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Interviu
realizat de IULIAN CĂTĂLUI

INTERVIU CU
SCRIITORUL ȘI ISTORICUL

MARIUS OPREA
Toate sunt un corp comun, atâta vreme cât au în centrul lor sinele raportat la lume, pe care încerci să o înţelegi şi să o descrii, pentru a o trăi mai
uşor şi a-i ajuta şi pe ceilalţi, care nu s-au născut cu acest har să facă
aceasta, şi nu în ultimul rând pentru a ajunge la deplina înţelegere că
dragostea şi nu ura, fie ea şi de clasă, naşte valoarea omului, indiferentă la
perenitatea lui.
Iulian CĂTĂLUI: Dragă Marius, deşi erai student al
Facultăţii de Istorie din Bucureşti, ai frecventat cenaclul Universitas, condus de criticul literar Mircea Martin. De când
ai avut pasiunea poeziei şi care era atmosfera din cadrul
cenaclului, dacă era cenzură etc.?
Marius OPREA: Prima şi adevărata „viaţă literară” (şi
într-adevăr de neuitat) nu am petrecut-o nici la Universitas
şi nici la Cenaclul de Luni, ci la Braşov, în pivniţele boltite
ale Casei de Cultură, unde regretaţii Alexandru Muşina şi
George Crăciun au pus în 1980 bazele unui fel de cenaclu
mai degrabă underground, numit 19, după numărul celor
adunaţi la prima întâlnire. Rareori numărul celor prezenţi
depăşea această cifră, dar acolo, în preajma unui pian prăfuit şi dezacordat, pe scaune casate şi printre panouri cu
mesaje sindicale, am înţeles mai ales de la maestrul nostru
Muşina adevărata putere a poeziei, aceea de a ne salva sufletele într-o lume în care pervertirea lor era regulă. Nu
exagerez deloc când spun că noi, cei patru, acum deja
cunoscuți sub numele de „grupul de la Braşov” datorăm
naşterea noastră ca poeţi şi oameni de cultură, atâta cât
suntem, acestor mentori ai noştri de la care am învăţat mai
ales şi mai întâi că literatura poate schimba lumea, prin
aceea că te poate schimba pe tine şi modul în care o
priveşti. Încet, avânturile noastre adolescentine, grefate pe
lecturi din vasta bibliotecă şi întotdeauna la îndemâna
noastră a lui Sandu Muşina, ca de altfel întreg micul lui
apartament cu baie comună de pe Castelului 104, devenite
parte a vieţii noastre, ne-au maturizat într-un fel diferit
faţă de ceilalţi. Mult mai lucizi şi critici şi în acelaşi timp
de un umor permanent care ne dădea puterea să supravieţuim agresiunilor cotidianului, acesta a fost terenul pe
care a răsărit sensibilitatea noastră poetică, apropiată cumva
de a poeţilor germani din Aktionsgruppe Banat, pe care îi
descoperisem tot graţie maestrului Muşina şi pe care îi
citeam cu veneraţie. Încă de atunci, din 1981, am apucat să
susţinem, alături de dragul, bunul şi regretatul meu prieten
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Andrei Bodiu, de Caius Dobrescu şi Simona Popescu două
lecturi, adevărate recitaluri – ambele bucurându-se de un
succes enorm. Îmi aduc aminte că la prima noastră lectură
(eram atunci numai băieţii) s-a aplaudat, ceea ce, ni s-a
explicat mai apoi, nu era o practică curentă la cenaclu şi
nu se mai întâmplase până atunci. Când am venit la Universitas, aveam deja această aură şi ne-am păstrat unitatea
ca grup, eram deja prieteni de ani buni. Aici a continuat
maturizarea noastră – inclusiv poetică. Cât despre cenzură,
mai degrabă ne amuza. După o încercare de debut în Cărticica cea mai mică, respinsă viguros de cenzură şi după un
articol în Scânteia în care celebrul C. Stănescu îl punea la
zid pe Caius Dobrescu pentru un articol al său despre
postmodernism parcă, numele noastre au fost trecute la
index. Reuşiserăm să debutăm în Dialog, apoi am mai publicat în Echinox puţin, iar Andrei în Forum, revista studenţilor timişoreni – am aflat ulterior că poeme ale sale au
fost riguros antologate şi adnotate de Securitate, primind
şi el interdicţie de publicare. Un semn al cenzurii la care
am fost supuşi este că eu, deşi am primit premiul de poezie
al revistei Amfiteatru pe anul 1982, odată cu o sumă consistentă pe atunci – 2.000 de lei, nici măcar un vers al meu
nu a putut apărea în revistă, cu toate eforturile redactorilor.
