renunþã la muzicalitatea aflatã la
vedere, ce ne facem? Rãmânem cu muzicalitatea ascunsã,
interioarã, mentalã, adicã rãmânem cu metafora, care
înseamnã expresivitate ºi ritm ale gândului, rãmânem cu
gândirea analogicã (a este faþã de b ceea ce este c faþã de
d...), reprezentând ºi ea tot un fel de ordonare numericã,
armonioasã a lucurilor în lume. În mãsura în care prin
metaforã transferãm sens, cãutãm ºi desluºim asemãnãrile
între lucrurile neasemãnãtoare, ei bine, ce realizãm în
fapt? S-ar putea rãspunde: aflãm cu surprizã o anumitã
unitate ºi coerenþã a lumii, afirmãm tot un fel de
supremaþie a acelui unu în care sunt toate. Aceastã micã
teorie, cu influenþe orfice ºi pitagoreice, prea abrupt
rezumatã aici, ne duce la concluzia cã, într-adevãr,
poezia, cu atributele sale (ritmul ºi rimele ori numai
metafora), e rostire esenþialã, ea „e diferitã faþã de
vorbirea obiºnuitã, precum mersul faþã de dans” (e ideea
lui Valéry). Chiar ºi atunci când ea nu se vrea astfel, când
e deliberat „degradatã”, desolemnizatã, directã ºi banalã,
poezia tot asta rãmâne, rostire esenþialã. În fond, ce
diferenþia propoziþia mea din clasa întâi de cele ale
colegilor mei? Exact metaforele conþinute: cerul era o
mantie, noaptea era însufleþitã ca un om, iar oraºul avea ºi
el fiinþã, cãci adormise. Dar aceastã teoretizare despre
poezie dateazã de mult, de când consideram, naiv ºi
orgolios, cã poþi face gaurã în cer, astãzi ea nu mã mai
reprezintã.
Între timp am constatat, ceea ce nu e deloc confortabil,
cã înþelegerea aceasta a poeziei era datatã, vãdit
limitativã, constrângãtoare ºi frustrantã: a fi dependent de
metaforã mã închidea într-un modernism care de
la un moment dat nu avea cum sã mai fie fecund,
preschimbându-se în cliºeu, cu toate ponoasele
sale (scriere repetitivã, ne-creativã...). Drept care
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m-am gândit cã ar trebui sã nu mã împiedic în propriile
mele zãbrele teoretice, sã mã lepãd de tirania metaforei,
sã-mi închipui poezia ca vorbire întoarsã spre ea însãºi, ca
vorbire deturnatã (ca sã folosesc cuvintele unui tânãr
prieten...) de la funcþia sa primã, cea utilitarã ºi sã fiu
conºtient cã aceastã „deturnare” se poate produce ºi altfel,
nu numai pe calea modernistã a metaforei. Astãzi însã ºi
aceastã fazã (aceastã lãrgire a cadrului poeziei când ea e
înþeleasã, nu ca metaforã, ci ca „vorbire deturnatã”...) e
depãºitã ºi ascult de un alt adevãr: astãzi am uitat totul, iar
scrisul, „singura mea ºtiinþã nesigurã” (aºa cum notam
undeva...), o ºtiinþã-neºtiinþã, cumva intratã în sânge, o
ºtiinþã a orbului care-ºi gãseºte totuºi, în felul sãu,
drumul, aºadar astãzi scrisul are un rol terapeutic, mã
ajutã, strict, punctual, sã supravieþuiesc marginal într-un
univers ce mi se pare din ce în ce mai complicat, aproape
incomprehensibil ºi în dezacord cu persoana mea, sã
supravieþuiesc marginal, fãrã trufia ºi necuviinþa cã am
inventat scara care duce la cer ori cã lumea începe ºi
sfârºeºte cu mine.
– Probabil cã în copilãrie, în prima tinereþe ai visat sã
fii poet. ªi eºti mai mult decât atât: ºi prozator, ºi
eseist, ºi editor, preºedinte de filialã, secretar al
breslei, într-un cuvânt: scriitor. Dacã n-ai fi avut...
acces în aceastã patrie a literaturii, ce-ai fi vrut sã
fii?
– Spui cã sunt mai mult decât atât, decât poet? N-aº
zice, fiindcã nu cred cã în acest domeniu se poate cântãri
stabilindu-se ce e mai mult sau mai puþin... Oricum,
observ cã toatã înºiruirea de ocupaþii datã de tine (o
precizare: „preºedinte de filialã” nu mai sunt, am
renunþat la aceasta, ar fi fost o incompatibilitate...)
formeazã niºte variaþiuni pe tema datã a scrisului.
Mi-am verificat, iatã, micile profeþii, proiecþiile
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din copilãrie, cã n-am sã pot trãi în afara scrisului. S-a
adeverit, ceea ce nu ºtiu dacã e bine sau rãu, cã aºa
funcþionez. Când nu scriu am sentimentul puternic cã nu
trãiesc. Existã tot soiul de dependenþe. La mine e vorba de
aceastã dependenþã primordialã, scrisul. Pe lângã ea, mai
existã ºi altele, destule. De pildã, cãlãtoria. Dar nu
expediþia doctã. Ci hoinãreala profanã. Îmi place pânã la
viciu aceastã formã de cãlãtorie: sã descopãr þãri, oraºe,
oameni, feluri de-a fi; dacã aº putea sã-mi petrec timpul
(dar nu de unul singur...) pe drumuri, din loc în loc, aº fi
încântat ºi m-aº simþi împlinit, mi s-ar pãrea cã duc mai
multe vieþi deodatã.
– Deºi eºti de vârsta majoritãþii optzeciºtilor, ai
debutat ºi în revistã, ºi editorial cu cinci-ºase ani
înaintea lor. A debuta editorial la 22 de ani, pe
vremea aceea, era prematur. A avut vreun rol ºi
ºansa?
– Dacã apreciezi cã a debuta cu o carte la 22 de ani este
prematur, apreciere cu care eu unul sunt de acord, atunci
nu avem cum sã vorbim de ºansã, ci de neºansã. Nu e
corect raþionamentul meu?... Aºadar, putem considera cã
a fost o neºansã sã debutez atât de devreme. Prea
devreme. Cu câþiva ani înaintea colegilor mei de
generaþie. În aceastã logicã, talentul prea repede ivit ºi
manifestat n-a jucat în favoarea, ci în defavoarea mea,
cãci m-a fãcut sã pãtrund în arenã când încã nu eram cu
totul format, când, auctorial, încã eram fragil ºi uºor de
doborât (ca o plantã, rãsãritã primãvara prea devreme,
când iarna se poate întoarce, fatal...). Prima mea plachetã
e doldora de vulnerabilitãþi, de stângãcii ºi influenþe. Cei
care au avut un start mai greu au avut ºi rãgazul
unei mai solide constituiri interioare, au intrat în
literaturã pe un alt palier, cu un alt program
literar, cu un alt fundament teoretic. Dar eu îmi
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asum biografia literarã aºa cum e, nu vreau s-o retuºez ºi
sã scot din ea episoadele eventual inconvenabile. Sunt
suma împãcatã a erorilor ºi a izbânzilor mele.
– Dar cum a apãrut Sãlaº în inimã? Cred cã pentru
tinerii de astãzi, care debuteazã editorial la 12 ani cu
toatã nonºalanþa, ar fi instructiv sã afle cum se
publica prima carte în anii ’70-’80.
– Cum a apãrut primul meu volum?... Sã încerc o vagã
reconstituire a perioadei: câºtigam concursuri literare
studenþeºti, luam premiile de poezie ale revistelor literare,
Amfiteatru, Luceafãrul, mai mulþi scriitori importanþi,
Geo Dumitrescu, ªtefan Aug. Doinaº, Gabriel Dimisianu,
Constanþa Buzea, între alþii, mizau pe înzestrarea mea.
Toatã aceastã serie de confirmãri îmi dãdea încredere în
mine (nu devenisem un înfumurat, dar aveam o prea mare
încredere în „puterile” mele verbale, nu sunt foarte
mândru de mine cel de atunci...) ºi nu m-am mai mirat
când, anunþându-se laureaþii concursului de volume în
manuscris organizat de Editura Eminescu, mi-am
descoperit numele printre câºtigãtori. Au fost alese cinci
volume din circa cinci sute, expediasem manuscrisul cu
vreo trei ani înainte (cuprindea versuri adolescentine
scrise, în majoritatea lor, în timpul liceului...), iar cartea a
fost tipãritã în 1976, primind mai apoi ºi Premiul de debut
al Uniunii Scriitorilor.
– Când ai conºtientizat cã apãrea generaþia
optzecistã? Când þi-ai dat seama cã îi aparþii?
Trãind la Craiova, aveai complexul cã generaþia în
curs de coagulare era doar cea de la Cenaclul lui
Manolescu de la Bucureºti? Mai ales cã
poezia ta nu cultiva cotidianul parodic,
mergând mai curând spre esenþe, se spunea
cã eºti un doinaºian.
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– Nu mai þin minte, exact, cronologic, cum mi-am dat
seama. Caut sã descriu cu fidelitate cum s-au petrecut
lucrurile, chiar dacã eu nu apar neapãrat într-o luminã
bunã. Dupã uralele cu care mã obiºnuisem la debut, a
venit liniºtea, o liniºte care adeseori era totuna cu o
receptare politicos-indiferentã a versurilor mele. Mã
întrebam ce se întâmplã, cum de a dispãrut entuziasmul
acela pe care-l provocam înainte. Am pregãtit un al doilea
volum, dar nu l-am publicat. Simþeam cã se petrecuse
ceva cu poezia mea, ca într-o cursã, alergarea de la
început într-un ritm prea susþinut mã fãcuse sã-mi pierd
suflul: deodatã îmi crescuse un fel de privire cu care îmi
vedeam altfel poezia ºi nu mã mai mulþumea deloc ce
vedeam. De unul singur, am început o complicatã operaþie
de redefinire a mea ca poet: lecturi, reflecþie, versuri
scrise ºi aruncate la coº, multã îndoialã. Nu mi-a fost
deloc uºor sã traversez acel mic deºert personal. În acest
timp, apãreau nume noi în poezie care se bucurau de o
primire criticã entuziastã din partea lui Nicolae
Manolescu, cel care în epocã era incontestabil instituþia
numãrul unu de validare în literatura românã (probabil cã
astãzi nu mai e posibil sã joace cineva un asemenea rol...)
ºi, dupã el, din partea altor critici reputaþi. Apãreau primii
poeþi din generaþia ’80, o apariþie ca o furtunã, o generaþie
literarã extraordinarã, care a trezit literatura românã
contemporanã, ameninþatã de maladii ca somnolenþa,
provincialismul ºi cedarea în faþa ideologiei oficiale.
Prima mea reacþie faþã de noii sosiþi a fost reacþia pe
care o ai faþã de un rival, dacã nu chiar un adversar,
reacþie cumva explicabilã, ei veneau ºi revendicau
teritoriul pe care mã aºezasem eu. Dar a fost o reacþie pe
care mi-am reprimat-o rapid. I-am citit pe poeþii
noi ºi le-am recunoscut cu onestitate meritele. De
la început mi-am fixat câteva principii de la care
caut sã nu mã abat. De pildã: consider cã e
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obligaþia mea elementarã sã recunosc meritele oricui,
chiar ºi ale celor care pãºesc pe o cale total diferitã de a
mea, chiar ºi ale inamicilor (sigur, nu era cazul aici...). Mã
diferenþiam parþial de noii poeþi, dincolo de poietica
diferitã de a mea, ei îmi lãsau impresia cã au o anumitã
intoleranþã, un anume radicalism (altfel, de înþeles, se
defineau prin refuz...), care nu erau ºi ale mele. Atunci,
aºa cum observi, poezia mea „mergea mai curând spre
esenþe”, eram „doinaºian”, aveam afinitãþi ºi cu
generaþiile dinainte, marii poeþi interbelici ori, mai
aproape de noi, poeþii ºaizeciºti ºi poeþii echinoxiºti,
aºadar eram cu faþa întoarsã în mai multe pãrþi deodatã.
(De fapt, depinde de felul cum privim lucrurile: a avea
câte un capãt de pod în diverse poietici, încercând sã le
însumezi ºi sã le reînsufleþeºti poate sã fie foarte bine
însãºi definiþia atitudinii postmoderne...) Dacã eram un
optzecist, eram unul atipic. Însã literatura este un
maraton, îþi trebuie o rezistenþã specialã ºi o înzestrare
specialã ca sã rãmâi în picioare pânã la capãtul alergãrii,
iar într-un maraton multe nu sunt cum par, multe se
schimbã, devin altceva. Chiar ºi eu, uite, în viziunea ta ºi
nu numai a ta, devin ceea ce puþini înclinau cândva sã mã
considere: un scriitor optzecist. Dar, pentru precizia
istoriilor literare, încã de atunci Ion-Bogdan Lefter, care
era un constructor ºi un promotor al grupãrii optzeciste ce
vedea întregul în configuraþia sa viitoare, a fãcut un drum
la Craiova cu þelul declarat sã ne aducã la matcã/sã ne
recupereze/sã ne integreze în grupare pe cei câþiva tineri
scriitori trãitori acolo.
– Era o miºcare – conºtientã sau nu – la Craiova ca o
contrapondere la cea de mai sus de la
Bucureºti?
– Da, cred cã exista o asemenea miºcare,
conºtientã, ca o contrapondere la ceea ce se
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întâmpla la Bucureºti. Aºa cum tocmai mãrturiseam,
ivirea generaþiei ’80 a produs o furtunã sau, dacã vrei, a
produs miºcãri tectonice care i-au tulburat nu numai pe
scriitorii tineri din afara Cenaclului de Luni, ci au atins
chiar generaþiile literare aºezate, clasicizate. Îmi
amintesc, de pildã, cât de afectat era Marin Sorescu,
marele scriitor, aºa îl percepeam atunci ºi aºa se
adevereºte astãzi, în postumitate, când o carte nouã de-a
sa era întâmpinatã rezervat, cu apãsate reproºuri de cãtre
Nicolae Manolescu, în vreme ce despre volumele lui
Traian T. Coºovei, Mircea Cãrtãrescu ºi ale celorlalþi
optzeciºti criticul scria la superlativ. În câteva rânduri,
Marin Sorescu mi-a cerut volumele poeþilor tineri ca sã-i
demoleze în cronica sa literarã din Ramuri (era iute la
mânie ºi polemic...) ºi de fiecare datã am întârziat sã i le
aduc, aºteptând sã-i treacã enervarea ºi sã renunþe la
intenþiile belicoase, convins fiind cã un rãzboi purtat cu
tinerii care vin în literaturã va fi totdeauna un rãzboi
pierdut.
Ca sã mã întorc la întrebare, miºcarea aceasta de
contrapondere, cum spui sau, pur ºi simplu, de rezistenþã
literarã era constituitã în jurul lui Marin Sorescu, al
revistei ºi al Cenaclului Ramuri. Eram încredinþaþi cã într-o
asemenea cursã e nevoie de o locomotivã puternicã, iar la
Craiova aveam norocul sã se afle Marin Sorescu, aºa cum
la Bucureºti era Nicolae Manolescu.
– Eraþi acolo mai mulþi tineri, prieteni, cu afinitãþi
comune precum celelalte grupuri din þarã? Dar, are
vreun rol prietenia în coagularea unei generaþii
poetice?
– Grupul de la Craiova cuprindea iniþial patru
nume: Patrel Berceanu, Constantin Barbu, Marius
Ghica ºi eu. Acest patrulater a fost, sã spunem aºa,
nucleul dur. Apoi, cercuri-cercuri, ni s-au adãugat
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alte ºi alte nume: Marian Drãghici, Paul Aretzu, Bucur
Demetrian, Ioana Dinulescu, Florea Miu, Ioan Lascu, Ion
Pecie, Ion Dur, George Popescu, Nicolae Diaconu, Aurel
Antonie, Ileana Roman, Felix Sima, C. M. Popa, Ion
Militaru, Marian Victor Buciu, Jean Bãileºteanu, Romeo
Magherescu, Florin Logreºteanu, Doina Pologea,
Constantin Urucu, Ionel Buºe, Constantin Opricã,
Nicolae Firuleasa, Gheorghe Truþã ºi lista poate continua.
Ceea ce ne unea nu era neapãrat programul literar, ci doar
pasiunea pentru literaturã, tradusã în diferite formule ºi
atitudini. Unii dintre tinerii scriitori de acum aproape
treizeci de ani s-au stins din viaþã, unii, foarte puþini, par
sã fi abandonat literatura, dar cei mai mulþi sunt nume
care au confirmat înzestrarea literarã. De unii, între timp,
m-am îndepãrtat, ceea ce regret enorm, însã pe cei mai
mulþi continuu sã-i preþuiesc literar, iar cu o parte dintre
ei am rãmas în relaþii apropiate, de prietenie.
Când eºti tânãr e firesc sã te miºti dupã regula grupului,
e mai uºor astfel sã-þi faci loc pe scena literarã: adeseori,
la începutul carierei literare, se confundã afinitatea
sufleteascã realã cu o solidaritate conjuncturalã,
manifestatã doar pentru a te afirma, dupã cum se
confundã ºi puii de gâscã banali cu cei aleºi, de lebãdã.
Dacã e sã-mi spun pãrerea cu sinceritate, atunci eu susþin
cã în literaturã ceea ce conteazã este individualitatea
puternicã, este drumul sãpat în piatrã, de unul singur, prin
puterile tale.
– Prozã ai început sã publici la un deceniu de la
debutul în poezie. Foarte mulþi poeþi optzeciºti scriu
ºi prozã. Cum s-a întâmplat? Era prea strâmt cadrul
genului liric?
– Totdeauna când mi s-a pus aceastã întrebare
am rãspuns cam la fel: de la un moment dat,
poezia mi s-a pãrut un teritoriu neîncãpãtor. Am o
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micã teorie a mea cu fiinþa multiplã, cu sporirea existenþei
prin ducerea, simultan, a mai multor vieþi, teorie în care se
încadreazã ºi trecerea mea la roman, aici fiind vorba,
evident, de mai multe vieþi textuale. Turnându-mã ºi în
altã formã expresivã în afarã de poezie, mi-am descoperit
zone rãmase în umbrã pânã atunci, pe care nu le bãnuiam,
m-am îmbogãþit, am ajuns la un soi de completivitate. ªi
mereu am rezumat situaþia prin aceeaºi imagine: scriind
poezie eram aidoma unui ins care se deplaseazã sãrind
într-un picior, de abia când am scris ºi roman am început
sã pãºesc ºi eu normal, cu douã picioare. În clipa de faþã
însã ºi aceastã teorie a mea cu dublarea ºi multiplicarea de
sine ca soluþie existenþialã e oarecum depãºitã, ceea ce mã
intereseazã în momentul de faþã este exact invers, o
adunare de sine, o focalizare, o regãsire într-un punct de
adâncime în care toate se întâlnesc. Literar, aceasta se
traduce prin încercarea de a scrie texte în care diferenþa
dintre cuvântul poeziei ºi cuvântul prozei sã disparã, sã se
topeascã în ceva, unul ºi acelaºi, care e mai mult ca poezie
ºi mai mult ca prozã.
– Ai primit mai multe premii, încã de la debut. Când a
fost mai important premiul literar, înainte de
revoluþie sau dupã? Ce însemnãtate mai are
instituþia premiului literar?
– Fiecare premiu e important, nu fac parte din categoria
celor care dispreþuiesc premiile literare sau doar se prefac
neconvingãtor cã le dispreþuiesc. Deºi vor fi contestate
totdeauna, premiile reprezintã o modalitate imposibil de
ignorat, de recunoaºtere, de consolidare publicã a unei
opere, a unui autor. Dintre premiile literare de la noi, în
ultimii anii, s-au impus cele acordate de unele
reviste prestigioase, cum ar fi România literarã
sau Observator cultural. Bãneºte, sunt importante
ºi Premiile Prometeus sau Premiile Naþionale
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iniþiate de Ministerul Culturii (la secþiunea Literaturã a
acestor Premii Naþionale, anul trecut, la ediþia întâi,
câºtigãtor a fost Mircea Cãrtãrescu; anul acesta
decernarea lor întârzie, iar veºtile nu sunt încurajatoare,
suma este drastic, ridicol diminuatã; în aceste condiþii,
decât sã se dea sãrãcãcios, mai degrabã s-ar cuveni sã se
renunþe la ele...). Însã, atât prin tradiþie cât ºi prin lista
impresionantã de laureaþi, cele mai însemnate distincþii
literare româneºti sunt, în opinia mea, premiile acordate
anual de Uniunea Scriitorilor. În cei patru ani de mandat
ai actualei echipe aflate la conducerea U.S.R., instituþia
premiilor U.S.R. a funcþionat mulþumitor: am rezolvat
chestiunea finanþãrii lor permanente de cãtre un sponsor
unic, iar formula de juriu fix ales pe patru ani ºi format
din cinci critici literari s-a dovedit una care a propus titluri
ºi autori de valoare. De anul acesta, s-a schimbat însã
regulamentul (intenþia fiind, evident, de îmbunãtãþire a
premiilor...): jurii duble, pentru nominalizãri ºi pentru
premiere, alese în fiecare an ºi formate nu numai din
critici. Sã vedem ce va fi.
– Istoria criticã... a lui Manolescu consemneazã, în
capitolul Generaþia ’80, 18 poeþi (dintre care 11
afirmaþi la Cenaclul de Luni) ºi ºase prozatori. Crezi
cã aceasta este generaþia ’80?
– Nu, nu cred. Dar n-are importanþã cum vãd eu
configuraþia acestei generaþii. Nicolae Manolescu este
autorul Istoriei critice... ºi opþiunile sunt numai ºi numai
ale sale. El preia toate riscurile acestor opþiuni.
Eventualele erori critice ori intuiþiile, verdictele, situãrile
corecte se trec doar în contul sãu. În repetate rânduri,
Nicolae Manolescu ºi-a afirmat rãspicat
profesiunea de credinþã: a dorit sã scrie aceastã
carte fiind cinstit cu sine însuºi, nefãcând
compromisuri de ordin estetic, ºi-a propus sã
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descrie exact ce simte/ce gândeºte, chiar dacã astfel îºi
pune în cap atâta lume ori îºi pierde prietenii, el admite cã
e posibil sã se fi înºelat, dar în mod cert nu a minþit, a
încercat sã scrie cu plãcere, sã scrie o carte a unei marcate
libertãþi interioare. Ceea ce, sã recunoaºtem, reprezintã o
poziþionare auctorialã cu care nu putem sã nu fim de
acord. Tot Nicolae Manolescu a mai fãcut o observaþie de
bun-simþ, în sprijinul sãu: aceasta este „lista” lui, cine nu
o acceptã nu are decât sã vinã cu alta, personalã, într-o
altã lucrare de aceeaºi staturã. Uneori mi se pare cã acest
rãzboi al scriitorilor contemporani cu Istoria criticã... este
un rãzboi unilateral: adicã Manolescu nu duce un rãzboi
cu nimeni, doar noi purtãm acest rãzboi cu viziunea lui
despre noi. S-ar putea sã fie un reflex al unei gândiri
prizoniere într-un model de tip totalitar: avem nevoie de
un tãtuc, de o instanþã absolutã care sã ne valideze în
propriii noºtri ochi ºi ne-am construit un orizont de
aºteptare cu un personaj mitologic care sã joace pentru
noi acest rol copleºitor-imposibil, iar în momentul când
acest personaj apare ºi nu confirmã aºteptãrile noastre
suntem cumva în aer, fãrã soluþie. E, poate, ºi povestea
veche cu „Oglindã, oglinjoarã, cine e cea mai frumoasã
din þarã?”. Când oglinda nu ne rãspunde cã noi înºine, aºa
cum am vrea, reacþia noastrã e sã spargem oglinda.
– Te numeri printre aceºti 18 optzeciºti reþinuþi în...
lista lui Manolescu. Te recunoºti în secþiunea pe care
þi-a rezervat-o? Un mozaic de cronici literare despre
diferite cãrþi ale tale reprezintã mai multe faþete ale
creaþiei tale din felurite momente ale ei. Dar un
articol de istorie literarã, în fond, trebuie sã fie o
oglindã cât mai fidelã a întregii creaþii. Cum te
oglindeºti în analiza lui Manolescu?
– Iarãºi sunt silit sã încep rãspunsul printr-o
negaþie: nu, nu mã recunosc, nu, nu sunt mulþumit
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de portretul critic pe care mi-l face. ªi cu toate acestea
consider Istoria criticã... drept una dintre construcþiile
impunãtoare ale literaturii noastre ºi cu toate acestea miam pãstrat bunele sentimente, de admiraþie ºi de prietenie,
pe care le aveam faþã de Nicolae Manolescu. Dar cum e
posibil sã vorbeºti în aceºti termeni elogioºi despre cineva
care îþi „ºifoneazã” (eufemistic vorbind...) imaginea
literarã? Ei bine, e posibil. Caut aici sã explic cât de cât
atitudinea mea...
Cum spuneam, de la început mi-am fixat, ca autor de
literaturã, câteva principii de care caut sã þin seama. Unul
dintre ele sunã cam aºa: din clipa când am ales sã fac
publice încercãrile mele literare mi-am indus ideea cã
orice fel de receptare, orice fel de reacþie criticã sunt
posibile ºi sunt îndreptãþite, trebuie sã mã împac cu ele,
fãrã ca opiniile negative sã-mi modifice comportamentul
faþã de persoana care le-a enunþat. Ei bine, de data
aceasta, ca ºi în alte câteva situaþii, am avut prilejul sã
verific cã, într-adevãr, sunt capabil sã respect ceea ce
declar cã respect (desigur, n-a fost uºor...). În al doilea
rând, eu plec de la prezumþia de nevinovãþie, de la bunacredinþã a receptorului: dacã nu i-a plãcut cartea mea e
firesc sã-mi spunã adevãrul, iar acest lucru nu are de ce sã
mã supere. Iar dacã nu i-a plãcut de vinã este el cã n-a fost
în stare sã recepteze mesajul meu sau de vinã sunt eu cã
n-am fost în stare sã transmit convingãtor acest mesaj.
(Oricum, tendinþa mea iniþialã e sã dau vina pe mine, ceea
ce reprezintã poate o sursã de vulnerabilitate, dar acesta
sunt...) Existã ºi a treia cale în raporturile cu un receptor
ipotetic: pur ºi simplu sã nu fim pe aceeaºi lungime de
undã, sã existe o definitivã stare de nepotrivire ºi atunci
nu e nimic de fãcut. Uneori, mãrturisesc, apelez
mental la acestã rezolvare pentru a trece peste
unele lovituri critice foarte aspre ºi pentru a putea
sã merg mai departe...
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– Aº vrea sã discutãm ºi despre Uniunea Scriitorilor.
Este o instituþie pe care o cunoºti foarte bine...
- Într-adevãr.
– Aºadar, cum se vede ea privitã dinãuntru?
- Am convingerea cã Uniunea Scriitorilor este o
structurã instituþionalã necesarã ºi importantã pentru cei
care am ales scrisul ca meserie în România de astãzi.
Telegrafic, sã amintim cã ea deruleazã extrem de multe
programe profesionale ºi sociale, de la acordarea unor
premii naþionale ºi zonale pânã la organizarea de colocvii,
festivaluri de poezie, lecturi publice, de la sprijinirea
membrilor sãi aflaþi în suferinþã ori a categoriilor
fragilizate (pensionari, pe de o parte, tineri scriitori, pe de
altã parte) pânã la editarea ºi subvenþionarea unui numãr
considerabil de publicaþii literare de valoare, de la
sprijinirea financiarã a membrilor sãi care cãlãtoresc în
strãinãtate ºi acordarea unor burse de creaþie pânã la
organizarea concursurilor semestriale prin care se
stabilesc finanþãri pentru proiecte culturale ºi altele ºi
altele. ªi, sã nu uitãm, U.S.R. nu e bugetarã, nu primeºte
subvenþii de la stat, pentru întreaga sa activitate îºi gãseºte
singurã sursele de finanþare, ceea ce nu e simplu. În puþine
cuvinte, U.S.R. e în bunã stare, funcþioneazã. Iar asta, în
ce condiþii? Vremurile nu se aratã deloc blânde cu artiºtii
ºi cu arta lor, iar locul/þara nu pare sã aibã foarte multe
instituþii viabile, care sã funcþioneze decent... De aceea,
atitudinea raþionalã a membrilor Uniunii faþã de Uniune ar
fi sã se solidarizeze în jurul Uniunii, sã încerce s-o
consolideze, iar nu s-o submineze prin tot soiul de atacuri
orbeºti ºi, în fond, autodistructive. Sigur, e perioadã
electoralã ºi la scriitori, unii þin sã-ºi facã neapãrat
campanie electoralã, fãrã sã-i intereseze
mijloacele, indiferenþi la consecinþele gestului lor.
Dar ceilalþi membri ai Uniunii, cei de bunã-
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credinþã, n-ar trebui sã se lase atât de uºor manipulaþi,
prostiþi, luând de bune toate profeþiile sinistre, toate
elucubraþiile diverºilor napoleoni de jucãrie. Un exemplu
– recentele dezbateri pe marginea noului statut: s-au adus
atâtea acuze acestui statut, s-a strigat ca din gurã de ºarpe
(dar s-a strigat necunoscând cum stau lucrurile în
realitate, ci s-a strigat aºa, din auzite, dupã ureche, din
bârfã...) cã el conþine atâtea ºi atâtea „bombe” care vor
arunca în aer U.S.R., cã se încearcã adoptarea lui pe
ascuns, nedemocratic etc., când, de fapt, de un an de zile
acest statut a fost pus în dezbaterea filialelor, a fost postat
pe site, membrii filialelor au fãcut propuneri de
modificãri, o comisie aleasã de Consiliul U.S.R. le-a luat
în discuþie ºi a rescris statutul în funcþie de ele, s-au
consultat juriºti, iar modificãrile au fost acceptate pânã în
ultima zi, la Conferinþa Naþionalã din iunie anul acesta,
conferinþã convocatã statutar ºi care a votat statutar noul
statut. Nu ºtiu ce sã zic... Sper sã nu comitem greºeala
elementarã de a cãuta duºmanul acolo unde nu este ºi de
a rãmâne descoperiþi tocmai acolo de unde vine pericolul.
Sper sã ne canalizãm energia corect ºi sã ne fixãm corect
interesele comune ºi prioritãþile. Vorbesc de noi, cei care
alcãtuim aceastã Uniune. Nu cred în persoana
providenþialã, dar acum, dupã patru ani de experienþã în
conducerea Uniunii Scriittorilor, sunt absolut convins cã
foarte puþini sunt cei capabili sã ne reprezinte cu adevãrat,
ºi cu prestigiul lor, ºi cu devotamentul lor, ºi cu
inteligenþa lor, ºi cu efortul lor încãpãþânat, zilnic în
favoarea acestei comunitãþi scriitoriceºti, care, repet, nu
este tocmai favorizatã în timpurile de astãzi..
– Recent, ai publicat Fragmente din
nãstruºnica istorie a lumii de cãtre gabriel
chifu trãitã ºi tot de el povestitã. E un roman
din fragmente? Cele 55 de secþiuni înseamnã
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cei 55 de ani tãi? Din fragmentele citite în reviste,
înþeleg cã e o carte autobiograficã. De fapt, în ce
proporþie e autobiografie ºi cât e ficþiune-ficþiune?
– Douã au fost premisele (dar ºi mizele!) principale ale
cãrþii pe care tocmai am publicat-o, intitulatã Fragmente
din nãstruºnica istorie a lumii de gabriel chifu trãitã ºi tot
de el povestitã. Întâi, am voit sã gãsesc în propria
existenþã ceea ce este expresiv literar, sã transform trãitul
în literaturã. Acesta reprezintã un þel primordial al actului
de a scrie, sã descoperim ce anume din viaþa noastrã e
pregnant, e memorabil sub aspectul emoþiei, al
expresivitãþii literare; astfel, literatura îºi afirmã funcþia
puternic terapeuticã, ne poate rezolva cumva existenþa.
Estetic, demersul (tocmai fiindcã autorul renunþã la plasa
de protecþie a ficþiunii ºi pariazã pe sinceritate, cu
precizarea cã nu existã sinceritate sutã la sutã, ci totdeauna
introducem un factor de deformare...) presupune o
anumitã simplitate-puritate greu de atins ºi de aceea
riscantã (simplitatea-puritatea aceasta poate fi uºor luatã
drept naivitate sau chiar diletantism...). Încercãri în
literaturã de acest timp sunt destule, unele dintre ele
izbânzi formidabile, ca Amintiri din copilãrie sau Cântec
despre mine însumi. În cronicile de pânã acum la carte
unii comentatori au privit textele mele (da, sunt 55, cât
vârsta mea...), într-adevãr, ca pe „un roman din
fragmente”, alþii ca pe o selecþie de proze scurte sau chiar
ca pe un roman cu o compoziþie minuþioasã, alþii însã leau analizat ca pe o carte de poezie sau ca pe un eseu în
care tema autorului e tema dominantã etc. Diversitatea
aceasta de percepþii m-a bucurat. Fiindcã dorinþa mea a
fost, ºi aceasta constituie a doua premisã/mizã a cãrþii, sã
scriu ceva care sã fie, în acelaºi timp, mai-multca-prozã, mai-mult-ca-eseu ºi mai-mult-capoezie, sã ºterg adicã graniþele dintre genuri, sã
gãsesc un text deplin în care sã mã proiectez fãrã
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reguli limitative. Acestea, la nivelul intenþiilor, ce a ieºit,
habar n-am... De fapt, dacã stau ºi cumpãnesc, încep sã
descopãr o seamã de defecte ale acestei cãrþi ºi deja mã
bate gândul s-o rescriu. Oricum, nãdãjduiesc sã urmeze ºi
alte volume sub acelaºi titlu.
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Nichita Danilov
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„Cenaclul Junimea
nu a avut nici un rol
în formarea mea.
M-am format bãtând
în lung ºi în lat Iaºii,
disecând
firul în patru”
– Dragã Nichita Danilov, primele senzaþii,
spaime, obsesii din copilãrie marcheazã în
vreun fel creaþia de mai târziu a unui poet?
Regãseºti asemenea reminiscenþe în propria
operã?
– Da, cred cã da. Sigur cã da. De fapt, niciodatã
nu reuºim sã scãpãm de ele. Cu ele ne naºtem, ºi
ele ne însoþesc ºi ne marcheazã existenþa. Sunt
linii directoare, linii de forþã, nu reminiscenþe. Un
întreg câmp magnetic graviteazã în jurul lor.
Cuvintele se nasc tocmai din aceste spaime, se
înalþã în aer ºi cad înapoi, cu aceleaºi dubii, în
suflet. Marcus Aurelius spune undeva cã o piatrã
nu se încarcã cu o fericire mai mare atunci când se
înalþã în aer ºi nici nu e cuprinsã de o mai mare
disperare, atunci când se prãbuºeºte înapoi.
Evident, filosoful nu se referea la piatra ca atare,
ci avea în vedere conºtiinþa umanã ºi efemeritatea

trãirilor noastre Fãrã spaimele ºi întrebãrile noastre din
copilãrie toatã existenþa noastrã ar fi ºi mai anostã decât e.
– Dar, spaþiul în care trãieºte poetul îi influenþeazã
poezia? Dacã ai fi trãit în altã parte decât la Iaºi,
creaþia ta (mã refer aici nu doar la poezie, dar ºi la
eseisticã, la publicisticã, la prozã) ar fi arãtat la fel?
– Creaþia mea e impregnatã de atmosfera locului în care
vieþuiesc. Existã aici o anumitã lentoare, o anumitã
nostalgie, care s-au transferat în poezia, dar ºi în proza pe
care am scris-o. Nu e vorba numai de decor, ci de ceva
mult mai profund. De ceva smuls ce þine de lungimea de
undã în care rezoneazã sufletul cu lucrurile care-l
înconjoarã.
– Faptul cã gândeºti, vorbeºti, citeºti în douã limbi,
încã din copilãrie, îl percepi ca pe o scindare a
personalitãþii sau ca pe un avantaj?
– Depinde ce înþelegi tu prin aceastã sintagmã…
Limbile pe care le vorbeºti nu-þi scindeazã personalitatea,
ci þi-o fortificã. Unii vorbesc din copilãrie mai multe
limbi. Patru, cinci, ºase. Antioh Cantemir, de pildã, ºtia
vreo 18. Scria în 11. Nu cred ca avea o personalitate
scindatã. Ci dimpotrivã, cred cã limbile pe care le
cunoºtea i-au consolidat caracterul. Au fãcut din el un om
universal.
– Perioada debutului – în revistã, dar mai ales
editorial – a fost una dificilã, a fost uºoarã? Îþi
aminteºti de ea cu nostalgie, cu amãrãciune, cu
revoltã?
– A fost una foarte dificilã. Dar mã gândesc la
ea cu bucurie, chiar dacã am primit de la CNSAS
urmãtoarea notã, datatã 1 octombrie 1979, pe care
o reproduce mai jos: „Sursa (LUCIAN, n.n.) vã
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informeazã unele aspecte legate de numitul Nichita
Danilov: la masa festivã prilejuitã de comunicarea
rezultatelor la concursul de poezie al Ed. Junimea, în
urma cãruia unul dintre câºtigãtori este numitul NICHITA
DANILOV, acesta a afirmat: am reuºit sa-i pãcãlesc dacã
mi-au premiat ºi acceptat poeziile, unele bisericoase. Sã
mai zicã cineva cã nu ne întoarcem la epoca religiei în
poezie... Erau prezenþi ªtefan Mitroi (red.-ºef al revistei
Opinia studenþeascã, n.n.) ºi sursa. ªtefan Mitroi n-a
manifestat nici aprobare, nici dezaprobare fata de spusele
concurentului ºi câºtigãtorului Nichita Danilov.
LUCIAN”. Dupã aceastã „nevinovatã” delaþiune a
necunoscutei surse Lucian, volumul meu de debut ar fi
trebuit sa fie dat la topit. Nu s-a întâmplat totuºi aºa.
Mâna destinului a vrut sã fie altfel. Într-adevãr, a avut loc
o agapã. Care s-a prelungit destul de mult. E posibil ca tu
însuþi, Augustin, sã fi participat la ea. Cuvintele pe care
le-am spus atunci la masã au fost reproduse cu fidelitate
de SURSA LUCIAN. Existã, desigur, ºi niºte accente
peiorative, care-l deconspirã. Eu nu am folosit cuvântul
„bisericoase”. Ci, probabil, am spus „mistice”. Sursa însã
a dorit sã îngroaºe tonul. Tocmai pentru a mã prezenta în
faþa organelor într-o luminã anacronicã. Nu sunã prea
bine acest cuvânt când îl legãm de poezie. Delaþiunea
izvorãºte dintr-o frustrare literarã. Ea are ca sursã invidia
umanã… Am cãutat sã reconstitui scena ºi sã aflu cine se
ascunde în spatele cuvântului Lucian. Perimetrul în care
s-a consumat dialogul e legat de Casa Tineretului,
Biblioteca Eminescu ºi fostul restaurant Expres. Cineva a
dorit sã-l arate cu degetul ºi pe Mitroi. Iatã, ªtefan Mitroi
n-a reacþionat. Prin urmare e ºi el subversiv. Staþi cu ochii
pe el! Nu era cazul: poetul ªtefan Mitroi era uns
cu toate alifiile. Denigrarea nu avea cum sã-l
afecteze. În ce mã priveºte, el a avut faþã de mine
o atitudine mai mult decât onestã. El a fost acela
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care, în ’78, cred, mi-a publicat un grupaj consistent de
poezii în cadrul Bibliotecii revistei Opinia. Eram, pânã
atunci, un anonim. Grupajul din Opinia a fost foarte bine
primit în lumea literarã ºi mi-a deschis multe porþi închise
pânã atunci. Am reuºit sã public în Convorbiri literare ºi
în Cronica. A urmat, apoi, debutul editorial. Preºedintele
juriului care a girat concursul de debut al Ed. Junimea a
fost profesorul Constantin Ciopraga. Nu mã cunoºtea
defel. Mi-a citit volumul ºi i-a plãcut. Au existat presiuni
venite din partea diferitelor cercuri, literare ºi
extraliterare. Se dorea un alt câºtigãtor. Profesorul nu a
cedat. A rãmas ferm pe poziþiile sale. De la câºtigarea
concursului ºi pânã la apariþia volumului s-au scurs câteva
luni bune (un an). Deja aveam dosar. ªi deja tovarãºii
acþionau. Delaþiunile nu m-au putut însã opri din drumul
meu. Profesorul Ciopraga a fost pentru mine un om
providenþial. Îi sunt recunoscãtor ºi azi. Cât despre Sursã,
Dumnezeu s-o aibã în pazã…
– Când ai conºtientizat momentul cã s-a nãscut o
generaþie nouã de poeþi – cea optzecistã? Poate fi
marcat de gestul lui Laurenþiu Ulici de la Colocviul
Naþional de Poezie de la Iaºi din 1978, la care ai
participat/asistat, când a cedat spaþiul lui de discurs
unor tineri poeþi sã-ºi citeascã poemele?
– Din pãcate nici nu am participat, nici nu am asistat la
acest colocviu. Nu mã impusesem încã pe scena literarã
ieºeanã. Dar i-am vãzut atunci, mai bine zis, întrezãrit, pe
treptele Stud Bar-ului, pe Traian T. Coºovei, alãturi de
alþi tineri optzeciºti… Arãtau ca niºte zei tineri în blugi.
Intrau în bar, dar pãreau cã s-au nãscut ºi au trãit în
bibliotecã. Spre deosebire de ei, eram hârºâit prin
viaþã.
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– Aveai vreun complex de poet provincial la începutul
anilor ‘80, când se vorbea/scria cã optzeciºti sunt
doar cei de la Cenaclul de Luni de la Bucureºti?
– Nu. ªtii bine cã nu. M-ai cunoscut în acei ani. Aveam
o încredere nemãrginitã în propriile-mi forþe. Eram sigur
cã sunt cel mai bun... De, pãcatele tinereþii. Eram un mare
orgolios. Rolul Cenaclului de Luni a fost foarte important
pentru impunerea generaþiei noastre. Atunci porþile
literaturii s-au deschis nu numai pentru capitalã, ci ºi
pentru provincie.
– Noua Junime de la Casa Pogor, reînfiinþatã în 1976
ºi unde combãteai tot din douã în douã sãptãmâni, nu
þi se pare cã a contribuit ºi ea la consolidarea
generaþiei de care vorbim? Mã gândesc cã acolo
citeai tu, citeau Lucian Vasiliu, Liviu Ioan Stoiciu,
Cassian Maria Spiridon, Mariana Codruþ...
– Noua Junime a avut, dupã opinia mea, un rol modest
în acest sens. Fãrã Bucureºti nu ne-am fi impus. În ce mã
priveºte, nu prea mã înghesuiam sã merg pe la Pogor, cum
nu mã înghesui nici acum. Cenaclul Junimea nu a avut
nici un rol în formarea mea. M-am format bãtând în lung
ºi în lat Iaºii, disecând firul în patru. M-am format citind
enorm de multã literaturã între patru pereþi ai camerei
unde locuiam, ºi m-am format discutând cu tine ºi cu alþi
doi-trei tineri, în contradictoriu, diverse subiecte literare.
M-am format mai degrabã la Rarãu ºi Corso sau chiar la
BJATM, unde am lucrat, înconjurat de maldãre de fiare,
ca economist. Liviu Ioan Stoiciu nu datoreazã nici el
nimic Noii Junimi, ºi nici Cassian Maria Spiridon, care a
fost privit acolo ca un paria. Despre restul n-aº putea
spune mare lucru. ªi Lucian, ºi Mariana Codruþ, ºi Dan
Movileanu, e posibil sã se fi format la Noua
Junime. Ei erau stâlpii cenaclului. De altfel,
criticul literar Daniel Dimitru, mentorul Junimii,
m-a primit cu multã rezervã.
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– Ce importanþã crezi cã a avut prietenia literarã în
coagularea generaþiei?
– A avut pânã la un anumit punct. Prieteniile literare
pot coagula o miºcare, pânã la un anumit punct. E ca la o
formaþie. Se încheagã un grup. Dupã care fiecare cautã
sã-ºi gãseascã propria sa voce. În momentul când vocile
devin distincte, prieteniile încep sã cadã. Apoi, prieteniile
nu pot þine de valoare. ªi atunci grupul atrage ºi alte voci.
Cam asta-i.
– Revista noastrã a dezvãluit prin Luca Piþu cã erai
urmãrit de Securitate. Am aflat acest lucru ºi din
dosarul meu de la CNSAS. Cum ai traversat acei
ani? Erai stresat, disperat, încrâncenat?
– Cred cã destul de încrâncenat. Simþeam cã nu mai pot
suporta. Dacã aº mai fi rãmas la Convorbiri, unde era o
atmosferã îngrozitoare, probabil cã aº fi recurs la un gest
de protest suprem. Mi-e ºi groazã sã mã gândesc la ce aº
fi putut face… Aº fi uitat de acei ani, dacã nu mi-ar fi
adus de ei aminte cineva… Un fost disident, un minunat
tovarãº de drum ºi suferinþã din anii ’80, poetul Liviu
Antonesei… Întâmplarea a fãcut ca la finele anului 2004,
în cadrul unei manifestaþiuni literare, ce avea drept temã
implicarea scriitorului în viaþa cetãþii, Liviu sã-mi
„înmâneze” oarecum oficial (a se citi „în public”) un
document emis de fosta Securitate, mai exact de tovarãºul
colonel Ciurlãu Constantin, ºi înaintat, spre rezolvare,
tovarãºei Maria Ghiþulicã, prim-secretar de partid al
judeþului în anii 80. Documentul se referã la cazul
poeþilor BRUMARU EMIL ºi DANILOV NICHITA,
angajaþi cu câte o 1/2 normã de corector la revista
Convorbiri literare. Pentru cã în presã s-au
vehiculat fel de fel de aberaþii privind statutul meu
politic din anii premergãtori evenimentelor din
Decembrie 1989, voi reproduce câteva pasaje
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edificatoare din aceastã Notã informativã, în scopul de a
lãmuri lucrurile: unele pasaje privesc persoana poetului
Emil Brumaru, altele se referã direct la persoana mea.
Menþionez cã, într-adevãr, în perioada 1983-1989 am
lucrat la revista Convorbiri literare cu 1/2 normã de
corector, cealaltã doime fiind atribuitã poetului Emil
Brumaru. Din cauza situaþiei limitã în care ne aflam,
devenisem ceea ce se numeºte „un caz”. Documentul
semnat de cãtre colonelul Ciurlãu Constantin prezintã
interes din mai multe puncte de vedere. El ne atrage
atenþia, în primul rând, asupra faptului cã lumea literarã
era în vizorul organelor de securitate. Ne dezvãluie apoi,
în subtext, ºi modul cum acþionau acestea. În cazul de faþã
s-a fãcut apel la „persoanele de influenþã”, dupã cum
rezultã din Nota informativã: „În decursul timpului s-a
acþionat pentru influenþarea pozitivã a celor doi prin
persoane cu ascendenþã asupra lor.” Cine erau aceste
persoane de influenþã de care uza la nevoie securitatea se
înþelege de la sine. Mulþi dintre aceºtia erau chiar prieteni
apropiaþi. Accesul la dosare ar constitui un pas spre
identificarea acestora. M-am gândit de multe ori sã
înaintez CNSAS-ului o cerere, în vederea consultãrii
dosarului confecþionat de Securitate (dacã mai existã,
desigur), dar m-am oprit, de fiecare datã, la jumãtatea
drumului. Dezvãluirile „spectaculoase” cu privire la
angajamentul poetului ªtefan Augustin Doinaº, un simbol
al rezistenþei anticomuniste, mi-au lãsat un gust amar în
suflet. Delatorii ºi persoanele „de influenþã” (probabil
erau douã categorii de grade diferite) fãceau parte din
breasla noastrã, unii dintre ei având, poate, un trecut
destul de glorios. Asta pe de o parte, pe de altã parte, nui putem judeca în necunoºtinþã de cauzã pe
oamenii integri cum au fost regretatul Alexandru
Paleologu sau ªtefan Augustin Doinaº, care, cu
sau fãrã voia lor, au devenit oamenii de sprijin ai
securitãþii. Dacã în privinþa lui Paleologu din
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propriile-i confesiuni cunoaºtem împrejurãrile care l-au
fãcut sã semneze pactul de colaborare cu diavolul, în
privinþa autorului Mistreþului cu colþi de argint nu avem
aceste date. Alexandru Palelologu a avut puterea de se
spovedi public, ªtefan Augustin Doinaº a luat secretul sãu
în mormânt. Primul ºi-a recunoscut în timpul vieþii, chiar
la începutul anilor 90, vina. Cel de-al doilea nu s-a
spovedit nici pe patul de moarte. Am vorbit însã de
împrejurãri. Nu ºtim care au fost presiunile care s-au fãcut
asupra sa, oricum cred cã ele au existat, nu cred cã poetul
ªtefan Augustin Doinaº s-a înregimentat cu de le sine
putere. Vina lui e ca nu a mãrturisit la timp ºi prin aceasta
a fost ºantajabil pe tot parcursul activitãþii sale
parlamentare. În privinþa pactului cu diavolul, interesantã
mi se pare a fi opinia istoricului Alexandru Zub, unul din
oamenii care au înfundat puºcãriile comunismului,
privind colaborarea unui alt scriitor, Alexandru Ivasiuc.
Din discuþiile pe care le-am purtat pe aceastã temã cu
distinsul istoric, acesta mi-a spus, în mare, urmãtoarele:
nu putem judeca omul printr-un simplu act, dacã nu
cunoaºtem ºi circumstanþele care l-au determinat sã facã
acest pas. În privinþa lui Ivasiuc, conform mãrturiei unui
fost tovarãº de detenþie al lui Alexandru Zub, scriitorul ar
fi fost supus la o torturã cumplitã din partea
anchetatorilor. Ofiþerul de securitate care îl interoga i-a
arãtat, cel puþin aºa am reþinut eu, un document prin care
scriitorul fãcuse mãrturisiri, asumându-ºi vina.... Pe o
laviþã, zãcea un om zdrobit, cu faþa transformatã într-o
masã de carne sângerândã. I s-a spus cã acesta era Ivasiuc.
Putea sã fie el, sau oricine altul, omul întins pe laviþã cu
faþa în sus îºi pierduse identitatea. Dar sã revenim la
subiect. Faptul acesta s-a petrecut în anii ºaizeci,
în timpul regimului lui Gheorghiu Dej. Între timp,
metodele de constrângere ale regimului comunist
se perfecþionaserã. Anchetatorii deveniserã mult
mai rafinaþi. Metodele de torturã erau altele. Noua
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securitate profita de pe urma ravagiilor pe care le fãcuse
vechea securitate. Era suficient acum sã-i rosteºti numele,
ca pãrul þi se fãcea mãciucã. Dupã cruntele represiuni din
anii 50, a intervenit o perioadã de destindere. Regimul
avea nevoie de credibilitate externã. Pentru aceasta a
fãcut unele concesii. ªurubul fusese slãbit pentru o
perioadã de timp. Dupã care a intervenit din nou îngheþul,
pentru ca în ultimii ani ai ceauºismului România sã intre
într-un blocaj total. În anii 80, regimul era într-o crizã
profundã. În acest context, organele lucrau cu prudenþã.
Pe de o parte cãutau sã menþinã societatea sub control. Pe
de alta, pregãteau, din umbrã, rãsturnarea regimului. Se
lucra, cum se spune, la douã capete. Atât pe plan extern,
cât ºi pe plan intern. În acest context, probabil disidenþa a
fost întreþinutã, toleratã, poate chiar stimulatã. Scriind
aceste rânduri, îmi reîmprospãtez la nivel afectiv
amintirile acelor sumbri ani. Totuºi, comparativ cu
metodele aplicate în anii 50, ce s-a întâmplat în anii 70-80
pare o copilãrie... Documentul pe care îl reproduc mai jos
meritã o analizã mai atentã. El a fost emis de cãtre
Constantin Ciurlãu, ultimul ºef al securitãþii ceauºiste
ieºene, fiind adresat primului secretar al judeþului,
tovarãºa Maria Ghiþulicã.
Tovarãºa Prim-Secretar
Vã înaintez o Notã referitoare la poeþii BRUMARU
EMIL ºi DANILOV NICHITA, cu rugãmintea de a
dispune rezolvarea problemelor acestora.
Colonel,
Ciurlãu Constantin
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NOTÃ
BRUMARU EMIL
- poet, membru în consiliul de conducere al
Uniunii Scriitorilor din R.S. România, în vârsta

