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„Plină de bucurie m-am deşteptat: 
Mai am o zi.” 

MAGDA ISANOS 
 
 
Trebuie să tindem mereu spre realizarea ideii 
de bine, generozitate şi frumuseŃe, nici o 
operă literară nu poate trăi fără ele. Puterea 
pe care Dumnezeu ne-a dat-o trebuie s-o 
întrebuinŃăm bine, încât în urma noastră arta 
să devină mai bogată şi oamenii mai buni. 

                           MAGDA ISANOS 
 
 
„Şi nimeni n-o să ştie că un minut, o stea 
A strălucit mai tare din energia mea.” 

EUSEBIU CAMILAR 
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MAGDA ISANOS 
 
 
 
D R A G OSTE A  M E AD R A G OSTE A  M E AD R A G OSTE A  M E AD R A G OSTE A  M E A     

    

E u  E u E u E u şşşştiu  ctiu  ctiu  ctiu  căăăă tu  nu  m eri tu  nu  m eri tu  nu  m eri tu  nu  m eriŃŃŃŃi d ragosteai d ragosteai d ragosteai d ragostea     

şşşşiiii----m i place totum i place totum i place totum i place totu şşşşi si si si săăăă    ŃŃŃŃiiii----o do do do dăăăăru iesc;ru iesc;ru iesc;ru iesc;     

dar parcdar parcdar parcdar parcăăăă ba lta  m erit balta  m erit balta  m erit balta  m erităăăă v reo  st v reo  st v reo  st v reo  stea ,ea ,ea ,ea ,    

şşşşi totui totui totui totu şşşşi, câtei, câtei, câtei, câte----ntrntrntrntr----însa  sînsa  sînsa  sînsa  s----oglindesc...oglindesc...oglindesc...oglindesc...    

    

N u m eriN u m eriN u m eriN u m eriŃŃŃŃi iari iari iari iarăşăşăşăşi clip ele dei clip ele dei clip ele dei clip ele de----acumacumacumacum     

şşşşi gândurile bune câte i gândurile bune câte i gândurile bune câte i gândurile bune câte ŃŃŃŃi lei lei lei le----am  dat,am  dat,am  dat,am  dat,    

dar parcdar parcdar parcdar parcăăăă m erit m erit m erit m erităăăă noroiu l de pe d rum noroiu l de pe d rum noroiu l de pe d rum noroiu l de pe d rum     

p etalele ce peste el spetalele ce peste el spetalele ce peste el spetalele ce peste el s----au  scuturat?au  scuturat?au  scuturat?au  scuturat?     

    

Iubirea  însIubirea  însIubirea  însIubirea  însăăăă e ca  soarele, e ca  soarele, e ca  soarele, e ca  soarele,     

ca re rca re rca re rca re răăăăm âne pururea  cu ratm âne pururea  cu ratm âne pururea  cu ratm âne pururea  cu rat    

şşşşi dupi dupi dupi dupăăăă ce  ce  ce  ce ––––  m i m i m i m ilos los los los ––––  i i i i----a  sa  sa  sa  săăăărutatrutatrutatrutat    

leprosu lu i, pe u lileprosu lu i, pe u lileprosu lu i, pe u lileprosu lu i, pe u liŃăŃăŃăŃă, p icioarele..., p icioarele..., p icioarele..., p icioarele...     

    

1936 
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MAGDA ISANOS ŞI REVISTELE „VIA łA 
BASARABIEI” ŞI „ÎNSEMN ĂRI IE ŞENE” 
 
 
   Prima revistă „serioasă” in care publică Magda Isanos 
este ViaŃa Basarabiei: poezia Ploaie (3, nr. 3, martie 
1934). Era atunci elevă în ultimul an de liceu. Este 
posibil ca accesul în paginile revistei (dacă se punea 
problema unei facilitări) să-i fi fost înlesnit de mătuşa ei, 
dr. Elena Alistar, ea însăşi publicistă, importantă figură 
politică şi culturală a Basarabiei. 
   Magda Isanos a publicat în ViaŃa Basarabiei : Rochia 
(4, nr. 11-12, nov.-dec. 1935), DorinŃa (5, nr. 1, ian. 
1936), Grădinărie (5, nr. 1, ian. 1936), Atavism (5, nr. 3-
4, mart.-apr. 1936), Toamnă (5, nr. 3-4, mart.-apr. 1936), 
DimineaŃa (1, nr. 2, 8 ian. 1939) Peste un an, ViaŃa 
Basarabiei îşi va înceta apariŃia în condiŃiile istorice 
ştiute. 
   Nu întotdeauna faptul că un scriitor publică în paginile 
unei reviste înseamnă şi identificarea lui cu programul 
acesteia. Aceasta se poate verifica în cazul raporturilor 
dintre Magda Isanos şi revista ViaŃa Basarabiei, şi voi 
încerca să explic de ce. 
   ViaŃa Basarabiei, editată de AsociaŃia Culturală Cuvânt 
Moldovenesc (înfiinŃată în 1931), directorul ei fiind Pan 
Halippa, era menită să propage, literar vorbind, 
programul AsociaŃiei, şi anume : « crearea, ajutorarea şi 
susŃinerea faptelor de cultură naŃională şi educaŃie 
cetăŃenească », « să ajute Basarabia în scop de a progresa 
pe calea culturii naŃionale, educaŃiei cetăŃeneşti, 
încurajând-o şi sprijinind-o în toate începuturile bune. » 
Era deci o continuare a programului Astrei Basarabene, 
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promovat de România Nouă a lui Onisifor Ghibu, în anii 
primului război mondial şi după. Termenul naŃional are 
în acest context alt înŃeles decât în mod obişnuit : el se 
referă strict la Basarabia, ca entitate autonomă, cu 
specificul ei de neconfundat. În anii frământaŃi ai 
războiului şi ai revoluŃiei ruse, Pan Halippa, ca şi Elena 
Alistar de altfel, au fost iniŃial adepŃii autonomiei, apoi ai 
unei uniri federative, în sensul păstrării individualităŃii 
provinciale, la urma urmei o concepŃie modernă, care 
capătă tot mai multă valoare în Europa de azi. Ei nu 
doreau un regim centralist, dar asta a fost forma la care s-
a ajuns în final. Eforturile culturale care au urmat aveau 
ca scop păstrarea identităŃii basarabene în contextul mai 
larg românesc, cum spune de pildă şi Alex. Burlacu, în 
prefaŃa la volumul Scriitori de la ViaŃa Basarabiei, 
Chişinău, Hyperion, 1990 : « PublicaŃia a fost o tribună 
care, înainte de toate, a propagat spiritul autohton. » 
După o sută de ani de dominaŃie străină, basarabenii îşi 
păstraseră reflexele de apărare, care acum nu se mai 
justificau. Rezultatul semăna cu un recul în timp.  
   Linia revistei nu era de natură să-i asigure anvergura de 
largă cuprindere naŃională şi în acelaşi timp un loc 
important în spaŃiul cultural românesc. Autohtonul 
accede la universal, e drept, dar prin geniu (Creangă), 
prin sezisarea a ceea ce este universal valabil în locul şi 
timpul respectiv. Aici intervine « ruptura »  între 
programul revistei ViaŃa Basarabiei şi poezia Magdei 
Isanos. 
   Interesant şi grăitor mi se pare faptul că în sinteza 
« Anul literar 1938 în Basarabia », apărută în nr. 1 pe 
1939, N. Costenco nici nu pomeneşte numele poetei, 
recunoscând totodată că în viaŃa literară basarabeană 
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« totul se petrece într-o tihnă vrednică de timpuri fără 
memorie, în deplin dezacord cu ritmul vremii actuale ». 
Sunt menŃionaŃi totuşi, laudativ, George Meniuc, Vl. 
Carnavali, V. LuŃcan, Bogdan Istru, Pan Halippa, Iacob 
Slavov, S. M. Nica ş.a. 
   Un alt episod semnificativ: în 1939, în nr. 2-3, febr.-
mart., la rubrica Reviste, sub titlul simplu Cronica, se 
vorbeşte despre Jurnalul literar, care apărea atunci la Iaşi 
şi la care Magda Isanos colabora; în rubrică este 
reprodusă poezia ei DimineaŃă, apărută în Jurnal..., cu 
următoarea introducere: «Pentru noi e o plăcere deosebită 
de a constata, printre colaboratorii acestei foi, prezenŃa 
unei Basarabence, Magda Isanos. Reproducem poezia 
DimineaŃă, din nr. 2 al Jurnalului literar, pentru a 
împrospăta în memoria cititorilor noştri numele unei 
vechi colaboratoare a revistei noastre, dar care, pare-se, a 
uitat de existenŃa noastră. » Pasajul are tonul unui reproş. 
   Magda Isanos se îndepărtase, desigur aparent, nu atât 
fizic pentru că locuia la Iaşi, cât mai ales prin poezia ei, 
care ieşea din tiparul culorii locale, de explicită aderenŃă 
la peisaj: era universal românească, deci şi basarabeană 
în esenŃă. Nu este suficient să-Ńi intitulezi, ca unii,  poezia 
Rapsodie basarabeană, pentru ca ea să şi sune ca atare, 
Iată, în schimb: 
Era hotar şi lini şte-n hotare 
De s-auzea cum florile trosnesc 
Ca nişte-aripi de înger care cresc 
Departe-n mari grădini neştiutoare... 
(Magda Isanos, DimineaŃă) 
Astfel de versuri, deşi fără pretenŃia de fi locale, spun tot 
ce se poate spune despre o privelişte din Basarabia. 
Interesant, dar trist, mi se pare şi faptul că poeziile 
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Magdei Isanos nu au ocupat niciodată în paginile VieŃii 
Basarabiei prima sau primele pagini, rezervate altor 
autori, beneficiari ai unei promovări entuziaste. 
   Despre Magda Isanos se poate spune că a fost un 
« copil » al Însemnărilor ieşene, de al căror cerc s-a  
ataşat spiritual şi existenŃial. 
O altă chestiune importantă este cea privitoare la 
cunoştinŃa mea cu Topârceanu, el o simpatizează pe-o 
prietenă de-a mea. şi chiar astăseară îi voiu face 
prietenei mele o vizită, e mai mult decât sigur că va fi şi 
Topârceanu, în orice caz în una din zilele-acestea o să-l 
cunosc - voiu afla şi eu însfârşit dacă sunt sau nu 
poetă. (Din scrisoarea Magdei Isanos către mama ei, 
din 17 octombrie 1935) 
    A avut sau n-a avut loc întâlnirea visată de Magda 
Isanos cu poetul George Topîrceanu? Se pare că acesta, 
deja grav bolnav (avea să se stingă din viaŃă doi ani mai 
târziu), nu a mai vizitat-o pe prietena Magdei, probabil 
un capriciu de poet din partea lui, sau o simplă închipuire 
de fată romanŃioasă din partea celei care se crezuse 
simpatizată. 
   Din toamna anului 1934, Magda Isanos era studentă (la 
Drept şi la Filozofie) a UniversităŃii din Iaşi. După cum 
se ştie, mediul literar şi cel universitar se intersectau 
adeseori. După ce Gr. T. Popa, doctor şi profesor de 
anatomie la Facultatea de Medicină a înfiinŃat Însemnări 
ieşene, a cooptat-o pe studenta Magda Isanos printre 
colaboratorii revistei şi i-a publicat poezia Dragostea 
mea în nr. 17-18/15 septembrie 1936, pe prima pagină, la 
loc de cinste, Magda Isanos a fost printre colaboratorii 
frecvenŃi ai Însemnărilor ieşene, până în 1940, luând 
parte şi la şedinŃele de  cenaclu ale revistei, desfăşurate la 
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Amfiteatrul de Anatomie al FacultăŃii, sala Rockefeller. 
Vara, când erau călduri mari, se stătea pe nişte ziare 
aşternute pe scara răcoroasă de la intrarea din stânga 
clădirii. Dr. Gr. T. Popa, soŃia acestuia - Florica, Mihail 
Sadoveanu, Mihai Codreanu, Otilia Cazimir erau aproape 
nelipsiŃi. Topîrceanu nu a fost decât la primele întruniri, 
fiind curând doborât de boală. Unii, Ionel Teodoreanu, de 
pildă, se plângeau că revista nu avea "un Ibrăileanu", ca 
"ViaŃa Romînească", fapt pentru care nu dădeau decât 
rareori pe la întrunirile din sala "Rockefeller". În schimb, 
şi-a făcut apariŃia la una din ele G. Călinescu, reuşind ca 
în timpul record al unei singure şedinŃe să-i supere pe 
toŃi. FinanŃatorul revistei era un avocat ieşean foarte 
bogat, Constantin Simionescu: dădea banii fără să se 
târguie, fără să ceară chitanŃă, şi obişnuia să spună că asta 
era cea mai bună investiŃie a sa. (după Traian N. 
Gheorghiu, "Miercurile de la 'Însemnări ieşene'", 
Junimea, 1980) 
   Pe vreme propice, şedinŃele se mutau sus la Copou, 
într-o grădină de vară, sub « preşedinŃia »  lui Sadoveanu.   
La capătul liniei de tramvai „Copou” era bodega lui 
Anton Vidraşcu, „ViaŃă lungă”, înconjurată de o grădină 
cu tei şi salcâmi. Să fie o coincidenŃă că tocmai atunci, la 
sfârşit de mai 1936, „cînd salcâmii şi teii erau în floare şi 
cînd era lună plină”, se prelungea acolo prima şedinŃă a 
„Însemnărilor ieşene”, cu toŃi colaboratorii de seamă, în 
frunte cu Mihail Sadoveanu? „În lumina lunii şi a celor 
2-3 becuri electrice, instalate prin salcîmi”, se aşezau în 
grădina bodegii o masă lungă şi nişte bănci. Nu ştiu dacă 
Magda Isanos a luat parte la această primă „şedinŃă 
prelungită” a „Însemnărilor…”, probabil că nu. Ea va 
publica în revistă abia din septembrie, recomandată 
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călduros de poetul Mihai Codreanu: „Am descoperit o 
poetă de o mare sensibilitate şi, ceea ce-i mai rar pentru 
o femeie, de o reală profunzime…”  (Citat din Traian N. 
Gheorghiu, "Miercurile de la Însemnări ieşene", Junimea, 
1980).  
    Revista Însemnări ieşene voia să fie o continuatoare a 
Convorbirilor literare, al căror program îl publică cu 
ocazia comemorării Junimii (I, nr. 15-16/15 augut 1936). 
« Decalogul » Junimii prevedea printre altele (punctul 7) 
« Liberarea de domnia formei goale, a gustului mediocru 
şi a patriotismului falş înŃeles ». G. Topîrceanu spunea 
despre revista "Însemnări ieşene": "...cîştigă numai 
tipograful, poşta, fabrica de hîrtie şi librarul, iar cel care 
scrie nu cîştigă nimic, totuşi trebuie perseverat ca ea să 
fie exponentul culturii ieşene. În incertitudinea, în haosul 
literaturii noastre  de astăzi, în care toŃi nechemaŃii vor să 
inoveze şi să dea directive spiritului critic, se cuvine ca o 
mînă de oameni din Iaşul culturii şi al măsurii, să aducă 
criterii şi judecăŃi solide, ponderate, în literatură, în artă, 
în toată cultura noastră de astăzi." (după E. Lucinescu, 
"Amintiri despre Topîrceanu", Ed. Junimea, Iaşi, 1987) 
Revista a apărut la 1 ianuarie 1936, din iniŃiativa 
asociaŃiei "Prietenii UniversităŃii, de sub patronajul 
Mitropolitului Moldovei. AsociaŃia "Prietenii 
UniversităŃii", înfiin Ńată în primăvara lui 1936, era ieşită 
"din iniŃiativa UniversităŃii pentru apărarea şi 
perfecŃionarea instituŃiilor Iaşului şi ale Moldovei". 
Senatul universitar şi facultăŃile erau reprezentate în 
Consiliul de administraŃie prin Rector şi decani, sediul 
era în Universitate; din Consiliu făcea parte şi primarul, 
pe atunci Oswald Racovitză. Prof. Gr. T. Popa, "sufletul" 
"Însemnărilor...", era titular la catedra de Anatomie şi 
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Embriologie; avea relaŃii strânse cu mediile universitare 
engleze (Londra şi Cambridge). Printre colaboratori se 
remarcă numele N. Tonitza (cronica plastică) şi Radu 
Beligan (poezii). În scurta perioadă cât a fost prim-
ministru, O. Goga a dat ordin de desfiinŃare a 
"Însemnărilor...", ordin asupra căruia s-a revenit ulterior.  
   Revista „Însemnări ieşene” era tipărită la Institutul de 
Arte grafice "Brawo" din Iaşi (aceeaşi editură la care 
avea să apară în 1943 primul volum de poezii al Magdei 
Isanos.) Subtitlul: "revistă bilunară sub conducerea d-lor: 
M. Sadoveanu, G. Topîrceanu, Gr. T. Popa (în mai 1937, 
după moartea lui Topîrceanu, Mihai Codreanu avea să-l 
înlocuiască în "triumvirat"). Pe verso-ul paginii de titlu, 
un avertisment: nu se publica poezie, cu excepŃia celei 
satirice sau ocazionale, nici literatură "pură" sau 
"extensivă". Avertismentul avea să dispară, odată cu 
apariŃia numărului din 15 martie 1936. În 15 septembrie 
acelaşi an, Magda Isanos începea colaborarea la revistă, 
cu poezia "Dragostea mea", iar de la 1 februarie 1937, 
poeziile ei aveau să capete un loc de cinste, cel pe care-l 
ocupau de obicei G. Topîrceanu şi Otilia Cazimir. În 
numărul din 15 decembrie, la "Cronica anului literar 
1936. Poezia" este menŃionat şi numele ei. 
    Aşadar, Magda Isanos a fost „o descoperire” a 
„Însemnărilor ieşene”. Dacă pe George Topârceanu nu   
l-a întâlnit,  a avut în schimb posibilitatea să se afirme la 
şedinŃele şi în paginile revistei. Şi tot aici avea să-l 
cunoască pe cel care va deveni soŃul ei, poetul şi 
prozatorul Eusebiu Camilar. 
 
