Cronicar : critică literară
Felix Nicolau

„Identitatea e redusă destul de repede la loialitate”.
(Leon Wieseltier, Împotriva identităţii)
Lui Gheorghe Mocuţa îi datorez descoperirea că mă simt
bine printre nouăzecişti. Cartea lui, Printre nouăzecişti *, Editura
Tracus Arte, este o privire de sus, sintetică, dar nu foarte de sus,
căci multe analize sunt rezultatul scrisului de front, ca salvă de
răspuns imediat asupra promoţiei ’90. În plutonul acestei promoţii sunt recrutaţi cei despre care criticul a avut ocazia să scrie
de-a lungul anilor, creatori de vârste şi maniere diverse. Din acest
conglomerat reiese că firul roşu al grupării este o anumită intelectualizare – ce-i drept, mai relaxată decât la optzecişti – a substanţei literare. Altminteri, devine vizibilă şi perspectiva dinspre vestul
extrem către restul ţării, căci sunt selecţionate în echipa de vis şi
nume mai retractile. Deloc rău acest fapt, ba mă convinge încă
odată de necesitatea istoriei literare produse de centrele mai mici,
dacă ne dorim un canon complex şi flexibil, deci viabil.
Într-un capitol introductiv, criticul aminteşte că mai totul
a pornit de la Cenaclul Universitas, înfiinţat şi păstorit de Mircea
Martin. Spun „mai totul” pentru că subsemnatul, de exemplu,
n-am avut cu mentorul bucureştean decât contacte de verificare
(examene, va să zică), neurmate de efluvii de simpatie reciprocă.
În 1994, preia ştafeta un „critic-orchestră”, Dan-Silviu Boerescu,
care publică în colecţia „Nouăzeci” a Editurii Phoenix, volumul Sfâşierea lui Morfeu 90, oarecum în linia Dezmembrării lui
Orfeu, cartea lui Ihab Hassan. Dacă americanul evidenţia latura
„tăcută” a postmodernismului, viitorul playboy-ist remarcă relaxarea graniţelor lexicului şi balcanismul „puradeilor nouăzecişti”
în comparaţie cu artroza maioresciană a optzeciştilor. Şi Cristian
Popescu, cu zece ani înaintea Manifestului fracturist (1999), respingea dezideratele direcţiei ’80 în numărul prim al suplimentului „Nouăzeci” (noiembrie, 1990). Laurenţiu Ulici le acorda şi el
teren de joacă în revista „Luceafărul” noilor speranţe, iar Marin
Mincu absorbea 11 nume dintre ei în O panoramă critică a poeziei româneşti din secolul al XX-lea. Tot Mincu i-a aşezat faţă-n
faţă la Cenaclul „Euridice” pe optzecişti, nouăzecişti şi douămiişti. Rezultatele au fost adesea contondente... Mincu preciza, în
limbajul lui codat, că nouăzeciştii au adus un „spor «clinic» de
autenticitate”, că s-au apropiat de „gradul zero al comunicării”, că
au aruncat pe geam „iluzia estetică depăşită a înaintaşilor textualişti” şi că aceştia „simulează atât de perfect actul posesiei realului”. Suspicios muşchetarul şi nu fără motive...
Reproşuri şi încurajări dinspre 80 către 90
Considerată de mulţi o „generaţie sandwich”, o podişcă de
trecere doar, promoţia ’90 a văzut câţiva membri ai ei simţindu-se
mai fericiţi dacă erau anexaţi la promoţia ’80. Şi Al. Cistelecan
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vedea în gruparea ’90 o „generaţie artizanală”, „alcătuită de fapt
din optzecişti întârziaţi”. Iar Dumitru Chioaru considera că cele
trei valuri de poeţi, ’80, ’90 şi 2000, alcătuiesc o generaţie de creaţie (confirm lui Tudor Vianu) a „poeziei postmoderne”. Gheorghe
Mocuţa subscrie acestei opinii, eu nu, ceea ce face lucrurile mai
interesante.
