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Scriitorul Emanuel Părăeanu, ale cărui cărţi de pro
ză sau versuri au apărut numai la Tîrgu-Jiu, este uitat şi, 
de tîrgujieni, de multă vreme, dar pe nedrept. Un cărturar ca
re l-a cunoscut înd<>aproape, Iuliu Moisil, îndemna încă la sfîr-
şitul cleceniului al treilea sd.-1 cunoaştem, cînd scria : „Ar fi ele 
dorit să se găsi:>ască un adn;.lrator al poetului gorjean, care să 
adune toate lucrările sale în poezie şi proză, să le aşeze în-
tr-un buchet şi sil Ie dea Iu.olaltă publicităţii"'. Intr-adevăr, 
deşi nu toate lucrările lui sînt de valoare, merită să-l aducem 
din uitare, căci a fost poetu I anilor din jurul lui 1900, care a 
constituit primul cenaclu literar gorjean şi a fost bine cunos
cut în epocă. Ftichetarea lui ca „un prozator şi un versifica
tor modest, cu o notorietate limitată, provincială" 2 

- fie şi 
numai atît - ne îndreplhţeşte să ne aplecăm asupra trudei lui 
scriitoriceşti şi să-l îndrăgim ca pe al nostru. 

Emanuel Părăeanu s-a născut la 11 martie 1860, in comu
na Izvoarele --- Gorj, într-o veche familie oltenea·scă. Pără

enii erau urmaşii banilor Olteniei. Un ban Hamza Părăianu 

trăia pe la 16JO. Din neamul său a fost savantul moldovean Spă_ 
tar Milescu. Marele postelnic Danciu, fondatorul mănăstirii Po

lovragi (1650), a fost omorît la 1659 de 'domnitorul Mihnea III, 
împreună cu .fiul său, logofătul Preda3, şi alţi boieri, pentru 
pricini încă. neelucida~e. Un alt fiu al lui Danciu, Barbu Mi
lescu, numit astfel după moşia lor din Mileşti, a fost o perso
nalitate despre care vorbesc adesea cronicile muntene. 
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EMANUEL PA RAIANU 

Se poate urmări gem'<:.dogia poetului Emanuel Părăeanu. 
Tatăl său se numea Co;istaGtin Părăeanu, născut în 1823 Ja 
Tirgu-Jiu. Bunicul poetului a fost Ştefan Părăeanu, polcovnic 
pe la începutul secolului al XVIII-lea. Străbunicul său, Ion 
Părăeanu, era fll'potul lui Staico, fratele mai mic al marelui 
postelnic Danciu'. 

Marna poetului a fost \1nia Plrşoianu - Dobrescu. 
„;,roşu:" :_,:!;.; cL::sp:·L' :E;.;m), Dunitrn Plcşoianu ( 1811-

1880), a stăruit să se înfjinteze la Tîrgu-Jiu şcoala normală şi 
a înde;nrnt oficialitîţile înc.lte <1le vremii să se realizeze şo-
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seaua nâţională de pe defileul Jiului spre Petroşani. Bunicul 
lui Părăeanu a publicnt o ,.Privire asupra instrucţiunii publi
ce romei.ne" şi o carte despre folosirea rachiului de drojdie î11 
tratarea unor maladii. Mătuşa lui, Fima Pleşoianu, a fost scrii
toare şi, poate, ea i-a dat îndemnul şi firea de a se apropia de 
poezie. 

Emanuel Părăeanu aYea suflet de poet. A ajuns militar 
şi, militar fiind, n-a părăsit poezia. De ce a ajuns militar? 
Poate pentru că moştenea firea bunicului Dumitru Pleşoianu, 
prietenul nedespărţit dl generalului Gheorghe Magheru, deo
potrivd. luptători pentru o patrie româneaS<:ă liberă şi înflo
ritoare. 

„Am crescut în ochii acestor doi bătrîni - va spune po
etul, mai tîrziu, prin 1913, în faţa învăţătorilor şi preoţilor din 
judeţ - şi îmi reamintesc şi acum, deşi a trecut foarte mult 
de atunci, cum de multe ori în copilărie, pe cînd mă întor
ceam de la '1coald., îi găseam pe amîndoi acasă stînd de vorbă 
şi păşeam pragul, in loc sd. le sărut mina cum se obişnuia pe 
vremuri, şi cum se mai obişnuieşte şi acum pe unele locuri. 
Mă opream înaintea generalului Magheru şi îi recitam cu glas 
tare următoarele versuri pe care moşu-meu Pleşoianu mă în
văţase să le zic: •'Astfel e românul şi român sînt eu / Şi sub 
jugul barbar nu plec li.ipul meu I», 

Zimbeau de bucurie amîn'doi prietenii ascultîndu-mă şi, 

clupă ce isprăveam, îmi întindeau mîinile să le sărut însoţite 
de cite un --bravo !» ~i o sărutare pe frunte, oare mă făcea(u) 
să tresar de mîndrie, parcă cine ştie ce faptă mare săvîrşisem; 
iar, cînd ieşeam pe uşă, auzeam pe generalul zicînd: .-Să-ţi 

trăiască nepotul, Pleşoiene !». Apoi exclama : .-Viitor de aur 
ţara noastră are / Şi prevăd prin secoli a ei înălţare!». Desi
gur că generalul cînd recita aceste versuri se gîndea şi la 
copiii săi şi la generaţia cu care vor creşte împreună. 

S-au stins de mult aceşti doi bătrîni gorjeni care işi iu
beau aşa de mult ţara şi neamul, înainte ca să-şi vază toate· 
visele cu desăvîrşire împlinite ( ... )"5

• 
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Acelaşi sentiment puternic, dragostea de ţară, şi dorinţa 
redeşteptării naţionale îl vor stăpini pe Emanuel Părăeanu 
pînă la moarte. ln cartea sa Suflet din popor, publicată cu doi 
ani înainte de a pleca în huma ţării, mărturisea : „Am scris 
aceste istorioare originale, în care se oglindeşte firea poporu-
lui nostru, mai cu seamă pentru sătenii de la ţară şi cei din 
armată., ca, văzînd faptele săvîrşite de eroii povestirilor care 
sînt din sinul lor, să-şi dert mai bine socoteala de renumele 
care l-au moştenit de la str5moşi ( ... ), să meargă mai repe
de pe drumul luminos, pe care au apucat, de redeşteptare 

economică, culturală, patriotică şi naţională, ca să înfăptuias
că mai în grabă, visul de mărire şi de fericire al neamului ro
mânesc"6. N-a fost mai prejos de lupta generaţiei lui Gheor
ghe Magheru. 

După studiile lic('ulP urmate la Craiova, a frecventat 
cursurile şcolii de fii d,, militari, din laşi, şi s-a înrolat apoi 
in armată, unde a muncit cit> la 1886, pînă la 1910, cînd s-a 
pensionat pe caz de boali1. A primil calitatea, de rezonanţă 
romană, „Serviciul militar de: 25 ani" şi trei titluri cavalereşti, 
între care şi al „Stelei Romfrne". Ca militar, în 1903, a fost 
trimis în Rusia, a lăi uri d'' ~f:'11Pralul Averescu şi colonelul 
Găiseanu, să reprezinte ţara la u:-i j11bileu al regimentului Vo
logda, ceea ce dovedeşte d1 poetul-cilpitan a reuşit să-şi facă 
pe deplin di·1toria şi sub ;.,;-~:-ie. 

In familil' a a.vu l un climat propice poeziei. Soţia sa, 
Constanţa, era fiica revizo1 ului şcolar Tache Frumuşanu, fost 
preşedinte de magistrat, şi ~ora Eca\0rinei, nevasta lui Ştefan 
Dobruneanu, fost serrntor ~i primar al Tîruu-Jiului. In casa din 
oraşul Jiului de Sus şi-a fonnat o bibliotecă şi un salon de 
discuţii literare, p!in cme a atras la dezbateri alte personali
tăţi locale. Numele său din familie, Manolache, a ajuns popu
lar în Tîrgu-Jiu deşi b10~1rafii l-au considerat pseudonim7 

pentru că poetul a semnat 'deseori astfel. 