ELISABETA ISANOS 
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PLEDOARIE PENTRU LOGIC Ă 
 
   Fiecare epocă a vieŃii Magdei Isanos (1916-1944) a 
avut manuscrisele ei: cele din anii de liceu basarabean 
(1930-1934), cele din perioada ieşeană (1934-1940) şi 
cele din ultimii ani, marcaŃi de război, de refugii şi de 
suferinŃa bolii (1940-1944).1 Ultima perioadă, de la 
refugiul din martie 1944 până în toamna aceluiaşi an, al 
morŃii, a petrecut-o întâi la Bucureşti, iar după 
bombardamentul din 4 aprilie, în refugiu în două sate din 
judeŃul Argeş, Costeşti şi Drăganu, de unde a revenit în 
capitală pe 11 sau 12 septembrie 1944.  
   Ca şi viaŃa poetei, soarta manuscriselor oglindeşte 
zbuciumul timpurilor. Când familia Magdei Isanos s-a 
refugiat din Costiujeni-Chişinău la 28 iunie 1940, plecare 
precipitată, fără bagaje, mare parte din cele ale primei 
perioade, ca şi multe fotografii, s-au pierdut. E posibil, 
totuşi, să se fi păstrat o parte din cele aflate în posesia 
colegelor şi a prietenilor2, ştiut fiind că ea dăruia poeziile, 
uneori scriindu-le, cum se obişnuia pe atunci, în 
„albume” personale. Manuscrisele din perioada ieşeană 
sunt considerate pierdute, în urma exploziei unei bombe 
în curtea casei din strada Mihai Săulescu 19, locuinŃa 
Magdei şi a lui Eusebiu Camilar; am auzit că unele dintre 
acestea ar fi fost recuperate de o prietenă a lor, dar în 
Bio-bibliografia poetei, alcătuită la Iaşi (Biblioteca 
centrală universitară) în 1974, nu sunt menŃionate. Sora 

                                                
1După 1940, Magda Isanos a mai locuit la Iaşi, cu întreruperi, 
aflându-se când la Bucureşti, unde i se refugiase familia, când la 
Costiujeni-Chişinău, unde părinŃii ei reveniseră ca medici în 1941.  
2Unele s-ar putea să fie păstrate în arhiva rămasă de la profesorul 
Leon Grama, din Pucioasa.  
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Magdei Isanos, Silvia Isanos-Munteanu, a păstrat două 
dactilograme, prima cuprinzând numai poezii din 
perioada ieşeană (1936-1937), vreme a studenŃiei, când 
cele două surori au locuit împreună. A doua conŃine şi 
câteva poezii din perioade ulterioare; am datat-o ca fiind 
din anii 1950-1960, şi cred că a precedat tipărirea 
volumului de poezii din 1964, ediŃia Marin Bucur. Pentru 
uşurinŃa expunerii, le voi numi dactilograma I şi 
dactilograma II.3 Aceste documente au ajuns la mine prin 
fiica Silviei, Irina, care ştia de la mama ei că prima 
dactilogramă fusese pregătită de Magda Isanos „în 
vederea publicării unui volum”.  
   Dactilograma I, exemplarul doi, cel din spatele foii de 
indigou, imprimat pe foiŃă subŃire, poartă titlul „Versuri”, 
iar ceva mai jos, numele autoarei; foile sunt legate cu un 
şnur şi fiecare poezie este separată printr-o foiŃă de 
protecŃie. Cuprinsul este următorul: „Dragostea mea”, 
„DorinŃa”, „Atavism”, „Jucăria”, „Rochia”, „La marginea 
cimitirului”, „Învr ăjbire”, „Blestem”, „Calul de la birja 
de noapte”, „Lacul”, „Logodnă de primăvară”, „După 
Scriptură”, „Risipire”, „Vis vegetal” („Aş vrea să fiu 
copac şi-aş vrea să cresc”), „Greşală de tipar”, „Murim... 
ca mâine”, „Capricii”, „RomanŃă”. În total, optsprezece 
poezii, majoritatea apărute în revistele „Însemnări 
ieşene” şi „Via Ńa Basarabiei”. Cuprinsul nu corespunde 
celui din volumul „Poezii” din 1943, aşadar Magda 
Isanos intenŃiona încă mai demult să-şi adune într-o carte 
poeziile din perioada succesului ei literar, când a fost 
„copilul-minune” al revistei „Însemnări ieşene”. Cum se 
explică, totuşi, faptul că din cele optsprezece poezii 
                                                
3Silvia Isanos a purtat cu ea poeziile surorii pretutindeni unde au dus-
o evenimentele propriei vieŃi şi obligaŃiile profesiunii de medic.  
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pregătite pentru tipar, Magda Isanos nu a reŃinut nici una 
pentru volumul din 1943? Interveniseră experienŃele 
recente: izbucnirea războiului, apoi primul puseu al bolii 
de inimă în 1942. Moartea, o simplă ipoteză în versurile 
din tinereŃea basarabeană şi ieşeană, devenise o teribilă 
prezenŃă reală, şi astfel, cu primul volum de poezii, 
profilul ei poetic începea să prindă un alt contur, faŃă de 
cel meditativ, uneori graŃios, al poeziilor de început.    
   Dactilograma II (tot exemplarul 2, cu litere de culoare 
verzuie) cuprinde, pe foi disparate, 39 de poezii, 
majoritatea din perioada „Însemnărilor ieşene” (1936-
1938); acestora li s-au adăugat4: „Între oglinzi”, „Când 
fânul cosit”, „Iarba”, Întâlnire în noaptea de primăvară”, 
„Rătăcind cu luna”, „Strofele poetului bolnav”, 
„Gândeşte-te, n-ar fi păcat”, „Cântecul deşertăciunii”, 
„Stângăcie”, „Sunt sora ierbii” şi varianta acesteia; 
dactilograma II mai cuprinde două poezii apărute în 
„Almanahul Universul 1948” („Să vă cânt, fructe...” şi 
„După ce...”) şi alte două apărute deja în volumul 
„Cântarea munŃilor” din 1945: „Cântecul adormiŃilor” (în 
volum va avea titlul „Cântarea adormiŃilor”) şi „Aceste 
mâini”. În concluzie, dactilograma II este posterioară 
anului 1948; alcătuitorul a avut la dispoziŃie dactilograma 
I sau periodicele respective („Însemnări ieşene” şi 
„Almanahul Universul 1948”), indicând, după fiecare 
poezie, numele publicaŃiei şi anul; de asemenea a avut la 
îndemână şi manuscrise din ultima perioadă (1940-44), 
din care a extras poezia „Singură stau...”. Poate a folosit 
şi alte surse. Luând în consideraŃie toate acestea, se poate 
presupune că dactilograma II a servit la compunerea 

                                                
4incluse ca inedite în ediŃia Marin Bucur 
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volumului apărut în 1964, în măsura în care conŃinea 
texte din afara volumelor anterioare. 
   Există, de asemenea, caietele cu poezii păstrate de 
mama Magdei Isanos până când i le-a încredinŃat lui 
Marin Bucur în vederea întocmirii volumului. Nu au mai 
fost înapoiate familiei, ci au rămas în posesia istoricului 
literar şi apoi a soŃiei sale. În prezent, aceste manuscrise 
sunt în arhiva domnului profesor Nicolae Scurtu, 
preluate, după mărturia d-sale, de la soŃia lui Marin 
Bucur. 

    În afară de caiete, singurul manuscris mai cuprinzător 
care a scăpat după trecerea prin vijeliile vremii este cel 
păstrat de Eusebiu Camilar într-un dosar, denumit de el 
„Manuscrisul de la Drăganu”, în care se află poeziile 
scrise sau prelucrate de Magda Isanos în vara refugiului 
din Argeş. A fost salvat, ca şi manuscrisele lui Eusebiu 
Camilar, de către Magda Isanos însăşi, după cum arată  
scrisoarea ei din toamna anului 1944: „Nu ştiu unde eşti 
şi dacă o să-Ńi parvină scrisoarea aceasta; dar cum am 
plecat de la Drăganu, înainte de a fi primit vreo veste de 
la tine, îŃi scriu, poate eşti mai norocos decât mine şi 
primeşti scrisoarea asta. Am sosit, după  multe peripeŃii şi 
un drum foarte greu, pe-o vreme ploioasă, la Bucureşti; o 
parte din bagaje nu le-am putut lua, de teama 
aglomeraŃiei din trenuri/.../. În privinŃa manuscriselor,  n-
ai grijă, le-am adus pe toate.”5 Acest manuscris se află 
acum în posesia mea. Într-un dosar de culoare verzuie, pe 
care e scris cu creionul: „Manuscrisul de la Drăganu”, 
sunt cuprinse optsprezece poeme: „Am fost departe de 
oameni”, „Aştept anul unu”, „Imn pentru soare”, „Imnuri 
pentru pământ”, „Mă gândesc la oamenii risipiŃi”, „Râuri 
                                                
5Scrisoare către Eusebiu Camilar, din 18 septembrie 1944, Bucureşti.  
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sfinte, mări netulburate”, „Sângele”, Trebuie să plec astă 
seară”, „UrcaŃi ca fumul, imnuri liniştite”, „Am scris 
cartea asta”, „Cel puŃin legănaŃi-vă ramuri”, „Doamne,   
n-am isprăvit”, „Doamne,  unde-ai să ne-aşezi pe noi”, 
„Spital”, „Zâne de rouă”,  „Pustnicul”,  „N-auzi cum bat 
şi cheamă”, „În asfinŃit”, unele în formă definitivă, şi mai 
multe eboşe. Versurile sunt scrise cu cerneală sau cu 
creionul pe hârtie de slabă calitate, ca de caiet maculator. 
Între pagini s-au păstrat flori de câmp presate, iar pe 
unele foi sunt desene pentru amuzamentul copilei, 
însoŃitoarea ei în livadă; un alt desen reprezintă schiŃa 
locurilor unde se desfăşura acŃiunea romanului „Valea 
hoŃilor”, la care lucra pe atunci Eusebiu Camilar.  
   Aş mai adăuga, pentru completarea atmosferei acelor 
ani, faptul că poeziile au fost pregătite pentru tipar de 
poeta însăşi, între 18 septembrie şi prima decadă a lui 
noiembrie 1944, şi au fost predate la Editura FundaŃiilor 
Regale cu numai câteva zile înainte ca ea să se stingă din 
viaŃă la 17 noiembrie 1944.6 Nu ştiu sub ce formă, în 
manuscris sau dactilografiate; Eusebiu Camilar depusese 
cu câŃiva ani înainte la aceeaşi editură romanul „Cordun” 
în manuscris, deci este posibil să fi procedat la fel ca 
„mesager” al poeziilor ei. Oricum, manuscris sau 
dactilogramă, acest document este, probabil, pierdut; încă 
din octombrie 1944, Editura FundaŃiilor Regale era 
atacată în presa de stânga, colaboratorii ei erau trecuŃi pe 

                                                
6După necrologul semnat de Ion Caraion în „Tribuna poporului” nr. 
67, 20 noiembrie 1944, intitulat „La moartea Magdei Isanos”: „În 
ultimele săptămâni, ziarele i-au publicat unele din poemele pe care 
le-a depus în volum acum zece zile la Editura FundaŃiilor Regale.” (s. 
n.).  
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lista neagră a „criminalilor de război”7, iar în toamna 
anului 1947, odată cu înlăturarea monarhiei, editura avea 
să dispară. 
   O situaŃie aparte are în opera Magdei Isanos lungul 
poem „Prin el am cunoscut norodul”, apărut prima oară 
în finalul volumului „Cântarea munŃilor”, 1945. Nu l-am 
găsit în „Manuscrisul de la Drăganu”, aşadar cred  că a 
fost scris după întoarcerea la Bucureşti, în intervalul 
septembrie-noiembrie 1944. Într-un interviu din ziarul 
„TinereŃea” (I, nr. 17, 28 octombrie 1945), referindu-se la 
această perioadă, Eusebiu Camilar spunea că drama 
„Focurile”, recent premiată de FundaŃiile Regale, o 
scrisese împreună cu Magda Isanos, până la actul III; îi 
rămăsese lui definitivarea actului IV, pe care îl 
„plănuiseră” împreună, dar la a cărui scriere ea nu a mai 
apucat să participe. O martoră8 care a locuit cu ei în acel 
timp mi-a scris că Eusebiu Camilar lucra tot atunci la 
romanul „Negura”, iar Magda Isanos îşi revizuia poeziile 
pentru publicare. Era modul lor obişnuit de lucru „în 
doi”, fiecare la cărŃile proprii, citindu-şi apoi reciproc şi 
comentând cele scrise. O lectură din această perspectivă a 
poemului „Prin el am cunoscut norodul” duce la ipoteza 
că a fost continuat de soŃul ei, după moartea Magdei 
Isanos, iar din împletirea glasurilor lor a ieşit un „bocet” 
care povesteşte la persoana I viaŃa celei dispărute, 

                                                
7„Scânteia”, 1 octombrie 1944, articolul intitulat „Ce au făcut 
scriitorii români în timpul războiului?”: „Pe unii gravul moment de 
sălbăticie fascistă îi găsea colaborând la Revista FundaŃiilor Regale 
de sub conducerea agentului hitlerist Caracostea...”. Magda Isanos şi 
Eusebiu Camilar erau încă mai demult cunoscuŃi la FundaŃii, el 
publicase aici romanul Cordun, iar Magdei Isanos îi apăruseră în 
revistă versuri în câteva numere din 1940 şi 1943.  
8Doamna profesoară Antonina Brichiuş.  
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insistând asupra momentelor trăite împreună. Aşa cum 
războiul şi boala au făcut ca moartea ipotetică evocată în 
poeziile din primii ani să devină o realitate cumplită, 
viaŃa în vremuri grele alături de cel pe care-l numeşte 
„omul meu”, „bărbatul meu” i-a adus poetei mai aproape 
cealaltă realitate: condiŃia omului care nu are „pâine            
de-ajuns”. Două realităŃi dure care au modificat vocea 
poetică a Magdei Isanos până la timbrul grav, profetic 
din ultimii ani. La o analiză a textului se poate vedea că, 
aşa cum în drama „Focurile” apare într-o replică a 
Rafaelei o frază reluată în poemul „Nu pot înŃelege de 
ce...”9 al Magdei Isanos,  în poemul „Prin el am cunoscut 
norodul” figurează un scurt pasaj din romanul lui 
Eusebiu Camilar „Negura”10, ceea ce vine în sprijinul 
ipotezei de mai sus şi contribuie, pe de altă parte, la 
datarea romanului ca fiind în stadiu avansat de lucru în 
toamna anului 1944. 
   Magda Isanos a avut parte, în timpul vieŃii, de apariŃia 
unui singur volum, Poezii, tipărit în 1943, la Iaşi, la 
Institutul de Arte Grafice „Brawo”, editură aparŃinând 
„trustului” editorial al lui Athanase Gheorghiu; apariŃia 
Poeziilor i s-a datorat lui Eusebiu Camilar, care tipărise 
tot atunci, la editura „Cartea Moldovei” a aceluiaşi 
proprietar, romanul Prăpădul Solobodei; Athanase 

