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Braşovul rămâne pentru mine un oraş magic, 
în care năzuiesc să mă întorc într-o zi. 

Iulian CĂTĂLUI: Pentru început, aş dori să ne povestiţi câte 
ceva despre Braşov, anii de copilărie, şcoala, Liceul „Şaguna” 
etc.
 
Octavian SOVIANY: Nu-mi pot imagina că m-aş fi putut 
naşte în altă parte decât la Braşov. E un oraş de care mă simt 
legat prin toate fibrele mele sufleteşti: aici am copilărit, aici am 
învăţat să scriu şi să citesc, aici m-am îndrăgostit pentru prima 
oară, aici am început să mă joc de-a literatura, aici e mormântul 
părinţilor mei. Am copilărit pe strada Aurel Vlaicu, undeva în 
apropierea fostei gări Suburbiu. Deşi părinţii mei au fost nişte 
oameni simpli, chiar foarte simpli (tata – electrician, mama – 
croitoreasă), Dumnezeu a vrut ca-n copilărie să beneficiez de o 
mică educaţie artistică. Tata nu citea decât programul de radio 
(televiziune încă nu exista), mama era în schimb o mare cititoare 
de romane şi poseda chiar şi o bibliotecă, în care puteai găsi nu 
doar romanţurile siropoase din interbelic (gen Neastâmpăr de 
Octav Dessila), ci şi Maitreyi sau Anna Karenina. Unele dintre 
aceste cărţi aveau şi ilustraţii, la care mi se îngăduia să mă uit, 
iar ceva mai târziu (după ce mi-am descoperit – vorba vine! – 
talentele plastice) să le şi colorez. De pe la 3-4 ani au început să 
mi se citească poveşti. Îmi citeau toţi: tata, mama, bunică-mea), 
iar cu vremea, aceste lecturi au devenit un fel de ritual zilnic. 
Indiferent dacă aveau treabă sau nu, indiferent dacă aveau chef 
sau nu, părinţii mei trebuiau să-mi citească, iar pentru asta 
aveam metodele mele de persuasiune: urlete, lacrimi, tăvăliri pe 
jos etc., ce mai, eram micul terorist al familiei! Cred că prima 
carte care mi s-a citit a fost o culegere de basme româneşti 
intitulată A fost odată ca niciodată. Au urmat apoi Andersen, 