Primele poe2'ii scrise de Emanuel Părăeanu datează din 
anii de şcoali:i militară rlc 1,1 Iaşi, mai precis din 1883, după 
mărturisirea sa5

• Una dintre primele poezii, datate „laşi 1883", 
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este La inaugurarea statuii lui Ştefan cel Mare, poezie pa
triotică în stilul lui Vasile Alecsandri, dar cu alt suflet: 

„Te salut ziuă frumoasă şi de glorie măreaţă 
Ce din veac în veac păstrată te arăţi în ăst minut 

Luminînd cu al tău soare un popor ce plin de viaţă 
Fericit, ves~l sQ.rbează măreţia din trecut I 

Pe un pie'destal dF~ inimi pe Ştefan domnul cel Mare 
Ţara mîn<lră îi ridică din trecutul glorios, 

Dintr-un veac de biruinţă, mare-n pace, în luptă tare, 
Păstrind limba şi credinţa de duşmanul fioros. 

Şi-nălţat de ea cu fală, un popor întreg s-adună 
îmbrăcat de sărbătoare şi, cu inima săltînd 

De o glone mtireaţă, a lui frunte încunună 
Şi prezentul se închină la trecut, îngenunchind. 

Ştefan ! Ştefan I Domnul mare în tot locul se aude 
Şi al lui nume dus de vînturi îşi ia 'drumul nesfîrşit 

In Cosmin, Dumbrava-Roşie, printre frunze-ncet pătrunde 
Tremunnd pădurea-ntreagă cu stejarul neclintit. 

Valea-Albă, I-al său nume, se deşteaptă de-o-dată 
Şi pe oasele-nălbite zace scris la orice pas, 

Mare-i domnul şi poporul cînd legaţi de-aceeaşi soartă 
Pentru ţară îşi dau vlat,a alergînd la al său glas. 

Mare eşti, o, Doi:lmne Ştefan I Al tău nume îl cinsteşte 
Tot Românul, mic şi mare, ce în ţară e stăpîn, 

Peste vatra părintească avînd limba ce-o iubeşte, 
Care tu, mărite doamne, le-ai scăpat de la păgîn". 

Se ştie că Părăeanu c>. publicat unele versuri în „Curie
rul" (1884-1886), altele în revistele bucureştene „Lumea ilus
trată" (1891-1896), „Revista theatrelor" ş.a., iar cele mai 
multe în revistele şi ziarele gorjene : „Jiul" ( 1894-1895), „A
micul tinerimei" (1895--1908). „Araeiul" (1896), „Lupta Jiu
lui" (1896--1898), „Sezătoarea săteanului" (1898-1916), „A
micul poporului" (1898-1905), „Lumina satelor" (1899-1900), 
„Bazarul" {1899--1907), „Speranţa" (1902-1903), „Călăuza 

Gorjului" (1905), „Lumina" (1910), „Unirea neamului" (1914-
1916) şi „Calendarul Gorjului" (1910). 
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Emanuel Pi:':răeanu i1 fost poetul reprezentativ al primei 
revistt• qorjene „Jiul", apărută la Tîrgu-Jiu de la 15 a~rilic 
1894 pîni:i în mai 1395. ~\ înserat în paginile „Jiul"-ului 30 de 
poezii, în mc.joritatea lor antologice prin expresia artistici'!, 
prin sensibilitatea spo:itd. faţă de oamenii simpli şi necăjiţi. 
prin cintecul pur al dragostei şi strigătul de dreptate. Să ne 
amintita de Cerşetoarea\ inspirată din viaţa nefericită a mo.-
nwi poetului N. n~!ri)alcscu-Alin, Pe banca Curtii cu juraţiw şi 
Doamne, vezi cit sînt de răi11 • Interesante sînt în această re
vistă şi tr<'i proze scurte : Din notiţele unui medic, E demult, 
demult de tot şi Din călătorie. Alte lucrări remarcabile le gă
sim în celelalte µnblico.ţii la care a colaborat şi în cărţile pe 
ceam le-u. publicat: Nicu Steluţă (1839) 12

, Umbre şi lumini 
(1896)':s, Cartea ~.ăteanufui (1897) 14 şi Suflete din popor (1914)n. 

Volumul de poezii reprezentative publicat de Emanuel 
Purăcmrn este Umbre şi lumini, care cuprinde versuri socidle 
şi poezii erotice dovedind orientarea către aspecte întunecat•:: 
ale vieţii sau către îni'iHările ei prin fapte de laudă şi de trd.
ire sentimental& intensă. Cele mai multe dintre aceste poezii 
nu apărut mai întîi în •. Jiul" ; unele sînt inedite. Multe poezJi 
din revisleJ.e cu <Elpriţie după 1896 nu au mai fost reluate in 
alt volum, cur:r sînt lloţoaica16 , Cu drag17

, Viteazul răsplătit13 . 
Patul ei ş1 •• Ce noroc1!\ Scrisoare20

, Singur21 ş.a. din „Şezăto:-1-
rea săteanului", La Pievna22 din revista „Lumina", Rezervi'i
tuL >ii De strajă~1 Jin ,,Amicul pooprului" etc. 

Po·1te pentru cil era militar şi a fost crescut în cultul jert
fei pentrn patrie, Emanuel Părăeanu da semne de obsedat al 
trecerii nea5lep~me Î'.1 neant, după cum se poate observa în 
motto-ul la volumul V1mlni şi umbre, care cuprinde astfel de 
expresie : „( ... J cinel in drumul vieţii mă depărtez de lea
găn şi mă apropii de rnormînt ( ... )". Avea atunci numai 33 
de ani. dar era în cl.~plin~i maturitate. In ultimii doi ani, cre
nse aproape toate poeziile reluate în volum, pe care le publi· 
case mai întîi în revista „Jiul" (1894-1895) şi le citise proba· 
bil în cenaclul revistei, unde participau redactorii ei şi rilţi 

intelectuali din Tîrgu-Jiu, însufleţitori ai unei mişcări cultu~ 
r;ile de renume. 
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Versurile lui nirăeanu sînt curgătoare, chiar dacă nu au 
dPosebitVi str1lucire. Cele mai întinse folosesc mijloacele pro
zei rimate, cum sînt Ancuţa, Zinzolina, în spital, Antoniu Maq
nu ş.a. Au fost scrise pentru educaţia etică a cititorilor ori 
din impulsul milei pentru subiecţii unor cazuri extreme ale 
vieţii de odinioară. Impresionantă între acestea este Lăutarul, 
izvor de profundă simţire omenească : 

.„„Cîntil lăutarul dulce, cîntece de veselie, 
Şi mesenii ce-l ei.scullă, de plăcere ameţiţi, 

l!nii-i dau H>ioşi paharul, alţi bani cu dărnicie ; 
Si el cînt'i. mereu cîn tă, ca să-i ţină fericiţi. 
In cîntare.:i lui voioasă, Doamne, cine-ar fi ghicit 
Pe copilu-i mort de-acasă, ce atîta l-a iubit ! 
Cîntă lăutarul. ciute. pentru ziua-nmormîntării, 

Să plătească bine popa care i-o cînta pe drum, 
Lurnîn '>ri s'l-i dea destule : mîine-i ziua indurării 

Suferinţei lui de tată ! Pentru bani cîntă acum ! 
Rid mesenii, bat in palme, bucuroşi se-nveselesc ; 
Cîntă lăutarul, cîntă, mmeni jalea-i nu-i ghicesc"2

'. 

Poc>ziil·~ de ori.:lgoste sînt poate cele mai frumoase creaţii' 
ale lui Emanu,..l P'ir:J.eanu. A fost, de altfel, o fire care a cau
tat foricirc.J. în mhirt7a pasionată. De aceea, zicea ca-n gl:I
mă într-o poezie : 

„Cici iubire;i i7bi:iveşte 

Orce su rl"t p1icătos. 

Şi ~nainte.J. frumuseţei 

S-a f~cut om şi Cristo·s !" 

ori C1ltă poezie · 

„C'ki stC'lele scînte1etoare 
Nu sînt ca ochii e:=i. 
!\lu .- u lumini ft.>rmecătoare 

Ca o:::hii de femei". 