Dar nu ne prea păsa. Ne simţeam chiar mândri de asta,
oricum în mediile tinerilor scriitori de atunci ne câştigasem
notorietatea. Cam peste tot se ştia de „grupul de la Braşov”,
la numai doi-trei ani de la primele noastre întâlniri din
pivniţele de la „Reduta”.
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Nu mă consider nici mare poet pe nedrept ignorat şi nici nedreptăţit de
istoria sau critica literară. Poate puţin patetic, eu susţineam în timpurile
frumoase ale adolescenţei noastre că scriu ca să trăiesc, nu trăiesc ca să
scriu.
I.C.: În 1991, ai debutat colectiv, cum se spunea în vremea comunismului vremelnic biruitor, cu volumul Pauză de
respiraţie, alături de Simona Popescu, Andrei Bodiu şi Caius
Dobrescu, constituind „Grupul de la Braşov”. Care a fost povestea acestei grupări literare, dacă are vreun manifest literar
sau o „ars poetica”, dacă face parte din Generaţia ’90, cum au
spus mulţi critici, sau nu, fiind un grup literar total original?
M.O.: Despre istoria grupului nostru am spus câte ceva
mai sus, aş mai adăuga doar că, pe lângă strânsa noastră
prietenie ne lega, bineînţeles, o viziune comună asupra
poeziei. Graţie lui Muşina, care pe lângă generozitatea sa
intelectuală era mai degrabă un umanist renascentist
rătăcit în „epoca de aur”, viziunea noastră a fost una
antropocentristă, de la care s-a născut şi manifestul nostru,
exprimat într-un singur termen – maşcrism, rostit prima
oară de Bodiu într-o seară, prin toamna anului 1981, când
plecasem de la o bere şi îl conduceam pe el, urcând spre
Dealul Cetăţii, şi care rezuma un enunţ al lui Caius: „aş
scrie ca şi cum m-aş scrie”. Mie la început nu mi-a plăcut,
îmi suna prea colţuros, aş fi preferat „trăirism”, pe care
acum îl socot desuet şi romanţios. Dar vârsta de atunci...
Cea mai bună „ars poetica” a noastră a fost înregistrată pe
o casetă galbenă prin 1982, dispărută în împrejurările anchetelor Securităţii în 1988, când tata mi-a aruncat tot ce
era „suspect” prin casă, în aşteptarea unei percheziţii. Înregistrasem pe casetofonul meu mono o emisiune, „Muşiniana”, un fragment acompaniat de noi la ghitară, acordeon
şi cratiţă din Budila Expres, cu Caius, Andrei şi Sorin
Matei, alături de consideraţiile noastre grav-ironice despre
viaţă şi literatură. Este imposibil de refăcut, dar acolo se
afla esenţa maşcrismului. Muşina a râs de s-a stricat, iar
noi ne-am distrat pe cinste, terminând toată vişinata tatii.
