
UN POET UITAT: SEBASTIAN HORTOPAN 

de VTLCEANU VASILE, 

VEUCAN EUGEN 

Numel.e ]XJeitulµi Sebasit:an Hc1rmop:m este as1tăzi cvasi'1"W
t·unoscut, deşi mulţi ani de-a rîndul în perioada interbelicii 
pute1 fi întîlrniit în pagin.hl.e revisteloir li'tera·re, U'11ele din ele 
de prim rang. 

Născut în luna iulie 1886 în satul Rugi, judeţul Gorj, .fiind 
unul dintre cei nouă fii ai unei familii de oameni harn:ci şi 
oneşt'., Sebastian Hortopan nu reuşeşte să înveţe mai ml'lt de 
cinci clase prim~re. 

Graţie talentului său, propensiunii sale către frumos, seric 
versuri care văd lumina tiparului în revistele : „Uriversl'l li
terar", „Noi pagini literare", „Epoca", „Luceafărul de 11 Bră
ila", „România nouă", „Lumea copiilor". 

începuse să scrie de la frageda vîrstă de 15 ani, iar în 
1908 trăia satisfacţia de a-şi vedea poeziile tipărite în „Uni
versul literar". Slujba l-a purtat prin diverse colturi de ţari\, 
cum ar fi : Bucureşti, Giurgiu, Turnu-Severin, Craiova, dar 
Sebastian Hortopan nu a uitat nici o clipă că s-:i născut P<' 
meleaguri gorjene. Astfel,începînd din amil 1910 se dnvedeştc 
un colaborator statornic al revistelor care apăreau la T;(.-Jiu : 
„Zorile" şi mai apoi „Gorjanul". 

În fiecare vară, cînd găse::i un prilej, venea în satul natal 
pentru a respira aerul curat al plaiurilor copilăriei, pentru a-şi 
revedea părinţii şi prietenii dragi. 

Bolnav de aproape doi ani de zile, din cauza viPtii 7buciu
mate pe care o ducea, îşi simţea sfîrşitul aproape. În luna d"
cembrie 1933. cu sănătatea zdruncinată se retra.~P în scitul ra
ta} Rugi, unde trăia încă bătrîna sa mamă, descendentă a fa
miliei Isvoranu din Baia de Aramă. 

Aşteptîndu-şi de l::i o zi la alta trecerea în lumea celor 
drepţi, prin ianu2ri<' 1934 (?)' îşi expr:ma tAama cfl nu va mai 
apuca p~imăvara şi, într<dev2r, rd-tă cu iv·n~a primilor ghio
cei se stin.'5ea la o vîrstă care îi dădea tot dreptt•l la vi2ţă : 
48 de ani. 



in vreo două rînduri, revistele literare îi publică poezii, 
anunţînd şi apariţia volumelor : „Paşi tîrzii" şi „Flor! şi flori". 

Rămas departe de cenaclurile literare ale vremii, care con
sacraseră destule mediocrită"ţi, Sebastian Hortopan nu reuşise 
să-şi vadă num:-le tipărit pe coperta unui volum. 

Semnificative pentru situc.ţia precară în care s-a aflat po
etul ni se par ·Şi pseudonimele cu care a semn<: t unele d:n pu
ezii : B. Hoin.<.II'lu, Hortienis'.'3 Rugi:. 

Am avut plăcuta surpriză de a intra în posesia unui ca
iet în care se află decupate poeziile cu minuţioase trimiteri fă
cute de însuşi poetul, din revistele citate mai sus. 

Aducem, pe această cale, mulţumiri nepotului său Horto
p:m Vasile Mircea, care a păstrat caietul cu pietate. 