Iepuraşul încrezut, de un autor sovietic (Serghei Mihalkov, 
n.n.), fraţii Grimm, Nuieluşa de alun de Călin Gruia, basmele 
lui Vladimir Colin, legendele lui Alexandru Mitru. Iar ceva mai 
târziu, O mie şi una de nopţi (în ediţie pentru copii) şi poveştile 
lui Wilhelm Hauff pe care le citesc şi azi cu mare plăcere şi le 
socotesc cele mai frumoase poveşti pe care le-am auzit vreo-
dată. O altă sursă de educaţie artistică era difuzorul. La noi în 
casă difuzorul mergea toată ziua, iar teatrul la microfon (care 
s-a numit mai apoi teatru radiofonic) era urmărit cu religiozi-
tate de întreaga familie. Şi nu se difuzau numai piese proletcul-
tiste (Citadela sfărâmată de Horia Lovinescu, Cetatea de foc de 
M. Davidoglu, Vlaicu şi feciorii lui de Lucia Demetrius erau în 
topul dramaturgiei din anii 50). La difuzor am ascultat pentru 
prima dată o bună parte din piesele lui Shakespeare (bunăoară 
Macbeth cu Emil Botta în rolul titular, Richard al III-lea, cu Ion 
Manolescu), Hoţii şi Don Carlos, o dramatizare după Învierea 
lui Tolstoi (cu George Vraca), Revizorul lui Gogol, Bădăranii 
lui Goldoni (lui tata nu-i plăceau decât comediile şi era un mare 
fan al filmelor cu Stan şi Bran, ca şi al poveştilor cu Păcală), 
piesele lui Caragiale şi Alecsandri, dar şi Zăpadă în toiul verii – 
o dramă chinezească cu fantome, care m-a impresionat foarte 
puternic şi m-a făcut să tremur de frică. Duminica se mergea 
invariabil la film. Mergeam la cinema „Tractorul” – un cine-
matograf muncitoresc care funcţiona în clubul fabricii de trac-
toare şi unde biletul costa numai un leu. Acolo am văzut multe 
filme ruseşti, unele bune (Balada soldatului, Zboară cocorii – cu 
Tatiana Samoilova, Soarta unui om – cu Serghei Bondarciuk), 
dar şi o ecranizare (pare-se, tot rusească) după Odiseea, dar şi 
Război şi pace (în variantă americană), dar şi Contele de Monte 
Cristo, dar şi Mănăstirea din Parma (cu Gérard Philippe), dar 
şi Mizerabilii (cu Jean Gabin), dar şi Valurile Dunării (primul 
film al lui Liviu Ciulei, în care debuta, dacă nu mă înşel, şi Irina 
Petrescu). Mai trebuie să spun că şi unii dintre vecinii noştri 
aveau preocupări artistice: doamna Farcaş picta (case ţărăneşti 
şi peisaje din Sighişoara, niciodată portrete), iar fiul ei, domnul 
Emil cânta (nu ştiu cât de bine) la pian, vioară, trompetă şi 
acordeon. Probabil sub înrâurirea doamnei Farcaş am început şi 
eu să pictez. Cu acuarele, pe bucăţi de carton, asistat de maică-
mea, care intervenea mereu cu retuşuri şi se dovedea mult mai 
talentată ca mine. Una dintre capodoperele noastre comune, 
care reprezenta un castel, a împodobit câţiva anişori buni 
latrina familiei Soviany. Şi pentru ca educaţia mea artistică să 
fie completă, timp de vreo doi ani maică-mea m-a obligat să iau 
lecţii de pian (era o modă în sensul ăsta pe vremea aceea). Dar, 
spre marea ei supărare, m-am dovedit un antitalent, iar urechea 
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mea muzicală nu era cu mult mai brează decât cea a unei girafe. 
Din păcate, părinţii mei nu m-au dus niciodată la teatru. La 
teatru aveam să merg abia ceva mai târziu, după ce am devenit 
elevul Şcolii Nr. 15, peste drum de Ţigandomb (astăzi Colina 
Universităţii), unde ne dădeam iarna cu sania. La această şcoală 
m-am îndrăgostit de istorie, pentru că Dumnezeu a vrut să am 
o profesoară extraordinară: Elena Naghiu. Apoi au urmat anii 
de la „Şaguna”, cu dascăli de excepţie precum Constantin Cuza 
(care mi-a încurajat primele bâlbâieli literare, Spiru Hoidas 
(care, în plin regim comunist, ne sfătuia să citim Biblia), Mircea 
Băltescu, Ion Topolog, Dora Pârvulescu, Tamara Arbănaş, 
Melania Mişarca, Dan Mihăilescu, Hermann Lang… Mi s-a 
întâmplat să am colegi precum Alexandru Andrieş, Alexandru 
Muşina, dar mai cu seamă Radu G. Ţeposu, cu care am stat în 
aceeaşi bancă şi am pus la cale şotii şi năzdrăvănii despre care 
s-ar putea scrie o carte întreagă. Pe vremea aceea, la Şaguna 
exista un cenaclu, dar mai ales exista un aşa-zis Club al Artelor 
Moderne, unde am auzit pentru prima dată despre Eugen 
Ionescu, Kafka sau Samuel Beckett. Vedeta acestor întâlniri era 
Sandu Muşina, mereu polemizând cu absolut toată lumea şi 
mereu cu un fular roşu la gât. Ca să concluzionez: pentru mine 
„Şaguna” n-a fost o şcoală, a fost o stare de spirit, aşa cum şi 
Braşovul rămâne pentru mine un oraş magic, în care năzuiesc 
să mă întorc într-o zi. Dacă m-am născut aici, s-ar cuveni să 
mor tot aici, nu-i aşa? Astăzi l-aş vrea puţin mai activ din punct 
de vedere cultural, puţin mai viu, puţin mai apropiat de marile 
sale tradiţii.