I.C.: Următorul volum de poezii, Solo de tamburină
(2000), te-a consacrat ca poet „individual”, ca să spunem
aşa, poezia ta fiind considerată „una a sincerităţii, a căutării
unui prezent continuu”, de descoperire a eului poetic, a propriei
voci, cu mari motive lirice sau ale poeziei dintotdeauna, timpul,
visul, universul, soarele, cerul. Cum apreciezi acum poezia
ta de la începuturi, te consideri un poet pe nedrept neluat în
seamă, şi săltat din „panaramele” literaturii române post-decembriene şi dacă nu regreţi că ai trecut la domeniul istoriei,
care este şi el foarte important, inclusiv, sau mai ales, pentru
tine?
M.O.: Nu mă consider nici mare poet pe nedrept
ignorat şi nici nedreptăţit de istoria sau critica literară.
Poate puţin patetic, eu susţineam în timpurile frumoase
ale adolescenţei noastre că scriu ca să trăiesc, nu trăiesc ca
să scriu. Poate mai puţin familiarizat cu „tehnica” poetică,
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cu dilemele privind postmodernismul, am folosit, în mod
paradoxal, sensibilitatea mea nativă pentru a-mi crea o
pavăză în faţa „complexităţii lumii şi a propriilor mele
complexe”, cum recunoşteam încă pe atunci într-o poezie.
Eram cam complexat fizic, am scăpat de acnee abia pe la
18 ani şi când am sărutat prima fată am crezut că se petrece o minune. Îmi plăcea mai ales să hălăduiesc pe munţi,
prin satele judeţului şi apoi din ce în ce mai departe (am
mers chiar pe jos, cea mai mare parte a traseului, de la
Braşov la Sarmisegetuza cu Sorin Matei şi un alt coleg,
Cristi Velcu în vacanţa de vară a clasei a X-a), chiuleam
din gros de la şcoală, dar aveam note bune, aşa că nu păţeam
mare lucru. Pentru mine, anii de la Liceul „Unirea”, libertatea şi înţelegerea de care m-am bucurat din partea
profesorilor de acolo au însemnat mai mult decât cei ai
facultăţii, în care, odată cu maturizarea, conştientizam şi
mai dureros constrângerile la care suntem supuşi. Important este că, de foarte devreme, din clasa a VIII-a, un
anume dar al meu m-a făcut să descopăr mai multe aşezări
străvechi, ceea ce mi-a adus într-un an-doi şi un alt soi de
notorietate, chiar naţională – ajunsesem o vedetă la emisiunea radio „Clubul adolescenţilor” şi an de an câştigam
premiul I pe ţară cu descoperirile mele la sesiunile ştiinţifice ale elevilor, cu lucrări pe teme de arheologie. În peregrinările mele pe coclauri, mai ales în cele în singurătate,
pe care am ajuns curând să le prefer, mă însoţea poezia şi
mă bucuram în fiecare clipă de libertatea naturii.
…m-am obişnuit ca istoricii să mă considere poet, poeţii istoric şi, pe
deasupra, atât unii, cât şi ceilalţi fie jurnalist, fie o persoană angajată politic,
pentru că am fost consilier prezidenţial în vremea lui Emil Constantinescu
şi consilier de stat în guvernul Tăriceanu. Asta şi sunt, toate la un loc, în
fond, zilnic şi în acelaşi timp. N-am timp să mă plictisesc.
I.C.: Fiind istoric de profesie, la un moment dat ai renunţat, temporar, la poezie, la literatură, şi ai scris cărţi de
istorie incitante şi valoroase. Cum ai făcut trecerea de la artăpoezie la istoria recentă-realitate? Ce legătură există între
tipul tău de poezie şi istorie şi care este mai importantă pentru
tine, poezia sau istoria, ori sunt importante amândouă?
M.O.: Nu am renunţat niciodată la poezie. Au fost
doar momente, mai ales după 1989, când mi-a venit mai
greu să scriu, nu degeaba susţinusem eu că o bună poezie
se naşte din constrângere, ca un act de eliberare interioară
şi de nesupunere individuală la această constrângere.
