
Oaltă idee pe care o sugerează cartea lui
Gabriel Petric Jarul din zăpada sclipitoare.
Revederi cu Noica (Cluj-Napoca, Ed.

Limes, 2009, 166 p.) este una de relevanţă socio-
logic-culturală. În jurul lui Noica gravitau, în anii
’80, o seamă de tineri, unii dintre ei fiind ceea ce
astăzi, într-o expresie oarecum istoricizată, numim
„optzecişti”. Denumirea este folosită, în principiu,
pentru a atrage atenţia asupra unor tineri autori
care au debutat sau şi-au publicat primele cărţi în
anii ’80 ai secolului trecut, aşadar sub dictatură.
Tehnic vorbind, chiar dacă nu şi-a publicat un
prim volum în respectivii ani, autorul jurnalului
cu Noica este, prin apariţiile sale din revista
Echinox, ca şi prin vârstă, un membru al acelei
generaţii. La fel este şi timişoreanul stabilit la
Sighişoara, Marius Iosif, care deşi a debutat în
volum abia peste ani, cu Tragedie şi haiku (1999),
publicând parcimonios, aparţine aceluiaşi grup de
autori. În fine, aceleiaşi atmosfere – evit folosirea
termenului de grupare, contingent sau a altora
asemenea acestora – îi aparţin şi Augustin Pop,
Traian Ştef şi Dorin Ştefănescu. 

Revenind la optzecism, aş observa că în legă-
tură cu acesta se vorbeşte, într-o manieră restricti-
vă, doar de exponenţii aşa-zisului textualism lite-
rar, uneori, trimiţându-se de obicei numai la
membrii grupărilor animate de Nicolae
Manolescu („Cenaclul de Luni” pentru poezie) şi
Ovid S. Crohmălniceanu („Junimea” pentru
proză), numai prin extensie adăugându-se şi cea a
lui Mircea Martin („Cenaclul Universitas”), lor
subsumându-li-se, oarecum injust, pentru că este
vorba despre centre autonome de afirmare a valo-
rii estetice, grupările ieşene (de pe lângă revistele
„Dialog” şi „Opinia studenţească”), clujene (cea
de la „Echinox”, în principal) şi timişorene
(Cenaclul „Pavel Dan” şi revista „Forum studen-
ţesc”). Se observă astfel că desemnarea globală a
tinerilor din anii ’80 afirmaţi în cultură în acea
perioadă include mai ales autorii de beletristică,
unii dintre eseişti, dar mai niciodată pe exponenţii
altor tipuri de creativitate culturală (filosofi, istori-
ci, istorici şi critici ai artei). Corectarea acestei
defecţiuni de lectură – de fapt, de decupaj – s-ar
cuveni făcută la două decenii distanţă de la
epocă, răgaz temporal în care cei mai mulţi dintre
ei au avut vreme să dea seama public măcar de
unele dintre tendinţele efective ale creativităţii lor. 

Procedând la asemenea rectificări, ar deveni

mai evidentă nu doar bogăţia unei vârste a cultu-
rii române contemporane, ci şi diversitatea ei. S-ar
putea, totodată, mai bine analiza şi genealogia ei
multiplă. Faptul ar atrage atenţia asupra diverselor
rădăcini intelectuale ale optzecismului cultural, fie
că este vorba despre unul dintre cenaclurile amin-
tite, centre de emergenţă şi recoltare a talentelor,
fie că se referă la revistele trecute în revistă. 

Prilejul jurnalului noician al lui Gabriel Petric
aduce în atenţie cazul unor echinoxişti – Petric
însuşi, Traian Ştef şi Augustin Pop, ultimii doi
fiind poeţi, în vreme ce primul combina pasiunea
pentru muzică şi cultivarea eseului – care nu mai
pot fi descifraţi doar prin arondarea lor emulaţiei
lui Mircea Zaciu şi triumvirilor de la revistă (Ion
Pop, Marian Papahagi şi Ion Vartic), ci care s-au
simţit atraşi şi de bucuria proximităţii filosofului
Constantin Noica. Pe de altă parte, coexistenţa în
acelaşi oraş – este vorba despre Sighişoara – a lui
Marius Iosif şi Dorin Ştefănescu atrage atenţia şi
asupra emergenţei la nivelul câte unui centru
urban „din teritoriu”, situat în afara contactelor
cu mediul universitar şi filosofic permanent pe
care îl presupun capitalele culturale ale României,
prin existenţa unor structuri instituţionale speciali-
zate (de tipul institutelor de cercetări şi al univer-
sităţilor) şi existenţa loco a magiştrilor. 