Se citesc cu atenţie ao;tfe! de poezii: De-acum Noapte· 
dulce !, Ce-ai simţit ?, Unde aleargă gîndul tău, De ce ?, în "Za
dar caut odihnă ... , Dacd. mă sărutai, Ochii de femei şi alt~le. 
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Crezul vieţii şi iubirii e~te mai cl;ir exprimf~t într-o ~1losă 
numită Fantezie : 

„Eu sint logoait de soartă 
Cu gîndirea· ce mă poartă 
Ca pe-o umbră uşuric~ : 
Zică-mi toţi ce-or vrea sit-mi zică. 
Ura şi n~cazu-n viaţă, 
Cu privirea lor de gheaţă, 
Pentru min<> nu-s nimici:! : 
Nici nu-mi pasă, nici nu-mi strică 
Cu iubirea sînt de mînă, 
li stnt sclav, îmi e stăpînă, 

Fără ea şi poezie 
Lumea-mi pare tot pustie. 
Eu cu razele din soare 
Impletesc păr la feciof'.re 
Şi le fac sii-mi placă mie ... 
Fantezie! Fantezie !"16 

Continuînd încerdirile în proză din volumul de nuvele 
Nlcu, Stcluţa,27 proza.torul Păr<leanu publică în 1896 fascicule 
.,CarlPn s':teanului" (nr. 1-10), un ciclu de nuvc'le ins;Jiral•~ 
rlin viaţa oamenilor din popor, cu scop moralizator pentru să
teni şi rnili tari, pe tern eh~ dezrădăcinării, influenţei nefoste a 
oraşului, degrndării vechilo!· rosturi şi obiceiuri rurale. Re
luate în volum inle9rnl în 1897, nuvelele Pe scările tribuna
lu.lui, Smaranda, Radu Perceptorul, Niţu sergentul, Doctorul de 
plasă, Popa ion şi altt."le23 se constituie într-un document al 
literaturii umanitariste de nua~ţ~ presămănătoristă de la sfîr
şitul secolului al XlX-lea. 

Stilul alert şi accesibil, coloratura folclorică şi alte calităţi 
de narator ale lui Emanuel Părăeanu prevestesc povestirea sa
dovenian<l şi creaţia in proz<l a clasicilor noştri din pr.agul se
colului XX. 

Ultimele lucrări ale scriitorului Emanuel· Părăeanu au fost 
grupate în volumul Suflet din popor, din 191429 ; dintre aces
tea atrage âtenţia o piesil de teatru într-un act, Dinu Sergen
tul - Viteazul de·sub Paring, despre un episod din războiul 

'din 1 U77-1878. 
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.O parte din creaţia lui Părăeanu, într-adevăr, merită să 
fie restituită într-o plachetă literară, cel puţin pentru gorjenii 
şi urmaşii celor care i-au recunoscut acea „notorietate pro
vincială", despre care s-a mai vorbit30

• 

Sfirşitul lui Părăeanu a fost tragic. ln 1913 s-a îmbolnăvit 
de nervi. S-a internat, pentru zece zile, la un sanatoriu din 
Bucureşti, unde şi-::1 recăpătat sănătatea. In 1914, boala a re
cidivat şi s~a agravu.t printr-o gălbinare. Treptat, poetul şi-a 
pierdut puterile în faţa vîrstei şi, în 1916, la 4 decembrie, a 
murit în sanatoriul din fiucurPşti. A suportat cu greu şi căde
rea ţării sale sub ocupaţie germană. Trupul său a fost inmor
mîntat în cimitirul „Sf. Vineri'' din Capitală, unde i se închi
riase Ioc pentru zece ani. După expirarea acestui termen, 
trupul dezhumat a fost adus în cavoul familiei, din cimitirul 
'de la Tîrgu-Jiu31

, în decembrie 1927, prin grija soţiei, Con
stanţa. 

Părăeanu işi dorise altfel moartea. Cu douăzeci de ani 
înainte de trecerea peste Styx, în 1896, în poezia La moartea 
mea, scria cu nostalgia drn9ostei de neuitat : 

„La moark•a me1a o s<l ~;ăsiţi, 
Pe fund într-o Iădiţ~, 

Un ~uvenir de ani trecuţi : 
Din păru-i, o şuviţa, 

Şi lingă ea, pitit un vraf, 
Scrisori dulci de iubire, 

De mult acoperite-n pre.I, 
Ascunse de iubire. 

La moarb>..'l mea, s5. le citiţi, 
Să aud încă cuvinte 

De ani trecuţi şi mult iubiţi, 
ln Ioc de vorbe !"finh~. 

Iar cînd va fi su m~i-nwopaţi, 
Să-rni fie somnul dulce, 

Pe inimii să-mi aşezaţi 
Aceste,-n loc de cruce, 

Ca să oăstrez şi in morrnint 
Comoura din Iăcliţ5., 

Cum i-am păstrat pe-a.cest pămînt 
Iubire şi creclintă"32• 

Asemenea poezie, care aminteşte de eminesciana Mai am 
un singur dor, dovedeşte reale calităţi ale poetului gorjean şi 
poate fi considerată una dintre creaţiile antologice ale lite-
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raturii române, spre âmintirea celui care a semnat Emanuel 
Părăeanu. 

1 Ve:~: „Arhivele Oltcnil'i", 1929, nr. 45-46. 
2 Vezi: Dicţionaru} lileralurll romii.ne de la orlglnJ pină la 1900, Ed. Aca

d<>miei R.S.R., Bucureşti, 1!.l'i9, rp. 667. 
• Vezi; E11clclope:Ua românii, Siblll, 1904, voi. III, p. 525, capit. Părăeanu, 

s.ub redacţia lui Alexan,;rn Şlefulescu. 
4 Vezi : Pe.ntru respectul adevăn1l~I. in : ,,G,orjanul", Tirgu-Jiu, nr. 32-3~, 

10 septembrie 1~:l7. · 
) Părăeanu Emanoil: Cuvinlart- ( ... ) (din 1913, la Tirgu-Jiu), Tirgu-Jiu, 

1913, p. 2--3. . . . 
6 S:uUct din popor, Ed. Tip. Artistică ,,Luminii" - Fraţii Niculescu, T1rgu-

Jiu, 191{ p. 3. 
7 Vezi L. Predescu, Enclcloµedlc, Eci. Cugetarea, J 940, p. 634. 
a Vezi „Unirea Neamului". Tîrqu-Jiu, anul I, nr. 25, 30 mar·tie 1914. 
11 Cerşetoarea, poezie, în: „Jiu(', llr. 8-9, 25 decembrie 1894, p. 2. 
•u Pe banca Curlil c:u jura!f, poez;l'. ln: „Jiul''. nr. 3, 15 iunie 1894, p. 5--6. 
11 Doamne, yezi cit sînl de riti !, poPzie, in : „Jiul", nr. 3, 15 iunie 1894, p. 16, 
1:1 Nicu, Stcl•1ţa. Nuvele, Tip. Milo~escu, Tîrgu-JLI, 18139, 32+ 18 p. (BA. ~I. 

1H:368). 
13 Umbre şi lumini, Tip. Mdoşe~cu. Tirgu-Jiu, 1896, 84 p. (BA.Il.119395). 
" Cartea si'.iteanulul, Tip. MI!o<;.c:scu, Tirgu-Jiu, 1897, 154 p. (BA.I.119693). 
P Suflete din popor, Tip. Lumina, Tirgu-Jiu, 1914. 
46 Hotoaica, poezie, în: „Ş•~ziitOCIH'<' săteanului", I, nr. 1, p. 20. 
l7 Cu drag, poezie, în: „Sez[1toare:'I sMeanului'', XVI, m. 3, mar.Ue 1914. 
18 Viteazul răsplătit, poezie, în : Şezătoarea săteanului", XVII, nr. 4, a

prilie 1914 
1ll Patul el, poezie, şi Cc noroc !, poezie, în : „Şezătoarea săteanului", III, 

nr. 2, septembrie 1800, p. 71. 
20 Scrisoare, poezie, in: „Şezătoarnc, să<teanului", III, nr. 4, noiembrie 1900, 

p. 155. 
21 Singur, poezie, în: „Şezătoarea săteanului", V, nr. 9-10, sept.-oct. 1903, 

p. 241. 
22 La Plevna, poezie, în: ,,l.•Jmina", Tîrgu-Jiu, I, nr. 1, p. 2~25. 
2:1 Rezervistul, poezie, în. ,,Amic11! poporului", I, nr. 4, august 1898, p. 127. 
24 De strajă, poezie, în: „Amicul poporului", III, nr. 6, 15 decembrie 1901. 
25 In voi. Lumini şi umbre, 1896, p. 11. 
26 Voi. cit, p. 76--77. 
21 Voi. Nicu, Steluţa. Nuvc>le, Tirgu-Jiu, 1889, 32+18 p. (BA.II.119368). 
2a Voi. Cartea săteanului. Nuvele, Tirgu-Jiu, Tip. N.D. Miloşescu, 1897, 

154 p. (BA.1.119693). Volumul cuprinde şi poezii şi este dedica•t lui 
„Alexanctru Ştefulescu, Iuliu Moisi! şi Rola Piekarschi". 

