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Acum câţiva ani, scriitorul 
Alexandru George a fost oaspete 
al Bibliotecii Judeţene Braşov. În-
tâlnirea cu publicul a fost, pentru 
mulţi dintre cititorii lui, o revela-

ţie. Discursul cuceritor, presărat cu informaţii inedite, de fin 
cunoscător al fenomenului literar, polemic şi foarte bine argu-
mentat, a cucerit auditorii şi a făcut ca timpul să nu mai conteze. 
Literatura era privită dintr-un unghi nou, lipsit de orice clişeu şi 
de orice prejudecată, iar scriitorul Alexandru George se dovedea 
încă o dată un erudit generos, dispus să povestească cu umor, 
uneori hâtru, alteori maliţios, dar întotdeauna aplicat şi precis, 
istorii şi întâmplări cu sensul la urmă. Trăia total în literatură şi 
locuia în oraşul fantastic, impregnat de istorie şi de istorii, numit 
Bucureşti. Avea o eleganţă a discursului egalată numai de scrisul 
său şi îşi făcea interlocutorii să se simtă norocoşi că l-au cunos-
cut. A fost în permanenţă un spirit liber şi asta se vede în tot ce    
a scris. 

La sfârşitul întâlnirii de care ne amintim cu drag, a dăruit, 
generos, cititorilor şi bibliotecii noastre, câteva din cărţile lui. 
Impresionanta lui operă de critic literar, eseist redutabil, pro-
zator, îngrijitor de ediţii, traducător, îşi aşteaptă în continuare 
norocoşii cititori, iar raftul cu cărţi pe care ni l-a dăruit ar trebui 
marcat cu inscripţia: „Etern în bibliotecă”.

Proză: Clepsidra cu venin, Bucureşti, 1971; Caiet 
pentru…, Bucureşti, 1984; Într-o dimineaţă de toamnă. Cinci 
sau chiar şase personaje în jurul unui autor, Bucureşti, 1989; 
Oameni şi umbre, glasuri, tăceri, Bucureşti, 1996; ed. a II-a, 
postfaţă Matei Călinescu, Iaşi, 2003; Şapte povestiri fără una, 
Bucureşti, 1997; O altă scrisoare pierdută (teatru) Bucureşti, 
2002; Simplex. Un roman în căutarea propriei deveniri, 
Târgovişte, 2008.

Eseu, critică literară: Simple întâmplari cu sensul la urmă, 
Bucureşti, 1970; Semne şi repere, Bucureşti, 1971; Simple 
întâmplări în gând şi spaţii, Bucureşti, 1982; Petreceri cu gândul 
şi inducţii sentimentale, Bucureşti, 1986; Dimineaţa devreme, 
Bucureşti, 1987; Seara târziu, Bucureşti, 1988; Capricii şi 
treceri cu gândul prin spaţii, Bucureşti, 1994; În istorie, în 

politică, în literatură, Bucureşti, 1997; Întâlniri, Bucureşti, 
1997; Reveniri, restituiri, revizuiri, Bucureşti, 1999; Pro 
libertate, Bucureşti, 1999; Alte întâlniri, Bucureşti, 2000; 
Confesiuni împotrivă, Bucureşti, 2000; În treacăt, văzând, 
reflectând, Târgovişte, 2001; Consemnări în curs şi la fine, 
Târgovişte, 2002; Alte reveniri, restituiri, revizuiri, Bucureşti, 
2003; Tot pentru libertate, Bucureşti, 2003; Litere şi clipe, 
Târgovişte, 2007; Paşii unui fantasticist, Bucureşti, 2009. 

Marele Alpha, Bucureşti, 1970; La sfârşitul lecturii, I-IV, 
Bucureşti, 1973-1993; În jurul lui E. Lovinescu, Bucureşti, 
1975; Mateiu I. Caragiale, Bucureşti, 1981; Caragiale, 
Bucureşti, 1996.

Ediţii: V.A. Urechia, Scrieri literare, Bucureşti, 1976; 
Pompiliu Eliade, Ce este literatura?, Cluj-Napoca, 1978; E. 
Lovinescu, Opere, I-IX, Bucureşti, 1982-1992 (în colaborare 
cu Maria Simionescu); Sburătorul. Agende literare, I-VI, 
Bucureşti, 1993-2002 (în colaborare cu Monica Lovinescu, 
Gabriela Omăt și Margareta Feraru); Mateiu I. Caragiale, 
„Sub pecetea tainei“, text întregit și încheiat de editor, București, 
1999.