                                                
9„Iată: dac-aş şti că, murind eu, aŃi porni mai degrabă, pumnalu-i 
gata” („Nu pot înŃelege de ce...”, în volumul „Cântarea munŃilor”, 
1945) şi „Dac-aş şti că prin moartea mea se schimbă măcar un strop 
din nedreptăŃile lumii, sunt gata să mor...” (replica Rafaelei, în 
„Focurile”, actul II, scena a VI-a).  
10„Trosnesc meridianele sub tancuri! Războiul se apropie de 
Răsărit!”; fraza apare în „Negura” vol. I, partea I, cap. III, şi în formă 
uşor diferită în poemul „Prin el am cunoscut norodul”: „Urechea lor 
tocită auzea/cum tancurile zdrobesc meridianele/şi vin spre răsărit.” 
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Gheorghiu îi plătise „în natură”, dându-i „o căruŃă de 
lemne”, şi cum mai rămăsese totuşi dator, i-a tipărit şi 
versurile Magdei Isanos.11 După moartea poetei, au 
apărut: Cântarea munŃilor  (Editura FundaŃiilor Regale, 
1945), łara luminii (aceeaşi editură, 1946), Poesii 
(editura Casa Şcoalelor, 1947, Bucureşti), Versuri 
(Editura de stat pentru literatură şi artă, 1955, Bucureşti), 
Versuri, (ediŃie îngrijită şi prefaŃată de Marin Bucur, 
Editura pentru literatură, 1964, Bucureşti), Poezii 
(antologie de Magda Ursache, editura Minerva, 1974, 
Bucureşti), Magda Isanos - Drumul spre Eleusis 
(antologie de Horia Bădescu, editura Albatros, 1975, 
Bucureşti, colecŃia „Contemporanul nostru”), Cîntarea 
munŃilor  (cuprinzând versuri, proză şi publicistică, ediŃie 
şi tabel cronologic de Margareta Husar, prefaŃă de 
Constantin Ciopraga, BPT, Minerva, 1988), Confesiuni 
lirice, (editura „Literatura artistică”,Chişinău, 1989, una 
dintre primele, dacă nu chiar cea dintâi carte tipărită cu 
caractere latine), Poezii/Poésies (ediŃie bilingvă 
română/franceză, în traducerea mea, editura Libra 1996, 
Bucureşti).  
   Cea mai elegantă şi cuprinzătoare ediŃie a poeziilor 
Magdei Isanos, volumul Versuri din 1964, îngrijită şi 
prefaŃată de Marin Bucur, include poeme din volumele 
Poezii (1943), Cântarea munŃilor  (1945), łara luminii 
(1946)12, şi unele publicate antum (1932-1937) şi postum 
în periodice sau rămase inedite până în 1964. La fel de 

                                                
11Informatie din mărturia orală a sorei Magdei Isanos, Elisabeta 
Isanos-Botez. 
12În ediŃia sa din 1964, Marin Bucur păstrează titlul ini Ńial al 
volumului, „Imnuri pentru pământ”.  
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important, ca amploare şi noutate, este şi volumul 
Cîntarea munŃilor  (1988) al Margaretei Husar.   
   O comparaŃie între diferitele ediŃii duce la concluzia că 
editorii mai noi s-au bazat pe volumele apărute la editura 
FundaŃiilor Regale. Marin Bucur a avut avantajul de a 
putea consulta caietele cu poezii aflate în posesia mamei 
poetei, şi manuscrisele păstrate de Eusebiu Camilar; de 
asemenea, profitând de relativa relaxare politică, a 
cercetat ziarele şi revistele din epocă, extrăgând versurile 
necuprinse în volumele din 1945 şi 1946. După ediŃia 
Marin Bucur, o alta care a amplificat corpus-ul cu poezii 
preluate din publicaŃiile vremii şi câteva inedite, 
devenind astfel încă una de referinŃă, este aceea îngrijită 
de Margareta Husar. Dacă ediŃia Marin Bucur indică într-
o Bibliografie sursele poeziilor luate din periodice, 
menŃionând, unde a fost cazul, variantele, în ediŃia 
Margareta Husar, pentru poeziile din periodice este 
indicat doar anul apariŃiei. În ediŃia bilingvă din 1996, o 
selecŃie din volumele anterioare, am adăugat la rândul 
meu două inedite din „Manuscrisul de la Drăganu” 
(1944).  
   La ora actuală, pe ce se poate baza editorul care vrea să 
realizeze un volum din opera poetei? Mai puŃin pe 
manuscrise şi mai mult pe volumele apărute anterior, 
piatra de temelie fiind ediŃiile Marin Bucur şi Margareta 
Husar. Acestora, ca şi celorlalŃi care au dat la lumină 
ediŃii ale poeziilor Magdei Isanos, li se cuvin mulŃumirile 
noastre. 
   Aşa stând lucrurile, de vreme ce ele vor alcătui baza 
ediŃiilor viitoare, este necesar un examen riguros al 
textelor tipărite. De-a lungul timpului, dar mai ales în 
perioada când am tradus poeziile Magdei Isanos în limba 
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franceză, am constatat că există în unele poeme pasaje 
obscure, şi am încercat să mă detaşez de textul scris, 
pentru o lectură logică. În ediŃia Marin Bucur, aceste 
pasaje sunt: 
1. „Eu nu mă pot face nici frunză, nici floare./Sunt sânge-
strigoi,/din trupurile celor plecaŃi în război,/pentru-o 
lume mai bună.../Lady Macbeth, ajută-mă şi-adună/de jos 
acest sânge./Prea mult se zbuciumă singuratec şi 
plânge,/cerând să fie vărsat/şi celălalt sânge, greu şi-
ntunecat,/al căilor încă vii...”(SÂNGELE, fragment)13 
Ultimul vers citat a fost preluat în această formă din 
„Cântarea munŃilor” (1945) şi perpetuat astfel de la un 
volum la altul, în discordanŃă cu restul poemului, unde 
este vorba despre victime şi călăi: sângele victimelor 
cere, ca răscumpărare vechitestamentară, după legea 
talionului, sângele călăilor . „Sângele căilor” nu are, de 
altfel, nici o semnificaŃie, nu numai poetic vorbind. 
Confruntarea cu „Manuscrisul de la Drăganu”, unde 
apare forma: „şi celălalt sânge, greu şi-ntunecat,/al 
călăilor  încă vii” , mi-a confirmat intuiŃia erorii. Aceasta 
formă, „al călăilor încă vii”,  intră în logica poemului şi 
este în concordanŃă cu spiritul acelei epoci, dominate de 
„pedepse” şi „purificare”. A fost un caz fericit, când am 
avut posibilitatea să confrunt textul tipărit cu 
manuscrisul. 
2. „Acuma pământu-ntreg putea/mărturisi pentru noi;/ca 
unele văratece, luminoase ploi,/plânsul şi râsul între noi 
plutea.//Eu eram principiul neschimbat,/Ńărâna, 
întunericul roditor,/luna, spre care mareele 
tuturor/oceanelor adânci au urcat.//Tu, soarele care-
                                                
13Sublinierile din textele poeziilor îmi aparŃin.  
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aruncă-n spaŃii/arcul superbei graŃii,/amintind chiar în 
somn nemişcarea...   /Nu-mi clătina întunericul şi 
nemişcarea...” (NUNTĂ, fragment) 
Reprodus în ediŃia Marin Bucur după textul din volumul 
„Îmnuri pentru pământ” (1946), poemul prezintă forma 
repetitivă „amintind chiar în somn nemişcarea”, ceea ce 
anulează sensul întregului: soarele care trezeşte la viaŃă, 
pe de-o parte, şi Ńărâna, „principiul neschimbat”, pe de 
alta. O eroare de tipar. Poezia este construită pe temeiul 
antinomiei: plânsul şi râsul, Ńărâna şi spaŃiile cereşti, 
întunericul şi lumina, luna şi soarele; în consecinŃă, logic, 
mişcarea face pereche cu nemişcarea. łărâna se roagă 
să-i fie lăsată liniştea, dar soarele o scoate din inerŃie, o 
însufleŃeşte, o cheamă spre un alt mod, dinamic, de a fi. 
Aşadar, forma logică este: „amintind chiar în somn 
mişcarea” . 
3. „...O floare albastră şi crudă/se-nalŃă sfioasă spre 
soare/şi cată un loc să se-ascundă/de firea zăpezii ce 
moare.//Tu, soare, trimite lumină/în raze bogate spre 
noi/şi fă să răsară-n grădină/frunzişul, pe arborii goi...” 
(PRIMĂVARA [Un aer călduŃ, parfumat], fragment)  
Aşa cum a fost luat, probabil, din revista „Licurici” (an. 
I, 1932, nr.2, 28 mai), versul din ultima strofă, „de firea 
zăpezii ce moare”, conŃine o greşală de tipar, care aduce 
o complicaŃie inutilă; de fapt, verbul să se-ascundă cere 
firesc expresia de frica: floarea albastră şi crudă, care se-
nalŃă sfioasă spre soare, cată să se-ascundă de frica 
zăpezii.  
4. N-aş fi crezut că suferinŃa poate/de la un timp plăcere 
să devină,/că deopotrivă se găseşte-n toate/amestecată 
umbră şi lumină.//Eram asemeni unei moarte/care-
oglindeşte fără să-l încapă/un cer de dânsa pururi prea 
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departe./Tu m-ai făcut să fiu şi cer, şi apă... 
(CUVÂNTUL EVEI, fragment) 
În ansamblul poemului (reprodus din „Pagini 
basarabene”, an. I, 1936, nr. 8), versul „Eram asemeni 
unei moarte” este discordant cu urmarea: „care-
oglindeşte fără să-l încapă/un cer de dânsa pururea 
departe”. O greşală de tipar. Logica poetică impune aici: 
„Eram asemeni unei ape moarte”; apa stătătoare 
(„moartă”) oglindeşte cerul, dar rămâne, faŃă de el, 
pururea departe, imagine confirmată în finalul strofei: 
„Tu m-ai făcut să fiu şi cer şi apă”.  
5. „Eu ştiu că tu nu meriŃi dragostea/şi-mi place totuşi să 
Ńi-o dăruiesc;/dar parcă bolta merită vreo stea,/şi totuşi, 
câte-ntr-însa        s-oglindesc...//Nu meriŃi iarăşi clipele 
de-acum/şi gândurile bune câte Ńi le-am dat,/dar parcă 
merită noroiul de pe drum/petalele ce peste el   s-au 
scuturat?//Iubirea însă e ca soarele,/care rămâne pururea 
curat/şi după ce – milos – i-a sărutat/leprosului, pe uliŃă, 
picioarele...” (DRAGOSTEA MEA) 
Din nou, perechi de contrarii; aici, simbolul purităŃii, 
icoana zonelor înalte, este soarele, iar la antipodul lui se 
află noroiul pământesc. Nu bolta e aceea în care se 
oglindesc stelele, o răsturnare imposibilă şi pentru 
universul real, şi pentru cel al poeziei Magdei Isanos, 
care nu forŃează ordinea dumnezeiască a lumii. Bolta 
merită stelele, căci i-au fost hărăzite din vremea genezei, 
spre deosebire de balta de jos, în care aştrii se reflectă ca 
printr-o înduioşare divină, fără să-i fi fost dăruiŃi de la-
nceput. De altfel, în strofa următoare, ideea revine sub 
altă formă: „dar parcă merită noroiul de pe drum/petalele 
ce peste el    s-au scuturat?” În mod evident, e vorba de o 
eroare de tipar. Am corectat-o intuitiv, şi am avut bucuria 
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să văd că în poemul publicat în „Însemnări ieşene” (an. I, 
1936, vol. II, nr. 17-18) apare forma corectă logic: „Dar 
parcă balta merită vreo stea...”14  
6. „...stă calul şi nu poate să priceapă/întunecoasa lege 
care-l mână/prin nopŃi mucegăite şi prin apă./Şi-n sinea 
lui se roagă să rămână,/cum a rămas şi celălalt, pe 
paie,/nesimŃitor la bici şi-njurătură./Fierbinte fulger 
gândurile-i taie,/şi-adânc simŃind încă-o 
înjurătură,/porneşte,-n spate roŃile s-aud,/ca ieri, ca-
ntotdeauna, şi departe/locomotive,-n aerul cel ud,/ca 
strigăte de dincolo de moarte.” (CALUL DE LA BIRJA 
DE NOAPTE, fragment)  
Comparând textul cu cel apărut în „Însemnări ieşene” 
(an. II, vol. III, nr. 7, 1 aprilie 1937), se poate vedea că în 
revistă versul „şi-adânc simŃind încă-o înjurătură”, apare 
în forma „şi-adânc simŃind înc’o jupuitură”. De altfel, 
forma transcrisă în volumul din 1964 suferă o „aritmie” 
faŃă de context. O greşeală de transcriere.  
7. ...Ne-or primi pădurile şi turma/ierburilor alergând 
aproape/de pământ... Şi zânele din ape/ne-or cunoaşte pe 
nisipuri urma... //Umbre-n asfinŃit ne-or face semne,/vom 
striga ecoul să ne-ndemne,/şi luminându-i urma, vom 
cunoaşte/locul unde căprioara paşte...//Vom cunoaşte 
scunde-mpărăŃii/de ciuperci şi vizuini pustii,/de duşmani 
sau poate de prieteni,/ce-şi uitară oasele sub cetini.//După 
urma ciutei fără vină,/ne vom face drum şi-apoi 
hodină/pân’la stâncile ce nu-obosesc s-aştepte/pasul 
Domnului, pe primele lor trepte... (RUGĂCIUNE ÎN 
PĂDUREA DE BRAD, fragment) 
 Aceeaşi situaŃie: o greşală de transcriere, confirmată de 
textul apărut în „Însemnări ieşene” (an. III, 1938, vol. V, 
                                                
14Aceeaşi formă („balta”) am găsit-o şi în dactilograma I.  
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nr. 1): „şi luându-i urma vom cunoaşte...”  Firesc, de 
vreme ce-i vorba despre o vânătoare în doi, un fel de 
nuntă primitivă, în acelaşi timp o iniŃiere: mirii iau urma 
căprioarei, spiritul care-i conduce, ca să descopere lumea,                 
„cu scunde-mpărăŃii”.  
8. Cântecul încă necântat al vieŃii/s-a stins în pieptul ei 
sub multe şaluri,/şi ea visează munŃi ca-n basme, baluri/şi 
sănii svelte străbătând nămeŃii.//Ai săi au putrezit de mult 
sub dealuri;/când iese-n prag în clarul dimineŃii,/ca buhna 
fac la ea din drum băieŃii;/nepăsător, oraşul curge-n 
valuri... (FATA BĂTRÂNĂ, fragment) 
În revista „Vremea” (an. XVI, 1943, nr. 708, 25 iulie), de 
unde a fost preluată poezia, în prima strofă apare forma 
de mai sus, „şi ea visează munŃi ca-n basme”, iar  
editorul volumului din 1964 a transcris-o ca atare. 
Trecând peste faptul că expresia curentă este: nunŃi ca-n 
basme, rămâne greu de explicat de ce o fată bătrână 
visează munŃi, când mai natural ar fi să vadă în visul ei 
minunatele nunŃi, pentru ea inaccesibile. Forma 
perpetuată de la un volum la altul, cu munŃii  din visul 
fetei bătrâne, este discordantă, chiar caricaturală la urma 
urmei, ducând gândul la o pasiune (neîmplinită) pentru 
ascensiunile pe creste. Presupun că a fost, la origine, o 
greşală de tipar.  
9. „Eu nu regret povestea de iubire,/dar e nespus de trist 
şi de ciudat/să simŃi c-asemeni unui fir subŃire/ceva 
frumos din tine s-a sfărmat.//Şi nu mai ştiu anume ce, şi-
anume când,/căci toate ca-ntr-un vis s-au petrecut,/de-Ńi 
vine să porneşti, de alŃii întrebând/de-au fost aievea cele 
ce-au trecut.” (EU NU REGRET...) 
Preluată, probabil, din caietele de poezii aflate pe atunci 
în posesia familiei, şi publicată ca inedită în volumul din 
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1964, în ultima strofă găsim: „de alŃii  întrebând”, când 
logică este aici forma „pe alŃii  întrebând”, cerută de 
urmare: „de-au fost aievea cele ce-au trecut”. Cred că 
este o eroare de transcriere. 
   Corpus-ului din ediŃia Marin Bucur i s-au adăugat în 
„Cîntarea munŃilor” (BPT, 1988) treisprezece poezii 
publicate antum sau postum în periodice. Următoarele 
situaŃii se referă la unele dintre acestea. 
1. Săracii sunt închişi în viaŃa lor/Ca-n temniŃă, şi totuşi 
sunt loviŃi/De vânturi mari în faŃă şi când mor/Se fac 
deodată albi şi lini ştiŃi.//Dar Doamne pân-atuncea ei 
trăiesc/Şi visează mereu nişte lucruri ciudate,/Despre 
camere largi, despre pături curate,/Şi visează mereu şi 
tuşesc.//Dar niciodată – nimic nu se-ntâmplă,/O, desigur, 
nimic, niciodată!/Şi viaŃa care le mai este lăsată/Când 
sunt tineri, parcă-i arde sub tâmplă.//Şi pe urmă se 
petrece cu ei un destin,/Totdeauna acelaşi meschin:/Între 
fabrică, tramvai şi tractir/Se-ncălzeşte viaŃa lor ca un fir. 
(SĂRACII, fragment) 
Poezia a apărut în ziarul „Iaşul” (an. IX, seria a II-a, nr. 
636, 28 aprilie 1940), unde există în text diferenŃe faŃă de 
forma din volum, şi anume: „Săracii sunt închişi în viaŃa 
lor/Ca-n temniŃă, şi totuşi sunt loviŃi/De vânturi mari în 
faŃă şi când mor/Se fac deodată albi şi lini ştiŃi.//Dar 
Doamne pân-atuncea ei trăiesc/Şi visează mereu nişte 
lucruri ciudate,/Despre camere largi, despre paturi 
curate,/Şi visează mereu şi tuşesc.//Dar niciodată – nimic 
nu se-ntâmplă,/O, desigur, nimic, niciodată!/Şi viaŃa care 
le mai este lăsată/Când sunt tineri, parcă-i arde sub 
tâmplă.//Şi pe urmă se petrece cu ei un destin,/Totdeauna 
acelaşi meschin:/Între fabrică, tramvai şi tractir/Se-
ncâlceşte viaŃa lor ca un fir.” E vorba aici de două greşeli 