de 49 ani, neîncadrat politic, de profesie medic, în
prezent corector cu 1/2 normã la Revista „Convorbiri
Literare”. A profesat medicina în localitatea Dolhasca,
judeþul Suceava, pânã în 1977, când a demisionat ºi s-a
stabilit în Iaºi. Preocupãrile imorale din acea perioadã
au condus la excluderea din rândul membrilor P.C.R. Din
1977 pânã în 1983, când s-a încadrat la actualul loc de
muncã, a fost fãrã ocupaþie.
Din 1980, pe fondul unor manifestãri de nemulþumire
cãrora le dãdea o tentã politicã, a intrat în atenþia
grupului de la Paris condus de Monica Lovinescu, care,
pentru a-l atrage în acþiuni aºa-zis protestatare ºi
disidente, l-a propus pentru o bursã de documentare în
Franþa, prin „Fundaþia pentru întrajutorare intelectualã
europeanã”, iar postul de radio „Europa liberã” a fãcut
de atunci mai multe referiri ºi comentarii cu privire la
situaþia lui. Deoarece BRUMARU EMIL nu a primit
aprobare de a pleca în Franþa, oferta de bursã a fost
repetatã în cuantum crescând – de la 1.000 la 5.000
franci – câþiva ani la rând, concomitent cu intensificarea
publicitãþii în jurul numelui sãu, la posturile de radio
strãine, îndeosebi la „Europa liberã”, pentru a-l incita la
acþiuni revendicative.
În acest context, a avut în diverse ocazii manifestãri ori
atitudini tendenþioase la adresa conducerii superioare de
partid ºi de stat ºi a unor mãsuri privind politica în
domeniul cultural, eschivându-se de a scrie lucrãri cu
caracter angajant. Pe de altã parte, una din cauzele
acestor manifestãri a constituit-o nemulþumirea cã, fiind
un poet apreciat, cu lucrãri premiate ºi cu funcþie în
Uniunea Scriitorilor etc., nu i se creeazã condiþii
de a obþine un post cu normã întreagã.
De mai mulþi ani este în relaþii, printre alþii, cu
PETRESCU, actualmente aºa-zis scriitor
disident.
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NICHITA DANILOV
- poet, membru stagiar al Asociaþiei Scriitorilor Iaºi, în
vârsta de 36 ani, neîncadrat politic, profesie economist,
în prezent corector cu 1/2 norma la Revista „Convorbiri
literare”, coleg cu BRUMARU EMIL.
Pânã în 1983, când s-a angajat la actualul loc de
muncã, a lucrat la B.J.A.T.M. ca economist.
Considerã cã face parte din aºa-zisa „generaþie „80”,
formatã din tineri cu veleitãþi scriitoriceºti care nu ar
dispune de condiþii corespunzãtoare pentru afirmare,
acuzând de acest fapt politica partidului ºi statului nostru
în domeniul cultural ºi atitudinea „obstrucþionistã” a
scriitorilor consacraþi. Pe acest fond este cunoscut cu
manifestãri ºi poziþie tendenþioasã, exteriorizând
concepþii politice necorespunzãtoare, iar nemulþumirilor
personale încearcã sã le imprime o tentã politicã. S-a
bucurat de aprecierea presei cu privire la creaþia sa, deºi
aceasta are un caracter abstract, fãrã conþinut patriotic,
fapt ce i-a dat un mai mare imbold în a se considera
scriitor nedreptãþit.
Nemulþumirile au la bazã, pe de o parte, situaþia de
corector cu 1/2 normã, iar pe de altã parte nevalidarea
de cãtre Uniunea Scriitorilor, în 1987, a premiului
Asociaþiei Scriitorilor Iaºi pe 1985, ce-i fusese acordat
iniþial, pe motiv cã la data publicãrii cãrþii ce trebuia
premiatã nu era membru al Asociaþiei.
În decursul timpului s-a acþionat pentru influenþarea
pozitivã a celor doi, prin persoane cu ascendenþã asupra
lor. Ca urmare, au renunþat un timp la anumite
manifestãri, fiind determinaþi, totodatã, sã foloseascã
posibilitãþile legale în vederea rezolvãrii problemelor
personale. De asemenea, mai ales BRUMARU
EMIL ºi-a îmbunãtãþit calitatea actului
profesional, dovedind mai multã conºtiinciozitate
ºi solicitudine. La rândul sãu, DANILOV
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NICHITA a uzat de cãile legale – memorii, audienþe etc.
la diferite niveluri ºi organe, îndeosebi pentru obþinerea
unui loc de muncã adecvat preocupãrilor lui literare.
În ultima perioadã de timp se constatã o accentuare a
influenþelor negative ºi incitatoare exercitate asupra lui
BRUMARU EMIL ºi DANILOV NICHITA, direct sau
indirect, de cãtre DAN PETRESCU ºi elementele din
anturajul lui, precum ºi o recrudescenþã a interesului
cercurilor ostile din exterior în scopul de a exploata
nemulþumirile lor pentru a-i angrena la acþiuni disidente
de rãsunet. În context, se dezvoltã publicitatea în jurul
numelor acestora, acreditându-se ideea cã ar fi scriitori
„persecutaþi”, cãrora li s-ar refuza posibilitatea ocupãrii
unor locuri de muncã pe mãsura valorii lor.
Se remarcã, atât la BRUMARU EMIL, cât ºi la
DANILOV NICHITA, tendinþa de a se lãsa antrenaþi la
asemenea acþiuni, pentru a atrage atenþia asupra situaþiei
lor, concomitent cu recrudescenþa manifestãrilor
tendenþioase ºi ostile. Astfel, BRUMARU EMIL afirmã cã
nu mai poate suporta „umilinþa ºi nedreptatea”, ameninþã
cã va apela la organisme din exterior pentru a-ºi pleda
cauza, întrucât a constatat cã „aici nu se gãseºte nici un
fel de înþelegere”. În acelaºi timp, DANILOV NICHITA
face pregãtiri pentru a declara greva foamei, cu
asigurarea publicitãþii de rigoare în strãinãtate.
Problema principalã pe care aceºtia o revendicã este
asigurarea unor locuri de muncã cu normã întreagã ºi
adecvate preocupãrilor literare. De menþionat cã
rezolvarea transferului pentru DANILOV NICHITA ar
permite întregirea normei ºi în ce-l priveºte pe
BRUMARU EMIL.
Câteva concluzii… În primul rând trebuie sã
þinem cont cã avem de-a face cu un raport oficial
adresat primului secretar al judeþului. Dupã toate
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probabilitãþile el nu a fost fãcut din propria iniþiativã a
fostului colonel Constantin Ciurlãu, ci la cererea
conducerii partidului, care, din diverse surse cunoºtea în
amãnunt situaþia de la Convorbiri literare. Raportul, dupã
cum s-a vãzut, e fãcut profesionist, cuprinzând toatele
elementele unei informãri corecte. El atrage atenþia
asupra pericolului pe care-l reprezenta Europa liberã ºi
cercul lui Dan Petrescu. Am impresia însã cã raportul e
doar faþa vizibilã a modului cum lucra securitatea. Mai
existã însã, în mod cert, ºi o faþã invizibilã. Securitatea
avea toate, dupã cum am mai spus, datele cã zilele
regimului sunt numãrate. De aceea se pregãtea pentru o
schimbare de gardã. Cu certitudine, nimeni nu bãnuia
întorsãtura pe care aveau s-o ia evenimentele.
Deocamdatã, trebuia sã ne aliniem la schimbãrile ce
apãruserã în Est. Regimul Ceauºescu devenise anacronic.
Era greu de suportat chiar ºi pentru cei din sistem. Se
lucra din umbrã. Pe de o parte, Securitatea îºi fãcea
datoria, menþinând ordinea ºi informând organele de
partid, pe de alta contribuia la compromiterea ºi
destabilizarea lui. În acest sens, tind sã cred cã disidenþa a
fost toleratã sau stimulatã de organe. Dacã n-ar fi fost aºa,
cum ar fi fost posibil sã se stabileascã dintr-un apartament
din Iaºi o convorbire telefonicã în direct cu postul de
radio cel mai indezirabil pentru regim, Europa Liberã?
Dupã cum s-a vãzut mai târziu cã unii dintre oamenii care
lucrau acolo nu erau altceva decât agenþi ai securitãþii
infiltraþi în redacþie. Probabil cã în ultimii ani ai regimului
aceºti agenþi fuseserã racolaþi ºi de alte forþe. Prin
intermediul lor (e doar o presupunere) s-au fãcut contacte
cu „reformiºtii” din cadrul securitãþii ce activau în þarã.
Au existat, probabil, douã curele de transmitere a
informaþiilor, una din România spre Vest, alta
spre Est. Pânã în momentul revoluþiei, punctele de
vedere ºi scopurile urmãrite de Est ºi de Vest
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coincideau în mare parte. Oricum, securitatea lucra destul
de fin, încercând sã manipuleze nemulþumirea populaþiei
în folosul sãu... Disidenþii erau pregãtiþi sã devinã un fel
de carne de tun. În caz cã miºcarea eºua, s-ar fi dat vina
pe ei. Manipularea lor era previzibilã pânã la un anumit
punct. Securitatea, în cazul preluãri puterii, era dispusã sã
le facã unele concesii. Nu multe, desigur, dupã cum s-a
vãzut. Într-un fel, ei îi considerau oamenii lor. De aceea
le-au ºi fãcut dosare ca în momentul ieºirii din front sã-i
poatã compromite.
...În fine, sã revenim la raport. Având în vedere situaþia
tensionatã de la revista Convorbiri literare, organele
specializate, dupã cum s-a vãzut, au adoptat urmãtoarea
tacticã: „În decursul timpului, s-a acþionat pentru
influenþarea pozitivã a celor doi, prin persoane cu
ascendenþã asupra lor. Prin urmare, au renunþat un timp la
anumite manifestãri, fiind determinaþi, totodatã, sã
foloseascã posibilitãþile legale în vederea rezolvãrii
problemelor personale.”
Influenþa „pozitivã” a persoanelor binevoitoare a avut
un caracter vremelnic. Influenþe nocive ale unor grupãri
opozante din interior, precum ºi „recrudescenþa
interesului unor cercuri ostile din exterior” au avut darul
de a pune gaz pe foc, cei doi poeþi pregãtind acþiuni
„disidente de rãsunet”, cum caracteriza colonelul Ciurlãu.
Citãm din document: „Se remarcã atât la BRUMARU
EMIL, cât ºi la DANILOV NICHITA tendinþa de a se
lãsa antrenaþi la asemenea acþiuni, pentru a atrage atenþia
asupra situaþiei lor, concomitent cu recrudescenþa
manifestãrilor tendenþioase ºi ostile. Astfel, BRUMARU
EMIL afirmã cã nu mai poate suporta «umilinþa ºi
nedreptatea», ameninþã cã va apela la organisme
din exterior pentru a-ºi pleda cauza, întrucât a
constatat cã «aici nu se gãseºte nici un fel de
înþelegere». În acelaºi timp, DANILOV
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NICHITA face pregãtiri pentru greva foamei, cu
asigurarea publicitãþii de rigoare în strãinãtate…” Am
impresia cã intrasem în malaxor ºi numai derularea rapidã
a evenimentelor ne-a þinut într-un fel în neutralitate. De
fapt, în urma acestor intervenþii, eu fusesem mutat de la
Convorbiri literare, unde aveam o jumãtate de normã
(situaþia era mai mult decât umilitoare, eu ºi cu Emil
Brumaru eram priviþi ca niºte simpli salahori, nu aveam
nici un cuvânt de spus în redacþie, iar salariul pe care-l
aveam se ridica la circa 1200 de lei), ca muzeograf la
Casa memorialã G. Topârceanu de pe Ralet. Pentru o
perioadã de timp, atmosfera a fost detensionatã. La
începutul lui octombrie 1989, deºi nu mai aveam nici un
motiv de nemulþumire, am simþit cã nu mai puteam
suporta toatã mascarada la care se deda regimul
Ceauºescu ºi am semnat, cu câteva sãptãmâni înainte de
izbucnirea revoltei de la Timiºoara, scrisoarea
protestatarilor iniþiatã de Mircea Dinescu. Acum stau ºi
mã întreb: oare nemulþumirea mea fusese stimulatã?
Oricum, nu aveam altã alegere. Nu mai rezistam sã stau
de-o parte.
Care ar fi concluziile ce ar putea fi trase în urma
parcurgerii documentului? Una ar fi cã securitatea
urmãrea aplanarea situaþiei ºi soluþionarea solicitãrilor
celor doi scriitori, referitoare la completarea jumãtãþilor
de normã. Încã un focar de disidenþã nu era, desigur, de
dorit la mod oficial de cãtre organele de securitate.
Neoficial, dupã cum am spus, probabil se dorea
menþinerea unei anumite tensiuni. Dacã nu chiar, în
funcþie de anumite împrejurãri, transformarea noastrã
într-un alt focar al disidenþei. Securitatea era obiºnuitã cu
astfel de manipulãri: a scoate din foc castanele cu
mâinile altuia þinea aproape de rutinã.
Referitor la „greva foamei” pe care o pregãtea
poetul Danilov Nichita sau Nichita Danilov... aici
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existã ºi o notã uºor umoristicã. Într-adevãr, în acea
perioadã, pentru a mã fortifica psihic, obiºnuiam sã þin
câte douã-trei zile de post negru. Foarte puþine persoane
din anturajul meu cunoºteau acest amãnunt. ªi totuºi, în
ciuda cercului foarte restrâns de prieteni, chestiunea
aceasta a ajuns la urechile Securitãþii care a tras
concluziile de rigoare. Intuiesc chiar cine ar fi putut
colabora cu organele. Vorba aceea, pânã la Dumnezeu te
mãnâncã sfinþii. Aveam, într-adevãr, atunci câþiva „sfinþi”
în jurul nostru... Personal, nu am nimic de reproºat
tovarãºului colonel Constantin Ciurlãu, autorul notei
informative, în fond, el ºi-a respectat meseria. Dar nu-mi
iese din minte faptul cã niºte prieteni buni, niºte oameni
din preajmã, niºte colegi de breaslã au fost capabili, în
acele timpuri, când totul era pe muchie de cuþit, de
DELAÞIUNE! Am discutat de nenumãrate ori cu Emil
Brumaru despre acest pasaj. Vroiam sã identificãm
persoana, sursa. Bãnuiala a cãzut asupra unui poet... Apoi
însuºi Emil Brumaru a fost suspectat cã ar fi colaborat cu
Securitatea. Acuzaþiile au venit din partea lui Liviu
Antonesei, Dan Petrescu ºi Luca Piþu. Nu mai ºtiam ce sã
cred. Pãi dacã Brumaru a fost turnãtor, îmi ziceam, atunci
înseamnã cã dosarul meu trebuie sã fie imens. Cred cã
totul a fost apã de ploaie.
Ce anume ai aflat din dosarul tãu? Eu pe al meu nu l-am
avut în mânã. Paragraful pe care l-am reprodus e desprins
din dosarul lui Luca sau al lui Liviu Antonesei. Mai am ºi
alte paragrafe provenite din diverse dosare.
– Dar, pentru mai tinerii noºtri cititori/scriitori, n-ai
vrea sã spui cum (nu) intra un poet optzecist în
Uniunea Scriitorilor, pornind, desigur, de la
cazul propriu?
– Nici aici lucrurile nu au stat foarte simplu. În
1980 am debutat. În 1982 aveam douã cãrþi ºi
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premiul de debut al USR. Prin urmare aveam dreptul sã
intru în USR. Am fost validat de Comitetul Asociaþiei
Scriitorilor din Iaºi, de Consiliul Uniunii. Îmi mai trebuia
avizul PCR. Nu l-am primit pentru cã aveam dosar. Am
reuºit sã intru în Uniune în 1986. Au fost ultimele
primiri…
– A avut de învãþat generaþia ta de la Mihai Ursachi,
Emil Brumaru, Virgil Mazilescu, cu care ai fost
prieten?
– Mai legat am fost de Ursachi ºi de Mazilescu. Cu
Emil, în ciuda faptului cã am împãrþit pe din douã o pâine,
nu prea am rezonat.
– Vrei sã evoci pe scurt perioada în care împãrþeai cu
Emil Brumaru norma de corector la Convorbiri
literare?
– Am evocat faptul acesta într-o scurtã povestire. O
reproduc mai jos: «Ajungând la cuvântul „cizmã” ºi dând
apoi cu nasul ºi de „tãmâie”, Corectorul principal sãri ars
de pe scaunul lui metalic, se repezi nervos spre uºã ºi
scoase un urlet atât de cumplit, încât se zgudui toatã
redacþia din temelii, iar redactorii care la acea orã
obiºnuiau sã joace ºah, stând aplecaþi deasupra birourilor
ºi din când în când pufãind din þigarã, îºi îndoirã spinarea,
cocârjându-se peste tabla de joc ºi fãcându-se din ce în ce
mai mici, îºi astuparã cu degetele urechile, zicând în sinea
lor: „Iar l-a apucat”. Liniºtindu-se aproape pe loc,
Corectorul principal spuse cu o voce ascuþitã: „Iar”. Dupã
care, suflându-ºi tacticos nasul în batista sa de catifea,
intrã în cãmãruþa corectorilor ºi se aºeazã la locul sãu de
la fereastrã, comentând nemulþumit în timp ce îºi
îndrepta ochelarii pe nas: „Ãºtia nu mai pot de
bine. Râd toatã ziua ºi se distreazã jucând ºah. De
graºi ce sunt, nu-ºi mai încap în propria lor piele.
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Ar trebui sã dau un pic iama în ei. Bãga-le-aº sârmã-n
nas...” Dupã ce mai corectã câteva rânduri, Corectorul
principal se enervã din nou, de data aceasta îl scoase din
papuci cuvântul „aghiazmã” ce rima cu „mireasmã”,
drept care, nãvãlind pe uºã, rãcni din toþi bojogii: „Mãi
beliþilor, vã bag în ºahu’ mãsii!” Apoi se întoarse în birou
ºi mai corectã o paginã de revistã…. Corectorul secundar
nu spuse nimic, dar bãgã totul la cap ºi, atunci când
principalul se duse sã bea apã, îºi exersã ºi el timid glasul,
rãcnind pe un ton scãzut: „ªapca nebunului, în gura
tutunului. Ghici ghicitoarea mea”. „Cine rãcneºte în halul
ãsta? întrebã redactorul-ºef, scoþându-ºi nasul vânãt pe
uºa întredeschisã. Ce se întâmplã aici? Vã rog sã încetaþi,
am nevoie de liniºte. Unde vã treziþi?” „Ia mai dã-l
dracului, spuse Corectorul principal, intrând cu o canã de
apã în chichineaþa destinatã corectorilor ºi ameninþând, în
acelaºi timp, cu pumnul uºa redactorului-ºef, ce tocmai se
închidea cu zgomot. Noi bem ºi corectãm hârþoage,
înghiþind nu prostie umanã turnatã în formã de litere, ci ºi
plumb, în timp ce redactorii-ºefi se delecteazã cu
colaboratoare, cu versuri, sâni, picioare lungi ºi votcã. ªi
aceasta se cheamã distribuþia echitabilã a muncii în
socialism.” Punând cana pe ºpalturile risipite pe biroul
sãu pãtat de cafea ºi pix, Corectorul principal bodogãni:
„Ce, n-am dreptul sã urlu? Scrie cumva în Constituþie cã
în Republica Socialistã România urletul în redacþii e strict
interzis? Nu-i interzis. Atunci am sã urlu pânã când o sã
zboare pe fereastrã toate piesele de ºah. Calmându-se,
Corectorul principal luã o pastilã pentru dureri de cap.
Sorbi trei picãturi de apã din canã, mai luã o altã tabletã
pentru greaþã la stomac ºi una pentru „durerile care-l
supãrau undeva jos, într-un loc cuprins între
genunchi ºi talpã, unde apãruse un fel de bubã, pe
care el o poreclise „buba metafizicã” ºi aceasta
tocmai pentru cã nu putea suferi nici bubele, nici
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metafizica, dupã cum nu putea suferi cuvintele „ursachi”,
„stãnescu”, „ioanid”, „blandiana”, ci doar „tamara”,
„giosu” ºi „dimov”. Faþã de aceste toate denumiri,
Corectorul principal avea din când în când alergie. ªi
dacã le auzea rostite în preajmã, simþea cum „buba
metafizicã” de la picior redevine activã, aruncând lavã,
amestecatã cu puroi, peste ciorapii sãi viºinii. Aducânduºi aminte de toþi aceºti termeni, ce fãrã voia sa vuiau acum
în cap, Corectorul principal spuse: „Hai sã terminãm
odatã, cã ne apucã noaptea aici”. Corectorul secundar,
punându-ºi pixul pe masã, spuse ºi el: „Hai!”… În trei
secunde, corectorii îºi strânserã lucrurile de pe masã, le
bãgarã în genþi ºi închizând încet uºa, dispãrurã, fie
intrând, ca de obicei, în primul bar, unde se cinstirã
comandând pe rând votci mici ºi cafele mari, înjurând pe
redactorul-ºef ºi fãcându-l albie de porci pe secretarul
general de redacþie care-i exploata la sânge. Stãturã în bar
ºi pe terasã pânã afarã se întunecã de-a binelea; atunci îºi
mai comandarã câte un rând de votci ºi, dându-le imediat
pe gât, se grãbirã sã ajungã acasã. Pe drum, Corectorul
secundar îi recita Corectorului principal Cântecul
buldozerului Ioanid Romanescu: „Nimic de înger nu are,
deci nu se cântã/nu cãutaþi frumuseþea acolo unde e
nevoie de forþã/prin toate gropile, prin toate
mizeriile/nepãsãtor trece scrâºnind buldozerul/peste conducte vechi ºi resturi de cazemate/peste bucãþi de sticlã,
sârme ºi oase/în urma lui puteþi merge oricând/un patinoar
se face drumul sub ºenilele buldozerului/prin bãlãrii ºi
duhori de canale/prin fumul galben al dãrâmãturilor/pe
unde orice memorie devine schematicã/locuri pentru
statui pregãteºte buldozerul/ºi chiar dacã nu poate fi ceea
ce este/nu-l uitã careva la marginea oraºului/nu-l
gãseºte abandonat cu pietre ºi iarbã în gurã/pentru
cã prea mult metal în el are buldozerul/nimeni nu
confundã buldozerul/nimeni nu dã piept cu
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buldozerul/pe nimeni nu-l izbeºte nu-l calcã
buldozerul/toþi spun acesta e buldozerul”. Corectorul
secundar îl sfãtuia pe celãlalt corector sã înveþe lecþia
buldozerului ºi s-o aplice atât acasã, cât ºi în redacþie.
Corectorul principal însã dãdea deznãdãjduit din mâini,
zicând: „Mi-e silã!” Ajungând acasã, Corectorul principal
îi rugã pe ai lui sã nu facã zgomot, sã nu se certe decât în
bucãtãria care se afla tocmai în fund ºi de unde zgomotul
ajungea cu greu pânã în cãmãruþa lui. În aceastã cãmãruþã,
ardea de obicei un beculeþ roºu, pâlpâind ca o candelã, la
lumina cãruia Corectorul principal, stând întins pe divan,
îºi corecta propriile sale creaþii pline de tot felul de melci,
ceºti de cafea, motani, detectivi ºi femei cu patru sâni de
catifea… În vis, îi apãreau lanuri întregi de litere ºi cifre
deasupra cãrora zburau buldozere ºi cai. Tresãrind prin
somn, el recita plin de spaimã poezia Nuntã în cer a
magistrului Mihai Ursachi: „Un cer nebun de luminã
tresare din noaptea definitivei tãceri ca o salvã de tun.../
Osana, osana, la sfera a ºaptea/gloria gloriei, cer de
luminã nebun!/Adio, tãcuta mea piatrã care sunt eu,/fir
dulce de iarbã ce sunt, lucrãtor/care sunt la miresme, bondar... Am fost cicisbeu/ci iatã acum cu luminã mã-nsor./
O, goarnele nunþii mã cheamã degrabã,/trãsura e jos, mai
încet, mai încet.../„De când te aºtept, mult iubite, acum
sunt o babã,/iar tu, bag de seamã, aduci a schelet...”.”Nu
cumva?” - îºi zice scãldat în sudori Corectorul. „Nu
cumva?” ªi vãzu în faþã un schelet acoperit de ºpalturi.»

Dincolo de aceastã anecdotã, munca de corector nu-þi
oferã prea multe satisfacþii. Nu aveam nici un cuvânt de
spus în redacþie, iar când ieºeam pe stradã aveam
parte doar de reproºuri. Stresaþi fiind sã corectãm
cât mai bine textile ideologice, lãsam greºeli cu
nemiluita în articolele literare. Când ne vedeau,
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autorii mai-mai cã erau gata sã ne linºeze… N-a fost prea
plãcut…
– În sfârºit, dupã 1990, þi-ai publicat liber cãrþile de
poezie, de prozã, de eseu. Ai fost comentat, premiat,
þi s-au vândut cãrþile. Recent, Istoria criticã... a lui
Manolescu îþi dedicã o paginã. Cum te regãseºti în
ea?
– În fond, Istoria... este o afacere personalã a criticului
Nicolae Manolescu; cel puþin partea care se ocupã de
literatura contemporanã. Ce-aº putea sã spun, în esenþã, e
cã va veni curând timpul când Nicolae Manolescu îmi va
lustrui bocancii mei de mujic de la Climãuþii Sucevei, iar
Mircea Cãrtãrescu, pe care Domnia Sa l-a ridicat atâta în
slãvi, se va apleca sã-mi lege ºireturile. Atunci, o parte din
nedreptãþile pe care criticul le-a fãcut scriitorilor
contemporani vor fi rãzbunate. Chiar îl vãd pe distinsul
critic aplecat peste bocancii mei. Îi aud ºoapta graseiatã:
„E bine aºa, Nichita?”. Iar eu îi voi rãspunde: „Vedeþi,
domnule Manolescu, acolo, la bombeu, mai e o micã
patã!”. Cu toatã simpatia.
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– Dragã Gellu Dorian, trãieºti ºi scrii într-un
colþ de þarã, acolo unde dacã pui harta în cui
se dezechilibreazã, dar nu foarte mult. De
acolo, de lângã Botoºani, Eminescu a plecat
la Cernãuþi, la Iaºi, la Bucureºti, la Berlin, la
Viena… Tu stai acolo ºi nu plângi, scrii. Nu
te simþi deloc marginal(izat)? La propriu, la
figurat…
– Este adevãrat, harta se dezechilibreazã aici, la
punctul de frontierã Horodiºtea, cel mai nordic,
dar nu din cauza cuiului ºi purei întâmplãri cã
judeþul Botoºani se aflã aici, ci din cauza greutãþii
marilor valori ale culturii române nãscute pe
aceste meleaguri. Nu este cazul sã le mai enumãr,
cã ar fi redundant pentru cei care le ºtiu deja, chiar
dacã unii, mai sudiºti la chip ºi înfãþiºare ºi
dornici sã fie ei primii în top ºi din acest punct de
vedere, le-au contestat vehement ºi le-au urzit,
chiar ºi post-mortem, un destin chinuit. Dacã tu ai
amintit de Eminescu, un cãlãtor continuu, care a
plecat din fragedã copilãrie de acasã, nu cã n-ar fi

Gellu Dorian

„Optzeciºtii nu trebuie
percepuþi decât pentru
început ca o grupare.
Ei sunt individualitãþi
bine conturate”
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avut cu ce trãi aici, aºa cum nu au acum foarte mulþi tineri
români care au împânzit lumea pentru a-ºi vinde pielea
destul de ieftin, ci pentru a cunoaºte lumea ºi pentru a
scoate din ea tot ce s-a dovedit a fi de valoare peste timp,
tocmai despre el este vorba, paradoxal, atunci când afirm
cã i s-a brodit ºi post-mortem un destin aproape la fel de
crâncen precum a fost cel din timpul vieþii. ªi nu mã refer
în mod special la celebrul numãr din Dilema în care s-a
încercat o minimalizare a valorii eterne a lui Eminescu, ci
chiar la ceea ce se petrece în continuare cu editarea
integralã a operei lui, aºa cum au marii clasici ai
literaturilor lumii, cât ºi cu valorificarea moºtenirii lãsate
de numele lui, de la manuscrise la repere istoricomuzeistice. ªi aici vreau sã spun cã, deºi se face mare
tapaj pe ceea ce s-a fãcut la Ipoteºti pentru memoria lui
Eminescu, în acel Memorial, în spatele cãruia se petrec
alte lucruri decât cele menite sã punã în valoare naþionalã
ºi internaþionalã numele lui Eminescu, în fond nu s-a
fãcut mai nimic pe mãsura respectului pe care-l meritã
memoria lui Eminescu, dacã este sã ne gândim cã pentru
un astfel de reper naþional guvernul României ar fi trebuit
sã aloce sume care sã facã din acel loc cu adevãrat
Weimer-ul României. Or, lãsat la grija unui Consiliu
Judeþean, locul devine un cuibuºor de nebunii ale unui
administrator care se comportã acolo ca pe propria-i
moºie, tinzând ca ceea ce este acolo sã se transforme într-o
banalã casã de culturã. Ba mai mult, botoºãnenii sunt
datori sã facã la Botoºani un Muzeu Naþional Mihai
Eminescu, Botoºanii fiind locul naºterii lui Eminescu,
muzeu care sã fie în directa administrare a Guvernului
României aºa cum este la Stradford Muzeul Shakespeare
în administrarea directã a Casei Regale. Dar am
deviat de la ceea ce trebuia sã rãspund… Eu stau
aici, este adevãrat, ieºind din când în când în
lume, sã vãd cum mai merg lucrurile ºi care este
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diferenþa între o margine de þarã ºi un buric al lumii. Este,
desigur, una foarte mare, dacã este sã ne gândim la tot
felul de avantaje, dar nu neapãrat la acestea, ci la
prejudecãþile care fac din margine un loc uitat ºi din cei
care locuiesc departe fii ai ploii, cum se spune. Nu aº vrea
sã mã simt un marginalizat, deºi, privind reacþiile cele mai
multe, modul cum se face ordinea într-o societate în care
a fi valoare înseamnã a fi în top, aº putea sã spun cã, mai
ales în ultima vreme, simt un aer al nepãsãrii ºi uitãrii
venind dinspre capitalã spre provincie. Încerc sã-l las sã
treacã sau sã se întoarcã spre acolo ºi-mi vãd de treabã.
Mai fug pânã la New York, mai ies prin Europa, cu
prietenii, în câte o vacanþã care-mi mãnâncã economiile
pe un an, apoi mã cufund în proiectele mele care mi-au
adus satisfacþii dar ºi suficienþi inamici. Fiecare cu ce
poate ieºi în evidenþã. Nu fac asta în mod special pentru a
ieºi eu în evidenþã, ci pentru a pune, cât pot de aici, într-o
vitrinã corectã valorile unei poezii cu adevãrat puternice
ºi de lungã rezistenþã. ªi mã refer aici doar la Premiul
Naþional de Poezie Mihai Eminescu, de la care mi s-au
tras suficient de multe. Dar nu asta are importanþã, ci
faptul cã el poate continua ºi scoate într-o adevãratã
reevaluare nume grele ale poeziei româneºti. Se poate
numi asta margine, marginalizare, cum spui? Nu cred.
– Dar, s-o luãm cu începutul. Unde ai copilãrit? Fiind
bãiat, ce cutreierai? Ai avut o copilãrie fericitã?
– M-am nãscut la Botoºani. Am copilãrit la Coºula, la
optsprezece kilometri de oraº, un loc minunat, cu pãduri
de stejari, ulmi, fagi, carpeni, tei, lunci pline de flori ºi tot
felul de jivine ºi pãsãri… Un loc în care istoria a lãsat o
mãnãstire ce dateazã din 1535, ctitorie a lui Petru
Rareº, intratã în memoria timpului prin acel
Irodot de la Coºula descoperit de Iorga în 1909 în
firida bisericii, o transcriere din 1796 a traducerii
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Istoriilor lui Herodot, atribuitã lui Nicolae Milescu
Spãtarul, încã neconfirmatã pe deplin, transcriere
realizatã de grãmãticul Ion Tudurii Copistul la cerea lui
Stavarache Tãutul, un moºier din Huºi, iubitor de carte ºi
care pusese mâna pe originalul traducerii ce se afla la acea
vreme în biblioteca Curþii Domneºti din Iaºi; motive
suficiente pentru mine de-a scrie romanul Cartea
fabuloasã, apãrut în 2003. Am mai copilãrit pe la
Câmpulung Moldovenesc, ca apoi sã mã retrag la
Botoºani de unde nu am mai plecat decât episodic pe ici
ºi colo. Copilãria, privitã cu ochii de acum, nu poate fi
decât fericitã, pentru cã neajunsurile de atunci, supãrãrile
de atunci s-au uitat ºi au lãsat loc acelei nostalgii benefice
ºi utile celor care fac deseori referinþe spre acolo. M-am
nãscut în anul când murea Stalin. Ioan Groºan, la fel ºi el
un nãscut al acelui an, a spus cã suntem produsul iscat din
fericirea orgasmului morþii lui Stalin. ªi, prin urmare, am
prins clipele grele ale întovãrãºirilor, când tata, fost
prizonier în Rusia, cinci ani de zile, era obligat, la nu
mulþi ani dupã ce s-a întors din chinul sovietic,
încropindu-ºi o micã gospodãrie, sã o risipeascã în avut
obºtesc, naþionalizat. Ce copilãrie era aceea când trebuia
sã asiºti la durerea despãrþirii tatei de boii ºi caii lui, de
pãmântul lãsat moºtenire de tatãl lui, mort în rãzboi, când
trebuia sã stai la pândã ºi sã anunþi când veneau
preceptorii ºi activiºtii de partid, colhoznicii sã ne ia totul
contra unei semnãturi prin care spuneau cã eºti de acord
cu hoþia lor naþionalã. Pe cei care spuneau cã nu sunt de
acord ºi se opuneau îi vedeam cu cãtuºe la mâini ºi duºi
de acasã la munci silnice. Eram mici, patru fraþi, ºi nu
înþelegeam mare lucru, crescând apoi în frica aceasta, care
ne-a torturat sufletele ºi ne-a schimbat buna
noastrã tradiþie în viaþã nouã ºi luminoasã de iz
bolºevic… Ca sã vezi…
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– Ce elev ai fost? Strãluceai? Erai interesat de note
mari?
– Un elev bun, sã zic, atâta timp cât nu am rãmas
repetent, nu am avut corigenþe, dar nici premiile nu m-au
cãutat prea mult. Învãþam cât îmi trebuia sã ºtiu. Nu am
uitat mai nimic din ceea ce am învãþat. Nu-mi proiectasem
prea mari vise în primii ani. Mã vedeam un coºulean cu
casã pe deal, la pãdure… Abia mai târziu am fost tentat de
armatã. Am renunþat la timp, din faºã. Apoi am vrut sã mã
fac actor. Am vrut sã studiez pictura. A fãcut-o mai târziu
fiica mea, cu succes. Am început sã scriu, conºtient de
actul creaþiei, din 1968. Prima încercare a fost o epopee
dedicatã lui Gheorghe Doja, din care am scris peste o mie
de versuri. Am abandonat-o, când, un pic mai târziu, l-am
descoperit pe Rilke ºi apoi poezia modernã.
– N-am vrut sã te întreb când ai început sã scrii, dar ai
spus-o ºi e bine. Te rog, în schimb, sã faci un efort de
memorie ºi sã spui când ai avut convingerea intimã
cã vei fi/cã eºti scriitor?
– Mult mai târziu. Poate când Geo Dumitrescu m-a
debutat în România literarã. Dar nici atunci, deºi visam
sã ajung un scriitor bun, apreciat. În copilãrie, am mai
spus de câteva ori asta ºi chiar aºa simþeam atunci,
credeam cã scriitorii nu sunt fiinþe naturale, omeneºti, ci
divine, venite din cer, aºa cum mi s-a spus cã Biblia a
venit direct din cer. ªi credeam cã tot ce este scris în cãrþi
vine de acolo. Dar când am intrat în contact cu adevãraþii
scriitori, mi-am zis cã asta va fi calea mea ºi am fãcut din
rebela mea conºtiinþã de om liber o conºtiinþã de scriitor
cãruia nu-i mai trecea nicio zi fãrã sã scrie ceva, fãrã sã
citeascã o carte, fãrã sã se intereseze de confraþii
lui, de soarta literaturii române, de viaþa ei
curentã. ªi atunci mi-am dat seama cã nu am altã
ºansã de a mã salva, decât prin scris. Dar, desigur,
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cine nu are tot timpul îndoieli înseamnã cã nu ºtie nimic
adevãrat despre el. ªi am ºi eu, în privinþa mea, suficiente
îndoieli, nemulþumiri, ca tot omul conºtient cã nimic nu
este perfect în lume…
– De asemenea, nu te întreb când ai avut debutul
absolut în revistã, cã se ºtie. Dar te întreb când
socoteºti – privind în urmã – cã ai debutat cu
adevãrat?
– Un debut nu poate fi decât unic. Deci nu se poate
întâmpla de mai multe ori. Dar, desigur, dupã cum ºtii, pe
vremea anilor ’70-’80 se debuta greu, o apariþie în presa
literarã însemna o adevãratã sãrbãtoare, iar numele tãu
devenea o atracþie din toate punctele de vedere, fie de
invidie, fie de remarcã, fie de þintã a celor de la ochiul ºi
timpanul. Pânã a debuta cu adevãrat într-o carte a trebuit
sã trec prin douã furci caudine, în grãmezi, cum erau
antologiile iscate în urma concursurilor organizate de
edituri. Astfel prima ieºire a fost în 1974, la Editura
Eminescu, în prima antologie de acest fel. A doua în
1982, la Albatros, dupã premiul obþinut în 1981. Ca abia,
în 1986, dupã o aºteptare de cinci ani, sã debutez, la 33 de
ani, cu o carte întreagã, dar ºi ea jumulitã de regulile
comisiei de sinteze, cum se numea cenzura, la Junimea
ieºeanã. Alege ºi tu momentul. Adevãratul debut este cel
din România literarã, din 1972, când am primit girul lui
Geo Dumitrescu, chiar dacã pânã atunci mai ieºisem într-o
paginã literar-artisticã bine realizatã din ziarul Clopotul,
oficina de partid, dar bine dezgheþatã pe atunci.
Cunoscusem, deci, emoþiile cuvântului tipãrit ºi a numelui
scris cu litere de tipar la final. Emoþii adevãrate, pe care
acum nu le mai pot avea chiar dacã aº ieºi în ediþii
definitive la Academie sau chiar în alte limbi la
edituri celebre din lume. Ceva a murit, poate ºi
din cauza celor care împart mii de prejudecãþi în
literatura românã.
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– Sã facem un salt! Scrii – în afarã de poezie – roman,
teatru, cronicã literarã, publicisticã literarã ºi
social-politicã. Þi-ai impus sã scrii în toate aceste
genuri sau totul a venit de la sine? Eºti adeptul
scriitorului care se manifestã în toate genurile
literare?
– Am scris, de exemplu teatru de foarte timpuriu. Mai
am ºi acum acea piesã terminatã în 1972. Aº putea-o relua
oricând. La fel, am fãcut gazetãrie de prin 1971, fiind
corespondent la ziarul local. Prozã am început, la modul
serios, mult mai târziu, scriind povestiri, am încercat ºi
nuvele, iar o încercare de prim roman am avut prin anul
1970, abandonat total, iar din 1987 am început sã scriu
Cartea fabuloasã pe care am terminat-o în 1991. N-am
scris cronicã literarã, în modul în care se cere într-o astfel
de încercare, ci mai curând recenzii, de ordinul sutelor, în
special la cãrþi de poezie semnate de la Geo Bogza,
Nichita Stãnescu ºi pânã la, cea mai recentã, Svetlana
Cîrsteian. De doisprezece ani þin în Convorbiri literare o
rubricã dedicatã cãrþilor de poezie. Mai întâi a fost o
rubricã în care mã ocupam de câte douã cãrþi, una de plus
ºi alta de minus, În acelaºi raft, între 1996 ºi 2001, iar din
2002 scriu în exclusivitate despre cãrþile debutanþilor. În
curând îmi va apãrea la Editura Convorbiri literare cartea
Cititorul de poezie, care adunã în mare parte aceste
recenzii. Prin urmare sunt adeptul scriitorului care se
exercitã în toate genurile, chiar dacã nu pentru toate are
chemare. În fond chemarea pentru scris nu vine de la sine,
ci þi-o formezi pe parcurs, când încerci sã te perfecþionezi
în arta cuvântului, nu numai prin poezie, ci ºi prin prozã,
teatru, jurnalism. În privinþa jurnalismului, un
scriitor adevãrat trebuie sã ºtie sã se opreascã la
timp, pentru cã aici tentaþia este mare, cronofagã,
ºi din cauza profitului ºi succesului imediat, a
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puterii de influenþã pe care le procurã o astfel de meserie.
Un scriitor poate fi ºi jurnalist. Un jurnalist poate fi
scriitor mai greu sau deloc.
– Dar dincolo de scris, eºti ºi un activist cultural (n-o
lua în sens peiorativ!). Eºti sufletul festivalului Porni
Luceafãrul... din fiecare 15 iunie, festival care a
lansat zeci de poeþi. Ai iniþiat colecþia de poezie La
Steaua – poeþi optzeciºti la Editura Axa, ca ºi cel mai
important trofeu – Premiul Naþional de Poezie Mihai
Eminescu, acordat în fiecare 15 ianuarie… Aceste
activitãþi care te scot din singurãtatea actului de
creaþie, ca sã folosesc o expresie lemnoasã, îþi dau
senzaþia de împlinire sau de corvoadã
funcþionãreascã?
– Þi-am rãspuns mai sus, în privinþa Premiului Naþional
de Poezie Mihai Eminescu, proiect dificil ºi în derulare,
poate cel mai longeviv proiect de acest fel din România,
atât prin importanþa lui cât ºi prin ceea ce a devenit el în
conºtiinþa poetului român ºi mai ales a cititorului ºi
iubitorului de poezie. Sigur cã astfel de proiecte îþi ocupã
foarte mult timp, dar ele aduc, pe lângã tot soiul de
necazuri ºi tinichele puse în cârcã, adevãrate satisfacþii.
Este adevãrat cã la Botoºani, un oraº dintr-o zonã sãracã
a þãrii, se organizeazã foarte multe manifestãrii dedicate
poeziei, teatrului, literaturii în general. Aici, de douãzeci
ºi patru de ani, sunt organizate Zilele Eminescu, în douã
ediþii, de iarnã ºi de primãvarã; de douãzeci ºi opt de ani
Concursul Naþional de Poezie Porni Luceafãrul…, prin
care au debutat zeci ºi zeci de poeþi, unii dintre ei
confirmând ºi ajungând nume de ecou ale poeziei
româneºti; aici de optsprezece ani se acordã
Premiul Naþional de Poezie Mihai Eminescu
pentru Opera Omnia ºi de zece ani pentru Opera
Prima. Aici se organizeazã Congresul Naþional de
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Poezie, ajuns la a treia ediþie; aici au loc anual Recitalurile
revistei Hyperion; aici se organizeazã un Concurs
Naþional de teatru într-un act Mihai Sorbul; aici se
organizeazã o manifestare unicã în þarã Scriitori pe
meleaguri natale; aici luna februarie este dedicatã
întâlnirilor scriitorilor cu publicul cititor din judeþ, iar de
anul acesta la Sãveni se acordã Premiul Naþional de
Literaturã Ion Pillat. Primul laureat a fost Matei Viºniec.
Ca sã nu mai vorbim de tot felul de lansãri de carte. Nu
este deloc un loc mort, uitat, ci activ ºi viu, care te solicitã
dacã lucrezi în domeniu. ªi eu lucrez în acest domeniu,
activând, chiar dacã acesta este cuvântul compromis,
cultural (cuvântul sã fie compromis, nu actul în sine). Pe
lângã astea mai editez ºi o revistã, deocamdatã cu apariþie
trimestrialã, ajunsã la numãrul 180. Am iniþiat la Editura
Axa seria de poezie de care ai amintit, în care am publicat
peste optzeci de poeþi ai generaþiei optzeci. ªi vorba pe
care o ºtim deja celebrã, sunt modest, dar vreau sã se ºtie!
– Generozitatea cu care i-ai publicat pe colegii tãi
optzeciºti mã îndeamnã sã te întreb de care dintre ei
te simþi mai apropiat? Dar, dacã întrebarea þi se
pare ingratã, poate vrei sã ne spui câteva cuvinte de
prietenia literarã. Nu uit cã te-am cunoscut ca
protector al minunatului ºi nefericitului poet ºi
grafician Constantin Dracsin. De asemenea, nu uit
nici antologia poeþilor morþi tineri. Ce înseamnã
prietenia literarã în viaþa ta?
– Despre generozitate ºi prietenie nu trebuie sã
vorbeºti, ci trebuie sã le împlineºti. Nu am avut de la
început buni prieteni. Poate nici eu nu am fost un bun
prieten al lor. Depinde din ce ochi se priveºte. Din
al meu, pot spune cã, vãzând mai târziu ce s-a
întâmplat, nu am avut aici, la Botoºani, prea buni
prieteni. Cu unul sau doi dacã pot spune cã am
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rãmas la aceeaºi rezonanþã sufleteascã. Nu erau prietenii
literare, în sensul acceptat de aceastã noþiune, ci mai
curând empatii pe ceea ce doream sã facem – poezie.
Constat cã am rãmas, chiar dacã a mai ºchiopãtat, prieten
cu Lucian Alecsa. Cu Dumitru Necºanu, în revenire acum
la literaturã, de asemenea. Vorbesc din cei vechi, cu care
am tras greul acelor ani. Cu Constantin Dracsin, de care
ai amintit, am avut o relaþie specialã, datoritã condiþiei lui
speciale. Trãiam atunci într-o lume care ne oferea puþin ºi
acel puþin credeam cã era totul. ªi ne mulþumeam cu acel
puþin. Când am revenit în Botoºani, în 1971, era aici un
cenaclu literar foarte bun, Mihai Eminescu, pe care-l
conducea Lucian Valea. Am intrat la rând la lecturã abia
prin 1975. Pentru cã ºi acolo existau vanitãþi care au
umplut acum limburile uitãrii totale. ªi acolo l-am
cunoscut pe Constantin Dracsin, un scriitor din pãcate
uitat acum, de poezia cãruia m-am îngrijit, scoþând din
creaþiile lui un album de poezii ºi desene, o antologie cu
antume ºi alta cu postume. Dar ºi un prim volum din
jurnalul lui. Era în spatele acestei prietenii un interes al lui
pe care îl acceptam ºi el venea din dorinþa lui de a fi ajutat
ºi din a mea de a ajuta. Ani buni, pânã în apropierea
morþii, am fost aproape, pânã când dihonia ºi-a bãgat
coada ºi-n naivitatea lui. Dar ºi aºa am rãmas prieteni.
Abia mai târziu, Grupul de la Durãu a consolidat prietenii
necondiþionate ºi durabile. Prietenia rãmâne, aºa cum am
spus, o faptã despre care nu se vorbeºte, ci una care se
împlineºte.
Cât priveºte „generozitatea” cu care i-am editat pe unii
dintre optzeciºti, la fel, nu vreau sã vorbesc. Sunt alãturi
de toþi cei care au confirmat ºi nu s-au dezis de o miºcare
care a schimbat calimera în poezia româneascã.
Unii, în ton ironic, au demisionat, dar sunt, fireºte
tot în acest capitol de istorie literarã. Unii fac
diferenþa, alþii o susþin. Aºa cum se întâmplã într-o
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literaturã în care luptele intestine sunt mai urmãrite decât
ceea ce, în realitate, se face, adicã literaturã. Existã asupra
acestei promoþii literare tot felul de prejudecãþi ºi sentinþe
dure, mai toate iscate din ignoranþã ºi neputinþã de a
cuprinde în ansamblu tot fenomenul. Dar asta este altã
discuþie.
– Tu, care faci atâtea pentru posteritatea lui Eminescu,
deci din postura de implicat, cum vezi pe Eminescu
receptat astãzi?
– Vina proastei receptãri a lui Eminescu astãzi vine, din
pãcate, din sânul ºcolii ºi a celor care stabilesc cât ºi cum
trebuie citit. O altã vinã vine din partea celor puºi sã-i
pãstreze memoria, cei mai mulþi vorbind despre Eminescu
dintr-un fals patriotism sau dintr-o dragoste fãrã fond,
ºtiind doar cã Eminescu este marele nostru înaintaº ºi mai
nimic din ceea ce el a scris, rezumându-se la cele câteva
poezii citite în ºcoalã. Alþii îl slujesc pe Eminescu ca pe
un Dumnezeu, fãrã sã-l atingã, fãrã sã-l cunoascã, ºtiindu-l
acolo, bine pus la pãstrare ºi ocrotit. Or astfel de percepþii
nu fac bine unei culturii ce se vrea bune, ci dimpotrivã, o
osificã, o predispune la uitare, la necunoaºtere adevãratã.
Dar nu numai cu Eminescu se petrece aºa, ci cu mai toate
valorile culturii noastre. Existã ceva diabolic în gena
noastrã care ne aruncã mereu spre margine, care ne face
de necãutat, care ne respinge ºi cei care ºtiu acest lucru se
fac cã nu pricep ºi merg mai departe pe calea greºitã a
risipei noastre.
– Privind retrospectiv, dupã 30 de ani, care-i imaginea
ta despre generaþia 80? E cea prefiguratã la
Colocviul Naþional de Poezie de la Iaºi din
1978, la care ºtiu cã ai participat? E cea
prezentatã în România literarã din anii ’80?
E doar cea de la Cenaclul de luni?
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– Nici pe departe nu este cea de la Cenaclul de Luni.
Acolo a fost doar vârful de lance, cum se spune. Ea însã
începuse cu ani buni înainte, la Cluj, prin Petru Romoºan
ºi Ileana Zubaºcu, sau la Iaºi prin cei de la gruparea
Dialog. Colocviul Naþional de Poezie de la Iaºi, din 1978,
a adus în faþã, prin curajul lui Laurenþiu Ulici, doar zece
poeþi la care oficinele s-au uitat ca la adevãraþii duºmani
de clasã. Erau, aºa cum i-a invitat regretatul Laurenþiu
Ulici, reprezentanþi ai tinerei generaþii din toatã þara, de la
Cluj, de la Timiºoara, de la Bucureºti, din Iaºi. Cenaclul
de Luni s-a stins imediat, oprit fiind fie din proprie voinþã
– pentru cã acolo au continuat celelalte cenacluri:
Junimea lui Crohmãlniceanu ºi Universitas condus de
Mircea Martin –, fie de Securitatea strecuratã printre cei
care-l compuneau. Cã altfel nu se explicã. Miºcarea s-a
extins în toatã þara. Neamþul devenise din 1984 locul în
care opzeciºtii se adunau an de an sub Cetate ºi-ºi
discutau liber temele, îºi citeau poemele scrise fãrã
prejudecãþi ºi teamã, pânã când, prin 1988, s-a strecurat
aceeaºi dihonie ºi colocviile de acolo au fost interzise. De
asta optzecismul este atât de important, pentru cã nu a
cuprins doar un cenaclu sau altul, ci toatã þara, emulând,
dând naºtere unui fenomen fãrã precedent, din care, cum
era ºi firesc, au ieºit ºi subproduse, cum de altfel fiecare
promoþie literarã a dat. Caracuda a existat de când lumea.
Un bun istoric literar ar trebui sã se ocupe în mod serios
de acest fenomen, acum, cât încã lucrurile fac parte dintr-o
istorie literarã recentã, vie. Dar se pare cã deocamdatã aºa
ceva nu existã, planând, aºa cum am spus, încã
prejudecãþi iscate din ignoranþa ºi neputinþa de a cuprinde
un astfel de val poetic. Un astfel de val nu este format
numai dintr-un singur nume, chiar dacã, dupã o
regulã dâmboviþeanã, trebuie de fiecare datã sã
existe un lider, din litera cãruia criticul ºi istoricul
literar nu trebuie sã iasã, ca regula dintr-o
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paradigmã bine conturatã, totul raportându-se la acel
lider. O astfel de concepþie aratã cã avem o literaturã
extrem de sãracã. Or, nu este deloc aºa.
– Crezi cã optzeciºtii se cunosc bine între ei? Dar vor
ei sã se cunoascã?
– Pânã la un punct, se cunosc. De la un alt punct încolo
nu mai vor sã se cunoascã. Optzeciºtii nu trebuie
percepuþi, decât pentru început, ca o grupare. Ei sunt, în
cea mai mare parte, individualitãþi bine conturate.
Reprezintã drumuri ce se pierd, fiecare în felul lui, în
destine literare ce meritã de umblat, de parcurs, pentru cei
care vor sã cunoascã în profunzime poezia acestora,
proza, critica. Cei mai mulþi dintre optzeciºti o fac într-un
fel încã ocult. Poate cã optzeciºtii reprezintã generaþia
care a vrut sã cunoascã în detaliu tot ce s-a scris pânã la
ei ºi vor sã cunoascã tot ce se scrie dupã ei, oferind premii
tuturor, din toate generaþiile, fiind, la rândul lor, refuzaþi,
uitaþi, ignoraþi. Ei au încheiat o epocã istoricã ºi au
deschis o alta. Dar asta încã nu se poate accepta de cãtre
cei care au fãcut evaluãrile lor ºi acum nu ºtiu cum sã
repare tot ce-au stricat ani în ºir.
– Era sã uit, un fel de a spune!, cã eºti ºi redactorul-ºef
al revistei Hyperion – Caiete botoºãnene. Pe scurt,
care este povestea acesteia?
– Revista vine din epoca în care în România nu se putea
naºte o revistã de sine-stãtãtoare. ªi astfel, în 1982, a
apãrut în sânul revistei Ateneu din Bacãu revista Caiete
botoºãnene, ca supliment al acesteia. Apãrea lunar în
patru pagini. Au ieºit pe piaþã, pânã în
decembrie1989, 84 de numere. De atunci au mai
apãrut, sub titlul de Hyperion – caiete botoºãnene
încã 96 de numere, trimestrial în 64 pagini.
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Încercãm sã o menþinem în viaþã, fãrã nici un sprijin,
deocamdatã, fiind editatã de Fundaþia Culturalã
Hyperion.
– Zilele acestea (îþi zic deja La mulþi ani!) împlineºti o
vârstã rotundã – 55 de ani. E vârsta – cu o toleranþã
de câþiva ani în plus sau în minus – a optzeciºtilor.
Reprezintã aceºtia generaþia maturã, cea mai activã
din literatura românã de astãzi?
– Multumesc pentru urare. Da, este o generaþie la
maturitate, care, uitându-mã în jur, cu unele nume deja
plecate dintre noi, nu vrea sã îmbãtrâneascã. Încã mai
zburdã, încã mai cautã, încã mai deranjeazã, aºa cum fac
nonconformiºtii, cum sigur se considerã cei mai mulþi
dintre opzeciºti.
– Dragã Gellu Dorian, generaþia ta se bucurã de
policentrism? Care va fi viitorul ei?
– Nu excentrismul, ci mai curând independenþa ºi
aºezarea pe locul pe care-l meritã în istoria literaturii
române.
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– Dragã Marian Drãghici, ne-am cunoscut –
tineri aspiranþi la infidela glorie literarã – la
Colocviul de poezie de la Iaºi, în octombrie
1978. A avut acest eveniment – colocviul,
vreau sã spun – vreo importanþã în economia
generaþiei 80? Putem sã-l luãm ca un punct
de reper?
– Într-adevãr, ne-am împrietenit atunci, dragã
Augustin, iar strãvechimea prieteniei noastre,
uite, mã obligã, vreau-nu vreau, sã dau curs
provocãrii tale, sã rãspund adicã la aceastã
anchetã atât de pretenþioasã. Altminteri, dupã
„duelul” cu tandemul Mincu-Soviany din Vatra,
din urmã cu patru ani, am decis sã nu mai dau în
viaþa mea interviuri. Atâtea laude mi-a adus acel
text polemic, atât de savurat a fost în cruzimea lui,
cã la Muzeu amicii, întãrâtaþi, îºi smulgeau revista
din mânã... E cazul sã le cer scuze celor doi pentru
replica mea necruþãtoare. Cã domniile lor au fost
complet inacceptabili în acel atac vetrist nu mai
conteazã. Dacã tãceam, poet rãmâneam.