I.C.: În Dicţionarul General al Literaturii Române, se spune că 
în adolescenţă aţi învăţat multe despre literatură de la poetul 
săceleano-braşovean Darie Magheru, care a experimentat „noi 
registre ale poeticului şi ale literaturii”. Cu ce anume v-a înflu-
enţat Darie Magheru pe plan literar, „resurecţia baladescului”, 
manierism, barochism, nonconformismul său etc.?

O.S.: Întâlnirea mea cu Darie Magheru a fost, fără doar şi 
poate, providenţială. De la el am învăţat că poezia este unul 
dintre acele lucruri de o gravitate extremă, pentru care uneori 
se plăteşte cu viaţa. Iar Darie a plătit-o cu viaţa. Din cauza asta 
obişnuiesc să le spun tinerilor care îmi arată primele lor încer-
cări poetice că nu tebuie să scrie decât dacă simt că n-au încotro. 
Poezie – obişnuia să spună Darie – e atunci când îţi curge sânge 
din nas. Şi apoi, trebuie ştiut că în anii 1970, garsoniera lui de 
pe strada Saturn, unde mi-am petrecut o parte însemnată din 
adolescenţă, era o oază de nonconformism, la uşa lui Darie se 
termina Republica Socialistă România şi începea un teritoriu 
liber de orice îngrădire şi de orice prejudecată. Evident că des-
chiderea spre baladesc, barochismul său etc. din primele mele 
volume de poezie sunt şi rezultatul influenţei lui Darie. Dar, 
înainte de toate, el a fost un om de o mare calitate sufletească 
şi, din acest punct de vedere, nu ştiu dacă i-am înţeles lecţia în 
totalitate. Şi a fost, desigur, şi un personaj incomod într-o eră 
a ticăloşilor, cărora poetul nu se sfia să le arate cu degetul faţa 

adevărată... De asta a fost marginalizat. De asta, poate nici azi 
scrierile sale nu se bucură de preţuirea pe care ar merita-o. 

I.C.: Aţi activat în cenacluri literare la Braşov („Astra”, 1969-
1973), Cluj („Echinox”, 1975-1979), Bucureşti („Cenaclul 
Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti”, condus de poeta şi scriitoa-
rea Nora Iuga, din 1998, cenaclul „Euridice”, condus de teoreti-
cianul şi criticul literar Marin Mincu, între 2002-2003) etc. Cum 
era viaţa de cenaclu înainte de 1989 şi după Revoluţie? În ce fel 
se practica sau cum acţiona cenzura, evident înainte de 1989? 

 Am reuşit să fiu totuşi unul dintre ultimii autori 
care a beneficiat de un volum de debut individual