:l!I Voi. Suflet din popor, Tirgn-Jiu, Tip. „Lumina'', 1914, 86 p. (BA.1.37769). 
::su Iuliu Moisil, Căpitanul Emc.noil Părăeanu, poetul Gorjului ... , Craiova, 

1929. 16 p. Extras din „,\rh;·,reJe Olteniei", 45-46, 1929 (B.A.11.102507), 
31 I. Mohor, Aducerea osemintelor căp(llanulul) Emanoll Părăeanu ln Tîrgu

Jiu, în: „Gorj.anul". Tirgu-.Tiu, IV, nr. 1-2, 1-B ianuarie 1.927, p.5. 
:rJ ln voi. Umbre şi lumini, Tirgn-Jiu, 1896, p. 82. 
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2. PANTELIMON NICOLESCU - MONU 

(1901-1980) 

Am o datorie mai veche faţă 'de cel ce a fost poetul Pan
telimon Nicolescu-l\1onu. A. avut încrederea în condeiul 
acestor însemnări scriindu-i cu limbă de moarte aseme
nea cuvinte : „Simt că, nu peste mult, cortina se va lăsa. Am 
unele materiale strînse cu migală. Nu le pot încredinţa decît 
unui om care să le poată întrebuinţa, cerceta şi pricepe con
cordanţa lor cu timpul ( ... ), dă pe la mine şi vezi-le. Sînt si
gur că te vei opri asupra lor ( ... )" 1

• Am fost la ultimul său· 
domiciliu, în Bucureşti. l··am văzut biblioteca şi manuscrisele. 
Mi-a povestit despre sine şi l-am înţeles. Avea să-mi trimitii 
cîteva scrisori, o notei autouiografică şi un colet cu manu
scrise~. 

Monu a fost un învăţător luminat, un politician cu vederi 
progresiste, un publicist cu predilecţie pentru didactic<l, c~ar şi 
un scriitor care şi-a încercat talentul în schiţe 'despre oamenii· 
satului şi în poezii cu suflet înnoitor. 

Pantelimon Nicolescu s-a născut la 1 februarie .1901 în 
Sănăteşti, sat al comunei Arcani - Gorj ; părinţii lui, Nicolae 
şi Maria, au fost ţărani săraci iar mama nu ştia carte. A urmat 
şcoala primară în sat cu învăţătorul Ion Petrescu, apoi cursu
rile Gimnaziului „Tudor Vlcdimirescu", Tîrgu-Jiu şi ale Şcolii 
normale Piteşti. în 1920 s-a încadrat în învăţămînt, la Bilta· 
- Gorj. Din 1923 5i-a stabilit domiciliul în Stăneşti - Gorj. 
unde s-a căsătorit şi a rămas în învăţămînt, pînă la pensio
nare, iar din 1964 s-a mutat pentru totdeauna la Bucureşti. 
unde l-am cunoscut şi noi. S-a stins din viaţă în 1980. 

Monu şi-a împărţit viaţa între şcoală, politică, creaţie 
literară şi publicistică. Pe tărîmul şcolii a activat o vreme şi 
ca inspector şcolar, dar s-a preocupat mai ales de Asociaţia 
învăţnLo;-iJor din Gorj, de revista acestf'ia şi de publicarea. în 
colaborare cu C.V. Ciltuţ, a 14 manuale dedicate claselor 
mici, pentru care a fost distins cu titlul de învăţător emerit. 

A fost membru al P.C.R. din ilegalitate, întemeietor la 
Gorj al Frontului Pluqarilor şi preşedinte al acestui partid şi 
primul preşedinte judc.>ţean al Frontului Democraţiei Populare. 
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PANTELI:\10N NICOLESCU-MONU 

Ca publicist a început fiind la şcoala nonnaV't iar ca 
scriitor, Monu a debutat în 1921, cu schiţe din viaţa ş:olii, în 
revistd ,,Lamura". A semnat versuri, articole şi proză scurt<l 

în „Crinul satelor", „Gorjanul", „Curentul nou", „Revista în
văţătorimii gorjene", „Ţara lui Litovoi", „Gazeta Jiului" şi 
„Steagul nostru", publicaţii apărute în Gorj. Unele schiţe li
terare şi poezii au fost publicate sub semnătura lui Monu tn 
„Universul literar", „Curenml", „România literară", „Lucea
fărul" şi „Scînteia" de la Bucureşti, „Pămint şi suflet olte
nesc" din Craiova, „Datina" de la Drobeta Turnu-Severin ş.a. 
In ultimii ani ai vieţii a participat la întrunirile cenaclului 
bucureştean „Mihail Sadoveanu" şi a publicat proză scurt! 
într-o plachetă a acestui cenaclu. 
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Ar~icolele scrise ele Monu au un ţel nobil, acela de a e
duca. Concepţia ~a despre publicaţii în general şi-a exprima
t-o în articolul „Presa" apărut în „Gorj anul", în care spunea : 
„intotaeauna am considerat presa o şcoală de adulţi"3• 

Poeziile lui ii.fonu aduc sclipiri de talent, deşi au fost pe 
drept criticate pentru stilul lor adeseori neglijent\ Unele din 
poezii rezistă prin imagini artistice alese, altele cel puţin 
prin sublinierea în limbă versificată a unor sentimente şi ati
tudini durabile, ori a unor o.devăruri care atrag atenţia citi
torului. 

Poezia „Eu şi tu", scrisă şi publicată în 19325
, aminteşte 

de ideilP. eminesciene din poemul „Impărat şi proletar", cu 
toate că este departe de a intra în comparaţie cu acesta : 

„Cine dă vrPo importanţă fumului ce piere-n vînt? 
Cine stă s-asculte astăzi muta mulţilor durere, 
Cari cad sub o povară hărăzită pe pămînt? 
Cine-i cel ce pot-să d~a o dulceagă mîngiere ?.„ 

Ai văzut? Ce bine-mi pare! Unu-n lume mai puţin. 
Golul tău nu se cunoaşte ! F.şti o mină de pămînt, 
Din colosul de ţărînă : iar în urmă-ţi alţii vin 
Şi-or găsi mai mult o coajă, ce-or mînca-o-n vesel cînt' 

Ai căzut tu pentru mine? Tu erai dator să mori ! 
Eu, sunt eu, deasupra leqii, iară tu eşti doar un prost ! 
De cinel lume'.!.. mi-este dată să risip mereu comori, 
Chiar de sunt strinsc de tine ! Aşa e. aşa a fost ! 

Mori şi n-ai drept la răspktil. ! Şi răsplata e a mea ! 
Nu vezi că eu sunt mai tare? Legile au doar un rost, 
Ca să-ţi spună: "Tu munceşte şi sl mori, că eşti un prost!·"' 
Le-am făcut azi ca şi miine şi le-oi face pururea". 

In 1941, în plin război, versurile lui Monu au devenit a 
chemare la lupto., ca poezia „In ţara lui Litovoi""6

, poate ceu 
mai frumoasă din cite a scris. Reţinem îndemnul prin fapteh~ 
primului voievod oltean : 

„Tulnicul de aramă rl'.;sună la „curte». 
Din morţi, în tin ja scundă, trezit sta Litovoi. 
Durerea-I sfişie, şi-o clipă-I amurte, 
Işi scutură barba şi qlasu-i porneşte apoi : 
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"Aprindeţi. pe virfmi, în nod, vilvătae..: 
La Grui, la Pomeni, la·. S<;hela1 şii BHt;h 
Sil afle, din l·onoare· fil:. Olt aă„i. băta.e:; 
S-alerge aum pot : cu. coasa, cu furca. ş:i· bita. 

Buliga şi &ia·. să treacă. pt".ir.i codrii spr.e. 9tr.ei,. 
C-acolo-i-aşteaptă- şi. fr.at~"ill.eu. Bărbat, 
\'îlcan şi cu mine; vom trece pnin, chei, 
Dind veste la' Ar9e.ş) ... aii1 noi am, pleca.!:>•. 

Cînd miezur nopţii hata, s-arunc:ă oastea: toată'. 
Şi-nlr-un măcel s:Hbdtiu.-ngenunohe Illtov.oi::. 
Cu ultima suflare; GU dr:an.1-ailui.mai cată: 
„şi astăzi· eu mor Hlwr, · tot ca~n: şapte-şi doh•. 

