Ion POPESCU-SIRETEANU

GEORGE POPA
 HOMO UNIVERSALIS

D

omnul
Vasile
Diacon voia sã
realizeze un interviu cu George Popa, medic 
ºef clinicã  profesor universitar, poet, traducãtor, eseist,
filosof, dar a ieºit cartea
George Popa  Homo universalis  Iaºi, Ed. Panfilius,
2012, 244 pagini, care se
citeºte cu un interes aparte.
Întrebãrile duc la rãspunsuri
ample ºi rãspunsurile nasc alte
întrebãri,
încît
urmãrim
evoluþia unui tînãr foarte dotat
ajuns profesor universitar la
medicinã ºi ºef de clinicã,
autor al unor importante lucrãri
de medicinã, delicat poet, valoros traducãtor, eseist mult
apreciat ºi filosof al culturii.
Rezultatul interviului este o originalã carte de
amintiri.
ªi-a trãit copilãria într-un mediu fascinant, fermecat de poveºtile mamei. !Albul imaculat a fost
culoarea sufletului mamei ºi el a fost culoarea
copilãriei mele". Continuînd sã prezinte trãsãturile
mamei aceasta era !de o distincþie în purtãri ºi de o
nobleþe sufleteascã exemplare"; !avea o sensibilitate
ieºitã din comun", !o înþelepciune nativã". !A fost un
geniu nativ. Iar tatãl, în urma unei îndelungi suferinþe, repeta de la o vreme: !de corpul acesta nu mai
am nevoie" (p. 30). Poetului îi este plãcut sã-ºi aducã
aminte cã tatãl sãu folosea uneori cuvinte mai puþin
întrebuinþate de cãtre alþi oameni din satul vrîncean
Nenciu.
Despre sine mãrturiseºte cã !a fost un retras, un
desprins", o purã conºtiinþã, o luciditate rãtãcitoare
prin univers; incomodã pentru ceilalþi, dramaticã
pentru mine". ªi aceasta !Nu era o atitudine premeditatã, autoimpusã, ci fireascã, asumarea unei poveri
destinale (p. 33). De aceea, !Trãind supraistoric, conflictul cu timpul istoric a fost dramatic" (p. 34). ªirul
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mãrturisirilor continuã pînã la
ultima paginã a acestei cãrþi.
!Dupã o copilãrie mirificã, a
urmat o adolescenþã extaticã"
(p. 37).
Continuînd ºirul întrebãrilor, Vasile Diacon a ajuns
la cea privitoare la împrejurãrile în care a fost realizatã
prima carte despre Eminescu.
Despre Spaþiul poetic eminescian, George Munteanu a
scris cã George Popa este !unul
din cei mai avizaþi ºi mai subtili
comentatori ai creaþiei lui
Eminescu" (p. 44), iar Nicolae
Georgescu a spus cã volumul
Libertatea metafizicã eminescianã este un !poem filozofic".
Universitarul ieºean Leonida
Maniu a scris despre volumul
Eminescu sau dincolo de absolut cã este !cea mai de
seamã contribuþie dedicatã unei opere sublime" (p.
48).
George Popa este convins cã !dintre profesiuni,
medicina implicã o imensã responsabilitate faþã de
om", iar opþiunea pentru medicinã !a fost de naturã
filozoficã, ºi anume etica promovãrii vieþii" (p. 51).
Pentru el medicina este !o sintezã originalã" a
ºtiinþei, artei ºi filozofiei (p. 62), care !nãzuieºte sã
redea armonia funcþionã unui complex biologic ºi
psihologic perturbat, sã integreze în el însuºi ºi în
cîmpul relaþional din jur un fizic bolnav ºi un univers
de simþuri ºi gînduri pe care suferinþa ºi maladia le
desarmonizeazã... " (p. 64). Din cauza suferinþei în
miezul cãreia trãieºte !medicul are nevoie de o compensaþie sufleteascã, de o echilibrare" (p. 67).
!Medicina este cea mai filozoficã dintre ºtiinþe"
(p. 68) ºi !încearcã sã rectifice ceea ce natura a
greºit". În felul acesta medicina intrã în competiþie cu
creaþia (p.69).
Un mai frumos elogiu adus medicinii nici nu se
putea scrie#
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George Popa evocã mari figuri de personalitãþi
medicale, precum prof. A. Toma, despre care spune
cã !A fost un sacrificat al vremii, printre atîtea mari
valori, ºi este pentru mine o bucurie ºi o datorie
moralã sã-l evoc aici pe acest domn al profesiei, al
caracterului ºi al sufletului" (p. 55). Doctorul Gh.
Tudoranu, !eminentul hematolog", !Era un specialist
cunoscut pe plan european prin lucrãrile sale ºi de
asemenea un om de aleasã culturã ºi desãvîrºit aristocrat al sensibilitãþii ºi al relaþiei cu colaboratorii.
Avea sã fie ºi el sacrificat de o complicitate abuzivã
a momentului" (p. 56). Despre dr. Marioara
Niculescu ne spune cã a fost un unicat, o excepþionalã cercetãtoare prin intuiþie, observaþie ºi rigoare
ºtiinþificã" (p. 56). Iar despre dr. Ligia Iordãcheanu
mãrturiseºte cã era !personalitate de o rarã distincþie
ºi de un exemplar profesionalism" (p. 58).
Dintre personalitãþile mari ale culturii româneºti iau fost pacienþi profesorii Gh. Ivãnescu ºi ªtefan
Cuciureanu.
Scriitorul vorbeºte despre debutul sãu (cu traduceri din Omar Khayyam), despre conferinþele
susþinute în faþa unui public ales, cu interdicþia de a