Marian Drãghici

„Aparþii unei generaþii
literare dacã ai ºi
cultivi conºtiinþa
apartenenþei la acea
generaþie”
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Totodatã vreau sã mã justific într-un fel ºi faþã de Petruþ
Pârvescu, Iolanda Malamen, Marian Ilea, ale cãror
chestionare aºteaptã de ani niºte rãspunsuri. Specia asta a
mãrturisirii nu e de mine. Trage la mistificare ºi aport
egolatru, ca musca la arat (ca sã nu spun ca porcul la c…).
Vorbeºti ºi te gonflezi, n-ai sã vezi preopinent sã se
smereascã subit în public, sã se autominimalizeze mãcar
un pic (eu tocmai am fãcut-o, mai sus). Rar interviu sã-þi
inducã, citindu-l, senzaþia deplinei onestitãþi a
interlocutorului (excepþie fac, fireºte, cele din Argeº).
În ce mã priveºte, am spus-o ºi o spun: toatã biografia
mi-este pusã în scrisul meu, atâta cât e. Poeþii la care þin,
adevãraþii-mi congeneri, de la Homer ºi Kavafis la
Bacovia sau Mazilescu, nu sunt deloc pozeori, nu se
exhibã, taman d’aia, cã detestarã explicitul, anecdotica,
superfluul.
Dar, ca între prieteni hârºiþi, fie, hai sã ne gonflãm
puþin. Rostul meu în Iaºii secolului trecut, în octombrie
1978, nu avea legãturã cu gloria literarã. Altceva îmi
apãrea ca irezistibil în acea toamnã luminoasã, anume
farmecul iubitei mele, cernavodeancã studentã la Litere
(Filologie, pe atunci). E purã coincidenþã descinderea mea
„peste” adunarea poeþilor. De fapt, eram deja acolo, tras
la Lucian Vasiliu, când poeþimea a descãlecat, de peste
tot, la Colocviu. Pur ºi simplu am fost ajuns din urmã,
surprins de alaiul deliricilor de orice vârstã. ªi s-a
întâmplat ca ºi cum toatã poeþimea aceea, de la Nichita ºi
Geo Bogza la Traian T. Coºovei ºi Mariana Marin, ar fi
venit în dulcele târg anume sã consolideze prezenþa mea
în urbe, sã-i aducã iubitei mele un omagiu densificat,
multiplicat, din solidaritate cu amãrâtul, necunoscutul ce
eram pe atunci. În acele zile cu soare de octombrie
la Iaºi, a fi poet consuna cu a fi socialmente
cineva, a avea un statut privilegiat, de elitã, într-o
lume gri-planã, fãrã sare ºi piper, precum cea
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statuatã de egalitarismul comunist. Regimul ºi-a înþeles,
îngrozit, eroarea de ghidaj ºi nu a plusat cu a doua ediþie
a Colocviului. Dar istoria e scrisã, ºi chiar dacã nu s-a
lansat un manifest, o poieticã de grup explicit alternativã
la cea oficialã, efectul de conºtientizare se produsese în
rândul celor mai tineri, s-au legat niºte prietenii, unele,
iatã, pe viaþã.
– Ai vrut sã rãmâi în Iaºi?
– Am vrut, cum sã nu, am nutrit în pieptu-mi de aramã,
o lunã-douã, himera asta, încurajat de Geo Bogza.
Bãtrânul obþinuse cu mine de faþã promisiunea lui Ion
Þãranu, ºeful pecerist al culturii locale, sã-mi dea o slujbã
la Casa Cãrþii, atunci în curs de finisare, dar tovul s-a
dovedit, puþin spus, neserios. Dupã terminarea
colocviului ºi plecarea lui GB, nici cã m-a recunoscut.
Danilov, drãguþul de el, scrie cã am plecat, când am
plecat, înjurând Iaºii. Fals, Nichituºa. Am plecat din Iaºi
fiindcã Vio terminase facultatea ºi hotãrâsem, de nebuni,
sã rãmânem împreunã, sã ne facem familie, copii. Ceea
ce, în inconºtienþa noastrã de poeþi (ºi ea scria), am ºi
fãcut. Tot ce conteazã în poveste e cã, respirând aerul
Iaºilor, ca navetist de week-end de la Þibana, satul
Alexeni, unde suplineam ca învãþãtor, am început sã scriu
altfel, întâlnirile, „ciocnirile” cu tine, cu Danilov,
Ursachi, Vasiliu, Ghedeon Mihalache etc., au fãcut ca
versul meu sã scapere altfel, sã evolueze, mi s-a pãrut,
temeinic ºi rapid. E ceva în aerul Iaºilor ce te intensificã
poet.
– În ce mãsurã þi-a schimbat viaþa regimul comunist,
cu poliþia lui politicã, dar ºi cu
constrângerile de tot felul? Când i-ai simþit
prima oarã mâna de fier?
– Asta e întrebare de foileton, ca sã rãspund
mi-ar trebui timpul ºi spaþiul ºi memoria lui Aurel
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Sibiceanu. Memoria mi-e, din instinct de conservare
probabil, selectivã, nu þin minte toate porcãriile din
meciul meu cu molohul, cum ar zice Pantea. La drept
vorbind, pentru un fiu de þãrani, regimul comunist a fost,
pânã la un punct, benefic. Când vãd ce se întâmplã azi cu
mersul la ºcoalã al copiilor de la þarã, aº mânia pe
Dumnezeu sã nu recunosc cã am avut parte de o adevãratã
favoare a destinului nãscându-mã în acel loc, în acel timp.
Locul este de un relief ce-mi apare ca fabulos, cu dealvale, câmpie puþinã, pãdurea Bercica prin care mã plimb
desculþ, singur sau cu Mitzuca, luncile Oltului ºi Olteþului
îngemãnate la doi paºi, grãdini, heleºteu cu izvoare sub
curtea casei pãrinteºti, stupi, pomi la ferestre, boltã de viþã
etc. Cam aºa s-ar descrie Osicata, cum alint eu Osica mea,
dupã Adâncata lui Macedonski. ªcoala am prins-o în
perioada anilor 60-70, cea mai fastã. Cu multfrumosul
meu vãr Marin Sulger, proaspãt absolvent al IP Cluj, am
învãþat o românã la sânge, biblioteca liceului duduia de
noi ºi noi achiziþii, iar Ion Cãnãvoiu, profesor ºi diriginte,
nu prididea sã mã îndese-n lecturi. Poet el însuºi, a fost
coleg cu Ioan Alexandru ºi Blandiana. Dar ce destine
diferite, stai sã vezi mai la vale.
O experienþã apocalipticã/revelatorie am trãit la 17 ani.
Profa de francezã, cum spun puºtii acum, doamna Angela
Dina, îmi pusese pe pupitru, în ultima zi de ºcoalã a
anului 1970, Faust de Goethe, în douã volume, tradus de
Blaga, ºi Proust, primele trei volume din monumentalul
sãu roman, proaspete apariþii în BPT, proiect editorial,
aveam sã aflu peste ani, datorat dlui Mihai ªora. Ei bine,
din dragostea pentru juna profesoarã sau/ºi de dragul
literaturii, n-am ieºit toatã vacanþa din casã, am citit zi ºi
noapte, doar cu pauze de masã ºi somn – dupã
care iar citeam ºi citeam. Ai mei au tras spaime
(„se scrânteºte bãiatu’”), aveam iubitã, care fireºte
mi-a fost suflatã. Bref, am intrat în vacanþa de
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iarnã enfant sauvage ºi am ieºit profund schimbat:
altcineva. Nu spun matur, nu spun cult: altcineva. Ca
ironie a sorþii parcã, profa, care se transferase la Bucureºti
chiar în cursul acelei vacanþe, n-a aflat nici azi ce mutaþie
radicalã a indus elevului sãu. De-atunci, n-am fost în stare
sã concep ºi sã realizez niciodatã ceva cât de cât acãtãri,
în scris sau în viaþã, decât printr-o femeie, ca dedicaþie
unei femei, fie ºi nemãrturisitã, sau mai ales
nemãrturisitã. E cazul celor mai multe dintre poeme,
bineînþeles.
– Cu Ion Cãnãvoiu ce spuneai cã s-a întâmplat?
– În octombrie 1971, vasãzicã dupã nefastele Teze din
iulie, l-au înfundat pe bravul meu mentor, printr-o
lucrãturã securisticã. Omul, un iconoclast sã zic aºa, era
un adevãrat spirit liber: bãºcãlios, cult, superior. Genul
intratabil – de netolerat, tovarãºi! I-au înscenat cã se
culcase cu o elevã. Arestare, cãtuºe, proces, iarnã, zeghe,
tunsoare zero, hei-rup cu deþinuþii la sãpat canale în oraº.
Ce era sã facã învãþãcelul, a scris un memoriu ºi l-a depus
la Procuratura judeþeanã, cum cã profesorul sãu e, dacã nu
un sfânt, un dascãl eminent (cum ºi era). A doua zi,
iatã-mã anchetat de 5 (cinci) to’arãºi, douã ceasuri, în
cabinetul directorului. Îi interesa dacã iniþiativa ºi textul
aparþineau exclusiv semnatarului sau erau inspirate,
insuflate de altcineva.
– Era, adicã, vorba de o coaliþie împotriva sistemului,
sau un elev-poet se smiorcãie, îºi dã importanþã?
– Textul mi l-am justificat fãrã reproº, convorbind la un
biscuit fãþarnic, cuvânt cu cuvânt. Iniþiativa, ºi ea, îmi
aparþinuse. Dar acel cineva pe care îl vânau ei exista, era
profesorul Ovidiu Dina, coleg cu Cãnãvoiu. Avea
deci nume, numai cã nu l-au scos de la mine,
oricât au stãruit. Domnul Dina îmi spusese en
passent, într-o noapte în care i-am citit versuri ºi
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am discutat îndelung, cã existã aceastã formã de protest
contra unei arestãri abuzive, memoriul scris ºi depus la
Procuraturã. Atât. Ei bine, fie ºi numai pentru atât, aveam
sã aflu dupã, l-ar fi aruncat din învãþãmânt pe
„instigatorul” meu, l-ar fi distrus, complet inocent. Nu, în
ancheta aceea nu am fost bruscat, intimidat, rãu tratat. Dar
presiunea acelei prezenþe masive, insistente, în fond
opresive, a Autoritãþii încarnate în 5 (cinci) „tovarãºi”,
asupra unui june încã nescos în lume, m-a marcat
puternic, m-a debusolat. Nu mai ºtiam ce sã fac cu mine.
Pierdere incalculabilã pentru viitorul meu, Cãnãvoiu nu s-a
mai întors niciodatã la catedrã. În varã, ghici cine pica cu
brio admiterea la Filologia clujeanã? Toamna, ca sã scap
de armatã, intram pentru doi ani la biblioteconomie, la
Bucureºti. Aici am cunoscut acea fatã dupã care aveam sã
vin la Iaºi, în octombrie 1978. Ea mi-a vorbit de
Mazilescu („Ãsta, da, poet!”), în 1972, în plin boom
Nichita. Nu mã întreba cât a contat (enorm) zisa ei în
decizia de-a o cere mai târziu de nevastã.
– ªi dupã, ce-a mai fost?
– Dupã biblioteconomie, ºi cu armata fãcutã, un timp
am suplinit în învãþãmânt. Am lucrat salahor la Arta
Textilã din Timiºoara, ca dispecer la UPA Slatina,
învãþãtor la Alexeni-Þibana-Iaºi... Tot buchiseam sã intru
la filosofie. Douã manuale amãrâte, insipide, le
memorasem din scoarþã-n scoarþã. Dam ºi picam. În vara
lui 1977, dupã cutremur, m-am trezit în grãdina casei alor
mei cu un tovarãº de la Biblioteca judeþeanã Slatina, în
costum gri, cu geantã diplomat, neanunþat, întrebându-mã
fãrã nicio introducere dacã vreau sã fiu bibliotecar la
Biblioteca din Scorniceºti, nou pusã într-un local
modern, cu dotãri la ultim rãcnet. Am rãspuns,
fãrã nicio ezitare, nu. De ce nu? Fiindcã dau la
Filosofie. ªi crezi cã ai sã intri? Învãþ ºi intru… A
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fãcut stânga-mprejur, fãrã salut. Scenã de Maestrul ºi
Margareta… ªi n-am intrat. Pe lista cu admiºii, se trãgea
linie deasupra numelui meu, picam pentru câteva sutimi.
O datã, de douã, de cinci ori, nu mai ºtiu exact numãrul.
La Bucureºti, la Iaºi. Aici, la Iaºi, când sã-mi retrag
dosarul – picasem a cincea oarã ? –, secretara îmi suflã, cu
ochii-n podele, ferit: „Daþi la Politehnicã...” Ei, da,
avusesem tot timpul o bãnuialã, cã „problema” mea era
dosarul, dar nu-mi venea sã cred: în iepoca de aur
admiterea la o facultate depinde de dosar ? Depindea. Sub
Ceauºescu, pentru cine nu ºtie, la aºa-zisele ºtiinþe
sociale, istorie, filosofie, drept, înscrierea se fãcea cu o
lunã înaintea datei examenului, rãstimp în care candidaþii
erau purecaþi la biografie, triaþi ºi, dupã niºte criterii
stupid-oculte, criminale – funcþie de niºte referinþe
primite de la „organe” teritoriale –, condamnaþi la
nereuºitã, la ratare. Dacã nu-i plãcea de mutra ta, sau a
pãrinþilor tãi, tovului de la partid care fãcea
„recomandarea”, ãla erai. Atât mai spun, dupã indicaþia
secretarei, am ieºit în faþa Universitãþii ºi am jurat: „Fac
ceva pe diploma voastrã, sunt poet, am sã rãzbat în viaþã
cu poezia”. Sunã penibil, îmi dau seama, dar eram
disperat, revoltat (puþin spus) pe ipocrizia nenorociþilor:
mãcar sã fi avut dumnealor cojones sã te respingã fãþiº, de
la înscriere. Dar nu, nemernicii te furau „oficial”, sã-þi
bagi în boalã mama, iubita, familia, neamurile, sã te
discrediteze intelectual în ochii tuturor – chiar în proprii
ochi – ca dupã aia, vrei-nu vrei, sã te „orienteze”
tovãrãºeºte – asta era „competenþa” lor, dirijismul – la
ºaibã, la ºantier, via Politehnicã. Fireºte, nu m-am
conformat. A urmat o bãtãlie surdã cu „ei”, pe care am
încheiat-o simbolic în 2004, când m-au chemat la
Cotroceni sã primesc Meritul Cultural în grad de
Cavaler pentru poezia mea, din mâna lui Ion
Iliescu, ºi nu m-am dus. Iliescu fiind ºtabul Iaºilor
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în perioada când dam din colþ în colþ prin târg, pentru o
pâine, fraierit de tov Þãranu. La stãruinþele fiicelor mele,
mi-am ridicat decoraþia de la secretariatul Uniunii
Scriitorilor, unde fusese trimisã – fãrã nicio strângere de
mânã mânjitã de sânge.
– În condiþiile de atunci ce însemna poezia? Cum ai
întâlnit-o? Te-a dus cineva de mânã spre ea sau v-aþi
întâlnit întâmplãtor într-o zi plicticoasã de toamnã?
– Eram în primele clase, a doua sau a treia,
„aprofundam” manualul de citire singur-cuc în casã, ºi nu
ºtiu cum, din ce imbold, am scris o poezea, fireºte
calchiatã dupã mostrele lirico-realist-socialiste din carte.
N-am sã uit reacþia alor mei tineri pãrinþi care sãpau
grãdiniþa cu flori din faþa casei – era aºadar primãvarã –
când am apãrut cu caietul în mâini sã le citesc
producþiunea. Asta a fost consacrarea familialã: spontanã,
instantanee. Consacrarea localã, ºi ea subitã, a venit în a
patra, când frate-meu Ion (Oane), mai june cu un an,
rãmãsese fãrã poezea la serbarea de sfârºit de an. Bietul
ºcoler, era musai sã comitã poezea la serbare, cele din
manual fuseserã distribuite, iar el se trezise fãrã. Din nu
ºtiu ce imbold atavic, responsabilitate de nene, cum îmi
spunea odoru-mamii bãlãior, m-am pus ºi am versificat
ad-hoc o schiþã lãcrimoasã, de Emil Gârleanu parcã, cu o
cãprioarã, un lup ºi un pui de cãprioarã ce se salva „fugind
spre þancuri voiniceºte”, în timp ce mãmica lui, ca sã-l
scape, se lãsa, ea, devoratã de „lupul lacom cum se ºtie”.
A fost un succes de stimã în ochii dascãlilor ºi ai „marelui
public” care, recunosc, prin frate-meu m-a aplaudat ºi pe
mine. Cred cã atunci, în aplauzele alea surprinzãtoare de
la sfârºitul clasei a patra, am decis cã asta voi face
toatã viaþa, voi fi poet ºi voi trãi ca poet. La Iaºi,
când m-au dirijat spre Politehnicã, n-am fãcut
decât sã rememorez ºi sã întãresc mai vechiul

116

fatal legãmânt. Fugisem de poezie? Fugisem de umbra
mea.
– Ai debutat la 19 ani în Steaua, semnând – de ce? – cu
pseudonim. Cum a fost?
– Pânã la debutul din Steaua, am mai avut încã douã
„debuturi”, unul în ziarul judeþean Oltul când eram în a
zecea, ºi altul în Suplimentul literar al Scânteii tineretului,
în iunie 1972, când terminam liceul ºi m-am pomenit
expediat într-o tabãrã de elevi-poeþi la Pãuºa, pe Valea
Oltului, unde am dat de niºte bãieþi acontaþi ºi ei muzei
lirice, între care Ion Mureºan, Lucian Vasiliu, Dinu
Adam, Viorel Mureºan, Cornel Paroºanu etc. Steaua era
revista mea literarã de suflet, prima pe care o deschisesem
uluit de frumuseþea ei graficã, marca Octavian Bour, aºa
cã am trimis mintenaº poeme la rubrica Tinere condeie,
þinutã de Teohar Mihadaº. „Dacã vrei sã publici la noi,
trebuie sã-þi muþi masa de lucru pe culmile Negoiului”,
mã consilia meºterul Teohar. Ceea ce, se pare, am ºi
fãcut, devreme ce m-a publicat repede, în decembrie
1972. În acelaºi decembrie, Virgil Teodorescu mi-a pus
douã poeme în Luceafãrul, dupã ce-l vizitasem o datã,
seara, la redacþia din ilustrul imobil de pe Ana Ipãtescu.
Pseudonim vremelnic mi-am tras probabil dintr-o fantezie
de începãtor dedulcit la exotisme.
– Între aceste „debuturi” ºi cel editorial au trecut 16
ani. Ce a însemnat pregãtirea aceasta atât de
îndelungatã? Cât s-a datorat vocaþiei tale de veºnic
perfecþionist ºi cât condiþiilor social-politice?
– În accepþia mea cartea de poezie e summum din
producþia unei etape, nu însumare de pagini
scrise. Îmi lucram mult poemele în minte, mai
ales în mers, ziua, noaptea, nonstop. Le scriam ºi
le rescriam în variante fãrã numãr, ca posedat de
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nu ºtiu ce demon nesatisfãcut, insaþiabil, al perfecþiunii.
Adicã, al surprinderii în cuvinte a ceva intuit a exista. Dar
cu toatã existenþa sa probabilã, acest ceva nu se predã, nu
se lasã exprimat. Decât ehei „când vrea muºchii lui”.
Despre inefabil vorbesc. În nebunia mea, visam poeme
superbe, dumnezeieºti, ºi la deºteptare nu mai aveam în
memorie niciun cuvânt. Ce frustare, ce luptã, ce chin, sã
refaci starea aia indescriptibilã, sã rescrii, pe hârtie, negru
pe alb, un poem visat. Reprezentãrile onirice – nicio
legãturã cu miºcarea sau curentul Dimov-Þepeneag – erau
reale, concrete, aºa-zicând, vedeam poemele în vis în
forma lor graficã, de varii dimensiuni, uneori faraonice,
epifanii înspãimântãtoare în rularea lor dinspre cer spre
pãmânt, ca pe ecran, pe un prompter uriaº, în faþa ochiului
– care ochi? – adormit. Scriam ºi aruncam, ca în transã,
topeam poemele unele în altele, mereu frustrat, chiar ºi
azi, cã nu pot scrie cum visez. În jurul meu, fârtaþii
publicaserã deja volume dupã volume, ºi mie nu-mi ieºea
pe plac, din chinurile facerii, niciunul. Când în fine mi-a
ieºit, a început lupta cu editurile. La început l-am cãutat
pe Florin Mugur. Ne-am plimbat prin Ciºmigiu,
convorbind de idealuri. Îmi cerea poeme „mai
luminoase”. Doinaº, dupã ce mi-a scris o prefaþã
fulminantã, care n-avea sã fie publicatã niciodatã, m-a
trimis cu volumul „la editorul meu” Mircea Ciobanu. Era
în 1983. Ciobanu a citit volumul în 1985, la el acasã,
încolþit de disperarea mea. Iarnã geroasã, stam în
bucãtãrie cu cojoace ºi cãciuli, cu oalele doamnei Rodica
puse cu gura-n jos pe ochiurile de aragaz, iar Ciobanu
citea din manuscris ºi exulta. Cu toatã exultanþa lui
sincerã, bãrbãteascã, cartea a ieºit abia în octombrie 1988.
Trenul generaþiei trecuse fluierând, am sãrit în el
din mers, în ultimul vagon, pe ultima scarã din
coadã…
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– Descrierea dupã altã naturã devenise, ca titlu de
volum subversiv-evazionist, Despre arta poeticã.
– Da. Am auzit destui denigrându-l pe Mircea Ciobanu.
Chiar dacã debutul meu a întârziat cinci ani, îi pãstrez
acestui mare scriitor ºi editor amintirea unui domn ºi
prieten. A crezut în mine ºi-mi aplica adesea, spre
încurajare, imbolduri de genul „Auzi? Eºti un mare poet”,
la gratuitate, în momente când credinþa mea nu atât în
poezie, cât în destinul meu, se clãtina, drastic pusã la
încercare. În 1985 superba mea soþie se îmbolnãvise,
cãzuse la pat, un an dupã a doua naºtere, de sclerozã în
plãci. În 1993, la 40 de ani s-a stins. E prima oarã când
scriu asta. Nu intru în detaliile acelui calvar, ar lua foc
pagina. Securitatea, mereu pe fir, a tatonat insistent – dacã
termenii nu se contrazic – racolarea, cu promisiunea
aducerii unor medicamente miraculoase din Japonia, dar
n-a þinut. ªtiam, cu resemnarea aceea de peste limita
disperãrii, cã boala e fãrã leac în lume, cum încã e. Dacã
ar fi existat o razã de speranþã, aº fi devenit sicofant.
Dumnezeu a decis altfel. Din experienþã, am mari reþineri
în a condamna grosso modo turnãtoria. Drame umane
teribile se ascund în spatele unui petic de hârtie semnat în
puºcãrie, sau – cu mama invadatã de cancer galopant –
pentru o dozã de morfinã.
În ce priveºte „veºnicul perfecþionist”, m-am referit în
altã parte la ororile luptei cu cenzura ideologicã, al cãrei
spectru, ºi el, m-a constrâns la forjarea unui limbaj de
eschive, aºa-zis esopic. Dupã ’89, ca sã scriu poemele
ample, mi-au trebuit ani sã uit acel „limbaj” sau mai
degrabã sã-l integrez într-un discurs nu atât liric, cât ºi
epic, ºi dramatic, în care nimic, niciun firicel de viaþã
trãitã sã nu rãmânã neasumat, neexprimat. Parþial,
am fãcut-o. Domnul Grigurcu vede în poetica asta
„emisia unei centralitãþi satanice”. E o pãrere care
mã trimite glonþ-la-mânãstire ºi bine face.
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– Dar, în fond, ce este aceea o generaþie literarã?
Dacã ne gândim la generaþia 27 a secolului trecut,
înþelegem cã e o elitã. Putem vorbi de generaþia 80 ca de
o elitã?
– Putem, de ce sã nu putem… Aparþii unei generaþii
literare dacã ai ºi cultivi (exploatezi, profiþi de) conºtiinþa
apartenenþei la acea generaþie; dacã nu, eºti legat de
congeneri printr-un sentiment uneori destul de tulbure, o
senzaþie difuzã de empatie, sã zicem, ºi cam atât. Liniile
de forþã ale unui eu poetic în lucru intrã în reverberaþie, în
aerul aceleaºi epoci, cu alte câmpuri de energie creatoare,
mai mult sau mai puþin afine. Care vagamente seamãnã,
dar nu rãsar. Cãrtãrescu, poetul, cu T. Coºovei, Danilov
cu Ion Mureºan, Vasiliu cu Alui Gheorghe, Pantea cu
Pantea, Bârsilã cu Bârsilã, Madi Marin cu Madi Marin,
L.I. Stoiciu cu L.I. Stoiciu… ª.a.m.d., jocul acesta de
insularitãþi înºirate se poate întinde cu încã 10-15 nume de
acelaºi nivel, laolaltã formând arhipelagul generaþiei 80,
nucleul ei tare, elita, din euri poetice care de care mai
puternic personalizate. Flora. Chifu. Romoºan. Paul
Aretzu. Aurel Dumitraºcu. Chichere. Ion Monoran. Ioan
Moldovan. Aurelian Titu Dumitrescu. Vasile Gogea.
Romulus Bucur. Petru Ilieºu. Soviany. Magda Cârneci.
Viorel Mureºan. Viorel Padina. Nicolae Sava. Teodor
George Calcan, despre care se pare cã nu ºtie niciun critic.
Vulturescu, iluminatul din nord. Iaru, indimenticabilul
ateu. Muºina, reavãn clasicist. Mariana Codruþ, discret
esenþialã. Denisa Comãnescu, subtil tensionatã. Cornelia
Maria Savu, totemicã, de neuitat. „Cazul” Suciu,
absolutist, radical. Vlasie, incredibil, ordonatorul
celorlalþi. Ioana Crãciunescu, uluitoare în Supa de ceapã
ºi nu numai. Ioana Dinulescu, tot mai puternicã în
ultimele volume. Augustin Frãþilã, exprimat încã
din Gramatica morþii. Cassian, Gellu Dorian –
inconturnabili. Calmul Petean. Subtilul rafinat
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Chioaru. Mesianicul Zubaºcu. Fierbintele prob
Vãcãrescu. Nepreþuitul atic Bucur Demetrian. Abstrasul
Sibiceanu. Furtunatica Angela (Furtunã). Vasile Gârneþ.
Radu Florescu. Doru Mareº. Daniel Piºcu. Marcel Tolcea.
Nino Stratan, „lãsat” la urmã ca sã fie cel dintâi. Înºirarea
nu exprimã o ierarhie, cât un inventar personal incomplet.
– Unde te-a surprins ideea de generaþie, de unde te
revendici? Care þi-au fost prietenii de alãturi?
– Mã revendic, dacã pui problema aºa, din tica
(bunicul) Mihalache, magic povestaº, din Biblie ºi Platon,
din „ºcoala ardeleanã”, din expresionismul echinoxist
armat temeinic, ani buni, cu Panorama… lui Baconsky.
Adaugã Secolul 20, traducerile de la Univers, Meridiane,
cronica lui Nicolae Manolescu din România literarã,
poezia de la Cartea Româneascã. Toate lecturile de bazã,
capitale, ale (generaþiei) anilor 80 le-au înºirat anteintervievaþii mei. Am citit mai mult sau mai puþin aceleaºi
cãrþi, ºi asta, cred, ne leagã ºi dezleagã.
Sentimentul apartenenþei la un grup l-am avut, fugitiv,
la Craiova, la începutul sumbrului deceniu nouã, în jurul
revistei Ramuri, condusã de Marin Sorescu. Patrel
Berceanu, fie-i sufletul lin, m-a prezentat lui Sorescu,
acesta m-a pus sã citesc în cenaclu, am avut un succes
surprinzãtor, iar lupii tineri de atunci m-au adoptat pe loc.
Ei sunt: Gabriel Chifu, Marius Ghica, Constantin Barbu ºi
fireºte Berceanu. Poetul Liliecilor, ca sã ne susþinã, celor
fãrã cãrþi, debutul editorial, a instituit Premiul revistei
Ramuri pentru volum în manuscris. L-a instituit cu cea
mai bunã credinþã, dar în van. Editura Scrisul Românesc
nu s-a lãsat înduplecatã întru debutul premiatului
ramurifer. Decât într-un volum colectiv. „Cu
cârdul la pãscut”, ricana Patrel Berceanu. 7 poeme
pe un tãpºan de voci delirice, este acesta debut
editorial?
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– De ce a fost nevoie de o schimbare de paradigmã?
Obosise poezia ºaizecistã? Obosise – Doamne
iartã-mã! – poezia lui Nichita Stãnescu, a lui Daniel
Turcea, a lui Virgil Mazilescu?
– Nu obosise nimeni (vorba vine) ºi nimic. Poetul
merge ºi el cu lumea, cu istoria, se þine de ea „ca un copil
de poala mumii”, cum scrie Al. Philippide. Alte lecturi
decât cele de mai sus, altã experienþã de viaþã, a
individului ºi a lumii, nasc, ca de la sine, pe aceeaºi scenã,
dar schimbatã, redecoratã, alte mãºti, alte sensibilitãþi
poetice, alte exigenþe estetice. E miºto cã se întâmplã aºa,
e firesc. Americanismele s-au impus la un moment dat în
gustul optzeciºtilor, a celor mai mulþi dintre ei, în dauna
poeþilor europeni. Acum se vede limpede cã mult hulitul
curent european, considerat stors, epuizat, a dat autori mai
viguroºi, mai rezistenþi în timp, decât briza transatlanticã.
Nu sunt deloc original cu astfel de fraze, analiza nuanþatã
e a lui Al. Cistelecan. ªi stã în picioare.
– Dar ce optzecist eºti tu? Eºti ludic, eºti discursiv,
livresc, prozaic, te dedai la intertext, la metatext?
Sau eºti un solitar ºi un excentric, cum spune Andrei
Bodiu?
– Sunt de toate, adicã mistic. Nu postmodernist, ci neoantic. Toate atributele din întrebarea ta, mi le-au aplicat
critici de diverse calibre, mai mult sau mai puþin nimerit,
de-a lungul timpului. Cistelecan zice, în 2001:
„romanticul în postmodernism”. Mi se pare o ºtampilã
pusã exact.
– Ce fac Carl Gustav, motanul negru Garabet,
bâtlanul purpuriu, pãhãruþul, armonica roºie,
lunetistul, negresa?
– Fain, umblã prin lume prin traduceri. La
Viena le-a fost cel mai bine, cu volumul bilingv
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Licht, langsam/Luminã, încet, publicat de Wieser Verlag
în 2004. Am avut atunci trei lecturi în capitala Austriei,
electrizante, prima chiar în deschiderea Toamnei
culturale româneºti, cu toatã pompa oficialilor. Felul în
care se citeºte poezia la ei, amestecatã cu muzicã, este
unic ºi inimitabil. Am încercat reþeta ºi aici, dar þi-ai gãsit!
La noi totul e moale, apatic. Recent am avut bucuria unui
grupaj apãrut în antologia Confluence poetique. Urmeazã
participarea la o antologie în spaniolã ºi alta în arabã,
tustrele prin grija poetei ºi traducãtoarei Linda Maria
Baros. Negresa, mai norocoasã, de fapt îmbãtându-se cu
apã chioarã, a intrat într-un manual, lunetistul s-a lãsat
citit prin ochelarii lui Zubaºcu sãptãmâna trecutã la
Sighetu Marmaþiei, Carl Gustav ºi ceilalþi bântuie în dorulelii pe coclauri indefinite, în raza demenþei, aºteptând
iluzoriu o carte nouã, definitivã, sã intre în ea ºi sã rãmânã
pe veci acolo, descoperiþi când ºi când de noul ipocrit
lector. Dar de unde atâþia bani pentru editare? ªi de unde
un nou lector, fie ºi ipocrit?
– Mai are viitor generaþia poeticã 80? Dar poezia în
general ce viitor mai are?
– Generaþia are viitor, numai atâta timp cât se va gãsi
un redactor ca tine, care sã facã o poveste-anchetã pe
seama ei, cu supravieþuitorii ei tot mai împuþinaþi prin ani.
Altminteri, fiecare optzecist e menit sã piarã eroic, pe
limba lui. Ca poezia lumii, ca ºi lumea, într-o zi.
– Cum e viaþa la Viaþa Româneascã?
– Nu e tocmai pe roze, dar nimeni nu se plânge. S-au
scurs fix trei ani de când lucrez cu Prelipceanu aici ºi tot
omul de bunã-credinþã zice cã am schimbat
revista de la biniºor la bine ºi foarte bine. Asta
conteazã mai mult decât banii, deºi niºte salarii
mai de Doamne-ajutã n-ar strica, acestea fiind, la
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o publicaþie centenarã oricât de glorioasã ca peste tot în
presa literarã, mici, aproape simbolice. Dar, asta e, am
pornit sã facem o revistã la prestigiul ei de altãdatã, ºi asta
facem, cât mai suntem pe-aici ºi depinde de noi sã lucrãm
bine, ca sã parafrazez un clasic în viaþã. Cum ºtii, de anul
trecut am instituit premiile revistei, se apropie decembrie
ºi deja suntem în cãutare de fonduri. Aºa cã þine pumnii…
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– Satulung – frumos toponim! Acolo te-ai
nãscut. Tot acolo ai copilãrit? Erai un copil
fericit? Ai fost un ºcolar cuminte ºi silitor?
Parantezã: te întreb toate acestea nu dintr-o
acribie cronologicã, dar mi se par
importante originile optzeciºtilor.
– Cu adevãrat am fost un copil fericit. Satul
meu natal, aflat la 15 km de Baia-Mare pe ºoseaua
spre Cluj, îmi oferea cam tot ceea ce-ºi doreºte un
puºti: o vale pe care primãvara nãvãleau din
Someº în amonte, precum în Alaska somonii,
„poduþii” (adicã scobarii), iar noi, copiii, eram la
vaduri pe post de urºi grizzly, dealuri pentru
derdeluº ºi mici lacuri pentru patinaj, un parc
mare cu platani ºi teren de fotbal ºi mai ales cu un
castel imens, fost reºedinþã de varã a grofului
Teleki Laszlo. Nu era un castel kafkian, oricine
putea sã-l cutreiere, iar eu ºi alþii de seama mea îl
ºtiam ca pe propriile buzunare. Câte n-am
descoperit acolo, în camerele de diverse culori ºi-n
podul nesfârºit! În rest, cum spui, am fost un
ºcolar cuminte ºi silitor; mã rog, cam premiant de
felul meu.

Ioan Groºan

„Pentru mine
Echinoxul a însemnat
mai mult decât
facultatea de filologie”
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– Se cam ºtie cum încep poeþii sã scrie: în copilãrie,
ca-ntr-o joacã! Dar cum încep prozatorii? Cum ºi
când ai început tu sã scrii povestiri?
– Pentru cã mama era bibliotecarã, unul din terenurile
mele predilecte de joacã era biblioteca, unde intram direct
din sufrageria noastrã: aºa era spaþiul locativ, în clãdirea
Sfatului Popular al comunei. ªi într-o zi am dat peste
Toate pânzele sus, cartea lui Radu Tudoran, pentru
adolescenþi (ºi nu numai!) excepþionalã, dupã pãrerea
mea. (Ar trebui tradusã). Am rãmas aºa încântat citind-o,
încât am... „rescris-o”. Asta a fost prima mea „operã”
literarã.
– Ai debutat publicistic, presupun, nu tocmai greu (poþi
sã mã contrazici), fãcând parte din gruparea
Echinox. Povesteºte, însã, cum ai debutat editorial
cu excepþionala Caravanã cinematograficã!
– Am debutat relativ târziu faþã de alþi colegi de
generaþie, în 1985. Primii care au spart gheaþa editorialã
au fost poeþii: Petru Romoºan, Traian T. Coºovei, Ion
Mureºan, Eugen Suciu, Florin Iaru, Emil Hurezeanu,
Alexandru Muºina, Mircea Cãrtãrescu, Ion Stratan,
Mariana Marin etc. Prozatorii au venit mai târziu, pe
aceastã uºã întredeschisã de poezie. N-am avut mari
probleme cu cenzura care, chipurile, tocmai se
„desfiinþase”, fiind de fapt înlocuitã cu alte comitete ºi
comiþii, care de care mai absconse. Meritul apariþiei
aproape neschimbate a volumului Caravana
cinematograficã îi aparþine în mare mãsurã regretatului
Florin Mugur, om ºi redactor editorial de mare gust
literar, un adevãrat degustãtor al esteticii. Ore întregi, la el
acasã, am pritocit fiecare frazã a povestirilor, el cu
prudenþa-i caracteristicã, eu cu nonºalanþa ºi
tupeul debutantului. N-a cãzut mare lucru din
aceastã operaþiune pe text deschis, o propoziþie
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sau douã. Îi datorez enorm lui Florin Mugur. Dumnezeu
sã-l odihneascã în Biblioteca Lui!
– O întrebare ipoteticã (deci tâmpitã): dacã ai fi rãmas
la Cluj, în zona Clujului sau dacã te-ai fi întors
profesor în Maramureºul natal, care crezi cã ar fi
fost destinul tãu?
– Cu siguranþã altul. Am convingerea cã, scriitoriceºte,
m-aº fi ratat.
– Ce grupãri sau cenacluri frecventai? Ce rol au avut
ele în devenirea prozatorului Ioan Groºan?
– Am frecventat Echinoxul, care nu mai era un cenaclu
propriu-zis, ca pe vremea întemeietorilor, ci era mai
degrabã un cenaclu ambulant, cu dese opriri la cafeneaua
Arizona, dupã ºedinþele serios-ludice din cãmãruþa
redacþiei. Pentru mine Echinoxul a însemnat mai mult
decât facultatea de filologie. De la „triumviratul” Ion Pop
– Marian Papahagi – Ion Vartic, deseori însoþiþi de
profesorul Zaciu ºi de Augustin Buzura, am învãþat
ce-nseamnã respectul valorilor estetice, cum putem ocoli
ideologia sufocantã a acelor timpuri, cum sã nu facem
compromisuri º.a.m.d. – adicã exact lucrurile de care are
nevoie un june aspirant într-ale literaturii.
De la Cenaclul de luni, dupã ce-am fost repartizat în
Bucureºti, în 1978, am învãþat alt lucru esenþial: analiza
poeziei, precedatã neapãrat de iubirea faþã de ea. Îmi aduc
aminte ºi acum cu plãcere de disecþiile „pe viu”,
neiertãtoare, pe care le fãceau pe poemele nu-importã-cui
Ion Stratan, Traian T. Coºovei, Florin Iaru, Doru Mareº,
Muºina, Mircea Cãrtãrescu, Ion Bogdan Lefter. ªcoalã
adevãratã, ce mai! Într-un fel, Cenaclul de luni era
inversul Sãptãmânii, în sensul cã, pentru a te
consacra, trebuia fie sã fii înjurat în Sãptãmâna,
fie lãudat de lunediºti. Din fericire, eu am avut
parte de amândouã tratamentele...
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– Când ai devenit conºtient cã a apãrut o nouã
generaþie literarã, cea optzecistã, ºi cã îi aparþii?
– La începutul anilor ’80, dupã ce debutaserã în trombã
poeþii pomeniþi înainte, plus grupul Cinci, la Editura
Litera, plus Desantul în prozã girat de Crohmãlniceanu.
Atunci mi-am dat seama cã se scrie dacã nu „altceva”,
atunci cu siguranþã „altfel”.
– Dar prietenia literarã a avut vreun rol în sudarea
diferitelor grupuri/grupãri în cadrul generaþiei?
– Prietenia e esenþialã, mai ales între debutanþi. Noi am
avut ºansa sã ne cunoaºtem încã din armatã, fiind prima
promoþie care a fost luatã în cãtãnie imediat dupã reuºita
la facultate. Apoi am profitat din rãsputeri de toate
taberele acelea de „instruire” de la Izvorul-Mureºului sau
de la mama dracului, de simpozioane, colocvii studenþeºti
etc. Aºa s-a fãcut cã ne ºtiam între noi, eram, noi, clujenii,
prieteni la cataramã ºi cu ieºenii ºi cu bucureºtenii ºi cu
timiºorenii ºi cu craiovenii ºi cu braºovenii ºi cu
sighiºorenii º.a.m.d. Aveam ceea ce se cheamã în armata
francezã „l’esprit du corp” sau, mai pe româneºte, un
spirit de haitã (nu degeaba un poem al lui Romoºan se
numeºte Lupii tineri). Ei, între timp lucrurile s-au mai
schimbat, dar multe prietenii au rãmas.
– Dragã Ioan Groºan, crezi cã optzecismul a apãrut ca
o necesitate? Obosise generaþia ’60?
– Nu cred cã generaþia ’60 obosise. Ea a profitat (ºi
bine a fãcut!) de relativa deschidere a lui Ceaºescu dintre
1966-1971, pânã la Tezele din iulie, dar ºi-n prelungirea
acestei perioade, în „siajul” ei ulterior. Atunci au
putut sã aparã cãrþile lui Breban, Buzura, D.R.
Popescu, Fãnuº Neagu, Þoiu, Cel mai iubit dintre
pãmânteni ºcl. Însã presiunea ideologicã de dupã
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1980 a fost cu adevãrat cumplitã, parcã dãduse strechea în
toþi activiºtii culturali din Ministerul Culturii (ei fiind
adevãraþii cenzori), nu mai puteai sã debutezi decât în
grupuri amorfe, cu compromisurile de rigoare. Or, tocmai
de aceea noi am preferat sã abordãm teme mai puþin
suspecte, mai „banale”, „aventuri într-o curte interioarã”
(vorba lui Mircea Nedelciu) sau radiografia „omului de
lângã noi”. De aici ºi preferinþa pentru genul scurt sau
pentru poemul „realist” (evident, în cheie parodicã,
ludicã, „post-modernistã”, „textualistã”). În plus, noi
aveam ºi alte lecturi decât ºaizeciºtii, eram mai „la zi” cu
ce se scria în Occidentul european, în America. Dar, fãrã
întoarcerea la estetic pe care au obþinut-o ei dupã seceta
proletcultistã, ne-ar fi fost infinit mai greu. O spun cu
mâna pe inimã.
– Cei de la Sãptãmâna, în anii ’80, te înfierau cu
mânie proletarã pentru cã parodiai istoria iubitei
noastre þãriºoare. Aveai probleme în urma acestor
denunþuri publice?
– Atacurile din Sãptãmâna nu mi-au fãcut niciun rãu;
dimpotrivã. Nici n-aveau ce sã-mi facã: nu eram membru
de partid, eram profesor de românã la o ºcoalã generalã
din cartierul Militari, aveam elevi buni, olimpici, nu eram
angajat în nicio redacþie. Ce sã-mi facã Eugen Barbu,
Vadim sau dispãrutul din peisaj Constantin Sorescu? Sã-mi
ia boii de la Caravana cinematograficã? Ba chiar am
ajuns o micã celebritate în ºcoalã: mã înjurase
Sãptãmâna! ªi erau acolo, uºor bovarice, 57 de
învãþãtoare, toate absolvente în acel an de liceu
pedagogic...
– Dar stilul parodic ºi ludic reprezintã un
registru minor pentru gen? E ceea ce-þi cam
reproºeazã Nicolae Manolescu în Istoria sa
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criticã. Cum te gãseºti oglindit în general în aceastã
istorie?
– Dl. Nicolae Manolescu a intuit perfect natura ludicã
a scrisului meu din Caravana cinematograficã. Din
pãcate, n-a mai avut timp sã citeascã ºi Trenul de noapte,
apãrut, totuºi, înainte de 1990 ºi superior valoric – pãrerea
mea... – volumului de debut. Dar, mã rog, scãpãri are ºi
G. Cãlinescu, aºa cã...
– Publicistica reprezintã un avantaj pentru un prozator
sau dimpotrivã? Scrierea unei tablete zilnice te þine
în prizã ºi ca scriitor sau te îndepãrteazã de prozã?
– Publicistica e, din punctul meu de vedere, un clar
dezavantaj pentru un scriitor de ficþiune. Scrisul (aproape)
zilnic la ziar îþi omoarã încet, încet mâna, neuronii.
Singurul avantaj pentru un scriitor ca mine, care publicã
volume din an în Paºte, e cã-þi menþine numele în
circulaþie, nu te uitã lumea (mai ales tinerii) de tot, ºi-þi
câºtigi pâinea zilnicã. Dar o s-o mai rãresc cu articolele
astea cât de curând.
– Am citit fragmente savuroase din romanul Un om din
Est, s-au bucurat de ecouri elogioase. Dar pui la
încercare rãbdarea cititorilor. Când va apãrea? Ia-þi
aici un angajament muncitoresc!
– Dragã Gusti, parc-ai fi mama... Ei bine, uite, (vã)
promit cã, la începutul lui iunie a.c., Un om din Est va fi
pe piaþã.
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– Dragã Gheorghe Mocuþa, îþi aduci aminte
când ai auzit prima datã cuvântul poezie?
Învãþaseºi sã scrii (nu poezii, desigur, ci
literele) sau doar sã spui poezioare? Cu ce
asocia mintea ta fragedã de copil cuvântul
poezie?
– Mi-e imposibil sã-mi amintesc de prima
rostire. Fãrã îndoialã, s-a întâmplat la ºcoalã, dar
la bisericã i-am simþit gustul. Poezia a avut
întotdeauna pentru mine gustul amar al agheasmei
cu care mama încerca sã-mi lecuiascã slãbiciunile
ºi himerele copilãriei. „Poezia” copilãriei e
combinaþia fascinantã de spaþiu captivant ºi de
orori necontrolate, de accidente imprevizibile care
te marcheazã toatã viaþa, aºa cum pe mine m-a
marcat moartea prietenului de 16 ani. Sau
întâmplãrile inventariate în poemul Semne
particulare. O moarte care avea sã mã
înspãimânte ºi apoi sã mã elibereze. Poezia de la
ºcoalã nu-mi prea plãcea, poate poezia colindelor,
cu lumina lor, poate prohodul morþii ºi învierii,

Gheorghe Mocuþa

„Am înþeles cã a
apãrut o nouã
generaþie din disputele
de la cenaclu ºi din
presã ºi din discuþiile
de cafenea”
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însoþit de postul obligatoriu, la Paºti. La vârsta primelor
silabisiri mi-am ales meseria de preot; mama m-a surprins
cum m-am descãlþat ºi cum cãdelniþam cu pantoful,
þinându-l de ºireturi în timp ce cântam „Doamne
milueºte”, repetând cu ardoare: „Fiu popã, fiu popã!” La
ºcoalã eram un copil plãpând ºi ruºinos, acasã eram un
drãcuºor pe care o mãtuºã care n-avea copii a avut grijã sã
mã înveþe sã spun celorlalþi cã sunt cuminte „ca piparca-n
ochi” ºi „ca focu-n vârvu’cãºii”; tot ea îmi provoca crize
de personalitate cu distihuri persiflante ca „Gheorghe, cu
mâþãle-n holde!”, la care eu îi rãspundeam tot în versuri
„Maicã, pãrãdaicã!” (adicã paradaisã, roºie, tomatã). A
fost un joc satiric sau o provocare conºtientã a orgoliului?
Primele versuri serioase pe care le þin minte au fost
provocate de reacþia celor din jur în timpul unei furtuni de
varã cu tunete ºi trãsnete: „Furtuna-i apasã pe oamenii
mici/Furnici// Casele lor trist se-ncovoaie/Muºuroaie.”
– Visai sã ajungi poet dupã cum toþi copiii viseazã sã
ajungã... artiºti? Când ºi în ce împrejurãri ai început
sã scrii?
– Mi-am ratat meseria de popã sau cântãreþ, poate din
cauza propagandei, fiind atras spre revistele ºcolare,
frumos ilustrate. Îmi amintesc de Luminiþa, cu copiii aceia
curaþi ºi ascultãtori ºi cu fetiþele de la oraº care mã
complexau teribil. Din poezia manualelor care aveau pe
prima paginã portretele tovarãºilor Gheorghiu-Dej ºi
Chivu Stoica, am reþinut poezia cu sirena lui Roaitã, prilej
de îndoctrinare în masã. Mama mã ducea mai pe ascuns la
bisericã ºi aici s-a format un fel de automatism, o cale
secretã spre lumea de „dincolo”. Poezia adevãratã am
descoperit-o prin clasa a ºaptea, când s-au ridicat
primele bariere ale proletcultismului ºi o tânãrã
profesoarã a reuºit sã ne þinã în prizã ºi sã ne
vorbeascã despre Eminescu ºi Blaga, altfel decât

132

o fãcuserã dascãlii de pânã atunci. Doamna Vancu a
descoperit sensibilitatea mea pentru literaturã ºi m-a
îndreptat spre secþia umanã. Apoi, într-o vacanþã de varã
am descoperit în podul casei unor vecini un volum de
Villon, în traducerea lui Romulus Vulpescu. O poezie
care a avut un impact deosebit asupra mea. N-am visat sã
devin poet decât sub impulsul poeziei oraculare a sfinþilor
care mi-au îmblânzit pornirile atavice pe care orice bãiat
le are în preadolescenþã când se loveºte de restricþii ºi
doreºte sã îºi „ucidã” pãrinþii. Dupã cum vezi, poezia e o
relaþie de putere, o relaþie profund afectivã ºi misticã a
micului suflet cu lumea ºi ceilalþi. O relaþie care cere
victime, cum au fost rãþuºtele pe care am încercat sã le
învãþ sã înoate pe sub apã. Poezia copilãriei m-a ajutat sã
experimentez moartea ºi ororile, rãzboiul, la modul eroic
ºi idilic; vezi Coºbuc, Alecsandri, Goga.
Am început sã scriu „jurnal” dintr-un reflex de
apãrare; notam într-un carneþel ce prostii fac pe stradã
colegii ºi colegele mele de clasã (cred cã uram fetiþele
rele!) ca sã le pot aduce în faþa tribunalului clasei instituit
de doamna învãþãtoare Urzicã, Dumnezeu sã o ierte.
– Cum ºi când ai debutat în revistã? Dar cum ai
debutat editorial în volum colectiv? Pentru mai
tinerii noºtri cititori care aspirã la „meseria” de
poet, e bine sã povesteºti.
– Nu m-am grãbit sã debutez pentru cã în liceu (care a
fost teribil de greu pentru mine, bãiatul de la þarã) ºi
facultate mi se pãrea necinstit sã mã apuc de scris pânã nu
citesc totul. (Fãcusem totuºi câteva exerciþii de traducere
a unor sonete din Verlaine). Era un soi de paranoia din
care am ieºit frecventând cenaclul universitãþii
timiºorene, într-o perioadã în care începuse moda
poetului cu chitara. N-am reuºit sã scriu poezie,
dimpotrivã, am fost îndrumat spre criticã. Aºa am
debutat, în 1975, în Orizont cu o recenzie la un
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roman contemporan, iar cu poezie, abia în 1979, când am
trimis câteva sonete, reþinute la poºta redacþiei. ªi acelea,
sub pseudonim. Apoi, la revista Flacãra, Geo Dumitrescu
mi-a reþinut ºi el un poem, cu remarca: „Brânzã bunã, în
burduf de câine”. Dl. Cornel Ungureanu îmi pasa laconic
câte o carte primitã la redacþie, pentru recenzat. Citeam
din greu înainte de a scrie ceva. Scrisul meu s-a nãscut
dintr-o saturaþie de lecturã ºi din visãtorie, o experienþã,
mallarmeeanã: „Helas, ma chair est triste et j’ai lu tous les
livres.”
Editorial am debutat, în confort Procust, adicã debut
colectiv în volumul Argonauþii (ºapte autori dintr-o
loviturã!) Alãturi de doi poeþi care au confirmat ulterior,
Ion Chichere ºi Marcel Tolcea, în 1986, la editura Facla.
– Când ai înþeles cã a apãrut generaþia 80? Când ai
fost conºtient cã tu ºi colegii tãi scrieþi altfel decât cei
dinaintea voastrã?
– Generaþia 80 am descoperit-o tot prin revista Orizont
unde avea rubricã specialã Mircea Mihãieº, Turneul
candidaþilor. Apoi la cenaclu se dicuta de o nouã
sensibilitate. S-a sudat o solidaritate în jurul lui Vighi,
Alexiu, Mircea Bârsilã, Butnaru, Tolcea, Andrei Ujicã,
Brânduºa Armanca ºi în jurul unor dascãli care veneau la
cenaclu: Cornel Ungureanu, Livius Ciocârlie, ªerban
Foarþã. Discuþiile continuau în cafenele, la Casa
Universitarilor sau, a doua zi, între cursuri, la barul
universitãþii. Nu trebuie sã uitãm de rolul formaþiei
Phoenix, de rockul românesc ºi de miºcarea ºvabilor de la
Banater Actionsgruppe, de care luam act prin colegul
meu de camerã Willi Totok, urmãrit de securitate.
Cred cã publicarea antologiei Vânt potrivit pânã
la tare a avut un puternic impact asupra
optzeciºtilor bãnãþeni.
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Dupã episodul Bârlad, unde am fost repartizat ca
profesor, am fãcut cunoºtinþã cu miºcarea arãdeanã, i-am
cunoscut ºi m-am împrietenit cu Vasile Dan, Dorel Sibii,
Romulus Bucur, Florin Bãnescu, Gheorghe Schwartz,
Horia Ungureanu, Francisc Vinganu. Ideile care circulau,
dezbaterile de cenaclu mi-au confirmat cã meritã sã
continuu sã scriu poezie, chiar dacã ei, colegii mã
împingeau spre criticã. Era o atmosferã de solidaritate,
proprie culturii paralele cu cea a documentelor de partid.
Poeþii de curte ºi versificatorii erau ridiculizaþi, lumea
literarã se împãrþise între sincroniºti ºi protocroniºti.
– La Timiºoara, contrapuneaþi un cenaclu similar
Cenaclului de luni de la Bucureºti? Ce optzeciºti de
marcã a lansat Timiºoara? Eraþi prieteni optzeciºtii
în formare de la facultãþile din Timiºoara? A contat
prietenia, în general, în cimentarea generaþiei?
– Am înþeles cu toþii cã a apãrut o nouã generaþie din
disputele de la cenaclu ºi din presã ºi din discuþiile de
cafenea. Doar cã noi eram departe de centru ºi marºam pe
o stilisticã proprie a marginalilor, a subteranei, a
frontierei. Existau poeþii subversivi de la Cenaclul Pavel
Dan, Petru Ilieºu, Adrian Derlea, Ion Monoran, Gh.
Pruncuþ, care aveau o notã distinctã ºi se opuneau
influenþelor de la centru. Bãnãþenii haºurau în geografia
literarã a locului alte spaþii ºi alte mentalitãþi. Dezbaterile
de dupã revoluþie când am început sã fiu invitat la
întâlnirile literare ºi la festivaluri datoritã faptului cã eram
redactor la revista Arca, au cimentat o solidaritate, apoi,
odatã cu intrarea în ecuaþie a generaþiei 90, am început sã
ne destrãmãm. Unii chiar au demisionat din generaþie. La
rândul meu eram considerat nouãzecist de cãtre
D.S. Boerescu, par exemple. Am scris destul de
detaºat, o carte despre generaþia 80 în care
consideram cã planurile generaþiei au îngheþat în
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proiect. Cu aceastã ocazie i-am susþinut pe timiºoreni ºi
i-am introdus fãrã complexe, alãturi de bucureºteni,
ieºeni, ardeleni.
– Generaþia
80
chiar
se
confundã
cu
postmodernismul? Tu însuþi ai fost analizat (de
Graþiela Benga, printre alþii) ca poet postmodern.
– Ca poet mã simt onorat sã fiu socotit postmodern (nu
numai de Graþiela Benga ci ºi de Iulian Boldea), ca spirit
critic ºtiu cã postmodernismul românesc a intrat într-o
fundãturã. Nu e cazul sã nuanþez aici.
– Este reflectatã fidel generaþia 80 în ultima istorie a
literaturii, cea a lui Nicolae Manolescu? Dar s-ar
putea impune o generaþie poeticã ignoratã de
istoriile literaturii?
– S-au scris prea multe cãrþi despre aceastã generaþie ca
sã mai poatã fi ignoratã de istoria literarã: Andrei Bodiu,
Nicolae Leahu, Daniel Corbu, Dumitru Chioaru, Romulus
Bucur, Ion Bogdan Lefter º.a. Iarã noi, noi epigonii,
simþiri reci, harfe zdrobite, în virtutea aceleiaºi inerþii,
n-avem decât sã aºteptãm, la rândul nostru, rescrierea
continuã ºi liniºtitã a literaturii pentru a ne afla locul.
Spun asta pentru cã la sfârºitul lunii octombrie 2008 am
participat la un colocviu dedicat istoriei literare, la
Oradea, unde câþiva scriitori ºi critici au încercat sã
rãspundã chestiunii cu pricina. Au moderat discuþiile Al.
Cistelecan ºi Ion Bogdan Lefter ºi au participat cu
intervenþii memorabile Octavian Soviany, Aurel Pantea,
Ion Mureºan, Vasile Dan, Simona Graþia Dima, Romulus
Bucur, Al. Muºina, Adrian Lãcãtuº ºi alþii. A fost o
atmosferã uºor crispatã, dupã pãrerea mea, datoritã
tracului pe care îl aveam cu toþii, în urma apariþiei
voluminosului tom al lui Marin Mincu, O
panoramã criticã a poeziei române în secolul XX
ºi în faþa anunþatei Istorii critice a lui Nicolae
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Manolescu. Într-un act de falsã disperare, unul din
participanþi – autor important, da’ piºicher – clama cã
raportul sãu cu literatura se reduce la interesul imediat de
a figura în Istoria ce urma sã aparã. Nu-l interesa, vezi
bine, ce va fi peste 50 de ani! Cred cã nerãbdarea noastrã
de a intra în istoria literaturii e legitimã pânã la un punct
ºi rizibilã dintr-un alt punct (de vedere), cãci uitãm repede
de criterii ºi principii imperative pentru o astfel de
întreprindere. Nu mai vorbim de nerãbdarea tinerilor
autori, de protestul celor frustraþi, de idiosincrasiile
colegiale.
– Cãlãtorind la Paris, cu griji, am înþeles, nu ca boemii
de odinioarã, ai scris volumul Cãlãtorie, Exil, dar ºi
altele, în care cotidianul e mai curând sordid decât
luminos-cultural. S-a încheiat epoca poeziei
luminoase?
– Nu ºtiu dacã s-a încheiat epoca poeziei luminoase,
dar mie mi se potriveºte mai mult supravieþuirea cu
semnele ºi viziunile ei. În primul rând pentru cã sunt un
tip fragil, ipohondru, iritat, mereu pe ducã. Supravieþuirea
a început sã mã amuze. „Semnele particulare” din poezie
sunt o manifestare a unui suflet silit mereu sã se replieze.
În înveliºul nesigur al unui trup precar. Istoria emoþiilor
mele, cartea publicatã recent, e o antologie ce se întinde
pe 25-30 de ani, punând accentul pe prima perioadã, a
cãutãrilor.
De când m-am impus în circuitul literar ºi am fost
receptat cu tot cu rãdãcinile mele curticene (cum scria
D.S. Boerescu), de când am aflat de la Ion B. Lefter cã se
poate scrie poezie ºi la Curtici la fel de bine ca oriunde,
de când m-am liniºtit dupã ºocul bolii, mi-am dat
seama cã tocmai asta mã face mai diferit de
ceilalþi ºi îmi îmbogãþeºte orizontul de creaþie. În
Fundiciul natal, cum îmi place sã-i spun

137

fundãturii mele, exista deja o miºcare literarã, iniþiatã de
dascãli ºi intelectuali în deceniul ºapte, printr-o revistã,
Izvoare din câmpie, apãrutã într-un moment al
dezgheþului ideologic, în 1969. Figura tutelarã a acestui
spaþiu a fost învãþãtorul Francisc Vinganu care a murit în
2004, scriind un poem pe peretele unui bar de lângã garã.
Fiul meu, Andrei, a debutat ºi el cu o povestire, Francisc,
unde se vede originalitatea personajului boem ºi impactul
asupra sufletului de copil.
Cãlãtorie. Exil, volumul din 2008, e un jurnal liric al
aventurii pariziene în care s-au lãsat angrenaþi tatãl ºi fiul,
e „Parisul sufletelor împovãrate” de perspectiva bolii,
cum a scris Tudorel Urian, dar ºi de lecþia pe care au
învãþat-o amândoi într-o lume normalã: „vivre avec le
cancer.”
– Criticã de ce scrii? Te simþi încorsetat de genul liric
al propriei creaþii ºi vrei sã-þi extinzi teritoriile?
– Probabil cã tot dintr-un reflex al puterii/ neputinþei. ªi
pentru a fi mai vizibil în peisaj. Dar ºi din solidaritate, mai
ales din empatie. Apoi încep sã cred cã literatura se poate
vedea la fel de bine ºi de la Timiºoara ºi de la Curtea de
Argeº ºi de la Arad, cu atât mai mult de la Fundici!
Dintr-un sentiment de frontierã, na! Public constant
recenzii ºi cronici ºi la Arca (de douãzeci de ani!) ºi la
Poesis (de peste zece ani). Din obiºnuinþã.
– Trãieºti la Curtici, localitate de graniþã, marginea de
vest a României. Te simþi marginalizat? Sau te simþi
ca o bornã a limitei de vest a generaþiei, dupã cum
George Vulturescu este borna de nord-vest, Gellu
Dorian borna de nord-est, Viorel Padina borna
de sud sau Leo Butnaru borna de est, sã zicem?
– Nu mai ºtiu ce sunt, poate o bornã, cum zici.
Dupã modelul celui care a fost Petre Stoica,
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retras, înainte de moarte, la Jimbolia, pe care l-am admirat
atât ca poet cât ºi ca fondator. Dar pe de altã parte, „oraºul
mic te furã-ncet...”
– În percepþia comunã, poetul nu e neapãrat
personajul din turnul de fildeº, dar nici omul cetãþii.
Trebuie sã se implice poetul în viaþa publicã,
indiferent la ce nivel?
– Poate cã multora li se va pãrea ciudat, dar aici unde
trãiesc ºi muncesc mi se pare normal sã fac ºi politicã. Am
fost ºi am rãmas liberal. Un reflex condiþionat al
primarului de dupã revoluþie. ªi dacã nu prea am succes
la mase, nu-mi rãmâne decât sã mã consider câinele de
pazã al democraþiei, al normalitãþii. Ceea ce-i deranjeazã
cumplit pe unii...
– Cum în aceastã lunã ai împlinit 56 de ani, îþi doresc
La mulþi ani!
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Ioan Moldovan

„Pe mãsurã ce eºti tot
mai tu însuþi,
te îndepãrtezi,
cu sau fãrã melancolie,
de «cuib», de «clan»,
de «grup»,
de «generaþie»”...
– Dragã Ioan Moldovan, te-ai nãscut într-un
sat, dar te-ai ºcolit într-un oraº mare, în Cluj,
centru cultural. Primele amintiri sunt doar
din Cluj sau ºi din sat?
– Doar naºterea a fost în sat, n-aveam un an
când ne-am mutat la oraº (dar cu frecvente
reveniri ºi ºederi la bunici), aºadar amintirile
prime îºi trag clipurile deopotrivã ºi din unul ºi
din altul, sunt la fel de fumegoase ºi de
misterioase, dar nu mai ºtiu ce sã fac cu ele;
probabil, dincolo va fi fiind un imens ºi magic
depozit al amintirilor tuturor inºilor, din care
cândva, cine ºtie când ºi cum, se va putea
reinventa istoria omenirii ºi a fiecãrui individ,
într-o cu totul altã alcãtuire ºi semnificaþie.
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– Când ai început sã citeºti, cum ai început sã
scrii? Ai avut profesori care te-au încurajat?

