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Cenaclul de Luni – 40

ED
IT

U

R

A

C

AR

TE
A

R

O

Ediție îngrijită de
Ion Bogdan Lefter, Călin Vlasie

Ă
EA
SC

După 40 de ani
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La 40 de ani de la fondarea, pe 3 martie 1977, a Cenaclului de
Luni, şi la 33 şi jumătate de la interzicerea sa, în toamna lui 1983,
când, la început de an universitar, nu i s-a mai permis să-şi reia
şedinţele săptămânale, momentul e potrivit şi pentru aniversare, şi
pentru un bilanţ. Cifra în sine impune. „Schimbarea de prefix”, de
la 30 şi... la 40 şi..., e o „bornă” semnificativă. Cu atâtea decenii de
activitate scriitoricească în spate, o serie întreagă de foşti „lunedişti”
au făcut cariere spectaculoase ori măcar meritorii, au publicat multe
cărţi, au înnoit mentalităţile şi retoricile poeziei româneşti, în special ale poeziei, contribuind şi la evoluţia prozei, a dramaturgiei, a
criticii, grăbind tranziţia literaturii autohtone de la (neo)modernitate la postmodernitate.
Au trecut anii şi deceniile, cu tot felul de peripeţii. A căzut regimul totalitar care tolerase cenaclul până când a simţit că reprezintă
un prea mare „pericol” şi l-a interzis. În sfertul de secol şi mai bine
de postcomunism scurs şi el între timp, „lunediştii” au continuat să
scrie, dar au şi construit instituţii culturale, literare, editoriale, au
participat la înnoirea universităţilor, s-au implicat şi în viaţa politică
ori mediatică, susţinând energic progresele democratice ale ţării. Au
plătit şi un preţ amar: poate uzura tinereţii trăite sub o dictatură,
poate eforturile epuizante ale perioadei de după 1989 explică plecarea prematură a prea multor „lunedişti” către o lume mai bună. E
vorba – totuşi! – de o grupare literară încă vitală, cu destui reprezen
tanţi foarte productivi şi care mai au puţintel până la senectute, în
5

