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GEORGE ŞOVUIdealul fiinţei şi vocaţia creaţiei
În chip firesc, întreaga operă a lui GEORGE ŞOVU copleşeşte prin dimensiuni, prin stil amplu
metaforizat, configurat în real şi printr-un epic afectiv, lucid într-o viziune a marilor fenomene.
Acum, când autorul Scrisorilor de acreditare a ajuns la vârsta incontestabilei înţelepciuni,
optuahomo, şi lucrând sub responsabilitatea clasică a cuvântului descălecător din legile moralei şi
legile artei, suntem convinşi pe deplin că volumele care vor urma, purtând semnătura sa, vor avea
convertirea în metal preţios, prin ideile şi mesajul încorporate în text.
Autor foarte cunoscut, nu numai în rândul tinerilor, pentru care a scris, cu talent şi pasiune,
George Şovu a dat la iveală, în peste cincizeci de ani de trudă literară, nuvele, povestiri, romane,
eseuri, lucrări de specialitate - pedagog fiind prin formaţie - şi, nu în ultimul rând, scenarii de film,
care au fost şi sunt încă printre cele mai îndrăgite proiecţii pe marele ecran: Declaraţie de dragoste,
Liceenii, Extemporal la dirigenţie, Liceenii rock’n’roll, Liceenii în alertă, Liceenii... În 53 de
ore şi ceva.
Profesor, jurnalist, scriitor, om al actualităţii, susţinând norma etică precum înaintaşii din
stirpea munteană a prozatorilor, a creat personaje în riguroase structuri epice; naratorul cel mai
cunoscut prin tematica juvenilă abordată, este un spirit înalt, care crede în literatură, împlininduse prin supremaţia catharsisului în lumea contemporană; indiferent la ce scriere a sa ne-am referi,
remarcăm tâlcul urmărit, drumurile fericirii de căutat şi, din perspectivă temporală, asemenea lucrări
sunt perene.
Autorul a avut o viaţă aspră, până să-şi fi atins idealul şi, astfel, fericirea a trecut prin grele
momente, dar, cu o putere uriaşă, le-a transformat, în operele sale, în rugăciuni, legi omeneşti, biruinţe
şi nu ne surprinde nicidecum faptul că spiritul său justiţiar este personajul principal pretutindeni,
scriitorul interpretând oamenii şi lumea prin sinele realist şi pururi optimist.
Nu găsim în opera sa „învăluiri” cu „a fost odată”; George Şovu transformă prezentul în
instanţă narativă, satul copilăriei se situează la hotarul dintre RAI şi IAD; el „ n-a m igrat” prin lume,

