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„Doar creierul nicicând nu dispereazæ,
Deøi s°a înøelat de°atâtea ori,
Cu gheare°avide cautæ comori.
Iar când gæseøte°o râmæ, jubileazæ!“

Goethe — Faust





La fiecare carte pe care am bucuria s°o duc la bun
sfârøit, îmi revine în minte vechiul dicton latin: „Cærflile
au destinul lor“. Destinul cærflii mele despre istoria pietre-
lor preflioase poartæ un nume frumos — Tritonic. Te duce
gândul la tritoni, fæpturi pe jumætate bærbat, pe jumæ-
tate peøte, care dupæ placul lor stârneau sau liniøteau
vuietul talazurilor ræzvrætite ale mærilor antice. 

În destinul cærflii despre nestemate, scrise cu plæcere
øi bucurie, cei cinci ani cât am lucrat la ea au trecut re-
pede. În pragul anului 2000 — ultimul an de secol øi
mileniu — aveam în mânæ textul printat. A început apoi
periplul lui prin câteva edituri importante, urmat de
fiecare datæ de totala mea decepflie în fafla reacfliei una-
nime — cartea era prea mare! Mi s°a propus: s°o scurtez
la o treime sau mæcar la jumætate; sæ elimin citatele din
literaturæ, mai ales poeziile; sæ introduc diferite reflete
practice de spælare, curæflenie øi lustruire; øi altele
asemenea.

N°am acceptat nici una dintre propuneri øi în vara
anului 2000, textul s°a reîntors pe biroul meu. Atunci a
intervenit acel „destin latinesc al cærflilor“ øi i°a sugerat
prietenului care îmi printase cartea s°o propunæ la Edi-
tura Tritonic. Era la început de iulie 2000, iar în august
am plecat în vacanflæ, la munte ducând cu mine câteva
exemplare proaspæt tipærite ale cærflii, intitulate în prima
ei ediflie „Strælucire øi destin“. În anul 2004 s°a tipærit
ediflia a II°a, în care subtitlul edifliei întâi a devenit titlu
— „O istorie fascinantæ a pietrelor preflioase“.

Acum, dupæ mai bine de øase ani de la publicarea
cærflii, trebuie sæ recunosc cæ dragostea mea de o viaflæ
pentru pietrele preflioase mi°a adus nenumærate bucurii:
recenzii apærute în ziare øi reviste; emisiuni la radio øi
televiziune; telefoane primite acasæ, unele de la persoane
necunoscute; un noian de daruri — tot soiul de pietre de

UN CUVÂNT AL AUTOAREI 
LA EDIfiIA A III°A



pe cuprinsul Terrei (se aflæ printre ele o pietricicæ modestæ
din insula Rodos, o færâmæ de alabastru de lângæ Pira-
mide, minuscul „opal de foc“ din Australia, un disc per-
forat de turcoazæ din Afganistan, ø.a.); în sfârøit — vestea
cæ se va tipæri cea de°a III°a ediflie. 

M°am întrebat dacæ nu ar fi indicat sæ completez
textul „Istoriei fascinante“, aducând la zi evenimentele
din strælucitoarea lume a nestematelor mileniului trei.
Am ræsfoit dosarele în care pæstrez proaspete din muzee
øi de la marile expoziflii de bijuterii din diferitele flæri, decu-
paje din presæ, printuri scoase de pe Internet, note luate
de mine la filmele documentare øi jurnalele de øtiri TV. 

În ansamblul lor, cei øase ani câfli s°au scurs ai noului
mileniu se caracterizeazæ printr°o abundenflæ de°a drep-
tul copleøitoare a datelor privind giuvaiergeria în gene-
ral, pietrele scumpe în particular.

Pentru exemplificare, voi rezuma doar câteva dintre
numeroasele øtiri recente despre diamante. 