Cocoşii cintă;.n iiainici şi- morţii intriî-n cripte; 
Pe .Iii, s-pre CZ'urtiŞoa•·a s.e pierde' v-Oievodul; 
Ca-n noaptea următoua să iasă. din morminte· 
Din ţara lui ~pre h1pt.<1, sii: iasă· to.t norodul. 

Căci I!itovoi nu am· oclihnlî· in moom.int 
Cit timp· audr.: qeamăt ele' frate.: subjugat. 
.„~:e bate el cu morţii, pe sfîntu-ne pămînt, 
Cind celor vii le-teamă': ş.i lupta au: uitat•' .. 

Asemenea. \'ms.uri dmintesc de. „Umbra JuL Mircea Ia 
Cozia", din creaţia. lui Grigore AlexandresclL 

Căuti:irile pentru " înţelege· drumul spre o lume nouct 
l-au subjugat neîncetat· pe Monu şi transpar în versurile lui 
cu idei ale emancipurii. Ele dovedesc o fire încrezătoare care 
învinge greutăţile spre o ţintă· prooi§'ă, ca în• poezia „eălă
torii"•: 

,.Nebune călător! Ce-ţi croeşti drum prin stîncă, 
Cinel alături s.~ ~useşte limpede, frumos drumeag? 
Mîna ta-i neputincioasă şi-au cercat şi alţii încă 

Drum prin mw1tc; clar căz.ut-au toţi şireag ! 

Hai pe drumul fără piedici şi pe care toţi apucă. 
Ce frumos estr~ pe!sajul, incit sufletu-ţi desfată! 

Mai curînd un drum în soare ar putea ca să se ducă 1-

Dar prin piatra ce-ti slă-n faţă, niciodată, niciodată! 
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Sînt nebun? Se poate asta, dar prin stîncă-i drumul drept. 
Dincolo de piatra mare e lumină. Ah, lumină ! 
Să te văd statornicită, să te scoli cu foc în piept 
Şi să mor, ca-n urm~i-mi qioi, lume nouă va să vină . 
. 
Drumul nostru ·larg şi vesel se sfîrşeşte în genune, · 
Drumurile fără muncă, toate-nşală, că ascund 
La un capăt, sau în fiecare clipă, nu minune, 
Ci prilpăstii cu-ntuneric şi noroaie fără fund. 

Că în ~oat.J. a mea viaţ.1.Yoiu fi rob acestei stînci? . 
O, o ştiu dt.• mult prea bine, precum ştiu că am să cad; 
Dar un picur de Inmind. pentru negurile-adînci 
Costă vieti, ~i mi-o dau Yesei să. croiesc luminii vad .. 

Murim toţi r:nu la fel însct, că depinde de cum mori. 
TJna-i su cazi în mocirlă, alta-i să mori sus pe creste, 
lnYelit în raze multe, dF Ia aştri şi din sori . 
... Deci, Ia drum şi fiecme să-şi cinstească-a lui poveste". 

Monu av1~a mare încredere in puterea cadrelor. didactice
de a lumina poporul, de a-l chema la fapte pentr_u o lume 
nouă. 

Sonetul „Jnvăţătoru1·-~. deşi contradictoriu în final, e tn 
pri:q.1a parte un imn pentru dascăl şi învăţătură : 
„L-am · îritîlnit albit de tiniir cu ochii faruri prinse-Ii ceară. 
în dimineţile ('i:'ţoase, cu neguri înveli te-n ploi, ·' 
Pe· drumul îmbetit sub dîlme şi sub troene de noroi. 

·Vorbea ceva, de lumi vi~ate şi zbîndite-n fapt de seară. 

· Sffo$i ne întrebau salcîmii, atît de strimbi şi-atît de goi l 
Am stat de vorbă-n drum, tovarăşi, să zămislim o lume clarii 
Şi-n sufletele n-florite su.na a vremurilor fanfa.ră ... 
Şi brazda ne-a grăit în şoaptă: „Eu v-am chemat 

pe amîndoi . .'' ! 
Cu wzonanţe clin poeziile lui Coşbuc şi Goga, poeziiie 

lui Monu despre clezrtidăcinarea intelectualului de Ia sate au 
o frumuseţe aparte. Asa sînt „Scrisoare - dedicată tinerilor 
lnvăţători'·!1, .O sat 1 •• .'.;; şi „Reintors ... 11, cu adevărat anto
Io0ice. 

Alte poezii ale lui Monu aduc vibraţia unui suflet sen
sibil în faţa naturii, ca în acest fragment din „Tablou de iar-· 
nă'''": 
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„Murea aseară toamnn pe braţul unui pin 
Şi respira rugină din frunze şi suspin 1 

Iar noi treceam cu viaţa zglobiu peste covor, 
In lacrima pădurii pluteam de cald fior". 

Poeziile publicate în 1971 în „Luceafărul"'3, sub titlurile 
„Echilibru" şi „Mărturisire". scot din condeiul lui Monu în
crederea în viaţ;i perpetuQ., una din ele sfîrşind cu versul 
„Bună dimineaţa, viaţă!'', 

Proza scurtă risipită sub numele lui Monu în diverse pu
blicaţii aduce fapte ale oamenilor obişnuiţi, adesea cu tentă 
moralizatoare, expuse în limba neaoşă, simplă, fără veleităţi 
artistice deosebite şi se încadrează în efortul unui dascăl de 
provincie care a găsit şi în literatură un mijloc de educaţie 
permanentă. 

După A. Ştefulescu, Pantelimon Nicolescu - Monu a fost 
al doilea învăţător care a ajuns în fruntea dascălilor gorjeni 
şi le-a oferit un exemplu de activitate creatoare în slujba 
culturii şi artei. 

1 Scri~oarc originală. autografii. din 28 octombrie 1975. 
~ Ne-a oferit munuscrisul mmi „Abecc<lar", nepublicabil, şi Caietele 1-11 

.privind istoricul „A~ocit1\ic,; învăţMori!or din Gorj". 
3 Monn, Presa, în: „Gorjanul", Tî:gu-Jiu, nr. 7-8, din 21-28 februarie 

1931. 
' Profesorul Mircea Pîrvulcscu face o asemenea cri.tică poeziilor lui Monu 

în ziarul „Gorjanul", anul VI, nr. 8--9, aprilie--mai 1929. 
) Monu, „Eu şi tu", în. „Revista învăţătorimii gorjene", Tîrgu-Jiu, anul 

III, 1932, nr. 6---7. 
v Idem, ln ţara lui Litovoi, în : „Revista învăţătorimii gorjene", Tîrgu

Jiu, anul XII, irmuarie--fehruarie 1941, nr. 1-2, p. 37-38. 
7 I.-Jem, Călătorii .•. , în: „Revista învăţătorimii gorjene", anul III, 1932, 

nr. 8, p. 14-15. 
6 Idem, Invă\âlorul, !•;: „Tarn 1~1i Litovoi", anul XI, 1940, nr. 1-2-3, p. 51 
11 Idem, Scrisoare. Dedicată tinerilor învăţători, !n : „Revista învăţătorimii 

gorjene", anul VII, Hl:~G. III. 7-8, p. 23-24. 
10 Idem, O, sat! ... , în : „Revista învăţătorimii gorjene", anul VI, 1935, nr. 

9-10, p. 27-28. 
11 Idem, Reîntors.„, în: „Revist<:. învăţătorimii gorjene", anul VII, 1936, 

nr. 3-4, p. 38. 
12 Idem, Tablou de iarnă. 
ta Idem, Echilibru şi l\1d.rlurislre, în: „Luceafărul", Bucureşti, anul XIV, 

1971, nr. 1 (453), 2 ianuarie. 
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3. ION GHEORGHE ANGLIŢOIU 

(1913-1942) 

Din Hobiţa lui Brâncuşi provine şi un poet, cel ce 
semna Ion Gheorgi:l~ Angliţoiu, o figură literară pierdută în 
anii afirmarii, din timpul celui de-al doilea război mondial. 
Autor al unor volume de poezii publicate şi al altor lu
crări rămase ia manuscris, n-a convins printr-un talent de
excepţie şi a intrat uşor în uitare, deşi cel puţin cîteva poezii 
sînt antologice şi îi puteau retine numele. 