– Cititului-scrisului le-am dat târcoale înainte de clasa
întâi, însoþind-o pe sora mea mai mare la ºcoala din sat
unde cu un singur învãþãtor învãþau toate cele patru clase
primare; mi-amintesc mirosul hârtiei de caiet ºi de carte,
al gumei de ºters ºi al cernelii, mi-amintesc osârdia cu
care încercam sã-i imit pe cei mai mari, dar multe pe acest
palier nu-mi amintesc. Sigur, în primele patru clase am
fost lãudat pentru bunã purtare ºi învãþãturã, am fost unul
din acei copii cuminþi, timizi, fruntaºi, cu urechi cam
clãpãuge, gãseam în citit, mai apoi în scris, un teritoriu
unde puteam fi ºi eu viteaz, unde înfricoºãrile lumii reale
nu pãtrundeau, în schimb erau altele, minunate ºi benigne.
Încurajãrile au venit în clasele a VII-a, a VIII-a, de la
profesorul de românã Petru ªaitiº, despre care numai
târziu am aflat cã era el însuºi un poet ºi un traducãtor de
poezie.
– Ai citit probabil la început poeþi clasici ºi moderni de
la noi ºi de aiurea. Dar îþi aminteºti când þi-ai dat
seama cã un coleg de-al tãu scrie cu totul altfel decât
s-a scris pânã atunci?
– Întâi, citind Arici-Pogonici, Luminiþa, Cutezãtorii,
am vãzut cã de pretutindeni sunt unii care scriu altfel, sunt
publicaþi, am încercat ºi eu, am trimis poezii (mã rog,
încercãri), n-am reuºit. Apoi, la liceu, pentru cã, în secret,
continuam sã umplu caiete, am reuºit sã public în revista
liceului Bariþiu, ba am început sã frecventez ºi cenaclul
Lucian Blaga al elevilor din liceele clujene, unde
„creaþiile” mele au fost comentate încurajator de criticul
Constantin Cubleºan, pentru ca apoi sã debutez în
suplimentul literar Preludiu al (ce sã-i faci!) Scânteii
tineretului condus de profesorul Tudor Opriº. Am
mai debutat la poºta redacþiei în Contemporanul,
unde Ana Blandiana a scris cã sunt un talent
sensibil , chiar „excedat de propria sensibilitate”,
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ºi la Tribuna, unde Adrian Pãunescu mi-a publicat o
poezie însoþind-o doar de succintul comentariu: „foarte
interesant”, semnam cu pseudonimul Imbuz (numele
satului natal, cel folosit de oamenii locului, cel oficial
fiind Mureºenii de Câmpie). Abia apoi am debutat în
Echinox. Aºa cã am tot debutat ºi am impresia cã debutez
în continuare.
– La cenacluri ai participat înainte de cel de la
Echinox? Influenþa cenaclul pe un tânãr poet?
– Cum spuneam mai sus, la liceu ºi la UTC-ul clujean.
Sigur, într-un cenaclu ai ºansa sã fii influenþat, mai ales
prin prezenþa colegilor mai vârstnici, deja publicaþi, deja
cunoscuþi, sau prin observaþiile vreunui critic generos (dar
nu excesiv).
– Cum ai debutat în revistã?
– Adevãratul debut în revistã e cel din Echinox ºi el a
venit firesc, dupã lecturi în cenaclul revistei sau la
ceaiurile (erau ºi beri) cu colegii de an Gheorghe Perian,
Augustin Pop (regretatul), Virgil Podoabã, Mircea
Petean, Aurel Pantea, ªtefan Borbély, Ion Cristofor,
Vasile Criºan, sau cu mai marii Al. Cistelecan, Al. Th.
Ionescu (regretatul), Nicolae Oprea.
– Dar cum a fost cu Viaþa fãrã nume, debutul editorial?
Pentru tinerii noºtri cititori ºi aspiranþi la poezie
cred cã e instructiv sã se ºtie cum se debuta în
perioada cea mai cruntã a ceauºismului. A fost
dificilã trecerea de cenzurã?
– În 1980, dupã ce încercasem sã debutez la Albatros ºi
la Junimea, fãrã succes, am trimis manuscrisul la Dacia.
Am avut ºansa sã fie în juriu directorul nostru de
Echinox, poetul ºi criticul Ion Pop, care seriei
noastre nu ne-a fost dascãl, fiind atunci plecat la
Paris, dar care ne cunoºtea din paginile revistei; ºi
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ºansa ca redactor sã fie poetul Vasile Igna. Astfel am avut
grozava bucurie de a debuta cu volum, ba chiar cu o
generoasã prefaþã a lui Ion Pop. Atunci n-am avut treabã
cu cenzura, poezia mea nu prea punea probleme de
ideologie ºi orientare politicã, abia cu a doua ºi a treia
carte, apãrute la Cartea Româneascã, cu Florin Mugur
redactor, a trebuit sã renunþ la unele texte sau exprimãri,
la a treia trebuind chiar a renunþa la titlul Avantajele
insomniei, pentru neutrul Insomnii lângã munþi.
– Sunt congeneri de-ai tãi care ºtiu exact luna ºi anul
când ºi-au dat seama cã s-a nãscut generaþia. Tu îþi
aminteºti când ai conºtientizat apariþia acesteia? Ai
înþeles de la început cã faci parte din generaþia 80
sau ai scris pur ºi simplu ºi te-ai integrat firesc, de la
sine?
– Ferice de aceia. Nu prea m-a interesat, nici atunci,
nici mai târziu, chestiunea apartenenþei mele la generaþie.
Era treaba criticilor ºi a unor confraþi mai atenþi la relaþia
imediatã cu „trend”-ul, cum s-ar zice. M-am integrat ºi
am fost integrat firesc, pe cale de consecinþã a faptului cã,
vrând-nevrând, nu poþi scrie total altfel decât cei cu care
eºti solidar prin vârstã, culturã, aspiraþii, determinãri
sociale ºi istorice etc.
– Nu te întreb de deosebirile dintre poezia ºaizecistã ºi
cea optzecistã. Ele sunt certe. Te întreb, însã, dacã
voi aþi scris altfel manifest sau... v-a dus valul?
– ªi-ºi. Pe de o parte, doream, voiam, încercam sã
scriem altfel, urmãream sã fim ºi noi cineva, altcineva
decât modelele, pe de altã parte eram duºi ºi de val,
dorind sã fim pe el. Fireºte, dupã firea fiecãruia,
unii erau mai vehement separatiºti, alþii mai pe
tãcute, mai pe dedesubt. Cred cã echinoxiºtii
aveau o conºtiinþã mai apãsatã a continuitãþii ºi un
orgoliu ce decurgea din aceasta.
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– A avut optzecismul un centru? A avut mai multe?
Echinox, de pildã, era pe aceeaºi frecvenþã cu
Cenaclul de Luni?
– Tocmai, optzecismul, dacã e sã fim corecþi ºi lucizi,
n-a avut un singur centru – cel bucureºtean, cum des se
crede/scrie – ci multicentrat: la Cluj, la Iaºi, la Timiºoara
etc. Sunt ºi elemente identitare comune, cum sunt ºi
elemente de coloraturã ºi diferenþiere.
– Crezi în prietenia literarã? Cât a însemnat prietenia
în cimentarea generaþiei 80 în general? La Cluj cum
a fost? Ce a contat mai mult: influenþa maeºtrilor
(profesorilor), cea a colegilor (prietenilor)?
– Cred în prietenia care se naºte în tinereþe ºi care are
destule resurse sã continue apoi, iar dacã între resurse se
numãrã preocuparea pentru scris ºansele durabilitãþii
cresc, cu condiþia sã acþioneze o conºtiinþã comunã a
sensului acestei îndeletniciri-vocaþii, o anume moralã a
sa. La Echinox am avut modelul dascãlilor ºi solidaritatea
prietenoasã a colegilor.
– Care erau colegii/prietenii tãi din perioada în care
erai secretar de redacþie la Echinox ºi care au
devenit membri marcanþi ai generaþiei?
– Pe unii i-am amintit deja, dar îmi face o mare plãcere
sã-i numesc mereu, adãugând ºi alte nume: Al.
Cistelecan, Nicolae Oprea, Al. Th. Ionescu, Werner
Sölner, Virgil Mihaiu, Virgil Podoabã, Augustin Pop,
Aurel Pantea, Mircea Petean, Egyed Peter, Georg Aest.
– Marta Petreu gãseºte cã insistãm prea mult pe ideea
de generaþie ºi cã „ea a fost o realitate mai
importantã atunci, la intrarea în literaturã, decât
azi”. Crezi cã, o datã puternic conturatã
personalitatea fiecãrui optzecist, el se
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îndepãrteazã de „cuibul” generaþiei?
– E un proces firesc. Pe mãsurã ce eºti tot mai tu însuþi,
te îndepãrtezi, cu sau fãrã melancolie, de „cuib”, de
„clan”, de „grup”, de „generaþie” iar apartenenþa ta la
aceste entitãþi „globalizante” devine o temã de istorie
literarã, culturalã, stilisticã etc.
– Redacþia revistei Familia este formatã preponderent
din optzeciºti. Dacã ne amintim cã în 1990 a mai
avut ºi pe Virgil Podoabã ºi Gheorghe Perian, s-ar
putea trage concluzia cã e o revistã a generaþiei iar,
generalizând, am putea spune cã optzeciºtii sunt... la
putere, ei conduc revistele ºi editurile din þarã, ba
chiar ºi facultãþile de litere. Aºa e?
– Vom fi noi optzeciºtii preponderenþi la Familia, dar
ea nu e ºi nu vrea sã fie o revistã a generaþiei. Familia îºi
deschide, ca sã citez vorbe celebre, coloanele cu bucurie
deopotrivã scriitorilor de orice generaþie, orientare, stil
ºcoalã etc., cu condiþia sã fie cu adevãrat scriitori. Sigur,
e mai îngãduitoare cu tinerii, pentru cã aºa e normal. Pe
de altã parte, nu faptul cã sunt optzeciºti e pricina cã „sunt
la putere” (culturalã, sper), ci faptul cã unul sau altul din
cei ce deþin aceastã putere sunt... valoroºi.
– Crezi cã generaþia este bine reprezentatã în Istoria
criticã... a lui Nicolae Manolescu? Cum comentezi cã
miºcarea Echinox nu beneficiazã nici mãcar de un
subcapitol?
– E o mare tristeþe ºi o nefericire. Dar acestea sunt ale
lui Manolescu. Istoria... sa e a sa ºi ea e elocventã pentru
critic, pentru amploarea ºi profunzimea viziunii sale, or,
pentru absenþa lor, lacunele, scãpãrile,
superficialitãþile din aceastã Istorie dau seama
despre biata mãsurã umanã ºi nu trebuie sã ne
supãrãm foarte. Mã gândesc cã autorul însuºi
trãieºte drama unei ratãri a capodoperei.
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– La o primã privire, în poezia ta cam care este
raportul liric-epic? Dar câtã importanþã mai are
acest lucru în poezia de astãzi?
– Dragul meu Augustin, crede-mã, niciodatã, nicio
clipã nu mi-am pus aceastã problemã ºi nici nu cred cã ea
se pune decât în vreo improbabilã lucrare de seminar la
vreun vag posibil capitolaº despre poezia unuia Ioan
Moldovan, optzecist ºi el, vezi bine; ori, în cazul cel mai
mãgulitor, în vreo cronicã mai atentã a uneia din cãrþile
mele. Altfel, când scriu, scriu, liricul ºi epicul fiind
numele mai târziu venite ca sã numeascã oarecum
misterul poeziei.
– ªtiu cã þi s-au tradus poeme în mai multe limbi.
Poezia ta chiar mi se pare... traductibilã. Ai ecouri
cã a fost înþeleasã în francezã, englezã sau
maghiarã?
– Am unele, puþine, de curând, în slovenã; traducerea
câtorva poeme pe care eu le-am citit în româneºte la
întâlniri cu publicul (puþin, fireºte, dar interesat) în
Ljubljana, Cjelie, Maribor, a iscat un interes neprefãcut; în
ungureºte, mi s-a spus de cãtre confraþi maghiari, poemele
mele ar suna, de asemenea, bine; faptul cã Rareº, fiul
meu, excelent cunoscãtor al limbii ºi literaturii engleze ºi
americane, lector la Litere în Cluj, traducãtor, poet el
însuºi, mi-a tradus câteva poeme ºi spune cã sunã foarte
bine, cred cã nu se cuvine a se pune. Nu ºtiu, de fapt.
– O etichetã a unui important critic de ieri ºi de astãzi,
Gheorghe Grigurcu: „Marcat de o intensitate
aparent dezabuzatã ºi de un cinism suav, Ioan
Moldovan e neîndoios unul din cei mai importanþi
poeþi ai bogatei serii lirice optzeciste”. Te
regãseºti în prima parte a frazei? Te ameþeºte
finalul e ei?
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– Nu încetez sã mã mir cât timp, atenþie, inteligenþã ºi
mãrinimie au consumat comentând în scris poemele mele
atâtea nume mari, importante, creditabile ale scrisului
critic (desigur, nu ºi Manolescu), din varii generaþii. Cât
despre comentariile lui Gheorghe Grigurcu, maestru critic
ºi poet admirabil, le þin ca pe adevãrate avuþii ale inimii ºi
cugetului modestei mele persoane.
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Nicolae Oprea
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„Trãiesc înconjurat de
cãrþi, numeroase cãrþi
care îmi întreþin
admiraþia pentru
literatura românã”
– Dragã Nicolae Oprea, cum am putea începe
acest dialog despre generaþia ‘80, tu fiind
primul critic pe care-l intervievez în cadrul
acestei anchete? Cu ipoteza cã scriitorul
român începe ca poet ºi sfârºeºte ca istoric ºi
critic literar. Ai început cu poezie?
– Dincolo de enunþul cãlinescian cu ratarea în
alte genuri, majoritatea criticilor literari a scris
poezie la începuturi. De la Titu Maiorescu pânã la
optzecistul Ion Bogdan Lefter, lista criticilorpoeþi este impresionantã: G. Ibrãileanu, Ilarie
Chendi, Mihail Dragomirescu, Nicolae Iorga,
Perpessicius, G. Cãlinescu, Tudor Vianu,
Vladimir Streinu, Al. Piru, Dumitru Micu, I.
Negoiþescu, Ovidiu Cotruº, Matei Cãlinescu,
Victor Felea, Gheorghe Grigurcu, Marin Mincu,
Ion Pop, Mircea Muthu etc. N-am fãcut excepþie,
am început într-adevãr cu poezie, dar am încetat
sã scriu/transcriu versuri printr-o decizie bruscã.
În 1972, Ion Pop, pe când forma noua echipã
redacþionalã de la Echinox, ne-a cerut
manuscrisele din sertare. Discutând, apoi, pe

marginea caietului meu de texte lirice, am realizat cã scriu
sub influenþa poeziei citite ºi, convins cã nu aduc nimic
nou în fenomenul poetic, am ieºit (cu oarecare durere
lãuntricã) din condiþia epigonicã, distrugând caietul. Mai
mult decât atât, într-o rubricã de „Vestiar”(semnatã cu
pseudonimul Florin Nicolescu) din revista la care lucram
deja, în 1973, mã dedublam, rãspunzându-mi acid la
„poºta redacþiei” pe numele „amicul Zet”. Nimeni nu a
bãnuit atunci cã versurile citate cu (auto)ironie îmi
aparþin. Dacã n-am pãstrat nimic din versurile
manuscrise, descopãr, în schimb, prin sertare „jurnalele
intime” din anii formãrii, care reprezintã, în fapt, primele
mele proze (de folosit într-un roman de mai târziu).
Scurtând povestea, n-aº spune cã e o regulã, dar exerciþiul
beletristic este necesar pentru delimitarea stilului ºi
modelarea simþului estetic fãrã de care criticul literar nu
existã.
– Erai foarte tânãr când ai ajuns în cenaclul ºi în
redacþia revistei Echinox de la începutul anilor ‘70.
Te rog sã detaliezi acea perioadã.
– Intrasem deja în anul al III-lea de Românã-Italianã,
când Ion Pop ne-a invitat la o cafea la „Continental”, pe
cei câþiva studenþi îndrãgostiþi iremediabil de literaturã,
recomandaþi, probabil, de asistenþii noºtri de la
seminariile anilor precedenþi, Ioana Em. Petrescu, Liviu
Petrescu, Ion Vartic sau Mircea Muthu. Conduceam
atunci Cercul studenþesc de istoria ºi teoria literaturii, sub
îndrumarea asistentului Sergiu Pavel Dan, cunoscut acum
ca incontestabil specialist în literatura fantasticã. Aºa am
ajuns într-o formulã redacþionalã dominatã de critici
literari în formare precum Constantin Hârlav,
Cãlin Manilici, Al. Cistelecan, regretatul Al. Th.
Ionescu º.a. Poetul dintre noi era Dan Damaschin,
secondat de Virgil Mihai (grafician la început),
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istoricul Ovidiu Mureºan, cochetând cu poezia, ºi Werner
Sollner, poetul de la pagina germanã care se traducea
singur în româneºte. Am debutat cu un eseu despre proza
lui ªtefan Bãnulescu, Modalitãþi epice (în nr. 5 / 1972) ºi,
peste aproape un an, am fost promovat la „Cronica
literarã”, în locul lãsat liber de Petru Poantã ºi, apoi, Ion
Marcoº-Livian. (În parantezã fie-zis, Jean Pop nu era
adeptul „arderii etapelor” ºi schimba titularii de rubricã
care absolviserã facultatea numai atunci când gãsea
înlocuitori pe mãsurã). Au fost ani de lecturi intensive, de
perfecþionare a scrisului întru formarea timbrului personal
ºi, mai cu seamã, de discuþii patetice pe marginea
literaturii contemporane în cenaclul de la Filologie sau în
mansarda redacþionalã. Discuþiile erau continuate la
„Arizona”, unde tânãrul nostru redactor-ºef Ion Pop
(numit director dupã plecarea la Sorbona) ne invita la un
„coniac redacþional” (ceea ce însemna o cafea prelungitã).
Am trãit douã momente catalizatoare – ca semn al
solidaritãþii de creaþie – din viaþa redacþiei de la începutul
deceniului tenebros, marcat de vestitele „Teze din iulie”,
care cred cã au influenþat destinul echinoxiºtilor activi.
Unul benefic, din aprilie 1973, când membrii Cercului
Literar de la Sibiu au ales sã sãrbãtoreascã aniversarea a
30 de ani de la înfiinþare împreunã cu Echinoxul ºi nu cu
redactorii celor douã reviste profesioniste din Cluj,
Tribuna sau Steaua. Întâlnirea cu „maeºtrii” literari
(Negoiþescu, Doinaº, Regman, Balotã º.a.), aureolaþi de
calvarul închisorilor comuniste prin care trecuserã, a avut
un efect stimulator pentru noi, ucenicii echinoxiºti. Nu-mi
reþin plãcerea de a cita aprecierea lui I. Negoiþescu dintr-o
comparaþie generoasã: „Asemãnarea dintre cei de la
Echinox ºi cei de la Cercul literar vine ºi din
faptul cã, ajutaþi de a se grupa prin însãºi natura
vieþii culturale mai unitare într-un centru
provincial, ºi unii ºi alþii au izbutit totuºi sã
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depãºeascã orice formã de provincialism”. Al doilea
moment, cu încãrcãturã maleficã, se referã la o directivã a
propagandei de partid care impunea schimbarea
denumirilor „cosmopolite” ale revistelor studenþeºti. Þin
minte cã ore ºi zile în ºir am lucrat, împreunã cu Marian
Papahagi – redactorul-ºef abia întors de la Roma, cu Ion
Vartic ºi C. Hârlav, la un Memoriu de vreo 40 de pagini
în care argumentam de ce trebuie pãstratã denumirea
Echinox. Se pare cã nimeni n-a pãstrat textul originar, în
care anunþam ºi posibila întrerupere a activitãþii
redacþionale. Cert este cã memoriul a avut efect, încât
autoritãþile nu ne-au obligat sã renunþãm la titulatura
consacratã, cum s-a întâmplat cu alte reviste din þarã:
Alma mater de la Iaºi devine Dialog, Universitas de la
Bucureºti e botezatã Universitatea comunistã (horribile
dictu! ) etc.
– Ce a însemnat, în fond, Echinox pentru afirmarea ta
ulterioarã?
– A fost ªcoala de literaturã pe care am absolvit-o în
timp, o ºcoalã fãrã catedrã ºi cataloage, cu profesorii
postaþi în culise. În acest spaþiu competitiv mi-am
conturat deplin orizontul spiritual ºi am învãþat sã-mi
exprim opinia criticã, indiferent de îngrãdiri
conjuncturale ºi directive propagandistice. Am fãcut parte
dintr-o echipã redacþionalã sudatã, sub semnul unificator
al înzestrãrii literare ºi al erudiþiei progresive, asimilând
de la Ion Pop sobrietatea ºi detaºarea discret-protectoare,
de la Ion Vartic – exigenþa colegialã ºi spiritul ludic, de la
Marian Papahagi – jovialitatea ºi camaraderia
intransigentã. Revista nãscutã prin concentrarea valorilor
originale din cenaclu este comparabilã – spuneam
ºi altãdatã – cu Sburãtorul, al cãrei program
rezultã, cum remarca mentorul E. Lovinescu, din
talentul colaboratorilor (recte, redactorilor).
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Cum menþionam în Literatura „Echinoxului”, revista
Echinox intrã în istoria literaturii române, în chip
paradoxal, fãrã un program explicit; se poate spune cu
certitudine doar cã programul ei derivã din încurajarea
talentelor promiþãtoare ºi promovarea valorilor autentice.
Mãsura esteticã a Echinoxului e datã de suma valorilor
reunite în pagini tipãrite de-a lungul anilor. Spaþiul
redacþional a fost propice iniþiativelor creatoare,
constituind un climat intelectual stimulator, fãrã excese
egotiste sau manifeste programatice provocatoare. Nu
existã o direcþie unicã în perimetrul creaþiei
echinoxiºtilor, fiind mai frapante diferenþele stilisticotematice. Scriitorii în devenire din timpul studenþiei au
parcurs, e drept, niºte experienþe livreºti comune, înainte
de a se afirma ca destine individuale. Chiar dacã alianþa
spiritualã s-a sedimentat în redacþie ºi în cenaclu, evoluþia
lor a fost determinatã de forþa ºi credinþa creatoare a
fiecãruia, în medii culturale minimale din anii de restriºte
ai epocii totalitariste. Echinoxismul înseamnã, de fapt, o
stare de spirit care eludeazã universul totalitar ºi constã –
ca ºi „euphorionismul” Cercului literar de la Sibiu, cum
sugera I. Negoiþescu – în conjugarea valorii estetice cu
valoarea moralã.
– Care au fost primii optzeciºti de la Echinox, poeþi,
prozatori, eseiºti? Te întreb ca pe un monograf al
curentului.
– Fiind cea mai longevivã dintre revistele formatoare
din istoria literaturii române (exceptând Convorbirile
literare junimiste), Echinoxul se caracterizeazã prin
schimbul permanent de generaþii ºi promoþii literare.
ªtafeta generaþiilor începe cu ºaptezeciºtii din
grupul întemeietorilor: Adrian Popescu, Dinu
Flãmând, Ion Mircea, Eugen Uricaru, M.C.
Runcanu, Petru Poantã º.cl. Urmeazã grupãrile
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redacþionale, sã le spunem, de tranziþie, care înclinã
balanþa spre generaþia optzecistã printr-o atitudine mai
apãsat non-conformistã ºi insurgentã. Primii poeþi
aderenþi la poetica postmodernistã, ca marcã a
optzecismului, sunt Aurel Pantea, Augustin Pop, Ioan
Moldovan, urmaþi de Marta Petreu, Ion Mureºan,
Dumitru Chioaru, Andrei Zanca º.a. În sfera prozei,
printre primii se plaseazã Alexandru Vlad ºi Ioan Groºan.
De altfel, grupul ludic „Ars amatoria”, din al cãrui nucleu
fãceau parte Ioan Groºan, Ioan Buduca, Radu G. Þeposu
ºi George Þâra, se manifestã exploziv în studenþie pe
coordonatele optzecismului. Din breasla numeroasã a
criticilor ºi eseiºtilor aº numi doar pe Radu G. Þeposu,
autorul primei istorii literare despre propria generaþie,
scrisã înainte, dar publicatã dupã 1989, Istoria tragicã &
grotescã a întunecatului deceniu nouã.
– Critic fiind, chiar dacã în formare, ca sã zic aºa,
când ai sesizat schimbarea de paradigmã, când ai
înþeles cã apãrea o nouã generaþie?
– În anii aceia neo-medievali, afirmarea unei generaþii
tinere era privitã ca o subversiune. Aºa se face cã
optzeciºtii, împrãºtiaþi dupã absolvirea facultãþii prin
colþuri de þarã ºi posturi obscure, nu s-au putut manifesta
ca o generaþie compactã, omogenã. În atari împrejurãri,
schimbarea de paradigmã a fost vizibilã cu oarecare
întârziere, la începutul deceniului al nouãlea, chiar dacã
semnele schimbãrii apãruserã pe la mijlocul deceniului al
optulea (în poezie, mai ales). ªi mai înainte, grupul oniric
din jurul lui Dimov-Þepeneag sau ªcoala de prozã de la
Târgoviºte anunþau modificãri radicale de forme ºi teme
literare. Textul demi-teoretic Punctul de plecare
(datând din 1982), selectat de Gheorghe Crãciun
în Competiþia continuã. Generaþia ’80 în texte
teoretice cred cã este primul scris de mine pe
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aceastã temã. De altfel, amploarea fenomenului de
revitalizare a literaturii române prin aportul optzeciºtilor
transpare fãrã dubii din aceastã antologie care include
texte manifeste, datate (ca apariþie în reviste) majoritar în
anii 1980-1983, când naºterea „generaþiei în blugi” nu
mai putea fi eludatã de vigilenta cenzurã.
– Deºi ai publicat permanent în Echinox în timpul
studenþiei, apoi fãceai criticã de întâmpinare în
Luceafãrul sau în Viaþa Româneascã ºi, desigur, în
Argeº, unde erai redactor în ultimii ani ai dictaturii,
ai debutat editorial abia în 1993; este adevãrat, cu
un proiect absolut original: Provinciile imaginare.
Care a fost odiseea apariþiei primei tale cãrþi? A
existat o primã tentativã de a debuta cu o exegezã
despre proza lui Marin Preda? Altfel întrebat:
criticii trebuie sã debuteze neapãrat la maturitate?
– E locul sã reamintesc predebutul meu editorial din
1978, în colecþia „Restituiri” a Editurii Dacia coordonatã
de Mircea Zaciu, cu ediþia îngrijitã, prefaþã, note ºi glosar:
Amintiri de Iraclie Porumbescu (tatãl compozitorului
Ciprian Porumbescu). ªi trebuie marcatã în context grija
profesorului Zaciu de a da de lucru echinoxiºtilor
împrãºtiaþi prin provincii, dupã absolvirea facultãþii, în
cadrul acestei colecþii istorico-literare utile ºi, mai apoi, în
colectivul Dicþionarului scriitorilor români, proiect
blocat, cum se ºtie, de cenzurã în anii ’80. Tot sub
imboldul profesorului, am alcãtuit o culegere de studii ºi
cronici literare, nu prea omogenã, pe care am propus-o
aceleiaºi edituri din Clujul formaþiei spirituale. Proiectul
a fost respins, în 1981, pe criterii… geografice; pe atunci
locuiam în Drobeta-Turnu Severin. Am pãstrat
adresa editurii, semnatã de ºeful de secþie, poetul
Vasile Igna (care, altfel, i-a susþinut pe primii
echinoxiºti) ºi nu mã abþin s-o transcriu aici
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pentru „parfumul” de epocã: „Stimate tov. Oprea, / Vã
comunicãm cã oferta dvs. privind publicarea volumului
intitulat Opþiuni literare a fost analizatã în consiliul
editorial. În ciuda sumarului extrem de interesant ºi a
garanþiei pe care o reprezintã merituoasa dvs. activitate de
pânã acum, cu regret trebuie sã vã comunicãm cã nu ne
putem angaja, deocamdatã, la realizarea ei, din cauza unei
dispoziþii a C.C.E.S. care limiteazã activitatea editurii la
zona geograficã a Transilvaniei”. Mi-a prins bine refuzul
mascat, fiindcã eram deja convins cã pentru a ieºi din
plutonul cronicarilor literari ai vremii trebuia sã debutez
cu o carte omogenã. Dând curs pasiunii mai vechi pentru
proza lui Marin Preda (despre care publicasem mai multe
articole prin reviste), am scris într-un timp relativ scurt
(fragmentat prin condiþia de profesor navetist) un studiu
cvasi-monografic de vreo 300 de pagini intitulat Spaþiul
moromeþian. Pe vremea aceea aveam convingerea, nutritã
din orgoliu, cã numai debutul la editura etalon a Uniunii
Scriitorilor este important, deºi „Cartea Româneascã” nu
prea se sinchisea de debutanþi, ºi l-am depus acolo. Cum
istoriseam ºi în alt interviu, manuscrisul a intrat sub
incidenþa directivei absurde a Consiliului Culturii de a
publica volume colective, în cazul debutanþilor. Prin
urmare, Proiectul de plan pe 1986 al „Cãrþii Româneºti”
aduna sub titlul Studii despre Marin Preda doi debutanþi
(A. C. Vlãdescu, Nicolae Oprea) ºi doi critici „consacraþi”
(Voicu Bugariu, Grigore Smeu). Bineînþeles cã proiectul
a cãzut, din pricini explicabile. Între timp, lucram la altã
carte (virtualã) omogenã pe ideea spaþiului literar (nu în
accepþiune strict bachelardianã) care trebuia sã aparã tot
la Editura Cartea Româneascã, dar murind redactorul de
carte (poetul pe nedrept uitat Florin Mugur), m-am
hotãrât sã deblochez situaþia ºi am publicat-o la
nou-înfiinþata Editurã Calende (într-un tiraj de
2200 de exemplare, epuizat, tiraj care acum pare
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utopic). Nu este obligatoriu debutul criticului la
maturitate, dar viaþa a demonstrat cã forþarea debutului cu
sinteze conjuncturale nu poate fi beneficã. Nu cred cã
Nicolae Manolescu sau Eugen Simion îºi mai amintesc cu
plãcere de Literatura românã de azi (1944-1964) sau
Orientãri în literatura contemporanã, volume marcate de
dogma proletcultisã.
– Ca un critic cãruia nu-i e nimic strãin din literatura
românã interbelicã/modernã ºi contemporanã,
publicând cãrþi monografice despre Alexandru
Macedonski, Vasile Voiculescu (chiar douã), Ion D.
Sârbu, urmate de alte volume de cronici ample
despre cei mai mulþi autori contemporani de la
Dumitru Þepeneag, Mircea Horia Simionescu ºi
pânã la Iustin Panþa ºi George Vulturescu, te întreb
dacã nu ai în proiect o istorie a literaturii române
contemporane. Am în vedere ºi faptul cã ai scris
câteva zeci de articole din celebrul dicþionar
coordonat de Zaciu, Papahagi, Sasu.
– Trebuie sã recunosc cã þinta finalã a cãrþilor mele, de
la Provinciile imaginare din 1993, trecând prin Sinteze
critice din 2009, ºi pânã la cele douã-trei care vor urma
(Literatura diasporei, Poeþi postmoderni sau altele) este o
istorie a literaturii române postbelice. Dar, cum se vede,
nu mã grãbesc. Articolele din Dicþionarul scriitorilor
români ºi Dicþionarul esenþial…(mai potrivit a se numi
Dicþionarul Zaciu), din Istoria literaturii române din
perspectivã didacticã, Poezia româneascã, 100 cei mai
mari scriitori români, Dicþionar de personaje ºi alte
volume colective reprezintã exerciþiul pregãtitor.
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– În întrebarea precedentã am pornit de la
afirmaþiile tale din prefaþa la Nopþile de
insomnie: „...cronicarul, cu umila-i trudã, se

aseamãnã cu un constructor care etajeazã meticulos
blocuri masive, de pe terasa cãrora urmeazã sã
evalueze judicios ponderea materialelor folosite.
Important este ca el, proiectantul ºi constructorul, sã-ºi
respecte principiile, imun la presiunile exterioare. De
ordin social, ideologic, generaþionist etc. ªi sã-ºi
susþinã cu rigoare analiticã opþiunea esteticã,
nealteratã de conjuncturã sau de sferele de influenþã
cu presiune crescândã la un moment dat. Numai
astfel este posibil drumul cãtre Istoria literaturii”. E
un adevãrat crez artistic. Finalitatea muncii unui
critic este o istorie literarã, fie ea ºi incompletã?
– Vãzând puzderia de istorii (fie ºi „condensate”) ale
literaturii române apãrute în ultimul timp – de la I. Rotaru
pânã la H. Zalis –, nu mai sunt aºa de convins cã la
capãtul exerciþiului critic de duratã se aflã o istorie
literarã. Comoda adunare de articole ºi recenzii sau
învãlmãºeala de nume scriitoriceºti nu dau Istoria
literaturii. Fãrã osaturã teoreticã ºi o grilã valoricã
aplicatã echitabil, aceasta, sã zic aºa, rãmâne încremenitã
în proiect. Istoria criticã manolescianã reprezintã o
excepþie. Sunt convins cã exerciþiul curent, foiletonistic,
din sfera criticii literare, conduce, practic, cãtre sintezã.
Dar sunt inacceptabile tomurile alcãtuite din fragmente
critice care sunt livrate de autori drept opere de sintezã.
Este cazul unor antologii de texte exegetice cu alurã
unitarã prin tematicã, mizând numai pe înserierea câtorva
scriitori sub aceeaºi etichetã. Se întâmplã, însã, ca numai
premisele sã fie reale, fiindcã, în fapt, se realizeazã doar
„portretele” critice ale scriitorilor subordonaþi temei. Or,
explorarea unei arii tematice presupune epuizarea
coordonatelor definitorii ºi validarea esteticã a
operelor în discuþie. Altfel, ideea directoare
devine o simplã obsesie sau, cel mult, reprezintã
un subterfugiu speculativ care sã înlesneascã
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demersul analitic. Cu alte cuvinte, tema îndeplineºte doar
un rol figurativ, devine o simplã funcþie ordonatoare
dintr-un complex de operaþii eterogene.
– Mulþi dintre criticii optzeciºti sunt ca tine:
universitari, decani, ºefi de catedrã, conducãtori de
doctorat. Criticii generaþiei sunt de douã feluri:
universitari ºi ne-universitari? Care ar fi diferenþa
dintre unii ºi alþii?
– Înainte de ’89 exista o delimitare evidentã între
critica universitarã, de facturã academicã, înclinatã spre
studiul monografic ori sinteza istorico-literarã, ºi critica
de întâmpinare, reprezentatã de cronicarii literari ai
actualitãþii (care-ºi adunau imediat cronicile în volum). În
anii noºtri, despãrþirea categorialã a dispãrut cu totul ºi
datoritã modificãrii statutului social al celor implicaþi în
exerciþiul critic. Sã nu uitãm cã redacþiile principalelor
reviste culturale ante-revoluþionare („România literarã”,
„Luceafãrul”, „Viaþa româneascã”, „Tribuna”, „Steaua”,
„Convorbiri literare”, „Cronica”, „Orizont” etc.) erau
bine (dacã nu supra-)dimensionate ºi asigurau un trai, fie
ºi modest, scriitorilor redactori (mulþi dintre ei, critici
literari). Astãzi, se ºtie, funcþioneazã cenzura economicã,
provocând diminuarea drasticã a redacþiilor, pânã la
graniþa voluntariatului. De aceea, criticii generaþiei
optzeciste au ajuns, vrând sau nevrând, cadre didactice
universitare sau în învãþãmântul preuniversiutar. Poþi sã
numeri pe degete criticii literari care au mai rãmas prin
redacþii. Prin urmare, nu se mai poate opera distincþia
între critica universitarã ºi cea foiletonisticã. Eu ºi
confraþii mei suntem deopotrivã predispuºi spre studiul
sintetic ºi monografic sau spre cronica literarã.
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– Se aflã generaþia ‘80 la conducerea
literaturii actuale? Mã gândesc cã decanii ºi

ºefii de catedre la majoritatea facultãþilor de Litere
sunt colegii tãi de generaþie, peste trei sferturi dintre
redactorii-ºefi de reviste literare, ca ºi preºedinþii de
filiale ale U.S.R. sunt tot optzeciºti. Când vorbim, nu se
ºtie încã cine e noul preºedinte al U.S.R., dar oricum
sunt doi optzeciºti candidaþi...
– Generaþia ’80 se aflã la vârsta maturitãþii, nu la
conducerea literaturii actuale. Sã luãm seama cã
majoritatea optzeciºtilor se apropie de 60 de ani, încât
„tinerii furioºi” de odinioarã au ajuns la apogeul creaþiei,
într-un moment de echilibru valoric. E firesc ca
experienþa acumulatã în viaþa literaturii, complinitã de
valoarea certificatã prin cãrþi bine gândite, sã-i propulseze
în funcþii de rãspundere din sfera Literelor. Dacã nu
acum, când, în eternitate? Uitaþi-vã cum moartea secerã
cu necruþare în perimetrul generaþiei. Au dispãrut, rând pe
rând, Mircea Nedelciu, Aurel Dumitraºcu, Augustin Pop,
Ion Monoran, Radu G. Þeposu, Mariana Marin, Ioan
Flora, Ion Stratan, Ion Chichere, Gheorghe Crãciun,
Al.Th. Ionescu, nouãzeciºtii Cristian Popescu ºi Iustin
Panþa º.a.
– Are generaþia ‘80, precum avea generaþia ‘60,
criticii ei care s-o impunã? Eºti un critic (ºi) al
generaþiei tale? Ai scris, vei scrie o carte despre
scriitorii optzeciºti?
– Situaþia este radical diferitã. Generaþia lui Nichita
Stãnescu îºi fãcea intrarea în literaturã pe fondul pustiirii
acesteia în deceniul stalinist-proletcultist ºi, în consecinþã,
a fost primitã cu entuziasm de criticii literari din toate
generaþiile. Sã ne amintim, de pildã, cã G. Cãlinescu
saluta apariþia lui Marin Sorescu (în „Contemporanul”,
1964), remarcând „rara sa inteligenþã criticã” ºi „o
capacitate excepþionalã de a surprinde fantasticul
lucrurilor umile”. Cu atât mai mult au reacþionat
pozitiv congenerii angajaþi în critica de
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întâmpinare. La sfârºitul anilor ’60 s-au publicat ºi
culegerile acestora de cronici literare sau profiluri cvasimonografice, dintre care se disting Generaþie ºi creaþie de
Mircea Martin ºi Poezia unei generaþii de Ion Pop.
Impactul a fost resimþit ca atare de critici tineri care se vor
afirma în anii urmãtori scriind îndeobºte despre
exponenþii generaþiei ºaizeciste-ºaptezeciste.
Pe când generaþia lui Nedelciu ºi Cãrtãrescu (a noastrã,
în fapt) s-a afirmat cu întârziere, fiind obligatã sã apeleze
la scriitura esopicã, la textualism ºi parodia inocentã
pentru a evita cenzura. Abia din 1990, generaþia
optzecistã începe cu adevãrat ofensiva de impunere
valoricã, pe fondul redobândirii libertãþii de creaþie ºi de
opinie. Înainte de ’89 se remarcã, în primul rând,
susþinerea criticilor din generaþia ºaizecistã care tutelau
cenaclurile studenþeºti: Nicolae Manolescu la Cenaclul de
luni, Ion Pop la Echinox. Începutul ofensivei este marcat
în anul 1993 de apariþia Antologiei poeziei generaþiei ’80
alcãtuitã de Alexandru Muºina ºi a Istoriei tragice ºi
groteºti a întunecatului deceniu nouã de Radu G. Þeposu.
Ceva mai târziu, eu însumi am publicat, împreunã cu
Cãlin Vlasie, o carte-dezbatere, Literatura românã
postbelicã între imposturã ºi adevãr, unde colaboreazã
mare parte dintre exponenþii generaþiei. Dar cel care
iniþiazã un program editorial coerent ºi durabil este,
paradoxal, un prozator, Gheorghe Crãciun, care
demonstreazã, însã, ºi calitãþi exegetice. La sfârºitul
secolului al XX-lea apare ºi seria de exegeze aºteptate
despre optzecism în relaþie cu postmodernismul, semnate
de Ion Bogdan Lefter, Mircea Cãrtãrescu, Alexandru
Muºina, Mihaela Ursa, Andrei Bodiu, Mircea A.
Diaconu, Ruxandra Ivãncescu, Adrian Oþoiu,
Romulus Bucur, George Vulturescu, Daniel
Corbu º.a. Cum se vede, mulþi dintre ei sunt
poeþi/prozatori la origine, ceea ce nu înseamnã cã
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sunt lipsiþi de simþ estetic. Dar majoritatea criticilor
optzeciºti a renunþat la cronica curentã (cu rare excepþii,
ca sã dau doar exemplul lui Al. Cistelecan ºi Dan C.
Mihãilescu). Unii s-au refugiat în domeniul comod al
istoriei literare, iar alþii au îngroºat rândurile diasporei. Eu
încerc sã împac, cât se poate, condiþia criticului angajat în
actualitatea literarã cu a istoricului literar. E adevãrat, am
un proiect despre poezia optzecistã, plasatã însã sub
incidenþa tematicã a provinciilor imaginare (tezã propusã
din 1993). E un proiect amânat din diverse pricini,
înaintând în paºi mãrunþi cãtre finalizare.
– Existã o aºa-zisã „listã a lui Manolescu”. Ai ºi tu o
listã? Criticul trebuie sã-ºi asume un pariu, o
ierarhie a momentului sau nu doar a momentului?
– Lista lui Manolescu este subtitlul stabilit, probabil, de
un editor inspirat (Al. Muºina; cu acordul autorului,
desigur) pentru trilogia Literatura românã postbelicã.
Erau însumate acolo câteva zeci de cronici literare scrise
de Nicolae Manolescu de-a lungul câtorva decenii din
secolul deja trecut. Cã nu aceasta este lista definitivã a
celui mai longeviv cronicar literar postbelic e un fapt
demonstrat de absenþa mai multor autori comentaþi în
trecut din Istoria criticã. Nu mã sfiesc sã adaug cã „Lista
lui Oprea” nu coincide întocmai cu „Lista lui
Manolescu”; ceea ce ar constitui o dovadã în plus pentru
numeroºii scriitori care acuzã subiectivismul actului
critic. Cazul elocvent de diferenþiere este al lui Ion D.
Sârbu, expediat ca prozator în istoria manolescianã, dar
care se aflã în fruntea listei mele, alãturi de Macedonski
ºi V. Voiculescu. (Tot l-am convins cu ceva pe N.M.: sã
ortografieze numele cu â, nu cu î, cum se încãpãþâneazã
sã-l scrie majoritatea criticilor, deºi am
demonstrat în lucrarea mea cã în toate actele
oficiale ºi articolele de la începuturi apare Sârbu).
Criticul literar care nu îºi revendicã o ierarhie
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stabilã, nu a momentului, este robul conjuncturii,
impersonal, ºi devine, cu timpul, un notar zelos al
literaturii sau un compilator al opiniilor consacrate. Existã
o tablã de valori, sã-i spunem, canonicã de la care trebuie
sã porneascã acþiunea exegeticã a oricãrui critic/ istoric
literar, dar care va fi completatã de fiecare în funcþie de
„canonul” propriu, decurgând din sensibilitatea artisticã,
simþul estetic ºi spiritul critic.
– Dar, cã a venit vorba de Nicolae Manolescu, deºi a
trecut un an de la lansarea Istoriei sale critice,
ecourile încã nu s-au stins, iar eu nu pot ocoli o
întrebare: cât de bine e reflectatã generaþia ‘80 în
aceastã istorie? Dar fenomenul Echinox?
– Vãd cã obsesia istoriei manolesciene funcþioneazã ºi
în cazul tãu, Augustin Doman, aºa cã nu pot ocoli
rãspunsul, dar va fi unul succint. Istoria lui Nicolae
Manolescu, publicatã la 67 de ani dupã cea a lui G.
Cãlinescu, este una criticã ºi prin urmare selectivã,
mizând pe operele considerate esenþiale. Selecþia valorilor
aparþine exclusiv istoricului literar care recunoaºte, cu
orgoliu auctorial, „nota de relativitate” implicatã în act.
Generaþia optzecistã este încadratã în tabloul sinoptic în
funcþie de criteriile selecþiei argumentate în prefaþã ºi aº
spune cã este reprezentatã în Istorie prin vârfurile care
provin îndeobºte din Cenaclul de luni. De la Echinox nu
încap aici decât ºapte poeþi-prozatori-critici (plus cei trei
ex-asistenþi diriguitori).
– Spune-mi, cu sau fãrã argumente, cã literatura
românã viitor de aur are. Minte-mã frumos!
– Trãiesc înconjurat de cãrþi, numeroase cãrþi
care îmi întreþin admiraþia pentru literatura
românã. Rafturile cu scriitori contemporani cresc
în volum de la o zi la alta ºi mã bucur de aceastã
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realitate, temându-mã în aceeaºi mãsurã cã nu voi putea
citi toate aceste cãrþi într-o viaþã de om. Trãim într-o
epocã, nu numai de recuperãri/ restituiri istorico-literare,
dupã 1989, ci ºi de un dinamism nemaiîntâlnit în
literatura românã, comparabil în parte cu momentul
interbelic. Apar într-un ritm aiuritor noi „generaþii”:
nouãzecistã, fracturistã, douãmiistã, a mileniului III. Dar
sunt mulþi tineri scriitori cu personalitate care ne certificã
prin creaþia lor cã viitorul literaturii este asigurat.
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Viorel Padina
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„Prejudecãþile ce stau
în calea afirmãrii
acestei generaþii îi
aparþin în majoritate”
– Domnule Viorel Padina, însuºi Nicolae
Manolescu, acest… Titu Maiorescu al
Cenaclului de Luni, recunoaºte cã existã
asemãnãri între poezia dvs. ºi cea a lui
Mircea Cãrtãrescu (subliniind, cã nu
epigonic), prin „intertext, ludic, comic ºi
toatã acea savoare retro a cliºeelor de
limbã”. ªi totuºi, Poemul de oþel a apãrut
târziu (în 1991, la mulþi ani dupã ce a primit
premiul de debut al Editurii Cartea
Româneascã), când gloria lui Cãrtãrescu îi
dãduse pe dinafarã. Doar cenzura ºi cerbicia
dvs. sã vã fi privat de gloria pe care o
meritaþi?
– Sã-þi fie clar, prietene: aici e vorba de soartã,
aloo... ªi cenzura, ºi cerbicia, ºi comunizmu’, ºi
gloria lu Cãrtã vs antigloria mea, ºi „revoluþia”, ºi
cronica lui N. Manolescu – la care te referi – fac
parte din soarta acestei cãrþulii, riguros împletitã
cu destinu’ meu, aºa cum (cât de cât) vãd cã-l ºtii...
Chiar cronica aia a lui N. Manolescu se intituleazã
aºa: Soarta unei cãrþi. Când Florin Mugur ºi
Mircea Ciobanu au vrut sã vadã cine va lua

Poemul de oþel la redactat – imediat dupã publicarea
rezultatelor concursului de debut din 1982 – ºi fiindcã
amândoi ar fi vrut sã fie redactor al cãrþii, ei au dat pur ºi
simplu cu banu’, în faþa mea, pe covorul holului editurii
CR, spre a vedea ce zic sorþii. A ieºit, atunci, Mugur, ºi cu
toate astea n-a fost sã fie el pânã la urmã, fiindcã, dupã ce
m-a tot amânat ani de zile pe motiv cã nu e momentu’, cã
încã n-a reuºit sã pãcãleascã vigilenþa odioasei Cenzuri et
alea, alea, l-am recuzat, pur ºi simplu, ca sã folosesc un
termen procesual-civil, cerându-i lui G. Bãlãiþã sã-mi
schimbe dreakului fricosu’ de redactor, pe care l-am
imortalizat ad-hoc prin vitriolante epistole (o parte din ele
se pot citi pe blogu’ meu Epistolar iepocal). ªi aºa, Mircea
Ciobanu a avut ocazia s-ajungã redactorul cãrþii pe care o
râvnise de la bun început, însã soarta nu l-a vrut nici pe
el, vai, astfel cã dupã un an l-am recuzat ºi pe-al doilea
redactor, care vãzând cã io nu conced sã fac „toaleta”
cãrþii subt niciun chip a ºtanþat scrâºnit pe referatul final:
„Aceastã carte nu va apãrea niciodatã!” (lucru pe care l-am
aflat din întâmpinarea pe care Consiliul Culturii ºi
Educaþiei Socialiste a depus-o în procesul ce l-am intentat
mai târziu Cãrþii Româneºti). Dar uite cã Poemul de oþel
a apãrut odatã ºi odatã, chiar dacã pentru asta a trebuit sã
cadã însuºi Comunizmu’, sã piarã împãrãþia de o mie de
ani, URSS-ul, sã se prãpãdeascã Societatea Socialistã
Multilateral Dezvoltatã ºi ditamai Lagãru Socialist, sã
moarã Tyranu ºi sã plece chiar ºi Bãlãiþã baºtanu’, iar
editura CR sã-ºi modifice planu’, în care, la finalu’
finalurilor, a apãrut scris întocmai aºa cum fusese stabilit
atunci când Atomu’ Primar a dat – la-nceputa
începuturilor, evident – cu Big-Banu’: Poemul de oþel,
autor Viorel Padina... Da, mey, cãrticica asta a
mea e singura din toatã literatura românã – cel
puþin din aia pe care o cunosc io – care nu are
redactor, ci doar auctor, aloo... Dar uite o chestie
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ºi mai ºi: deºi la apariþia Poemului de oþel, în 92, N.
Manolescu – care între timp abandonase cronica literarã,
absorbit de maelstromu’ politic – a revenit intempestiv la
timona criticii aborigene ºi a scris faimoasa cronichetã
Soarta unei cãrþi, în care mãrturisea negru pe alb cã
Poemul i se pare una dintre rarissimile opuri „în care se
întrevede geniul poetic”, care dacã ar fi apãrut în 1982 m-ar
fi propulsat neîndoielnic pe postu’ de ºef al generaþiei 80
(post ocupat între timp de bãftosu Cãrtã, dupã cum ºtii) ºi,
deºi NM mã gratula pe-atunci cu autografe totale, ca de
pildã acesta: „Lui Viorel Padina, în speranþa cã i-a trecut
supãrarea pe mine, cu aceeaºi preþuire ºi iubire pentru
uriaºul lui talent”, ei bine, cu toate astea, zic, peste mode
ºi timp N. Manolescu nu va insera – voila! – nici mãcar
un rânduleþ (în Istoria sa a literaturii Ro) despre mine, ca
ºi cum Poemul de oþel nici n-ar fi existat, aloo, ºi nici
io...!! Mai vrei vreo dovadã cã aici este mâna sorþii,
mey...? Astfel, Poemul de oþel îºi va continua linia de
destin ce i-a fost scrisã de Tatãl tutulor scrierilor, biensur,
acolo, în hyperspatziu-i dur, durându-l negreºit în tur de
bâzdâkurile contingentului fofâcãitor de primprejur, iar
dupã ce se va-ntâlni cu „Planeta-Ou”, cu „Povestea lui
Ave”, cu „Epistolaru iepocal”, cu „Publicistica de hartie”,
cu „Fiinþele” câte vor fi, cu „Ipoteza kosmosului
germinativ”, cu my Shir hashirim, cu inspecþiile
blogosferice ale lui Hop, cu ierbaru ºi cu alte hypertexte
avepiste cu sirop de murã-n gurã ºi dulceaþã de cianurã
vor da împreunã un show, la care fostu meu mentor nu va
mai asista now, ºi probabil nici eu... Pânã acuma, conform
counterului de pe blogu ce i-am construit (http://avpsteelpoem.blogspot.com/), s-au holbat la „Poemu” din
hyperspatz fix 4037 contimporani, nici unuia
nevenindu-i sã creadã cã entitatea a fost creatã în
urmã cu 30-40 de ani, iar nu ieri (cum ar fi tentaþi
sã-ºi închipuie), ceea ce-nseamnã cã obiectu meu