Darul fæcut noului mileniu trei de marea companie
producætoare de diamante De Beers se numeøte De Beers
Millennium Star. Este un superb briliant de 203,4 carate,
provenit dintr°un diamant brut de 777 varate, gæsit în
Congo la începutul anilor nouæzeci ai secolului trecut.
Expus la Londra, în Domul Mileniului, briliantul a fost
flinta unui jaf îndræznefl, din fericire dejucat la timp de
poliflie.

Tot la Londra, în cadrul Muzeului de Istorie Naturalæ,
în ziua de 8 iulie 2005 s°a deschis „Cea mai strælucitoare
expoziflie din lume — diamantele“. Pe lângæ inesti-
mabilele bijuterii istorice øi moderne, aduse din toatæ
lumea, au fost prezentate aici câteva diamante noi, desco-
perite la sfârøitul secolului XX, ølefuite în secolul nostru.
Printre acestea: „Împæræteasa Albastræ“, de 14 carate,
de un albastru intens; „Roz Steinmetz“, cel mai mare
diamant roz din lume, de 59,6 carate; „Incomparabilul“,
de 407,48 carate, de culoare galbenæ, al treilea prin
mærime în ierarhia diamantelor ølefuite.

A produs o extraordinaræ senzaflie închiderea neaø-
teptatæ a expozifliei de diamante în ziua de 24 noiembrie
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2005, cu trei luni înainte de data programatæ: Scotland
Yard a avertizat direcflia Muzeului cæ se pregæteøte un
jaf extrem de periculos! 

O øtire din domeniul extracfliei de diamante a sem-
nalat deschiderea unei mine în statul african Lesotho,
la o altitudine de 3000 de metri. Aici, în august 2006 s°a
descoperit un diamant de peste 600 de carate, care s°a
vândut în octombrie 2006 la o licitaflie din Anvers, Belgia,
cu 12,39 milioane de dolari SUA.

Toate diamantele Pæmântului par însæ insignifiante
în fafla øtirii comunicate în primævara anului 2004 de
astronomii de la Harvard Smithsonian Center din Statele
Unite: a fost identificatæ în constelaflia Centaurului o stea
piticæ din carbon cristalizat — deci diamant — care
cântæreøte 10 milioane de miliarde de carate. Din pæcate
acest diamant se aflæ la o distanflæ de 50 de ani°luminæ
de Pæmânt...

Mæ opresc aici. Numai despre diamante s°ar putea
scrie un lung capitol. Dar în øase ani s°au petrecut multe
întâmplæri în mirifica lume a pietrelor preflioase. Nu am
de ales.

„Istoria“ pe care am scris°o va ræmâne aøa cum a fost,
cuprinzând povestiri despre pietre, pânæ la pragul mile-
niului trei. Alte cærfli vor înfæfliøa cæile nestematelor celui
de°al treilea mileniu.

Galia Maria Gruder

Bucureøti
Martie 2007 
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„Piatra°n rugæciune“, lipsitæ de glas, a avut însæ parte
de „cântecul încæpætor“, înælflat întru slava ei de oamenii
care au venerat°o din timpuri strævechi, chiar din cele
dintâi clipe când li s°a putut spune oameni.

Apoi, cântul spontan, închinat forflei øi mærefliei pietrei,
a dat naøtere celor mai vechi mituri create de omenire
în cæutarea ræspunsului la eternele întrebæri despre ori-
gine øi divinitate. În Istoria credinflelor øi ideilor reli-
gioase, Mircea Eliade redæ câteva mituri despre piatra
næscætoare de viaflæ — „petra genitrix“, despre zei „ima-
ginafli ieøind dintr°o stâncæ, precum soarele, a cærui
luminæ stræluceøte în fiecare dimineaflæ desupra mun-
flilor“. Strævechile religii megalitice, în care se divinizau
stâncile øi pietrele uriaøe, uneori în forma lor naturalæ,
alteori cioplite primitiv, au consfinflit sacralizarea lor. Iar
astfel de mituri, ne spune Mircea Eliade, „le întâlneøti
din Asia Micæ pânæ în Extremul Orient øi Polinezia“.