 26 

de tipar survenite în volumul din 1988. Se poate observa 
că expresia din ultimul vers citat nu se justifică: firul nu 
se încălzeşte, ci se încâlceşte, mai ales când e vorba de 
firul vieŃii.  
2. „Şi-odată scripturile spun c-au adus –/O mână de 
făŃarnici farisei,/Cu gând ascuns şi rău ca de-obicei –/Pe-
o păcătoasă-n faŃa lui Isus.//Profetul tânăr şedea-n gloată 
trist/Şi pe nisip scria îngândurat;/Femeia cunoscându-l că 
e trist/Sandala pe furiş i-a sărutat.//Şi lucru plin de taină 
i-a părut/Că fiecare-o piatră-n pumn strângea,/Numai cel 
ce n-a păcătuit cu ea/Şedea cu mâna goală şi-a tăcut.” 
(DUPĂ SCRIPTURĂ) 
A fost transcrisă după „Însemnări ieşene” (an. II, vol. III, 
nr. 8, 15 aprilie 1937), unde prezenta de asemenea forma 
repetitivă „Femeia cunoscându-l că e trist”, cu toate că şi 
sensul şi ansamblul poeziei cer aici „Femeia cunoscându-
l că e Crist” , ceea ce explică gestul de închinare, 
sărutarea sandalei. Probabil, la origine, o greşeală de 
tipar. În dactilograma II, apare forma corectă. 
3. „Desprinsă de pământ şi uşoară/pădurile cu flori de 
zăpadă/în cerul adânc se temeau să nu cadă,/se temeau 
nişte păsări să zboare...//Însă prin arborii deşi steaua 
ivindu-se/lumina întinse-amintiri şi-mi spunea/c-am mai 
văzut toate acestea undeva/în tristeŃi fără fund 
oglindindu-se.” (AMURG, fragment) 
Aici avem de-a face cu erori de transcriere. În ziarul 
„Iaşul” (an. VIII, vol. II, nr. 532, 25 decembrie 1939), 
după care a fost, probabil, reprodusă poezia, fragmentul 
citat apare în forma: „Desprinse de pământ şi 
uşoare/pădurile cu flori de zăpadă/în cerul adânc se 
temeau să nu cadă,/se temeau nişte păsări să 
zboare...//Însă prin aburii deşi steaua ivindu-se/lumina 
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întinse-amintiri şi-mi spunea/c-am mai văzut toate 
acestea cândva/în tristeŃi fără fund oglindindu-se...” 
Acordul cerea, oricum, în primul vers pluralul; iar aburii 
deşi, risipindu-se, lasă mai uşor să se ivească steaua decât 
ar putea-o face arborii deşi... 
4. „În dimineŃi de mai demult uitate/Treceau pe lângă 
mine stânjinei,/Ca nişte pete oarbe-ncet purtate/Şi 
trandafiri treceau şi crinii grei.//O, toate-aceste flori ca-n 
somn senine/Se ridicau asemeni unor frunŃi,/Sau atârnau 
în somptuos ciorchine,/Gătite pentru lungi, voioase 
nunŃi.” (FLORI ADORMITE, fragment) 
   În revista „Însemnări ieşene” (an. V, vol. XIV, nr. 4, 1 
aprilie 1940), versul al treilea din prima strofă apare în 
forma de mai sus, preluată ulterior în toate volumele, „Ca 
nişte pete oarbe-ncet purtate”, expresie obscură, 
perpetuată până azi, când a ajuns şi în manualul de Limba 
română pentru clasa a V-a (teste de evaluare curentă, 
editura Tamar, Bucureşti, 2009). O greşală de tipar. 
Evident, forma corectă este: „Ca nişte fete oarbe...” 
   În consecinŃă, propun următoarele rectificări: 
– în poemul „Sângele”, pasajul „al călăilor  încă vii”, în 
loc de „al căilor  încă vii” ; 
– în poemul „Nuntă”, „amintind chiar în somn 
mişcarea”, în loc de „amintind chiar în somn 
nemişcarea”;  
– în poezia „Primăvara (Un aer călduŃ parfumat)”, „şi 
cată la loc să    se-ascundă/de frica zăpezii ce moare”, în 
loc de „şi cată la loc să       se-ascundă/ de firea zăpezii ce 
moare”; 
– în poemul „Cuvântul Evei”, forma „eram asemeni unei 
ape moarte”, în loc de „eram asemeni unei moarte”; 
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– în „Dragostea mea”, „dar parcă balta merită vreo stea”, 
în loc de „dar parcă bolta merită vreo stea”; 
- în „Calul de la birja de noapte”, „şi-adânc simŃind înc’o 
jupuitură”, în loc de „şi-adânc simŃind încă-o 
înjurătură”;  
– în „Rugăciune în pădurea de brad”, „şi luându-i urma 
vom cunoaşte”, în loc de „şi luminându-i urma vom 
cunoaşte”; 
– în „Fata bătrână”, „ şi ea visează nunŃi ca-n basme”, în 
loc de: „şi ea visează munŃi ca-n basme”; 
– în poemul „Eu nu regret...”, „de-Ńi vine să porneşti, pe 
alŃii întrebând”, în locul formei „de-Ńi vine să porneşti, de 
alŃii întrebând”;  
– în poemul „Săracii”, „Despre camere largi, despre 
paturi curate”, în loc de „ Despre camere largi, despre 
pături curate”, şi „Se-ncâlceşte viaŃa lor ca un fir”, în loc 
de „Se-ncălzeşte viaŃa lor ca un fir”;  
– în poezia „După Scriptură”, „Femeia cunoscându-l că e 
Crist”, în loc de „Femeia cunoscându-l că e trist”; 
– în poemul „Amurg”, „Desprinse de pământ şi uşoare”, 
în loc de „Desprinsă de pământ şi uşoară”; „Însă prin 
aburii deşi steaua   ivindu-se”, în loc de „Însă prin 
arborii  deşi steaua ivindu-se”; „c-am mai văzut toate 
acestea cândva”, în loc de „c-am mai văzut toate acestea 
undeva”.    
– în „Flori adormite”, „ca nişte fete oarbe”, în loc de „ca 
nişte pete oarbe”.  
   Erorile pomenite mai sus s-au perpetuat de la o ediŃie la 
alta, preluate tels quels din volume sau din publicaŃii, ori 
au apărut pe parcurs, pe lungul şi greul drum al textului 
către tipar. Corecturile propuse sunt o pledoarie implicit ă 
pentru o citire logică a textelor. Departe de mine gândul 
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de a le face vreun reproş editorilor care s-au ostenit, de-a 
lungul timpului, să adune şi să tipărească poeziile Magdei 
Isanos, dovedind, prin însăşi abŃinerea de la orice 
intervenŃie pe text, respectul faŃă de litera tipărită şi faŃă 
de autoare. Am încercat doar să descopăr, pe cât mi-a fost 
posibil, sursa a ceea ce consider a fi nişte erori de 
lecŃiune ori greşeli de transcriere sau de tipar. Ştiu, în 
acelaşi timp, că „protocolul” muncii de istoric literar şi de 
editor cere, în mod firesc, lipsa oricărei intervenŃii pe text 
şi respectul absolut al paginii scrise. Dar aici nu e vorba 
de o desconsiderare a literei autorului, ci de corijarea 
unor erori care survin de obicei în cursul tipăririi sau al 
transcrierilor, şi nu au putut fi îndreptate din cauza lipsei 
manuscriselor, fie distruse între timp, fie inaccesibile 
dintr-un motiv sau altul. E vremea să se renunŃe la 
formele eronate, în interesul Magdei Isanos şi al 
cititorilor ei.  

 
* 

 
   În cursul căutărilor mele, am descoperit în periodice, în 
„Manuscrisul de la Drăganu” şi în dactilograma II câteva 
poezii inedite. Am preluat din reviste următoarele poeme, 
nepublicate până acum în volume: „Ploaie” („ViaŃa 
Basarabiei”, an. III, nr. 3, martie 1934), „Greşală de 
tipar” („Însemnări ieşene”, an. II, vol. III, nr. 9, 1 mai 
1937), „Bunicul” („Însemnări ieşene”, III, nr. 3, 1 martie 
1938), şi „Călătorul” („Cetatea Moldovei”, an. V, vol. 
XII, nr. 1, ian. 1944). Din „Manuscrisul de la Drăganu” 
am desprins câteva inedite şi variante: „Imnul verdelui 
văratec”, „Râuri sfinte, mări netulburate” (variantă), 
„Râuri”, „Imnul soarelui” (variantă), [UrcaŃi ca fumul 
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jertfelor străvechi] (variantă), [Am scris cartea asta ca un 
copac...], [Plină de bucurie m-am deşteptat...]. Poemul 
[Uşa s-a-nchis] l-am tipărit în volumul bilingv din 1996, 
împreună cu cel intitulat acolo „Charon”; acum, 
constatând că există o legătură între fragmentul „Charon” 
şi altul din acelaşi manuscris, adăugându-le un vers-
notaŃie, grifonat pe o pagină separată, le-am reunit într-un 
poem „hibrid”, cu titlul [Am scris poemele mele de lângă 
moarte...]. 
   În dactilograma II am găsit câteva poezii nepublicate 
nici în periodice, nici în volume: „Singură stau”, „ViaŃa”, 
„Cina cea de taină”, „Agonii”, „M ă gândesc ca la rudele 
mele”, „Fericită de trandafiriul zilei”.  
   Din Bibliografia anexată de Marin Bucur la ediŃia din 
1964, se poate vedea că, între 1944 şi 1948, multe dintre 
poeziile Magdei Isanos au apărut în reviste şi ziare 
(„Revista literară”, „Tribuna poporului”, „”Victoria”, 
„Revista FundaŃiilor”). Poeziile ei apăreau în publicaŃiile 
la care lucra pe atunci, ca redactor sau colaborator 
permanent, Eusebiu Camilar, iar absenŃa ei din periodice 
coincide cu o perioadă agitată şi tulbure, cu succese 
ambigui, à la Pyrrhus, din existenŃa lui literară, şi 
dovedeşte că versurile Magdei Isanos nu corespundeau 
cerinŃelor din acele vremuri dogmatice. Bibliografia 
întocmită de Marin Bucur, cu poeziile tipărite în 
periodice, se opreşte la anul 1948. Şi în Bio-Bibliografia 
poetei din 1974 (Biblioteca Centrală Universitară „Mihai 
Eminescu”, serviciul bibliografic, Iaşi), apare un hiatus 
între anii 1948 şi 1963, adică între cele două poezii 
publicate în „Almanahul Universul 1948” şi grupajul 
apărut în revista „Luceafărul” (VI, nr. 20, 28 septembrie 
1963). Interesantă eclipsă! Magda Isanos a trebuit să 
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aştepte, ca şi alŃi poeŃi trecuŃi în umbră, venirea 
relativului dezgheŃ din anii ’60 pentru a i se publica 
poeziile din perioada antebelică. Grupajul din 
„Luceafărul” cuprinde: „Aş vrea...”, „Belşug trist”, 
„Ciuta”, „DimineaŃa”, „Înrudire”, „ÎnŃelepciune”, 
„Iubirea”, „Sapho”, „Târziu”; aşadar nouă inedite care 
vor apărea în 1964, în ediŃia Marin Bucur.  E vorba de 
poeme din perioada ieşeană, unul, „Ciuta”, este din 1934. 
O lungă aşteptare, de zeci de ani... Însă în tot acest timp, 
versurile Magdei Isanos au circulat „pe sub gheŃuri”, ca 
izvoarele care rămân pururi vii, chiar şi în miezul celui 
mai friguros anotimp. 

 
Elisabeta Isanos 
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MAGDA ISANOS 
 
POEMELE „CU ERATĂ” 
 
 
PRIMĂVARA  
 
Un aer călduŃ, parfumat, 
sub cerul de-un pal ivoriu, 
în vale pârâul umflat 
aleargă sălbatec şi viu. 
             În zori m-a trezit sărutarea 
             trimisă pe-o rază de soare; 
             lumina-neca depărtarea – 
             tot răul murise-n uitare. 
Veni pe aripă de vânt 
o veste frumoasă din cer. 
Şi-acuma bătrânul pământ 
îşi lasă cojocul de ger. 
             E vestea ce-o murmură sara 
             zefirul. Pădurea o ştie; 
             soseşte de-acum primăvara, 
             să bucure lumea pustie. 
Prin dealuri sărace se-aude 
un zvon care creşte mereu. 
Îl spun a pârâului unde, 
îl cântă tot sufletul meu. 
             O floare albastră şi crudă 
             se-nalŃă sfioasă spre soare 
             şi cată un loc să se-ascundă 
             de frica zăpezii ce moare. 
Tu, soare, trimite lumină 
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în raze bogate spre noi 
şi fă să răsară-n grădină 
frunzişul, pe arborii goi... 
 
1932 
 
 
 
CUVÂNTUL EVEI 
 
N-aş fi crezut că suferinŃa poate 
de la un timp plăcere să devină, 
că deopotrivă se găseşte-n toate 
amestecată umbră şi lumină. 
 
Eram asemeni unei ape moarte 
care-oglindeşte fără să-l încapă 
un cer de dânsa pururi prea departe. 
Tu m-ai făcut să fiu şi cer, şi apă. 
 
Ca lumea mai-nainte de-a fi soare, 
pe mine însămi nu m-am cunoscut, 
şi-n căutarea ta, rătăcitoare, 
eram asemeni unui rece strop de lut. 
 
Dar tot aceeaşi taină care face  
să se-ntâlnească suflete şi stele 
mi te-a adus, ca tu, de-acum încoace, 
să fii puterea slăbiciunii mele. 
 
1936 
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DRAGOSTEA MEA 
 
Eu ştiu că tu nu meriŃi dragostea 
şi-mi place totuşi să Ńi-o dăruiesc; 
dar parcă balta merită vreo stea, 
şi totuşi, câte-ntr-însa s-oglindesc... 
 
Nu meriŃi iarăşi clipele de-acum 
şi gândurile bune câte Ńi le-am dat, 
dar parcă merită noroiul de pe drum 
petalele ce peste el s-au scuturat? 
 
Iubirea însă e ca soarele, 
care rămâne pururea curat 
şi după ce – milos – i-a sărutat 
leprosului, pe uliŃă, picioarele... 
 
1936 
 
 
 
NUNTĂ 
 
Acuma pământu-ntreg putea 
mărturisi pentru noi; 
ca unele văratece, luminoase ploi, 
plânsul şi râsul între noi plutea. 
 
Eu eram principiul neschimbat, 
Ńărâna, întunericul roditor, 
luna, spre care mareele tuturor 
oceanelor adânci au urcat. 
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Tu, soarele care-aruncă-n spaŃii 
arcul superbei graŃii, 
amintind chiar în somn mişcarea... 
„Nu-mi clătina întunericul şi nemişcarea”, 
 
voiam la-nceput să strig; 
şi-auzii murmurul ŃurŃureilor mici de ghiaŃă. 
Stând în lumină tremuram de frig 
şi nu ştiu cine mă chema spre viaŃă. 
 
Trebuia s-ascult negreşit acele porunci. 
Ca şi când aş fi dormit pân-atunci, 
priveam verdele ca un fum 
al primăverii şi simŃeam precum 
 
nişte muguri de aripi pe umeri. 
„PoŃi să trăieşti şi fără să numeri 
zilele.” Glasul tău plutea 
ca duhul deasupra apelor şi creştea 
 
parcă noaptea primului somn din noi... 
Sunt unele văratece, luminoase ploi, 
care prefac pământul şi apa din temelii. 
Şi eram străvezii, străvezii. 
 