Discutând „Nucleul nouăzecist”, criticul menţionează
Manualul de literatură editat în 2004 de Nicolae Tzone şi face
observaţia că mişcarea literelor nouăzeciste „tot de la Râm-ul optzecist se trage, fiind o încercare de revitalizare a optzecismului
supralicitat şi obosit”. În ce mă priveşte, citesc literatură optzecistă ca pe un exponat muzeal captivant ca abordare şi inactual în
proporţie de 80%, deşi n-au trecut decât două decenii şi jumătate
de la sigilarea ei oficială.
Urmează consideraţii sintetice asupra artei celor din
nucleul tare. Daniel Bănulescu poetizează dificultos, iar „expresia
criptică, bolborosită alternează cu discursul limpede”. El aduce în
poezie condiţia fizică şi viaţa de sportiv, precum şi titluri ironicbombastice: Ziua în care am fost publicat (1997), Te voi iubi pân’la
sfârşitul patului (1993), Te pup în fund, Conducător iubit! (1994)
sau Republica Daniel Bănulescu (2000).
Altă partitură interpretează Mihail Gălăţanu, comparat la
debut cu Rimbaud, Esenin şi Labiş, ceea ce denotă tipul de retorică furioasă, pătimaşă şi enormă folosit. N. Tzone îl vedea ca pe

ASTRA – 3-4, 2014
www.revista-astra.ro/literatura/

Cronicar : critică literară
„Vezuviul nouăzecismului românesc”, cont ţinând că a vandalizat
poezia patriotică şi că a fost urmărit penal „pentru defăimarea
ţării şi atentat la bunele moravuri”. Această revanşă a „valului
nouăzecist asupra canonului optzecist” a contribuit şi la „zdruncinarea civilizaţiei băştinoase”. Excelent mai remarcă Gheorghe
Mocuţa că „evoluţia lui spre proză îl salvează de manierism” – căci
şi nouăzeciştii au boala repetiţiei infinite.
La Ioan Es. Pop se evidenţiază „nonşalanţa (...) cu care
aminteşte de limbajul şi de ruptura mazilesciană”, dar şi asemănarea de viziune cu Cristian Popescu.
Discutând despre creaţia lui Cristian Popescu, la fix formulată este următoarea observaţie: „Corpusul scripturilor nouăzeciste s-a scris printr-un fel de «imitatio Popescu»”. În aceeaşi
filiaţie clericală vine şi remarca: „mântuitorul nouăzecismului s-a
născut din coasta lui Caragiale, pe filiera Urmuz şi a avangardiştilor”. La afirmaţia că „păcat că n-a apucat să-şi scrie capodopera”
nu prea subscriu. După ce am alcătuit o selecţie de 111 cele mai
bune poeme ale lui Nichita Stănescu, mi-am dat seama că Popescu
e încă aici, contemporan nouă, în timp ce Stănescu devine exponat muzeal la galop.
În Lucian Vasilescu, vikingul, „Eric cel Roşu”, criticul vede
un fel de DJ al textelor şi îi apreciază „echilibristica elegantă între
poem şi proză”.
Revenind la Cristian Popescu, problema ar fi transcrierea
lui Cioran şi scriitura revoltată de tip pop-art. Dar acest „Mitică
postmodern” rămâne atât de actual pentru că a ştiut să domolească
patetismul şi fervoarea cioraniene cu ajutorul constantei (auto)
ironii. Ironia este tandră, dar nu stridentă. Optzeciştii mereu au
căutat să-i anexeze pe nouăzecişti, dar ca pe nişte vasali. Şi poate
că de aici impactul la public al creaţiilor nouăzeciştilor: din cameleonismul, hibridizările şi experienţele neomogene pe care ei le-au
practicat a rezultat ceva variat, torsionat şi mai aproape de întortocherile vieţii, decât de purităţile şi artificiozităţile artei.