Øi tot pe întreaga întindere a Pæmântului oamenii au
învæflat sæ se bucure de frumuseflea pietrelor. Pe malu-
rile apelor curgætoare, pe plajele oceanelor, ei au gæsit
pietre viu colorate, netezite datoritæ rostogolirii lor
milenare prin albii øi valuri. Printre stâncile munflilor

1) Ion Barbu – Joc secund, Ed. pentru Literaturæ, Bucureøti, 1966,
p. 64.

ØI PIETRELE AU DESTINUL LOR

Cimpoiul veøted luncii, sau fluierul în drum
Durerea divizatæ o sunæ°ncet, mai tare.
Dar piatra°n rugæciune, a humei despuiare
Øi unda logoditæ sub cer, vor spune — cum?
Ar trebui un cântec încæpætor, precum
Foønirea mætæsoasæ a mærilor cu sare…

Ion Barbu — Timbru1) 



au descoperit uneori diferite cristale transparente,
sclipitoare, limpezi ca gheafla sau colorate øi ele. La în-
ceput i°a frapat doar frumuseflea lor. Le°au ales pe cele
mai atrægætoare øi din ele øi°au fæurit talismane, amu-
lete, idoli øi, bineînfleles — doar erau oameni! — podoabe.

Au trecut milenii pânæ când oamenii, urcând anevoios
pe treptele ce duceau cætre civilizatii øi cunoscând de
acum cæ pietrele de o mare frumusefle sunt rare, sæ le
atribuie o valoare. Era actul de naøtere al pietrelor pre-
flioase, încadrarea lor într°o categorie privilegiatæ, care
le despærflea pentru totdeauna de restul lumii minerale
în care existau de milioane de ani. Iar dupæ ce au învæflat
sæ toarne øi sæ prelucreze aurul øi argintul, din îmbinarea
pietrelor de podoabæ cu metalele nobile s°au næscut øi
giuvaerurile.

Pietrele preflioase, aurul, bijuteriile, dorinflele pe care
le°au deøteptat øi sângele værsat din beløug pentru a le
poseda s°au împlântat adânc în memoria popoarelor. În
Istoria culturii øi civilizafliei, Ovidiu Drimba aratæ cæ
poemele Eddelor, capodoperæ a vechii poezii scandinave
din secolele X–XI, leagæ miturile zeilor cu istorisiri despre
comori øi tezaure. Într°o impresionantæ viziune pægânæ
a începuturilor, zeii creeazæ giuvaeruri, alæturi de fæurærii
øi unelte, pregætind în felul acesta creaflia omului:

Înainte de a°l face pe om, zeii se adunaræ
sæ ridice altare, sæ clædeascæ temple;
zeii aøezaræ fæurærii, fæcuræ giuvaeruri,
næscociræ cleøtele øi fæuriræ celelalte unelte.

Urmærind istoria pietrelor preflioase, m°am gândit
adeseori cæ bimilenarul — øi atât de tocitul! — dicton al
lui Terentianus Maurus, „Cærflile au destinul lor“, li se
potriveøte de minune øi pietrelor, în special celor pre-
flioase. Mi°a plæcut øi cum ar fi sunat pe latineøte: „Habent
sua fata lapides“. Cæci, ca øi cærflile, pietrele scumpe øi°au
câøtigat nemurire datoritæ frumuseflii lor. Cærflile — prin
frumuseflea gândurilor, ascunsæ în slove. Pietrele — prin
cea vizibilæ, seducætoare, a culorilor øi a formelor. Mai
vechi sunt însæ pietrele, iar primele cærfli izvorâte din
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mintea øi din sufletul omului au o datorie de recunoøtin-
flæ faflæ de pietre — cæci au fost scrise sau, mai bine zis,
gravate în ele.