O bună parte a creaţiei lui Sebastian Hortopa'1 se înscrie 
pe linia ·tradiţionalistă, poetul evocînd cu nostalgie meleaguri
le ne tale, regretînd în chip mişcător dezrădăcinarea de „Sfîn
tul paradis cu dealuri şi vîlcele", metaforă sugestivă pentru 
satul în care a văzut lumina zilei. Aflat la Iaşi în t"mpul pr: -
mului război mondial, şi confruntat în orice clipă cu moarte<i 
ar dori, ca trupul să-şi 1:1:ăsească odihna în locurile pe c:irC" li' 
părăsise : 

„De voi primi-n curînd al morţii bine, 
Amici ! nu mă lăsaţi pe mîini străine 
Ci-n satul meu mă duceţi să mă-ngroape" 

(Satul meu) 

Pe aceeaşi traiectorie se' înscrie şi poezia Gazel în care 
eroul liric „flămînd de soare şi de pace" tînjeşte după clipe 
de răgaz la umbra odihnitoare a unui nuc. Legătura poetului 
cu pla!urile natale transpare şi prin poeziile : Vt1lceaua, Ci
mitir:ul satului şi Su<> la nucul din grădină. Copil fiind, pe
regrina cu ceilalţi prin poieniţele satului Rugi, Hotoboaca şi 

Iordant. Obsedantă este imaginea bătrînului nuc din r;rădina 
părintească, unde i-a fost dat să trăiască mira.iul copilăriei. 
Revenirea în locurile natale îi umple sufletul de regrete, a
mintind de draga dezrădăcinării. 

Dialogul poetului cu elementele naturii relevă regretul 
acestora pentru revenirea tardivă în sînul lor : 

„Şi fagul iar a fremătat 
Vâlceaua lung a suspinat : 

Vii prea tîrziu şi ce păcat'" 
(Vălceaua) 
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Altă dată, cimitirul satului ţi răscoleşte amin.tiri legate de 
cei care s-au stins la o vîrstă fragedă, între aceştţa I}l,lmărîn
d4'-se şi doi dintre ţraţii poetulu,i : ,.SoHa" lor nesp1,1S de efe
meră îl predispune la m.ec!,itaţie: 

„O ! prea e scurtă-n viaţă bucuria 
Să pe gîndim la cei ce-au respirat 
Un aer ca şi noi... şi-al} c\lvîntat 
Pin' ce-ntr-o zi li s;-au sfîrşit solia ... " 

(Cimitirul satului) 

Era fi~sc ca un poet legat prin toate fibrele fiinţei sale 
de vatra părintească, de ceea ce francezii numesc atît de ex
presiv „la petite patrie" să cînte în versuri de un rar patetism 
eroii gorjeni. In poezia „Din Carpaţi" regăsim chipul revolu
ţionarului de la 1821, originar din Vladimirii Gorjului, Tudor 
Vladimirescu. Cuvintele rostite de glasul tunător al viteazului 
pandur sţnt un impald l~ 19pt~ pentr9 liţJ~rtaţe s()cial~ şi na
ţională: 

„ - P~nduri ! destul băurăm crunt amarul 
Şi dacă mai r~bdăm mereu povara 
Ruşinea şi blestemul şi ocara 
Pe capul nostru cadă ... " 

O altă mîndrie a Gorjului este Cătălina, eroina de la Jiu,l 
copila neînfricată din, popor, care s„a jertfit pentru „sfinţirea 
p.ămîntului" şi întregirea neamului'. Ca şi Tudor, ea va dăinui 
veşnic în memorie : 

„Avîntul tău sublim încreweneşte 
In piatra dură-a jertfelor Române ; 
Cu alţi eroi din cronice bătrîne 
In veci de veci şi numele-ţi trăie~te." 

Imaginea luptelor de la Jiu şi Mărăşeşti i-a -rămas poetu
lui neştearsă în amintire. Jertfele românilor, sîngele curs „cit 
o mare" nu au fost zadarnice, ele contribuind la înfăptuirea 
visului de veacuri al poporului nostru, unirea : 

„La Jiu, la Jiu, la Mărăşeşti - el (eroul n.n.) 
fără teamă 

Cînd ţara i-a cerut, a dat ca vamă 
Picior şi braţ ... şi i:;ipge ciţ o mare ... 
Ca stîncă de granit, el, stăvilarµ! 
!nfăptuincJ. o ~Olll~\e Mare I" 

(Eroului) 



Se remarcă preferinţa poetului pentru folosirea singularului 
în loc de plural. 