O.S.: E mai interesant să vorbim despre cenaclurile de dinainte 
de 1989, unde funcţionau cenzura şi autocenzura şi de unde 
informatorii erau nelipsiţi. Şi tocmai de aceea surveneau 
adesea tot felul de întâmplări desprinse parcă din literatura 
absurdului. Îmi amintesc, bunăoară, că, pe la 18 ani, citeam 
în cenaclul „Astra” un ciclu de poezii total inocente, intitulat 
Muntele Cenuşii, iar după lectură, o doamnă oarecare se ridică 
şi spune ceva de genul: „Muntele Cenuşii... da, da... Munte este 
Ceahlăul... Munte este Retezatul... Munte este Sadoveanu... 
(stupoare în asistenţă, dar locutoarea vine cu lămurirea)... 
Muntele literaturii române, nu-i aşa? Dar un munte de cenuşă? 
Şi mai ales un munte de cenuşă în zilele noastre? Nu ştiu 
to’arăşu’ ce-a vrut să insinueze...” Mai îndeaproape am avut 
însă de-a face cu cenzura la debutul editorial. Încredinţasem 
Ucenicia bătrânului alchimist, deşi locuiam la Bucureşti, Editurii 
Dacia, pentru că pe vremea aceea eram foarte legat de Clujul 
în care mi-am petrecut studenţia şi am avut privilegiul să fac 
parte din redacţia „Echinoxului”. Ei bine, la puţin timp înainte 
de apariţia volumului primesc un telefon de la redactorul meu 
de carte: să mă prezint de urgenţă la Cluj cu 15-20 de poeme 
noi (neapărat şi câteva patriotice!), căci sunt probleme mari cu 
cenzura (care, teoretic, fusese desfiinţată de Ceauşescu!). Acum, 
poeme patriotice „pe linie” nu aveam, aveam, însă, în schimb, 
un ciclu intitulat Tripticul Mioriţa, precum şi câteva poezii „cu 
voevozi”, scrise şi ele sub influenţa lui Darie Magheru. Le-am 
luat pe acelea. La editură, am aflat ce se întâmplase: tovarăşilor 
de la cenzură le căşunase pe ciclul care dădea titlul volumului 
(acesta era partea cea mai solidă a cărţii) şi pe câteva poeme de 
dragoste, în care li s-a năzărit că aş descrie (Doamne, fereşte!) 
un viol... Şi au început negocierile... Am salvat Ucenicia, am 
scos poemele de dragoste, am băgat „voevozii”. Iar după trata-
tive care au durat o zi-lumină am bătut palma: mi s-a promis 
că de acum încolo totul rămâne bătut în cuie, nu se va mai 
modifica nicio virgulă, iar cartea apare în două săptămâni. De 
apărut a apărut, ce e drept, dar cu nişte schimbări aiuristice de 
cuvinte sau chiar versuri întregi, comise fără consimţământul 
meu. De exemplu: „Plânge soarele din rană”, în loc de „Plânge 
viermele din rană”; „Licori ca să facă femeile-agave” (?!), în loc 
de „Licori ca să facă femeile sterpe” (În anii aceia femeile, de, 
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nu aveau voie să fie sterpe!!!). Prin experienţe asemănătoare 
au trecut toţi colegii mei de generaţie... O poetă îmi spunea 
cândva că i s-a cerut să scoată dintr-un text cuvântul „porto-
cală”, iar, atunci când şi-a manifestat nedumerirea, i s-a răspuns 
scurt şi cuprinzător: Cum, d-voastră nu ştiţi că nu se găsesc 
portocale? Cam aşa se scria istoria literaturii în anii 1980... Am 
reuşit să fiu totuşi unul dintre ultimii autori care a beneficiat de 
un volum de debut individual. La puţin timp după aceea, sub 
pretextul economiei de hârtie, au fost inventate volumele de 
debut colective. 

I.C.: Cu ocazia debutului dvs., vol. Ucenicia bătrânului alchimist 
(1983, Editura Dacia – Cluj), aţi fost catalogat drept un optze-
cist „netipic” sau chiar „disident”, în răspăr cu majoritatea cole-
gilor de generaţie, echinoxist, menestrel, trubaduresc-baldin, 
livresc, manierist, dar şi onirist leoniddimovian. Cum apreciaţi 
acum aceste etichetări şi ce părere aveţi despre încadrarea dvs. 
în generaţia 80?

O.S.: Din punct de vedere cronologic, vrând-nevrând, apar-
ţin generaţiei 80. Dumitru Ţepeneag m-a considerat mereu un 
oniric întârziat, iar Claudiu Komartin afirma despre mine că 
aş fi decanul de vârstă al generaţiei 2000. E cel mai frumos 
compliment care mi-a fost adresat vreodată.... Personal, însă, 
nu cred în sistemul generaţionist, de care, la noi, ca nicăieri în 
alte părţi, se abuzează enorm. Să admitem totuşi că Ucenicia 
bătrânului alchimist îi aparţine unui optzecist atipic. Ce să fac? 
Mi-a plăcut totdeauna să înot împotriva curentului. 

