
e Gabriel Dimisianu l-am văzut întotdeauna ca pe un 
critic linear, inofertant în surprize, cu opinii juste, însă, Paccentuez, previzibile, dansator corect în horele mese-

lor rotunde. În jurnalul Oameni şi cărţi *, foarte original subinti-
tulat Jurnal de Memorii, Gabriel Dimisianu se dovedeşte un 
scriitor autentic, cu o sensibilitate nu doar nostalgică, de atribuit 
vârstei, dar şi cu un umor ieşit din comun: o voce de optzecist 
tânăr se aude în schiţa memorialist-jurnalistică O întâmplare cu 
Ştefan Bănulescu (1996), proză condusă cu meşteşug peste înre-
gistrarea mecanică a faptelor. Există fapte, rânduri care se reiau 
din nevoia de coerenţă sau din intersectarea unor portrete care 
trebuie reluate pornind de la un nucleu epic (faptic, anecdotic, 
comun). 

Toate portretele au relief: Mâinile lui George Ivaşcu şi cel 
consecutiv, Un jurnalist de altădată : Nicolae Velea, sunt colorate 
basoreliefuri în mişcare, mai bine (nu neapărat de bine) nu putea 
nimeni să scrie despre aceşti oameni şi scriitori. G. Dimisianu 
împlineşte şi memorialistic menirea de făcător de dreptate a 
criticului. 

După ce repune în drepturi estetice poezia lui Tiberiu 
Utan, G. Dimisianu scrie emoţionat despre cum T.U. lua apă-
rarea prietenului său Marcel Mihalaş, pe care îl încadrase la 
„Gazeta literară”, al cărei redactor-şef era (T.U.).

„Eu tăceam, cu o mină probabil neîncrezătoare. E un om 
minunat, reluă Utan, cu un accent de însufleţire pe care nu i-l 
mai sesizasem vreodată, şi dă-mi voie, continuă el, să fac o 
profeţie: voi îl veţi îndrăgi cel mai mult, va fi prietenul vostru. Se 
împlini întocmai profeţia bunului Utan, a cărui umbră o întâl-
neşte acum pe a prietenului nostru şi al său, plecat şi el dintre noi 
prea devreme” (1994). 

S-ar putea degaja o idee aproximativă din portretele 
schiţate de G. Dimisianu: că oamenii de calitate sunt scriitori de 
calitate. Fals, fals, fals. Autorul se ocupă exclusiv de scriitori 
realizaţi. Că ei sunt, coincidenţă, persoane cumsecade, oameni 
drepţi sau cel puţin interesanţi, minunat. Dar Dimisianu poate 
fi intransigent, când povesteşte peripeţia bietului mituitor 
(rural? cred că da! provincial? precis) care îi cerşeşte cu un pet de 
vin o recenzie, apasă măcar cu autoritate pe clapa maro a unei 
realităţi de aceeaşi culoare. 

Pentru lucruri care altfel ar fi rămas (?!) disipate în fumul 
cafenelelor, cum sunt preţioasele amintiri „Din tinereţea lui 

Sorin Titel”, trebuie să îi fim recunoscători memorialistului. 
Totul este interesant şi util literaturii române şi cititorilor ei, 
nivelul de interes depinzând, hai să-i spunem neo, de receptor. 

Sigur că înscrierea portretelor presupune şi istorie literară 
şi istorie literară dependentă de istoria propriu-zisă, ca în O 
mărturie, în care Geo Bogza, de atâtea ori blamat ulterior pentru 
obedienţă, l-a înfruntat pe Ceauşescu. Este vorba despre o 
poezie de Leonid Dimov, „unde, chipurile, ar fi fost evocată 
Fecioara Maria”. Nu citez decât replica lui Geo Bogza, după o 
furioasă izbucnire a Ciuruitului: „Aşa ceva nu se cuvenea să spu-
neţi, tovarăşe Ceauşescu, aşa ceva am auzit de prea multe ori în 
anii 1950!” 