Antologii: Masca (Antologie de proză fantastică 
românească), Bucureşti, 1982; Mateiu I. Caragiale interpretat 
de…, Bucureşti, 1985; Proza umoristică românească, Bucureşti, 
1985.

Traduceri: Phillippe van Tieghem, Marile doctrine 
literare în Franța, Bucureşti, 1972; Villiers de l'Isle-Adam, 
Povestiri crude și insolite, Bucureşti, 1973; Jean Starobinski, 
Relația critică, Bucureşti, 1974; Remy de Gourmont, Eseuri, 
Bucureşti, 1975; Salvatore Battaglia, Mitografia personajului, 
Bucureşti, 1976; Émile Zola, Saloanele mele, Bucureşti, 1976; 
Anatole France, Viaţa literară, Bucureşti, 1978; Edmond și 
Jules de Goncourt, Arta franceză a secolului al XVIII-lea, 
Bucureşti, 1979; Jean-Pierre Richard, Literatură şi senzaţie, 
Bucureşti, 1980; Louis Hautecoeur, Literatura şi pictura în 
secolele XVII-XX, Bucureşti, 1982; Voltaire, Secolul lui Ludovic 
al XIV-lea, Bucureşti, 1983; Pierre-Joseph Proudhon, 
Principiul artei şi destinaţia ei socială, Bucureşti, 1987; Jean-
Paul Sartre, Greaţa, Bucureşti, 1990.

Două antologii într-un singur an sunt, firește, semn grav de 

bilanț. Totuși, dacă una dintre ele e de export, gravitatea semnu-

lui se mai subțiază, ba chiar se normalizează. Dintre cele două 

antologii cu care Floarea Țuțuianu a venit în 2012, una e pentru 

italieni – Non voglio invecchiare nel sonno (într-o supertraducere 

– pe cît mă pricep – de Angela Tarantino), apărută la Mobydick 

–, iar una (tematică, pe erotice) pentru români: Sappho (Editura 

Cartea Românească). Punerea pe italienește a poeziei românești 

(în general, dar și în cazul aparte) e o temeritate editorială în 

sine, dar nu mai puțin – oricît de surori sau de verișoare ar fi cele 

două limbi – și un efort de a reimagina poezia respectivă. Asta 

pentru că, dincolo de afinitățile de fond și de substanță, cele două 

limbi imaginează altfel destule lucruri. Să ne gîndim, bunăoară, 

doar la – banala sau excepționala – „floare”, care pentru italieni e 

lucru masculin; poate un român (dacă nu-i pervers) să imagi-

neze „floarea” cu asemenea atribuții? Și nu-i, desigur, singurul 

caz. Noroc doar că Floarea Țuțuianu nu umblă, în poezie, cu 

prea multe flori, așa că Angela Tarantino a scăpat măcar de 

această procesare delicată. Dar de una – decisivă în chimia ima-

ginativă a poetei – tot a dat: feminina „carte” românească (făcînd 

atît de ușor omofonie cu „carne”, iar de aici dezvoltînd relații – 

exploatate, de altminteri, intens de Floarea – de identitate ime-

diată) e substituită de masculinul „libro”, de la care nu se poate 

trece printr-un simplu pas de contagiune muzicală la „carne”. 

Angela e nevoită, de altfel, să-l prevină pe cititorul italian de 

această „inadvertență” dintre cele două limbi. Prefața ei – Privi-

rea și corpul – e o analiză/interpretare temeinică a poeziei Floarei 

Țuțuianu, cu evidențierea liniilor / nodurilor care-i structurează 

metamorfoza. Angela Tarantino pune poezia lui Țuțuianu sub 

semnul „dublului”: poezie / pictură, corp / carte, transparență / 

opacitate, făcînd și inventarul identităților feminine asumate – 

bovaric ori ba – de poetă și subliniind dizolvarea limbajului sen-

zual în cel sacru (și viceversa). E o lectură empatică și – deopo-

trivă – o exegeză limpede, adecvată. Și meritată.

Cronica literară: poezie
AL CISTELECAN

Alexandru George
(1930-2012)

„Una din două”
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