Procedeul cunoscut în stilistică sub denumirea de sinec
docă dobîndeşte virtuţi expresive nebătuite, care ne duc cu 
gîndul la eroii anonimi ce s-au jertfit pentru întregirea nea
mului. în versurile deloc festiviste, înalţă un imn de slavă 
martirilor „pămîntului sfînt transilvănean", Horia, Cloşca şi 
Crişan. Poetul invocă şi numele lui Avram Iancu, „iubitul 
Carpaţilor Crai", ca un simbol al· reînvierii visului de liber
tate. Asemenea lui G. Coşbuc, în Mortul de la Putna, Sebas
tian Hortopan consideră că toţi aceşti eroi ai neamului 

„ ... încă nu-s morţi ci-n morminte 
Aşteaptă răsplata grozavă 
Cînd iarăşi de zgomot de flinte 
Incepe-vor munţii să cin te". 

Vizionar, el întrezăreşte momentul cînd „sora răpită" se 
va uni cu ţara de dincoace de Carpaţi, munţi care au despărţit 
doar în mod convenţional ţările surori (Carpaţii). 

Acelaşi vizionarism ne întîmpină şi în poezia Din noap
tea veacului de sînge. Pămîntului românesc, rîvnit secole de-a 
rîndul de duşmani i se prefigurează un viitor luminos, tute
lat de zeiţa libertăţii : 

„Tu, ţara mea, sărmană ţară, pămînt cu sînge 
plămădit 

Prădată-ai fost şi-ai fost călcată din nou şi iar 
ai suferit ... 

Sus fruntea 
Infruntînd furtuna copiii tăi nu vor mai plînge 
Se naşte ziua libertăţii, din noaptea veacului de 

sînge". 

Înnoirile survenite în poezia primelor decenii ale seco
lului nostru îşi vor lăsa amprenta şi asupra unei însemnate 
părţi din creaţia lui Sebastian Hortopan. 

Motivul toamnei revine obsedant într-un ciclu de versuri 
intitulat Cîntece. Anotimpul generează în sufletul poetului o 
stare deprimantă ;caracteristică monotoniei şi spleenului poe
ziei simboliste : 
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„Foi îngălbenite 
De pe ram desprinse 
Şi-aruncate-n cale-mi 
De al toamnei vînt 



Visuri dragi de-o clipă 
In neant împinse, 
Cu durere-adîncă 
Vă privesc înfrînt". 

(Cîntec) 
Apropiat prin structură simbolismului francez, preferin

ţele lui Sebastian Hortopan se îndreaptă spre Paul Verlaine. 
MuzLca1i1taitea ve11suirHo[' esite nota distinctivă a poez1iei Verlai
neană, aminitind de Chanson de l-automne a poetUilui : 

„A toamnei triste 
Şi pesimiste 
Doine de jale 
- Frunza ce moare, 
Tîngui toare, 
Căzînd pe cale -." 

Natura e copleşită, odată cu venirea toamnei, de o apă-
sătoare tristeţe : 

„E jale-n natură, 
E rece şi bură 
Şi visele verii 
Ce repezi trecură." 

(S-au dus rîndunelele). 

Motivul solitudinii, care îl cultivă cu precădere G. Baco
via, apare în poezia Pastel trist. Plînsul naturii parcă ajunge 
prin intermediul unor vase comunicante în sufletul poetului. 
Asistăm, de asemenea, la o împletire armonioasă a toamnei 
naturii cu tema socială : 

„Solitar privesc... Afară, 
Pomii ramurile-şi frîng, 
Şi în jalea lor amară, 
Zbuciumaţi aud cum plîng ( ... ) 
Plîng speranţele trudite, 
Plîng şi dorurile mele, 
Iar, pe strade părăsite 
Plîng copiii soartei rele ... " 

Pentru a sugera imaginea unei totale dezolări, a unui tă
rîm deteriorat de jale, poetul foloseşte, obţinînd efecte deose
bite, anafora. 

Oraşul devine sufocant şi de aceea, sufletul poeţiilui înse
tat de viaţă îşi găseşte un refugiu în sinul n&turii. Ecourile e:,i::,.. 



presionismului sînt uşor vizibile în poezia Veniţi la ţară: 
„O, exilaţii la oraşe cu orizonturi mici şi reci 
Ce suferiţi ascunse boale nevindecate veci de 

veci 
Veniţi natura vă îmbie pe toţi la sinul ei divin 
Să lecuiască al vostru suflet străin şi de otravă 

plin". 