166

hyperspatzial n-a prins nici piculeþ de ruginã, cum ar
veni... Habent sua fata libelli!
– Vreþi sã povestiþi cum aþi fost singurul scriitor din
anii ’80 care a dat în judecatã o editurã comunistã?
– Dupã ce m-am lãmurit cã nu voi face nicio brânzã cu
fricoºii mei redactori de carte ºi nici cu conformistu
Bãlãiþã – despre care N. Manolescu îmi ºoptise c-a fost
cel mai aprig susþinãtor al meu în faþa juriului
concursului, totuºi – ºi supãrat fiind pe bãieþii care se
vede treaba cã îmi cam puneau beþe-n roate (deºi îmi
promiseserã, n-aºa? cã nu se vor bãga, cu condiþia sã mã
potolesc dreaqului ºi sã nu mã mai joc cu bombe
ideologice de genu Apelului cãtre Europa, dar asta e deja
altã poveste, n-aºa...?), m-am gândit sã intentez proces
public editurii Cartea Româneascã, pe care am acuzat-o
de imixtiune în actul de creaþie originalã ºi pentru vina de
a nu-ºi þine promisiunea juridicã de publicare a unui
manuscris premiat, sperând cã Europa liberã sau alte
tribune ale libertãþii din lumea largã vor prelua cazul din
zbor ºi-i vor face publicitatea binemeritatã (ºi zic asta,
având în vedere raritatea, chiar unicitatea, putem spune
acum, a unor astfel de gesturi, la ai noºtri...), însã, aºa cum
despre Apelul cãtre Europa, din 1980, Europa liberã nu
suflase nicio vorbuliþã, nu s-a auzit nemic nici despre
procesul meu din 1987, în schimb Tezele ºi antitezele de
la Paris ºi Actualitatea româneascã de la Munchen
duduiau de faptele vitejeºti ale rezistenþilor prin culturã,
recte ale celor care reuºeau sã mai bage din joi în paºti,
prin operile lor altfel minuþios periate ºi de regulã
iepocal-premiate, câte o ºopârliþã nevinovatã contra
secreþeilor de raion sau – nivel maxim – de judeþ,
contra vreunui gestionar-ºef sau mic satrap loco
etc., ºi nicidecum pe motive ideologice radicale,
recte anticomuniste, doamne fereºte!, ci pe
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chestiuþe de hermeneuticã birocraticã ori quasi-scolastice,
de mici drepturi ale omului sau (în cazul vieþii literare) de
canon – cum i se zice azi – estetic... Nici dreq nu se
gândea, prin „saloanele” noastre literar-artistice, ºi nici
mãcar în intimitatea blocurilor de „beton ºi sticlã” în care
tremuram cu toþii de fricã, cã comunizmu va cãdea ºi cã
nu va egzista cât lumea, pãi cum naiba, iar noi –
fripturiºtii, conformiºtii, colaboraþioniºtii ºi artiºtii
Lagãrului – odatã cu ea, târâº-grãpiº, hodoronc-hodoronc,
zdronca-zdronca, ºi dã-i ºi luptã pentru supravieþuirea aia
de rahat, aºa cum era, cãci cine sã ne dea altã egzistenþã
naþionalã, a...? Eu ºtiam, desigur, cã procesu meu e pur
simbolic ºi cã nu voi câºtiga nikagda, procesu ista fiind
pentru mai târziu, aºa cum i-am spus chiar lui N.
Manolescu într-o scrisoare care sunã strict aºa: „Corabia,
03.04.1985 // Iubite Maestre,//În curând voi porni proces
împotriva Cãrþii Româneºti, proces simbolic, vezi bine,
cãci nu-mi fac iluzia cã voi obþine de la justiþia orei ceea
ce n-am obþinut de la confraþii clipei... Procesul ãsta-i
pentru mai târziu (ºtiu eu cât de târziu): când se va
dezvãlui cum, în chip firesc, poetu’ ãla a fost
incompatibil, absolut de neatins cu talpa iadului (ºi nu
pentru cã ar fi fost asta prea rea, odioasã, ci pen’ cã e
aiuritor de proastã, de urâtã), ºi nu pentru cã el ar fi vrut
aºa, dar pentru cã totul îl chema la aºa ceva: norocul,
fapta, soarta…//Cineva – poate chiar dumneavoastrã – ,
constrâns de raþiunele actualitãþii (profund întemeiate, în
felul lor) ar putea sã zicã: cine mama dracului mai e ºi
ãsta, de se crede ãla, ce scofalã a dat, ce-a fãtat, cine a
auzit de el, ce dãrâmã ºi ce zideºte „opera” ãstuia, azi
?//Dar, bre, curând de tot multe dintre raþiunele clipei
vor fi spulberate, asta e! Chiar ºi – mai ales –
inexistentul de azi va avea atunci drept de cetate,
dar puþin, aproape nimic din ceea ce pare a fi.
Repet: pare a fi (are raþiuni pãrelnice,
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mincinoase, monstruoase, e un cancer); cãci nimeni, de
când lumea, n-a pomenit real fãrã liberatate ºi artã fãrã
adevãr.//Nu-i aºa?//ªi atunci de ce, pentru cine ºi pentru
ce? Mai scrieþi?//Al dumneavoastrã,//avp”
Ei bine, revãzând aiastã scrisoare dupã 20 de ani, iatã,
ºi ºtiind deja cã N. Manolescu a continuat sã-ºi scrie
Istoria literaturii, în care i-a inclus cam pe toþi scriitorii ce
ºi-au compus operile în condiþiile perfect anaerobice, ca
sã zic aºa, ale lipsei iepocale de libertate ºi din care
istorie, chiar ºi dupã ce toate profeþiile mele s-au împlinit
punctual, io – profetu libertãþii de creaþie – am fost totuºi
scos chiar cu mânuþa istoricului literar/auctor, cãruia i-am
cãzut în dizgraþie cu onoare ºi horror, mã-ntreb, ab hoc et
ab hac, cât de târziu va fi fiind – dacã va mai fi vreodatã
– acel târziu de care îi vorbeam mentorului meu de
altãdatã ºi dacã cineva, în þeara asta a musculiþelor de oþet,
de pe glia asta pe cât de minunatã, pe-atât de deboºatã, va
putea pricepe ceva, cu adevãrat, mãcar din seculi în
seculi, câteodatã...
– Când aþi fost conºtient pentru întâiaºi datã cã s-a
nãscut o generaþie numitã optzecistã?
– Îþi pot rãspunde chiar cu precizie: în martie 1978.
Atunci am publicat în Amfiteatru un „interviu” cu Nichita
Stãnescu, al cãrui final suna aºa: – Întrebare mea: Crezi cã
viitoru’ ãsta de care am vorbit pânã acum va veni ? Crezi
– iatã – cã va veni o nouã generaþie literarã ? – Rãspunsul
lui Nichita: A ºi venit !
Dar hai sã-þi spun ce de am pus „interviu” între
ghilimele... LOL În martie 78, i-am luat amicului
meu Nichita – îl cunoscusem în 76 ºi de atunci
devenisem pretini la cataramã, deºi el avea fix
vârsta tatãlui meu – un interviu ad-hoc, ca sã mai
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fac ºi io un bãnuþ de bere ºi de tabaciok, daca tot îmi
pierdeam toatã ziulica prin apartamentu-i din Piaþa Amzei
nr. 7-9, însã ducându-mã io cu mumosu interviu la
Amfiteatru (redactor-ºef Stelian Motiu, adjunct I.
Cristoiu, secretar de redacþie M. Tatulici, simpli redactori:
SR Stãnescu, C. Nistorescu, Dinu Flãmând, C. Buzea,
M.N. Rusu), rarissimu op mi-a fost respins (!!!), ce-i drept
cu salamalekuri prevenitoare, motivul fiind cã tânãra
generaþie n-ar fi priceput nemic din înaltele abstracþii ale
rãspunsurilor pur nichitiene (interviul fusese luat live,
poetul dictându-ºi apoftegmele direct „secretarei” sale,
Loretta). ªocat de faptul cã ãia îmi respinseserã
nemaipomenitu’ document ºi neavând coraj sã-i spun
Maestrului cã interviul nostru a fost refuzat de niºte
simpli apartcici, mi-am pierdut o noapte-ntreagã ºi-am
fabricat, în debaraua cãminului studenþesc unde locuiam,
un alt „interviu”, în care io centram ºi tot io dãdeam cu
capu’, apãrând totodatã ºi-n poartã, normal, pãstrând
doar vagi reminiscenþe din interviul original, de
sãmânþã...! LOL Nãvãlind cu „interviul” a doua zi în
redacþia VS ºi Amfiteatru din Schitu Mãgureanu, alde
Moþiu et comp au rãmas bouche bee, sorbind literalmente
replicile scãpãrãtoare ale Maestrului, dar ºi întrebãrile
mele fistichii, n-aºa?, ºi decizând cã interviul va intra
urgentissim – sub forma unui „dialog cu Nichita
Stãnescu” – în Amfiteatru, ce urma sã aparã doar peste
câteva zile, Moþiu hotãrând sã-l scoatã în acest scop din
paginã – direct din tipografie, unde se afla în ºpalturi – pe
Dinu Flãmând, care avea un interviu cu Mopete (de atunci
ºi din aiastã pricinã, DF nu mã mai înghite deloc...
LOL). Cum mã voi fi descurcat apoi cu Nichita, o sã-þi
povestesc altãdatã. Important e cã acolo, în
„interviul” ãla, a apãrut profeþia mea – dar cicã a
lui Nichita – despre noua generaþie ce tocmai
urma sã vie, cum îþi spusei...
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– A avut prietenia literarã vreun rol în coagularea
membrilor Cenaclului de Luni într-o grupare? Dar,
acum, dupã treizeci de ani, credeþi cã optzecismul sa nãscut cu adevãrat la Cenaclul lui Manolescu?
– Da, acolo s-a nãscut, fãrã îndoialã, iar prietenia
literarã a optezeciºtilor – aºa cum a fost ea, pe grupuleþe,
pe simpatii – a avut un anumit rol în imaculata concepþie.
Însã esenþial a fost altceva, iar despre chestia asta am dat
lãmuriri încã din 1983, în cadrul unei anchete publicate de
SLAST-ul lui Cristoiu... :oops: La întrebarea genericã:
„Existã o tânãrã generaþie literarã risipitã în întreaga
þarã. Ce prejudecãþi stau în calea afirmãrii ei?”, am
rãspuns textual: „Prejudecãþile ce stau în calea afirmãrii
acestei generaþii îi aparþin în majoritate. În primul rând,
tinerii scriitori „din toatã þara” au, se vede, un veritabil
complex de inferioritate faþã cu omologii lor din
Bucureºti, pe care ei îi cred, pe nedrept, privilegiaþi,
favorizaþi într-un fel oarecum ocult. Cum subsemnatul am
fost – încã din 1977 – participant la Cenaclul de luni (care
e mai totdeauna vizat atunci când sunt hulite „grupãrile
privilegiate”) pot depune o mãrturie în acest sens:
Cenaclul de luni e (ºi el) o reuniune de poeþi din toatã þara
(din pãcate, pentru cã am promis sã nu dau nume, nu-mi
pot exemplifica afirmaþia), al cãror singur privilegiu a fost
norocul (componentã a flerului ºi talentului lor) de a se fi
strâns în jurul criticului de azi cu cea mai mare influenþã:
N. Manolescu”.
– În Viaþa Româneascã, nr. 10/2008, Ion Zubaºcu scrie
un articol în care vã laudã curajul nebun cu care aþi
înfruntat regimul lui Ceauºescu, dar ºi
deplânge faptul cã sunteþi lãsat într-un con
de umbrã. Vã simþiþi marginal(izat) la
Corabia, în România în general?
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– Ioan Zubaºcu e un caracter de bãrbat drept ºi curat la
suflet, un adevãrat moroºan, care are nobleþea de a-ºi
aminti cu onestitate cam cum era Marea Majoritate pe
atunci, cu câtã spaimã subzista în þãriºoara kktã pe ea ºi
cu iapa nepiºatã, mai ales de spaima Securitãþii, pe care
99% dintre rumâni (deci chiar ºi rumânii aparatcici sau
nomenklaturiºti) ºi-o imaginau ca pe o entitate de coºmar,
cu care nici în vis nu e bine sã te-ntâlneºti... De aceea, el
a înþeles cu precizie valoarea omeneascã, în primul rând,
a gestului meu de atunci, dincolo de valoarea lui politicã
sau ideologicã, pe care mulþi n-o percep nici azi... Om
drept fiind, Zubaºcu – pe care nu l-am cunoscut decât în
vara acestui an, la Corabia, cu ocazia „Zilelor Mazilescu”,
când am avut plãcerea de a-l întâlni pentru prima datã ºi
pe unicul nostru Gh. Grigurcu – e stupefiat de faptul cã
Apelul meu, „singurul text vãdit anticomunist produs de
vreun intelectual român în anii ’80” (cum o spune Sorin
Cucerai în interviul pe care l-a publicat în Orizont), a
rãmas quasi-necunoscut mult prea multã vreme, în timp
ce gestuleþe de mignonã rezistenþã prin culturã sau alte
strigãturi mai mult sindicaliste decât anticomuniste au
cãpãtat o rezonanþã naþionalã ºi o turnurã de-a dreptul
epopeicã, hãt demult... Bine, Ioan înþelege cã n-a fost
posibil sã se vorbeascã despre Apelul meu înainte de
„revoluþie”, dar nici dupã potop, mey...? Plus de asta, el
se mirã cã un poet despre care multã lume, cel puþin pânã
acuma, vorbeºte de bine, totuºi, nu se regãseºte în aproape
nicio listã, în niciun dicþionar, în nicio istorie, iatã, nici
mãcar în storia criticului care a scris odatã ca niciodatã,
negru pe alb, cã Padina era cât pe-aci sã devinã un fel de
ºef-ghinãrar preste colegii de generaþie, dacã ar fi
apucat sã se aburce ºi el în al generaþiei care ºi
dacã – deci – ar fi avut ºi el un caracter de rumân
obiºnuit sau, cum ar veni, ordinar, ºi n-ar mai fi
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fost hero într-o vreme în care 99,99% din compatrioþi se
prosternau în faþa unui simplu mãrar, halal...
Mã-ntrebi dacã mã simt izolat la Corabia... Mey, poate
cã aºa m-oi fi simþit pânã în 2003, da, dar dupã aia, deci
dupã ce am descoperit Internetu ºi când V. Padina s-a
transformat în nickname „AVP”, putând sã participe
practic la toate forumurile din hyperspatz, unde – dacã te
intereseazã, sau în caz cã nu ºtii... – AVP ista a devenit
chiar Rege, aloo... LOL, s-a terminat cu izolarea,
priatelo... Dupã cum vezi, soarta a avut încã o datã grijã
de robu sãu AVP, he-he... Când a trebuit ca soarta asta sã
facã s-aparã în lumea de hârtie Poemul de oþel (o carte
despre care profeþii iepocali spuseserã cã „nu va apãrea
niciodatã”), a spulberat chiar ºi Cenzura Comunistã,
despre care nimeni nu credea cã va cãdea latã, n-aºa?, iar
când a trebuit sã se iþeascã din virtualul hãu „Planeta Ou”,
a transformat chiar ºi locu unde de obicei se publicã ce se
scrie, astfel cã dacã io vreau sã v-arãt astãzi o poesie
oricât de fistichie ori sã-mi expun în public a mea genuinã
filosofie nu tre’ sã mai merg cu cãciula în mâini la
Bãlãiþã, la CCES, la Cristoiu, la Dan Fruntelatã sau la alt
mahãr din Bãieþie or din Academie/Primãrie, ca sã mã rog
de ierarhiile culturale sau de fondurile literare ca sã-mi
dea ºi mie, fiindcã am fântâna Hyperspatziului chiar l-al
dormitorului perete, mey bãiete, ºi nu mai mor – ca
gherganu din poveste – de sete... Pricepi mata...? S-a
terminat istoria literaturii de hârtie, iar dl Manolescu nici
mãcar chestia asta naºparlie – pentru dânsul – n-o ºtie,
olelie lie...
– ªtiu cã l-aþi cunoscut pe Nichita Stãnescu,
ºtiu cã v-a cunoscut ºi v-a elogiat poezia; în
cercuri… strâmte, e adevãrat. La rându-vã, îi
apreciaþi poezia?
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– Pot spune ca l-am cunoscut pe Nichita Stanescu chiar
în ziua ºi locul în care m-am „nãscut” ca poet: 21 oct.
1976, seara, cenaclul Amfiteatru. Nu-l mai vãzusem pânã
atunci pe celebrul autor ºi nu-i citisem decât antologia
Starea Poeziei (despre care scrisesem chiar o cronichetã,
apãrutã în Viaþa Studenþeascã), însã aveam o apercepþie
aproape magicã despre el, îl intuiam intens, de parcã l-aº
fi cunoscut, vorba lui, „dinainte de a ne naºte”. Cu un
cuvânt: Nichita Stanescu a fost – în copilãria-mi poeticã –
idolu’ meu...
Din 76 ºi pânã în 79, când am terminat – în fine –
facultatea, cel puþin douã zile pe sãptãmânã le petreceam
în apartamentul poetului, împreunã cu gaºca... Io i-am
introdus în casã la Nichita pe Cãlin Vlasie, Traian T.
Coºovei, Florin Iaru, Matei Viºniec, Romulus
Brâncoveanu, Elena ªtefoi, Mariana Marin, Bogdan
Ghiu, Daniel Piºcu etc. Nichita mi-a dedicat o poesie
apãrutã mai întâi în Flacãra din septembrie 1978, în
preziua primului Colocviu Naþional de Poezie, care a avut
loc la Iaºi ºi pe care unii îl considerã punctul de naºtere al
Generaþiei 80; eu n-am vrut sã merg atunci la Colocviu,
deºi N. Manolescu m-a invitat, iar my friend Nichita a
þinut neapãrat ca poesia pe care mi-o dedicase (ºi care se
încheia cu distihul: „De tine eu mã rog/ca sã visezi ºi
pentru mine”) sã aparã atunci... Textul respectiv a fost
preluat în Operele imperfecte, sub titlul Deºert, însã Mr.
Google îmi spune cã tot în Operele imperfecte mai am o
poesie cu dedicaþie nichitianã, care se numeºte Vedere,
însã io habar n-am de ea, fiindcã nu posed volumul cu
pricina (pur ºi simplu nu i l-am cerut lui Nichita). Singura
dedicaþie de la Nichita, pe Belgradul în 5 prieteni
(„Lui Viorel Padina, al ºaselea dinspre cei 5,
inima lui Nichita Stãnescu”), i-am vândut-o lui
M.N. Rusu, pe douã beri, chiar în ziua în care am
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primit-o, dupã cum tot la acest ºoarece de bibliotecã a
ajuns – contra unui cost modic, desigur – un portret în
creion pe care mi l-a fãcut Nichita, în restaurantul
Capitol, în prezenþa aceluiaºi MNR ºi a criticului Costin
Tuchilã. Cât priveºte ciorna interviului meu original cu
Nichita (despre care þi-am povestit mai sus), a ajuns ºi ea
– contra una sutã lei, bani buni pe vremea aia... – la
viitoru critic Ion Bogdan Lefter...
Aprecierea mea finalã pentru poesia lu Nichita am
scris-o deja, într-un text publicat în 1993, în Calende...
Iat-o: „ªi dacã chiar vreþi sã ºtiþi, o posibilã traiectorie a
Angelului fu literalmente omu’ Nichita… La Martie
trecut, într-un alt univers, diafana carne nichitianã ar fi
complinitarã 60 ani, sigma sigmelor… Numita carne a
putrezit între timp inexorabil, da’ mã întreb: ordinea
cuvintelor sale mai egzistã? Mi-e ºi fricã, zãu, sã-l
recitesc, cu mintea-mi de acuma, pe dulcele amic, fiind
aproape sigur cã necuvintele sale mi-ar defula printre
gene, ca Ene… Timpu’, vai, nu lucreazã pentru opus-ul
nichitian, pe care entropia pare sã-l devore ceas cu ceas,
aºa încât spre zece ani – dupã socoteala mea – chipu’
Angeloiului ot Ploieºti va dispãrea în noru’ sfârºitului de
veac, în choru’ bigbangului ce-ºi cautã omega… Însã cât
vor mai fi în viaþa cei ce îºi frecarã icrele de cetãþeanu’
Nichita Hristea Stãnescu – posesor al unei charisme
imbatabile la vremea sa – amintirea ºãgalnicului rusnak
din Piaþa Amzei nr. 7-9 va persista, incredibil de vie…”
– A avut el o influenþã asupra poeþilor optzeciºti? Care
sunt deosebirile esenþiale între poezia lui Nichita
Stãnescu, incontestabil cap de serie al
ºaizeciºtilor, creator de limbaj poetic, pe de o
parte ºi poezia generaþiei dvs., pe de alta?
– Personal, aº zice cã Nichita n-a avut nicio
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influenþã asupra optzeciºtilor. Aceºtia emerg mai degrabã
din beat generation – þin minte cã Traian T. Coºovei, care
a fost buzduganul generaþiei optzeciste, cel puþin
publicistic – venea la cenaclu cu Antologia de poezie
americanã, traducerea lui Ion Caraion, sub braþ, iar pentru
o altã parte a optezeciºtilor sãmânþa germinativã pare sã fi
fost quasi-necunoscutul Virgil Mazilescu, ºi nicidecum
Nichita... Aproape nici unul dintre itemii poeziei
postmoderne, aºa cum îi deceleazã N. Manolescu în
Istoria sa, de pildã: nonidentificarea emoþionalã,
discursivitatea, luciditatea, ludicul, livrescul, prozaicul,
înclinaþia retro ºi intertextualitatea nu se regãseºte în
poezia lui Nichita... Fascinaþia pe care Nichita a exercitato asupra tinerei generaþii care se nãºtea pe vremea când el
era în plinã glorie era mai degrabã fascinaþia pe care
brandul o exercitã asupra mãrginimilor sale ºi-n primul
rând asupra consumatorilor din domeniul de referinþã; iar
aceastã fascinaþie þine mai mult de resorturi inconºiente,
în orice caz subliminale, nimeni neputând, de aceea, sã se
fereascã de magnetizmul exercitat de un brand puternic,
inclusiv – ca sã venim a nos moutons – acei critici literari
care pretind cã expecteazã cu detaºare ºi rãcealã analiticã
fotosfera brandului ºi care, în realitate, sunt deja cãzuþi
subt vraja indicibilã a acestuia... Un brand malefic a fost
Ceauºescu, de-o pildã, altul a fost Securitatea, altul este
„salvatorul” Iliescu (pe care serviciile de marketing
politic ale Securitãþii au avut grijã sã-l înghesuie în
subliminalul electoratului postdecembrist odatã cu
„revoluþia în direct” ºi cu „lupta contra teroriºtilor”), un
brand simpatic a fost fotbalistul Dobrin, altul gimnasta
minune Nadia Comãneci etc. În literaturã, nici azi
– iatã – nu ne putem desprinde de fascinaþia
brãndoiului Eminescu, deºi, la drept vorbind,
Eminescu n-a fost deloc un poet atât de original,
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ci un romantic întârziat, de certã influenþã germanicã,
chiar pânã la pastiºã; or, abia originalitatea extremã –
unicitatea creatoare – îl face cu adevãrat epocal pe un
creator (iar Eminescu ºtia el însuºi cã aºa este, aloo,
dovadã aceste cuvinte pe care i le reproduce Vlahuþã:
„Degeaba, ne trebuie un poet nou, care s-o ia peste
câmpi, nebuneºte…; ne trebuie ceva nou, cu totul nou…;
un nebun, dar un nebun de geniu, care sã-ºi croiascã o
formã numai a lui º-un drum neîncercat de nimeni”).
Azi, toatã lumea e cãzutã-n fund în faþa brandului
Cãrtãrescu sau a brandului Patapievici, auctori încãrcaþi
cu-o aurã legendarã de enormul cocon publicitar ce s-a tot
înfãºurat în jurul lor în aceºti ani (ºi nu discut acum cât de
îndreptãþit, aloo...). Abia dupã ce fascinaþia brandului
înceteazã de a-ºi mai produce efectele asupra crãiþelor
subliminale ale contimporanilor (sau abia când cineva are
suficientã sforþã ca sã se desprindã din atracþia blackholicã a brandului), abia atunci se poate angaja o judecatã
corectã asupra proprietãþilor intrinseci ale individului
brãnduit, chestie ce poartã de altfel un nume banal:
demitizare... Brandu’ nu e altceva decât Mitul – al
Salvatorului, al Eroului, al Poetului Genial, al
Mântuitorului –, aºa cum am aflat cu toþii dupã ce
structura brandului a fost studiatã minuþios de industria
marketingului politic sau comercial ºi de postmoderna
ºtiinþã a advertisingului. Dacã 5 centre de influenþã sau 5
mari agenþii de publicitate din 7, sã zicem, se-apucã sã-l
laude pe un oarecare, sistematic, timp de un an, se obþine
un brand în faþa cãruia poate sã-þi plesneascã ºi fierea de
emoþie, dacã nu eºti avertizat sau pregãtit cumva sã-l
întâmpini, ºtiai cã...? Însã din pãcate scriitorii
noºtri nu citesc decât beletristicã ºi de aceea, de
regulã, nu prea ºtiu pe ce lume trãiesc ºi cum e cu
topurile astea pe care le tot produc ºi-n care, ca
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niºte copchilaºi cam tembeli, cicã se oglindesc, în timp ce
efluviile brandurilor de resort literalmente îi orbesc... :)
– Dar, ca sã trecem de la una la alta, vorbiþi-ne de
Apelul cãtre Europa, ca ºi cum n-am ºti nimic.
– Aº fi putut scrie o-ntreagã carte – „Povestea lui Ave”
– despre Apelul cãtre Europa, carte pe care însã ori de
câte ori am vrut s-o duc pânã la capãt, ceva sau cineva a
intervenit la un moment dat ºi a zis: „Stop!”. Am început
sã public cartea asta (scriind-o pe mãsurã ce se publica,
fiindcã altfel n-aº fi gãsit destule resorturi ca s-o scriu, eu
nefiind scriitor pro ori mãcar încurajat prin burse, premii
sau alte stipendii, care sã mã dispenseze cât de cât de
grijile vieþii de zi cu zi ºi sã pot astfel sã scriu continuu)
mai întâi într-un ziar local, Glasul Adevãrului, imediat
dupã „revoluþie”, însã dupã 13-15 iunie 1990 redacþia mia spus cã nu mai pot continua, evident. Apoi am reluat
ceea ce publicasem în ziarul loco într-o broºurã apãrutã la
editura Romanaþi din Caracal, vrând sã continuu acolo cu
alte foiletoane, aºa cum mã înþelesesem cu patronul micii
edituri, însã acesta a murit subit, curând dupã aceea.. Am
mai reluat povestea încã o datã, scriind în plus ºi alte
episoade, în Zig-Zag, la rubrica Maºina de scris a lui
Alex. ªtefãnescu, însã dupã ce Alex. a plecat de la ZigZag, a cãzut ºi acest proiect. Tot cu intervenþia lui Alex.
ªtefãnescu ºi cu aprobarea iniþialã a lui N. Manolescu, am
vrut sã fac un serial „Povestea lui Ave ºi a Securitãþii” în
România literarã, prin 93-94, parcã, însã dupã trei
episoade m-a chemat N.M. ºi mi-a spus cã nu mai poate
continua povestea în detaliu, dar cã îmi oferã câte douã
pagini în trei-patru numere consecutive pentru un rezumat
extins, însã chestia asta nu mi-a convenit mie, aºa
cã am lãsat-o baltã. În fine, dupã ce am descoperit
Internetul, în 2003, am vrut sã scriu întreaga
povestea pe un forum al meu – Forumu lu Avp –,
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gãzduit pe un host free, unde am avut chiar câþiva abonaþi
(vreo opt), însã dupã ce forumul mi-a cãzut într-o zi,
ocazie cu care am pierdut toate documentele de acolo, mam lãsat pãgubaº... Acuma, când deja sunt în posesia
d.u.i.-urilor „Cronicarul” ºi „Poetu” de la CNSAS ºi când
aº putea continua pânã la capãt povestea lui Ave, cu toate
amãnuntele ºi documentele aºa cum au fost, nu mai am
însã destulã energie ca sã o scriu doar aºa, de amoru artei,
ci numai dacã voi gãsi un sponsor care sã mã stimuleze
pentru treaba asta, altfel am mult prea multe griji pe cap,
crede-mã...
Dar hai sã povestesc ºi pentru cititorii tãi, cât se poate
de concis, cum a fost... Un plan de revoltã contra
regimului comunist îmi încolþise în minte încã din timpul
facultãþii, mai precis prin 77-78, dar l-am abandonat
temporar, neºtiind nici precis ce-ar trebui sã fac, nici cu
cine aº putea sã fac ceva. Însã dupã ce-am terminat
facultatea, în 1979, ºi-am pãrãsit Bucureºtiul amiciþiilor
literare în care mã aflasem prins timp de mai mulþi ani,
ducând o viaþã felixitã în felul ei, viaþã compusã din
faptele ºi vorbele unor inºi superinteligenþi, ce pot crea
iluzia libertãþii chiar ºi într-o puºcãrie, ºi m-am izbit
nemijlocit de crunta ºi mai ales hâda realitate a societãþii
socialiste multilateral dezvoltate, unde lipsa de libertate –
în primul rând – o resimþeam acut, revolta mea faþa de
aceastã specie infernalã – repet, lagãrul SSMD – a
reizbucnit mai întâi destul de benign, totuºi, sub forma
unor scrisori pipãrate ca aluzie pe care le expediam din
Izbiceni – locul meu de muncã, de la Consiliul Unic
Agroindustrial de Stat ºi Cooperatist zonal – lui N.
Manolescu, la Bucureºti ºi altor prieteni literari.
Apoi, dupã ce-am aflat cã securiºtii îmi
interceptaserã deja scrisorile, ºtirea asta, departe
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de a mã speria, n-a fãcut decât sã mã îndârjeascã ºi mai
tare. Descopeream, jicnit în idealismu’ meu funciar, o
nouã mârºãvie a infamului: violarea secretului
corespondenþei. Dispreþul oarecum copilãros pe care-l
avusesem pânã atunci faþã de Regim nãpârli în oroare.
Pãtrundea în mine (crescând gradat) ideea cã agresiunilor
de tot felul pe care Regimul le înfãptuia contra noastrã nu
li se putea rãspunde, în mod serios, decât prin
contralovituri. Noul stadiu al opoziþiei mele s-a reflectat
prompt în conþinutul epistolelor cãtre N. Manolescu, din
ce în ce mai dure. De fapt, ºtiind de-acum cã aceste
scrisori sunt interceptate, eu mã adresam direct
securiºtilor, sub pretextul cã vorbesc cu-ai mei
corespondenþi. Ca sã-l feresc pe dl Manolescu de
neplãceri, am mers la el la Filologie ºi l-am avertizat cã
scrisorile ce i le adresam sunt citite ºi-n altã parte, ºi dacã
în aceste condiþii mai pot totuºi sã-i scriu. NM a râs ºi a
exclamat: „Ei, ºi? Lasã-i sã vinã sã mã întrebe despre ele,
cãci atunci o sã-i întreb ºi eu: De unde ºtiþi?!”.
Cu timpul revolta mea tindea sã debordeze însã
marginile fatal limitate ale unui simplu plic, iar prin iunieiulie 1980 redebuta în mine ideea unei acþiuni forte contra
Molohului, deºi încã nu ºtiam precis ce voi face. Am
început sã tatonez pe ici-colo, printre prieteni ºi cunoscuþi
de încredere, dacã la o adicã ar merge alãturi de mine întro anumitã chestie. „Ce chestie?!” eram întrebat, iar faptul
cã rãspunsul meu nu era clar în detaliu i-a îndepãrtat pe
unii ab initio. Dar psyche al meu, otrãvit la culme de hâda
realitate, ºi liber de femeie, casã, masã sau situaþie (pe
vremea aia becheream), nu mai era dispus la niciun fel de
diplomaticale. În consecinþã, am pornit sa compun
un material hiperdur, în care atacam totu’:
Occidentu’, pentru faptul de a ne fi abandonat,
cinismu’ iresponsabil al „destinderii” (promovate
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de politicieni gen Willy Brandt, de ex.), Ortodoxismu’, cu
perversul sãu precept „orice Împãrãþie este de la Dzeu”
(chiar dacã vine prin dracu’!), inumanul Lagãr Socialist,
utopia criminalã a Colectivismului, monstruosul „om
nou” precum ºi, bineînþeles, Comitetul Politic Executiv.
Am gãsit, cu chiu, cu vai, 3 comilitoni: Angela
Marinescu, Eugen Suciu ºi Sergiu Filip (Paul Daian),
împreunã cu care am semnat Apelul, în seara zilei de 7
oct. 1980, la restaurantul „Casa Scriitorilor”. Apoi m-am
dus la Vlasie la Piteºti ºi i-am predat manuscrisul semnat,
rugându-l sã-l trimitã la Conferinþa pt. Securitate ºi
Cooperare în Europa de la Madrid (Vlasie spunându-mi
odatã cã el ar avea un om care sã facã o treabã ca asta). Pe
urmã, la douã zile, am fost acroºat de Securitatea
judeþului Olt, faþã de care eu am susþinut – vrând sã-i dau
timp lui Vlasie ca sã trimitã Apelul afarã, aºa cum ne
înþelesesem – cã nimeni nu mai ºtie de Apel (securiºtii mã
surprinseserã c-un exemplar al acestuia – nesemnat – în
geantã) ºi cã Apelul nu e de fapt decât un fel de „jucãrie”
de-a mea, cu care am vrut doar sã-i sperii, în scopul de ai determina sã m-ajute sã public cartea de poesii, pe care
nu vroia sã mi-o publice nimeni... Evident cã securiºtii nu
m-au crezut (fiindcã în realitate ei ºtiau toatã povestea
semnãrii Apelului, de-a fir a pãr, aºa cum aveam sã aflu
hãt mai târziu, în 2004, când mi-am vãzut dosarul la
CNSAS), însã s-au prefãcut a mã crede ºi mi-au dat
drumul (la intervenþia se pare ºi a d-lui Manolescu, prin
G. Macovescu, preºedintele de atunci al Uniunii
Scriitorilor), punându-mã desigur sub o strictã
supraveghere. Supravegherea asta cicã severã a avut însã
un cui slab ºi anume pe unul dintre informatorii
lor esenþiali, care-n realitate era cel mai bun
prieten al meu – inclusiv pânã azi -, juristul P.D.,
acesta deconspirându-se imediat faþã de mine ºi,
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mai mult decât atât, devenind cosemnatar al celui de-al
doilea Apel, cu care i-am lovit din nou pe „bãieþi”, în
august 1981, al treilea cosemnatar fiind acelaºi Sergiu
Filip, care – aºa cum aveam sã aflu abia în 2004 – a fost
de fapt Iuda, cel care m-a vândut bãieþilor, aºa cum o
fãcuse ºi data trecutã fãrã ca io sã am habar, astfel cã ºi
acest al doilea Apel a fost înnãbuºit în faºã... Povestea lui
Ave ºi a Securitãþii a continuat însã pânã pe data de 12
decembrie 1989, când s-a prezentat la mine la Corabia un
emisar al colonelului Raþiu de la Bucuresci (col. Raþiu, pe
care îl cunoscusem în 1980-81, pe vremea când era ºef al
Securitãþii Olt, era în 1989 ºeful Direcþiei I, informaþii
interne, din DSS ºi omul care urma sã fie ofiþer de
serviciu pe întregul Minister de Interne, în zilele de 21 ºi
22 decembrie, atenþie...), care-n biroul ºefului securitãþii
locale a vrut sã testeze, mai mult ca sigur, eventuala mea
disponibilitate ºi capacitate de a adera la „revoluþia” ce se
pregãtea, însã eu i-am dat de înþeles perifrastic – aºa cum
ºi ei îmi vorbeau, vezi bine – cã nu mã intereseazã aºaceva... Cam asta e...
– Dupã aproape trei decenii, aþi aflat care au fost
trãdãtorii dvs. dupã ce le-aþi dat apelul la semnat?
– Am aflat abia în martie 2004, când mi-am vãzut cele
douã dosare de urmãrire informativã, „Cronicarul” ºi
„Poetu”, de la CNSAS. Principalul Iudã a fost Sergiu
Filip, actualul poet cicã zurliu Paul Daian, animatoru
Târgurilor de carte ºi bufonu snobilimii dâmboviþene,
despre care am aflat cã de fapt era – ºi probabil mai
demult – sursa „Sorin” a bãieþilor... Însã în loc sã-mi
cearã scuze pentru inomabila mãgãrie ce mi-a fãcut-o – ºi
desigur cã io l-aº ierta, cãci ºtiu cã bietu hom s-a
aflat, ca noi toþi de altfel, subt vremi, n-aºa? –,
ticãlosu continuã sã mã prosteascã, aºa cum a
fãcut-o într-un interviu acordat anul trecut
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Prãvãliei Culturale, când a ricanat cã el e perfect
nevinovat, n-aºa? ºi cã io nu ºtiu ce vorbesc... Un rol în
aceastã bramburealã, în care nu se ºtie cine ce-a fost,
astfel încât se poate crede despre orice despre oricine, îl
are ºi dl Manolescu, în calitatea-i de preºedinte al Uniunii
Scriitorilor, care întârzie, iatã, sã scoatã lista aia a
turnãtorilor obºtii, spre a se vedea cã unul din 5 scriitori,
poate, a fost ciripitor, înainte de a fi nemuritor, aloo...
În plus, nu pricep – e vremea s-o spun – ce rol a avut
pretinu meu, Vlasie, în toatã povestea asta, pânã la urmã...
Ce mã mirã e cã la dosar nu se regãseºte ºi declaraþia lui,
ca martor esenþial la naºterea Apelurilor (amândouã), aºa
cum se gãsesc, e.g., declaraþiile lui Eugen Suciu ºi
Romulus Brâncoveanu, martori la fel de importanþi, dar
care sunt acolo, la dosarul meu, cu cãþei ºi purcei... De
altfel, la dosar nu se regãsesc nici declaraþiile Angelei
Marinescu – primul meu semnatar –, dar nici cele ale lui
Petru Romoºan ºi Dan Arsenie, care de asemenea au fost
martori oculari la semnarea Apelului (deºi nu l-au
semnat). ªi cum nu cred cã bãieþii au fost atât de
incompetenþi încât sã rateze audierea unor martori cheie
ai speþei, nu-mi rãmâne decât sã presupun cã declaraþiile
amicilor sus-numiþi au fost clasificate, te pomeneºti, din
te miri ce motive... De-un paregzamplu, unul dintre
motive îl putem afla, în cazul de faþã, prin deducþie, aºa
cum Le Verrier a prezis existenþa planetei Neptun prin
observarea fluctuaþiilor orbitei Mercur: ºi anume, ºtiind
de-acuma cã poeta Angela Marinescu a fost purtãtoarea
de cuvânt a „celor 18 tineri scriitori”, ajunsã la Paris, la
Monica Lovinescu, chiar „în preajma Revoluþiei”, în
decembrie 89, ºi unde, ca ieroul de la Maraton, a
apucat sã ºopteascã „am învins!”, deºi la
Bucuresci încã nici nu-ncepuse bine „revoluþia”
Secu-lui, putem deduce cam ce planetã
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reprezintã, la urma urmei – însã de când...?, aceasta-i
întrebarea... – ºi ea... Întreb ºi io, nu dau cu paru’...
– Domnule Padina, în ce vã priveºte sunteþi ºi un poet
postmodern, dar ºi un opozant al regimului de tristã
amintire. Cum erau Traian T. Coºovei, Florin Iaru,
Mircea Cãrtãrescu, Cãlin Vlasie, ceilalþi membri ai
Cenaclului de Luni? Erau ei revoluþionari?
– Prietene, eu sunt ºi nu sunt poet postmodern, aloo,
cãci dupã cum vezi dl Manolescu o datã a zis cã sunt – ºi
ce poet!, vorba dânsului... –, iar altã datã cã nu mai sunt...
:) Asta ca sã fie clar... În ce-i priveºte pe revoluþionarii
mei de la Cenaclul de Luni, hai sã fim serioºi, drek... Pe
vremea aia numai de revoluþie nu le ardea lor, colegii
fiind convinºi, ca de altfel ºi tãticii, bunicii ºi strãbunicii
dumnealor în viaþã, cã Lagãru Socialist va dãinui veºnic,
la fel de nemuritor ca ºi ei... Prima lor grijã nu era patria
sau viitoru luminos al acesteia (aºa cum mã phootea pe
mine grija, lucru ce rezultã chiar dintr-o notã informativã
a sursei „Sorin”, iar pentru asta chiar cã meritã sã-l iert pe
mãgãruº...), ci cum sã facã ºi sã dreagã ca sã-ºi opreascã
dreakului clãnþãnitu dinþiºorilor... LOL Acuma, ca sã fim
drepþi, ei – amicii pe care-i numiºi – erau totuºi mai tineri
decât mine, aproape copii, la cei 24-25-26 de aniºori pe
care-i aveau (faþã de cei 30 ai mei), ºi deci ce sã le ceri
unor copii, bre...? Pe bune te-ntreb...
– Era scindatã generaþia 80? În sensul cã unii fãceau
deopotrivã rezistenþã prin literaturã dar ºi prin
gesturi civico-politice, iar alþii practicau aºa-zisa
rezistenþã prin estetic?
– ªtii ceva? Rezistenþa mea prin gestu’ civicopolitic pe care l-am fãcut (singur io, aloo...) a
pornit în fond de la rezistenþa prin estetic. Mie,
înainte de toate, mi s-a pãrut cã Lagãru în care

184

trãiam era foarte urât, iar nu foarte rãu. Or, noutatea
poesiei mele – pe care unii n-o sesizeazã nici azi – se
opunea din toate puterile lumii ãleia vechi ºi urâte, ºi
viþãvercea, de bunã seamã... Aºa cã pot sã-þi zic: câtã
noutate esteticã a fost, atâta rezistenþã, mey...!
– La 2008, credeþi cã generaþia 80 este cea care… face
legea în literele române, cã se aflã la vârsta deplinei
maturitãþi, când dã operele ei de valoare, eventual
capodoperele, când deþine funcþii administrative ºi
culturale? Cum se vede acum generaþia 80 de la
Corabia?
– Sunt absolut strãin de frãmântãrile politicoadministrative ale generaþiei mele. În ce mã priveºte, sunt
la fel de sãrac, de nepublicat, de nepremiat ºi de ignorat –
în lumea de hârtie – azi, ca ºi acum 30 de ani.
Scriitorimea nu m-a ajutat cu niciun leu, nici mãcar c-un
ouºor, ca sã îndulcesc grijile vieþii dure pe care o duc ºi sã
pot sã-mi clãdesc op-ul ce se va sedimenta cândva în
Hypernor, sau ba... Ei, ºi...? În cel mai rãu caz, la sfârºita
sfârºiturilor, o sã pot spune ºi io ca Nichita: am trãit pe
globu pãmântesc...
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Marta Petreu

„Solidaritatea mea de
generaþie se manifestã
acum printr-o atenþie
preferenþialã spontanã
sau printr-o prioritate
pe care-o dau
scriitorilor ei...”
– Stimatã doamnã Marta Petreu, oricât aº
încerca sã evit cliºeele, nu pot începe decât
cu o întrebare-cliºeu: când aþi început sã
scrieþi ºi sub ce impulsuri?
– Am avut o învãþãtoare minunatã, doamna
Maria Runcu, o femeie blândã ºi bunã. Ne citea
poveºti ºi povestiri în clasã. Pe mine mã chema la
ea acasã ºi-mi dãdea cãrþi de citit. Aºa cã am scris
cam din clasa a treia, imitând cãrþile frumoase pe
care mi le dãdea doamna învãþãtoare. Impulsul a
fost, cum se vede, cel de imitaþie...
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– Ce v-a marcat copilãria? Dacã ar trebui sã
faceþi o „tablã de materii” dintr-o zi de
primãvarã de pe când aveaþi 10-12 ani la
Jucu, ce v-ar veni prima oarã în memorie?
– Zãpada topindu-se, þurþurii picurând la
streaºina casei... Covata de lemn pusã lângã casã,
sã adune apa moale de zãpadã... bunã pentru

spãlat pe faþã ºi pe pãr... Noroiul. Lumina crudã de
primãvarã. Îmi plãcea sã caut baraboi, adicã bulbi de
cucutã, sã-i mãnânc. Mama ne certa foarte tare, pe mine
ºi pe fratele meu, când ne prindea scurmând prin garduri
dupã baraboi. Pe cimitirul de lângã grãdinã creºteau
adevãrate culturi de cucutã, aºa cã eram greu de
supravegheat... pânã nu le dãdea frunza, cum scãpam la
joacã, cum scurmam dupã baraboi... Cu adevãrat frumos
era din mai, când începeau florile de câmp: întâi bujorii de
mlaºtinã, o specie localã de orhidee, pe care îi culegeam
de pe un loc al bunicului meu, „La patru rude”... Sigur, nu
mai era al bunicului, era colectivizat, dar mergeam sã-l
vizitãm... sã-l inspectãm, mai bine zis, ca ºi cum ar fi fost
încã al nostru. Bunicul îl cumpãrase pe cocoºei ºi locul
fãcuse parte din zestrea mamei. Apoi veneau stânjeneii
galbeni de baltã, coada mielului, sunãtoarea, grozama,
nalbele, margaretele, fuiorul, tremuriciul, laptele cucului,
bumbuºcuþele, albãstrelele, ciocãnaºii, macii, balþul
miresei, sânzienele, clopoþeii, scânteiuþele, mãrul lupului,
coada ºoricelului, ceapa ciorii, urda vacii, romaniþa,
bobocul gâºtei, trifoiul roºu, luhãrul, capul popii,
chimionul, levãnþica... Un paradis binemirositor, flori pe
care le culegeam euforicã ºi le cãram acasã în snopi.
Toamna mai gãseam numai mentã ºi panseluþe sãlbatice,
prin miriºtile nearate. ªi violete târzii, pitite în iarba din
grãdinã sau în grãdiniþa de flori...
Aveam o grãdiniþã de flori, cadoul pe care tata i-l
fãcuse mamei la însurãtoare: casa terminatã ºi grãdiniþa
de flori, cu stânjenei, lalele, iasomie, melin, crizanteme
albe... A fost locul meu de joacã. Stãteam cu ceasurile sã
aºtept sã se deschidã o floare sau sã chinuiesc o cupã de
gura leului, tot deschizându-i ºi închizându-l
botul. Numai de papucul doamnei nu mã
atingeam, deºi rozul ei însângerat îmi aducea pe
limbã gustul de miez de lubeniþã – dar era sub
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protecþia mamei. Panseluþe, safchiu, rezedã, crini înalþi,
mai înalþi decât mine, stânjenei portocalii ºi zvelþi, tufe de
mãturici albe ºi viºinii ori straturi de petunii lipicioase...
ºi regina nopþii, care inunda serile vineþii cu oceane de
nelãmuritã nostalgie... apoi gustul acriºor al
ciocãnaºilor... bujorii albi ºi roz, ca îngheþata, de care nu
mã atingeam, pentru cã erau florile din care mama îmi
fãcea, în fiecare iunie, la sfârºitul anului ºcolar, buchetul
pentru festivitatea de premiere... Cred cã într-o viaþã
anterioarã am fost herbonist, ºi cã în viitoarea întrupare
voi fi pur ºi simplu o plantã: iarbã, de pildã; sau troscoþel,
pe care sã-l pascã voios vitele... Cu puþin noroc, aº putea
fi o tufã de mentã.
– Vã amintiþi debutul absolut? Pentru tinerii aspiranþi
la poezie (ºi care nu mai debuteazã, nãscându-se
consacraþi!), vã rog sã evocaþi ºi starea de spirit din
acel moment.
– Cum sã nu! eram elevã la Mediaº, mergeam la
cenaclul liceului meu, liceul Axente Sever, condus de
profesoara de românã, de doamna Georgeta Bârlãdeanu.
Ea m-a debutat, în revista liceului, când eram pe clasa a
IX-a. Era o femeie foarte bine pregãtitã, fãcea ore
minunate. Cãlinescu, Vianu, Cioculescu, Steinu, Ornea
erau citaþi permanent, aºa cã i-am citit atunci, ca elevã.
Doamna profesoarã era în mod firesc colosalã. ªi-n ºcoala
generalã, la Jucu, ºi în liceu, la Mediaº, am avut
extraordinari profesori. Cum vedeþi, sunt produsul
profesorilor mei, al celor de românã mai ales. Profesorii
sunt o tagmã nobilã, care acum se bucurã de prea puþin
respect, sunt prost plãtiþi ºi, pe deasupra, calomniaþi
sistematic în toatã media... Mare nedreptate.

188

– Dar debutul editorial cu Aduceþi verbele? În
acea vreme, toþi tinerii scriitori se plângeau

cã era îngrozitor de dificil sã-þi aparã o
carte. La dvs. cum a fost?
– Cu prima carte a fost destul de complicat. Am tot
încercat sã public în Cluj, la Dacia, fãrã succes. Apoi am
predat volumul la concursul Cãrþii Româneºti. Caraion
era în juriu ºi cineva i-a atras atenþia asupra volumului
meu. Am câºtigat. Am fost mulþi câºtigãtori atunci, vreo
12. Volumele au apãrut în doi ani, al meu printre ultimele,
ºi mutat de la Mircea Ciobanu, care le-a redactat pe
celelalte, la Florin Mugur. În februarie 1981 am fãcut
corectura volumului – prost, sunt un foarte prost corector
al textelor mele, citesc ce e în capul meu, nu ceea ce e pe
paginã. În 16 aprilie, când, într-o dupã-amiazã de joi, am
citit România literarã, tocmai sositã, rãsfoind-o de la
coadã spre cap, cum fac cu orice revistã ºi astãzi, am dat
de cronica lui Manolescu la cartea mea... Prima cronicã
din viaþa mea. Aproape cã am leºinat.
– Când aþi fost conºtientã cã a apãrut o nouã generaþie
literarã, cea optzecistã? Se leagã aceastã
conºtientizare de un moment anume? Îmi amintesc,
de pildã, cã v-am vãzut la Colocviul de poezie de la
Iaºi din 1978. Nu-mi amintesc însã dacã v-aþi urcat
la tribunã sã citiþi o poezie alãturi de Traian T.
Coºovei, Matei Viºniec ºi ceilalþi tineri invitaþi de
Laurenþiu Ulici în spaþiul cuvântului lui. Gestul
criticului poate coincide cu momentul apariþiei
generaþiei?
– Ulici a avut cu siguranþã un rol în lansarea generaþiei,
la fel Manolescu, la fel Echinox-ul... Un singur om nu ar
fi putut, atunci, sã lanseze o generaþie întreagã. A fost o
muncã, o þesãturã migãlos ºi abil fãcutã de
scriitorii maturi pentru a lansa tineri, contra
partidului ºi a cenzurii de partid... Au lucrat la asta
ºi revistele studenþeºti, ºi scriitorii de la revistele
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centrale, unde era cel mai greu de pãtruns. Nu cunosc
detalii, eram în afara acestor lucruri, nu cunoºteam pe mai
nimeni în lumea literarã. Nu am ºtiut cã suntem o
generaþie, ºtiam doar cã suntem mulþi tineri, cam toþi
studenþi, care scriem... Pe mulþi dintre ei îi cunoºteam,
distanþa dintre Bucureºti ºi Cluj era, pe vremea aceea, mai
micã decât azi, repede ne suiam într-un tren de noapte ºi
ajungeam la Bucureºti la un cenaclu sau în vizitã la
Amfiteatru... Eu aveam, atunci, o foame enormã sã public.
ªi nu prea reuºeam. Asta îmi aduc aminte cu durere. Mai
am imagini: de pildã, mi-o amintesc pe Magda Cârneci,
superbã. Sau mi-l amintesc pe Cãrtãrescu, citind la
întâlnirile de primãvarã de la Sighiºoara, ºi pe Mugur în
public, râzând încântat. Dar noi, la Cluj, ne agitam de pe
vremea liceului, de pildã mi-i amintesc pe Romoºan,
Mureºan ºi Dohi, elevi, la un cenaclu pe care-l frecventam
cu toþii, citindu-ºi poemele lor frumoase. Sau pe
Alexandru Vlad, la cenaclul Tribunei, citind o prozã
scurtã, foarte frumoasã.
– Sau poate momentul în care aþi fost invitatã sã citiþi
la Cenaclul de Luni?
– La Cenaclul de Luni a fost impresionant, era multã
lume. Venise Doinaº. Eu am citit Teze despre creier, iar
Doinaº a comentat cã am citit „prost, ca toþi poeþii”, dar
cã poemele mele ar semãna cu ale lui Celan. Nu ºtiu dacã
a avut dreptate, dar eu m-am repezit sã-l caut pe Celan,
sã-l citesc...
– Dar a avut generaþia 80 un centru de unde a
izbucnit?
– Tocmai am spus cã nu, n-a existat un centru,
ci a fost un fenomen naþional. Bucureºtiul, Iaºiul,
Clujul, Timiºoara, toate centrele universitare
mari, unele cu publicaþii studenþeºti, ºi-au produs
spontan, adicã organic, scriitorii tineri.
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– Dvs. vã simþeaþi marginalizatã la Cluj?
– Cred cã mi-ar fi plãcut sã cunosc mai mulþi scriitori.
Dar marginalizatã, câtã vreme exista Echinox-ul, câtã
vreme exista Arizona, unde-i întâlneam mereu pe
Hurezeanu, pe Romoºan, pe Ion Mureºan, pe toþi
echinoxiºtii, nu, fireºte cã nu mã simþeam. Dimpotrivã,
mã simþeam centrul lumii – ºi aveam forþa sãlbaticã ºi
purã a unui centru. Eram ca ochiul unui uragan.
– Exista o comunicare între cenaclurile bucureºtene ºi
gruparea Echinox?
– Pãi da. De pildã, Ion Pop îi publica în Echinox, cu
mare fast, pe scriitorii tineri din Bucureºti. Magda
Cârneci, Mariana Marin, Elena ªtefoi veneau la Cluj. Noi
mergeam destul de des la Bucureºti sau la diverse întâlniri
literare, la Piteºti, la Sighiºoara...
– Apropo, care sunt optzeciºtii reprezentativi ieºiþi din
mantaua Echinoxului?
– Emil Hurezeanu, Virgil Mihaiu, Ion Mureºan,
Augustin Pop, Mircea Petean, Ioan Moldovan, Aurel
Pantea, Viorel Mureºan, Octavian Soviany, Andrei
Zanca, Dumitru Chioaru, Ion Cristofor, Ion Urcan, Traian
ªtef, Virgil Leon, Vasile Gogea... Radu G. Þeposu, Ion
Simuþ, ªtefan Borbély, Al. Cistelecan, Nicolae Oprea în
criticã. Ioan Groºan, Ovidiu Pecican în prozã. Dar e o listã
evident lacunarã. Echinoxul a fost o miºcare largã ºi
durabilã, a doua mare „rodire” a Universitãþii clujene,
dupã Cercul Literar de la Sibiu...
– A avut prietenia vreun rol în coagularea generaþiei?
– Dupã ºtiinþa mea, pe lumea asta numai
prietenia poate coagula ceva. Mi-e foarte dor de
Mariana Marin.
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– Spuneþi într-un text: „Un poem despre moarte/e mai
real decât moartea”. E o artã poeticã din perioada
dvs. de început. Cum s-o interpretãm? Cã oglindirea
realitãþii este mai importantã decât realitatea, în
spiritul zisei lui Jules Renard cã luna reflectatã în lac
e mai realã decât cea de pe cer?
– Cuvântul face lumea – mãcar în sensul cã o face
perceptibilã pentru ceilalþi. Ceea ce existã, existã numai
dacã este ºi receptat, la limitã înregistrat în scris. Ce, n-aþi
vãzut oameni care plâng citind o carte sau uitându-se la
un film, dar altfel, în viaþa lor de zi cu zi, trec insensibili
pe lângã orice nenorocire? Arta are forþa asta magneticã,
de-a ne face sã vedem, sã percepem realul... e un ochi
care, vorba scriitorului meu mult iubit, nu numai cã simte
ºi vede „monstruos”, dar reuºeºte sã facã invizibilul
vizibil ºi pentru ceilalþi, pentru cã are expresivitate. Iar
expresivi, cum spune acelaºi scriitor pe care îl iubesc,
sunt numai unii.
– Judecând la rece, cât credeþi cã datoreazã poezia
dvs. nativitãþii, cât trãirilor ºi cât culturii, mai ales
celei filosofice?
– Poezia e un miracol, nu un act de voinþã, nici mãcar
actul unei voinþe cultivate. La originea culturii europene,
Platon a descris cel mai precis – definitiv, îmi vine sã
spun – cum se naºte un poem. Cum este dictat poemul în
urechea instrumentului, a poetului. Restul este trufie.
Fireºte, mã refer la poezia care mizeazã pe sens, la poezia
„ontologicã”, îmi vine sã spun. Sigur, acelaºi lucru poate
fi descris ºi în limbajul psihanalizei. Sau prin alte scheme
explicative.
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– Generaþia 80 este ea una omogenã, unitã?
Ce-a sudat-o la început, ce-o mai þine astãzi
legatã?