Între Caragiale-Urmuz şi Cioran
Discutarea prozei pleacă de la exoticul românesc al lui Radu
Aldulescu. Acesta ar fi şi el ancorat în optzecism, pentru că pune
accent pe antropocentrismul anunţat programatic de Alexandru
Muşina. Exotismul romanelor sale ar fi dat de scanarea zonei
„underground a mahalalei bucureştene”. Realismul „dur [...] în
care poeticitatea, pitorescul, specificul şi cruzimea” ar explica
impactul la cititor. Or, exact aceste ingrediente optzeciste au
diminuat serios modernitatea scriiturii lui Aldulescu. Mahalaua
bucureşteană şi de aiurea şi-a schimbat profilul între timp, iar cititorii mai tineri de 40 de ani nu se mai regăsesc în aceste romane
verbioase şi adesea lirice.
Horia Gârbea este un „exterminator providenţial [...] un
Alexandru cel Mare al decadenţei şi al măririi prematurei noastre
rătăciri”. Apare, aşadar, ideea decadenţei, în combinaţie neostoită
cu miticismul caragialian. Acesta ar fi insolitul nouăzeciştilor.
Simona Popescu montează o „sublimă compilaţie” în care
„poezia e un commentarius perpetuum, ca la Mircea Ivănescu”.
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Cum spuneam, rafinamentul livresc al optzeciştilor a fost cultivat
şi de nouăzecişti, uneori chiar exacerbat, în sens că ludicul este
învârtoşat cu referinţe şi citate.
Toţi nouăzeciştii sunt disperaţi (chiar desperados, în sensul acreditat de Lidia Vianu), însă cea mai gravă disperare este
a lui Andrei Bodiu. Spre deosebire de comilitoni, el recurge la
„expresia monocromă şi monosilabică”, renunţând la „retorica
violentă şi la meta-discursul coroziv”. Protagonistul poeziei lui
ar fi musilianul om fără însuşiri „care se hrăneşte din experienţa
eşecului”. Imaginea salahorului birocratic este predominantă şi de
rău augur, aşa cum s-a dovedit, din păcate.
Iustin Panţa ar împinge latura urmuziană şi caragialescă
a lui Cristian Popescu către nuanţe cioraniene, adică detaşate şi
lucide.
Aici se încadrează şi himeristul Vasile Baghiu, „inspirat
de poetica răului romantic”, cu manifestările specifice: călătoria,
transfigurarea, ştiinţa şi moartea. Influenţele, agil identificate, ar
fi Gérard de Nerval, Blecher, Bacovia şi Ben Corlaciu.
Nouăzecişti de graniţă ar fi Vasile Leac şi Gelu Vlaşin, al
cărui Deprimism face trecerea la „noua simţire a douămiiştilor”.
Înfiinţând „curente cu un singur reprezentant”, Vlaşin aduce în
scenă „Omul-decor”, posttotalitarul cu vise înfrânte, urmaş al stănescianului „om fantă”, bântuit de ideologia totalitară.
Manifestul deprimist a fost publicat pe LiterNet la 16
august 2004, imediat după Utilitarismul lui Adrian Urmanov,
2003, şi concomitent cu Performatismul lui Claudiu Komartin
(care nu e deloc al lui Komartin, ci al lui Raoul Eshelman).
Atotcuprinzătoarea revoltă vlaşiană pune în scenă apocalipse personale cu orar minuţios şi intensificate de spaţii albe pe pagină.
Aceasta este scriitura turn, obsedată să disloce sintaxa.
Promoţia îşi are şi un Don Juan în persoana lui Robert
Şerban, care se lansează cu Fireşte că exagerez, 1994, şi se specializează cu Odyssex, 1996. Spune criticul: „La prima lectură poezia
lui lasă impresia unui joc de şah între două partide de sex”.