Poetul îşi îndeamnă prietenii să vină în lumea satului, pli
nă de o „linişte înălţătoare", veritabil „templu al păcii", unde 
pot auzi cîntecul odihnitor al doinei străbune. 

Peisajul rustic îl îndeamnă pe poet să uite oraşele înro
bite, un fel de temniţe, de „Cetăţi cu porţi de fier". 

Indemnul la viaţă revine, a.semenea unui laitmotiv în fi
nalul poeziei Scrisoare : „Mergi-nainte, mergi spre viaţă, (n.n.) 
spre iluzii, spre visare". 

In cadrul poeziei erotice, destul de bogat reprezentată, 
revine motivul iubirii pierdute : Castanii, Soseşte toamna, F, 
moartă iubirea, Tîrziu, etc. T'1'2Cetrea .anilor îi acoent.uează po·
etului sentimentul că dragostea apune, se îndreaptă inevita
bil spre crepuscul. Una din cauzele care generează stingerea 
iubirii o constituie despărţirea : 

„Cu focul durerii, în suflet, te las 
Şi-n lume departe mă duc 
Iubito, de-acuma, îţi zic : bun rămas !". 

Zadarnic încearcă acum să reînvie clipele fericite din ti
nereţe: 

„Te căutam în calea vieţii 
Să-mi mai zimbeşti, senină stea, 
Ca-n clipa dulce-a tinereţii 
Ce-atît de mult ne fermeca. 

Timpul personificat îi şopteşte poetului cu ironie senten
ţioasă : 

„E toamnă... flori murira 
E moartă acum iubirea ta". 

(E moartă iubirea). 

Asemenea lui Al. Macedonski, S. Hortopan cultivă, dintre 
poeziile cu formă fixă, cu precădere rondelul : Rondelul lu
nii, Rondelul vîntului, Rondelul izvoarelor, Rondelul voluptă
ţii, Rondelul fetelor de ţară, Rondelul morţii, etc. In spiritul 
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creaţiilor romantice, cadrul nocturn, aflat sub Zodia Selenei, 
exaltă imaginaţia poetului : 

„Regina nopţilor, o, lună 
Sub raza ta eu am visat, 
Cînd blindă coborai pe sat 
Iar inima-mi zvîcnea nebună". 

( Rondel ul lunii) 
Scrisorile devin prilej de declanşare a nostalgiei poetului 

după visurile risipite. Cu fiecare scrisoare reaşezată „în plicul 
ros de vreme", poetului i se pare că s-a năruit un vis. (Ron
delul scrisorilor). 

Chemarea spre poezie este tot atît de irezistibilă ca şi a
tracţia vulturului semeţ spre ameţitoarele înălţimi. ( Rondelul 
vulturului). 

Spre înălţimi îl proiectează pe om şi cugetarea. Graţie ei, 
omul sporeşte în dimensiuni, îşi croieşte cărări spre zările în
depărtate şi tainice : 

„Precum comori adună marea 
Ce strălucesc în înserare ; 
Cit e de mic, îl face mare 
Pe om, eternă... cugetare" 

( Rondelul cugetării) 

Înţelepciunea nu-şi are izvorul numai în lumea cărţilor, 
ci se dobîndeşte printr-o trăire plenară a vieţii : 

„Nu vei găsi înţelepciune 
In vrafuri multe şi în cărţi, 
Oricît de-ai strădui să-nveţi 
Ingrata ştiinţelor minune". 

( Rondelul înţelepciunii) 

Elogiul purităţii şi al frumuseţii fetelor din sat, „nebă-
nuite cosînzene" apare în ( Rondelul fetelor de la tară): 

„Voi ce ne depănaţi alene 
Povestea sfîntă legendară 
În doinele din orice sară 
Din munţi... pe maluri dunărene ... 
Neprihănite cosînzene". 