Øi, ca o confirmare a legæturii permanente dintre om
øi piatræ, în cele mai vechi scrieri ne întâlnim cu pietrele
preflioase: admiraflia trezitæ de ele a dus, peste tot în
lume, la înzestrarea lor cu puteri magice øi tæmæduitoare.
Ele sunt prezente în lutul, pietrificat prin foc, al tæbliflelor
sumeriene, în papirusurile Egiptului antic, în strævechile
scrieri asiriene øi indiene. În mileniul al II°lea î.Hr.,
morflii Egiptului plecau în lumea umbrelor însoflifli de
nefritul verde øi lapis°lazuli albastru, având drept îndrep-
tar Cartea Morflilor, în care se preamærea puterea magicæ
a pietrelor. Poemele antice indiene îl înfæfliøeazæ pe
Budha øezând pe un tron cioplit în diamant.

Pietrele preflioase sunt adeseori amintite în Vechiul
Testament, iar în Apocalipsa Sfântului Ioan din Noul
Testament, toate pietrele scumpe câte le cunoøtea anti-
chitatea sunt folosite la construirea Templului Noului
Ierusalim. Nestematele au fost cântate în imnurile orfice
de poeflii vechii Ellade, iar latinii le°au descris în multe
din operele lor de prozæ øi poezie.

În Evul Mediu, cærflile despre pietre — lapidariile, au
continuat øi au dezvoltat tradiflia lumii antice. Alchimiøtii
øi°au consacrat eforturile lor cæutærii celei mai preflioase
nestemate — piatra filozofalæ, capabilæ nu numai sæ ducæ
la obflinerea aurului, ci înzestratæ øi cu un profund sens
spiritual, deschizându°le celor inifliafli cæile tainice ale
cunoaøterii.

În aceeaøi perioadæ, pietrele preflioase erau slævite în
eposurile vikingilor, în cântecele eroice germanice ale
Nibelungilor, în romanele cavalereøti celtice. Cavalerii
Mesei Rotunde øi°au închinat întreaga viaflæ cæutærii
Sfântului Graal, potirul mitic de smarald, în care a curs
sângele lui Isus, ræstignit pe cruce.

Pe mæsuræ ce veacurile treceau, glasuri noi li s°au alæ-
turat celor vechi, fæcând sæ ræsune, secol dupæ secol, alte
imnuri sonore închinate frumuseflii pietrelor preflioase.
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În terflinele Divinei Comedii, Dante ne face sæ zærim
scânteieri „precum rubine de aur øi argint împrejmuite“,
cerul are o „preadulce°albastræ de safir culoare“, iar vâl-
ceaua presæratæ cu flori a ante°purgatoriului este verde
„precum smaraldul crud când îl despici“.

În lucrarea sa autobiograficæ Poezie øi adevær, Goethe
povesteøte cum, în copilærie, îl urmærea la lucru, capti-
vat de strælucirea pietrelor, pe un meøter bijutier din
Hanau, în timp ce acesta executa un buchet din pietre
preflioase pentru împæratul Germaniei. Odatæ subjugat
de frumuseflea nestematelor, Goethe le°a iubit øi le°a
studiat toatæ viafla. Iar în opera sa capitalæ, Faust, ræsunæ
versuri izvorâte dintr°un suflet de iubitor øi o minte de
cunoscætor al pietrelor preflioase. Nimeni n°a spus°o mai
concis decât el:

O piatræ, licærindu°øi scumpætatea,
Sporeøte frumuseflea, majestatea.

Cu totul diferitæ este dragostea pasionalæ, vanitoasæ,
extravagantæ, pentru pietrele preflioase atribuitæ de Oscar
Wilde lui Dorian Gray, care petrece zile întregi lângæ
„crizoberilele verzi°mæslinii, devenite roøii la lumina
læmpii, cimofanele cu firiøoare de argint, peridotul verde
ca un sâmbure de fistic, topazele roøii°trandafirii ori gal-
bene°aurii ca vinul vechi, rubinele de un roøu aprins cu
stele tremurætoare în patru colfluri, esonite roøii ca focul,
spineli portocalii øi violefli, ametiste cu straturi suprapuse
de rubin øi safir“. Øi încæ — opale, smaralde mari øi
turcoaze rare… Un joc luxuriant øi inutil pentru a uita
cum adeværatul lui chip se contureazæ tot mai hidos,
înfæfliøând putregaiul morbid al sufletului sæu, pe
pânza picturii ascunse în pod.