– Nu ºtiu.
– Este generaþia dvs. la maturitatea deplinã? Nu doar
creatoare, dar ºi în sensul cã reprezentanþii ei
conduc USR, instituþii de culturã, edituri, reviste,
doctorate etc.
– Se poate spune ºi asta. Dar cred cã insistaþi excesiv
asupra generaþiei. Ea a fost o realitate mai importantã
atunci, la intrarea în literaturã, decât azi. În timp, fiecare
autor ºi-a descoperit vocea sau individualitatea proprie,
pulverizând în felul acesta, printr-un fenomen natural de
individuaþie, cochilia colectivã. În ce mã priveºte,
solidaritatea mea de generaþie se manifestã acum printr-o
atenþie preferenþialã spontanã sau printr-o prioritate pe
care-o dau scriitorilor ei... Aceºtia sunt profesioniºti de
rang înalt. Cine ºtie ce daruri o sã ne mai facã, nu?
– Mulþi poeþi optzeciºi au cultivat de la un moment ºi
proza: Nichita Danilov, Adrian Alui Gheorghe, Liviu
Ioan Stoiciu, Gellu Dorian… E o navetã organicã
între liric ºi epic, o miºcare menitã parcã a-l împlini
pe scriitor. Activitatea dvs. ºtiinþificã vã influenþeazã
în vreun fel poezia? Sau altfel, dedicându-vã
activitãþii didactice, nu vi se pare uneori cã trãdaþi
poezia?
– Sunt douã tipuri de gândire creatoare, fireºte. Numai
Blaga le-a ºtiut armoniza perfect, în literatura ºi filosofia
noastrã. El a avut o „graviditate creatoare”, dacã îmi
permiteþi expresia, ieºitã din comun. ªi Eliade, deºi el cu
mai multe sfâºieri interioare.
– Cãrþile dvs. – deopotrivã cele de poezie, de
studii ºtiinþifice ºi de eseisticã – genereazã
adesea controverse, în articole critice, dar ºi
în viaþa literarã. O cãutaþi cu lumânarea,
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cum se zice, sau vã transmiteþi doar mesajul fãrã sã
vã intereseze consecinþele?
– Serios? Nu mi s-a pãrut cã ar fi chiar aºa de
controversate, dar dumneavoastrã veþi fi ºtiind mai bine
ca mine. Ca sã vã rãspund: eu nu caut nimic. Eu scriu.
Treaba mea se încheie în momentul când pun punct ºi
trimit cartea editorului. Ce se întâmplã pe urmã nu mã mai
priveºte, de fapt, pentru cã sunt cufundatã în cartea
urmãtoare...
– Nicolae Manolescu vã include în rândul autorilor
care „aveau o cotã prea micã ºi meritau mai multã
consideraþie”, etichetându-vã drept „una dintre cele
mai bune poete din România postbelicã” (am citat
dintr-un interviu cu profesorul într-un ziar de la
Cluj). Vã gãsiþi poezia bine reflectatã în Istoria
criticã…?
– În literatura românã, un scriitor mort este, prin
tradiþie culturalã, mai valoros decât unul viu. De aceea,
sunt uimitã de norocul, nesperat, de a fi fost recititã de
Nicolae Manolescu cât timp sunt vie. A fost tulburãtor
pentru mine ca anume Nicolae Manolescu sã îmi
recunoascã faptul cã, scriind, n-am tras pur ºi simplu cu
gloanþe „în slava cerului”, cum spune una din eroinele
mele favorite.
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– Dragã Constantin Stan, cum am putea începe
acest interviu despre generaþia ’80 cãreia îi
aparþii? Aºa cum veºnicia s-a nãscut la sat,
generaþia ’80 s-a nãscut la Bucureºti! Când,
unde anume, cum? E bine aºa?
– Se poate începe ºi aºa, dar ºi cu povestea
etichetei ãsteia, cã altfel nu o pot numi, „generaþia
’80”. ªtiu cã în fond nu are prea mare importanþã
pãlãria sub care te pune cineva, clasificãrile sunt
bune pentru uzul didactic, ca etichetele pe
sertãraºe, sã ºtii cât de cât ce e înãuntru, dar în
acest caz povestea ascunde ºi o micã/mare
diversiune. Sintagma a fost pusã în circulaþie cred
de Gheorghe Crãciun ºi a fost lãrgitã devenind
atât de încãpãtoare încât nu mai spune nimic.
M-am gãsit în Antologia de la Paralela 45:
Generaþia ’80 în prozã scurtã alãturi de autori
care înjuraserã vârtos Desantul ºi textualismul.
Sintagma „generaþia ‚’80” a apãrut mult dupã ce
noi aproape ne despãrþisem ca grup, adicã dupã
apariþia Desantului, în 1983, În fapt, nu cred cã
aparþin acestei generaþii decât în datele biografice,

Constantin Stan

«Proza ºaizecistã
îºi epuizase valenþele
creatoare.
Se oficializase. Mima
libertatea ºi curajul...»
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ºi alea aproximative. În 1970, când am intrat în facultate,
am avut ºansa de a fi rapid integrat unui grup, cu un andoi mai mare decât mine. Nu ºtiu cu ce le-am captat eu o
aºa mare încredere ºi onoare, dar ºtiu cã m-am aºezat
confortabil lângã ei, fizic ºi spiritual. Fizic pentru cã la
ºedinþele de cenaclu la Junimea se pãstra oarecum în jurul
profesorului Crohmãlniceanu un fel de ierarhie. Nu
fitecine se aºeza în preajma profesorului! Spiritual, pentru
cã am aderat cu mult entuziasm la ceea ce se propunea.
Atenþie, Augustin: singurul text teoretic, dupã ºtiinþa mea,
a fost cel înaintat/oferit ca bazã de discuþie de cãtre cei trei
Gheorghe (Iova, Ene, Crãciun) lui Matei Cãlinescu, text
cu circuit restrâns ºi, desigur, nepublicat în acele vremuri
sau publicat cu destule contorsionãri dupã aceea. În rest,
sunt încercãri de a teoretiza, uneori ca prefaþã – Mircea
Nedelciu, în paginile unei cãrþi – Gheorghe Crãciun, eu,
în poeme – Ene. Nici prefaþa lui Crohmãlniceanu nu dã pe
dinafarã în a expune teoretic ce a însemnat „grupul de la
Junimea”. Prefer aceastã titulaturã. În detrimentul
„textualiºti” sau „generaþie ‚’80”. Acel grup, în primul
rând de prieteni, se opunea ideii de literaturã, voia
„deliteraturizarea” ºi înþelegea lumea ca o masã de texte,
de texte active, care acþioneazã, modeleazã, schimbã
lumea. „Literatura” era doar o parte a acestei mase
textuale. Gata cu poetul inspirat, gata cu forþa divinã
incontrolabilã sub care se aºazã scriitorul. Textul este un
construct din cuvinte, iar tu eºti conºtientul textului tãu.
Ne aflam în perioada în care literatura „inspiratã”,
„rostirea” fãceau moda. Metafora avântatã, spusa
frumoasã, imnicul dãduserã doi poeþi tineri la care se
uitau toþi ca la noile icoane ale literaturii române; Mircea
Dinescu ºi Dan Verona. În cenaclu, mimetic, se
citea o groazã de prostii „inspirate”, metaforite
care mai de care mai forþate ºi mai literate, ºi
proze parabolice. Noi am decretat sfârºitul,
moartea unei astfel de literaturi. Am decretat
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drumul înfundat al acestui mod de a gândi rostul
cuvântului. Acþiunea era pentru noi o acþiune textualã. S-a
vorbit mult de neimplicarea noastrã socialã sau politicã.
De îndatã ce noi proclamam cã textul oficial este
acaparator ºi castrator ºi cã are tendinþe expansioniste,
ocupând rapid golurile, sau luând forme multiple prin
înlocuitori, cã textul tipãrit se transformã în marfã ºi îºi
pierde libertatea, nu cred cã eram chiar pe placul
autoritãþilor comuniste. Cei ce publicau erau aspru
muºtruluiþi în grup, sã ºtii! În fine, se propunea renunþarea
la genuri ºi asumarea „textului” ca principiu de „ecriture”.
Ele, genurile, în viziunea noastrã, erau clasate, perimate ºi
oportuniste. Uºor de controlat de cãtre Putere. Cel mai
detestat era romanul. De aici, teoretizarea ºi îmbrãþiºarea
prozei scurte. De aici, regretul lui Crohmãlniceanu cã eu
am debutat cu roman, „dar tinerii sunt obligaþi azi sã
publice ce li se cere”. Nu toþi din grup am aderat
necondiþionat, acceptând pur textualitatea. Cei mai fideli,
ºi pânã în ziua de azi, au rãmas Gheorghe Iova ºi
Gheorghe Ene. În rest, ceilalþi, am beneficiat, în stil ºi
nume propriu, de toate aceste înnoiri conceptuale. Ne
leagã încã ºi acum modul de a gândi rosturile literaturii,
„textului”, dacã vrei, conºtientizând de ce ºi cum îl
construim. ªi, fãrã îndoialã, o mare prietenie literarã. Din
pãcate, grupul nostru a suferit pierderi uriaºe: Mircea
Nedelciu, Ioan Flora, Gheorghe Crãciun, Ioan Lãcustã au
dispãrut repede, mult prea repede. Am mai rãmas câþiva:
Iova, Ene, Paraschivoiu, Sorin Preda, George
Cuºnarencu, Nic. Iliescu, Cristian Teodorescu, Ion
Bogdan Lefter, la care eu aº adãuga doi poeþi care s-au
aºezat decisiv alãturi de acest grup: Cornelia Maria Savu
ºi Andrei Roman.
– Existã o generaþie ’80 în poezie ºi alta în
prozã/eseu/criticã? Aºa sã se fi format/
dezvoltat, dihotomic?
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– Ceea ce acoperã cel mai bine sintagma „generaþia
’‚ 80” este poezia. ªi în principal poezia de la Cenaclul de
luni. De-aia ºi þine foarte mult domnul Manolescu la
aceastã sintagmã generalã ºi generaþionistã. Ceea ce nu se
specificã este cã mulþi dintre ei au debutat în Junimea.
Dar Junimea îºi trasase o linie fermã, optase pentru prozã
în special ºi ei nu se simþeau prea bine în aceastã linie ºi
nici în siajul nostru. Au cãutat alt spaþiu ºi alt mentor. Lau aflat pe Manolescu care refuzase Junimea în anii ’‚70
pe motiv cã-i sãtul de certurile de la Uniune, ce sã mai
vadã certuri pentru glorii de o duminicã? Priveam cu
destul scepticism ceea ce propuneau ei atunci. Dãduserã
cu nasul de poezia americanã (erau primii anglofoni ai
facultãþii – pânã atunci specializãrile erau franceza,
spaniola, latina) ºi o tratau ca pe o jucãrea de care se
bucurau foarte tare. Spiritul ãsta ludic de care se tot
vorbeºte a fost semnul lor de deºteptãciue: pãi, cum era sã
preiei serios temele lumii sufocate de industrializare,
consum, o lume a betoanelor, asfaltului, robinetelor, când
noi duceam dorul minimei civilizaþii? Ne sãturasem de
pungi de plastic, de robotizãri, de expansiunea
publicitarului, duceam noi dorul firului de iarbã? Atunci
au gãsit formula luãrii în rãspãr a acestor teme pentru cã
ar fi fost penibil sã le ia în serios. Mesajul social ºi politic
de care se face caz era ºi el importat din muzica
americanã. Pãi, dragã Augustin, mulþi români erau la
prima generaþie încãlþatã ºi la prima lor locuinþã cu veceul
în casã, nu în fundul curþii, ºi brusc ne ºi apucase amocul
de civilizaþie, de societatea postindustrializatã? A fost o
linie pe placul domnului Manolescu care îºi proclama
depolitizarea ºi strâmba din nas la temele sociale ºi
politice. A fost o linie ca sã zic aºa de un
oportunism perfect: a plãcut ºi atunci ºi place ºi
acum ºi probabil o sã placã ºi dacã vine, Doamne
fereºte, ºi un regim de extremã dreaptã la putere.
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La polul opus: Gheorghe Iova a avut probleme cu
publicarea ºi în regimul comunist, are ºi în regimurile de
dupã ’90 ºi va avea cu orice regim pentru cã textele lui se
opun Puterii, iar puterea se exercitã la fel în orice regim.
De altfel, nu-i o mare performanþã, în România, sã-i fi
plãcut lui Ceauºescu ºi sã-i placi ºi lui Iliescu, dar ºi lui
Bãsescu!
– La întâlnirile de la Cenaclul Junimea (bucureºteanã,
pentru a o deosebi de cea ieºeanã) se discuta despre
faptul cã scriaþi cu totul altfel decât prozatorii
ºaizeciºti? Dar ce s-a întâmplat? Obosise proza
ºaizecistã? Schimbarea aceasta de paradigmã s-a
fãcut ostentativ? Mã gândesc cã ºi tu, ºi Mircea
Nedelciu, ºi Gheorghe Crãciun eraþi ºi teoreticieni.
– Problemele noastre erau de naturã teoreticã. Vedeam
în conceptul de literaturã, aºa cum era înþeles ºi practicat,
un drum înfundat. Aºadar, ºi proza ºaizecistã îºi epuizase
valenþele creatoare. Se oficializase. Mima libertatea ºi
curajul. ªi era pe placul cenzurii care putea controla astfel
de texte. Construcþia de tip anecdotic, construcþia
mecanicistã (cauzã-efect-cauzã) sunt uºor de controlat de
cãtre un regim. Disoluþia, fragmentarismul, oglinzile
multiple, prezenþa autorului ca personaj creau o altã
semnificaþie structurii textului. ªi cu aºa ceva nu se mai
întâlniserã: strucutura ca semnificant! Atenþia nu se mai
putea exercita pe poveste ci pe cum se spune acea
poveste. Textele „clasice” treceau de cenzurã prin
negocieri, „ºopârlele” erau ºi ele acceptate tacit (nu multe,
ca sã nu batã la ochi!), câmpurile tematice erau bine
delimitate, se dãduse voie la marele curaj de a spune „cã
un comunist poate greºi”, da, dar cu
amendamentul „partidul – niciodatã!” textele
noastre erau refuzate în bloc. Mã întrebi dacã
refuzam ostentativ? Unde sã ne exprimãm noi
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ostentativ? În revistele literare controlate la acea vreme de
ºaizeciºti? În studii teoretice publicate de edituri
controlate tot de generaþia ºaizecistã? Te invit sã observi
cã noi nu ne-am exprimat decât sporadic teoretic în
public. ªi nu s-a teoretizat deloc despre ce ne propuneam
sã facem. În schimb, am avut parte de atacuri concertate
ºi de contestãri prin tãcere. Situaþie rãmasã în bunã parte
neschimbatã ºi în ziua de azi!
– Cenaclul lui Crohmãlniceanu era o ºcoalã sau doar
locul de întâlnire unde veneaþi cu marfa de acasã?
Cât de important a fost faptul cã erai bucureºtean?
Ai fi ajuns acelaºi prozator fiind profesor la Roºiori
de Vede sau la Strehaia?
– Crohmãlniceanu era un pedagog desãvârºit în
ºedintele de cenaclu. Ca profesor, nu mi-a plãcut, era
greoi ºi apatic, citindu-ºi cursul. Când discuþiile se urneau
greu, ne îndemna sã pornim de la prima impresie: a
plãcut, n-a plãcut, ce-a plãcut, ce n-a plãcut? Apoi, pas cu
pas, analizam împreunã textele, domnia sa fãcea
incursiuni istorico-literare. Deseori, se punea aceastã
întrebare: s-ar fi putut scrie ºi altfel acest text, ce-ar fi
câºtigat, ce-ar fi pierdut? Nimic nu se respingea în numele
ideologiei noastre literare. Indiferent cum era scris textul
– ºi la Junimea s-au citit de la proze clasice, în cel mai
dulce stil clasic, pânã la texte „avangardiste” – prima
valoarea sa, ce aducea nou, interesant în ansamblul de
texte scrise în acelaºi registru, cu aceeaºi temã etc. Miaduc aminte cã febleþea profesorului era Mihai Andrei,
care scria niºte proze cu þãrani, perfecte în
tradiþionalismul lor. Îi plãceau de asemenea prozele lui
Sorin Preda, cu umorul lor sictirit, dar gusta, ca sã zic aºa,
ºi textele experimentale ale lui Ene sau Iova. Noi
nu am fost exclusiviºti. Nu am clamat niciodatã
viabilitatea absolutã a ideologiei noastre în
detrimentul sau anularea altora. Nu am fost trataþi
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cu aceeaºi disponibilitate faþã de valoare aºa cum noi o
aveam ºi pe care o învãþasem de la Crohmãlniceanu. Ca
bucureºtean, am avut ºansa de a decide asupra timpului
alocat grupului. ªansã ºi neºansã. Mã puteam rupe
oricând, în timp ce ei continuau adesea zile ºi nopþi de-a
rândul discuþiile, lecturile, dar ºi pierderea de vreme.
Viaþa de cãmin o fi fost ea frumoasã, a legat altfel
prieteniile, dar era ºi cronofagã. Am fãcut patru ani
naveta, undeva în Câmpia Românã, m-am chinuit zi de zi
de teama de a nu mã înfunda în existenþa mizerã, lipsitã
de orice orizont ºi ambiþie, a unui locºor. Sigur, se poate
spune ºi aºa: am avut ºansa de a fi bucureºtean, dar pentru
mine Bucureºtiul este locul naºterii mele, nu am venit, nu
m-am agãþat de Bucureºti sã fac carierã. Nu am nici
complexe de superioritate, dar nici complexe de
inferioritate în faþa altor locuri de naºtere. Nu ºtiu ce s-ar
fi întâmplat dacã m-aº fi nãscut în altã parte. Nu ºtiu nici
dacã aº mai fi scris dupã facultate, ajungând eu acasã,
unde am vãzut de la colegii mei, care au forþat mâna
destinului la repartiþii sã prindã localitatea de baºtinã,
trebuie sã fie cald ºi bine de îndatã ce au renunþat la scris.
ªi la Bucureºti, ca la un „acasã”, putea fi cald ºi bine ºi sã
nu mai scriu.
– Recapitulând, care sunt prozatorii afirmaþi ºi apoi
consacraþi din cenaclu? S-au mai pierdut alþii pe
drum?
– Au citit pentru prima oarã, au primit confirmarea ºi
au fost susþinuþi de cenaclu ca prozatori Mircea Nedelciu,
Ioan Lãcustã, Sorin Preda, Cristian Teodorescu, Nic.
Iliescu, Mircea Cãrtãrescu (prezent în Desant ’83 „în
ipostaza nedecepþionantã nicio clipã de prozator
colorat-realist” – l-am citat pe Ov. S.
Crohmãlniceanu). Au devenit vizibili, sau mult
mai vizibili prin prozã, Gheorghe Crãciun,

201

Gheorghe Iova deºi primul a citit multã vreme poezie în
cenaclu, iar al doilea – texte. Prozã scrie acum ºi
Gheorghe Ene ºi nu o face deloc departe de spiritul
„junimist”, dupã cum alãturi de teatru ºi Emil
Paraschivoiu scrie prozã. Nu mai ºtiu ce s-a întâmplat cu
Valentin Petculescu, Marius Bãdiþescu, Maria Holmeia,
Mihai Andrei sau Hanibal Stãnciulescu.
– Pentru tinerii care aspirã la gloria de prozator, mi se
pare potrivit sã povesteºti cum ai debutat în revistã.
– E dificil pentru un tânãr din ziua de azi sã poatã
cuprinde ce însemna acum 37 de ani (am debutat la 8 iulie
1972 în Luceafãrul) tipãrirea într-o revistã! E ºi mai
dificil sã înþeleagã farmecul ce-l aveau redacþiile
revistelor literare, pe holurile cãrora vedeai consacraþii,
autorii din manuale, idolii tãi la care uceniseºi ºi pe care
îi vedeai acum vii ºi atât de aproape de tine încât þi se
pãreau, abia acum, imateriali, dar ºi nou-veniþii sau cei
care aºteptau confirmarea prin publicarea unui fragment
de prozã sau a unui grupaj de poezii! Profesorul
Crohmãlniceanu mã trimisese la S. Damian, la
Luceafãrul, spre a-mi face debutul. Redacþia era pe Ana
Ipãtescu, într-un imobil extrem de somptuos, dar revista
era undeva la mansardã, etajele fiind ale greilor –
România literarã, Secolul XX etc. Am urcat fiecare
treaptã cu zece gânduri de a mã întoarce din drum ºi cu
unul sã merg mai departe. L-am aflat pe S. Damian, i-am
spus, i-am înmânat textele, dânsul mi-a spus „vino pe data
de” (adicã peste trei sãptãmâni), m-am prezentat cu inima
cât un purice. S. Damian s-a uitat pe ceva ºi mi-a zis „pe
6 iulie, seara sã vii la corecturã”. Pânã la a-mi vedea
prima povestire tipãritã în Luceafãrul nu visam
decât cum pagina de revistã devine albã acolo
unde eu ºtiam cã trebuie sã fie textul meu.
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– Dar cum ai debutat editorial cu romanul Carapacea?
Ai avut multe piedici de ordin ideologic, faptul cã
veneai de la Croh te ajuta sau era bun prilej pentru
cenzurã sã te urgiseascã?
– Eram navetist ºi chiulisem de la ºcoalã, bântuiam prin
Bucureºti când m-am întâlnit cu Nicolae Manolescu pe
undeva prin centru. M-a întrebat ce fac, cum o duc ºi dacã
am vreo carte gata. Aveam. „Vino mâine la Cartea
Româneascã sã te prezint doamnei Magdalena Popescu.”
Am chiulit din nou de la ºcoalã, m-am prezentat la
întâlnire. Doamna Magdalena Popescu ºtia de mine de la
Crohmãlniceanu. Mi-a promis cã îmi va citi cartea cât
poate de repede. Mã aºteptam la luni bune de chin, dar
dupã câteva sãptãmâni dânsa m-a sunat ºi m-a invitat la
editurã. Am intrat în planul editorial pe 1978, dar aveam
sã debutez în 1979 pentru cã am renunþat, de bunã voie ºi
nesilit de nimeni, la prima formã a romanului (alcãtuit din
patru povestiri ce se legau între ele) spre a-l rescrie aºa
cum a apãrut. Nu am avut probleme la prima carte. Ele au
apãrut de la a doua, de la Nopþi de trecere.
– La formarea generaþiei, prietenia literarã a avut
vreo importanþã?
– Pentru mine, fundamentalã a fost relaþia de prietenie.
Am rãmas în cele mai bune relaþii cu toþi colegii cu care
atunci în anii ’‚70 am pornit la drum. Încã o datã spun, din
pãcate, marii prieteni Mircea, Ionicã, Meºterul, George au
plecat prea din vreme. Am resimþit în primul rând un gol
sufletesc uman, dincolo ºi mai profund decât literatura.
– Dar aþi avut de la început conºtiinþa apartenenþei la
generaþie? Ce mai înseamnã acum generaþia
’80 în prozã? Ce vã mai leagã? Mã gândesc
cã în afarã de tine ºi de Ioan Groºan nimeni
nu mai lucreazã la un roman cu deceniile. Pe
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urmã, s-a zis cã optzeciºtii cultivã proza scurtã, dar
tu scrii deopotrivã povestire ºi roman. Eºti un
disident al generaþiei?
– Nu am vrut sã fim o generaþie literarã. Nu am
proclamat ºi nu ne-am manifestat ca generaþie literarã.
Noi am fost niºte prieteni foarte convinºi cã vom face
altceva decât ceea ce se face sau se va face în materie de
literaturã. ªi ne leagã aceastã conºtiinþã cã am înnoit
mijloacele de expresie ale prozei în special, preluate azi
de toatã lumea ca pe bunuri comune. Proza scurtã a fost
teoretizatã ºi susþinutã în grupul nostru. Am scris prozã
scurtã, dar am simþit de la bun început cã spaþiul meu
plenar de manifestare este romanul. În privinþa asta, am
fost un disident al grupului. Am fost „judecat” o noapte
întreagã de cãtre amicii mei dupã apariþia romanului
Carapacea. Abia odatã cu tipãrirea celui de-al treilea meu
roman, au trecut ºi ei la roman: Mircea Nedelciu, George
Crãciun, Ioan Lãcustã, Mircea Cãrtãrescu ºi chiar ºi
intransigentul ºi vehementul acuzator al romanului
Gheorghe Iova, cu admirabilul sãu De câþi oameni e
nevoie pentru sfârºitul lumii.
– Antologia Desant ’83 ce mizã a avut în crearea unui
nucleu al generaþiei de prozatori? Îmi aduc aminte
de receptarea elogioasã, pe de o parte, dar ºi de
atacurile bezmetice din Sãptãmâna.
– Noi am fi putut crea un ºoc real, profund în anii ’70,
dacã am fi tipãrit adevãratele texte pe care le citeam în
cenaclu. La apariþia Desantului mulþi dintre noi tipãrisem
mult prin reviste, debutasem, eram relativ cunoscuþi.
Gestul de gâtuitã emoþie sau profundã indignare a fost
unul fals. Prin noi, se plãteau diverse poliþe
adversarilor literari.
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– Generaþia ta are criticii ei, cum îi avea
generaþia ’60? Mã refer la criticii de prozã,

cã pe poeþi – se ºtie – i-au întâmpinat critici
din toate generaþiile,
– Nu. Nu avem criticii noºtri ºi astfel, iatã, suntem
striviþi ca receptare între ºaizeciºtii cu criticii lor ºi
„milenariºtii”, „doimiiºtii” (sau cum se mai cheamã) cu
cohorta lor de critici. ªtii ce mi-a zis un tânãr critic care
se fãcea cã nu observã ucenicia fãcutã de Sorin Stoica la
proza lui Nedelciu – „ce mai intereseazã azi ce-a fost
înainte de ‚’89?” Instructiv mod de a înþelege literatura,
nu?
– Ai scris reportaj ºi înainte de 1989, dar scrii cu
aceeaºi prospeþime ºi acum (ºi aici eºti un lup
singuratic). Prozatorul Stan este ajutat de
publicisticã? În sensul cã experienþa ziaristului, sau
a profesorului de jurnalism, îþi foloseºte în prozã?
– Jurnalismul, mai ales în latura sa teoreticã, m-a
învãþat sã gândesc la cititorul de mâine ºi la cel din afara
spaþiului meu. Noi, scriitorii români, avem deseori
tendinþa de a contextualiza pânã la a-i face cu ochiul
cititorului: „ºtii tu la ce mã refer!” Un ziar este al zilei de
azi dar ºi al colecþiei de peste ani. ªi acel cititor trebuie sã
înþeleagã ce s-a petrecut. Mã gândeam, fiind la o lecturã
de poezie, ce rezonanþã vor avea versurile „De la Sibiu,
Mircea Ivãnescu îmi trimite o pungã...” etc. pentru
cititorul care nu ºtie ce vrea sã însemne Sibiu, Mircea
Ivãnescu etc. Asumându-mi riscul chiar al unui mic
pedanterism, am învãþat cã trebuie sã fii clar adãugând un
determinant clarificator pentru orice cititor!
– Din generaþia ’80, Nicolae Manolescu a reþinut în
Istoria lui criticã ºase prozatori. La atât se
rezumã proza optzecistã? Dar aº putea sã
întreb ºi altfel: Gheorghe Crãciun ºi Viorel
Marineasa au introdus în antologia
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Generaþia ’80 în proza scurtã nu mai puþin de 43 de
autori. Atât de vastã sã fie proza optzecistã?
– La atât se rezumã înþelegerea domnului Nicolae
Manolescu, aº putea zice. Istoria domnului Manolescu
este a cincea, a ºasea istorie a literaturii române din
ultimii ani. E o invazie de istorii d-astea în România în
condiþiile în care în Europa sunt zeci de ani de când nu se
mai scriu istorii ale literaturii. În privinþa Antologiei...
înþeleg rezonurile de a cuprinde cât mai mulþi spre a da
senzaþia cã a existat o generaþie, dar cu mulþi de-acolo eu
nu am nimic a face, literariceºte vorbind!
– Dragã Constantin Stan, existã voci care spun cã
generaþia abia acum, dupã revoluþie, se contureazã
definitiv, recuperând nume ºi cãrþi. Alþii susþin cã,
dimpotrivã, generaþia nu mai înseamnã nimic dupã
ce membrii ei s-au individualizat. În opinia ta, care e
adevãrul?
– Eu sunt bucuros cã nu ne-am pierdut pe drum, cã,
dupã vârsta de 50 de ani, noi am putut scrie cãrþi care sã
conteze – ºi sunt sigur cã vor conta – în literatura românã:
Luminare a lui Ioan Lãcustã, Pupa russa a lui Gheorghe
Crãciun, De câþi oameni e nevoie pentru sfârºitul lumii a
lui Gheorghe Iova ºi, cu voia ta ºi a cititorilor (care îmi
veþi ierta lipsa de modestie), Gerda subsemnatului.
Individualitãþile puternice potenþeazã forþa unei grupãri
pentru cã aratã valenþele creatoare (nu gregare) ale unei
idei literare.
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– Dragã George Stanca, formatul rubricii de
faþã ne obligã sã vorbim de generaþia literarã
’80 din care faci parte, cã vrei sau nu. Dar
cum tu eºti un temperament vulcanic, nu
putem sã ne rezumãm la atâta, aºa cã mã vãd
nevoit sã fac o excepþie, mãcar în ceea ce
priveºte începutul dialogului nostru, ºi sã te
întreb cum erai copil. La fel de neliniºtit?
– Mã cert cu tine din primul foc: eu nu aparþin
generaþiei optzeci. ªi nici nu am cum ºi de ce.
Unu: sunt nãscut în 1947; doi: am debutat, este
drept, cam târziu, în Caietul debutanþilor 1978,
cel redactat de Domnica Filimon, anterior ei, cu
Iaru ºi Stoiciu; trei, în cartea de debut, îngrijitã cu
multã duioºie de regretata Gabriela Negreanu,
Tandreþe maximã, s-a vãzut clar programul meu:
eram, dacã vrei, un pre-optzecist. Dar eu nu
înþeleg de ce trebuie sã fim clasificaþi, grupaþi,
numãraþi fie ºi pe generaþii. Eu cred cã nu aparþin
nici optzeciºtilor, nici ºaptezeciºtilor, sau poate
ambilor, dar sunt singular. Fac parte din generaþia
„George Stanca” a celor ce au purtat blugi de
cauciuc, cei care stãteau singuri în picioare! Sper
sã nu fiu acuzat de paranoia care ne bântuie
veacul. Dar, ca sã mã revendic de undeva, cãci
nimic nu se naºte din nimic, eu cred cã ideologic,

George Stanca

„Mã consider
doar un poet ignorat,
nu un geniu ratat”
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nicidecum cronologic, mai degrabã tematic, aparþin de
„beat generation” din SUA. Aceea cu Bourroghs,
Ginsberg, Kerouac, cu boemii hedoniºti care proclamau
libertatea totalã, eu unul fiind prins în douã chingi: una
creºtinã provenitã din educaþia de acasã ºi alta marxistã,
din educaþia oficialã. În aceastã zeamã, atmosferã creatã
de muzica beat-rock, am plutit ani de zile, graþie pasiunii
mele devastatoare pentru fenomenul muzicii rock, pe care
am ºi practicat-o o vreme, ºi al cãrei comentator am
devenit, ulterior, fãcând pionierat în domeniu.
De copil eram talentat la multe, muzicã, recitãri, dans
popular, mai puþin la desen ºi fotbal. Nu cred cã am fost
un copil neliniºtit, ci mai degrabã tarat de famile. Cãci,
deºi aveam cinci ani, unele detalii mã dor ºi azi. Pot relata
în amãnunt plecarea definitivã a lui Nicolae Stanca, tatãl
biologic din casa bunicilor (ºi pãrinteascã), din GiuleºtiSârbi; hohotele de plâns ale mamei, implicit ale mele
þinând-o de pulpana fustei, ºi ironiile usturãtoare ale
bunicului; ºi apoi, peste un timp, bucuria cu care l-am
primit pe „tatãl meu vitreg” – nu suport termenul – Marin
„Chejneanul”, cel care pânã la plecarea dintre noi, ºi
dupã, este icoana mea. L-am iubit mai mult decât pe
mama. Care mi-a povestit cã sigurele mele neliniºti de
copil erau strangularea puilor de gãinã din curtea
bunicilor paterni, din Spineni-Olt. Dar, am uitat sã spun,
copilãria mea s-a petrecut în curtea bunicilor materni din
Giuleºti-Sârbi, singurul, chiar ºi pânã azi, sat din Bucureºti.
Eu, unul, mã consider un þãran cu buletin de Bucureºti.
Revenind asupra lui Nicolae Stanca, este asemãnãtor cu
tatãl lui Vargas Llosa.. cvasiodios. Pe 22 decembrie 89,
când l-a sunat soþia mea sã-i spunã cã sunt arestat la
Jilava, a început sã urle cã-i fac neamul de râs. Pe
27 decembrie, m-a vizitat, marþial, sã-mi prezinte
un proiect de refacere a partidului socialist ºi sã
prefaþez o carte a unui amic despre Pãtrãºcanu,
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criminalul comunist Pãtrãºcanu. Toatã viaþa am fost un
socialist, zicea. El care terminase ºcoala de partid
„Jdanov” la Moscova. Un oportunism pe care îl detest ºi
mã bucur cã semnãn cu neamul mamei, al lui Ghiþã
Crãciun, bunicul ei, fost muncitor la Podul Cernavodã,
sub marele inginer Saligny. „Deadu” Ghiþã a trãit 105 ani
ºi l-am apucat ºi eu.
– Dar ce elev erai? Unul silitor, strãlucind la toate
disciplinele? Aveai pasiuni extraºcolare? Când ai
început sã citeºti?
– Nu eram deloc tocilar, îmi plãceau toate materiile pe
care le asimilam cu drag, inclusiv limba rusã pe care o
folosesc ºi acum biniºor. Eram tipul de ºcolar corect,
mereu premiant fãrã a face vreun efort, dominat de o
curiozitate fãrã margini; poate cã în asta ar consta
neliniºtile mele infantile. Ca pasiuni aveam pescuitul, cãci
casa noastrã se afla la un lat de drum de balta Dâmboviþei,
transformatã ulterior de comuniºti in groapa GiuleºtiSârbi, chestie care a deteriorat, chiar þigãnit, comunitatea
amestecatã româno-bulgarã care domina locul. Apoi,
cântam la mandolinã, fiind evident printre cei mai buni.
Nefiind talentat la fotbal m-am apucat de lupte unde am
fost vicecampion naþional de juniori la categoria 49 de kg.
În sala de lupte de la Rapid eram poreclit „Sârmã”. Cu
cititul ºi scrisul, e o poveste. Mamaie Vasila era
analfabetã ºi la ea venea ades o învãþãtoare, conform
programului de alfabetizare. Eu nu lipseam de la lecþii.
Finalmente ea a rãmas la fel, iar eu la cinci ani ºtiam sã
scriu ºi sã citesc.
– Când ai descoperit poezia? Ai fost de la
început ludic ºi romantic (ce combinaþie!) ºi
ai avut gustul invenþiilor lingvistice atât de
surprinzãtoare?
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– E o poveste lungã ºi ciudatã pentru mine, iar
întrebarea ta e prea abruptã. Poezia a fost un coºmar la
ºcoala primarã, cãci trebuia sã învãþ pe de rost toate
rahaturile comuniste, de la „Dã-mi tãticule ºi mie o lopatã
ºi-o mistrie sã mã duc pe ºantier sã mã fac brigadier ...iar
steluþa cea de sus oare ce-o avea de spus//socialismul
spune ea construieºte þara mea”, la aberaþiile prostituante
ale unor Cassiana, Mariabanuº ºi Danbeºliu „disidentul”
care s-a supãrat pe Ceauºescu cã nu l-a tratat ca Dej,
fiindcã era gata folosit, fanat. ªi bogat. Asta mi-a nãscut
un mecanism de inhibiþie care îmi dã un handicap uriaº:
eu nu ºtiu nicio poezie întreagã, de nimeni, nici scrisã de
mine însumi. Nu pot memora. Dacã nu vin cu cartea în
mânã, nu pot sã recit. Prima carte adevãratã, extraºcolarã,
a fost nu la liceu, ci la facultate (am studiat
„construcþiile”), când unchiul meu, Ionel Crãciun – care
s-a stins recent, pe 29 septembrie 2009, chiar de ziua
regretatului meu tatã Marin – fiind inginer-ºef la
tipografia „13 Decembrie”, mi-a adus un volum de Blaga,
primul dupã dezgheþ; apoi, imediat, Moartea ceasului a
lui Sorescu, poezie modernã; dupã care am început sã
citesc Luceafãrul lui Barbu Eugen, deci sã-i aflu cam pe
toþi poeþii ºaptezeciºti; apoi, l-am desoperit pe Ion Barbu
care m-a fermecat, ºi cred cã este primul care mã va fi
influenþat cu „uvedenrodele” lui, cu libertatea de a-ºi
alege cuvântul sunetul, rima sau ritmul. Tot atunci, am
început sã comentez muzicã rock la revista Sãptãmâna,
unde i-am cunoscut pe Barbu, Lotreanu, Mutaºcu, Jeana
Gheorghiu ºi pe mai bãtrânii Ben Corlaciu, nea Nicu
Carandino, o dulceaþã de om, etc., plus neconvenþionalul
Vali Oiºteanu (poetul american de azi Valery Oisteanu, o
explozie de insolenþã juvenilã, fermecãtor, plin de
energii pozitive, care galvaniza redacþia încã de la
sosire. Inºii mã tratau cam de sus, mai puþin Vali,
cãci eu eram „puºtiul cu muzica rock”. Mediul
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rock m-a fãcut sã-l cunosc încã din 1971 pe Florian Pittiº,
care decoperise la Paris filmul festivalului Woodstock ºi
venise fascinat de puterea rockului. Nu avea habar de
nimic. Era atunci prieten cu Dan Tufaru ºi Anda
Cãlugãreanu ºi începuse sã adune muzicã bunã. Avea
avantajul cã pleca adesea în Occident, de unde lua ºi
reviste de specialitate. Ulterior, nucleul s-a mãrit, i-am
apropiat pe cei de la Sfinx de el ºi din asta s-a nãscut un
spectacol minunat de muzicã ºi poezie, la sala „Icoanei”
de la Bulandra, apoi M&P II, etc.: Sfinx, Gil Dobricã,
Suzana Georgescu, recitãri superbe de Pittiº ºi Caramitru
care se jucau pe scenã, a trecut puþin ºi Mimi Caragiu,
efectiv, iluzia libertãþii, succes uriaº. Nu am scãpat nicio
reprezentaþie, am fãcut baie de poezie recitatã expresiv,
cu mult talent. Cred cã de aici, ºi apoi de la mutarea mea
la Flacãra, unde am organizat din umbrã primele 70-80
de cenacluri – altã baie de poezie scenicã! – mi se trag
scrisul, stilul, propensiunea spre spectaculos, declamaþie
din poezia mea. Simþul limbii ºi al jocului cu ea cred cã îl
am de la mamaie Vasila, analfabeta din Giuleºti, care
inventa într-una cuvinte, stãri, metafore, era fabuloasã.
Apoi, am aflat cã ºi un frate de-al lui Nicu Stanca, ªtefan,
scria pe ascuns poezie. Romantismul, cred cã-mi vine însã
de la zodia Taurului, ºi de la conºtiinþa neputinþei de a iubi
toate femeile superbe. Ai uitat, Gusti, auto-ironia ºi ironia
care vin clar de la tataie Gheorghe din Giuleºti, un
sarcastic care mi-a otrãvit adolescenþa cu ironiile lui, ºi pe
care l-am adulat finalmente, cãci ºi-a schimbat total
atitudinea când mi-a vãzut semnãtura în „revista lu’
Pãunescu”, Flacãra.
Bref, sã ºtii cã nu mã consider un geniu ratat ci doar un
poet ignorat.
– Când ºi unde ai publicat primele versuri?
Frecventai cenacluri? Mã refer la cenacluri
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de începãtori, nu la Flacãra sau Numele Poetului al
lui Cezar Ivãnescu din anii ’80 unde te-am ascultat
citind.
– Nu prea ieºeam în public, eram emotiv, târºelos.
Apoi, la Flacãra, prin 1974-75 îmi fãcusem un nume de
ziarist ºi îmi era ruºine sã apar ca debutant.
Am comis-o însã la Amfiteatru invitat de distinsa
Doamnã Constanþa Buzea. Am ºi un martor, poetul
George Canache. Am dat un grupaj de poeme ºi lui
Pãunescu, el l-a dat lui Mihai Ungheanu cu apostila
„Mihai, ce pãrere ai de acest poet?”, dar nu am fost
publicat. Ungheanu a þinut sã-mi explice cã sunt
nepublicabil ºi cã scriu ca poeþii cehoslovaci ai anilor 68.
„Pãi, am trãit la Praga câtva timp, chiar ºi-n august 68,
înainte de invazia ruºilor, dar nu i-am cunoascut, nu i-am
citit”. Dar am respirat atmosfera. La fel, m-a plimbat
Mihai Pelin care lucra pentru Ramuri, ºi la fel Stelian
Vasilescu de la Familia. M-am rãzbunat ca un bun
creºtin, cãci dupã revoluþie i-am dat bani buni lui Pelin,
publicându-l într-o revistã condusã de mine, iar lui dom
Vasilescu i-am recenzat la Tele 7 abc o carte despre
„unguri”. Cu Ungheanu am rãmas prieten pânã ce s-a
prãpãdit; mi s-a pãrut un om de mare valoare, fie
contestat, dar cred cã unele dintre ideile lui vor tara
literatura românã, când ea va deveni cu adevãrat
„românã”. Revenind, nu eram disperat, ºtiam cã am
talent. Mã comfirma Geo Dumitrescu cãruia i-am trimis
un grupaj la celebra lui „Poºtã” de la Luceafãrul, sub
pseudonimul G.G. Crãciun: ”Sunteþi un poet adevãrat,
luaþi-vã în serios”. 1979. ªi fãrã ca eu sã îi cer, l-a publicat
pe Crãciun, sub numele adevãrat. M-am „supãrat” atât de
tare, cã m-a deconspirat, încât i-am mai trimis... ªi
iar m-a publicat, pânã am ajuns „vedetã de poºta
redacþiei”, cum îmi zicea un coleg, fost oniric,
care acum, la 70 de ani, are o singurã carte. ªi aia
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proastã. Aºa m-a acceptat Domnica Filimon la Caietul
debutanþilor 1978, în ultima secundã.
– Când ai fost conºtient de apariþia generaþiei? A
pornit ea dintr-un nucleu, dintr-un centru?
– Tradus pe limba giuleºteanã, generaþie înseamnã
gaºcã. Am mai spus, nu sunt cu niciunii chiar dacã unii
mã bagã cu ei la oalã. Am avut doar prietenii etilicoliterare cu Cezar ºi Meri Ivãnescu, vecinii din Militari,
Lucian Vasiliu, Ion Zubaºcu, Dan David, Radu Cãlin
Cristea, Nae Iliescu, Traian T. Coºovei. ªi Aurel
Dumitraºcu, un fariseu care beneficia de cazare, masã
gratuite, muzicã bunã, ba, se ºi drãgostea cu diverse
poetese, la mine-n casã, ºi-n Militari ºi apoi la Ciºmigiu,
iar în jurnalul lui mã înjura ºi zicea cã-l instrumentez
politic, eu care nu am scris niciun text cu „trãiascã”. L-am
adulat pe Cezar Ivãnescu, îi iubesc, îi respect pe Coºovei
ºi Iaru, pe Doru Mareº al anilor 80; mã înclin în faþa
„nebuniei” lui Stoiciu ºi întreb ce au ei comun cu o anume
generaþie ºi ce nevoie ar avea ei de ea?
Centrul ºi nucleul unei astfel de „generaþii” e Nicolae
Manolescu, cel care a inventat-o ºi o susþine sectar,
fãcând un imens rãu celorlalþi (din, i-aº zice, „Generaþia
hemivizibilã”); rãu mortal literaturii române, pe care a
deturnat-o de sens, la poezie. Priviþi cât de exactã e
„istoria” domniei sale, cu ai sãi ºi cât de neglijentdispreþuitoare cu tot restul, cu poeþii ieºeni de pildã. Un
exclusivism ucigaº de spirit, prin care „mãreþia” unui
Cãrtãrescu, lustragiu de convexitãþi prezidenþiale, nu mai
are loc de Eminescu.
– Generaþiei ’80 i s-au pus niºte etichete:
pierdutã, sacrificatã, generaþia în blugi (a
zis-o regretatul Alexandru Condeescu). Care
crezi cã i se potriveºte mai bine ?

213

– Ultima, dar e o sintagmã mult prea uzatã ºi generalã.
De aia am specificat în cazul meu „blugi cauciucaþi” care
e anterioarã generaþiei în blugi pur ºi simplu. Apoi, ºi
inginerii ºi arhitecþii au „generaþia (lor) în blugi” etc.
– Crezi cã prietenia joacã un rol important în
coagularea unei generaþii?
– Când nu e sectarã, exclusivistã, gãºcarã. ªi când
vorbeºti despre asta mã cuprinde dorul de demultplecatul
meu frate Dan David. ªi de Vasile Morar, care trãieºte, ºi
de George Voica, idem, ºi de Cristoiu cel literar-artistic.
– Eºti poet, dar ºi cronicar sportiv (plus microbist), ºi
comentator muzical, editor, jurnalist de opinie, ca sã
nu zic pamfletar, om de televiziune, universitar, mai
eºti ºi inginer constructor, ai fost ºi arhitect-ºef?…
Cum îþi organizezi timpul sã le faci pe toate?
– La un recent interviu susþinut la o prestigioasã
universitate, o doamnã mult mai în vârstã decât mine m-a
întrebat, cum am putut sã fac atâtea lucruri diferite. I-am
rãspuns: „mã pictisesc repede ºi des, doamnã!” Nu ºtiu,
cred cã pe cât par de dezordonat, am un subconºtient
nemþesc, care evident mã conduce. Oricum, fac NUMAI
ce îmi place, de aceea timpul þine mereu cu mine.
– Deºi eºti în fond un bonom, titlul unui volum de-al
tãu e în rãspãr: Eu vã sfidez pe toþi! E o parafrazã la
un volum de-al lui Dan David?
– Eu vã iubesc pe toþi, Dan voia sã scrie un poem
pentru fiecare locuitor al României. Mi-e dor de Dan
aproape zilnic. Când scriu un poem, lui i-l citesc primul,
aºtept sã-ºi bâlbâie pãrerea, cãci se bâlbâia genial.
Prietenia mea cu el era zbucium existenþial
continuu, poezie, beþie, nebunie, iubiri umede,
lunecoase ºi iuþi ca ardeiul bulgãresc. Dar ardea
repede ca o lumânare, nu avea cum sã trãiascã
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mult; se sinucidea cu o voluptate pe care era sã o
împrumut ºi eu dacã nu apãrea în viaþa mea Lena Femeia
Îndãrãtnicã – e Rac – care sã mã domoleascã; de fapt
sã-mi impunã o existenþã banalã, clasicã, burghezã, dar
sã-mi lungeascã zilele.
– Când scrii poezie – când eºti revoltat sau când eºti
liniºtit ºi bonom?
– Numai când îmi vine. Probabil cã stãrile extreme
invocate de tine, pe care le exercit din plin în jurnalismul
meu cotidian la Adevãrul, sublimeazã, se mineralizeazã,
se gazificã, apoi dupã legi pe care nu le stãpânesc, nu le
cunosc simptomele prevestitoare, explodeazã. Eu scriu
numai prin dicteu automat, de aia nu am decât cinci
volume. „Nasc” greu.
– Vinul dãuneazã grav poeziei?
– Am început sã detest alcoolul care mi-a rãpit atâþia
prieteni nu numai literari; criminala „votcuþã”, cum o
numea tandru Nichita. Cu vinul este altceva, cu vinul bun.
Nu spun cã e aliment, ar fi banal, l-aº jigni pe Dânsul.
Vinul Bun face parte din viaþa mea, ca familia, poezia ºi
Rapidul. Îmi plac vinurile seci de Drãgãºani, îmi place
Crâmpoºia care mã leagã indestructibil de unul dintre
pãrinþii ei, producãtorul, viticultorul, nu guvenatorul!,
Mugur Isãrescu, un boier al vinurilor ºi al poeziei. Eu
ador vinurile seci-seci. Mor dupã secul de Chile sau
California. Dar, cum le gãsesc mai rar, mã mulþumesc cu
ale noastre cu Crâmpoºia de Teleorman produsã de Ion
Nicolae, cu vinul casei ªtirbey, vecin cu domeniile
Isãrescu. Practic, pentru mine vinul trebuie sã aibã gustul
între oþet ºi borº, dar sã miroasã a strugure nobil.
ªi mai am un principiu: nu-mi da primul pahar,
cã-l vreau ºi pe-al ºaptelea. Tocmai de aceea mã
mir cum de cei care falsificã vinul nu sunt bãgaþi
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la „crimã de omor”. Sigur, tot un poet, Francois Villon,
l-a demonizat pe „crâºmarul care toarnã apã-n vin”.
Slãbuþ, omenire!
– Dacã pe George Vulturescu sau Gellu Dorian sau
Gheorghe Mocuþa îi întreb de nu se simt
marginalizaþi în colþurile lor de þarã, pe tine te întreb
dacã n-ai avut mereu un complex de superioritate ca
unul care e mereu în miezul trebii la Bucureºti.
– Am suferit ºi sufãr de acest complex. Dar în sens
invers. Acela cã locuiesc în Bucureºti ºi lumea mã urãºte
pentru asta. Am spus-o adesea, Capitala þãrii e Provincia,
iar provincia sa e Bucureºtiul. Aici se adunã mai toate
zdrenþele þãrii, toþi parveniþii. Bucureºtenii autentici sunt
pe cale de dispariþie. Poate cei mai mulþi bucureºteni reali
sunt locuitorii vechilor mahalale. Bucureºteanul care e
impertinent ºi insolent fiindcã e bucureºtean nu e
bucureºtean! E, în realitate, un fiu de venetic adus din
Curu Moldovii prima generaþie încãlþatã. Ãla îºi
injecteazã ideea „bucureºteanului superior”. Acum
Bucureºtiul este mai mult o metropolã asiaticã, mirosind
a cort. Nu e nicidecum oraºul meu. E un „polis” poliglot
ºi vizigot, ca o metropolã colonialã; nu mai are istorie,
nici poezie, e un Babel al delincvenþei, fie ea politicã sau
de drumul mare. Dacã ai ºti, Gusti, cât urãsc oraºul ãsta,
la care mârlanii ºi mârlanezele lor aspirã! De aia am dorit
sã mã refugiez la o mânãstire din Argeº, cãreia sã-i las
biblioteca mea – din care parte a aparþinut marelui
maestru, istoric, cãrturar ºi mason Dan Amedeo
Lãzãrescu – dar IPS Calinic, cândva un apropiat, m-a dus
cu vorba de un deceniu.
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– Îmi poþi da niºte nume de scriitori optzeciºti
supraevaluaþi? Dar de nedreptãþiþi?
– Supraevaluaþi sunt destui. Vezi Cãrtãrescu.

Cred în talentul lui TT Coºovei, Iaru, Lucian Vasiliu, în
încrâncenarea lui Stoiciu, vioiciunea culturalã a
neobositului Cassian Maria Spiridon. Sau în adâncul
spirit al lui Paul Aretzu; chiar, ºi el o fi optzecist? Iubesc
cetatea culturalã ieºeanã, grupul de la Iaºi, al celor
apropiaþi de vârsta mea, Nichita Danilov, Daniel Corbu
sau ...Brumaru. Ceilalþi au un „Manolexus” al lor, au
criticii lor, aplaudacii de cerc închis. Nu mã bag între ei.
Cândva mã mai vedeam//vizitam cu TT Coºovei, Radu
Cãlin Cristea. E trecut. Sunt organizaþi bine, acum au
ajuns sã ocupe ºi posturi universitare, unde se autopredau,
este trist dacã nu tragic pentru noi, restul, cei de „afarã”.
Ei învaþã tineretul cã Poezia românã a început cu ei. Care
Vãcãreºti, Conachi, Eminescu, Macedonski? Nu vedeþi ce
atacuri nedemne s-au dat la Eminescu ºi cu câtã urã
visceralã? Fiindcã n-au loc Ei de EL. A uzurpat locul
vreunui lustruitor de dosuri prezidenþiale?
– Dar tu în ce relaþii eºti cu criticii literari ?
– Nu mai cunosc pe nimeni, eu am numai colegi de
poezie ºi atât. Apoi, critici avem cât degetele a douã
mâini. Odatã, acum 25-30 de ani, m-am vizitat cu Dl
Grigurcu, dar ne-am uitat. Fãceam reportaje literare prin
þarã cu Alex ªtefãnescu, eram un cuplu de ironiºti
fantastic. Am dispãrut din viaþa lui, nici acum nu ºtiu de
ce! Eram prieten ºi vecin cândva cu Mircea Scarlat, dar s-a
dus nepermis de iute. Acum un an, la Alexandria, tatãl lui
octogenar, ce blestem!, mi-a dãruit toate cãrþile bietului
Mircea. Nu am apucat sã leg o prietenie lungã cu dl Ion
Rotaru, dar ºi el îmi iubea poezia ºi mã îndemna sã scriu
ºi prozã. Apoi, îl admir, afarã din context, pe tânãrul
Daniel-Cristea Enache. Pare a nu fi gãºcar. Are un
viitor credibil. Nu uit a remarca ajutorul pe care
Eugen Simion mi l-a acordat la prima ºi la ultima
carte. Pãcat cã nu a vrut sã fie un ”alt Manolescu”
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pentru partea neglijatã în chip tezist ºi sectar de cãtre
Manolescu. Un emul al ultimului ar fi Al Dobrescu care
m-a acuzat cã am furat poeme dintr-o carte a lui
Cãrtãrescu. Noroc cã le-a nominalizat. I-am trimis un
gupaj publicat în SLAST cu doi ani înaintea cãrþii - scrise
cu alþi doi ani înainte - cu poemele „furate” întrebându-l
cine pe cine a furat dacã el aºa pune problema. Am
lãsat-o baltã. Sunt mulþi ºi puternici. Noroc cã talent nu
prea au!
– Într-o zi mohorâtã de toamnã ºi în singurãtate, ce
carte de poezie iei din raft din prima?
– Un Saint John Perse, la el când poluã, plouã grav,
poate nu diluvian ºi apocaliptic ca-n Macondo-ul lui
Marqez. Ascultã-l: ”O, ploi!/Voi duce-n faþa voastrã
cauza mea: la vârful lãncilor voastre, cel mai sigur avut al
meu!//Spuma la buzele poemului ca un lapte de corali (...)
//ºi ploaia cãlduþã pe-acoperiºurile noastre fãcu
bine/stingând lãmpile din mâini”.
– Crezi cã va dispãrea cartea pe hârtie? Ne vom citi
doar pe monitorul computerului? Te-ai acomodat
uºor cu acest fel de scris/citit?
– La scris da, fiindcã trãiesc din asta ca jurnalist. La
citit nu prea. Iubesc prea mult cartea ca sã o trãdez, acum
la bãtrîneþe. A citi o carte pe hârtie, cum spui tu, e ca un
act de amor fizic: o alegi din raft, o priveºti, îi pipãi
coperþile, o admiri, apoi o dezveleºti filã cu filã, o
pãtrunzi. Te trec fiori ... cartea virtualã e ca videotelefoanele alea „calde” în care tu , tânãrul ºi timidul
onanist, dezbraci virtual o femeie, fãrã sã o atingi. Sã fie
la generaþia asta, eu rãmân cu baba mea, cartea pe
hârtie.
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– Dragã LIS, îmi place sã cred cã nu
întâmplãtor Nicolae Manolescu te-a aºezat
primul în capitolul despre Generaþia 80 al
Istoriei... sale, indiferent de modul cum te
analizeazã mai apoi. Îmi amintesc cã te-am
vãzut pentru prima oarã la Cenaclul Junimea
de la Iaºi în 1976 unde ai citit poeme de-o
manierã pe care noi, cei care frecventam
Casa Pogor tot la douã sãptãmâni, n-o mai
întâlnisem, motiv pentru care chiar te-am
criticat. Pãcatele tinereþelor, de! Ne-a adus
la ordine criticul Daniel Dimitriu – noul
Maiorescu al noii Junimi - care a înþeles cã
e vorba de o schimbare de paradigmã. O
fãceai ostentativ, programatic sau aºa
simþeai cã trebuie sã scrii?
– Îmi aminteºti de situaþia mea „ostentativã” de
azi, de a fi perceput „bucureºtean”, nu
moldovean. Imediat ce m-am mutat la Bucureºti
(am aici domiciliul definitiv din 1990), am fost
tãiat de pe lista scriitorilor moldoveni, inclusiv
vrânceni, deºi pãrinþii mei sunt din vatra
Adjudului (casa pãrinteascã e ºi azi „pe picioare”,
pãrãsitã, murind ºi tata ºi mama mea naturalã ºi