orizontul mai larg al primei generaţii literare româneşti postmoderne, la rândul său aflată în plină desfăşurare pe scena culturală
contemporană. Bilanţul e – deci – doar unul „de etapă”.
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Dacă istoria „lunedismului” continuă, cea a Cenaclului ca atare
s-a consumat în cei şase ani şi jumătate dintre 3 martie 1977 şi sep
tembrie-octombrie 1983. După patru decenii, începuturile se pierd
în negura trecutului; după 33 de ani şi jumătate, nici finalul nu pare
mult mai aproape. Din fericire, nu sunt puţini martorii care-şi pot
livra amintirile şi se mai pot astfel recupera, prin imersie în trecut,
informaţii, poveşti, detalii preţioase. Privind dinspre capătul cestălalt, al prezentului, acumulările din interval permit examinarea deta
şată a fenomenului pe ambele sale dimensiuni: istoria cenaclului de
atunci şi prestaţia de până azi a „lunedismului”.
Evocări şi evaluări, aşadar. Culegerea de faţă, aniversară şi bilanţieră, şi-a propus să le provoace deopotrivă. Fără – însă – vreo pretenţie de exhaustivitate. Invitaţi să contribuie fie cu evocări, fie cu
evaluări, „lunediştii” de ieri şi criticii de azi au răspuns după cum
le-au permis priorităţile. Recolta se arată destul de bogată, căci s-a
strâns de-un mozaic alert de naraţiuni şi analize.
„Profesorul de literatură” al „lunediştilor”, criticul Nicolae Manolescu, „mentor” al cenaclului, le adresează acum foştilor săi învăţăcei o „scrisoare deschisă”.
Doldora de informaţii sunt cele două rememorări la mese rotunde,
una din 1990, de imediat după căderea regimului comunist, a doua
din 2008, la împlinirea a 25 de ani de la interzicerea Cenaclului de
Luni. Prima, publicată la vremea ei, e acum reluată, pe când transcri
erea celei de-a doua e inedită.
Răspunsurile transmise special, la chestionare succinte, de către
foşti „lunedişti”, de alţi scriitori vizitatori din 1977-1983 ai cenaclului şi de critici din varii generaţii de azi, sunt completate cu câteva
texte reluate, utile pentru completarea imaginii: mici portrete, pagini
de jurnal „de epocă”, un interviu al unuia dintre „secretarii” cenaclului şi eşantioane din cercetări asupra unor documente relevante
din arhiva Securităţii comuniste. Unul dintre combatanţii de altădată
propune un text mai vechi cu alibiul glumeţ al vocaţiei postmoderne
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„reciclatoare”. Altfel, n-a existat nicio intenţie de reluare a bibliografiei „lunedismului”, de mult debordantă.
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Fireşte, recapitularea aniversară se converteşte şi ea, instantaneu,
în materie documentară: iată ce s-a mai putut evoca!; şi iată, prin
mostre ilustrative, evaluările la 40 de ani de la startul unui cenaclu
închis de peste 30, fenomen – în mod miraculos – încă deschis, în
desfăşurare, atât prin contribuţiile noi ale tinerilor de-atunci, cât şi
prin influenţa extinsă asupra istoriei literaturii române recente, actuale şi – poate – viitoare, atâta timp cât „lunedismul” va mai fi perceput ca un ferment activ...
I.B.L. & C.V.
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28 februarie 2017 (înainte de intrarea sub tipar)
– pentru 3 martie 2017, după 40 de ani
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Nicolae Manolescu
Scrisoare deschisă adresată lunediştilor
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Am încercat să scriu cât mai sine ira et studio despre Cenaclul de
Luni în Istoria critică. Recunoscându‑i însemnătatea şi păstrând tot
odată o distanţă critică firească. Am căutat să mă scot pe mine însumi
din joc pe măsura posibilului, subliniind mai puţin sau deloc ce îmi
datoraţi voi, tineri participanţi, mie, profesorul de literatură al celor
mai mulţi, dar nu şi profesorul vostru într‑ale poeziei, subliniind, în
schimb, ce am învăţat eu de la voi. Nu mă bănuiţi de falsă modestie:
Cenaclul n‑a fost un prilej de creative writing, şi nici nu trebuia să fie;
iar cel pentru care s‑a dovedit a fi cu adevărat o experienţă am fost
eu. Contactul cu poezia unei noi generaţii reprezintă totdeauna o
experienţă. Mai ales când noua generaţie vine şi cu ceva nou. Ceea
ce a fost cazul generaţiei voastre. Literatura o ia totdeauna înaintea
criticii. Singurul meu merit este de fi făcut tot posibilul să nu rămân
de căruţă şi să‑mi folosesc experienţa proprie în clarificarea acestei
poeziei pe care o scriaţi voi. Judecând după ce înseamnă astăzi literatura optzecistă, nu mă îndoiesc că am reuşit.