Ion Gheorghe An9liţoiu s-a născut în iunie 19131, în 
familia de ţărani G:1eorghe P. Angliţoiu, în cătunul cu nu
me veşnic de pe 13i~lriţa gorjeană, într-o casă cn tei la 
poartă, ele care şi-a cdus uneori aminte. „La umbra şi bal
samul lui îmbătător - a scris el într-o povestire din volu
mul inedit „Livada copilăriei"~, - mama mi-a împletit fu
nie de năzuinţi din s!i'rîitul fusului cu tort şi melodi::i. cîn
tului cu pîze şi moşnegi„.". Chipul mamei, de asemt'lle<J, l-a 
urmărit prelutindeni. Mătuşa Rada, - poate altăd:ită iubi
rea tînărului Brâncu~i -, îi descînta de deochi şi-l doftori
cea, <lupii cum aflăm într-o altă povestire inedită. 

Şcoala primară d urmat-o la Bobiţa, începînd ':lin 1920, 
avînd un dascăl iubitor de istorie şi frumuseţe, rămas in 
memoria poP.tului cu un portret viu : „.„ ochii sufletu.lui 
mc~u te v6d mereu în pragul casei de lumină, privind lunq 
în calea iur;gă a generaţiilor noi şi dogorind făclie în bes
na veacului, aşa cum te-am cunoscut". 

Anii pdmelor cl<lse au constituit perioada cunoaşterii 
naturii de către un hoinar prin pădurile din apropitm:~. prin 
zăvoiul H1sLiţei limpe·;:i ca lacrima, prin cîmpiile de timpu
riu uscate în arşiţa verii... 

„Purtam cămaşa rupUi-n spate 
Si spini M.tuţi adînc în tălpi, 
Homar din zori şi pînă-n noapte, 
De soare ars ca un dănciuc 
l;i~înd de foame şi de sete 
Vt:'neam aca~ă. să mă culc„." 

astfel scria într-o povestire numită „Hoinar". 
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La virstc. de 14 arn, 111 1927, Ion Gheorghe Anglitoiu S·cJ. 

înscris ca elev la Liceul „:'vlihail Eminescu" din B;;cureşti. 
A revenit la Hobiţa în prima vacanţă de iarnă, dup.~ o că

lătorie cu trenul pînă la Tîrgu-Jiu, cu o sanie pinii la Te
le$ti şi pc ]OS pînă ncast'1, pentru a participa la sări>1torile 
de iarnă ale satului. după cum îşi amintea într-o a!Li po
vestire autobiografică. I se pustrează „carn0tul ele identita
te de elev", cu nr. 2i :;, clin clasa a III-a, 19'.29-1930, docu
ment care poartă fotografia din 1929 şi vizele ele CJliltoric 
cu trenul pentru v::i.canţele petrecute la ţară. 

A ab:;olvit cursu:·ik secundare în 1934, ul.• Uct~ubi 
„Titu Maiorescu" clin nucu;eşti', la care se înscrisese în 
ciuSd a V-'3, începînd din anul şcolar 1931-1932. 

TaWl, Gheorghe P. Angliţoiu, şi-a luat, b acea pr:rioa
dă, slujba de gardian JJl!blic în municipiul Bucureşti" pen
tru a-şi ::i.juta fiul. 1-'rin notele obţinute la bacalaur:~at in 
1934, Ion Angliţoiu a fost clasificat al 15-lea din 29 elevi. 
dupil. cum se cunoa';'le dintr-o copie după diploma de ab
solvire elibe!·ut~\ L~ 10 noic.:mbnP 19341

• 

])ornic de a-şi continua pregătirea. lcn Gh0~orghe An
gliţoiu a urmat cursur:le Facultăţii de litere şi filozoiie din 
Bucureşti. După absclvire, în 1939, a intrat în serviciu la 
Primăria S<~clorului de ne9ru din Bucureşti. A fost, apoi. luat 
în armată. unde c. mm<'t şcoala de ofiţeri în rezervă6• După 
această şcoală s-a Incadrat ca ofiţer activ in armata naţio
nală, la Regimentul 18 Dorobanţi. 

In timµul celui de-al doilea rii.zboi mondial, a c.'iznt 
în luptele de la Stalingrad, în 20 noiembri0 1912, la Yirsta 
de 29 ani, în plin=1. tinereţe·. ' 

o 

Debutul poetic al lui Ion Gh2orqhe Ann,liţoiu il consti
tuie volumul „Harfe", api:'1rut în 19393, cînd autorul lui era 
încă studc~nt. Cuprinde 45 poezii selectate dintr-un caiPt 
de încerc:hi literare mai v1echi. Recenzat cu îngăduitoare 
atitudine critică în ltebdomaclarul „Gorjanul"9 de la Tîrgu
Jiu, volumul a fost bine primit de conjudeţeni pentru că 
prezenta „llcăriri şi versuri frumoase, care ne anu!1tiî ivi
rea sfioasj a unui nou talent pe plaiurile noastre. ':>ensibi
litatea naivă a acestui. volum de tinereţe clocctiloare e de
parte ele a fi o sd\dPrc. Ea e trunchiul pe care se vor rilti>i 
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înfrinyerile şi biruin~ele viitoare ... ". Recenzentul, convins că 
poetul „va aduna cîndva pulberea stelelor, foşnetul porum
bului ele toamnă şi tnsteţea sau înaltul nopţilor de i:1rnă ... ", 
citează cîteva strofe din asemenea „buchete de vis" şi îşi 
manifestă încrederea că acesta „poate păşi cu încredere în 
lupta peatru cucerirea redutelor poeziei". 

Vo!umui „Harfe · are ca motto o dedicaţie, „Obol sn
tu\ui meu" ceea ce dovedeşte rădăcinile trainice ale inspi
raţiei poetice şi respectul pentru tradiţiile de la ţ.nă. 

Considerînd poezia un tdrîm cu „ţărmuri de lumină" şi 
„fîntîai din soare" spre care se pot întinde „punti di~ vis". 
poetul ~;orjan cheam::i tinerii, în debutul volumului, numit 
„Urcuş olimpian", s~,re culmi spirituale demne de „setcn 
noastră mare", dincolo de „zarea ce cuprinde / cîmpul veş
nicilor taine", într-o călătorie de la frumosul natural la 
cel recreat, dovadă a rolului înţeles al creaţiei, al operei 
de hrt<l. 'Acelaşi rost al poeziei, implicit al poetului. se 
str<lvede in a doua poezie a volumului, în „Cînte::: pentm 
mine". 

Poetul nu-•;;i u i tb rădăcinile devenirii sale, ţăranii, şi nici 
modelul popular de versificaţie, într-un „Răvaş satului m'~u". 

O elegw numitJ. „Tristeţe", subintitulată „Satului meu", 
este dedicati:l satului Hobiţa, care, desigur, i-a fost leagăn 
de neuitat. O muzica1itate aparte freamătă în aceasti'i po~
zle despre înaintaşu care nu se mai întorc : 
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„Sat tăcut, rămas uitării, 
De ce-n . hohot plîngi în vale 
Şi .tot caţl mereu cărării 
Care urc[i-r1 deal la cruci 
Sub zăbranicu-nserării? 

Cine vrei sb. mai coboare 
De sub plingătoare salcii? 
Cine, - acolo, spune-mi, n-are, 
Cu parfum, ori ofilită, 
Din grădină, smulsă floare? 

Al! urcat atîlea tînduri 
De·. pe valP, sus la cruci, 
Şi-or urca jeliţi în plînsuri 
Şi în strigd.te de clopot, 
Cît vei fi bătut de vînturi ! 



Veşnicia-ş1 cheamă mirii, 
:-.lu mai rlingc, sat uitat! 
Tu ai lacnmi, trandafirii, 
Să-mpleteşli frumoase jerbi, 
Aşa-i scrisă legea firii ! " 

Alte poezii deplin~ starea ţăranului din anii '3:), cum 
sînt „Ruc1ri.ciunea plugului" şi „In lume singur", iar „ln hai
ducie" P'HL' a da o soluţie pentru ieşirea lui din ace.:istă 
stare : 

.. Era într-un amurg de seară 
Cu flori de- lilieci şi cer senin de vară 
Ch1d mi-dm ipus spada la oblînc 
Şi-n şea m··am aruncat pe murg. 

La uşa casei am pus zăvorul 
Şi-nchis, pllngînd, :ramas-a dorul ; 
Iar la-nverhite porţi, făcute din stejar, 
Un lacăt yreu, de meşterul-fierar. 