Liviu Ioan Stoiciu

„Generaþia ’80
conteazã prin
individualitãþile ei,
nu «la grãmadã»”
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mama vitregã, pe strada 1 Decembrie/Revoluþiei, numãrul
11) ºi aici am copilãrit ºi am fost educat (Adjud se afla,
dupã vechea împãrþire administrativã teritorialã, în
regiunea Bacãu; din 1967, când am terminat liceul,
Adjudul a trecut la judeþul Vrancea). Nu conteazã nici
faptul cã sunt nãscut lângã Piatra Neamþ – am devenit din
1990 „bucureºtean”. Pe atunci, trebuie sã subliniez asta
din start, în toatã perioada gloriei trecãtoare optzeciste
(pânã la Revoluþie), eu locuiam la Focºani ºi eram
considerat „poet vrâncean, care aduce cutremurul”, deºi
prezenþa mea la Focºani era exclusiv legatã de cãsãtoria
din 1975 cu prozatoarea Doina Popa (cunoscutã de mine
la Bucureºti, la cenaclul „Luceafãrul”, în 1974). De altfel,
scriitorii focºãneni (vrânceni în general, care locuiesc ºi
scriu în judeþ, la Adjud, Panciu, Mãrãºeºti ºi Odobeºti) nu
mã mai considerã de-al lor de când am plecat la Bucureºti.
Dacã tot veni vorba, sã observ cã Adjudul copilãriei ºi al
primei mele tinereþi, de care fac eu caz în toate cãrþile, nu
mã pomeneºte în monografiile sale, deoarece sunt nãscut
în comuna Dumbrava Roºie, judeþul Neamþ!
Cum spun, când am venit la Iaºi la Cenaclul Junimea
(sã fi fost prin anul 1978-1979; Constantin Parascan a
editat o carte dedicatã acestui cenaclu, dovedit în epocã a
fi mai mult decât semnificativ; n-o am acum la îndemânã
sã dau data exactã) locuiam la Focºani, familist (în 1975
mi se nãscuse un fiu), izolat, ignorat. „Debutasem” prin
concurs cu patru poeme în „Caietul debutanþilor – 1977”
la Editura Albatros, extrem de rar apãream cu versuri în
reviste literare. Eram totalmente rupt de cenaclurile
studenþeºti (în care s-au cizelat „optzeciºtii” în majoritate)
ºi de orice gen de cenaclu local sau central. Eu ratasem
promoþia poeþilor ºaptezeciºti (de care ar fi fost
normal sã aparþin; sunt de vârsta lui Mircea
Dinescu; mã aflu la aceeaºi distanþã de ani: mai
mic decât ºaptezeciºtii ºi mai mare decât
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optzeciºtii), scriam altfel, „aºa simþeam scrisul” (scriu
versuri de când mã ºtiu intuitiv, spontan, „natural”; de
câte ori forþez, de când am devenit „profesionist”, pierd
timpul). Acest gen de a scrie, în contra curentului, m-a
exasperat, n-aveam nici o speranþã cã va fi „omologat”
vreodatã, se purtau subtilitãþile calofile ºi metafora
multilateral dezvoltatã, nu aveam nici o încredere în mine.
Nici azi, la 60 de ani (îþi poþi imagina, tinerii optzeciºti „în
blugi” din literatura românã au ajuns ºi la 60 de ani!), nu
am încredere în ceea ce scriu, nu sunt convins cã sunt
înþeles cu adevãrat. Sigur, criticii literari care nu mã
agreeazã vor triumfa iar ºi vor susþine, auzind declaraþia
aceasta a mea reiteratã, cã „Stoiciu se crede ºi azi un
neînþeles, fiind incapabil sã-ºi imagineze cã e un poet
neperformant, de fapt”. Sunt totalmente sincer la masa de
scris, am oroare sã-mi fur singur cãciula. Dupã o viaþã de
om mi-am demonstrat doar capacitatea de a detecta la alþii
„valoarea”. S-ar putea în cazul meu sã mã înºel, sã cred în
cai verzi pe pereþi. M-aº fi lãsat demult de scris poezie
dacã n-aº fi avut parte de cronici de susþinere la cãrþile
mele. Generozitatea criticilor mi-a adus „clipe de
fericire”. Dar tot criticii, cei de rea-credinþã, m-au otrãvit.
Mai nou am parte ºi de o criticã a plãtirii poliþelor adunate
în timp (ºtiindu-se cã spun lucrurilor pe nume inclusiv la
adresa criticilor care se cred providenþiali, ei dând de
gustul puterii, ºi în faþa cãrora e obligatoriu „sã faci
frumos”, deºi lasã de dorit „ca oameni”) – aceastã criticã
a demisiei morale mã deprimã. Totuºi: fãrã critica literarã
de la noi eu n-aº fi existat ca scriitor, atât cât sunt. E
curios cã tocmai criticii nu-ºi dau seama cât se expun,
arãtându-ºi limitele, atunci când scriu despre poezia mea
(sã rãmân la poezie numai). Mi se rupe inima, îmi
vine greu sã cred cã marile promisiuni critice de
poezie ieºene, de la Daniel Dimitriu la Mircea
Doru Lesovici, s-au oprit. Dar am avut parte
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atunci de cronici generoase scrise ºi de cei ce aveau sã fie
recunoscuþi ca poeþi, de la Liviu Antonesei la Lucian
Vasiliu ºi Nichita Danilov, sã rãmân la ieºeni. Dupã cum
eram mai mult decât onorat de faptul cã Mihai Ursachi mã
aplauda (am citit pe atunci ºi la Clubul literar al celeilalte
grupãri ieºene, în care dominau „poeþii de la CUG”). În
schimb Ioanid Romanescu m-a mâhnit, tãindu-mi orice
avânt de debutant la „poºta redacþiei” (extraordinar,
Daniel Dimitriu mi-a luat atunci apãrarea). Toatã viaþa mam lovit de prieteni ºi de duºmani ai versurilor mele, m-am
resemnat: primesc ºi mângâierile ºi loviturile cu
seninãtate. Mã bucur cã, în definitiv, mai supravieþuiesc
în literatura românã.
– Cantonul 248 ca spaþiu nu doar prozaic, mort într-un
anonimat atotcuprinzãtor, dar unul cu întâmplãri
cotidiene ºi mitologice amestecate, unde
„cantonereasa, soþia lui Zeus, coboarã din cer, în
car de argint tras de boi, iar Briareu joacã zaruri cu
Cronos dupã ce familia vine de la bisericã din
Adjudu Vechi” („sintezã” de Tudor Cristea)...
Aceasta era copilãria singuraticului LIS, profitând
de libertatea deplinã de a citi ºi de visa?
– Existã o explicaþie… Trebuie sã demitizez ºi
receptarea criticã, sã-i identific „spaþiul ºi timpul”: în
copilãria mea, Cantonul 248 (248 de kilometri pe linia
feratã de la Bucureºti spre Bacãu-Suceava) era halta CFR
a comunei Adjudu Vechi, cu barierã la drumul care lega
Podu Turcului-Tecuci-Bârlad de ºoseaua naþionalã
Bucureºti-Bacãu (azi Cantonul 248 e ras de pe faþa
pãmântului, furat cãrãmidã cu cãrãmidã). Cantonul 248
era locuinþa de serviciu a tatãlui meu (locuia aici,
în altã clãdire, ºi familia cantonierului, cel care
deschidea bariera; tatãl meu era ºef de echipã la
întreþinere de cale feratã la districtul Bacãu).
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Cantonul era la 4 kilometri de Adjud ºi 2 kilometri de
Adjudu Vechi, aici am copilãrit pânã la 15 ani, când
pãrinþii s-au mutat în casa lor, la Adjud. Complet izolat în
plinã câmpie, cantonul era înconjurat de „grãdini”
(„bucãþi” de teren agricol, cultivate cu viþã de vie ºi pomi
fructiferi, dar ºi cu legume sau cereale) ale þãranilor din
Adjudu Vechi ºi era loc de întâlnire al navetiºtilor. Rãmas
de la un an ºi patru luni fãrã mama mea naturalã (a fost
trãsnitã în bucãtãria de varã la Cantonul 248, unde mama
abia se mutase de la alt canton-locuinþã de serviciu de
lângã Piatra Neamþ, unde mã nãscuse, dupã ce, cu un an
în urmã îmi murise o sorã mai mare, Livia), am fost
crescut de o mamã vitregã, prin recãsãtoria tatãlui, ºi de
familia cantonierului. O fiicã a cantonierului era
îndrãgostitã de tata – ºi ea avea sã mã dãdãceascã, ea m-a
învãþat sã citesc ºi sã socotesc (înainte cu mult de a fi dat
la ºcoalã; de altfel, am fost dat la ºcoalã la ºase ani), ea
mi-a pus primele cãrþi în mâini, ea m-a fãcut sã visez ºi sã
confund realitatea cu mitologia ºi mi-a deschis ochii
asupra unei lumi paralele. Numai cã ea a plecat definitiv
la oraº la un moment dat (dupã ce tata s-a recãsãtorit).
Singurãtatea, gustul lãsat pentru lecturã (întârziam la
biblioteca din comuna Adjudu Vechi pânã la cãderea
întunericului ºi-i speriam pe ai mei) ºi imaginaþia
debordantã m-au apropiat inevitabil de masa de scris.
Totul a decurs firesc, la 11 ani scriam versuri de dragoste
unei domniºoare care pãzea via pãrinþilor ei din
prepeleacul de lângã Cantonul 248, mai mare cu zece ani
decât mine (ea avea sã mã dezvirgineze, „sã avem
pardon”, de altfel), iar la 14 ani scriam de mânã reviste ale
mele (mai multe titluri; descoperisem oraºul, chioºcurile
de presã ºi librãriile, din clasa a VII-a, în 1963
fiind mutat la Adjud), pe file A 3 îndoite – o parte
din ele le pãstrez ºi azi. „Revistele” mele m-au
obligat sã scriu „regulat” (sã am ce „publica” în
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ele) la nivel naiv-romantic poezie, prozã, dramaturgie,
publicisticã, pune-le pe toate în ghilimele (am fãcut caz de
ele, dând amãnunte, citate întregi în „Cartea zãdãrniciei”,
apãrutã în 2007). Adicã destinul mã îndrepta inconºtient,
ferm, spre literaturã – sunt convins cã orice altceva aº fi
fãcut (sã merg spre facultãþi sau meserii „pozitive”,
pragmatice), m-aº fi întors cu orice preþ la literaturã. Din
pãcate, datoritã conºtientizãrii „vocaþiei” mele
prãpãstioase (luatã ca pe o boemã fãrã cap ºi coadã), miam ratat viitorul, am refuzat „sã mã integrez în societate”,
sã duc la capãt o facultate sau o „meserie bãnoasã”, sã
urmãresc vreo carierã în viaþã (spre exasperarea tatãlui
meu) sau vreo „oportunitate”. Am fost acuzat permanent
cã sunt un inadaptabil. Abia dupã ce mi s-a nãscut copilul,
la 25 de ani (pe fondul unei sãrãcii deplorabile; nu aveam
nici mãcar o lingurã de lemn „a mea”), m-am mai trezit la
realitate – dar era prea târziu, trebuia sã aduc o pâine în
casã, nu sã merg sã termin studii înalte, sã parvin,
eventual. Am rãmas tot „ultimul om”, preocupat numai de
literaturã cu adevãrat. Cantonul 248 avea sã devinã placa
turnantã a memoriei mele literare, care-mi joacã feste.
– Încerci sã teoretizezi raportul dintre poezie ºi
libertate?
– E pretenþios spus, dar e o observaþie remarcabilã. Eu
am fost mereu liber la masa de scris. Asta, fiindcã de când
mã ºtiu am scris pentru sertar, „fãcându-mi datoria pentru
sufletul meu”, ºi nu m-a interesat nici o clipã validarea
cititorului (avizat sau nu; poate de aceea nici nu am
cititori). O tot declar deschis cã, deºi sunt un „produs al
comunismului” (nãscut în 1950, crescut ºi educat în
regimul comunist; fãrã sã fiu însã membru al
PCR; las la o parte faptul cã n-am suportat
ideologia ceauºistã; mã refer numai la ea, fiindcã
N. Ceauºescu ºi-a început domnia când eu aveam
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15 ani ºi începeam sã înþeleg din ce se întâmplã) ºi eram
conºtient de „puºcãria cotidianã totalitaristã”, la masa de
scris am fost permanent liber. E drept, mã mai
autocenzuram, gândindu-mã cã Securitatea ar putea sã-mi
confiºte manuscrisele. Povestea cu „ºopârlele”
optzeciºtilor (a cuvintelor care fãceau aluzii la dictaturã,
de exemplu), la mine avea alt sens: „ºopârlele” dãdeau
direcþie esteticã versului. În tot ce am scris m-am
concentrat la „condiþia general-umanã” ºi am apelat la
folclor, la mitologie, la credinþã, la viaþa „omului comun”
aflat sub vremi… Public ºi azi, nemodificate nici cu o
virgulã, poeme inedite scrise înainte de decembrie 1989 –
ºi ele sunt „perfect valabile”, fiindcã aveau gradul de
libertate de care facem atâta caz de 20 de ani. La
Revoluþie eu aveam 39 de ani. Îþi subliniez iar: eu mã simt
liber dintotdeauna – poate ºi fiindcã mi-a dat Dumnezeu
posibilitatea sã „creez” ºi sã am sentimentul cã scriind îmi
cresc pânã la cer gradul de libertate. Mai rãu e cã nu pot
sã profit destul de aceastã libertate, cã nu devin un poet
accesibil, care sã fie receptat public – dar atât mi s-a dat,
„atât mi-a fost scris”. Probabil cã poetul cu cea mai mare
libertate, conºtient de esenþã ei, e cel ce face sã creascã
vibraþia la cei ce-l citesc sau îl ascultã. ªi probabil cã-þi
pierzi din libertate (sau îþi micºorezi din gradul libertãþii)
cu cât te tot ratezi la masa de scris…
Apropo de teoretizare: de la un volum al meu de versuri
la altul se vede cã am ars natural o altã etapã, cã am altã
abordare, neplãcându-mi sã mã repet la masa de scris – de
ce o fi nedumerind asta criticii? Las la o parte faptul cã ne
lipsesc azi conºtiinþele critice.
Mai e ceva important pentru mine: valoarea astralã. Nu
lua în derâdere aceastã remarcã. Sunt un optzecist
ajuns la 60 de ani, am stat destul cu ochii pe mine,
pot sã declar cu mâna pe inimã cã toatã viaþa am
fost influenþat, în întreprinderile mele (unele,
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ciudate, de neînþeles) de harta astralã ºi de „datoriile
karmice”. Cã izbucnirile creative ºi intuiþiile la masa de
scris la mine au avut legãturã cu susþinerea energeticã,
incontrolabilã.
– Între 1972 ºi 1974 ai condus cenaclul studenþesc
3,14 la o casã de culturã din Bucureºti. S-au lansat
optzeciºti acolo?
– Optzeciºtii vizibili de azi erau elevi în prima clasã de
liceu pe atunci. Nu uita cã eu în 1972 aveam 22 de ani, pe
când un Mircea Cãrtãrescu avea 16 ani, iar I.B. Lefter
avea 15 ani. În 1972 eu eram în plinã boemã, avusesem
parte de experienþe cu care optzeciºtii bucureºteni nu
aveau sã se întâlneascã niciodatã: luasem bacalaureatul la
17 ani, pãrãsisem facultatea de filologie în primul an, în
1967, ºi fusesem profesor suplinitor la 18 ani la þarã, pânã
când am plecat voluntar în armatã, în 1968, ca protestatar,
când au invadat „trupele Tratatului de la Varºovia”
Cehoslovacia, iar la 20 de ani eram miner calificat în
subteran ºi la suprafaþã (la Bãlan-Harghita, la cupru, unde
silicoza fãcea ravagii). Dupã care am fost ziarist de la 21
de ani (corector ºi ºef al secþiei scrisori, coleg de redacþie
cu Calistrat Costin, azi preºedintele Filialei Bacãu a USR
ºi cu prozatorul Ioan Nete) la Informaþia Harghitei, la
Miercurea Ciuc, ºi de aici am fost trimis forþat, fiind
incomod, la Bucureºti, la Academia de jurnalism „ªtefan
Gheorghiu”, sã învãþ cum se scrie „pe linie”. Bineînþeles,
nu m-am înscris la aceastã „academie”, cãtre care aveam
recomandare. Aºa am ajuns în 1972 la Bucureºti, unde
„mi s-a pus pata”, luând-o razna cu boema mea
(exagerând cu „bãuturã, tutun ºi femei”; eram ºi
îndrãgostit în formã agravantã). Boemã dusã la
extrem în 1973, când am avut… ºapte tentative de
sinucidere, conºtientizând cã m-am ratat pe toate
planurile (în anul urmãtor mi-am definitivat
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primul volum de versuri, însã mi-am cunoscut soþia, mi s-a
schimbat încet-încet harta astralã). Cenaclul „3,14” (îl
intitulam ºi salon literar sau club exclusivist, fiindcã avea
reguli stricte: toþi membrii lui, la toate ºedinþele
sãptãmânale, trebuia sã citeascã texte inedite ale lor; în
acest mod ne „profesionalizam” scrisul) a fost iniþiat de
un scriitor de prozã fantasticã, membru al USR, Corneliu
Omescu, prin el se asigura sediul (poate era angajat al
casei de culturã din Mântuleasa, nu-mi mai amintesc) –
regret cã a fost uitat cu totul. Eu îl conduceam, având
colegi studenþi invitaþi (eu absentam de la cursuri), în
principal. Sarcina fundamentalã: sã experimentãm în
poezie ºi în prozã (eu fusesem premiat în 1972 pentru
prozã scurtã la revista Vatra, eram cineva!). Era un
entuziasm… Dacã s-au lansat optzeciºti la „3,14”? Da,
dar nu optzeciºti „recunoscuþi” – de la prozatorii Mihail
Grãmescu la Dumitru Ungureanu, Doina Popa, Gh.
Neagu (redactor-ºef azi al revistei Oglinda literarã) sau
Petru Ionescu (redactor-ºef azi al revistei Euromuseum),
la poeþii Cristian ªiºman ºi Radu Stoenescu (au murit de
tineri; amândoi au fost comentaþi de N. Manolescu) sau
Victor Pencu (retras la þarã, la Pãdureni-Giurgiu), Ignatie
Grecu (azi ieromonah la Mãnãstirea Cernica) ºi Nicolae
Jinga (preot, conduce azi revista Caligraf), dar ºi Liliana
Ursu ºi Gabriel Stãnescu, sã mã refer la cei care au
publicat rafturi de cãrþi… Ce e de neînþeles pentru mine
azi e cã în 1972 Gh. Iova, la Bucureºti (dupã spusele lui),
punea la cale „textualismul” – iar eu n-am auzit de el
decât în anii ’80. Altfel, în 1972 la Bucureºti funcþionau
cenacluri care promovau o poezie fãrã viitor. M-au pus de
atunci în gardã cenaclurile, ele lustruiesc de regulã
vanitatea ºi mediocritatea cu ºtaif.
– ªtim bine în ce vremuri trãiam. Era greu sã
publici în reviste? Îþi deschid o ranã ºi te
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întreb: cât de greu a fost însã debutul editorial cu La
fanion (1980), premiat de Uniunea Scriitorilor? Dar
mai erai tu debutant în 1977, în 1980?
– Mie îmi era imposibil sã public în revistele literare, în
anii ’70, nu eram preferatul „Poºtei redacþiei”, cum erau
atâþia alþii. Nu aveam alt acces la redacþiile acestor reviste
decât prin poºtã. Extrem de timid, nici nu concepeam sã
merg la o redacþie, aveam cultul scriitorului „membru al
USR”, îl consideram inabordabil. Singurul care m-a
evidenþiat la poºta redacþiei a fost ªtefan Aug. Doinaº, la
Familia, în 1974, el a fost primul care m-a prezentat ca
„poet” (cu un titlu semnificativ, „Liviu Ion Stoiciu —
Realul cu plasmã poeticã”; realul în versuri, limbajul lui
uzual, cotidian, tot ce era concret era neobiºnuit pe
atunci), publicându-mi ºi o paginã de poeme. N-am atras
nimãnui atenþia. E drept, eram ºi într-o altã fazã a
scrisului meu. E interesant, totodatã, cã „dupã o viaþã de
om pusã în slujba literaturii române”, sunt perceput numai
ca „poet”, deºi am publicat patru romane (ºi un volum de
teatru; las la o parte volumele de jurnal). De la început eu
am scris ºi prozã ºi teatru, nu numai versuri – îþi
reamintesc de primii ani de liceu, când îmi umpleam
propriile „reviste” cu „producþiile” mele (ºi aºa,
inconºtient, trebuie sã repet, îmi „regularizam” scrisul;
concluzia asta am tras-o la prima bãtrâneþe, rememorând).
Erau anii de glorie ai lui Dan Verona, de exemplu… Am
definitivat primul meu volum de versuri în 1974 (la 24 de
ani), rezultat al celor ºapte tentative de sinucidere din
1973. Se deschiseserã concursurile de debut editorial –
n-am avut însã nici o ºansã, nu eram pe gustul juriilor,
scriam cu totul în afara „normelor” vremii. Nu ma impresionat însã, scriam oricum pentru sertar,
„pentru sufletul meu”, ºtii... ªi conºtientizasem
dimensiunea ratãrii pe toate planurile. Între timp
mã stabilisem, din 1975, cu domiciliul la Focºani,
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cãsãtorit (atunci s-a nãscut ºi copilul). Trimiteam
volumele mele originale de versuri la concurs prin poºtã,
habar nu aveam unde sunt sediile editurilor. Eu îmi
vedeam de scris, el era supapa mea, „mã echilibra”. A
trebuit sã aºtept cinci ani sã debutez cu patru poeme într-un
„Caiet al debutanþilor – 1977”, la Editura Albatros, în
1978. Dar tot n-am convins juriul, am fost publicat ºi în
urmãtorul „Caiet al debutanþilor – 1978”, apãrut în 1979,
de data asta cu un ciclu de zece poeme, intitulat „Cantonul
248”! Abia juriul din 1979 mi-a premiat manuscrisul,
intitulat „La fanion”. Curios, Laurenþiu Ulici în primul
rând a insistat sã fie premiat, aveam sã aflu mai apoi, nu
ªtefan Aug. Doinaº (cel ce m-a prezentat în Familia),
dupã cum aveau sã-mi mãrturiseascã, dupã Revoluþie,
Gabriela Negreanu ºi Mircea Sântimbreanu. A trebuit sã
aºtept ºapte ani sã se acomodeze juriul cu felul meu de a
scrie, cu „noua poezie” (care avea sã se numeascã
optzecistã). Sigur, ai observat perfect, mulþumesc pentru
abordare: bucuria nespusã a debutului editorial are
legãturã cu debutul cu patru poeme în „Caietul – 1977” de
la Albatros, nu cu debutul cu o carte numai a mea. Deºi
abia „La fanion” mi-a adus prima „notorietate” criticã (ºi
premiul de debut al Uniunii Scriitorilor acordat acestui
volum m-a mai scos din anonimat). Aveam 30 de ani în
1980, când am debutat cu „La fanion”, deja nu mai
puteam fi „ºaptezecist”…
– Când ai aflat de apariþia generaþiei 80? Ai simþit cã
faci parte din ea încã de la început? Îþi doreai acest
lucru? Sau pur ºi simplu te-ai trezit încartiruit acolo,
deºi tu erai, dupã cum mãrturiseºti într-un
interviu acordat lui George Vulturescu „un
precursor al optzeciºtilor, redescoperind din
instinct poezia de avangardã demitizantã,
antisistem”?
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– Abia în anii ’80 s-a vorbit de generaþie, ca atare, dupã
1983, dupã ce cenacliºtii bucureºteni (de Luni) ai lui N.
Manolescu au publicat cãrþi. Deºi se vorbea de trei ani,
înainte de 1980, începând cu Petru Romoºan, debutat
editorial la Cluj, de intrarea în scenã a unei alte
sensibilitãþi lirice, particularizate din mers (promovate la
cenacluri studenþeºti în întreaga þarã, rar publicate în
reviste literare). Nu mi-am bãtut capul cu înregimentarea
mea în cadrul acestei generaþii, dar… Ce sã mai
comentez? Aºa a fost sã fie. Nu conteazã cã am fost un
precursor al optzeciºtilor, nu era nimeni interesat de
aceastã situaþie, eu fãceam legãtura între ºaptezeciºti ºi
optzeciºti (odatã ce debutul meu editorial în douã „Caiete
ale debutanþilor” e legat de anii ’70). În 1981 mi se
publica în Scânteia Tineretului, la pagina de „Opinii
literare ºi artistice”, un interviu (luat de Victor Atanasiu,
trimis de vrânceanul Ion Cristoiu, „ºef adjunct” la acest
ziar pe atunci) cu titlul: „Da, avem o nouã generaþie
literarã. De ce ne tot codim sã o afirmãm?”. Mie mi se
pãrea deja evidentã ascendenþa fenomenului optzecist, dar
critica încã ezita (nu mai pun la socotealã faptul cã revista
Luceafãrul, alãturi de Sãptãmâna, lua peste picior, dacã
nu desfiinþa, actualii lideri optzeciºti; un „critic” de reacredinþã, obtuz, al Luceafãrului de atunci era Dan Cristea,
rãmas pe aceeaºi poziþie privilegiatã ºi azi, deºi nu are
merite profesionale morale; e cazul sã observ cã el a avut
ºi are cu mine mereu ceva de împãrþit, nedemn, din
motive extraliterare; sã fie sãnãtos; apropo, duºmãnia lui
la adresa mea e împãrtãºitã de alt „ºaptezecist”, Alex
ªtefãnescu, alt „critic” incompatibil cu genul meu poezie;
le urez amândurora sã trãiascã mai mult decât mine ºi sã
reuºeascã sã mã þinã tot cu capul la cutie, sã-mi
mai taie din avânt; cred cã ºi compromisurile
comuniste îºi dau la ei în petic).
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– La Focºani, unde trãiai, era viaþã literarã de nivel
naþional, ca sã zicem aºa, în anii 70-80? Te simþeai
în miezul ei sau marginalizat? În urgisirea ta de
„organele de ordine” conta cã erai perceput ca
optzecist sau contau doar actele tale de „fluierãtor în
bisericã”?
– La Focºani vedetele anilor ’70 ºi ’80 (pânã azi, de
altfel) erau poeþii ºaptezeciºti Florin Muscalu, Dumitru
Pricop ºi Ion Panait, toþi plecaþi la Domnul în anii 2000.
Eu eram considerat doar o curiozitate a naturii, care i-a
contrariat la culme dupã ce au vãzut cã volumele mele de
versuri erau bãgate în seamã ºi de critici importanþi ai
vremii (nu mai spun cã premierea „La fanionului” i-a
iritat, nefiind înþeles cum de a fost posibil). În general,
atitudinea din poezia optzecistã îi contraria. Mi se spunea
optzecist peiorativ. Eu eram minimalizat, jignit ºi pe
motiv cã n-am studii înalte ºi n-am intrare la autoritãþile
locale (nemembru PCR fiind), total marginalizat. N-aveam
nimic de demonstrat nimãnui, aºa cã nu mã omoram cu
firea sã le stau la dispoziþie. Oraºul Focºani n-avea
universitate, teatru profesionist, filarmonicã sau revistã
literarã sau editurã, intelectualitatea localã nu depãºea
nivelul didactic. Iar dinspre pãstrarea coloanei verticale
sub dictatura ceauºistã, nici nu se punea problema. Ce
principii, ce model public moral? Prostituþia cotidianã era
în floare (motiv sã mã scoatã din minþi; invitat la câte o
ºezãtoare literarã, dinamitam atmosfera cu poeme ºi
observaþii „literare” care-i punea în dificultate ºi pe
turnãtori). În afara soþiei (Doina Popa, fiicã de legionar,
era ºi ea proscrisã), nu aveam nici un apropiat. Ideea de
conºtiinþã de sine era anulatã de ideea de oportunism –
valabile ºi azi. Sã nu uit: urmãrirea mea operativã
de cãtre Securitate a început din toamna anului
1981, dupã ce mi-a apãrut un poem infamant
intitulat „Lanþul” în revista Viaþa Româneascã (ºi
apoi volumul antifaraonic „Inima de raze”), nu
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dupã ce mi-a apãrut volumul „La fanion”, în 1980.
Subliniez asta fiindcã m-am trezit cu binevoitori care
declarã cã premiul de debut al Uniunii Scriitorilor a fost o
recompensare tacitã a faptului cã „fluieram în bisericã”…
– Revista Contrapunct a fost proiectatã în 1990 pentru
a coagula în jurul ei scriitori optzeciºti. Multã lume
a fost miratã cã n-a avut redactor-ºef pe vreunul
dintre protagoniºtii de la Cenaclul de Luni, care
alcãtuiau de altfel grosul redactorilor ºi
colaboratorilor, aceºtia fiind pe val, ci pe LIS care
tocmai fãcea pe ºeful FSN Vrancea! Cum a fost?
– Am fost ales redactor-ºef la Contrapunct în lipsã, în
februarie 1990, pe când eram „preºedinte revoluþionar de
judeþ” la Focºani (ºi membru al Parlamentului
Provizoriu). Am pãrãsit aceastã funcþie înaltã (care m-ar
fi perpetuat pânã azi ca demnitar independent
postcomunist, fiind trecut primul pe lista FSN de la
primele alegeri libere parlamentare; am refuzat) fãrã nici
un regret, în martie 1990, ºi am venit între colegii
optzeciºti, fãrã sã bãnuiesc „dedesubturile”. Un an mai
târziu, dupã ce mi-am dat demisia din funcþia de redactorºef, am aflat cã s-a apelat la mine fiindcã nucleele de
influenþã bucureºtene optzeciste s-au anihilat reciproc.
Ion Bogdan Lefter ºi-a arogat mereu ºefia, dar l-a respins
inclusiv împãciuitorul Mircea Nedelciu, datoritã
caracterului lui controversat. Lupta pentru putere în
cadrul redacþiei între optzeciºti (unul mai orgolios decât
celãlalt, toþi se considerau potriviþi pentru funcþia de
conducere, o râvneau) a continuat ºi dupã ce am venit
redactor-ºef, fãrã ca eu sã conºtientizez asta (m-aº fi dat
deoparte cu plãcere dacã aº fi ºtiut ce bãtãlii se
duc în spatele meu: Mariana Marin era un ferment
în acest sens; tocmai ea, cea mai dragã mie dintre
toþi; la intervenþia ei am semnat Apelul împotriva
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realegerii lui N. Ceauºescu la al XIV-lea Congres al
PCR). Am intrat, de fapt, într-un viespar colegial
optzecist. Îmi vedeam de treburi, onest, munceam singur,
dormeam la hotel, colegii de redacþie stãteau la cârciumã
sau onorau burse în Franþa (am primit ºi eu o asemenea
bursã, personalizatã prin Monica Lovinescu ºi Virgil
Ierunca, dar am preferat sã stau pe baricade, în redacþie,
fiind vremuri tulburi; de necrezut, pe bursa mea a plecat
clandestin Ioan T. Morar, poet optzecist, dar ºi gazetar
comunist; deºi nu i-am reproºat niciodatã asta, el nu-mi
iartã nici azi porcãria fãcutã atunci, îmi e duºman). Îþi
amintesc, revista sãptãmânalã avea un tiraj de 60.000 de
exemplare în 1990. Nu-mi place sã mai rememorez, mai
ales dupã ce am descoperit cã din momentul în care am
întors armele împotriva „regimului Iliescu” ºi am publicat
sãptãmânã de sãptãmânã documentare care îl acuzau
pentru morþii de la Revoluþie ºi de la „13-15 iunie 1990,
din Piaþa Universitãþii” (zile în care un N. Manolescu
scria „Om” cu O mare la adresa lui Ion Iliescu), ce crezi?
M-am trezit în redacþie cu angajarea altor doi optzeciºti,
de-a dreapta ºi de-a stânga mea (adjunct ºi secretar de
redacþie), cu trecut nu tocmai neºantajabil: Hanibal
Stãnciulescu („prozator ticãloºit”, prins la Revoluþie
angajat al USR, unde rãspundea de… Securitate; între
timp am auzit cã a luat-o razna, ºantajat chiar de ai lui) ºi
Elena ªtefoi (fostã propagandistã PCR-Securitate, nu
tocmai întâmplãtor ajunsã consilier, apoi… ambasador în
Canada, desigur). Ei au stricat atmosfera, m-au izolat. La
ideea cui au fost ei angajaþi? A vanitosului I.B. Lefter,
care se tot prezintã ºi azi eminenþa cenuºie a revistei, deºi
n-avea nici o treabã cu munca de redacþie. Optzeciºtii
bucureºteni, ce m-au ales benevol redactor-ºef, au
sperat sã gãseascã în mine un om de paie. Le-am
iertat demult afrontul.
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– Ai rãmas un revoluþionar. Eºti un fel de Domnul
Contra. Încerc sã mi te imaginez pe bancã în
Ciºmigiu vorbind sfãtos despre nu ºtiu ce constelaþie,
despre echilibrul în naturã, despre nemurirea
sufletului ºi nu reuºesc. E vreo ºansã?
– Interesantã percepþie despre mine. Mi-ar plãcea sã
rãmân un revoluþionar în viaþa literarã, în regim
avangardist, nativ (dat ca atare Vãrsãtorilor ºi Peºtilor; eu
sunt nãscut pe 19 februarie, pe graniþa dintre aceste zodii;
pentru mine sunt fundamentale libertatea ºi independenþa,
sunt prin zodie „un luptãtor prin excelenþã” ºi-mi croiesc
propriul drum în viaþã, respectându-mi ºi propriile
reguli)… Altfel, n-am fost niciodatã un revoluþionar (nici
n-am rãmas; deºi am sânge de macedonean; tatãl tatãlui
meu a fost aromân grec revoluþionar). Am fost pus efectiv
cu forþa „preºedinte de judeþ” pe 22 decembrie 1989 de
cãtre revoluþionari. În primele zile ale Revoluþiei, când se
trãgea în Focºani (ºi Ceauºescu trãia, nu fusese executat
ºi nu ºtiam dacã „oamenii lui” nu vor rãsturna situaþia) mã
resemnasem cã am ajuns un „paºoptist” ºi cã meritã sã
mor pe altarul libertãþii ºi al adevãrului (sunt vorbe mari,
dar la mine ele au sens). Nici nu sunt un Domn Contra.
Cred în Dumnezeu ºi în liberul arbitru lãsat de el, cum
cred ºi în relativitatea hãrþilor astrale ºi în determinarea
lor, sau în ordinea bunului simþ „omenesc”. De câte ori
îmi sunt încãlcate drepturile elementare pe care eu cred cã
mi le-a lãsat destinul, reacþionez. În viaþa de zi cu zi sunt
un om paºnic, „normal”, nepreocupat de cariera
profesionalã, stigmatizat din acest motiv ºi în meseria de
scriitor. Am purtat blestemul inadaptabilitãþii cotidiene ºi
al arãtãrii cu degetul ca intrus (sau impostor), prin felul
meu de a fi. Nu e cazul sã mai dezmint nimic. Am
fost un boem în prima tinereþe, am avut apoi o
familie (soþie, copil), am ocupat ºi funcþii înalte ºi
am fost ºi ultimul om (voi muri în aceastã posturã
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umilitoare, „sã pot sã-mi ispãºesc pãcatele”), am publicat
cãrþi care n-au trecut chiar neobservate de criticã, unele
premiate credibil – aºa aratã un Domn Contra? Un ratat
incompetent sau integru? Nu condamn compromisurile
particulare, intime, nimãnui, de regulã. Însã am pretenþii
de la viaþa publicã a fiecãruia (dintre cei ce se expun; nu-i
obligã nimeni sã nu stea în banca lor). Reacþionez dur
atunci când, în plan social ºi economic, cultural (literar)
sau politic descopãr abuzuri publice, minciunã, fals, furt,
manipulare, lipsã de demnitate, „prostie cu diplomã”,
conformism degradant. De aici impresia cã sunt „un
revoluþionar”. E starea mea naturalã de a fi treaz. E drept,
n-am mai stat demult pe o bancã în Ciºmigiu. ªi n-am
vorbit niciodatã cu nimeni despre nemurirea sufletului,
fiindcã oricum n-aº fi crezut. Fac parte dintre cei care iau
atitudine publicã intransigentã, de opoziþie (din care nu se
câºtigã nimic, în afara adversitãþii celui pe care-l tragi de
mânecã). Deºi nu am certitudini la masa de scris poezieprozã-teatru, nu mã feresc sã spun lucrurilor pe nume în
publicisticã-eseu.
– Prietenia conteazã în existenþa unei generaþii
literare? Eºti prieten cu mulþi din congenerii tãi?
– Îi simt prieteni pe toþi optzeciºtii, inclusiv pe cei care
nu mã suportã. Îi citesc întotdeauna cu bunã-credinþã, cu
simpatie necontrafãcutã, sunt cu ei „pe aceeaºi undã”.
Însã prieten de familie nu mai sunt cu niciunul, deºi m-am
apropiat cordial de membrii grupului Caietelor de la
Durãu, optzeciºti cu toþii (Adrian Alui Gheorghe, Cassian
Maria Spiridon, Radu Florescu, Nicolae Sava, Gellu
Dorian): n-au fost solidari cu mine la greu, în anii 2000,
când am avut parte de cumpene, ºi m-am învãþat
minte. Sunt singur ºi nu mã mai plâng, nu mi se
dã telefon (doar Elvira Iliescu din Constanþa mã
mai întrebã ce mai fac, uneori ºi zilnic), nu mã

235

viziteazã nimeni acasã, rar îmi scrie cineva câte un e-mail
care sã nu fie legat de o obligaþie colegialã. Prieten mi-a
rãmas Doina Popa, alãturi de care am suportat toate
„încercãrile vieþii”. Adevãrul e cã m-a subminat ºi
timiditatea (ºi în cazul meu, aparenþele de „îndrãzneþ”
înºealã). Dar sã nu-l mânii pe Dumnezeu, ºi eu sunt
vinovat de aceastã situaþie. De sãrbãtori sau de ziua de
naºtere primesc ºi e-mailuri ºi telefoane de felicitare ºi mã
bucur cã n-am fost uitat de toþi. Deºi demult mã consider
„mort”. Pot sã spun, totodatã, cã sunt un singuratic în
mijlocul prietenilor („prieteni îmi sunt toþi cei din
literatura românã care mi-au îmbrãþiºat scrisul”). ªi cã
soarta m-a obligat sã mã izolez pentru „a-mi recunoaºte
adevãrata menire” ºi pentru a mã regãsi într-o zi (citeam
deunãzi cã „Dumnezeu e ceea ce fiecare ºtie sã facã cu
propria sa singurãtate”).
– Au optzeciºtii criticii lor, din cadrul generaþiei, vreau
sã zic? Au impus ei generaþia? O apãrã acum?
– Au avut în anii ’80 ºi au critici ºi azi, chiar dacã unii
dintre ei „s-au delimitat” formal de optzecism (precum cei
de la Vatra, pe vremea când erau profesori universitari la
Braºov, de pildã). Deºi, dupã Revoluþie, a avut loc o
regrupare, mulþi dintre poeþii optzeciºti au devenit
comentatori critici (vezi ºi cazul lui Mircea Bârsilã, venit
din universitatea timiºoreanã la Piteºti). E normal sã fi
impus ºi ei generaþia optzecistã ºi sã o apere ºi acum. Dar
criticii optzeciºti au impus ºi nouãzeciºtii ºi douãmiiºtii
(inclusiv, sau mai ales, de la catedra universitarã).
Optzeciºtii sunt în fruntea revistelor literare lunare sau
trimestriale (dupã ce au îngropat singuri revista
sãptãmânalã dãruitã lor de cãtre Uniunea
Scriitorilor, Contrapunct), de la Vatra ºi Orizont
la Convorbiri literare, Familia, Dacia Literarã,
Verso sau Ramuri ºi Poesis, Feed Back, Cronica

236

sau Ex Ponto, Argeº, Euphorion, Discobol, Hyperion,
Cafeneaua literarã. Dar au ºi dispãrut reviste ale
optzeciºtilor precum Interval la Braºov sau Antiteze ºi
Panteon la Piatra Neamþ, Moldova la Iaºi sau Calende la
Piteºti. Literatura românã merge încã pe mâna
optzeciºtilor, chiar dacã mulþi dintre liderii optzeciºti
(scriitori, critici ºi teoreticieni ai optzecismului) au murit.
Ar fi fost ºi mai câºtigatã dacã nu s-ar fi îndepãrtat dupã
Revoluþie de actul critic optzeciºti care contau: de la Ion
Bogdan Lefter ºi Mircea Mihãieº la Radu Cãlin Cristea ºi
Liviu Antonesei. Unde sunt criticii C. Pricop, Gh. Achim,
Marius Ghica, Lucian Alexiu? Au mai rãmas pe baricadã
Al. Cistelecan, Cristian Livescu, ªtefan Borbely, Dan C.
Mihãilescu. Pe când N. Oprea, I. Holban ºi Mircea A.
Diaconu au mai oprit din motoare. S-au adãugat Paul
Aretzu, Marian Victor Buciu, George Popescu, I. Buzera
ºi C.M. Popa la Craiova (dar critica ºi eseul sunt
promovate cu succes ºi de alte nume de optzeciºti în
Mozaicul, Ramuri, Scrisul Românesc). La Târgu Mureº e
o ºcoalã de criticã remarcabilã acum, de la Virgil Podoabã
la Gh. Perian ºi Iulian Boldea. La Bucureºti – N. Bârna,
Tudorel Urian, Octavian Soviany ºi Rãzvan Voncu, la
Fieni – ªtefan Ion Ghilimescu, la Iaºi – C. Dram, la Satu
Mare – Gh. Glodeanu. Cãrþi de referinþã de criticã au
poeþii Traian T. Coºovei, Nichita Danilov ºi D. Chioaru
sau Daniel Corbu ºi G. Vulturescu, Romulus Bucur ºi Gh.
Mocuþa ºi Simona Grazia Dima. Generaþia optzecistã, un
fenomen, s-a dovedit o pleiadã nesperat de productivã ºi
de valoroasã, e de ajuns sã consulþi numai „Dicþionarul”
optzeciºtilor, semnat de I. B. Lefter, ºi te lãmureºti: mã
refer nu numai la poeþi, ci ºi la prozatori, dramaturgi,
eseiºti, critici. Sau sã deschizi antologia cu
optzeciºti, semnatã de Al. Muºina-Gh. Crãciun,
sau cea semnatã de D. Chioaru-Radu
Vãcãrescu…
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– Prozã de ce scrii? Jurnalism de ce practici? E prea
strâmt cadrul poeziei?
– Tu nu te poþi pune în pielea mea? Ce întrebãri sunt
astea – de ce trebuie sã scriu doar poezie? Eu scriu
„texte”. Scriu instinctiv, „ce-mi vine”. Cel mai fericit
lucru care mi s-ar fi întâmplat în viaþã ar fi fost „sã nu simt
nevoia sã scriu”. Scriu de la început, o tot repet (regulat,
de la 15 ani), în toate genurile literare. ªi sufãr. Normal ar
fi fost sã fi rãmas la prozã? La cenaclul „3,14” aveam
numai comentarii favorabile la prozã (pentru prozã am ºi
primit primul meu premiu literar, în 1972, nu?) ºi drumul
spre miezul poeziei mele, al gãsirii unui stil personal,
dacã pot sã spun aºa, a fost extrem de sinuos, poate ar fi
trebuit sã rãmân la prozã. Prozã scurtã. Dar n-a fost sã fie
aºa, pânã la urmã m-am fixat pe poezie. ªi dupã ce s-au
aºezat apele cumva în poezia mea, în 1985 am terminat un
roman („Grijania”), iar în 1987 alt roman („Romanulbasm”), care n-au putut fi publicate pânã la Revoluþie…
De ce le-am scris? Fiindcã nu mã exprimam destul în
poezie? Nu meritã sã-mi bat capul. Am scris patru romane
fiindcã trebuia sã le scriu – cã ele n-au avut parte de o
minimã glorie literarã (deºi unul a fost premiat ºi altul
nominalizat la premiul USR), îmi asum eºecul. Jurnalul
intrã ºi el în regula prozei. Jurnalul îmi þine mâna la masa
de scris. În privinþa… jurnalismului – el e legat de
Revoluþie ºi de libertatea de expresie în regim publicistic,
de datoria simbolicã de a nu sta indiferent faþã de
evenimentele trecãtoare ale societãþii în care mã învârt.
Publicistica mea e de ziar (legatã de actualitatea politicã
ºi social-economicã, în principal) ºi de revistã literarã
(legatã de actualitatea culturalã). Am dat de gustul
publicisticii dupã ce am constatat cã „am
dreptate” în intransigenþa mea, cã se confirmã la
vedere ceea ce e ascuns (mã refer la previziunile
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mele intuitive pe termen scurt). Faptul cã nu sunt iubitevidenþiat-premiat pentru publicistica scrisã mã lasã rece.
– În încheiere, dragã LIS, ce mai înseamnã generaþia
80 astãzi? Mai conteazã ea în bloc sau doar numai
individual, doar ca fostã trambulinã pentru orgolioºi
creatori?
– Generaþia ’80 conteazã prin individualitãþile ei (fãrã
ele nu s-ar fi impus), nu „la grãmadã”. Are deja morþii ei
importanþi, de la Radu G. Þeposu, Radu Sãplãcan sau Al.
Th. Ionescu la Mariana Marin, Aurel Dumitraºcu, Ioan
Flora ºi Ion Stratan sau Mircea Nedelciu, Gh. Crãciun ºi
I. Lãcustã. În ianuarie 2010 ne-a pãrãsit ºi Augustin
Frãþilã. Dupã Revoluþie, am avut impresia cã mulþi dintre
optzeciºti „s-au lãsat de creat” – dar nu, inclusiv „bãtrânii
Gh.”: Gh. Izbãºescu ºi Gh. Iova sau Gh. Ene scriu în
continuare. Pe de altã parte, au ocupat primele linii, în
timp, cei ce erau în penumbrã înainte de 1989, de la G.
Vulturescu la Adrian Alui Gheorghe sau Cassian Maria
Spiridon ºi Gabriel Chifu, Gellu Dorian, Mircea Bârsilã
sau Romulus Bucur ºi Marian Drãghici, N. Sava, Daniel
Corbu, Mircea Petean, D. Chioaru, sã rãmân numai la
exemplul poeþilor. De aºteptat sã recupereaze: I. Zubaºcu,
Radu Florescu, Doru Mareº, Daniel Piºcu. Iar Ioan Pintea,
Virgil Diaconu, Paul Aretzu, Valeriu Stancu, Lucian
Alecsa, Gh. Mocuþa, Petru Ilieºu, Marcel Tolcea, Ion
Cristofor, I. Milea, Dan Damaschin, Paul Daian, Radu
Vãcãrescu ies din rând. Sã mã ierte cei uitaþi (ºi toþi
optzeciºtii basarabeni, din Serbia ºi „nemþii noºtri”, sau
Matei Viºniec emigratul). Apoi, ºi azi sunt strãlucitori Ion
Mureºan, Nichita Danilov, Traian T. Coºovei, Al.
Muºina, Aurel Pantea, I. Moldovan, Bogdan
Ghiu, Florin Iaru, Marta Petreu, Petru Romoºan,
Emil Hurezeanu. Poeþi de primã mânã precum
Ioan Es. Pop, Andrei Bodiu, Simona Popescu,
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Paul Vinicius intrã în rândul nouãzeciºtilor? Vedete
rãmân ºi Liviu Antonesei, Lucian Vasiliu, Denisa
Comãnescu, Magda Cârneci, Cornelia Maria Savu, Ioana
Crãciunescu, Octavian Soviany, Mariana Codruþ.
Optzeciºtii au steaua lor.
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– Dragã George Vulturescu, înainte de a vorbi
despre generaþia optzecistã, aº dori sã ne faci
un tablou cu copilul George în cãtunul
Tireac, la începutul „obsedantului deceniu”.
– Mã provoci, aºadar, sã mã aplec deasupra
fântânii… ªtii cã, deºi sunt copil de fântânar, am
emoþie puternicã atunci când stau aplecat peste
draniþa de lemn (cele mai frumoase din sat au la
suprafaþã draniþe de stejar ºi cumpene încrustate):
în zilele senine adâncul fântânii îmi pãrea un ochi
fascinant – nici pânã azi nu ºtiu cine privea pe
cine…
Asta faci acum, Dumitru Augustin Doman,
„colecþionar de melancolii” ce eºti, mã obligi sã
privesc în trecut… Vãd cã ai reþinut acest
toponimic din trei vocale sparte, ºtirbite între trei
consoane precum cuþitul între pietre – Tireac.
Poate e de origine celticã – cu strãvechea rãdãcinã
„tyr” – sau e moºtenit de la costobocii din care mã
trag. La 1411 regele Sigismund de Luxemburg
doneazã cneazului sârb ªtefan Lazarovici
domeniul ºi posesiunile Cetãþii Sãtmar. Locul

George Vulturescu

„Generaþiile literare
sunt precum sectele
primilor creºtini:
în catacombele
societãþii”
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provine din defriºãrile pãdurilor obºtei (possessio Valahis
pusta Tyireak) de o mânã de eretici – hoþi de cai din
stãvile Cetãþii Sãtmarului care hãlãduiau pânã-n Chioar,
cioplitori în lemn ºi crescãtori de vite – cu nume pestriþe
în care se poate „citi” toatã istoria creuzetului nord-vestic:
Cuha (bunicii dinspre mamã, întemeitorii cãtunului),
Belbe, Terek, Erdeuº, Achim, Fãt, Taloº, Boitor, Micaº,
Libotean, Tincãu, Maier. Bunicii dinspre tatã erau din
neamul Pop-ilor (la 1635 este atestat un Pop Simion
„voievod de Tãtãreºti”). Erau foarte mulþi Pop, încât la
primãrie li s-a adãugat un cognomen, ca sã-i poatã
deosebi. Familia mea l-a primit pe acela de Silaghi (în
maghiarã – cãci eram sub austro-ungari – e un signum al
obârºiei, înseamnã „sãlãjan”, „din pãrþile sãlãjene”),
aºadar numele meu adevãrat este Pop Silaghi Gheorghe.
Tot „Silaghi” s-a numit familia prozatorului Vasile
Sãlãjan din Tãtãreºtii de care aparþine cãtunul nostru.
Localitatea i-a revenit din secolul XV familiei
Drãgoºeºtilor (Dragfi), lui Balc, ca posesiune aparþinând
Cetãþii Chioar. Mai departe e greu de „sãpat”…
– Dar ai sãpat alãturi de tatãl – fântânar? Ai avut o
copilãrie fericitã? Care sunt primele amintiri din
cãtunul tãu?
– Îþi rãspund cu câteva versuri rupte din Mircea
Bârsilã: „…Mã uit înapoi de parcã nimic nu ar fi existat
cu adevãrat – nici mãcar trupul mamei –/ºi-un scâncet de
prunc cu tâmplele albe mi se deºteaptã/în suflet…” Aº
spune cã rândurile acestea sunt „rupte” ºi din sufletul
meu. Uite, acel „copil” care eram în Tireac nu e într-un
moment fericit: tocmai am acceptat, la sugestia surorii
mele, sã-mi vând casa pãrinteascã. Dupã moartea
pãrinþilor mei nu ne mai întorceam deloc în sat, nu
mai puteam avea grijã de tot ce ridicaserã cu
palmele tatãl ºi mama. Deºi le-am fãcut o criptã
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frumoasã în þintirim, cea mai gravã ruºine este în sat sã-þi
laºi domeniul neîngrijit. Aºa cã l-am dat pe alte mâini,
sper de gospodari, l-am înstrãinat ºi m-am rupt definitv de
satul meu… Da, am fost „fericit” acolo, Dumitru
Augustin Doman, am fost pe „o gurã de rai”: am mai prins
satul necolectivizat, seceriºul cu familia, treieratul, caii ºi
pãdurea, sãrbãtorile ºi hora unde alãturi de alþi vlãjgani
costoboci am fost provocat sã scot cuþitul pentru o fatã.
ªtii ce mi-a zis tata atunci: „Dacã nu scoteai cuþitul te
omoram, iar dacã omorai cu el pe cineva te omoram cu
mâna mea”. Onoarea era cea mai mare avuþie în satul
meu. Tata era un zdravãn cioplitor în lemn – fãcea ºuri ºi
era chemat sã gãseascã locul de izvor pentru fântâni. Am
vãzut nuiaua cum a tremurat în mâna lui ºi a spus: „Aici
sãpãm”. Da, am coborât ºi eu alãturi de el ºi unchii mei în
fântâni. La noi apa e adâncã sub luturi – între 15 ºi 20
metri. E un ritual strãvechi, o confrerie a sãpãtorilor vechi
de fântâni despre care am mai povestit. Cea mai
fascinantã amintire a mea este când de sub cazmaua mea
a þâºnit izvorul. Nu mai era timp sã fiu înlocuit aºa cã m-au
lãsat acolo, în fundul fântânii, sã aºtept tuburile de beton
care erau coborâte cu frânghii. Eu trebuia sã le potrivesc
marginile, una peste alta, în timp ce apa izvorului urca tot
mai sus. Nu vezi decât o gurã de cer ºi un tub de beton
greoi care coboarã spre tine. ªi de sus zeflemeaua
ºugubeaþã a bãrbaþilor: „Sã nu faci pe tine cã strici apa
fântânii!”. Apoi, peste ani, ceva ciudat: pe patul de spital,
în Satu Mare, unde l-am adus pe tatãl meu, când nu mai
recunoºtea pe nimeni din familie, vorbea doar de cele 43
de fântâni pe care le-a sãpat în Tãtãreºti, Ruºeni, Necopoi,
Chilia, Homoroade. ªtia locul fiecãreia, dar pe noi nu ne
mai recunoºtea. ªi mai ciudat: când i-am scos
sicriul din curtea casei a început sã plouã deºi era
o vreme seninã. Un om sub semnul apei…
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Nimic în viaþa mea n-a stat sub semnul
„jocului”, ci sub acela al rostului
– Îþi aminteºti când ai descoperit poezia? Dar când ai
început sã scrii poezie? A pornit totul ca o joacã?
– Nimic în viaþa mea n-a stat sub semnul „jocului”, ci
sub acela al rostului. Contemporaneitatea nu mai are nici
un canal de legãturã cu divinitatea. Dar eu m-am nãscut
într-un sat de sub codru unde „jocul” e norocul, e rostul
fiecãruia, un dat esenþial. Eu mi-am „descoperit” rostul
(destinul – joc?) meu într-un accident, la vârsta de ºase
ani, în curtea unui vecin, în care mi-am pierdut vederea
ochiului stâng. Am copilãrit cu acest (în)semn printre
copii zdraveni ºi frumoºi, în acel iureº al satului în care
unul pune mâna pe cuþit, altul pe mistrie, altul pe o
afacere. Un purtãtor de (în)semn – malefic sau benefic –
e privit întotdeauna cu rezervã, în jurul lui se face gol;
singurãtatea îþi conferã o pecete, te obligã sã alegi, s-au
deja te-a ales ea. Am început sã evit copiii care de departe
mã strigau „orbul”. Când îi prindeam îi snopeam în bãtãi
– eram destul de zdravãn între ei. Dar am obosit sã-i tot
bat, mi-am dat seama de la o vreme cã nu mai pot schimba
nimic: asta eram… M-am refugiat în cãrãrile de prin
pãduri, eram un „rege” al celor mai neumblate hãþiºuri.
Încet-încet, pe lângã nelipsitul cuþit am început sã iau câte
o carte. Aveam o învãþãtoare din pãrþile Moldovei, Otto
Aglaia, cu o voce melodioasã care mã vrãjea, care mi-a
deschis uºa cãtre lumea poveºtilor. Am început sã scriu
primele texte, în paralel cu cele din Abecedar, ca o reacþie
la simplitatea lor, despre primãvarã ºi iarnã, despre
toamna care aurea pãdurile satului.
Asta a fost: accidentul m-a dezvãluit pe mine
mie însumi: ochiul închis înafarã se deschide
înlãuntru, prin scris. Scrisul meu recâºtiga ºi
devenea noul meu ochi. Motivul acesta este
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prezent în toate cãrþile mele, mai ales în Tratat despre
Ochiul Orb (Ed. Libra, 1996).

Provincia, fãrã cenacluri
cu mentori canonizaþi,
poate fi precum un lac bâhlit
– Când ai înþeles cã eºti poet adevãrat, cã scrisul va fi
modul tãu de a fi, de a trãi?
– Într-o noapte, prietene Doman, am înþeles cã
povestea (poezia, dacã vrei) e mai puternicã decât
realitatea… Eram fascinat de o legendã a locului despre
o fatã frumoasã a hoþilor de cai care s-a aruncat, din
dragoste, într-o fântânã. Se zvonea cã în anumite nopþi
poate fi vãzutã plimbându-se în jurul ei, goalã, cu pãrul
despletit atârnându-i lung pe trup. Ei bine, am plecat
noaptea, singur, la peste 10 km de sat, prin pãdure, spre
pãºunile dintre satele Hrip ºi Culciu Mare. Am ajuns la
fântânã ºi m-am aºezat obosit pe jgheaburile cu apã unde
veneau, ziua, turmele de oi, vacile ºi caii. Fãrã nici o
metaforã: era o noapte „ca-n Eminescu” – o lunã gãlbuie,
crengi aurii de stele grele. Nu ºtiu dupã cât timp, am vãzut
cã dinspre pãdurea din apropiere se ivea ceva: era o
cãprioarã, Dumitru Augustin Doman, a venit la jgheab,
m-a privit liniºtitã ºi apoi a bãut apã. Îi simþeam mirosul,
rãsuflarea. M-a privit din nou ºi a dispãrut spre pãdure.
Am ºtiut atunci cã este ea, fata din poveºtile satului,
hymera în care voi crede cu religiozitate: puterea
imaginaþiei. Tãria acelei nopþi e „adevãrul meu” ca poet.
Fanta aceea, în care realitatea nopþii mele era una
cu irealitatea poveºtii celorlalþi nu þi-o poate
proba vreun rezumat searbãd al nici unui critic în
vreo searbãdã istorie literarã…
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– Ai avut norocul sã debutezi prezentat de regretatul
ªtefan Aug. Doinaº, o autoritate în poezia ºi critica
literarã a vremii. Cum a fost?
– Provincia, fãrã cenacluri cu mentori canonizaþi, poate
fi precum un lac bâhlit. Am fost situat mereu în…
întârziere faþã de generaþia mea. Cine sã-þi dea sfaturi într-o
familie în care eºti aºteptat sã-þi alãturi braþele la munca
de la câmp? Dar au fost anii de liceu în Satu Mare. În oraº
erau trei reviste ºcolare (cea de la liceul meu se numea
Poteci), am descoperit biblioteca, ziarele, revistele. ªt.
Aug. Doinaº îngrijea „poºta redacþiei” de la Familia. I-am
trimis câteva poeme: în scurt timp mi-a publicat un grupaj
cu o prezentare intitulatã Un voluptuos al imaginii:
George Vulturescu (nr. 1, ian., 1973). Aº spune cã
rândurile sale mi-au „citit” matricea stilisticã în eboºã:
„Ca ºi când ar suporta, cu beatitudine, un fel de
bombardare a retinei (în compensaþie, pentru cã, la vârsta
de ºase ani, ºi-a pierdut ochiul stâng), George Vulturescu
mi se pare un voluptuos al imaginii. Poemele sale, toate
foarte lungi, sunt cascade de metafore, prãbuºindu-se
vertiginos, încifrând sentimentul pânã la limita
decorativului: un decorativ de tip baroc, în care fiecare
element al realului se logodeºte cu altul ºi cheamã altele
noi, cedându-le locul, revenind mereu, ca o linie
ºerpuitoare…
[…] Am bucuria de a saluta în George Vulturescu o
voce liricã interesantã, personalã, de o mare prospeþime a
expresiei”.
Cuvintele poetului ªt. Aug. Doinaº, corespondenþa,
întâlnirile de mai târziu cu el (la redacþia Secolul XX), miau luminat viaþa în provincie. Poate ºi din acest
motiv lucrarea mea de doctorat se intituleazã: ªt.
Aug. Doinaº ºi Cercul Literar de la Sibiu…
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Pãi în „regia” cui sã aparã o carte
dacã nu în „regia” autorului?
– În special pentru scritorii mai tineri, te rog sã
povesteºti pe scurt cum se debuta editorial înainte de
1989. Care au fost demersurile tale, mai ales cã erai
într-o perioadã în care aveai ºi o viaþã de scriitor
american, schimbând slujbe pentru a te putea
întreþine ºi a te putea instrui?
– Sunt în întrebarea ta douã paliere de acoperit: etapele
debutului editorial (ai dreptate: generaþia tânãrã nu ºtie
cum se debuta în anii socialismului comunist!) ºi ceea ce
numeºti etapele unei „vieþi de scriitor american”! Eram ºi
atunci într-un contratimp: ceea ce poate sã facã orice tânãr
american nu se putea face în anii `70 în România. Sã le
luãm pe rând: dupã terminarea liceului perspectiva care se
deschidea în faþa unui copil de la þarã era munca la C.A.P.
sau la G.A.S. Se defriºau deja pãdurile copilãriei mele, se
planta în locul copacilor o mare livadã de meri. Se
prevedea un mare export ºi contracte la „capitaliºti”. Tata
mai dorea un braþ de muncã lângã el. Mi-a dat bani doar
cât sã mã duc cu trenul la examene la Cluj ºi cât sã mã
întorc înapoi. Am înþeles. ªi n-am reuºit la filologie în
primul an, dar nu m-am mai întors acasã. Speram cã voi
gãsi undeva un loc de muncã ºi între timp voi intra la
facultate. Am lucrat la minele de la Bãlan, la o exploatare
din Braºov ºi, în cele din urmã, la Uzina chimicã din
Nãvodari ºi, în port la Constanþa, la descãrcat ºi încãrcat
vapoare. Aici am trãit cea mai complexã aventurã a mea:
eram între foºti deþinuþi, degradaþi social, o pleavã care
nu-ºi gãsea locul nicãieri în þarã. Unul dintre vecinii de
dormitor mi-a vândut hainele, cãrþile, a spart o
crâºmã ºi dupã ce a fost anchetat mi-a spus
râzând: „Þi le-am vândut toate, poetule, ca sã te
duci acasã. Ai un grãunte de aur – du-te, aici nu e
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de tine”. Atunci nu l-am înþeles de ce m-a lãsat doar cu
hainele de pe mine, dar acum îi mulþumesc, oriunde-ar fi.
În seara aceea am plecat spre Bucureºti. M-am dus sã-l
caut pe Ion Bãieºu, care avea o rubricã notorie în Scânteia
tineretului – „De la om la om”.
Publicasem aici în vremea liceului, credeam cã mã va
ajuta sã gãsesc o slujbã la Bucureºti. Dar a chemat o
echipã de la U.T.C. care m-a pus pe tren, cu pazã pânã în
Satu Mare, unde mã aºtepta o altã echipã U.T.C. care
trebuia sã mã ajute „sã mã integrez” în societate. Am
lucrat la un internat (Liceul forestier) ºi apoi la o librãrie.
Cu banii câºtigaþi aici – m-am simþit în largul meu la
librãria Dacia – am plecat din nou la Cluj ºi am dat
exemene la filologie. Am intrat, dar eram deja îndrãgostit
de o fatã care preda franceza. Ne-am cãsãtorit, ne-am
întreþinut singuri, am terminat cu 10 susþinându-mi
lucrarea de diplomã cu admirabilul profesor Ioana Em.
Petrescu, Semnificaþii ºi echivalenþe ale prafului în opera
lui M. Eminescu, text care va sã fie o carte, într-o vreme
mai propice cercetãrii creaþiei eminesciene…
Pe un alt palier aº aºeza lungul drum, presãrat cu
dezgust, al „concursurilor de debut”. Sã nu-mi spuneþi cã
cel ca ºi mine, din provincie, era avantajat! Nimeni nu-þi
rãspundea la scrisori, trebuia sã-mi iau cîteva zile fãrã
platã ca sã vin pânã în Cluj, sau Bucureºti. La Dacia þi se
spunea cã în acest an au doar 5-7 cãrþi aprobate la
„poezie”; în Bucureºti mi se spunea: „Dar voi (adicã,
ardelenii) aveþi editurã la Cluj!”. Am apãrut, dupã un
astfel de „concurs”, în Caietul debutanþilor ’79 la Ed.
Albatros (tipãrit în 1981!) cu câteva poeme ciopârþite.
Atunci mi-am jurat cã îmi voi edita cãrþile doar în forma
în care le-am gândit. Prilejul s-a ivit odatã cu
apariþia editurii Litera, „în regie proprie”. Pãi în
„regia” cui sã aparã o carte dacã nu în „regia”
autorului? Nu ºtiu ce gândesc alþii, dar aceastã
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„etichetã” mi-a convenit. Astfel, a apãrut primul meu
volum – Frontiera dintre cuvinte, în 1988. Am prins
câteva bune recenzii, dar din 1989 totul s-a redus la
tãcere: aveam pe copertã o prezentare a poetului ªt. Aug.
Doinaº care semnase deja manifestele anticomuniste…
– Îþi aminteºti când ai auzit pentru prima oarã
vorbindu-se de o nouã generaþie, cea optzecistã?
Dar când ai conºtientizat cã îi aparþii?
– Curios pentru un fost student al Clujului (în care nu
am devenit „echinoxist”), m-am întâlnit cu „optzeciºtii”
într-o zonã moldavã: la Colocviile de poezie de la Tg.
Neamþ, unde Daniel Corbu aduna, toamna, poeþi,
îndeosebi din Iaºi sau Bucureºti. Dezbaterile, conduse de
Marin Mincu, Laurenþiu Ulici, erau jerbe ale discursului
„textualist”, motivãri ale auto-referenþialitãþii, exorcizãri,
„faceri” ºi înscenãri, deconstrucþii, semioticã ºi
„perspectivã arhetipalã”, lecturi interminabile, ironie ºi
ars combinatoria, o solidã rezistenþã la realitatea
ceauºistã prin culturã. Port de atunci o mare preþuire ºi un
interes real pentru poezia unor Aurel Dumitraºcu, Nichita
Danilov, Adrian Alui Gheorghe, Lucian Vasiliu, Liviu
Antonesei, Gellu Dorian, Nicolae Sava, Cassian Maria
Spiridon, Vasile Baghiu, de care mã simt legat ºi prin
întâlnirile admirabile de la Tg. Neamþ, Piatra Neamþ, Iaºi,
Botoºani.
N-am devenit însã, niciodatã, ceea ce se poate numi un
„optzecist”. Scrisul meu nu a cãutat niciodatã grupul;
singurãtatea provinciei îþi conferã o pecete, un însemn de
„uric” care nu se lasã descifrat prea uºor. Dar îmi place sã
mã verific, din când în când, sã mai cobor de pe „Pietrele
Nordului”. Uite, un eveniment a fost pentru mine
sã descopãr „optzecismul” Cenaclului de luni.
Am intrat de câteva ori ºi am stat într-un colþ,
neºtiut. Apoi l-am cãutat la Filologie pe profesorul
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N. Manolescu. I-am arãtat câteva texte ºi m-a invitat cu
generozitate sã citesc la o ºedinþã. M-a însoþit Dumitru
Pãcuraru, un bun poet sãtmãrean. Erau de faþã M.
Cãrtãrescu, I.B. Lefter, Bogdan Ghiu, Traian T. Coºovei,
Mariana Marin. Am fost impresionat de marea altitudine
la care „lucra” Profesorul, am mai scris: am intuit forþa
celor din jur, dar – prin raportare – ºi propria mea pecete.
Unii dintre ei mi-au devenit prieteni ºi pot afirma cã erau
deschiºi, atenþi la tot ce se scria în toate colþurile þãrii. Sub
bagheta Profesorului îmi pãreau o armadã care pregãtea o
breºã: aveau ceea ce se cheamã conºtiinþa grupului. În
antologiile de grup: ce spectacol! Însã pe cont propriu, în
cãrþile urmãtoare, unii mi s-a pãrut cã nu aveau forþa
singularitãþii, multiplicau mai departe doar ceea ce fusese
o biruinþã a grupului…
– O întrebare pe care o repet de la un interviu la altul:
are importanþã prietenia în formarea unei generaþii
poetice? E unitã generaþia 80 prin prietenie?
– Personal, cred în prietenie. N-aº fi reuºit niciodatã sã
editez revista Poesis fãrã aceastã vrajã, fãrã rãspunsul
„Celuilalt”. O generaþie are nevoie în schimb de mai mult
decât o legãturã de interese editoriale. Ce ne-a mânat în
luptã? Anticeauºismul sau postmodernismul dintr-o
societate de import? Ca sã se coacã fructul toate sunt în
comuniune în pom: rãdãcinile, trunchiul cu sevele, ramul,
frunzele. Dar soarele miraculos – acea idee terifiantã care
poate încãlzi/hrãni o generaþie? Pentru ce sã fie unitã
generaþia „optzecistã”? Pentru a intra ghemuitã în istoria
lui Alex ªtefãnescu sau N. Manolescu? A meritat efortul?
Da, e de cãutat acea idee terifiantã care poate
încãlzi/hrãni o generaþie…
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Alexandru Pintescu, prea dãruitul
cu harul poeziei ºi-al prieteniei
– Nu putem avea o imagine completã a generaþiei fãrã
a ni-i aminti pe cei plecaþi încã tineri. Adrian Alui
Gheorghe l-a evocat în aceste pagini pe Aurel
Dumitraºcu. Pe tine, dragã George Vulturescu, te
rog sã-l evoci pe prietenul tãu (al nostru) Al.
Pintescu.
– Trebuie sã gãsim puterea de-ai evoca pe cei plecaþi
dintre noi, prietene Doman. În Satu Mare, iatã, în jurul
meu, s-au stins în ultimii ani câþiva scriitori care abia
reuºiserã sã-ºi editeze o carte-douã. Proiecte fumegoase,
aripi abia deschise: poetul Dorin Sãlãjan (Naºterea cea
mare, 1980; Ceremonia de trecere, 1985), prozatorul Ion
Bledea (Vânãtoarea de cai, 1977), poetul Ion Baias
(Poeme cu explozie întârziatã, 1966; Amurgul de dincolo
de amurg, 1999; Tãcere regalã, 2000; Ars, 2005), poetul
ºi prozatorul, traducãtorul maghiar Soltész Joszef (n.
1945), poetul Emil Matei (Traversând fiinþa, 1982;
Poemul tentacular, 1991; Oraºul ascuns, 1999), ºi, vai,
mulþi alþii.
Între ei, Alexandru Pintescu, prea dãruitul cu harul
poeziei ºi-al prieteniei, era în 2003, anul când ne-a pãrãsit,
într-o deplinã efervescenþã creatoare: dupã Hibernia
(1999, Ed. Vinea), o adevãratã summa lirica în douã
volume, în 2001 îi apar douã cãrþi: Ordalia. Alte boeme ºi
Rusia între „dezgheþ” ºi „transparenþã”, eseuri (Ed.
Dacia). I-au rãmas în manuscris cãrþi care continuã sã
aparã prin grija soþiei ºi a prietenilor: Calvaria, poeme
(Cogito, 2004); Retorica aproximaþiei – breviar de poezie
optzecistã (Timpul, 2004); Vârsta de bronz a
criticului, criticã literarã (Timpul, 2005). În
poezie, tresãrirea de trestie pascalianã, când „te
cerceteazã vagi neliniºti”, este suficientã la Al.
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Pintescu pentru a crea un grav sentiment al plenaritãþii, al
miracolului lunii. Confesiunea sa este împãnatã cu
digresiuni livreºti, cu un aer de vag biografism persiflant,
în notã postmodernã cu efecte ironice obþinute din
alternanþa cuvintelor, ca ºi cum, ciocnindu-se între ele, ar
primi direcþii noi de care se lasã fascinat: „Doar Montale/l
a ani 80 ai Domniei Sale/Avea montatã într-o monturã/Ca
de anghilã/O sibilã” (Emblema cristalului).
Încrengãturile din care este constituit fluxul poetic sunt
de naturã amoroasã: se întrevãd piruete în care graþia se
conjugã cu pasul hâtru de Don Juan, din floare în floare,
pentru seducþia unui nou cuvânt, pãrãsit imediat pentru
voluptãþile sunãtoare ale altuia: „Da, era bine aici, erau
lumini multicolore,/apele erau fãrã culoare. Fãrã gust,
inodore/asemenea apelor din Baltimore;/trecuserã câteva
veacuri, ori câteva ore,/Monsegniore…” (Gongul).
Precum se definea el însuºi, noi îl socotim un mare poet
al detaliului, un fin gravor: „O, era un Orfevru:/ desena
icosaedru/dupã icosaedru” (Poeta artifex). Istoricii
literari, poeþii meritã a-l cerceta, a-l re-descoperi.