M‑am gândit nu o dată, înainte de mă ocupa de Cenaclu, ca şi după
aceea, de ce are nevoie acest fel de lectură publică spre a nu ne irosi
degeaba timpul. Rostul unui cenaclu la sfârşitul anilor 1970 era evi
dent, în condiţiile în care volumele de poezie ale tinerilor se tipăreau
cu greutate. În epocă, funcţionau numeroase cenacluri, care n‑au lăsat
9
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nicio urmă sau, dacă au lăsat una, a fost nefastă. La Bucureşti, după
Cenaclul Junimea de la Filologie, specializat în proză, şi înainte de
Cenaclul din Tei, după desfiinţarea Cenaclului de Luni, n‑au existat
altele de care eu, cel puţin, să‑mi aduc aminte. Am descoperit destul
de repede două condiţii necesare existenţei unui bun cenaclu. N‑am
nicio pretenţie de originalitate. Prima este prezenţa unor poeţi valo
roşi. Începători, desigur, dar talentaţi. Condiţie nu uşor de îndeplinit,
fiindcă numărul şi energia veleitarilor depăşesc numărul şi energia
poeţilor adevăraţi. A doua condiţie este posibilitatea de a face o triere.
Ideea că trierea o face coordonatorul cenaclului e o iluzie: fără contribuţia în dezbateri a participanţilor, aşa ceva nu e posibil. Veleitarii
nu se lasă descurajaţi cu una, cu două. Voi aţi dovedit nu doar talent,
dar şi spiritul critic necesar limpezirii apelor. Un cenaclu incapabil să
analizeze şi să discute ar fi tras obloanele fără întârziere. Norocul
nostru al tuturor a fost că aţi venit nu doar cu o dotare pentru poezie,
dar şi cu o zestre teoretică superioară poeţilor din generaţia mea. Aş
adăuga că vă simţeaţi responsabili de judecăţile voastre. Ceea ce nu
e tocmai caracteristic poeţilor, care, vorba lui Maiorescu, nu sunt
neapărat şi critici. Ţineţi minte o şedinţă de cenaclu când Nichita
Stănescu, în marea şi iresponsabila lui generozitate, ne‑a adus de
mânuţă un veleitar? Ţineţi minte şi cât de şifonaţi au ieşit amândoi,
marele poet, şi de voi admirat, şi veleitarul?
Timpul e ciurul cel mai riguros. E destul să aruncăm o privire pe
listele de poeţi care au trecut prin Cenaclul de Luni întocmite înainte
de 1989 de Radu G. Ţeposu sau de Ion Bogdan Lefter, cu numele
reţinute de mine însumi în cele două Istorii, după trei decenii, ca să
ne dăm seama de cruzimea operei timpului în materie de literatură.
În pofida inevitabilelor erori, ciurul timpului nu prea poate fi contra
zis. În această privinţă, nu e nimic de făcut. Timpul a confirmat: fie
şi în linii mari, selecţia din Cenaclul de Luni (încă o dată: nu opera
mea, ci a voastră, la care m‑am potrivit în cele mai multe cazuri) s‑a
dovedit corectă. În 2017, la 40 de ani de la prima noastră întâlnire la
Casa Studenţilor „Grigore Preoteasa”, cei mai de seamă poeţi, recu
noscuţi ca atare, sunteţi voi, poeţii optzecişti, trecuţi majoritatea prin
Cenaclul de Luni. Sărbătorirea evenimentului, graţie lui Călin Vlasie,
10
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membru fondator al Cenaclului, actualmente editor principal al vos
tru şi al meu, nu poate decât să ne bucure.
Pe mine, în mod special, fie şi numai fiindcă am trăit s‑o văd şi
pe asta. În 1977, eram cu douăzeci de ani mai tânăr decât sunteţi voi
astăzi. Ce ar mai fi de zis? Amintirea Cenaclului mi‑a rămas la fel de
vie şi de dragă după atâţia ani. Pe cei mai mulţi dintre voi v‑am urmă
rit, am scris despre voi, v‑am lansat cărţile, v‑am acordat premii.
Ne‑am întâlnit mereu în tot acest timp, am rămas apropiaţi, ne‑am
mai şi disputat, dar atât de rar, încât am uitat de obicei că e cazul să
ne împăcăm. I‑am plâns pe unii, care ne‑au părăsit prea devreme.
În ce mă priveşte, am ţinut şi ţin la voi toţi, chiar şi la cei care mi‑au
întors spatele sau au crezut de cuviinţă să mă conteste public. Mai
puţin motivele şi vehemenţa contestării, îi asigur că, la rigoare, îi înţe
leg şi că nu‑mi voi condiţiona niciodată preţuirea pe care le‑o port de
lipsa lor de respect faţă de mine. Am avut şi continui să am un unic
criteriu de apreciere a unui scriitor: valoarea operei. Omul din spa
tele operei iese din orizontul meu intelectual.
Să ne vedem la jubileu! Voi avea aproape 90 de ani, iar voi, tinereii de ieri, veţi avea vârsta mea de acum. Ştiţi ce le spunea nonage
narul Iorgu Iordan colegilor de Academie, doar septuagenari, care îl
implorau să se lase sărbătorit şi la centenar? „Numai s‑apucaţi!”
Profesorul vostru de literatură,
Nicolae Manolescu
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