Numeroase sînt creaţiile pe care Sebastian Hortopan le 
dedică lumii copiilor. Se pare că puţinele clipe de fericire pe 
care le-a avut poetul, le-a trăit în anii copilăriei. Ajuns la 
vîrsta maturităţii, se întoarce cu multă duioşie spre lumea 

. plină de miracole a copilăriei : 



„S-abate gîndul meu ca-ntr-o grădină 
Cu paseri ciripind de roade plină 
Şi iar mă fură-o clipă fericirea". 

(Spre lumea copiilor) 

În universul mărunt, descoperă corespondenţe cu lumea 
copiilor, năzuinţa acestora de a imita zborul avîntat al flutu
raşului zglobiu : 

„De ce nu sînt şi eu un flutur 
Să zbor, spre cerul azuriu 
Şi-apoi aripele să-mi scutur 
Pe-o floare-n luciul argintiu ?" 

(Copilul, mama şi fluturul) 

Reînvierea naturii, odată cu sosirea primăverii, stîrneşte 
entuziasmul şi bucuria copiilor : 

„Tresaltă sufletul şi cîntă 
În zborul vieţii, fericit, 
Copiii zburdă pe afară 
Şi-aleargă veseli, strigă iară : 
Au venit berzele, - au venit!" 

(Au venit berzele) 

Altă dată, poetul se îndreaptă cu candoare spre copiii or
fani, lipsiţi de „povaţa dulce părintească". În finalul poeziPi, 
adresează tuturor un apel patetic din care emană dorinţa de 
a le da un sprijin : 

„O, nu-i lăsaţi fără nădejde 
Ci daţi-le un ajutor 
Voi cărora soarele vieţii 
Vă rîde, fără nici un nor". 

(Orfanii) 

Nu lipseşte nici intenţia de a sădi în sufletul copiilor ne
ţărmurita iubire de patrie. Drapelul devine un simbol al mîn
dri~i şi al cinstei neamului, un imbold la lupta împotriva duş..; 
manilor ce vor să ne calce pămîntul strămoşesc. (Drapelul). 

Din dorinţa de a transmite copiilor percepte morale, Se
bastian Hortopan cultivă şi fabula : Gunoiul de cîmp şi gu
noiul de maidan, Corpul şi cioara, Iepurii şi copilul, Vulpea 
şi şarpele, Lampa cu gaz şi becul electric etc. 
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Boala accentuată odată cu trecerea anilor îl face pe poet 
să mediteze asupra misterului morţii. Ideea identităţii oame
nilor în faţa morţii apare expusă limpede în Rondelul morţii: 

„Nici piramida, nici mumia, 
Război nu vor putea să-:i poarte 
Nici miliarde de cohorte 
Şi regi... nu-i vor clinti domnia, 
Că-i soră cu nimicnicia !. .. " 

Creaţiile lui Sebastian Hortopan, chiar dacă nu ating per
j ecţiunea, cuprind suficiente elemente care să ne dea dreptul 
s-o situăm în sfera poeziei adevărate. 

Considerăm că ne facem o datorie de onoare dînd la ivea
lă parţial gîndurile întruchipate în imagini ale unuia dintre 
fiii Gorjului. 

Reflexiile lui Sebastian Hortopan din poezia Versurile 
mele au avut parcă o valoare premonitorie : 

„Crescute-n umbrele tristeţii, 
Pe un timp vijelios şi greu, 
Flori rupte din tulpina vieţii, 
Flori ale sufletului meu. 
Rondeluri dragi, sonete-uşoare 
Şi cîntece, ecouri moarte, 
Zburaţi, zburaţi spre sfîntul soare ... 
Iar dacă dat va fost de soarte 
Spre-a vă-ngropa în timp uitarea, 
Muriţi, muriţi păreri de rău : 
Din zbuciumul ce-l plînge marea 
O notă doar voi fi şi eu". 

Noi am încercat să dezicem oarecum cele afirmate de po
et, să scoatem un nume din negura uitării. 

Sperăm să se găsească cineva să editeze într-un volum 
strădania de-o v1aţă a poetului. 

' Data morţil poetului este incertă, oricum poetul n,u a supravieţu~t anu
lui 1935. 

433 