I.C.: De ce n-aţi mai publicat nimic între volumul de debut şi 
următorul, cel din 1995, Cântecele desăvârşirii interioare? 

O.S.: Pentru că nu s-a mai putut. În perioada 1983-1990, 
am publicat două grupaje de versuri (unul în „Astra”, altul în 
„Amfiteatru”) şi (tot în „Amfiteatrul”) patru sau cinci eseuri. 
Încercările mele de a scoate un al doilea volum de versuri (fie 
tot la Dacia, fie la Editura Eminescu) au eşuat de fiecare dată. 
De ce? N-am nici cea mai mică idee. Anii aceştia în care n-am 
publicat aproape nimic mi-au fost însă de mare folos, am acu-
mulat mult prin lecturi şi mi-am dat cât de cât seama cam ce 
vreau să fac eu în literatură. 

I.C.: V-aţi afirmat şi ca istoric şi critic literar, teoretician chiar, 
bine documentat, dar şi pătrunzător, filosofico-ironic, erudit. În 
masiva carte Textualism, postmodernism apocaliptic (teza dvs. de 
doctorat) aţi realizat o „amplă panoramă” a literaturii române 
din ultimul deceniu al secolului al XX-lea, însă importante 
sunt cele două eseuri „introductive şi concluzive” ale celor două 
volume, cu viziunea despre „apocaliptic” (şi Umberto Eco are 
o carte intitulată Apocaliptici şi integraţi) ce ar include atât tex-
tualismul, cât şi postmodernismul, acestea nefiind decât nişte 
forme particulare ale ultimelor faze ale culturii zise burgheze, 
care e cultura „dorinţei de moarte” etc. De ce s-a insistat aşa 

de mult la noi pe postmodernism, apărut la peste 20 de ani de 
la debutul în S.U.A. în anii 1960, ce a produs valoros acesta în 
plan literar? Dar textualismul, ivit în Franţa „Tel Quel”-ului, 
sunt reprezentanţii „Şcolii de la Târgovişte” (Radu Petrescu, 
„MHS”-ul, Costache Olăreanu) textualişti şi precursori ai post-
modernismului, mai ales că în vol. Apocaliptica textului, aţi mers 
pe urmele francezilor şi al conceptului lui Comolli de „cvasi-
tate”, ideea fiind aceea că „textualiştii fac din trup o teorie şi din 
teorie un lung experiment” (prin optzeciştii Mircea Nedelciu, 
Gheorghe Crăciun sau Gh. Iova)? S-au arătat deranjaţi repre-
zentanţii generaţiei 80 de aceste două cărţi ale dvs.? 