Pornit-am noaptea, pe poteci cotite, 
Şi-n priSj)d mi-au rămas muşcate înflorite 
Şi ederă sprinţară cu firele vînjoase
?odoabă bîmelor bătrînei mele case. 

De pază am lăsat doar liniştea aclîncă 
Şi cheile ascunse în frunze sub o stîncă ; 
Pe murg. î11cet, în culme m-am urcat 
Şi-un chiot. lung am dat spre sat. 

Pe-obraji, şiroaie - lacrimi se preling, 
Cindind c~i nu mă-ntorc curînd.„ 
~i-n pas domol, lăsat-am murgul sCi co!Jo·1n~ 
Spre codrul verde cu izvoare„." 

IE poemul „De ce plîngi, codrule, vo;nicule ?„.", cu r•.~
\'erbera tii clin folclor şi din culegerile populare emi nt~scie
ne, apar accente nMi pronunţate ale re\·oitei sociale . 

. ,Tic, îţi spun doar jalea mea, 
J'ilca mea cit e ele grea : 
S-au stint; focurile-n vetre\ 
Un '.le str în şi voinici în cele 
~1i-au cîntn L în noapte doina„. 

Ti"f 



Azi securea mă doboară, 
Din stăpîn de-odinioară ! 
Ah, şi plîng, poete, plîng, 
·vreau voinicii să mi-i string !„." 

Cîteva poezii sînt dedicate, fireşte, mamei. „Mărgăritar 
pentru leagăn" este un frumos omagiu, sub forma unui cîn
tec de leag2in, adus celei ce i-a dat fiinţă poetului. Poezi 'l 
„Mamei;, este un fior stîrnit de despărţirea copilului instră
inat: 

.Era pădurea înverzită mamă, 
Si-mbobo<.:eau tufite de cicoare, 
Cînd m-a pornit de-acasă,-n zări streine. 
Un dor înmugurit în sărbătoare. 

Eram doar rupt din voi, cei de la brazdei, 
Şi dorul pentru voi, înmugurise, 
S-aprind din zări în suflet o făclie, 
Să fiu nădejdea-n sat şi cheag de vise„. 

Şi-a scîrţii L în urma mea portiţa 
Ca un suspin uşor al tuturora; 
Şi pe răzoare pînă-n creastă, mamă, 

!'·H-ai dus toiagul zării şi-aurora 
Din ochii tă.1 a lăcrimat în iarbă. 
C1 să deslrami din ceaţa neputerii 
I.a ochii uzi şi pironiţi în zare 
Ai dus o mină streaşină vederii..." 

Scrisă în gen epistolar coşbucian, poezia „Carte mamei" 
este portretul marnei cu cinci feciori care au plecat la oas
te „să pun;:i pieptul ziduri la hotar", rămasă îndurer;it::i prin 
pierderea a patru dintre ei pe frontul încrîncenat. 

Nostdlgia depărU;,rii de „Meleaguri dragi" l".a stăpînit 
pe cel plecctt de-acasă şi a pătruns în versurile lui rn o 
aromă îmbietoare : 
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.Culmi cu fogi, stejari bătrîni, 
ueal CU Vli şi CU castani, 
Cine doina vă mai cîntă 

Cind eu azi îmi port departe 
J-fctina tineriior ani ?... 



Cărărui pe deal. cotite, 
N-are cin' -- Sti v;1 m_ai bată !. .. 
Azi sub iarbă v-aţi fi şters, 
Numai µoate-n amintire 
Mai trJim ca altildatil !. .. 

Dragi i:n•otire de pădure, 
A secat a voastr~i Yin:'\; 
De c.înd eu ma-nstrăinai 
Nimeni stinca n-o mai sapă 
Cum săpam c:1 fi mea mină !„. 

Flori de crinq şi de poiene, 
V-am iubit făcind cunună; 
Care mină vil mai frînqe 
Mîine-n zori. în aJT'.int'irea-mi 
Pe-o Troiţă să v~ pună? ... 

Volumul .,Harfe", cu poPzii pe teme dintre cele mai di
ferite, exprim<l respPctul pentru con'.deierii pe care i-a admirat 
poetul. cu un omaqin ,.Lni Titu J\:faiorescu", la moartea aces
tuia, şi „închinare.lui Octavian Goga". 

Pastelurile readuc în alentiP o fire sensibilă la frumuse
ţile naturii - „Primr..varn", „C1lătorie", „O noapte de april", 
„ Pastel nocturn", „ N oaptP bunr. ! ". Cite va poezii de dragoste 
aureolează pana unui poet modern - „Fecioara satului", „În
tre mesteceni'', .,Gind hoinar", „In seara visurilor mele" ş.a. 

Apariţia volumului „Harf<'" atraqe atenţia Fundaţiei cul
tur;-ile „Luc~afărul" din Bucureşti, a cărei revistă îl invită pe 
tînărul poet să colaboreze, socotindu-l „prieten colaborator 
şi abonat" 1~. 

Tn pc>rioc:da nrecjiltirii nrrn'itorului volum rl~ poezii 
„Pulbere ele stPle" --. în noir-mhrie-dPcembrie 1940 si ianu
arie 1941. Ion Gheorqhe Anqlitoiu a îndrăznit a expedia cîte
va scrisori poetului Tudor _Â_rghezi, reuşind în cele din urmă 
să primească un răs1rnns dP lfl marele poet naţional. răspuns 
dat<i.t „11 ianuarie 1041 ", cu indicarea adresei şi telefonului 
unde să dinloqhez~ di.rect. Nn ştim cum au evoluat relaţiile 
dintre cei doi poeţi, dar este de apreciat gestul maestrului de 
a 'da un răspuns fie si ca acc>sta : 

379 



„Stimate Domnule: An9Jiţoiu. 

Mulţumindu-vă pentrtt teoe:vpedierea· um.ei scrisori. pier-
dută, dimpreună cu alta pierdutd de tot, de către o Domni
şoară studentă. care îmi afirmase că scrisorile i-au fost fu
rate cu qhiozdanul. la Acadl'!mia Comercială, dar care locu-· 
ieşte chiar în strada Dionisit."'; unde- aţi găsit scriso.area, în 
noroi, nu mă pot împiedica Sli vă exprim: satisfacţia că în 
confuzia de noţiuni şi sentime:rit.e a-cb.Htlă, SJe.> mai află sensi
bilitate la onoarea deliicG-t-i.I a unei infime- datorii de amănunt. 

Primiţi vă rog felicdHiri şi cele ma~ bune salutări. 
'f. Arghezi 

37 Prelun9irea Mărţişor 
nucureşti (5): 

Te1efon 3.3&54" 

Felicitările şi salutările primite de la Tudor A·rghezi tre
i.mie să-l fi nJăgulit pe Ion Gheorghe Angliţ,oiu, poet aflat ·Ia 
primele lui volume. De pe plicul expediat de la Mărţişor 
aflăm şi· adresa. din 194t a destinatarului : Bucureşti, str.:ida 
Dionisie Lupu 48 (lliroul M.O.N.T.) 11 

•. 

* 
Volumul: „Pulbere de stelc" 12

• cu ua titlu. sugerat de re
cenzia din „Gorjan.ult" ld \'.olurr..ul „Harfe", a apă•rut la Bucu-
reşti, în· 194-4. Aceste'" aupr-i11de· alte· :aec;:e. poemi scrise în. pe
rioada l93S.-J.g4l, „însă zece poezii de talent", cum avea să 
aprecieze, în recenzia pentru această nouă a,pariţie editorială, 
poett.:l' conju'd.eţean Stelian Sterescu 13

; 

După terminarea examenului de diplomă la Bniversitatea 
din Bucure5ti. în noie>mbrie 193U, poetul a plecat militar, pînă 
în noiembrie J 940, cind s-a întors la Bucureşti. ln primele zile· 
ale- lui· ietnuade 1941 a compus poezia „B.eveJ.aţje", care să 
deschidă voh:.;mul' „Pulbere de stele·", programat să apară pînă 
in- aprilie l94J. cîhd' a şi crpărut. A adunat' pentI"U· noul! buchet 
de versuri o ,,Elegie" din mai 1938, aedica•tă „Lui 
C>ctavian Goga". poetul elogiat în volumul „Harfe", 
poemul „Frunză\ lacrimii. de toamnă", scris la Hobiţa 
în noiembrie 1939, alte patru poee:ii compuse şi 
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datate in 1939-194\l, între ele fiind „Mormîntul voievodu
lui de la Turda" şi .,Terţine poştale", prn,cum şi alte trei 
poezii scri5c după revenirea din armată la Bucureşti din 
noiembrie - decemllrie 1940, anume „Colindă tristă'·, „Des
tăinuiri po1;;tale" şi .,Zadarnic zărilor te cer". Unele pol~zii 

ale volumului „Pulbere de stele" aduc o tonalit:Ite tristă 

şi sentim,~ntul de durere, pricinuite de odiosul dictat de la 
Viena, ca1e rupsese o parte din trupul ţării, şi începerea u
nui nou riJ.zboi mondial. Poetul, educat în spiritul clrag\1stei 
de patrie, sufered şi se chinuia pentru viitorul ţării. „Co
lindă tristă" este un cîntec de jale în stilul popular al 
colindelor noastre : 

„Sfoară-n l<Hă, 
Svon de sea1ă ... 
Vin duşmanii, 
Nori pe cer, 
l.erui, doamne, Ler. 