Sexuală, dar la modul crâncen, visceral, este şi poezia
Rodicăi Draghincescu, debutantă cu fiecare avem sub pat nişte
fotografii de care ne este ruşine (1995). „Antipoezia se naşte în jurul
spectacolului trupului” şi mizează pe „anticalofilie şi anti-sentimentalism”. Gh. Mocuţa consideră că această afişare impudică a
instinctelor este marca unei revolte bovarice.
Oarecum distonant în acest contingent este Paul Daian.
Luat ca „personaj urmuzian”, îşi găseşte şi el locul aici, deşi foarte
bine ar putea fi revendicat şi de douămiişti, dacă împărţirea pe
promoţii s-ar face esteticeşte, iar nu cronologic.
Sunt şi multe nume mai puţin cunoscute. De exemplu,
Marius Daniel Popescu, poet al Cercului de la Braşov şi mântuit
ca şofer de autobuz în Elveţia. El reia procedeul procesului-verbal
„experimentat şi impus de textualişti, începând cu celebrul roman
al lui Le Clézio”, apoi urcă treptele anevoioase ale avangardismului şi teatrului absurd. Groapa de nisip şi leagăne (1997) e „un
discurs al absenţei şi indiferenţei, al lipsei de intenţie, fără semn,
zero”, ce sabotează orice tip de comunicare. Poemele lui deviază
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înspre scenariu şi anunţă viitorul romancier – La symphonie du
loup, la Editura Corti, masiv roman poetizant.
Noua autenticitate
Cristian Tănăsescu intervine cu La răsăritul temniţei, 1993,
în „Colecţia de un Leu” a Editurii Pan. El ar fi un „nouăzecist
nespecific”, care practică „poetica neagră a profanării fiinţei”.
Tănăsescu a confirmat ulterior spectaculos câştigând un Disc
de aur cu trupa sincretic-experimentală Margento şi publicând
volume de poezie de un cosmopolitism superior, rezultat al catedrelor şi burselor pe care le-a obţinut în lumea largă. În prezent, el
beneficiază de o bursă în Canada pentru dezvoltarea „poemuluigraf ”, cu participanţi notorii de pe întreg mapamondul.
Un alt nonconformist este O. Nimigean, cel care a scuturat topurile ruginite cu Weekend printre mutanţi (1993). El
este „duios, pitoresc, incomod, rău”, iar poezia lui „e o continuă
stare de asediu a conştiinţei precare şi a existenţei. O girafă în
flăcări!”.
Nouăzeciştii sunt şi cei care valorifică primii internetul, dar
şi cei cu producţii „hard” rock, nu doar rock, ca ale optzeciştilor.
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Ştefan Caraman, în Suflet de rocker (1996), are pagini de „realism feroce [...] flaubertian”. Şi în celelalte cărţi el „îşi dă drumul
la imaginaţie într-o direcţie c(l)inică, pătrunzătoare, sceptică şi
neruşinată”, o „culme a mizerabilismului”. O nouă autenticitate,
aşadar, apropiată de cea douămiistă, despre care el grande macho
de Vâlcea (GMV) N. Manolescu spunea că e „castrată spiritual
şi moral”.
Există şi fantastici, precum Horia Al. Căbuţi, care în
Încăperea diacului, 1997, comentează literatura în stil borgesian.
De asemenea, nouăzeciştii îşi au savanţii lor, Căbuţi, de pildă,
traduce Cartea morţilor.
Şi analizele continuă, dar eu nu mai am spaţiu. I cut it short
adăugînd că volumul lui Gheorghe Mocuţa este o sinteză valoroasă şi extrem de utilă ce demonstrează fineţea şi democratica
viziune critică a unui hermeneut care s-a menţinut în linia întâi
a frontului literar, fără retrageri elitiste în birouri pluşate şi cam
compromise.
* Gheorghe Mocuţa, Printre nouăzecişti, Editura Tracus Arte,
Bucureşti, 2013.
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