O.S.: În momentul relativului dezgheţ cultural din anii 1960, 
critica românească s-a trezit cu un pas în urma contextului cri-
tic european şi chiar a producţiei literare curente. Iniţial, ea a 
urmat modelul foiletonisticii interbelice, ulterior, dar abia în 
anii 1980, începe să se vorbească despre textualism sau postmo-
dernism, manifestări care prin alte părţi nu mai erau de mult de 
ultimă oră. Personal, consider noţiunea de postmodernism prea 
vagă, prea alunecoasă, iar în cărţile mele de critică (mai ales în 
Cinci decenii de experimentalism, publicată în două volume la 
„Casa de pariuri literare”) am încercat s-o substitui, pe urmele 
lui Marin Mincu, prin aceea că experimentalismul (apocalip-
ticul) este solidar cu un orizont existenţial nihilocentric şi se 
înscrie printre manifestările unei culturi care pare a fi cea a 
dorinţei de moarte. N-au existat semne vădite în acest sens. 
Desigur însă pe unii dintre ei îi va fi iritat faptul că manifest 
anumite rezerve în privinţa postmodernismului. Dacă postmo-
dernismul a întrunit in anii 80 mai multe adeziuni decât tex-
tualismul, el nu s-a bucurat totuşi de o recunoaştere unanimă, 
cu atât mai mult cu cât noţiunea însăşi este încă departe de a fi 
clarificată în totalitate. Dar, dacă literatura deceniului nouă nu 
este postmodernistă, ea nu este însă, cu siguranţă, în totalitatea 
ei, nici textualistă. În timp ce postmodernismul poate fi redus 
la o ideologie a neantului care transformă hedonismul consu-
mist într-o virtute superlativă, textualismul, la rândul său, (cel 
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puţin în elaborările gânditorilor de la Tel Quel) se dovedeşte 
solidar cu perspectiva nihilocentrică a mundus-ului apocaliptic. 
Spre deosebire de postmodernismul care tinde să-şi disimuleze 
dimensiunile ideologice, tel-quel-ismul nu a făcut niciodată un 
secret din opţiunile sale politice rive gauche, autodefinindu-se ca 
o critică a culturii capitaliste, care îşi propune să demaşte carac-
terul de „producţie” al literaturii, ajungând astfel la noţiunea 
de text. Una din principalele surse filosofice ale acestei gândiri 
este marxismul, un marxism care şi-a pierdut însă aproape în 
totalitate accentele subversive la adresa establishment-ului bur-
ghez, de vreme ce conceptele sale „clasice” au început să se fan-
tomatizeze, nemaicorespunzând structurilor societăţii actuale... 
Dubioase de la început, pentru că au o existenţă mai mult teo-
retică decât reală, categoriile marxismului îşi pierd şi mai mult 
actualitatea într-o societate tot mai masificată, în raport cu care 
noţiuni cum ar fi cele de „burghezie”, „proletariat” sau „luptă 
de clasă” au devenit, în mod evident, anacronice. Astfel încât 
marxismul grupării Tel quel va fi un marxism „metastatic”, care 
funcţionează cumva „în gol”, căci nu-şi mai are finalitatea decât 
în el însuşi, e „demascator” doar de dragul „demascării”, marcat 
de „hipertelie” şi de „isteria cauzalităţii”. El e solidar cu o teorie 
a textului care pune accentul pe absenţa Sensului, pe ruptura 
totală dintre un semnificat (dat mereu ca absenţă-prezenţă) şi 
un semnificant înţeles ca o textură de semne în totalitate opace 
(adică „obscene”) susceptibile de a fi supuse unui număr infinit 
de permutaţii şi combinări, care permit actualizarea unor serii 
nesfârşite de sensuri posibile. Hedonismul consumist al post-
modernismului se converteşte aici într-o apocalipsă a semnelor, 
iar textualismul se dovedeşte a fi doar una dintre formele sub 
care se particularizează nihilocentrismul culturii apocaliptice, o 
ideologie a neantului, care postulează în ultimă instanţă (după 
moartea lui Dumnezeu şi a omului, a metafizicii şi a istoriei) 
moartea limbajului. 

I.C.: Există o ruptură între generaţia 80 şi cea „nouăzecistă”, 
reprezentanţii generaţiei 90 declarând că resping postmoder-
nismul optzecist, „autenticismul”, „realitatea cotidiană”, deşi 
Mircea Cărtărescu spunea că „nouăzeciştii” nu aduc nimic 
nou? 

Nu trebuie uitat că poezia de după 1990 
a beneficiat de o libertate de expresie totală, 

de care optzeciştii n-au avut parte la începuturile lor. 