Vin în valuri, 
Peste Janun, 
Roi. lăcuste, 
Foc şi fier, 
LPrui. doamne, Ler. 

l{ă1, păgîni... 

Gem românii 
r'uşi în lanţuri 
Fraţii pier. 
Lerui, rl·oamne, Ler. 

Ziuă sfîntci, 
Tara-mi frîntci. 
Urc-o iară 
Stea pe cer, 
Lerui, doamne, Ler". 

Necesilatea comunicării artistice interne şi a exprimării 
directe a sentimentelor de durere pentru necazurile ţării se 
potriveşte stilul epistolar din poeziile „Terţine poştal(•'' şi 
„DesUî.inuiri poştale". Prima dintre poezii este adresată ta
Ui.lui poetului : 
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.,Taică, sufietul mă doare 
Şi n-am cui să-mi spun durerea, 
Ţi-o spun ţie în scrisoare ... 

Taică, suf]etul mă doare : 
O cucută blestem~tă 
5i-a-ntins braţele-n ogoare„. 

Umbra-i creşte în linţoliu 
Peste umeri dalbi de ţară 
Şi mi-o-mbracă-n negru doliu ; 

Se şterg chipuri din icoane, 
la; pe crucea răstignirii 
Cuvioşii pllng în strane„. 

~i din ză;i, pe căi moldave 
r•niţii vin cu toamna-n suflet, 
Rătăcind ca nişte nave. 

Se string poeţii-n sobor„. 
Doamne-ajulă, cînd suna-va 
Corn rcgi>sc mîntuitor„. 

Taică sufl(~tul mă doare 
Şi n-am cui să-i spun durerea, 
li-o spun ţie, în scrisoare„." 

„DesUîinuiri poştiile" este adresată în subtitlu „Frate· 
lui nH:'U Vasile'' şi renduce în prim-plan grija pentru viito
rul patrid, peste obişnuitul „viscol de nervi" : 
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„.„Tu, ştii prea bine cum e mama: 
Cu ochii umezi ani, mereu ; 
Iar tata-i dus în lume pentru noi, 
Şi peste părul lui a nins, 
luptînd în Yiscolul de nervi. 

Azi, fratii i;u-s cum i-ai lăsat. .. 
In1ugă b::iii şi cu plugul 
).~răzdeaz-ad:ncuri de ogoare, 
Şi-s fruni:ea horelor clin sat 
Jn zile mau de sărbătoare. 



?viaria, sorei noastră-i marC'.„ 
Cu frnnz<t dudului' aleasă, 
Să-şi ţese ile Şi maramă, 

Ea creşte v1ermi'i de mătasă. 

Ţăranii tot aşa-s trudiţi 
De vremuri grele şi de munci ... 
!)uşmanii, haite de zăvozi, 
.i..e-au sfîrlEcat mănoase lunci ... 

Piecaţi pe f.ilpe in ogoarf', 
Cu dor ele falnici 'oi~vozi 
Las-ochii duşi fnSpre hotare ... " 

Poezl d de dra~r')Ste „Zada.mic zărilor le cer" ... , din no
iembrie 104U, est~ .:ipasătoare. ln ţară se abătuse şi un cu
tremur, toţi sufereau o nouă rană dureroasă. Poetul sim
ţea un chinuitor se11tnnent al singurătăţii: 

„Strein. cu ceru-n creştet frint... 
Oraşele mi-c.u pus pe umeri 
::lingurd.tăţlle. - veştmînt. 

Tc-JhJţ;'i, viâţă, în pndvor, 
Şi las5.-ţi ochii de zambile 
s.:1-mi spen doar dorul num .. li lor. 

Cinel sub pieptarul rnc·u de jar 
Buclietui florilor albastre 
înrourat &e-nvoltă clar. 

Tu, aromulă ca un vin, 
Intinde-mi uraţele-amîndouă 
Cu două luiere cJp crin. 

Dur 11<' cll'sµarte-a :îta CPr !. .. 
·Cu ranr qhimpelui de spini, 
Zadarnic zi\rilor te cer. .. " 

Cu volumul „Pulbere de> stele" poelul dovedeşt<> 1 eal 
talent. Poe?.Îâ de atiludin1~ sodală directă, cu elemente alP 
versificaţiei moclNnP, din c1ce!:>t volum, sporeşte interesul 
nostru de a-l scoate din uitare pe Ion Gh. Angliţ~)ill, nume 
demn de a fi reţinut de dicţionareh? literaturii naţio1Hllc. 



Al treilea volum de versuri semnat de Ion Gh. An
gliţoiu cuprinde poemul drnmatic „Vis de aur"a din 1941. 
scris probabil pentru acţiunile culturale ale ostaşilor români, 
la Petroşani, unde autorul se afla în august acelaşi an. Per· 
sona jele poemului sin l personificări ale provinciilor rom;!
neşli. 

Pe u.tima paginc'.l a acestei cărţi sînt anunţate :ilte vo
lume în pregătire - „Livada. copilăriei", poem în proză, şi 
,,Ciulini", epigrame, - care, însă, nu au văzut lumii13. tipa
rului. 

Cit priveşte poemul în proză „Livada copilăriei'·. reţi
nem putE.·rnica impresie, păstrată de poet din anii copil<l
rici, procurată de natura satului Hobiţa şi oamenii lui. Ca
ietul .. Ciulinii" cuprinde 26 epigrame clasificate pe leme 
de criticii, fi.iru deosebită ·valoare, şi o parte din poeziile 
volumelor publicate. 

Cercctind manuscrisele rămase în grija familiei părin
teşti a poetului, descoperim volumele pregătite, menţionate 
în cartea ,,\·is de 1ur", şi poezii pentru o altă carte. ,.Sulbe 
ţării mele'', din care s-au publicat cîteva în presa gorjednă.. 
celelalte fiind pierdute.15 

Dinlre poeziile anului 1942, ultimul an al vieţii p1)Pln
lui, cîteva se păstreo.ză în manuscris, în colecţia păstrat,"\ de 
la autor. 

No Ie: 

1 Inregislrc:t ]a 20 augu~t 1913. 
2 Volum C:c:ictilografiat pentru tipar, în colecţia autorului. 
3 Directornl lice·l!tti era l. Fiidulescu-Pogoneanu. 
' Se păslreJZii CPrtilirntul nr. !03B oin 5 iulie 1935 privind buna corn. 

portare a tatălui ~ilu, gardian public în Bucureşti. 
s Copie dup~ diplomd de bacc:hntreat cu nr. 14135 din 10 noiembrie 1934, 

! 1 colectia autorului. 
6 Se păstreaz\ carnetul <le iclPntil<ite al soldatului, de la Şcoala de 

infanter:c n~. 1, compania a III-a T.T.R., colecţia autorului. 
7 Se cunoaşte procesui-vcrbal înlocrr:;t, la 27 ianuarie 1943, de o com.isie

a H.e~i:mentului 18 Dorobanţi, privind verificarea bagajelor ră
mnse dl' la poetul care a căzut pe front. La 27 februarie W-13 au 
fost aduse la regiment şi alte obiecte ale ofiţerului Anqlitoin. !n· 
tre ele fiind menţic;1wte „diferite cărti". Tatăl celui dispărut pentru. 
totde<1una a primit aceste obiecte la 6 martie 1943, dat;t consem
nată pe acelaşi proces-verbal în copie. 
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