În Litanii cætre Satan din Florile ræului, Baudelaire
înalflæ o zguduitoare rugæ Necuratului, cerøindu°i îndu-
rare. În revolta lui iconoclastæ, el îi atribuie Satanei
cunoaøterea locurilor din adâncurile pæmântului în care
Dumnezeu a ascuns nestematele:

Tu ce cunoøti în care tærâmuri mult râvnite
Gelos ascunde Domnul comori neprefluite,
Satan, sæ°fli fie milæ de°a mea nefericire!
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Opera scriitorilor øi poeflilor care au cântat frumuseflea
pietrelor preflioase este de necuprins. Dintre poeflii ro-
mâni, versuri vibrante, care dovedesc nu numai admi-
raflie dar øi o profundæ cunoaøtere a tainelor cristalelor,
le°au compus Alexandru Macedonski, Ion Barbu, Vasile
Voiculescu. Pietrele sclipitoare, încastrate în bijuteriile
de aur ce compun neprefluitul tezaur de la Pietroasa, au
marcat întreaga viaflæ a lui Alexandru Odobescu. Iar din
vechi hrisoave româneøti, din scrierile cronicarilor, din
basmele populare transmise în decurs de generaflii, se
desprind figuri de coconi øi domnifle cu nume de neste-
matæ — Zamfir øi Zamfira, Smaragd øi Smaranda, Bælaøa.

Cu gândul cæ pietrele preflioase au destinele lor, mi°am
dorit de multæ vreme sæ scriu o carte despre aceste desti-
ne. Dar dupæ primele pagini aøternute pe hârtie, mi°am
dat seama cæ pietrele mæ amægesc, mæ ademenesc pe
cæræri laterale, mæ atrag pe urmele celor pe care i°au
împodobit, martore impasibile ale bucuriilor øi durerilor
lor. Am înfleles cæ nu pot scrie despre destinele pietrelor
scumpe despærflindu°le de cele omeneøti, într°atâta ele
s°au îngemænat øi s°au întrepætruns. Zei øi spiriduøi, eroi
de mit øi de basm,cavaleri øi trubaduri, magi øi alchi-
miøti, regi øi împærafli, øahi øi califi, hetaire øi curtezane,
conchistadori øi pirafli, eroi reali øi plæsmuifli — cum sæ°i
cuprinzi pe tofli cei în ale cæror viefli au intervenit neste-
matele? Întreaga istorie a omenirii poate fi privitæ prin
sclipirea pietrelor scumpe.

Aøa cæ a trebuit sæ mæ restrâng doar la cele mai cu-
noscute pietre preflioase øi semipreflioase, sæ aleg din
nemærginitul tezaur al trecutului doar unele destine
omeneøti legate de cele ale nestematelor, sæ reamintesc
doar frânturi din câteva opere literare închinate frumu-
seflii pietrelor.

Iar cartea, aøa cum am scris°o, le este destinatæ tutu-
ror celor care, mæcar o datæ în viaflæ, privind strælucirea
unei nestemate, au exclamat: Dumnezeule, câtæ fru-
musefle poate fi cuprinsæ într°o piatræ!

G. M. G.
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Recitesc satira lui Persius øi°mi vine sæ zâmbesc, cæci
versurile sale, scrise acum aproape douæ mii de ani, îmi
readuc în minte o întâmplare din vremea studenfliei mele.
Fie°mi iertatæ îndræzneala, Persius, de a mæ asemui cu
unul dintre personajele tale — destul de nesuferit, de
altfel — dar mæ revæd aøa cum eram în acea dupæ amiazæ
de toamnæ târzie…

Am øi eu pærul lins, sunt îmbræcatæ în alb — ce e drept,
nu cu o togæ romanæ, ci cu un modest halat de laborator
— iar la mâna dreaptæ port un inel cu agat. Aproape
întocmai ca în primul din versurile citate. Mai departe,
ambianfla se mai schimbæ, ceea ce nu e de mirare dupæ
douæzeci de veacuri.

