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Avertisment
Ordinea poeţilor în această carte este aleatorie, urmând doar
fluxul apariţiei volumelor lor şi, se înţelege, al lecturilor mele. A
trebuit să înving unele dificultăţi exterioare, între care procurarea
cărţilor apărute la edituri nu în deplină conştiinţă de menirea lor
culturală.
S-a afirmat că uneori nu văd pădurea din cauza copacilor.
Dacă reproşul se referă la faptul că fac rar referiri la grupările
poetice, da, aşa este, în cazul de faţă luând copacii la rând, unul câte
unul. Nici nu s-ar fi putut altfel, mulţi poeţi având încredinţarea
orgolioasă că fiinţează nu neapărat prin ecosistem, ci prin harul unic şi
predestinare. Dar mai ales metodologic demersul meu are, măcar în
parte, justificare, sinteza presupunând o aplicată şi amănunţită
analiză.
Cât despre accepţia pe care o dau termenului de poet
postdecembrist, aceasta este, în cazul câtorva, extrem de puţini,
relativă, ei tipărind şi înainte de decembrie 1989 unul sau chiar două
volume. Am avut însă în vedere exprimarea lor deplină, neîngrădită,
abia după această dată.
Am fost nevoit să trec în subsidiar criteriul generaţionist
(expiraţi, şaizecişti, optzecişti, nouăzecişti şi triumfaliştii milenarişti) din
motive lesne de înţeles… De altfel, postdecembrismul nu-i un
fenomen de succesiune strictă a generaţiilor, ci unul politic, ideologic
şi, bineînţeles, estetic, atâta vreme cât e vorba de literatură.
7

Cele mai multe texte din volumul de faţă au apărut, în
perioada 2003-2004, în revista „Caiete critice”, condusă de
academicianul Eugen Simion, uterior urmărind fenomenul pentru
alcătuirea volumului, pe întinderea mai multor ani.
Ţin să-i asigur pe eventualii cititori şi mai ales pe cei care se
vor regăsi, într-o postură sau alta, în paginile care vor urma, de
sincera mea bună-credinţă. Chiar şi-atunci când aparenţele sunt
împotriva acestei afirmaţii…
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Fişă biobibliografică
Grigore Traian Pop s-a născut la 4 noiembrie 1939, în comuna
Şieu-Odorhei, judeţul Bistriţa-Năsăud. Studii de istorie-filosofie la
Universitatea din Cluj. Profesor, ziarist, scriitor.
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Publicistica filosofică românească. Reviste de filosofie şi sociologie,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică - vol. I, 1979; vol. II 1983.
Titu Maiorescu: Prelegeri de filosofie (împreună cu Alexandru Surdu,
Editura Scrisul Românesc, 1980.
Lecturi filosofice, Editura Scrisul Românesc, 1991.
Mircea Eliade şi Nobelul interzis, Editura Eurasia, 1998.
Mişcarea legionară. Idealul izbăvirii şi realitatea dezastrului, Editura Ion
Cristoiu, 1999.
Şarpele care-şi înghite coada - roman, Editura Ager, 2004.
Pocher şi ringenspiel - roman, Editura Semne, 2006.
Eu, Toma evreul - roman, Editura Semne, 2008.
Asasinul lui Kierkegaard - roman, Editura Semne, 2009.
Cărţile nescrise, Editura Muzeul Literaturii Române, 2010.
Mirmidonii doctorului Mengele, Editura Ideea Europeană, 2012.

Referinţe critice
"Volumele lui Grigore Train Pop sunt de salutat, pentru că oferă
instrumente preţioase în cercetarea filosofică românească" - Andrei
Marga, 1979
"Cercetarea lui Grigore Traian Pop şi Alexandru Surdu asupra lui
Titu Maiorescu a cerut o muncă grea de informaţie dusă la bun
sfârşit. Merită admiraţie" - Şerban Cioculescu, 1981
E surprinzător cât de bine poate înţelege un intelectual care n-a trăit
între războaie dreapta şi stânga românească" - Petre Ţuţea, 1991.
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"Romanul Şarpele care-şi înghite coada dezvăluie un univers
cunoscut mie... Demult n-am mai citit ceva scris cu atâta inteigenţă şi
talent" - Fănuş Neagu, 2004
"Apariţia unui roman semnat de Grigore Traian Pop a însemnat o
veritabilă surpriză" - Constantin Stan, 2004
"Ceea ce încearcă şi reuşeşte autorul în Cărţile nescrise ţine atât de
imaginaţie, cât şi de erudiţie, dând astfel posibilului o surprinzătoare
şi vie identitate" - Alexandru Surdu, 2010
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