O.S.: Poeţii generaţiei 90 provin din „aripa radicală” a optze-
cismului, sunt autorii care n-au putut sau n-au vrut să publice 
în deceniul anterior, neacceptând compromisul cu autorităţile 
comuniste şi care manifestă anumite rezerve faţă de producţia 
lirică a colegilor lor de promoţie. Reproşându-le „esopismul”, 
aşadar critica doar aluzivă a realităţilor din epoca Ceauşescu 
(cu alte cuvinte – neangajarea politică), lipsa de apetit pentru 
sacru şi lipsa de deschidere spre social, spiritul „băşcălios” sau 

substituirea realităţii de zi cu zi prin aceea a cărţilor şi a biblio-
tecii. Ceea ce propun ei este o „radicalizare” a viziunii, în direc-
ţia trivialităţii mizerabiliste şi a abjecţiei, legată de explorarea 
zonelor sordide ale cotidianului, dar şi de valorificarea sexua-
lităţii ca temă poetică, precum şi o radicalizare a discursului, 
orientat spre zonele marginale ale limbajului: notaţia pigmen-
tată argotic, dialogul colocvial şi obscenitatea. Există, fireşte, 
mutaţii, dar acestea sunt mai degrabă de ordin cantitativ. Şi 
apoi, nu trebuie uitat că poezia de după 1990 a beneficiat de o 
libertate de expresie totală, de care optzeciştii n-au avut parte 
la începuturile lor. Afirmaţia lui Mircea Cărtărescu este aşadar 
parţial îndreptăţită. 

I.C.: V-aţi impus şi ca prozator, cu microromane şi romane 
pline de poezie, poematico-onirice, aş spune, dar şi experimen-
tal-textualiste, fragmentariste, carnavaleşti, precum: Textele de 
la Montsalvat (1997) şi Textele de la Montenegro (2003), şi aţi 
surprins plăcut lumea literară cu picaresc-crepuscularul roman 
Viaţa lui Kostas Venetis (2011). Acesta din urmă este cumva 
şi un roman al morţii, al „dorinţei de moarte”? Şi vreau să vă 
întreb cum aţi perceput comparaţia romanului dvs. cu legen-
darul roman al lui Mateiu Caragiale, Craii de Curtea-Veche, cu 
operele narative ale lui Eugen Barbu (Princepele şi Săptămâna 
nebunilor), dar şi cu, în opinia mea, creaţiile decadentişti-
lor D’Annunzio, Huysmans ori Wilde, cu nişte romane gen 
Parfumul, de Patrick Süskind ori cu picarescul unor Cervantes, 
Quevedo, Lesage, Baroja sau chiar Saul Bellow (din Aventurile 
lui Augie March)? 

O.S.: Cred că n-au greşit cei care au catalogat Viaţa lui Kostas 
Venetis drept un roman decadent şi crepuscular. Şi dacă este 
adevărat că agresivitatea (acea agresivitate superlativă pe care o 
dovedeşte în paginile romanului Kostas) este, după cum credea 
Freud, o formă prin care se manifestă aşa-numita pulsiune a 
morţii, fireşte că putem vorbi şi despre un roman al dorinţei 
de moarte. Şi, în această ordine de idei, referinţele la autorii pe 
care i-aţi enumerat sunt cât se poate de juste. 

I.C.: Aţi fost şi un sprijinitor al tinerilor scriitori din „generaţia 
2000”, cum vedeţi, apreciaţi, acum, ceea ce au realizat ei în plan 
literar? Spre ce ce îndreaptă surprinzătoarea şi complexa litera-
tură română, încă puţin cunoscută în Occident, în lume? 

O.S.: În perioada 2000-2005 (să zicem), producţia literară a 
generaţiei 2000 a reprezentat poate partea cea mai vie a lite-
raturii române. Dar se pare că aceşti tineri şi-au epuizat destul 
de repede resursele, iar după două sau trei cărţi, mulţi dintre ei 
(din fericire nu toţi) încep să dea semne de oboseală. Spre ce 
se îndreaptă literatura română (şi literatura în general)? N-am 
nici cea mai mică idee. Peste 50 de ani, poate nici nu va mai 
exista vreo literatură. Civilizaţia cărţii a şi fost înlocuită deja de 
cea a imaginii…

Interviu