Dincolo de asta, anecdotica are un rol secundar. Plasarea în 
timp şi spaţiu, în istorie şi geografie, este mai importantă decât 
însăşi pertinenţa estetică a celor evocaţi cu duioşie amestecată 
cu amărăciune de cele mai multe ori, pentru că de cele mai multe 
ori se vorbeşte de dispăruţi. 

Respectul meu faţă de Gabriel Dimisianu decurge din 
refuzul pentru structuralism şi termenii justificatori. Explici-
tarea unei opere literare nu înseamnă povestire, nici echili-
bristică terminologică. G.D. este un impresionist. Că o fi de tip 
lovinescian, să zicem; paradigmatic, ca trecut, el aparţine tipului 
de critic Pompiliu Constantinescu.

Emoţionant, ştergând orice pată de cerneală căzută între ei 
în trecut, este portretul lui Valeriu Cristea. Dimisianu a intuit, 
dincolo de hărnicia lui Valeriu Cristea, o scânteie de geniu; cred, 
de asemenea, că tot ce a scris este relizibil, admirabil. Iată fraza 
finală: „Un mare om al timpului nostru a plecat dintre noi,        
un neîntrecut scriitor (s.n., M.D.) şi critic (1999)”. Gabriel 
Dimisianu ştie perfect ce scrie: fără să se considere un aşa-zis 
critic-artist, el scrie curajos despre autorul Dicţionarului perso-
najelor lui Dostoievski, cele de mai sus, accentuând pe scriitor. 

Nu este un liric, dar ştie să aprecieze până la iubire pe Cezar 
Baltag şi Nichita Stănescu. După lectură, te desparţi greu de o 
carte ca aceasta, de această carte. Valeriu Cristea este o altă mare 
figură a criticii româneşti – greu de uitat. Numai una dintre ele. 
Impresia de bogăţie a aceastei literaturi se cuvenea să fie valori-
ficată de memoriile exegetice, foarte selective, ale lui Dimisianu, 
care ne aduce la liniştitoarea realitate: există!

Cred că Gabriel Dimisianu este un om fericit, trăind o 
viaţă întreagă din ceea ce cunoaşte şi iubeşte mai mult, literatura. 

MIRCEA DOREANU

Recenzii

Preocuparea, priceperea sa au ca ţintă specializată (nerestrictiv) 
proza. Aici, competenţele sale sunt aproape imposibil de atacat. 

La Dimisianu, lizibilitatea nu este vulgarizare. Nu are ticul 
pasional şi strategic de a povesti romanele. De fapt, mă tem că 
acest obicei aparţine prozatorilor refulaţi cărora cariera, oricât 
de strălucită, le-a oferit consolarea criticii literare. Bănuiţi unde, 
cât de sus bat. 

În vremuri în care prieteniile între literaţi au fost rare (dar 
când nu au fost aşa? poate la Junimea) şi fragile rău de tot, din 
cauze de invidie, divergenţe politice, amoruri frustrate şi câte 
altele, Gabriel Dimisianu a cunoscut din plin avantajele şi căde-
rile prieteniei, fără să facă parte din vreo altă tabără decât cea a 
bunului-simţ. 

Talentul de povestitor pare a fi o genă a brăilenilor atât de 
amestecaţi, alogeni cu gustul exoticului, harnici, boemi, roman-

tici totodată. Criticul îi face mult bine povestitorului şi portre-
tistului Dimisianu, nu îl lasă să cadă în parade lexicale, nici în 
pasta metaforei, fără rost în proză, doar poate în cea barocă a 
concitadinului Fănuş Neagu.

Gabriel Dimisianu este o prezenţă benefică în critica 
română, un autor serios, liniştit, sensibil fără nevroze, atât cât 
este nevoie. 

Jurnalul de Memorii stă alături de Jurnalul lui Mircea 
Zaciu, fără ţâfna şi partizanatul marelui ardelean, e drept şi fără 
bogăţia de detalii din culisele vieţii literare notate de Zaciu. 

* Gabriel Dimisianu, Oameni şi cărţi, Bucureşti, Editura Cartea 
Românească, 2008, 384 p.
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