  
 
CALUL DE LA BIRJA DE NOAPTE 
 
Parcă s-ar fi-nchegat din ceaŃă: şade 
bătrâna birjă-n gară şi se-aud 
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locomotive triste-n aer ud – 
în care-aşteaptă ploaia şi nu cade; 
şi se gândeşte calul fără vlagă 
la biciul ce-l pândeşte şi la drum, 
la umezeala grajdului şi cum 
e hamul greu şi nu i-l mai dezleagă. 
Iar buza lui bătrână se-nfioară 
de-o suferinŃă fără răzvrătire, 
simŃind aroma fragedelor fire 
de iarbă, ce răsar pe câmp afară; 
şi, pirotind, urechea-şi aŃinteşte, 
s-audă glasul aspru care-i cere 
mereu să-şi mişte trupu-ntr-o durere, 
ce, ca şi drumul, nu se mai sfârşeşte. 
O vreme-avu pe-alăturea tovarăş, 
şi boturile când li s-atingeau, 
povara mult mai lesne-o dovedeau, 
dar a căzut prietenul – şi iarăşi 
stă calul şi nu poate să priceapă 
întunecoasa lege care-l mână 
prin nopŃi mucegăite şi prin apă. 
Şi-n sinea lui se roagă să rămână, 
cum a rămas şi celălalt, pe paie, 
nesimŃitor la bici şi-njurătură. 
Fierbinte fulger gândurile-i taie, 
şi-adânc simŃind înc-o jupuitură, 
porneşte,-n spate roŃile s-aud, 
ca ieri, ca-ntotdeauna, şi departe 
locomotive,-n aerul cel ud, 
ca strigăte de dincolo de moarte.  
 
1937 
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FATA BĂTRÂNĂ 
 
Cântecul încă necântat al vieŃii 
s-a stins în pieptul ei sub multe şaluri, 
şi ea visează nunŃi ca-n basme, baluri 
şi sănii svelte străbătând nămeŃii. 
 
Ai săi au putrezit de mult sub dealuri; 
când iese-n prag în clarul dimineŃii, 
ca buhna fac la ea din drum băieŃii; 
nepăsător, oraşul curge-n valuri. 
 
De leturghie clopotul când bate, 
cu grabă merge-n strană să se-nchine, 
dar nici acolo nu e pietate... 
 
łinând copilu-n braŃele ei pline, 
Madona spune: „Dacă n-ai păcate, 
nefericito, nu veni la mine...” 
 
1943 
 
 
 
DUPĂ SCRIPTURĂ 
 
Şi-odată scripturile spun c-au adus – 
O mână de făŃarnici farisei, 
Cu gând ascuns şi rău ca de-obicei – 
Pe-o păcătoasă-n faŃa lui Isus. 
 
Profetul tânăr şedea-n gloată trist 
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Şi pe nisip scria îngândurat; 
Femeia cunoscându-l că e Crist 
Sandala pe furiş i-a sărutat. 
 
Şi lucru plin de taină i-a părut 
Că fiecare-o piatră-n pumn strângea, 
Numai cel ce n-a păcătuit cu ea 
Şedea cu mâna goală şi-a tăcut. 
 
1937 
 
 
 
AMURG 
 
Când ultimul soare se-mparte 
pomilor pe colina cea clară, 
cuprinsă-n albastru, seara de primăvară 
visa strălucind pân’departe. 
 
Desprinse de pământ şi uşoare, 
pădurile cu flori de zăpadă 
în cerul adânc se temeau să nu cadă, 
se temeau nişte păsări să zboare... 
 
Însă prin aburii deşi steaua ivindu-se 
lumina întinse-amintiri şi-mi spunea 
c-am mai văzut toate-acestea cândva 
în tristeŃi fără fund oglindindu-se... 
 
1939 
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FLORI ADORMITE 
 
În dimineŃi de mai demult uitate 
Treceau pe lângă mine stânjinei, 
Ca nişte fete oarbe-ncet purtate 
Şi trandafiri treceau şi crinii grei. 
 
O, toate-aceste flori ca-n somn senine 
Se ridicau asemeni unor frunŃi, 
Sau atârnau în somptuos ciorchine, 
Gătite pentru lungi, voioase nunŃi. 
 
Atuncea bănuind profunda viaŃă 
Pe toate-aş fi dorit să le respir 
Şi albul care-n crinii mari îngheaŃă 
Şi roşul care geme-n trandafiri. 
 
 
 
SĂRACII 
 
Săracii sunt închişi în viaŃa lor 
Ca-n temniŃă, şi totuşi sunt loviŃi 
De vânturi mari în faŃă şi când mor 
Se fac deodată albi şi lini ştiŃi. 
 
Dar Doamne pân-atuncea ei trăiesc 
Şi visează mereu nişte lucruri ciudate, 
Despre camere largi, despre paturi curate, 
Şi visează mereu şi tuşesc. 
 
Dar niciodată – nimic nu se-ntâmplă, 
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O, desigur, nimic, niciodată! 
Şi viaŃa care le mai este lăsată 
Când sunt tineri, parcă-i arde sub tâmplă. 
 
Şi pe urmă se petrece cu ei un destin, 
Totdeauna acelaşi meschin: 
Între fabrică, tramvai şi tractir 
Se-ncâlceşte viaŃa lor ca un fir. 
 
Până ce vine şi unica lor sărbătoare, 
Boala cea de pe urmă şi moartea ce pune 
Deodată mâna ei calmă pe fruntea-n sudoare 
Şi buzele ei care pot orice lucru s-adune.  
 
 
 
RUGĂCIUNE ÎN PĂDUREA DE BRAD 
 
Ca să ne-ntâlnim noi doi acum, 
stelele-au făcut atâta drum, 
şi-a fost soare-n lume, şi-au fost ploi, 
cer rotund şi lanuri pentru noi... 
 
Doamne, n-am genunchi să-Ńi mulŃumesc 
pentru pomi şi turme câte cresc, 
ocrotite-n poala ta albastră, 
toate pentru bucuria noastră... 
 
Ne-nchinăm de-aceea Răsăritului, 
apei şi pământului, truditului... 
Şi-o să-Ńi sărutăm, colo, pe munŃi, 
marginea veşmântului, să-Ńi spunem 
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lauda, şi sub picior să-Ńi punem 
praful nostru, praful de pe frunŃi... 
 
Ne-or primi pădurile şi turma 
ierburilor alergând aproape 
de pământ... Şi zânele din ape 
ne-or cunoaşte pe nisipuri urma... 
 
Umbre-n asfinŃit ne-or face semne, 
vom striga ecoul să ne-ndemne, 
şi luându-i urma, vom cunoaşte 
locul unde căprioara paşte... 
 
Vom cunoaşte scunde-mpărăŃii 
de ciuperci şi vizuini pustii, 
de duşmani sau poate de prieteni, 
ce-şi uitară oasele sub cetini. 
 
După urma ciutei fără vină, 
ne vom face drum şi-apoi hodină 
pân’la stâncile ce nu-obosesc s-aştepte 
pasul Domnului, pe primele lor trepte... 
 
1938 
 
 
 
SÂNGELE 
 
Ce-i dacă se varsă sângele cald al martirilor? 
PoeŃilor, nu-i un subiect pentru voi, 
sângele-amestecat cu noroi. 
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CântaŃi roşul macilor şi-al trandafirilor! 
Dar celălalt sânge, atât de luminos, 
al victimelor nevinovate? 
Să-l căutăm, să-l căutăm pe jos, 
lady Macbeth, cu mânile pătate. 
 
Ajută-mă. Sângele este aici,  
în fărădelegile mari şi mici, 
murmură cald şi s-aude. 
E sângele tânăr, uşor, 
al celor care plini de viaŃă mor. 
Vai, palmele ministrului sunt ude... 
PriviŃi şi hermina 
frumoasei doamne. 
 
Ce pot toate-acestea să-nsamne, 
şi cine-aruncă lumina 
de-amurg înflăcărat asupra lumii? 
S-a înroşit şi albul spumii 
lăsată de valuri pe Ńărm. 
Unde-i ocheanul mincinos, să-l sfărm? 
Dar nu-i un ochean mincinos. 
Sângele luminează de jos, 
din pământ, 
şi strigă: „Aicea sînt, 
nu călcaŃi peste mine. Mă doare. 
Flacăra mea clipeşte mustrătoare. 
Eu nu mă pot face nici frunză, nici floare. 
Sunt sânge-strigoi, 
din trupurile celor plecaŃi în război, 
pentru-o lume mai bună”... 
Lady Macbeth, ajută-mă şi-adună 
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de jos acest sânge. 
Prea mult se zbuciumă singuratec şi plânge, 
cerând să fie vărsat 
şi celălalt sânge, greu şi-ntunecat, 
al călăilor încă vii... 
O, toate sunt acum trandafirii... 
Un vaier s-aude. 
Ministrul îşi ascunde mânile roşii şi ude, 
dar nici nu-l privesc. 
Sunt fascinată de pădurile care cresc, 
repede, ca-ntr-un vis. 
Dar nu-s păduri. Sunt oameni 
desculŃi, care vin prin ploaie. 
(Nu ştiu pe unde-au pătruns în odaie.) 
Sau poate că Infernul s-a deschis. 
S-a stârnit un vânt. 
Oamenii-aceştia sunt morŃi 
şi miroase-a pământ. 
Oare ce vor? 
Copiii s-agaŃă de mamele lor. 
Sunt victime necombatante. 
Au murit pe sub dărâmături. 
Un singur strigăt: „La moarte...” 
iese ca aburul, 
din sute de mii de guri. 
 
 
Din sângele Meduzei, în vechime, 
se născu întraripatul Pegas. 
Acum, din sângele tău, mulŃime, 
poezia nouă se naşte şi capătă glas. 
Nu vom vorbi despre flori, 



 44 

care se deschid şi surâd dimineaŃa. 
Ci despre zbuciumul nostru şi viaŃa 
care-aşteaptă cântăreŃi nenfricaŃi. 
Despre moartea milioanelor de bărbaŃi, 
femei şi copii, 
despre războiul nedrept, despre pace, 
şi încă despre oamenii gigantici şi vii, 
în mijlocul lumii, care se cutremură 
şi se preface. 
 
 
1944 
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EUSEBIU CAMILAR ŞI CULTURA 
ORIENTAL Ă  