Nu sufãr cã sunt în Nordul meu
ºi nu vreau alt loc pe o „listã”
de la Bucureºti...
– Trãieºti în nordul extrem al þãrii. Ai fost vreodatã
bântuit de ideea marginalizãrii, te-ai simþit vreodatã
departe de un centru literar? Ai crezut vreodatã cã
generaþia ta are undeva un centru?
– Nu ideea de „margine” este de luat în seamã, nu
distincþia dintre centru ºi periferie, ci omisiunea
dirijatã dinspre centru e neproductivã. Sau totala
lipsã de interes pentru experimentul singular. Am
vãzut critici din provincie care dupã ce a apãrut
recenzia unei cãrþi în România literarã au sãrit ca
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arºi ºi au umplut paginile în provincie. Ce e de imputat
aici: lipsa de opinie, puterea de selecþie proprie, graba de
a se preface cã sunt „la nivel”, la zi, cã sunt conectaþi la o
reþea valoricã. Ori ºtim cã nu „imitaþia”, paºoptistã, face o
literaturã. În schimb apreciez criticii din Iaºi care scriu
despre cãrþi din Iaºi, cei din Timiºoara despre cãrþi din
Timiºoara. Clujul, de exemplu, mi se pare oricând gata sã
fie o porta-voce, nu o voce proprie (ºi nu fac aluzie la
prim-ministrul Boc ca porta-voce a lui Bãsescu!).
Nu sufãr cã sunt în Nordul meu ºi nu vreau alt loc pe o
„listã” de la Bucureºti, Braºov, Cluj. Mã simt dator
acestui loc, ca ºi vechii dascãli ardeleni cred într-o
misiune a scriitorului: de a duce cartea, cultura, ca un foc,
prometeic, la uºa fiecãrei colibe.
Despre un „centru” al generaþiei (un ºef de promoþie?)
nu e de vorbit, decât în gândirea normativã a unor
cenacluri în care aburii sunt produºi doar de membrii lor.
Dacã Ion Mureºan scrie la Cluj – un centru e în jurul lui,
dacã N. Danilov scrie la Iaºi – un centru e în jurul lui.
Asta e, prieteni.
– Þi-ai fãcut din Nord nu doar un spaþiu de vieþuire,
dar ºi un pisc poetic, o stare de spirit, de graþie. Ai
mai putea trãi fizic ºi spiritual în altã parte?
– Trãiesc în Nord, dar dacã e vreun eveniment cultural
la Bucureºti, Iaºi, Cluj, Timiºoara, Oradea, mã poþi vedea
într-un colþ, fotografiind pentru Poesis, cumpãrând o
carte, participând la o dezbatere, citind, bucurându-mã la
o cafea de revistele ºi cãrþile celorlalþi. Activez în filiala
U.S. de la Cluj – foarte dinamicã prin energetica Irinei
Petraº –, particip la ºedinþele consiliului U.S. din
Bucureºti, particip la târguri de carte ºi mai trec
graniþa la cele din Budapesta, Geneva, Frankfurt,
Viena.
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Din când în când, iniþiez lecturi ºi lansãri de carte la
Centrul Multicultural Poesis din Satu Mare fondat cu
poetul Dumitru Pãcuraru, finanþatorul revistei Poesis.
Mult, puþin? Dacã vã mulþumiþi cu asta, mã puteþi gãsi,
oricând, în Satu Mare…

Eu cred cã festivalurile (deºi prefer
termenul de „întâlnire”) literare au
apropiat generaþia „optzecistã”
– Generaþia 80 se aflã la deplina ei maturitate. Se aflã
ea ºi la conducerea societãþii, nu doar a literaturii?
Mã gândesc cã membrii ei au posturi de conducere
în direcþii de culturã, în muzee, în biblioteci, în
universitãþi etc.
– O generaþie îi ia locul alteia, ce e val ca valul trece…
Nimic nou sub soare. Academii, posturi, premii, loc în
canoane ºi la Bellu, delegaþii, fac ºi desfac o generaþie,
sunt þesãtura din covor pe care vor pãºi tãlpile pure ale
altor scriitori pentru viitoare convertiri…
Avem câþiva miniºtri tineri (culturã, turism). Sunt
„optzeciºti”, „douãmiiºti”? Spre binele literaturii nu mi-aº
dori în locul lor pe Ion Mureºan, Liviu Ioan Stoiciu,
Claudiu Komartin! Generaþiile literare sunt precum
sectele primilor creºtini: în catacombele societãþii. Când
ies la suprafaþã se oficiazã (vedeþi prestaþia jalnicã a unor
parlamentari – scriitori!), se împiedicã în togã, le cad
aripile, nãpârlesc…

Deasupra e doar respiraþia
lui Dumnezeu
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– Eºti creatorul revistei Poesis, „cârja ta prin
colbul Nordului”, cum îþi place sã spui. Anul

acesta împlineºte, iatã cum trece vremea!,
douãzeci de ani. Ce rol au revistele ºi
festivalurile literare în coagularea
generaþiei?
– Da, Poesis are 20 de ani! E o cârjã pe care am purtat-o
prin Nord, nu ca sã mã sprijin, ci ca sã lovesc cu nuiaua
ei magicã în cioturile uscate ale provinciei sãrace
(cultural) de pe graniþã. Uneori a þâºnit apã, vlãstare de
copaci viguroºi, altãdatã am scos doar un strigãt în
pustiu…
Am asociat revista cu Festivalul internaþional Zilele
culturale Poesis pentru cã am înþeles forþa de
contrapondere a valorii la veleitarismul local. Prezenþa
scriitorilor importanþi, expoziþiile de carte ale unor edituri
care nu au distribuire în Satu Mare, contactul direct cu
scriitorul, replica, dezbaterile ardente pe probleme la zi,
dialogul dintre arte (picturã, muzicã, teatru), toate la un
loc fac parte din proiectul meu Poesis – deschidere spre
cartea celuilalt, informaþie prin valoare, competiþie.
Eu cred cã festivalurile (deºi prefer termenul de
„întâlnire”) literare au apropiat generaþia „optzecistã”:
Colocviile de la Tg. Neamþ – Piatra Neamþ, de la
Sighiºoara, Mediaº, Sighetul Marmaþiei, Bistriþa. Au fost
aici, prin vreme, un loc de convergenþã a ideilor, de
rezistenþã prin culturã.
– Nu te întreb dacã eºti afectat de absenþa din proaspãt
apãrutã Istorie criticã… a lui Nicolae Manolescu. Te
întreb, însã, dacã þi se pare cã Istoria criticã…
aceasta oferã un tablou relevant al generaþiei 80; cu
atât mai mult, cu cât Manolescu a fost mentorul unei
pãrþi a ei.
– Discuþiile despre Istoriile literare din ultima
vreme – nu vi se pare? – sunt în paralel cu
discuþiile despre împãrþirea funcþiilor dintre PSD

255

– PD-L. Socialul (realist-socialist) se rãsfrînge în
(imaginarul) literar. Problema nu este cã într-o istorie nu
este scriitorul X sau Y, ci dacã „istoria” este a unui grup
(cenaclu, cartier, regiune) sau a unei literaturi naþionale
(reviste, cãrþi, curente). Personal, mã distrez foarte bine
între scriitori: vin, beau un pahar (de regulã îmi aduc de
acasã o þuicã bunã), ascult, râd, plec înapoi ºi urc pe
Pietrele Nordului (a se vedea dragi critici cãrþile: Nord ºi
dincolo de Nord, 2001; Stânci nupþiale, 2003;
Monograme pe pietrele Nordului, 2005; Alte poeme din
Nord, 2007) unde gloria cea mai mare a unui poem este
dacã îl citesc pietrelor. Deasupra e doar respiraþia lui
Dumnezeu. Aºadar, iatã o spusã înþeleaptã a unui tânãr
talentat din Timiºoara – cu sincerã iubire pentru
Profesorul N. Manolescu – la Bucureºti, când se lansa
Istoria amintitã de Domnia Ta. Zice, aºadar, grav
scriitorul: „Pânã la apariþia acestei Istorii, numai N.
Manolescu putea sã scrie o istorie literarã. Acum, dupã
apariþia ei, oricine poate scrie o «istorie literarã»…” Asta
pentru cei care se cautã în Istoriile momentului precum
într-o oglindã. Mie, personal, îmi plac caligrafiile,
inciziile adultere, monogramele, volutele de arabescuri
lãsate de fulgere pe Pietrele Nordului precum s-ar deºerta
un stup cu viespi. Ce papirus, ce hârtie a academiei ar
rezista caligrafiei fulgerelor din Nord? Orbul care sunt,
smintitul din Nord, spun: „Litera pe care nu cade
sânge/nu poate deveni cuþit/nu se poate propti pe gâtul
morþii.”
– Cum la 1 martie împlineºti 59 de ani, îþi zic de pe
acum La mulþi ani cu noi succese literare!
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– Dragã Ion Zubaºcu, îmi amintesc cã prima
oarã când te-am vãzut cred cã era prin anii
’70. Era o emisiune de televiziune a
Sânzianei Pop, care ajunsese cu carul de
reportaj în satul maramureºean unde erai
profesor. Cum ajunseseºi acolo? Cum þineai
legãtura din nordul acela de þarã cu
literatura românã?
– Cred cã am un destin invers decât al
majoritãþii creatorilor din generaþia ’80, cu totul
atipic, din toate punctele de vedere: deºi trãiam în
Maramureº, pe Valea Izei, ajunsesem cunoscut în
þarã ca profesor ºi cântãreþ (ºi, mai târziu, ca
jurnalist în presa de mare tiraj), înainte de a fi
cunoscut ca poet ºi de a-mi publica puþinele cãrþi
de versuri (din prea multele pe care le-am scris).
Am ajuns profesor de literaturã în 1969, în
localitatea Bogdan Vodã (Cuhea voievozilor
descãlecãtori Dragoº ºi Bogdan), unde am rãmas
aproape zece ani, cei mai vii ºi puternici ai
tinereþii mele, pânã când m-am cãsãtorit ºi m-am
mutat în Borºa, sub Pietrosul Rodnei, un gheþar de
2303 m înãlþime. Cum cântam încã din facultate
(de fapt, cânt de când mã ºtiu), am înfiinþat prima
trupã de rock electronic din Maramureºul
voievodal, Vestitorii (chitarã solo, bas, tobe, eu
fãceam armonie ºi voce), cântam pe la cãminele

Ion Zubaºcu

„Generaþia ’80 e doar
un mit de uz didactic”
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culturale de pe Valea Izei, nunþi ºi revelioane, cu un
repertoriu dominat de piese înregistrate de la Europa
liberã, Woody Guthrie, Beatles, Led Zeppelin, Bob Dylan,
Joan Baez, Leonard Cohen ºi, desigur, compoziþii pe
versuri proprii ºi prelucrãri folclorice. Era vremea când în
þarã ieºea Phoenix, cu Canarul, Nebunul cu ochii închiºi,
Hei, tramvai, dar ºi Tudor Gheorghe (cu ªapte balade, la
Teatrul din Craiova), Mircea Florian, Marcela Saftiuc
º.a., pe care i-am cunoscut ulterior ºi alãturi de care am
cântat la începuturile curate ale Cenaclului Flacãra.
În paralel, citeam de rupeam din literatura românã ºi
cea universalã, cum nu aveam prea multe în comun cu
preºedintele CAP-ului sau ºeful de post din Bogdan
Vodã, în raport cu Dostoievski, Thomas Mann,
Krishnamurti, Camus, Rimbaud, Baudelaire, Walt
Whitman, T.S. Eliot, Ezra Pound, avangarda româneascã
etc. În plus, am descoperit etnografia preistoricã a
Maramureºului. Mi-am luat un an concediu fãrã platã
doar sã pot conspecta masiva Dacia preistoricã a lui
Nicolae Densuºianu, scoasã ºi împrumutatã pe risc
propriu de la fondul „Secret” de poetul Ion Bogdan, care
lucra la Biblioteca Judeþeanã Baia Mare. Am început sã
fac propriile mele culegeri ºi investigaþii etnografice,
având norocul sã mai prind încã în viaþã ultimii pãmânteni
autentici ai Maramureºului arhaic, o Atlantidã încã
nescufundatã, unde am fost martor la miracolul unic al
atingerii celor mai îndepãrtate extreme posibile:
postistoria noastrã încã fragedã fãcând arc voltaic comun
în conºtiinþa mea de tânãr creator cu cea mai adâncã
preistorie a civilizaþiei carpatine (mi-au rãmas din acea
vreme douã manuscrise nepublicate, Cultul Soarelui în
Maramureº ºi Etnofizica – o tentativã de pionierat
din acei ani de a reciti ºi demonta logica miturilor
ºi mitemelor prin prisma ºi limbajul descoperirilor
de ultimã orã din ºtiinþele contemporane, fizica
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particulelor elementare, genetica, cibernetica, astrofizica,
biochimia etc.).
Cântam la chitarã, umblam îmbrãcat cu gatii ºi
cioareci, pieptar de lânã ºi suman maramureºean, purtam
plete daco-flower-power pe umeri, primii blugi Rifle (roºi
cu cãrãmida) pe care i-a vãzut preistoria Vãii Izei, scriam
versuri, apãream la emisiuni TV (literare ºi de tineret) de
mare popularitate, ca ºi cea a Sânzianei Pop ºi a lui Cornel
Nistorescu, de care pomeneºti, ºi aºa se face cã am ajuns
în scurt timp unul dintre cele mai cunoscute ºi pitoreºti
personaje ale Maramureºului. Mulþi scriitori care vizitau
Valea Izei, dar ºi folcloriºti sau simpli turiºti, mã cãutau
ºi voiau sã mã cunoascã neapãrat, ca pe un element de
decor care fãcea parte obligatoriu din pelerinajul lor la
izvoare. Întotdeauna gãseau la mine o horincã de creangã
cu mãrgele de foc ºi un depozit accesibil de colinde ºi
cântãri preistorice, dar ºi folk de ultimã orã. Aºa se face
cã a trecut pe la mine o bunã parte din valorile literaturii
române din acei ani, de la ªtefan Augustin Doinaº ºi
Cornel Regman la Marin Sorescu (a cules folclor de la
mama!), Gheorghe Pituþ, Nichita Stãnescu, Ioan
Alexandru sau poetul basarabean Liviu Damian, de la
Iosif Constantin Drãgan la George Stanca sau George
Pruteanu (venit cu soþia dinspre Vatra Dornei, peste
Prislop, cu o Mobrã pitoreascã). În emisiunea de care
vorbeºti, Sânziana Pop ºi Cornel Nistorescu au filmat pe
viu o orã de creativitate, în cadrul cãreia copii de vârste
ºcolare mici comentau firesc versuri dificile din ultimul
volum al lui Nichita Stãnescu ºi rãspundeau ºocant, cu
propria imaginaþie, la întrebãrile reporterilor. Când au
ajuns Nichita Stãnescu ºi Dora pe la mine, în
Maramureº, mi-au povestit cât de impresionaþi au
fost sã vadã acea emisiune, chiar în ziua când ºi-au
cumpãrat primul lor televizor.
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Ca sã-þi faci o idee despre figura mea publicã din acei
ani, o sã-þi mai spun cã m-a cãutat în Maramureº însuºi
Constantin Noica, adus acasã în Dragomireºti de artistul
Mihai Olos („nebunul de Olos”, cum zicea filosoful – am
regãsit însemnãrile despre acel drum pe Valea Izei într-un
jurnal al sãu apãrut la Humanitas). Eram pe lista lui Noica
pentru Maramureº, în perioada utopicului sãu proiect (pe
vremea comunismului!), când umbla prin þarã ºi voia sã
cearnã din 22 de milioane de locuitori ai României pe cei
22 aleºi, care ar fi putut face „culturã de performanþã” sub
antrenoratul lui. O sã regret toatã viaþa cã în acea zi când
a ajuns în Dragomireºti eram dus cu cântecul nu ºtiu pe
unde ºi Noica n-a gãsit-o acasã decât pe mama. Aº fi putut
veni în întâmpinarea filosofului, cãruia îi citisem cu
sufletul la gurã toate cãrþile, începând de la Mathesis sau
bucuriile simple ºi Douãzeci ºi ºapte trepte ale realului
(gãsite la BCU Cluj, fondul „Secret”), cu o întrebare
pornind de la douã enigmatice versuri folclorice, de o
profunzime abisalã: „Trage dorul cãtre casã/ ªase
rãdãcini nu-l lasã”. I-aº fi putut dãrui la despãrþire douã
cuvinte miraculoase, pe care nu le-a descoperit, din
pãcate, rând (rânduialã, curând, orândã, corindã,
orânduire etc., etc.) ºi bârsã (bârsanã), care ar fi putut
consolida sistemul rostirii sale filosofice, în spiritual
cãruia pulseazã scânteind cei doi arheoni ai limbii
noastre, dar ºi etnogeneza însãºi a culturii arhaice
româneºti. Sunt sigur, însã, cã marele filosof Constantin
Noica a gãsit în ceruri rãspunsul întrebãrii subsidiare din
cele douã enigmatice versuri din Maramureº: care sunt
cele ºase rãdãcini ale dorului ºi de ce nu-l mai lasã sã se
întoarcã niciodatã acasã?
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– Dupã aceea, te-am vãzut/auzit cântând, tot la
TV, când emisiunile încã nu se reduseserã la
douã ore pe zi. A scrie ºi a cânta sunt acþiuni

complementare ale poetului dintotdeauna?
Dar când ai început sã cânþi, când ai început
sã scrii poezie?
– Dupã ce am început sã cânt în Cenaclul Flacãra,
când stadioane întregi îmi preluau versurile, cântând ºi
respirând în acelaºi ritm cu chitara mea, dãdeam
autografe unor trecãtori care mã opreau pe stradã, în
Borºa, Maramureº sau în Bucureºti, ºi am ajuns sã cunosc
efectiv ce înseamnã succesul ºi gloria popularitãþii de la o
vârstã tânãrã, înainte de a-mi apãrea volumul de debut, în
1982. Cum mi-a apãrut cartea de versuri Gesturi ºi
personaje, în urma concursului de la Editura Albatros,
sub girul regretatului Laurenþiu Ulici, m-am retras chiar în
acel an din Cenaclul Flacãra, ireversibil, delimitându-mã
public de fenomen ºi de Adrian Pãunescu, dupã 1989, în
presã ºi în emisiuni TV de mare audienþã. Vreau sã spun
cã am cunoscut praful ºi pulberea auritã a gloriei publice
în tinereþe, exact la timpul potrivit, astfel încât m-am
vindecat pentru totdeauna de succesul de masã, de
aplauzele stadioanelor, ale pieþelor publice sau
emisiunilor TV de maximã audienþã, ca ºi de presa de
mare tiraj, unde mi-am câºtigat pâinea scriind aproape
zilnic, timp de 25 de ani (Flacãra, Expres Magazin,
Evenimentul zilei, România liberã). Am epuizat
experienþa succesului ºi popularitãþii înaintea tuturor
colegilor mei de generaþie literarã, dobândind notorietate
publicã prin alte mijloace decât literatura, într-un context
în care majoritatea optzeciºtilor îºi risipeºte abia acum, în
ultimii ani, o bunã parte din energia creatoare, fascinaþi de
mirajul televiziunii ºi al presei cotidiene. Acum trãiesc
într-o realã penitenþã publicã, inclusiv financiarã, din
veniturile cu totul modeste de la revista Viaþa
Româneascã, dar am maturitatea ºi înþelepciunea,
dobândite cu experienþa ºi vârsta, sã fiu mulþumit
ºi sã mã concentrez pe marile proiecte literare,

261

amânate toatã viaþa. Timpul meu literar abia de acum
înainte urmeazã. Din acest punct de vedere, cred cã mã
pot identifica mai degrabã cu generaþia celor care au acum
30-40 de ani, decât cu optzeciºtii. Simt cu putere cã
timpul literaturii mele abia acum a sosit. Puþinele cãrþi de
versuri pe care le-am publicat pânã acum (din cele vreo
30 de manuscrise pe care le am în sertar, în toate genurile
literare, plus miile de pagini de scris continuu la
publicaþiile de mare tiraj amintite, timp de 25 de ani) sunt
doar mesaje anticipative, o îndelungã ºi responsabilã
exersare pentru ceea ce abia acum urmeazã.
Cânt ºi scriu de când mã ºtiu, dar m-am afirmat mai
mult prin cântat decât prin poezie scrisã (inclusiv la toate
festivalurile literare din þarã, la care am participat de-a
lungul anilor), pentru cã acesta a fost modul meu optim de
a þine legãtura cu oamenii, cu un numãr cât mai mare de
oameni, într-un context generaþionist în care textul
maºscriist, foarte elaborat ºi centrat pe mijloacele rafinate
de expresie, ºi-a eliminat larga audienþã. Or, eu am scris
întotdeauna versuri cu faþa spre oamenii lumii, ca ºi cum
aº cânta pe o scenã, cu un public viu în faþã, cãruia trebuia
sã-i captez atenþia ºi sã-i menþin continuu interesul.
Tocmai de aceea poezia mea a mizat încã de la debut pe
personaj, narativitate ºi dramatism, sacrificate de
lirismul pur, optzecist – dimensiuni pe care abia ultimele
promoþii literare le redescoperã în mod tot mai vizibil. Pot
spune cã ºi în acest sens am fost un bine vestitor.
Volumele mele, Gesturi ºi personaje (1982), dar mai ales
Omul disponibil (1999) – care urmeazã sã-mi aparã în
curând, într-o nouã versiune – argumenteazã foarte clar
aceastã puternicã vocaþie anticipativã a poeziei mele.
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– Când ai auzit acolo, în Maramureº, cã se
pune de-o generaþie poeticã nouã cãreia îi
aparþii?

– Dragã prietene Dumitru Augustin Doman, hai sã fim
serioºi! N-am auzit în Maramureº cã „s-ar pune de-o
generaþie poeticã nouã”, la Bucureºti, cãreia ar urma sã-i
aparþin. Nici eu, nici sorã-mea, poeta Ileana Zubaºcu. Am
anticipat cu ani buni înainte aceastã generaþie. Astfel, am
publicat în Tribuna, în 1973, poemul Împotriva crinului
de miere (a unei direcþii excesiv de livreºti ºi calofile din
promoþia ’70) ºi am redebutat în Flacãra, în 1974, sub
pseudonimul Ilie Calmineasa, cu poemul Împotriva lui
Ioan Alexandru, de largã respiraþie, scris în stilul retro al
Scrisorilor eminesciene, registru regãsit mai târziu de
Mircea Cãrtãrescu în ampla sa construcþie Levantul (o
bijuterie unicã a literaturii române). Din câte îmi
amintesc, scrisesem pe atunci ºase Scrisori polemice,
foarte tranºante, nu doar împotriva lui Ioan Alexandru, ci
ºi a lui Nichita Stãnescu, Marin Sorescu, Adrian
Pãunescu, Ion Gheorghe, preluând oarecum parodic verva
polemicã a retoricii romantice a tânãrului Eminescu,
modalitate care mi-a permis sã mã delimitez în termeni
declarativi fermi de generaþia ’60. Cred cã aceste texte ar
putea fi socotite, de drept, primul semn explicit al
apariþiei noii generaþii ’80. Însã faptul cã poemul a apãrut
fãrã ºtirea mea în revista Flacãra (nu în revista literarã
Tribuna, unde îl trimisesem de fapt ºi de unde fusese
deturnat, nu ºtiu de ce – eram în armatã, în acea vreme),
cu un ºapou moralizator al lui Adrian Pãunescu la adresa
lui Ioan Alexandru, ºi mai ales cã poetul imnelor ar fi avut
de tras unele ponoase, dupã cum am aflat mai târziu, în
urma apariþiei acelui text, m-a fãcut sã renunþ definitiv la
ideea de-a mai publica ºi restul Scrisorilor, împotriva
celorlalþi corifei ai generaþiei ’60. Am înþeles imediat cã
regimul comunist s-ar fi folosit de pura mea
intenþie literarã, de delimitare a identitãþii proprii
prin revolta strict artisticã, împotriva unei
paradigme cu care nu mã puteam identifica, în
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scopuri politice, restrictive ºi acaparatoare, la care nu m-aº
fi gândit niciodatã înainte, scriind acele texte. Am
renunþat, prin urmare, sã public restul manifestelor mele
pentru o nouã generaþie. Dar a venit la puþin timp dupã
aceea sorã-mea, Ileana Zubaºcu, în 1978, cu volumul
Întru totul (sugestia titlului se regãseºte în volumul Totul,
de mai târziu, al aceluiaºi M.C.), ciopârþit drastic de
cenzurã, care a lãsat doar 30 de pagini din 120. Însã din
cele doar 12 poeme rãmase în volum, 4 erau manifeste
clare, prin titluri explicite (Generaþia noastrã, Insurecþie,
Ceva nou, Cântecul generaþiei mele), inclusiv prin stilul
proaspãt ºi percutant al poemului Întru totul, dar ºi al
celorlalte, pentru o nouã generaþie poeticã în literatura
românã (am vorbit despre toate astea pe larg, în interviul
amplu acordat poetului Adrian Alui Gheorghe, apãrut în
revista Hyperion, nr. 6, 2009).
Vreau sã spun cã în jurul anului 1975 s-a întâmplat
ceva la scarã macro, social-istoricã ºi deopotrivã globalcosmicã, se simþea în aer vântul schimbãrii, în toate
structurile ºi la toate nivelurile. Pentru noi, a fost perioada
unei liberalizãri benefice, dupã îngheþul stalinist ºi odioºii
ani ai proletcultismului. Cred cã majoritatea volumelor de
debut ale generaþiei ’80 sunt scrise în aceastã perioadã ºi
numai mecanismul restrictiv al concursurilor editoriale de
debut a fãcut ca aceste cãrþi sã fie publicate dupã 1980 ºi
sã întârzie afirmarea unor poeþi valoroºi, nãscuþi în
preajma anului 1950. O schimbare majorã în câmpul
expresiv al unei literaturi, ca apariþia unei noi generaþii,
sau a unui nou curent literar, nu se întâmplã ca ºi cum sar fi dat drumul acelei înnoiri vitale doar la un singur
robinet din þarã, la Bucureºti, la Cenaclul de luni, de
exemplu, ºi toþi creatorii cam de aceeaºi vârstã ar
fi nãvãlit la acea singurã sursã sã apuce o canistrã,
un pet, sau mãcar o ceºcuþã din „generaþia ‘80”,
fiecare cât l-au þinut puterile ºi rezistenþa la
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înghesuiala generalã. Schimbarea unei generaþii e un
fenomen major, cu motivaþii ºi resorturi la fel de profunde
în geologia unei culturi, pe cât de înalte, la toate
nivelurile, percepute la modul general, ca apropierea unei
noi primãveri, sã spunem, resimþitã cu egalã intensitate în
toate punctele geografice ale unui areal spiritual, mai ales
într-o epocã a democratizãrii accesului la culturã. Orice
creator valoros, cu lecturile ºi informaþia culturalã la zi,
simþea în egalã mãsurã vântul schimbãrii care bãtea în
aerul epocii, indiferent cã trãia în Maramureº, Bucovina,
Banat, Argeº sau Bucureºti. Monopolizarea naºterii ºi
afirmãrii unei noi generaþii sau curent literar de cãtre un
singur centru pe de putere, fie el ºi din capitala României,
mi se pare de-un provincialism cu totul anacronic, de-a
dreptul ridicol.
Dar, pânã la urmã, ce importanþã mai are unde ºi când
se naºte o nou generaþie literarã ca ºi cea optzecistã? Din
punctual de vedere al lui Homer ºi Vergiliu, al autorului
uluitoarei Cãrþi a lui Iov, sau al cântecului maramureºean
Omul, Pomul ºi Fântâna, al lui Dante, Shakespeare,
Byron sau Walt Whitman, conteazã doar cum sfârºeºte o
generaþie, sau un popor de generaþii, ce construcþie
spiritualã durabilã rãmâne în sita atât de rarã a mileniilor,
care vor trece la fel de reci ºi impasibile pe lângã orgoliile
ºi iluziile noastre atât de mãrunt generaþioniste.
– Dar ce crezi despre aceastã generaþie? A avut un
centru, mai multe? Sau seamãnã cu sfera lui Pascal,
cu centrul pretutindeni ºi marginile nicãieri?
– Trãiam prin anii ’70 într-un sat de pe Valea Izei, dar
eram abonat la aproximativ 15 publicaþii literare din þarã,
inclusiv la uluitoarea (pentru acei ani) revistã
Secolul XX, o fereastrã larg deschisã spre
contextul artei europene ºi mondiale, cu care se
sincroniza, cu îndrãznealã ºi generozitate, din
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toate punctele de vedere, prin numere substanþiale,
focalizate pe autori ºi idei, pe care le revãd ºi azi, din când
în când, cu aceleaºi emoþie ºi interes. Cum aflam din
aceste publicaþii despre o nouã carte, mi-o procuram din
librãrii, în drumurile mele periodice prin oraºele
Transilvaniei ºi ale þãrii, sau prin prieteni, cred cã am una
dintre cele mai bogate biblioteci de poezie, începând de la
plachetele colecþiei Luceafãrul, în care au apãrut
majoritatea poeþilor din generaþia ’60 (pe atunci eram în
liceu, la Baia Mare) ºi continuând cu colecþiile Cele mai
frumoase poezii (Editura Tineretului), sau Poesis ºi Orfeu
(Editura pentru Literaturã Universalã ºi Univers), aºa cum
mi-am procurat la timp voluminoasa Panoramã a poeziei
universale contemporane, a lui A.E. Baconsky, sau
masivul volum recuperator de versuri al lui Blaga, editat
dupã o lungã interdicþie. Suntem în anii în care au apãrut
Walt Whitman, cu fascinantul Cântec despre mine,
Ungaretti, Rimbaud, Baudelaire, Cantos-urile lui Pound,
quartetele lui T. S. Eliot, elegiile lui Rilke, dar n-aº vrea
sã mã lungesc în acest sens pentru cã poetul Gellu Dorian
a dat o listã completã a volumelor de poezie (ºi nu numai)
pe care le citeam cu toþii în acei ani ai formãrii noastre
spirituale, în eseul introductiv al atât de necesarei sale
cãrþi recente, Cititorul de poezie. Orice spirit de bunãcredinþã va vedea, citind aceastã mãrturie tulburãtoare a
lui Gellu Dorian, cã un poet care trãia la marginea
României, în Maramureº sau Bucovina, nu mai era izolat
din punct de vedere cultural, ci conectat la sursele literare
vitale, ca un creator dintr-un mare oraº, din Bucureºti,
Cluj, Timiºoara sau Iaºi. În plus, faptul cã trãia la
marginea þãrii, într-un sat de pe Valea Izei sau într-o
localitate minierã ca Borºa (unde am convieþuit
ani buni cu poeþii Aurel Pantea ºi Mircea Petean),
îngropaþi între munþi ºi pãduri, îþi crea o tensiune
de comunicare competitivã ºi o fascinaþie a
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sincronizãrii cu valorile, din þarã ºi din lume, cu mult
peste nivelul celei a majoritãþii creatorilor care boemizau
în Capitalã ºi cãrora le ajungea autosuficienþa comodã de-a
ºti cã sunt în centrul imperial, cu profesori tutelari celebri,
care le schimbau din când în când suzetele.
Când i-am vizitat acasã pe Daniel Corbu, la Târgu
Neamþ, ºi pe Cassian Maria Spiridon, la Iaºi (cãruia nu-i
înþeleg acum prea bine nebuloasele pusee ciachiristopuriciste), am fost uimit sã vãd ce biblioteci acaparante
aveau ºi m-am convins pe parcurs cã nu doar ei, ci toþi
ceilalþi optzeciºti din provincie, de la Adrian Alui
Gheorghe la George Vulturescu, Liviu Antonesei, Viorel
Mureºan, Ioan Moldovan, Aurel Pantea, Mariana Codruþ,
Mircea Bârsilã, Paul Aretzu sau Vasile Dan îþi vor arãta
cãrþile casei lor ca pe cea mai mare avere a familiei,
strânsã într-o viaþã de citit ºi de scris. În ceea ce mã
priveºte, Maramureºul era în acei ani un pol mondial de
atracþie turisticã, veneau strãini de la poetul american
W.D. Snodgrass la japonezii Minoru Nambara sau Miya
Kosei, ca sã nu spun de avalanºa de francezi, pe care îi
gãzduiam în fiecare varã între cãrþile ºi cântecele mele. Pe
toþi îi rugam sã-mi trimitã cãrþi ºi aºa se face cã i-am citit
pe Roland Barthes, Camus, Gide sau Sartre º.a., în
original, la fel ca pe poeþii beat americani (Ginsberg,
Ferlinghetti ºi ceilalþi) în ediþii franco-engleze (am citit
devreme ºi antologia lor de la BCU Bucureºti, tradusã
pentru uz universitar, o sursã privilegiatã pentru
optzeciºtii din Capitalã). În plus, profesorul Marcel Pop
Corniº din Timiºoara, cãruia îi scrisesem dupã apariþia
impresionantului sãu volum Anatomia balenei albe, mi-a
trimis cu promptitudine Caietele de americanisticã,
multiplicate la ºapirograf, tot pentru uz
universitar, aºa cã eram la zi cu poezia americanã
ºi literatura lumii din surse de primã mânã. În
relaþia tensionatã Centru-Margine, ca sã preiau
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sintagma din care Cornel Ungureanu a fãcut nucleul de
rezistenþã al geografiei sale literare, pot spune cã trãind în
Maramureº m-am simþit realmente în centrul Imperiului,
sentimentul acut al marginalizãrii l-am avut abia în
capitala României, care e de-un provincialism balcanic,
orientalizat la limita irespirabilului.
– Cum ai debutat editorial cu Gesturi ºi personaje?
Cum se debuta, în general, în anii aceia? Când ai
publicat cartea, erai conºtient cã aparþii generaþiei
’80?
– Sincer sã fiu, n-aº fi vrut sã public cãrþi niciodatã, sau
cel mult, o singurã carte antumã, ca Whitman ºi Eminescu
(contemporani, dar atât de diferiþi ca viziuni poetice,
aparþinând de fapt unor niveluri culturale diferite, din
punct de vedere istoric). Destinul meu, ca ansamblu, e
cartea pe care o visez mereu. Mi-am amânat debutul cât
am putut, pânã la limitã, din motivul de neînþeles pentru
mine cã am o structurã de câmp, care se propagã prin
unde, nu prin corpusculi, fie ei numiþi cãrþi. Sunt ca un râu
care se afirmã prin curgerea sa între izvoare ºi mare, nu
prin malurile sau pietrele albiei pe care le ºlefuieºte,
rostogolindu-le la vale, pânã la nisipiºul mãrii. Mi-am
publicat cele patru cãrþi de versuri din conformism, sã nu
rãmân de cãruþã, din punctul de vedere al uzanþelor, cât sã
nu uite lumea cã sunt poet. Dar vorbesc pe larg despre
relaþia mea specialã cu produsul mortificant numit carte în
volumul Omul disponibil, unde propun ºi alternativele,
aºa cã nu o sã mai insist.
Am debutat în 1982 cu volumul Gesturi ºi personaje,
la 34 de ani, doar sub presiunea contextului literar
optzecist, dar nu m-am identificat nicio clipã cu
ideologia literarã ºi armãtura teoreticã a
optzecismului, care mizau pe ludic ºi livresc,
ironie ºi intertextualism. Eu sunt un poet care are
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în spate o biografie tragicã (cu tatãl ucis de Securitate la
Sighet, în 1950) ºi vin dintr-o istorie tragicã a
Maramureºului ºi a României comuniste, suferinþe
istorice în numele cãrora voiam ºi încã vreau sã vorbesc.
Hãinuþele optzecismului erau prea strâmte ºi subþirele
pentru spiritual meu mai degrabã renascentist, la fel cum
nu m-am putut identifica nici cu miºcarea poeticã
echinoxistã, deºi am ca vârstã doar cu un an mai puþin
decât Ion Mircea, Adrian Popescu sau Dinu Flãmând. Aºa
cum sunã titlul volumului meu de debut Gesturi ºi
personaje, mizam încã de atunci pe corelativul obiectiv al
personajului, al narativitãþii ºi tragicului, specifice poeziei
epice ºi dramatice dintotdeauna, care a dat de altfel mari
construcþii literare, definitorii pentru întregi epoci
culturale, la diferite nivele istorice ale civilizaþiei umane.
Deºi am avut cronici numeroase la volum, în aproape
toate revistele ºi provinciile þãrii, regret doar cã niciun
comentator n-a remarcat construcþia solidã a cãrþii mele
de debut, în care fiecare poem purta un titlu homofil,
Omul de Cromagnon ºi Omul de Neanderthal, Omul
deschis, Homo cinematographicus, Omul închis, Homo
spray, Omul antigravitaþional, Antropofagii, Cãldura
umanã etc., în tentativa de a crea o antropogonie,
relativizarea propusã de personajele din prima parte a
volumului gãsindu-ºi rezolvarea în poemul dramatic final,
Omul disponibil (doar un fragment), cu un discurs
postistoric ºi postmodern foarte vizibil acum, când s-au
mai clarificat tendinþele în evoluþia literaturii noastre.
Regret, de asemenea, cã nimeni n-a fãcut legãtura cu
viziunea „noului antropocentrism”, publicatã de poetul
Al. Muºina, într-o revistã literarã din acelaºi an 1982,
simultan cu cartea mea, care pãrea sã fie o
ilustraþie idealã a teoriei sale. Eram, însã, pe
atunci un personaj prea prezent în spaþiul public în
calitate de pitoresc cântãreþ, precursor al genului
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etno de azi, ca lumea subþire a rafinaþilor comentatori
literari sã mã suspecteze de asemenea anvergurã
constructivã ºi viziune literarã anticipatoare.
– Prietenia dintre tinerii poeþi a avut un rol important
în coagularea generaþiei. Tu cum ai rãzbit, ai avut
tovarãºi de drum?
– „Generaþia ‘80” e doar un mit de uz didactic. În
realitate, s-au produs între anii 1975-1980 niºte reaºezãri
ale plãcilor tectonice profunde în cultura românã, cu unde
seismice simþite în egalã mãsurã la Sighet, Satu Mare,
Botoºani, Cluj, Oradea, Târgu Mureº, Iaºi, Piatra Neamþ,
Braºov, Timiºoara, Craiova, Bucureºti. ªi pentru cã toate
astea trebuiau sã poarte un nume, s-au numit simplu
„generaþia ‘80”. Dar sã fim bine înþeleºi: revoluþie
adevãratã a fost în 1989 la Timiºoara, poate la Iaºi ºi în
alte puncte geografice ale þãrii. La Bucureºti s-a produs
doar o nebuloasã masivã finalizatã cu confiscarea odioasã
a revoluþiei curate, începute la marginile curajoase ale
României. Cam acelaºi lucru s-a întâmplat ºi cu
„generaþia ‘80”. Revoluþia înnoitoare de limbaj în poezia
românã a început cu miºcarea echinoxistã de la Cluj, în
jurul poetului, criticului ºi teoreticianului literar Ion Pop,
ale cãrei unde seismice au fost simþite la întâlnirile literare
din acei ani de la Sighet, Târgu ºi Piatra Neamþ, sau în
cenaclurile bucureºtene, Junimea, Cenaclul de Luni,
Universitas, creuzetele cãrora au favorizat sincronizarea
într-o respiraþie vitalã a noii poezii româneºti.
Rolul lui Laurenþiu Ulici în „coagularea generaþiei”
este uriaº, nu doar prin rubrica sa de întâmpinare Prima
verba (ºi cele patru volume de cronici cu acelaºi titlu,
apãrute ulterior), din România literarã, cât mai
ales prin drumurile neobosite pe care le-a fãcut în
toate colþurile þãrii, sã-i cunoascã ºi sã-i susþinã pe
tinerii poeþi acasã la ei (Ulici a fost prezent
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inclusiv la prima întâlnire de la Cluj între Cenaclul
Echinox ºi Cenaclul de Luni, ca sã nu mai vorbesc de
toate festivalurile literare din þarã). Doar anomalia
represivã comunistã a fãcut ca prima antologie a poeziei
tinere optzeciste, realizate la timp de Laurenþiu Ulici, sã
aparã extrem de târziu, dupã 1990, la fel ca Istoria… lui
Radu G. Þeposu. Dar chiar dacã ar fi sã reþinem doar rolul
lui Ulici în descoperirea ºi afirmarea a patru creatori de
valoare, de talia lui Viºniec, Cristian Popescu, Ioan Es.
Pop ºi Lucian Vasilescu, personalitatea sa enzimaticã,
decisivã în afirmarea schimbãrii de paradigmã liricã, n-ar
putea fi scoasã din istorie, cum se încearcã acum.
Cât priveºte prietenia dintre tinerii poeþi, de care mã
întrebi, m-am împrietenit mai mult cu cãrþile decât cu
autorii lor, care mi-au fost adevãraþii „tovarãºi de drum”,
cum spui tu.
– Venirea ta la Bucureºti a fost cumva ºi o reacþie la un
sentiment de marginalizare în Maramureº? Cum
percepi generaþia, este ea un monolit?
– Cum am mai precizat, n-am avut niciun sentiment de
marginalizare în Maramureº, aºa cum toþi cei patru moºi
ai mei, care au trãit pânã spre 90 de ani, ºi-au dus viaþa
liniºtiþi, în acel colþ de lume de pe Valea Izei, asemenea
strãmoºilor lor, fãrã sã aibã sentimentul „ratãrii”, inventat
de cultura modernã ºi accentuat mai ales dupã ce
Rimbaud a decretat cã „anomalia e norma”, cã trebuie sã
ne cultivãm negi pe faþã ºi sã ne dereglãm toate simþurile,
pentru a ieºi din comun ºi comunitate, printr-o
originalitate ex-centricã. Or eu am simþit dintotdeauna
arta ca pe o integrare în comunitate ºi „în rândul lumii”,
aºa cum a fost ea de la începutul civilizaþiei
umane pânã în zorii „epocii moderne”.
Am venit în Bucureºti în 1983, doar pentru cã
n-am mai putut supravieþui, în ordine strict
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umanã, în oraºul minier Borºa, unde mã stabilisem cu
soþia ºi cei patru copii mici: Epoca de Aur ne lua curentul,
la început ziua, dar apoi ºi noaptea, nu ne mai dãdea
cãldurã la calorifere în iernile geroase de sub gheþarul
Pietrosului, iar în lunile când venea maºina cu butelii de
gaz, era omorul de pe lume. Chiar dacã aº fi rãmas acolo,
nu puteam þine din salarul modest de profesor patru copii
la un liceu bun, cu atât mai puþin la facultate. Aºa cã miam luat lumea în cap, dar aº fi rãzbit mult mai uºor dacã
emigram în strãinãtate, oriunde în lume, decât am rãzbit
la Bucureºti.
În cei aproape 30 de ani de când trãiesc în Bucureºti, nam reuºit sã mã împrietenesc cât de cât cu niciunul dintre
„colegii optzeciºti”, deºi doi ani n-am lucrat nicãieri,
neavând buletin de Capitalã, ci doar am frecventat
cenaclurile ºi cercurile literare bucureºtene (inclusiv
cenaclurile SF ale lui Mironov ºi Cristian Tudor
Popescu). M-am împrietenit de-a lungul anilor cu poeþi
din toatã þara, dar cu niciunul din Bucureºti. Ei nu erau
prieteni nici mãcar între ei, se aflau doar într-o competiþie
literarã, într-un pluton în care alergau împreunã spre o
linie îndepãrtatã de sosire, la podiumul de încununare al
cãreia era gândul ascuns al fiecãruia. Ce m-a ºocat venind
în Bucureºti a fost faptul cã optzeciºtii de aici nu ºtiau mai
nimic despre ce se întâmplã în provincie, în ordine
literarã, ei îºi erau suficienþi lor înºilor ºi grupului lor
închis. Sau, în orice caz, nici unul dintre ei nu se gândea
la poeþii din þarã cu acelaºi drag cu care se gândeau
aceºtia la bucureºteni.
Eram abonat în Maramureº la aproape toate revistele
literare ale României ºi citisem majoritatea cãrþilor care
apãreau atunci, dar am constatat cu stupoare cã
bucureºtenii nu se informau din scris, ci cu
predilecþie din auzite. În mediul aproape exclusiv
oral al provinciei, îþi formai o culturã livrescã
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serioasã, sã poþi supravieþui în ordine spiritualã presiunii
anihilante a mediului „barbar” din jur. Într-un climat
saturat de culturã, cum e Capitala, optzeciºtii de aici se
hrãneau mai mult din oralisme, din schimburile de
informaþii pe la terase, ceaiuri, casa Covaci, apartamentul
lui Nichita din Piaþa Amzei, cenaclurile ºi conclavurile
generaþioniste etc. M-a dezamãgit lipsa unora de culturã
ºi mai ales inconsistenþa multora, în ordine umanã, care
pãreau niºte personaje fragile, crescute în serã, în
atmosfera boemei bucureºtene, incomparabile cu
caracterele tari, care þineau la tãvãlealã, ale unor colegi
optzeciºti din provincie. Fiecare dintre aceºtia avea câte o
biografie americãneascã de self-made-man, cu viaþa luatã
pe cont propriu, de la o vârstã fragedã, cu stagii în minele
de pe Valea Jiului, portul Constanþa, exploatãri forestiere,
ºantiere bucureºtene, cum e cazul unor scriitori ca Alui
Gheorghe, Gellu Dorian, Liviu Ioan Stoiciu, George
Vulturescu, Daniel Corbu, Marian Drãghici, Ioan Es. Pop
ºi mulþi alþii, care au rãzbit în literaturã cu mâinile goale,
pornind din localitãþi obscure ale þãrii, nu trãind liniar ºi
ºters, în umbra unor tutori puternici. Aceºtia le-au netezit
continuu ascensiunea, punându-le pe tavã aproape totul
de-a gata, realizându-se de fapt ei înºiºi ºi recuperându-ºi
propriile biografii ameninþate de comunism prin
promisiunea repurificatoare a noii generaþii.
Bucureºtenii sunt ca o castã închisã în care n-am reuºit
sã pãtrund. Îþi reamintesc, de asemenea, cazul
semnificativ al lui Aurelian Titu Dumitrescu, care i-a
umilit pe toþi cei care-ºi fãceau micul veac al boemei lor
în casa lui Nichita, publicând Antimetafizica, veritabilul
testament literar al poetului, decedat la puþin timp dupã
apariþia memorabilului volum. Optzeciºtii din
preajma lui Nichita (ºi nu numai) s-au simþit
frustraþi cã un oarecare Titu Dumirescu, venit
tocmai de la Slatina, Olt, le-a luat ceea ce pãrea sã
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fie dreptul ºi privilegiul lor exclusiv, aºa cã deºi A.T.D. a
publicat pânã acum un raft valoros de cãrþi de poezie,
fiind unul dintre cei mai productivi optzeciºti, nimeni nu
l-a mai bãgat în seamã, la adevãrata lui valoare, cum ar fi
meritat, fiind ºi azi aproape ignorat ºi uitat cu totul (poate
ºi din cauza temperamentului sãu intempestiv ºi a unor
fluctuaþii biografice). Ca ºi Dan David, de altfel, un poet
cãruia moartea i-a pus poezia eruptivã într-o parantezã
nemeritatã, în raport cu promovarea unor mult mai fragile
personalitãþi poetice optzeciste, dar aflate în preajma unor
factori istoricizanþi, cu putere de decizie canonicã. Ca sã
nu mai vorbim de cazul lui Viorel Padina, uluitor prin
complexitatea ºi consistenþa sa istoricã. Sau de
extraordinarul poet Paul Aretzu, din Caracal, la doi paºi
de Bucureºti, cu amplul poem Amantul universal, sau cu
cele din Cartea Psalmilor, ignorat aproape cu totul de
nucleul optzecist bucureºtean.
Ca sã-þi faci mai exact o idee despre dezamãgirea mea,
o sã-þi spun cã la mine în Maramureº au gãsit gãzduire ºi
ospitalitate mulþi scriitori din Bucureºti, la orice orã din zi
ºi din noapte, unii venind cu familiile ºi fãcându-ºi
concedii întregi în prejma horincii ºi cântecelor mele. Toþi
îmi promiteau marea cu sarea când voi veni în Bucureºti,
iar când am venit într-adevãr, uitaserã cu totul de bunul ºi
pitorescul sãlbatic din þinuturile pãduroase ºi exotice ale
Maramureºului, erau mereu extrem de ocupaþi, sub
presiuni urgente („ºi mai dã-mi un telefon când mai treci
prin Bucureºti”). Aºa se face cã, din dimineaþa când am
descãlecat din trenul de Sighet în Capitalã, a trebuit sã
dorm dupã aceea câteva nopþi în Gara de Nord, pânã m-a
ajutat bihoreanul (pe atunci) Radu Cãlin Cristea sã-mi
gãsesc o gazdã în Drumul Taberei, la capãtul
dinspre grâu al metropolei, spre Domneºti. Iar deatunci pânã azi, timp de aproape 30 de ani, n-am
putut stabili o legãturã cât de cât mai apropiatã, în
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ordine umanã, cu vreun coleg de generaþie. Cred cã ºi
basarabenii au cam acelaºi sentiment penibil când vin în
Bucureºti.
Dragã Dumitru Augustin Doman, dupã aceste
rãspunsuri poate inconfortabile ale mele, îþi doresc
bunãstarea spiritualã sã-þi poþi continua demersul
optzecist în revista Argeº, într-un moment istoric literar
când din legenda generaþiei ’80 mai conteazã doar
structurile de rezistenþã valoricã în timp ale creaþiei
fiecãruia dintre noi. Mulþi din actualii optzeciºti
istoricizaþi temporar de context vor scãdea în strãlucire,
cu trecerea timpului, în timp ce vizibilitatea istoricã a
construcþiei mele numite Omul disponibil, deocamdatã în
eclipsã, va creºte miraculos cu trecerea anilor. Iar
miracolele se întâmplã doar cu cei care cred în miracole.
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