Toate aceste situări conduc la concluzia de
etapă că optzecismul românesc ar merita o eva-
luare nouă, mai comprehensivă şi mai nuanţată
decât până acum, beneficiind inclusiv de o stabili-
re mai acurată a hărţii lui geografice. Cred că pot
susţine de pe acum caracterul profund intelectual,
savant şi erudit, al dinamicii optzeciste, preponde-
rent, mi se pare, cel puţin deocamdată, în raport
cu rezultatele literar-artistice ale producţiei sale
culturale. Acesta devenise deja evident încă de la
prima apariţie a antologiei programatice, îngrijită
de Gheorghe Crăciun, Competiţia continuă.
Generaţia ’80 în texte teoretice (1994), unde, pe
parcursul a şase secţiuni, defilau nu mai puţin de
51 de autori, teoretizându-şi noua poetică, adeziu-
nea la viziunea generaţionistă, crezul poetic, cel
prozastic, realismul şi raportarea la tradiţia litera-
ră. După cum se vede, lipseau de aici teoretizările
vizând eseul, crezul despre cultură în general,
raportarea la cercetarea ştiinţifică (dimensiunea
explorativă a culturii), interesul pentru teatru
(dezvoltat de autori precum Matei Vişniec şi

Radu Ţuculescu, dar nu numai), la meditaţia filo-
sofică. Observam şi altă dată că astfel se omiteau
optzecişti de relief, precum 
H. -R. Patapievici, Dorin Spineanu, Alina Mungiu-
Pippidi, Marius Ghyca şi alţii care, ca vârstă şi
contingent cronologic, aparţineau aceluiaşi grup. 

Rămâne de stabilit, normal, dacă optzecism
înseamnă doar atât, deci dacă se optează pentru
versiunea laxă a noţiunii, sau trebuie restrâns
numai la adepţii unui anumit tip de profesiune de
credinţă, cu excluderea tuturor celorlalţi congeneri
(varianta rigoristă). În oricare dintre cazuri,
Gabriel Petric şi Marius Iosif sau Dorin ştefănescu
aparţin, la fel de mult ca, să zicem, Liviu
Antonesei, Marta Petreu sau Luca Piţu, optzecis-
mului, cu menţiunea că ei ajută la delimitarea
unui optzecism noician. Dacă, îndeobşte, mentorii
generaţiei au părut să fie mai ales criticii literari –
de la Nicolae Manolescu, Ovid S.
Crohmălniceanu, Mircea Zaciu, Ion Pop, Marian
Papahagi, Ion Vartic şi Mircea Martin -, alături de
ei se configurează acum şi prezenţa tutelară a lui
Constantin Noica, un filosof. 

În orice caz, discuţia pe care o redeschide, sub
acest aspect, cartea Jarul din zăpada sclipitoare
este nu, pur şi simplu, despre tectonica, compo-
nenţa şi configuraţia internă a optzecismului, ci,
la fel de îndreptăţit, şi referitoare la arondarea res-
pectivului moment de afirmare culturală în jurul
preocupărilor de filosofie. Acestea din urmă par o
adevărată linie de forţă a etapei în cauză, care
subîntinde într-o manieră surprinzătoare creaţia
unora dintre autorii generaţiei afirmate imediat
înainte şi după schimbarea din ’89. În timp ce pe
Gabriel Petric îl poartă către explorarea tragicului
– preocupare ce continuă şi într-o teză doctorală
în curs de elaborare -, pe Marius Iosif îl plasează
la conjuncţia cu filosofia zen, iar pe Breda Ferenc
îl situează în zona esoterismului modern. 

Observându-se asemenea evoluţii, se comple-
tează o hartă pe care, deocamdată, s-au evidenţiat
cu putere mai ales mai vârstnicii Gabriel Liiceanu,
Andrei Pleşu şi Sorin Vieru, iar pe de alta, mai
tinerii (optzecişti „întârziaţi”?) – afirmaţi abia în
anii ’90 – precum H.-R. Patapievici, Sorin Lavric
ş.a., mai degrabă liiceanieni decât noicieni, dar,
oricum, aflaţi în următoarea linie de descendenţă
a lui Noica. 

Pentru cei care înţeleg cultura numai pe
dimensiunea afirmării individualităţii creatoare,
asemenea situări vor părea, în mod hotărât, de
secundară importanţă. Ca E. Lovinescu, ca Paul
Cornea, ca Z. Ornea, însă, şi eu cred că dinamici-
le de grup, emergenţa unor nuclee de efervescenţă
intelectuală şi afirmarea lor ca şi centre de interes
cultural pe o hartă virtuală a înaintărilor în istorie
semnalează mai mult decât aşezarea în operă a
unor impulsuri subiective şi personale. De aceea,
cartea lui Gabriel Petric mi se pare, o dată în
plus, interesantă, fiindcă aduce sub ochii cititoru-
lui căutarea, şi instinctivă, şi raţională, a unor
tineri cu potenţial acum demonstrat a unei orien-
tări mai înalt spirituale într-un timp al dominaţiei
materialismului de formă vulgară şi a dictaturii
ideologice agresive a ultimului căpcăun roşu. 
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