I 
 În legătură cu numele „Camilar”, scriitorul povestea o 
legendă, al cărei autor era, se pare, chiar el: demult, un 
pâlc de oaste turcească, nişte „cămilari”, conducători de 
cămile, poposise în sat şi rămăsese acolo, „pe prispe”. 
Neamul lui patern ar fi avut legătură cu aceşti „cămilari” 
din vechime. Cunoscând opera autorului1, creator în 
special de viziuni legendare, epopeice, ca în romanele 
„Turmele” sau „Prăpădul Solobodei”, închipuirea unei 
poveşti legate de patronimul său apare cât se poate de 
firească. 
Alte etimologii sunt, totuşi, mai probabile. Într-un studiu 
etnografic, publicat sub egida Academiei Române2 
cercetătorul Tudor Pamfile menŃionează un cuvânt 
descoperit într-un document din Măscurei-Tutova: 
„adesea, pe hotare, dela piatră la piatră ori dela movilă la 
movilă, hotarul se făcea mai lămurit prin săpare de şanŃ şi 
ridicare de pământ, care se numea brazdă sau cămil.”2 
Am regăsit acest cuvânt în „DicŃionarul limbii române. 
Întocmit şi publicat după îndemnul şi cu cheltuiala 
MaiestăŃii Sale Regelui Carol I”, Bucureşti, Librăriile 
SOCEC & Comp şi C. Sfetea, 1913: „cămil” - câble, 
cordage, dérayure - cablu, funie groasă de corabie, otgon, 
funia cea mare a năvodului, dar şi răzor, hat”. Desigur, 
sensul al doilea, răzor, brazdă, hat, pare mai apropiat de 
realitatea satului. Mai plauzibilă e însă originea numelui 
dintr-o poreclă, legată de un joc funerar, de priveghi3. 
Florea Marian descrie pe larg desfăşurarea jocului, care 
poartă în alte regiuni numele „de-a calul”, şi este jucat şi 
de copii. Într-o notă, Florea-Marian precizează că jocul 
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„de-a cămila” este „uzitat” în oraşul Suceava. Se poate 
vedea că există o legătură între joc şi legenda numelui, 
aşa cum o povestea scriitorul: bănuind că la originea 
jocului stă o întâmplare reală, a imaginat scena poposirii 
„cămilarilor” înfrânŃi, pe prispele udeştene. Oricare ar fi 
originea numelui, o legendă, un joc sau un cuvânt vechi, 
e limpede că are la bază imaginea insolită, exotică în 
spaŃiul românesc, a unei cămile şi a celui care o mână. 
Impresia că poartă un nume rar, cu sens şi origine 
misterioasă, ar putea fi, înainte de sursele culturale, unul 
dintre izvoarele atracŃiei pe care o exercita, asupra lui 
Eusebiu Camilar, Orientul. 
Eusebiu Camilar era născut la 7 octombrie 1910, în satul 
Udeşti, judeŃul Suceava, din părinŃi agricultori. Despre 
neamul tatălui, Ion al lui Vasile al lui Toma Camilar, 
numit în prozele fiului Ion al Tomei, se ştie puŃin. Natalia 
Motrici4, mama scriitorului, se trăgea dintr-o familie 
originară din Maramureş. Toroiaga, muntele de la poalele 
căruia au pornit în exod spre Bucovina străbunii ei, 
mărginea din vremuri străvechi moşiile unor nobili, 
feciori de voievod. Eusebiu Camilar avea să povestească, 
în romanul „Turmele”, „epopeea ciobanilor din 
Maramureş”, care trăiau „în obştii”, „ca pescarii lui 
Iisus”, „nişte oameni pentru care prima condiŃie a vieŃii 
era libertatea”, garantată de legiuirea din „cartea 
rânduielilor”, purtată, biblic, într-o ladă împodobită cu 
ştergare,   într-un car cu boi „floreni”, străjuit în mers de 
şase bărbaŃi în cămăşi de in. Iluzia libertăŃii regăsite prin 
migraŃie n-avea să dureze mult, deoarece la destul de 
scurt timp, „pajurele” împărăteşti aveau să se ridice la 
sud de Udeşti, pe unde trecea „frontaria” nouă, 
delimitând marginile Bucovinei integrate în Imperiu. 
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Cu timpul, tânărul cu aspiraŃii de poet a descoperit 
Orientul prin mijlocirea cărŃilor, mirajul a prins contururi 
şi nume, şi s-a perpetuat în timp. În „Farmecul 
depărtărilor”, 1966, volum cu însemnări de călătorie, 
apărut postum, Eusebiu Camilar include două evocări ale 
unor poeŃi persani. În „Călătoriile şeicului”, poetul evocat 
este Saadi, însă îi pomeneşte şi pe Firdousi şi pe Omar 
Khayyam. Accente, ecouri din poezia lui Omar Khayyam 
pot fi discernute în scrierile lui Eusebiu Camilar încă din 
tinereŃe. Semnificative în acest sens sunt poeziile 
„Însemnări pe o masă de han” (revista „Însemnări ieşene, 
dec. 1937), Cântec la marginile somnului” (ibid.). 
„SimŃi?/În noi olarii vremii cântă:/Lutul pentru vase şi-l 
frământă./Ni s-or stânge gurile-n dogoare/Când vor arde 
vasele-n cuptoare./Mâne-o să ne-adune faurul/Pe la vad 
de râuri aurul,/Să ni-l vândă prefăcut inele/Fetelor cu 
ochi de viorele./Mâne căprioarele pădurii/ Î Ńi vor paşte 
trandafirul gurii –/Şi-Ńi vor paşte mieluşei 
plăpânzi/Viorica ochilor tăi blânzi”  („Cântec la 
marginile somnului”). În proza „Pădurea arsă”, datată de 
Constantin Călin ca fiind din anii 1950-51 şi apărută 
postum în volumul „Cartea de piatră”, există un tablou de 
toamnă, nostalgic, dar plin de speranŃa reînvierii: „Codrul 
s-a scuturat tot şi-i fumuriu. La picioarele arborilor, sub 
muşchi, sub frunzele roşii, stă ascunsă sămânŃa 
viorelelor şi aceea a stejarilor. Au pierit florile. Ei, şi? 
Nu te gândeşti la primăvară? Numai tu ai despre moarte 
vorbe de tânguire. Gândeşte-te că într-un depărtat ev, 
din braŃul tău tânăr va creşte o ramură.”   
Eusebiu Camilar avea intenŃia de a traduce catrenele lui 
Omar Khayyam; câteva dintre aceste tălmăciri au fost 
publicate în „Tribuna” (nr. 22, 31 mai 1958) şi în  revista 
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Ateneu (nr. 6, iunie 1965). Din nefericire, timpul nu i-a 
mai ajuns pentru a duce la îndeplinire acest proiect. În 
„Călătoriile şeicului”, îl înfăŃişează astfel pe poetul-
astronom: „urcat în foişor de veghe din cetatea Merv, 
spre a descifra noaptea scrierea fabuloasă a cerului şi 
spre a se gândi la vremelnicia lumii, la vin, la iubire, şi 
mai ales la moarte, care uneşte cu generozitate Ńestele 
cerşetorilor cu mâinile şi Ńestele sultanilor.” Judecând 
după cele două evocări amintite, se poate presupune că 
pregătea traduceri mai ample din operele poeŃilor persani. 
Ca dovadă stau fragmentele din „Grădina trandafirilor”, 
intercalate în evocarea lui Saadi Muslihiddin, „ars de 
soarele deşertului, călătorind necontenit către depărtata 
Mecca în sunetul clopoŃeilor şi în valuri de pulbere ce 
acoperă caravana./.../ De sub mâinile acestui pelerin 
înfrigurat avea să răsară, ca de sub mâinile creatoare 
ale lui Alah, cartea Golestanului, Grădina cu trandafiri 
nemuritori, să reverse binecuvântare şi înŃelepciune 
asupra generaŃiilor. ” Este evocată viaŃa plină de peripeŃii 
a poetului din Shiraz, rătăcirile prin lumea Orientului, 
captivitatea lui ca prizonier al CruciaŃilor şi întoarcerea în 
oraşul natal, unde, după mărturia călătorului african Ibn 
Battuta, trăia retras într-o mănăstire islamică. 
În general, Eusebiu Camilar păstra în biblioteca lui cărŃile 
care îi folosiseră ca bază a traducerilor. Din păcate, nu 
am găsit şi volumul din opera lui Saadi după care a tradus 
fragmentele incluse în „Călătoriile Şeicului”, probabil o 
ediŃie completă, în limba franceză. Unele poeme sunt 
numai pomenite şi „rezumate”, de pildă cel despre 
Alexandru cel Mare, cel despre Nuşirvan, sau cel cu 
„hoŃul şi cerşetorul”. „O perlă a perlelor”, aşa numeşte 
Eusebiu Camilar poemul despre „stropul de ploaie şi 
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marea”, pe care-l traduce, în distihuri („Măruntul strop 
de ploaie venea-ngrozit din zări,/ Şi a ajuns deasupra 
nemărginitei mări ...”). Cel mai întins fragment tradus 
este poezia „TinereŃe”, singura al cărei titlu îl 
menŃionează. „În anii tinereŃii trecute ca un gând,/Într-o 
poiană, seara, şedeam mai mulŃi râzând,// Ca păsările, 
gureşi, ca trandafirii, lini,/De-al nostru glas poiana 
sclipea ca de lumini.//Ca o amiază albă, lovit de vremuri 
crunt,/Şedea-n vecinătate, de mult, un om cărunt.//Ca 
nuca, încreŃită, sta gura lui tăcând,/Ca proaspete alune, 
a noastre guri, râzând!// Din ceata noastră unul a ridicat 
cuvânt:/„Bătrâne, râzi! Ridică-Ńi privirea din 
pământ!//Amarul uită-l! Uită de anii lungi şi hâzi!/De 
ceata tinereŃii te-alătură... şi râzi!”//S-a-ntors bătrânul 
gârbav spre noi: „Să vă răspund!/(Şi strălucea-n lumină 
cuvântul lui, profund...)//În ceasul dimineŃii, când line 
vânturi vin,/Doar arborii cei tineri şoptesc din ramuri, 
lin!//E iarba, primăvara, de tinereŃe grea;/Îmbătrâneşte 
iarba uscându-se şi ea...//Când primăvara muscul 
aleargă şuierând,/Cad frunzele uscate din ramuri, lung 
oftând!//Cum mi-ar şedea alături de voi să râd, s-
ascult?//M-a potopit lumina amurgului de mult!/E şoimul 
meu în lanŃuri bătrâne, şi aştept/Doar ceasul trist când 
şoimul îmi va zbura din piept.//A voastră-i veselia! Noi 
cei trecuŃi, bătrâni,/De desfătări şi visuri      ne-am şi 
spălat pe mâni.//În iarna bătrâneŃii, cărunŃi ca munŃii 
stăm!/Vă-ntreb: ce rost mai are în urmă să visăm?//A 
năpădit zăpada aripa mea de corb./Cum aş zbura cu 
mândra privighetoare, orb?//Eu, şoim bătrân, ce caut în 
văi, printre minuni?/Prin mari grădini de roze, voi, 
străluciŃi, păuni!//Prea greu mi-i secerişul acesta de sub 
cer,/Surâd în faŃa voastră smaralde-n colier!//De mult nu 
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mă mai sprijin pe tot ce mi-a fost drag,/E vremea să mă 
sprijin doar în acest toiag!//Mi-i hărăzit: cu braŃul în gol 
să stau de-acum./ VisaŃi, visaŃi, voi tineri abia porniŃi la 
drum!//Mi-i hărăzit, trecutul mereu, mereu să-l 
chem,/Spre tot ce-a fost odată, să plâng cumplit, să 
gem...” 
Cealaltă evocare din „Farmecul depărtărilor”, intitulată 
„CântăreŃul paradisiac”, este închinată autorului care a 
scris „Cartea Regilor”. Asupra lui Firdousi, Eusebiu 
Camilar se opreşte îndelung şi cu o căldură aparte. În 
încheierea evocării, spune: „Am scris această întâmplare 
după autori şi istorici literari cunoscători ai vieŃii 
Paradisiacului. Dacă nu toate faptele se lovesc bine, cu 
iertare fie-ne, dar noi am vrut să arătăm doar o latură a 
vieŃii lui, dragostea de satul natal,şi să scoatem la iveală 
adevărul: că pisma distrugătoare e de-o vârstă cu 
poezia.” Fără a putea şti ce alte surse a consultat, una e 
certă: „Le Livre de Feridoun et de Minoutchehr, Rois de 
Perse”, Traduction de Jules Mohl, membre de l’Institut, 
d’après le Shah-Nameh. L’Édition d’Art, Paris, 1924. 
Volumul poartă semnătura posesorului, „Eusebiu 
Camilar, 1937”. În acest an, 1937, Eusebiu Camilar se 
afla la Iaşi, şi este posibil să fi consultat şi alte surse la 
Biblioteca Universitară, pe care există mărturii că o 
frecventa. De remarcat faptul că interesul pentru Firdousi 
îl însoŃeşte de-a lungul întregii vieŃi.  
Între cei doi scriitori, atât de îndepărtaŃi în spaŃiu şi timp, 
există asemănări de ordin biografic, înainte de toate 
legătura sufletească a amândurora cu satul, revenirea 
anteică la pământ şi oamenii lui, în paralel cu efortul, 
aparent contrar, de a se smulge din el, dobândind glorie. 
„M-am născut în valea cea mai frumoasă de pe pământ. 
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E cuprinsă între Vorona şi Suceava, între Bosanci şi 
dealul cel mare al Sarafineştilor ...” spune Eusebiu 
Camilar („Inimi fierbinŃi”). De ce merită acest loc de pe 
pământ să intre în nemurire? Nu numai prin ceea ce 
cuprinde ca frumuseŃi veşnice, dealuri cu păduri, văi şi 
grădini, ci în primul rând prin oamenii lui şi prin limba 
neasemuit de expresivă pe care scriitorul a învăŃat-o de la 
ei. Pierderea legăturii cu locul natal însemna, practic, 
secarea izvorului poetic. „Am plecat în lume cu talanŃii 
dăruiŃi de oamenii din valea mea natală. Într-o vreme, i-
am fost uitat. Graiul, darul lor cel mai de preŃ, s-a fost 
ruginit şi împuŃinat. Mă întrebam adesea de ce frazele 
mele sună dogit, de ce se repetă de la rând la rând. M-
am reîntors în valea natală, să caut urmele 
meşteşugarilor de demult.” (loc. cit.) Întoarcerea la 
„valea natală” coincide cu anii ’50, perioadă în care 
Eusebiu Camilar înŃelesese cât de efemeră şi de 
condiŃionată era gloria literară, romanul său „Negura” 
fiind trecut prin „furcile caudine” ale criticii, „poliŃie a 
gândului”. După încă o încercare (ratată) de a se adapta 
acestor canoane, Eusebiu Camilar se va dedica în 
principal traducerilor şi poeziei, păstrând numai o 
legătură de suprafaŃă cu actualitatea vremii. Voia, totuşi, 
ca şi Firdousi, ca gloria care îi fusese conferită să o 
folosească pentru a-şi ridica satul pe o treaptă mai sus, să 
facă un lucru folositor locului în care se născuse. În 
ultimii ani, îşi procurase cărŃi de geologie şi cerceta 
împrejurimile, în speranŃa că va găsi vreun zăcământ 
important. Satul, „buricul” lumii geografice şi spirituale, 
era înnobilat de dovezi ale existenŃei sale străvechi: „Într-
un sătişor de pe apa Sucevei, chiar pe vechea frontieră a 
Bucovinei cu Moldova [după anexarea Bucovinei la 
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Imperiul Austriac – n.n.], nişte gospodari săpau un beci 
să păstreze cartofi pentru iarnă. Sătişorul se cheamă 
Udeşti şi se află la 16 km. sud de oraşul Suceava. 
Oamenii au găsit, săpând, chiar pe malul pârăului 
Cânepiştii întâi câteva cioburi ale unui vas de pământ. 
Pe urmă, la acelaşi nivel, o vatră, mai păstrând urma 
roşietică a flăcărilor de demult...” Scriitorul însuşi a 
chemat la faŃa locului un arheolog, aşteptând, „cu sufletul 
la gură”, „verdictul” acestuia: cioburile erau dintr-un vas 
dacic din secolele III-V era noastră. „Ce căuta acest moş 
al meu, Davus, Buerebista sau Ulcudius, tocmai aici, în 
nordul neguros, dacă trecuse cu legiunile lui Aurelian 
peste Istru...?” se întreabă scriitorul. („Pulberi şi munŃi”, 
în vol. „Farmecul depărtărilor”). 
„Când eram mic îmi plăcea să mă sui în vârful mărului şi 
să cânt. Îmi plăcea asta mai ales pe la asfinŃitul soarelui, 
când după umbrele codrilor se desluşeau mai departe 
umbrele munŃilor. Mama, după ce coboram din măr, îmi 
asemăna glasul cu un zurgălău.” („Cartea poreclelor”). 
„Fiecare om are în zilele lui măcar o cutezanŃă. Eu am 
avut trei.[...]Prima cutezanŃă se leagă de râul copilăriei 
mele, care m-a atras ca un farmec ori de câte ori venea 
mare dinspre cetăŃuile mohorâte ale munŃilor. łin minte 
că mă urcam în vârful mărului domnesc, să-l văd peste 
acoperişurile satului şi peste câmpie. Stam şi-l priveam 
ca pe o putere oarbă, peste putinŃă de învins. Se auzeau 
malurile bubuind în prăbuşire. Se vedea toată lunca 
Ciurarului cuprinsă. Se întâmplau tragedii nicăieri 
consemnate. cine îşi mai aminteşte de satul cel mic, 
łânŃarii, luat de puhoaie într-o noapte?[...]Cine îşi mai 
aminteşte, de asemenea, de vremurile vechi când râul 
nostru a adus un leagăn cu un prunc? Dar de vremea 
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când s-au dus la vale, pe puhoaie, vitele de la Lisaura? 
[...]Stam în vârful mărului şi mă uitam. Lunca Ciurarului 
era toată cuprinsă. Năboiurile păreau milioane de bivoli 
negri în trecere pe sub asfinŃitul tulbure.” („Inimi 
fierbinŃi”) 
   Eusebiu Camilar desluşeşte în biografia poetului persan 
Firdousi o dragoste similară pentru satul natal, o dorinŃă 
asemănătoare de a-l salva. De aici porneşte portretul pe 
care i-l face, colorându-l cu propriile amintiri. „Trăia în 
Asia, pe pământul Iranului, într-un sătişor numit Thuss, 
un om sărac. Avea pe lângă bordei o grădină. În casa 
acelui om a văzut lumina zilei Firdusi5 în vremea 
sultanului Mahmud. Încă din vârstă fragedă, Firdusi s-a 
arătat a avea pricepere pentru cântece. Îi plăceau 
păsările cum cântă într-o dumbravă din lunca râului, şi 
acolo îl găsea tatăl său în zori şi la asfinŃitul soarelui.” 
(„CântăreŃul paradisiac”, în „Farmecul depărtărilor”, ed. 
cit.) Un râu la fel de nestăpânit şi imprevizibil ca apa 
Sucevei a bântuit şi copilăria poetului persan, fiu al unei 
familii de „dikhani”, mici seniori rurali, tatăl său fiind 
proprietarul unui pământ situat pe malul unui canal care 
aducea apă din râul Thuss: „Până pe la opt ani, Firdusi 
lucra la grădină, alături de părinŃii lui  [...]. Însă râul 
năvălea din munŃi de trei ori pe an, strica zăgazurile, 
acoperea grădinile [...]” Aceste detalii apropie până la 
îngemănare biografia lui Firdusi de propria biografie, 
rezultând astfel un autoportret „à l’orientale”, care nu 
deformează ci însufleŃeşte modelul: o simbioză poetică. 
Relatarea continuă cu ceea ce i s-a întâmplat lui Firdousi 
într-o vară, când „râul Thuss a venit mai vijelios ca 
niciodată, căci plouase în munŃi mai bine de patruzeci de 
zile. Din grădină şi din bordei n-a rămas nimic; la fel din 
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celelalte grădini şi bordeie ale satului. Peste toată 
întinderea, apele au lăsat doar mâl cenuşiu, prin care 
scociorau păsările văzduhului. Se înecaseră până şi 
câinii. Acum tatăl lui Firdusi şi-a plecat fruntea în 
pulbere şi a gemut. Trebuia să-şi apuce şi el toiagul şi să 
se ducă la cerşit.” Fiul nu-i îngăduie să apuce calea 
pribegiei, ci se tocmeşte la o stână din munŃi, ca să 
câştige banii necesari construirii unui dig. Episodul se 
suprapune unuia similar din biografia proprie, pe care 
Eusebiu Camilar îl evocă adesea, vorbind despre dealul 
care străjuieşte comuna lui natală, unde a „păstorit” în 
prima tinereŃe: „Şi de-ar afla nepoŃii prin 
cămară/Creioane rupte, pene vechi, să ştie/ Că-s resturi 
din maşina temerară/Cu care-am vrut să zbor în 
veşnicie!/Şi-or hotărî moştenitorii sadici,/Fiindc-am fost 
doar strângător de stele,/Cum să-mi înalŃe monument pe 
Oadici,/ Celebrul deal al păstoriei mele...6 [s.n.]. 
   Exemplele ar putea continua. Găsindu-şi satul năruit 
complet de furia apelor şi părintele mort, Firdousi, sub 
pana lui Eusebiu Camilar, pleacă în lume, aşa cum 
autorul însuşi se hotărâse într-o zi să-şi lase locurile 
natale şi să ia în piept viaŃa, cu gândul de a dobândi 
gloria literară. Comoara lui, ca şi a lui Firdousi, era limba 
cântecelor vechi, legendele şi eresurile. Faptul că 
Firdousi se aflase la curtea sultanului Mahmud în 
mijlocul invidiilor şi a uneltirilor „confraŃilor” geloşi are, 
de asemenea, înrudiri cu experienŃa de viaŃă a 
evocatorului său. Povestind peregrinările lui Firdousi, 
urmărit de furia sultanului Mahmud, Eusebiu Camilar 
descrie o scenă pe care este posibil să o fi trăit el însuşi, 
în anii când a rătăcit departe de sat: „Altădată a pipăit în 
bâlci nişte care din Ńara lui. Butucii roŃilor erau acoperiŃi 
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de glod uscat. El a desprins câŃiva zgrunŃuri de lut, i-a 
mângâiat ca şi cum şi-ar mângâia drumurile şi colinele 
copilăriei. A sărutat după aceea lutul, ca şi cum ar fi 
sărutat prispa natală. Când porneau convoaiele înapoi 
spre Ńara lui, Firdusi călca în urma lor, şi-i închipuia 
cum se depărtează, cum se fac tot mai mici, oameni şi 
vite, până-i înghiŃeau depărtările şi pâclele cenuşii .” 
(„CântăreŃul paradisiac”) 
   Se poate presupune că Eusebiu Camilar plănuia să 
traducă în româneşte „Şah Name”, deoarece în cuprinsul 
evocării intercalează un pasaj din opera poetului persan şi 
versurile celebre adresate sultanului Mahmud: „Dacă 
tatăl tău n-ar fi fost în van,/ Un mare    şi-nŃelept sultan,/ 
Atunci şi tu, sultanule Mahmud,/ Cu mine n-ai fi fost atât 
de crud!”7 