mai conferenþia, despre marile sale iubiri: casa pãrinteascã, mama ºi poezia  !energia demiurgicã
mutaþionalã de a trãi, a gîndi, a înfãptui" (p. 80). A
fost un tînãr !Nefiresc de sensibil la nedreptate" (p.
93). În mai multe cãrþi s-a ocupat de opera lui
Eminescu pentru cã a intuit !o puternicã afinitate faþã
de armonia liricii sale, justeþea adevãrurilor poeticofilozofice, puritatea eticã a vieþii sale" (p. 96).
Cãrþile sale Semnificaþiile spaþiului în picturã ºi
monografia Rodin sunt proba unui permanent contact
cu arta plasticã.
Dintre marii poeþi ai lumii, George Popa a tradus
în româneºte poeme scrise de Tagore ºi robaiatele lui
Omar Khayyam, dar ºi alþi creatori de poezie au stat
în apropierea sa, între care Hafez ºi Rilke.
Sunt onorat de faptul cã George Popa mã aºeazã
printre !marii intelectuali contemporani" (p. 129130).
Cartea aceasta semnatã de Vasile Diacon constituie punctul de plecare al unei mari monografii despre
medicul, poetul, traducãtorul ºi eseistul George Popa.

Gh. GIURCÃ

O NOUÃ MONOGRAFIE DE BISERICÃ

Î

ncã unul dintre monumentele istorice de seamã din
vechea Cetate de Scaun a Moldovei dispune deacum de propria !biografie". Este vorba despre
Biserica !Sfîntul Nicolae" din Suceava (Editura Karl A.
Romstorfer, Suceava, 2011, 260 p.), una dintre cele mai
vechi din oraº. Cu experienþa-i cunoscutã ºi dupã o îndelungatã muncã de cercetare ºi documentare, dr. Ion Mareº a
adunat informaþii preþioase în legãturã cu aceastã bisericã ºi
a elaborat prezenta monografie. Dupã cum precizeazã în
Cuvînt înainte Î.P.S. Pimen, Arhiepiscop al Sucevei ºi
Rãdãuþilor, !Lucrarea de faþã este fãcutã cu pasiune ºi cu
rigoare ºtiinþificã pentru istorie, o lucrare a unui participant
activ la sãpãturile arheologice efectuate pe pãmîntul vechii
capitale a Moldovei ºi la cercetarea vieþii religioase a
oraºului Suceava" (p. 3).
Biserica !Sf. Nicolae" face parte din mult mai bogatul
(cîndva) patrimoniu de monumente istorice ale oraºului. Sã
amintim în acest sens cã în Descrierea Moldovei Dimitrie
Cantemir spunea cã Suceava !numãra patruzeci de biserici
de piatrã ºi altele felurite de lemn ºi 16.000 de case". Însã
dupã mutarea capitalei la Iaºi, numãrul lor a scãzut treptat,
fãrã a fi lãsat vreo urmã. Despre cîteva dintre acestea a scris
însuºi autorul monografiei de faþã: Biserica Fetelor, Biserica
!Bunavestire", Biserica !Sf. Teodor". Au mai fost însã ºi
altele: !Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel", !Înãlþarea
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Domnului", !Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil", !Sfînta
Vineri (Sfînta Paraschiva)", !Izvorul Maicii Domnului" etc.
Dacã luãm în seamã arhitectura ei ºi faptul cã era pictatã ºi
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