Odată cu „libertatea”, a dispărut pentru o vreme din primplan poezia, locul fiind ocupat de jurnalism şi istorie. Dar
nu am renunţat niciodată la poezie. Şi cred că nici ea la
mine. Toate acestea, dragostea pentru arheologie, povestea
pe care mi-o poate spune un simplu ciob sau frânturile de
cronici despre întâmplările trecute, pe care caut să le redescopăr şi, mai nou, încercarea de a reconstitui suferinţele
universului concentraţionar comunist, sunt toate în mine,
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alături de poezie şi pornesc într-un fel din sensibilitatea
înnăscută cu care încerc să mă apăr în faţa agresiunilor cotidianului, precum aceeaşi sensibilitate naşte şi empatia cu
suferinţa semenilor – pentru că atât arheologia, cât şi istoria comunismului povestesc despre moarte şi suferinţă.
Trebuie să fie o salvare din toate acestea şi o găsesc întotdeauna, atât la finalul câte unui excurs ştiinţific, cât şi în
puterea poeziei şi a literaturii în general.
I.C.: Ca istoric, ce metodă, modalitate istorică, gen etc.
foloseşti: Herodot (istoria ca poveste, ca forţă epică), Tucidide
(istoria ca investigaţie), Tacitus („sine ira et studio”), istoria
făcută de marile personalităţi, istoria obiectivă, istoria subiectivă, Mommsen („istoria în lumina logicii faptelor”), „Şcoala
Analelor”, istoria contrafactuală ş.a.?
M.O.: Nu le iau neapărat pe rând. Istorie obiectivă nu
există, e o ficţiune marxistă, iar istoria contrafactuală nu e
istorie, e distopie. Istoria e prin definiţie subiectivă – de la
alegerea subiectului, până la epoca şi modul în care acesta
este tratat. De asemenea, rareori se poate vorbi despre sine
ira et studio în istorie – este mai degrabă un deziderat,
rareori atins. Mă simt mai apropiat de o istorie epic-investigativă, metodă care nu contrazice, ci este utilizată în
abordarea Şcolii Analelor, de care mă simt de asemenea
atras. Îmi place să recitesc evenimentele istoriei prin
prisma oamenilor obişnuiţi care au trăit-o, abordarea lor
mult mai detaşată de lumea deciziilor măreţe mi se pare
mult mai plină de viaţă. Citiţi de pildă cronica unui simplu cojocar bucureştean de la începutul secolului XIX, pe
numele său Ioan, care în 30 – 40 de pagini surprinde cele
mai importante evenimente ale vieţii sale şi vedeţi cât de
mult diferă de manualele de istorie prezentarea evenimentelor socotite de noi istorice. Sau minunata Cronica
Banatului scrisă de protopopul Nicolae Stoica de Haţeg,
care este atât o carte de istorie, de memorialistică, dar eu
personal o consider şi primul mare roman românesc modern. E chiar postmodern avant la lettre, aş spune. Întorcându-mă la întrebare, nu cred că am un fel de metodologie
bine fixată – încerc să mă adaptez subiectului şi nu-mi e
teamă să folosesc un limbaj uneori prea tranzitiv pentru
gustul academist. Dar nu-mi pasă, m-am obişnuit ca istoricii să mă considere poet, poeţii istoric şi, pe deasupra,
atât unii, cât şi ceilalţi fie jurnalist, fie o persoană angajată
politic, pentru că am fost consilier prezidenţial în vremea
lui Emil Constantinescu şi consilier de stat în guvernul
Tăriceanu. Asta şi sunt, toate la un loc, în fond, zilnic şi
în acelaşi timp. N-am timp să mă plictisesc.