   Episodul tradus din Şah-Name istoriseşte despre jalea 
lui Feridun la moartea fiului său iubit Irej. Sub titlul 
„Moartea lui Irej”; fragmentul a apărut în revista 
„Tribuna” nr. 15, 12 aprilie 1958. Sursa folosită a fost 
aceeaşi, „Le Livre de Féridoun et de Minoutchehr”, în 
traducerea lui Jules Mohl. Ritmul iambic al versurilor se 
potriveşte cu dramatismul situaŃiei, fragmentul este 
structurat în distihuri, formulă poetică pe care Eusebiu 
Camilar o foloseşte şi în traducerile din Saadi, dar şi în 
poemele proprii din anii maturităŃii. Culmea încordării 
dramatice e atinsă către sfârşitul fragmentului: din gloria 
şi strălucirea sărmanului rege rămâne doar iarba, 
crescând impetuos, ca dovadă a vieŃii perene şi 
neînfrânte: „Gemea sărmanul rege, spre cer 
ameninŃând./Şi-n vremea asta iarba îl cuprindea 
crescând,/Creştea biruitoare, cu rădăcini şi flori./ 
Acuma-l cuprinsese mai sus de subsuori.../Aşa-şi plângea 
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feciorul decapitat de zei,/Cu trupul lui puternic zvârlit 
sub colŃi de lei./Acum îi putrezise şi capul prea-frumos/Şi 
putrezise şalul cel negru, mătăsos,/Dar stăruia sărmanul 
părinte, blestemând./Biruitoare, iarba se înălŃa 
crescând,/Creştea biruitoare, cu rădăcini şi flori./De 
mult îl cuprinsese mai sus de subsuori.” 
   Deşi nu există nici o dovadă scrisă în acest sens, se 
poate deduce că îndemnul de a scrie „Povestirile eroice” 
se leagă de cunoaşterea operei lui Firdousi, Şah-Name. 
Nimeni până la Eusebiu Camilar nu a năzuit, în literatura 
română, la o întreprindere asemănătoare, şi anume de a 
uni vieŃile istorice şi legendare ale voievozilor români 
într-o carte. Figurile marilor noştri voievozi, ca şi cele ale 
eroilor unor legende, după ce au căpătat formă sub pana 
cronicarilor, au intrat în literatura artistică fie ca 
personaje de nuvele şi romane, fie ca eroi ai unor piese de 
teatru. De la Costache Negruzzi la Mihail Sadoveanu, şi 
la alŃii în vremuri mai recente, scriitorii au transformat 
materia oferită de istorie, poetizând şi inventând tensiuni 
conflictuale, necesare atât în dramă cât şi în nuvelă sau 
roman. Aşadar, Eusebiu Camilar este primul (şi până 
astăzi singurul, în ciuda unor imitaŃii) care i-a adunat pe 
voievozii români într-o carte, un fel de cronică modernă, 
dar având atributele unui poem în proză. Tensiunea care 
menŃine viu dramatismul este aceea a confruntării dintre 
eroi şi istorie, celelalte trecând în plan secundar sau 
dispărând în fundal. Efortul lui avea, deci, şansa de a 
umple o lacună şi de a oferi tinerilor o carte care să 
cuprindă marile momente istorice, adevărată, fără a fi 
însă o simplă expunere seacă, ci un poem în proză, 
capabil de a insufla sentimente patriotice. 
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1„Chemarea cumpenelor”, poeme, Bucureşti, Editura noastră, 1937; 
„Nocturne”, poeme, Bucureşti, 1937; „Cordun”, roman, Bucureşti, 
FundaŃia pentru literatură şi artă, 1942; „Prăpădul Solobodei”, 
roman, Iaşi, Editura Cetatea Moldovei, 1943; „Avizuha”, Bucureşti, 
Cartea românească, 1945; ”Focurile”, dramă în 4 acte (în colaborare 
cu Magda Isanos), Bucureşti, FundaŃia pentru literatură şi artă, 1945; 
„Turmele”, roman, Bucureşti, Editura de Stat, 1946; „Valea hoŃilor”, 
roman, Bucureşti, Editura de Stat, 1948; „Negura”, roman, 
Bucureşti, Editura de Stat, vol. I - 1949, vol. II – 1950; „Livezile 
tinere”, Bucureşti, E.S.P.L.A., 1954; „Pasărea de foc”, Bucureşti, 
Editura Consiliului Central al Sindicatelor, 1954; „Prin łara de Sus”, 
Bucureşti, Editura de stat pentru literatură şi artă, 1954; „ÎmpărăŃia 
soarelui”, Bucureşti, Editura de stat pentru literatură şi artă, 1955; 
„Poarta furtunilor”, Bucureşti, Editura militară a Ministerului 
ForŃelor Armate ale R. P.R., 1955; „Stejarul din Borzeşti”, Bucureşti, 
Editura Tineretului, 1955; „Inimi fierbinŃi”, Bucureşti, Editura 
Tineretului, 1956; „Cartea poreclelor”, Bucureşti, Editura de stat 
pentru literatură şi artă, 1957; CărŃile săgetătorului”, Bucureşti, 
Editura de stat pentru literatură şi artă, 1957; „Cel din urmă apostol”, 
Bucureşti, Editura de stat pentru literatură şi artă, 1957; „Valea 
Albă”, dramă în patru acte în versuri, Bucureşti, Editura de stat 
pentru literatură şi artă, 1957; „Zâna cu ochi albaştri. File cu 
amintiri”, Bucureşti, Frontul DemocraŃiei Populare, 1957; „NopŃi 
udeştene”, Bucureşti, Editura de stat pentru literatură şi artă, 1960; 
„Povestiri eroice”, Bucureşti, Editura Tineretului, 1960; „Pământul 
zimbrului. SchiŃe şi povestiri”, Bucureşti, Editura Militară, 1962; 
„Poezii”, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1964; „Vrancea”, 
Bucureşti, Editura Tineretului, 1964; „Farmecul depărtărilor”, 
Bucureşti, Editura Tineretului, 1966; „Satul uitat. Roman”, 
Bucureşti, Cartea românească, 1974; „CălăreŃul orb. Poezii”, 
Bucureşti, Editura Minerva, 1975. Opera de traducător:  Gogol, 
Nikolai V. – „Însemnările unui nebun”. Editura „Cartea rusă”, 1945 
(”Nasul”, „Nevski Prospect”,”Însemnările unui nebun”, „Mantaua”); 
Puşkin, A.S. –„Fata căpitanului”.Bucureşti, „Cartea rusă”, 1949; 
„NopŃile Şeherezadei”. Povestite de Eusebiu Camilar. Bucureşti, 
Editura de stat, 1947; „1001 de nopŃi. Basme arabe povestite de 
Eusebiu Camilar” vol I. Bucureşti, Editura tineretului, 1956; vol. II, 



 58 

1959; vol. III, 1961; Tolstoi, Alexei – „Povestiri ruseşti”. Bucureşti, 
„Cartea rusă”, 1947; Gorki, Maxim – „Foma Gordeev”. Bucureşti, 
Editura de stat, 1949; Puşkin, A.S. – „Povestirile răposatului Ivan 
Petrovici Belkin”. Editura „Cartea rusă” şi Editura de stat pentru 
literatură şi artă, 1954; „As-Ma, fata ecoului”, cuvânt cu cuvânt 
tălmăcită din limba chineză de Ciu-Tsu-Di. Traducere liberă de 
Eusebiu Camilar. Bucureşti, Editura tineretului, 1955; Aristofan, 
Teatru („Pacea”, „Păsările”, „Broaştele”, „Norii”). Traducere de H. 
Mihăescu şi Eusebiu Camilar. Bucureşti, E.S.P.L.A., 1956; „Din 
poezia chineză clasică”. Tălmăciri de Eusebiu Camilar. Bucureşti, 
Editura de stat pentru literatură şi artă, 1956; Ovidiu – „Tristele”. 
Tălmăciri, cuvânt înainte şi note de Eusebiu Camilar. Bucureşti, 
Editura Tineretului, 1957; Eschil – „Perşii”, „Cei şapte contra 
Tebei”. Tragedii. Bucureşti, Editura de stat pentru literatură şi artă, 
1960; Li-Tai-Pe. În româneşte de Eusebiu Camilar. Bucureşti, 
Editura Tineretului, 1961, col. Cele mai frumoase poezii; Kalidasa – 
„Sakuntala”. Dramă sanscrită cu o invocaŃie, trei prologuri, un 
antract şi şapte acte. Bucureşti, Editura pentru literatură universală, 
1964; Ovidiu – „Epistole din exil”. Bucureşti, Editura pentru 
literatură, 1966. 
2Tomul I, partea II C. Din vieaŃa poporului român. Culegeri şi studii 
XVI. Agricultura la români. Cu un adaus despre măsurătoarea 
pământului şi Glosar, de Tudor Pamfile. ŞedinŃa dela 28 Maiu 1912. 
Buc. Librăriile SOCEC & Comp., Sferea şi Librăria naŃională, 1913, 
în partea a II-a, łarina. 
3”Cămila”, în Simion Florea Marian, „Înmormântarea la români”. 
Editura „Grai şi suflet – Cultura naŃională, Bucureşti, 1995. „Se 
leagă doi băieŃi, spate la spate, se pune un cojoc întors pe dos peste 
dânşii, se ia o botă şi punându-se într-însa o oală, i se dă unuia dintre 
cei doi băieŃi să o Ńie şi astfel formează o cămilă, Un al treilea băiat 
se leagă la cap ca un turc, ia un băŃ în mână, în loc de paloş, se suia 
călare peste cei doi, se duce astfel în casă unde e mortul şi făcându-
se că e străin spune că vine din Turcia, că n-are bani de cheltuială şi 
că, din pricina aceasta, trebuia să-şi vândă cămila. Un băiat din casă 
se face negustor şi Ńinând în mână o pungă plină de sticle, pietricele 
sau cuie, zice că-s galbeni şi întreabă cât costă cămila că el ar 
cumpăra-o.” Urmează târguiala, „turcul”, decât să-şi dea cămila cu 
două parale, mai bine o „ucide”, şi totul se termină cu alungarea lui 
din casă. 
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4În colecŃia de diplome a lui Ioan Mihaly de Apşa („Istoria 
comitatului Maramureş. Tomul I”) nu se găseşte vreun nume care să 
s-apropie de cele de pe lista oficială a băjenarilor maramureşeni, 
recenzaŃi mai târziu de autorităŃile austriece, ori să se asemene cu 
unul din patronimele pomenite de Eusebiu Camilar în romanul 
„Turmele”. Desigur, alterări fonetice sau schimbări pricinuite de 
evenimente au şters urmele şi au lăsat câmp liber fanteziei. Totuşi, în 
notele ce însoŃesc diploma din septembrie 1439, dată de Albert, 
regele ungur, în tabăra de lângă portul Titel, înainte de atacul contra 
oastei lui Murad care cucerise Semendria, este menŃionat, printre 
nobilii de pe moşia Uglea, un Motra, nume care duce, etimologic, la 
Motrici (Motru, Motra, Motriş?), baciul din „Turmele”, străbunul 
matern al lui Eusebiu Camilar. 

5 Eusebiu Camilar foloseşte forma „Firdusi”, după modelul francez 
6 V. Eusebiu Camilar, PrefaŃă la Valea Albă, dramă în patru acte în 
versuri, Bucureşti, Editura de stat pentru literatură şi artă, 1957, p. 5-
10; fragment.  
7 În prefaŃa lui Jules Mohl versurile din moschee sunt: „La cour 
fortunée de Mahmoud, roi du Zaboulistan, est comme une mer. 
Quelle mer! on n'en voit pas le rivage. Quand j’y plongeais sans y 
trouver de perles, c'était la faute de mon étoile et non pas celle de la 
mer.” Fragmentul din satiră care l-a inspirat pe Eusebiu Camilar este: 
„Si le roi avait été un homme digne de renom, il aurait honoré le 
savoir; et, ayant entendu mes discours de toute espèce sur les 
manières des rois et sur les usages des anciens, il aurait accueilli 
autrement mes désirs.” Firdousi avea să le regăsească mai târziu, sub 
formă simplificată, în gura unui copil: „Si le père du roi avait été un 
roi, son fils aurait mis sur ma tête une couronne d’or.”  

 
 

II 
   Interesul lui Eusebiu Camilar pentru trecutul istoric s-a 
accentuat după 1950, poate ca o reacŃie la contextul 
politic şi ideologic, în care primà adecvarea literaturii la 
dogma impusă de regim. Repovestirea legendei „Stejarul 
din Borzeşti” a apărut prima oară în revista pentru copii 
„Licurici” (nr. 22, 15 nov. 1951) şi mai târziu în volum. 
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Din „Poarta furtunilor”, fragmentul intitulat „Ştefan cel 
Mare” apare în „România liberă” din 27 iunie 1954, şi în 
acelaşi an, în „Gazeta literară”. „Poarta furtunilor” va fi 
titlul volumului apărut în 1957 la Editura Militară şi 
retipărit la aceeaşi editură în 1972. Volumul, însoŃit de o 
„Precuvântare”, cuprinde o evocare a bătăliei de la 
Nicopole, a vremii lui łepeş Vodă „când banii stăteau pe 
jos ca gunoaiele şi nu-i ridica nimeni”, istoria lui Ştefan 
cel Mare, a „feciorului Răreşoaiei” şi a lui Ion Vodă. 
„Stejarul din Borzeşti” va fi tipărit în volum la Editura 
Tineretului în 1955, apoi retipărit în forme revizuite în 
1961 şi 1964. În paralel cu povestirile, Eusebiu Camilar a 
scris şi drama istorică în versuri „Valea Albă” (1957). 
Prima ediŃie a „Povestirilor Eroice” are următorul 
cuprins: „De la Idantirsus la Decebal”, „Mircea”, „Ioan 
de Hunedoara”, „Vlad łepeş”, „Ştefan cel Mare”. EdiŃia 
revăzută şi întregită, ultima antumă, va ieşi de sub tiparul 
aceleiaşi edituri în 1965: „Când Darius a venit şi a cerut 
pământ şi apă”, „Vulturii de pe cele şapte coline”, 
„Mircea cel Mare”, „Păduri înfricoşate”, „Zimbrul”, 
„Lini ştea vântului”, „Pulberi în mers”, „Vremea lui Ion 
Vodă”. Există mărturia, aflată chiar de la el, că Eusebiu 
Camilar avea intenŃia de a continua „Povestirile Eroice”; 
din nefericire, o boală necruŃătoare l-a oprit, înainte de a 
fi împlinit 55 de ani. 
   Chiar dacă scriitorul nu indică la sfârşitul cărŃii 
bibliografia consultată, ştiu că a folosit cele mai bune 
surse, de la cronicari şi istorici până la colecŃii de 
documente vechi, unele dintre acestea poartă însemnările 
şi sublinierile lui. Nu acest fond documentar este însă cel 
mai important. Scriitorul însufleŃeşte faptele seci cu 
duhul poeziei, iar ceea ce farmecă şi dă povestirilor 
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consistenŃă durabilă este fraza impecabilă, cuvântul 
adecvat, armonia spunerii, în cadenŃe perfecte, fără nimic 
redundant. Stilul este, de altfel, ceea ce face nota aparte a 
scrierilor lui Eusebiu Camilar, lucru remarcabil, mai ales 
într-o vreme ca aceea a anilor 50-60 din secolul trecut, 
când „acuzaŃia” de calofilie (care i-a şi fost adresată) 
putea să ducă la represalii din partea criticii. Iată în 
fragment din prima povestire: „Darius s-a închinat către 
zeii focului. Taberile lui toată noaptea s-au frământat, 
ascuŃindu-şi armele. S-au şi repezit înainte, într-un 
geamăt, dar au văzut şi de data asta că şi săgeŃile lor, şi 
lăncile aruncate, şi pietrele din praştii străbat umbrele, 
căci Idantirsus şi ai săi făcuseră cale întoarsă încă de la 
începutul nopŃii.” 
   „Povestiri eroice”, ultima carte pe care Eusebiu 
Camilar şi-a văzut-o tipărită, este şi singura dintre cărŃile 
lui republicată, din ce în ce mai des, timp de aproape 
jumătate de secol.  
 