Locul estradei din forum este luat de o masæ de lucru,
iar lumea din jurul meu se compune din proaspeflii mei
colegi din anul întâi Chimie Industrialæ al Politehnicii
din Bucureøti. În laboratorul de Chimie Analiticæ ur-
meazæ sæ execut independent prima identificare a unor
elemente chimice dintr°o substanflæ necunoscutæ.

De emoflie, ori poate din lipsa de îndemânare a începæ-
torului, îmi scapæ din mânæ un termometru de sticlæ øi

I. CURCUBEUL CUARfiURILOR

O AMINTIRE DIN ANII STUDENfiIEI

Cu pærul lins, în togæ albæ, purtând pe degete agate,
Declamæ unul pe estradæ în fafla lumii adunate…

Aulus Persius Flaccus — Satira I 1)

1) Persius, Juvenal, Marflial – Satire øi epigrame, Trad. de Tudor
Mæinescu øi Alexandru Hodoø, Ed. pentru Literaturæ, Bucureøti, 1967,
p. 4.



se face flændæri, izbindu°se de faianfla mesei. Mercurul
din rezervorul termometrului se împræøtie instantaneu
pe întreaga masæ, în nenumærate picæturi, mai mari sau
mai mici. Apuc repede o capsulæ de porflelan, cât o farfurie
adâncæ øi încep sæ adun cu mâna, îndreptându°le cætre
vas, bobiflele de metal lichid. Îmi trece prin minte cât de
corect a fost botezat mercurul cu numele „argint viu“: ca
niøte vietæfli minuscule picæturile strælucitoare aleargæ
care încotro, îmi alunecæ printre degete, se divid în stropi
aproape invizibili sau se întâlnesc øi se strâng din nou
în mici sfere sclipitoare. Un chin. Nici nu observ când
apare lângæ mine un laborant vârstnic øi mi se adreseazæ
cu reproø:

— Ajunge, domniøoaræ, sæ væ tot muncifli sæ prindefli
mercurul cu mâna! Nu øtifli cæ e dæunætor? Dafli°mi capsu-
la cu ce afli adunat în ea, sæ pun mercurul în borcanul
lui, cæ doar nu e primul termometru spart de studenfli.
O sæ presæræm acuøi niøte floare de sulf pe masæ, cæ tot
au mai ræmas picæturi ce nu se væd øi trebuie sæ scæpæm
de otrava asta din laborator. Ducefli°væ numaidecât sæ
væ spælafli bine pe mâini, cu sæpun.

Îl ascult øi, în timp ce°mi clætesc mâinile, descopær un
nou motiv de mâhnire, mai important pentru mine decât
spargerea acelui nenorocit de termometru: inelul pe care
îl port a devenit îngrozitor de urât! Doar pietricica de
agat, galbenæ°portocalie, a ræmas neschimbatæ. Montura
de aur cu floricele din jurul pietrei øi veriga inelului sunt
acum cenuøii, mate, lipsite de orice strælucire. Oribile.

Iar eu îmi iubesc foarte mult inelul, primul inel „veri-
tabil“ — adicæ de aur — din viafla mea. Îl am de puflinæ
vreme, l°am primit în dar de la o mætuøæ, înaintea exa-
menului de admitere la Politehnicæ.

Eram obositæ, cumplit de descurajatæ.
— Cum sæ sper cæ voi reuøi? i°am spus mætuøii mele.

Suntem aproape zece candidafli pe un loc. Colegii cu care
am vorbit s°au pregætit cu profesori, au luat nenumærate
ore de meditaflii. Unii dau examenul pentru a doua sau
chiar a treia oaræ. Eu am învæflat de una singuræ. Îmi
vine sæ nu mæ prezint.
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