Scriu foarte uşor pentru că aşa m-a învăţat Muşina – să nu mă feresc de
cuvinte. Asta mi-a fost de mare folos şi ca jurnalist, mai ales în cei cinci ani
în care am fost corespondent la «Europa liberă»
I.C.: Totuşi, ai revenit la literatură, prin volumul de proză
Zorba şi catedrala. 59 de povestiri de la frontieră (2006),
în care porneşti de la filmul Zorba Grecul de Michael
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Cacoyannis, după romanul lui Nikos Kazantzakis (Alexis
Zorba), eu făcând oarecum legătura cu munca ta de istoric,
de „vânător de securişti”, de descoperitor al rămăşiţelor celor
ucişi de Securitate în anii 1950 etc., şi în romanul kazantzakisian, naratorul este un tânăr intelectual pasionat de lectură,
ce decide să descopere realitatea, viaţa adevărată şi să trăiască
în mijlocul oamenilor simpli. Ce părere ai despre acest lucru
şi ce-ai vrut să sugerezi prin volumele tale de povestiri (inclusiv
prin următorul, Şase feluri de a muri, 2009)?
M.O.: Că m-am apropiat vertiginos de proză. Nu-mi
imaginam că voi scrie romane, deşi Alexandru Muşina îmi
repeta adesea că va veni vremea în care voi scrie proză –
prima carte pe care mi-a pus-o în braţe a fost Arta romanului, a lui E.M. Forster, din care atunci, pe la 16 ani,
n-am înţeles prea mare lucru. Ştia el ce ştia. Am trecut de
50 de ani, am acumulat imagini şi poveşti care nu mai au
loc numai într-o poezie. Aşa s-a făcut că m-am trezit într-o
bună zi, anul trecut, scriind proză şi scrisul m-a furat de-a
dreptul, în mai puţin de trei luni am scris primul meu
roman, Turma păstorului mut, care mi-a fost imediat publicat şi s-a lansat la târgul de carte din toamnă. În aceeaşi
viteză, aş spune chiar mai repede, l-am scris pe al doilea,
Neasemuita istorie a Imperiului Român de Răsărit. Îmi place
să scriu cum le place altora să pescuiască. Mă distrez la
nebunie sau sufăr cu personajele mele, îmi place să iau
peste picior tot ce mi se pare strâmb pe lume. Am început
al treilea roman, pe care l-am scris deja în linii mari în
minte şi pe care abia aştept să găsesc un pic de răgaz, de la
cercetările mele istorice, să-l pun pe hârtie. Scriu foarte
uşor pentru că aşa m-a învăţat Muşina – să nu mă feresc
de cuvinte. Asta mi-a fost de mare folos şi ca jurnalist, mai
ales în cei cinci ani în care am fost corespondent la Europa
liberă.
I.C.: În sfârşit, cum ai arătat deja, în 2016 ai mai trecut
o graniţă, literară, ai publicat un prim roman, intitulat
Turma păstorului mut, un fel de autoficţiune, cu protagonist
autorul însuşi (eul narator), un roman alegoric, o parabolă
(„oraşul nebunilor” într-o lume a nebunilor sau într-o „lume
nebună, nebună, nebună”), dar şi cu elemente din realitate,
cu personaje reale gen preotul Corogeanu ot Tanacu, politicieni
români corupţi ş.a. A fost dificilă trecerea de la poezie şi proză
scurtă la roman şi cum vezi teme literare majore precum
moartea, absurdul vieţii, dragostea, suferinţa prezente şi în
opera ta, pe scurt şi în concluzie, cum vezi tu Literatura şi
Istoria?
M.O.: Toate sunt un corp comun, atâta vreme cât au
în centrul lor sinele raportat la lume, pe care încerci să o
înţelegi şi să o descrii, pentru a o trăi mai uşor şi a-i ajuta
şi pe ceilalţi, care nu s-au născut cu acest har să facă
aceasta, şi nu în ultimul rând pentru a ajunge la deplina
înţelegere că dragostea şi nu ura, fie ea şi de clasă, naşte
valoarea omului, indiferentă la perenitatea lui.
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