* 
 
   „MulŃi vrednici înaintaşi s-au străduit să traducă sau să 
repovestească nepieritoarele NopŃi ale Şeherezadei”, 
spune Eusebiu Camilar în „Cuvântul povestitorului la 
începutul NopŃilor”, prefaŃa care însoŃeşte prima lui 
traducere, publicată în 1947, sub titlul „NopŃile 
Şeherezadei”. Îl aminteşte pe Ion Barac, tipărind la 1806 
„într-o tiparniŃă cirilică din Braşov, o „Halima sau 
poveşti arabiceşti, din limba nemŃească tălmăcite”. Însă, 
cum nici Barac, nici alŃii care i-au urmat nu au dus lucrul 
până la capăt, şi-a luat el „truda de a repovesti în 
întregime cele O mie şi una de nopŃi în câteva volume 
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care vor apărea pe rând”. Această trudă a durat mai mult 
de zece ani, de vreme ce abia în 1956 reapare primul 
volum, revizuit, urmat în 1959 şi, respectiv, 1961, de 
volumele al doilea şi al treilea. Operă colectivă, se spune 
în prefaŃă, „de la Arabia sus la Samarcand, de la Damasc 
la India, pe marile drumuri ale caravanelor şi ale 
generaŃiilor, basmele Şeherezadei s-au rostit la curŃi de 
mari sultani şi-n pustie la vremelnice focuri de popas.” 
„Ca repovestitor, spune autorul, mi-am îngăduit să omit 
şi să adaug din săraca mea comoară, pe ici pe colo; în 
deosebi am stăruit asupra uriaşei figuri a lui Harun al 
Raşid, califul califilor, care urmărea, prefăcut în cerşetor, 
sau în neguŃător, sau în drumeŃ, cum i se îndeplinesc 
poruncile ce le da pentru binele supuşilor.” Pentru 
verificarea afirmaŃiei, pe care autorul o menŃine şi în 
„Cuvântul povestitorului” la ediŃia din 1956, ar trebui o 
comparare amănunŃită cu textul după care s-au făcut 
traducerea şi repovestirea. În biblioteca lui Eusebiu 
Camilar am descoperit traducerea lui Gustav Weil, 
„Tausend und einer Nacht. Arabische Erzählungen. 
Neufel und Henius, Berlin, 1866, ilustrată de Friedrich 
Gross,” însă nu cred că aceasta i-a folosit ca punct de 
plecare. Înclin să afirm că a utilizat ca bază o versiune în 
limba franceză, a lui Antoine Galland sau a lui J-C. 
Mardrus1, sau amândouă aceste versiuni.  
   Antoine Galland spune în prefaŃa sa că un cunoscător al 
limbii arabe va putea să-i confirme exactitatea versiunii; 
la fel de „fidel” originalului se arată şi J. C. Mardrus, în 
titulatura cărŃii: „Les Mille Nuit et Une Nuit, traduction 
littérale et complète du texte arabe...”. Era mai degrabă 
un mod de a răspunde aşteptărilor unui anumit public. În 
realitate, aşa cum s-a mai spus2, nici Galland, nici 



 63 

Mardrus nu au dat o traducere ad litteram, ci o prelucrare 
personală, Galland conformându-se gustului epocii, 
Mardrus realizând o viziune mai amplă asupra lumii 
basmelor arabe, în spiritul şi nu în litera ei. Turnată în 
cadrul poveştii ini Ńiale, a Şahului Riar înşelat de soaŃa sa, 
poveste care se prelungeşte la infinit, cum remarca 
Borges3, opera este de fapt o compilaŃie de basme, 
anecdote şi povestiri, de la cele de dragoste la cele de 
călătorii, care trec din gură-n gură, ca toate cele create „la 
limita dintre literatura orală şi cea scrisă, între proză şi 
vers”4. Aşa cum, pe drept cuvânt, arată Margaret 
Sironval5: „...les Mille et une Nuits ne sont pas 
réductibles à un texte et n’appartiennent à personne, 
puisqu’elles n’ont aucun auteur connu, chaque traducteur 
ou adaptateur peut s’élever au rang d’auteur.” („...Cele O 
Mie şi Una de NopŃi nu sunt reductibile la un text şi «nu 
aparŃin nimănui», deoarece nu au nici un autor cunoscut, 
fiecare traducător sau adaptator poate să se ridice la 
rangul de autor.”) Versiunea franceză care corespunde 
mai mult viziunii lui Eusebiu Camilar despre traducere ca 
re-creare a originalului este traducerea lui J. C. Mardrus. 
Nu este exclus să-l fi atras şi viaŃa cu totul aparte a 
scriitorului născut la Cairo, crescut în atmosfera oraşului 
şi a poveştilor orientale, neliniştit călător, care şi-a scris 
„NopŃile” pe mare, ca medic al Mesageriei Maritime din 
Marsilia. 
   Mi se pare curios faptul că nimeni, din câte ştiu, nu s-a 
gândit să cerceteze dacă, aşa cum spune însuşi Eusebiu 
Camilar, în corpusul celor „O Mie şi Una de NopŃi” 
există fragmente care-i aparŃin. O întâmplare, ea însăşi 
desprinsă parcă dintr-o poveste demnă de Halima, m-a 
făcut să intru în posesia unui exemplar din ediŃia 
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postumă, apărută la Editura Tineretului în 1968. L-am 
zărit pe taraba unui anticar, şi la început am şovăit, 
deoarece era plin de sublinieri şi de adnotări. Nu am 
reuşit să descifrez semnătura posesorului care-l citise cu 
pixul în mână, subliniind unele pasaje cu roşu, altele cu 
negru, şi însemnându-le cu cifre misterioase, arabe sau 
latineşti. Abia după un timp, am desluşit rostul uneia 
dintre însemnări: pasajul din prefaŃă în care autorul 
mărturisea că omisese şi adăugase era subliniat, iar în 
dreptul lui o însemnare trimitea la pagina 398, capitolul 
„HoŃul pocăit; prădarea lui de către alt hoŃ; la urmă 
pocăitul îşi găseşte marfa, printr-o viclenie; îl iartă pe 
hoŃ, spre lauda lui Allah...”. Sub titlu, posesorul cărŃii a 
făcut o însemnare cu roşu: „întâmplat la Bucureşti, între 
1950-1960...” Povestea, despre care „scrie în cronici”, se 
petrece „într-o cetate a Răsăritului”, cu nume neprecizat: 
un hoŃ se pocăise şi devenise negustor cinstit; într-o 
noapte, în prăvălia lui a intrat alt hoŃ, îmbrăcat ca şi 
proprietarul, încât paznicul l-a ajutat să încarce marfa 
furată pe spinarea unei cămile, şi a fost răsplătit cu două 
drahme. A doua zi, când proprietarul a venit să-şi 
deschidă prăvălia, paznicul i-a mulŃumit pentru drahmele 
primite. Proprietarul a pornit să-şi caute marfa, iar 
stăpânul cămilei i-a spus că o dusese „la schelele mării”, 
unde a fost încărcată pe o corabie. În fine, din om în om, 
a dat de urma celor furate, dar nu şi de a făptaşului. Şi-a 
luat marfa, împachetând-o într-o pătură, iar pe drum s-a 
întâlnit cu hoŃul, care s-a dat de gol, întrebând: „Cu ce 
drept îmi iei pătura, o, neguŃătorule drept-credincios, de 
vreme ce Ńi-ai găsit marfa?” Proprietarul a zâmbit, i-a dat 
pătura şi l-a iertat, lăsându-l să-şi vadă de drum. 
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   Povestea cu hoŃul şi pătura este intercalată printre 
poveştile referitoare la Harun al Raşid. Ar fi, desigur, 
interesant de aflat la ce întâmplare reală face trimitere 
însemnarea cu roşu. Nu este exclus să fie vorba de un 
fapt divers, despre care scriseseră ziarele sau care circula 
din gură-n gură în perioada indicată, a anilor ’50. O 
comparare a versiunii româneşti cu cele două variante 
franceze duce la concluzia că acest episod nu se găseşte 
în partea despre califul Harun al Raşid („Les Aventures 
de Haroun al Raschid”, în versiunea Galland). Nici la 
Mardrus nu am putut descoperi, în această zonă a 
naraŃiunii, vreun episod care să se apropie de istoria 
„HoŃul cu pătura”. 
   Versiunea Mardrus are un sistem aparte de a face 
trecerea între poveşti, fiecare capitol/noapte terminându-
se cu o formulă („À ce moment de sa narration, 
Shahrazade vit appaître le matin et, discrète, se tut.”), iar 
capitolul următor începe de asemenea cu o formulă: 
„Mais lorsqu’il fut la sept cent quatre-vingt-unième 
nuit... Elle dit”;. De remarcat faptul că Eusebiu Camilar 
nu a adoptat nici structura narativă a lui Mardrus, nici pe 
aceea a lui Galland, care separă net poveştile în capitole, 
adăugând, cu meticulozitate note explicative în josul 
paginii, pentru anumiŃi termeni străini. Structura sa 
narativă este mai laxă, prin folosirea, pentru indicarea 
naratorului, a pronumelui de persoana I plural: 
„ajungem”, „vedem”; procedeul permite tocmai inserŃia 
acestor fragmente pe care le bănuim a fi creaŃii proprii. 
Examinând, în versiunea Eusebiu Camilar, capitolele care 
preced istoria „HoŃul cu pătura” am avut impresia că şi 
acolo există inserturi. De pildă, capitolul „Ajungem la 
istoria piramidelor; Mamun, feciorul lui Harun al Raşid, 
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caută în zadar comori în măruntaiele lor; ce cuprind 
piramidele; apoi câteva cântări, arătând eternitatea lor şi 
vremelnicia noastră...”. În versiunea Galland, am găsit un 
scurt pasaj despre piramide, în L’Histoire d’Ali Cogia, 
marchand de Bagdad: „Quand il fut arrivé au Caire, il 
n’eut pas lieu de se repentir du parti qu’il avait pris: il y 
trouva si bien son compte, qu’en très peu de jours il eut 
achevé de vendre toutes ses marchandises, avec un 
avantage beaucoup plus grand qu’il n’avait espéré. Il en 
acheta d’autres, dans le dessein de passer à Damas ; et, en 
attendant la commodité d’une caravane qui devait partir 
dans six semaines, il ne se contenta pas de voir tout ce 
qui était digne de sa curiosité dans le Caire: il alla aussi 
admirer les pyramides; il remonta le Nil jusqu’à une 
certaine distance, et il vit les villes les plus célèbres 
situées sur l’un et l’autre bord.” Evident, Eusebiu 
Camilar intercalează aici descrierea piramidelor şi a 
importanŃei lor ca monumente durabile peste vremi, 
descriere urmată de trei poeme, luate din poeŃi nenumiŃi, 
„din vremuri vechi”, evident, poeme ale autorului însuşi. 
Farmecul poveştilor este sporit prin intervenŃiile 
naratorului, fie poezii în vers liber sau rimate, fie pasaje 
întregi de proză poematică, în general descrieri sau 
portrete, ca acest fragment din capitolul „Harun al Raşid 
face o glumă proastă cu un moşneag beteag de ochi; ce 
spune Djafar şi ce răspunde moşneagul.” Harun îi spune 
moşneagului un leac pentru orbirea lui, şi anume: „...să 
aduni neîntârziat trei măsuri de vânt, trei măsuri de raze 
de soare şi alte trei măsuri de lumină de lună! După 
aceea, să mai iei alte trei măsuri de lumină dintr-o 
candelă cu untdelemn! După ce vei strânge toate aceste la 
un loc, să le amesteci bine într-o piuliŃă fără fund şi să le 
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laşi trei luni. Îndată ce vor trece cele trei luni, să le pisezi 
bine, dar bine de tot! Şi după ce le pisezi, să ai grijă să le 
răstorni într-o cutiuŃă spartă şi să le mai laşi să stea trei 
luni de zile la aer curat... După ce vei săvârşi toate 
acestea, ia acest leac şi unge-te cu el pe la ochi, vreme de 
trei luni, şi numai aşa ochii tăi vor putea privi iar lumina 
soarelui şi minunăŃiile acestei lumi...”. MulŃumindu-i 
„pentru minunatul său leac”, moşneagul, tot în glumă, îi 
doreşte sultanului ca, după ce va muri, sufletul lui să 
pogoare de-a dreptul în Gheena şi să fie „tăvălit” de 
duhuri prin spurcăciuni de om. 
   Dintre inserturile sub formă de poem, le-aş aminti pe 
cele din capitolul „Intră în istorie şeic Nassrr; şi ce s-a 
mai întâmplat; uşa oprită şi cele trei fete zburătoare...”. 
Sunt versuri de dragoste, de o frumuseŃe care o atinge pe 
aceea din „Cântarea Cântărilor”: „Am v ăzut-o pe 
porumbiŃa mea, în veşmântul ei verde, plimbându-se prin 
grădina paradisului! Brâul ei era desfăcut şi părul ei i se 
vărsa pe umeri ca o holdă!//Am întrebat-o: Care e numele 
tău, preaiubito? Şi ea mi-a răspuns: Află, feciorule, că eu 
aprind inimile îndrăgostiŃilor, ca să ardă ca para 
focului...//Cum să-i mărturisesc ei chinurile iubirii?       
M-am plecat înaintea ei şi am lăcrimat la gleznele ei de 
aur, însă inima ei părea tare ca stânca! Gândeşte-te bine, 
preaiubito, că Allah a poruncit stâncii să se deschidă şi să 
curgă izvorul! Stâncă de-ai fi, preaiubita mea, până la 
urmă tot te-ai îndura de chinurile mele!” Sau: „Am văzut-
o răsărind ca luna plină în noaptea mântuirii!//Şoldurile 
ei erau ca fildeşul, iar mijlocul ei se mlădia ca 
nuiaua!//Ochii ei aveau în adânc săgeŃi care răpun inima 
oricui!// RoşeaŃa buzelor ei era ca roşeaŃa rubinelor! Părul 
lung, negru îi acoperea umerii!//Păzeşte-te de ea şi 
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fereşte-te, o, trecătorule, căci inima ei e mai tare decât 
stânca...”. 

 
După ediŃia lui Gustav Weil, „Tausend und einer Nacht. Arabische 
Erzählungen. Neufel und Henius, Berlin, 1866, ilustrată de Friedrich 
Gross. 
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Pasajele adăugate de către povestitor, ca mai demult la 
focurile de popas ale caravanelor, inserturi sau poeme, 
sunt bine sudate în întreg, încât textul este fără fisură, iar 
lectura curgătoare. 
   În prefaŃa sa, Eusebiu Camilar mărturiseşte că a 
adăugat unele lucruri şi a omis altele. Care sunt pasajele 
sau nuanŃele omise e o altă problemă de limpezit. Cred că 
se referă la pasajele şi tentele licenŃioase, din care s-a 
limitat a sugera câte ceva, dar cu abilitate, încât cartea să 
poată fi citită la orice vârstă, ca toate basmele durabile 
ale lumii. 
   O comparare amănunŃită a textului camilarian cu 
versiunile în franceză ar putea aduce lămuriri mai multe 
în privinŃa contribuŃiei sale la îmbogăŃirea şi 
înfrumuseŃarea celor „O Mie şi Una de NopŃi”. Sperăm 
ca acest studiu să fie întreprins pe viitor, ceea ce ar putea 
atrage şi astfel atenŃia asupra originalităŃii de stil şi 
compoziŃie, asupra frumuseŃii limbii, calităŃi care fac din 
versiunea românească a celor „O Mie şi Una de NopŃi” o 
variantă demnă de a fi înscrisă în bibiliografia universală 
a acestei opere, alături de alte repovestiri celebre. 

 
* 

 
   „Incursiunile” lui Eusebiu Camilar în cultura Orientului 
nu se opresc aici. O ocazie nesperată, cooptarea într-o 
delegaŃie oficială care a vizitat China în anul 1954, i-a 
oferit şansa de a descoperi această Ńară, aventură pe care 
a trăit-o din plin, comparându-se, în glumă, cu celebrul 
călător Marco Polo. Cu escale, drumul transcontinental, 
cu trenul şi cu avionul, până în capitala Chinei, a durat 
trei zile, între 21 şi 24 septembrie 1954, iar sejurul s-a 
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întins pe parcursul a 46 de zile, până la data de 6 
noiembrie, timp în care a putut vedea, cu carnetul de 
însemnări în mână, o mare parte din teritoriul chinez, 
Nanking, Shanghai, Hangeu, Canton şi altele, fluviul 
Gei-Ho şi un port la Marea Chinei de Nord.6 Impresiile 
de călătorie în China au fost publicate în volumul 
„ÎmpărăŃia Soarelui”, 1955. Un „tălmaci” l-a însoŃit în 
permanenŃă, tot el fiind şi traducătorul mot-à-mot al unor 
texte pe care Eusebiu Camilar intenŃiona să le transpună 
în româneşte. Numele „tălmaciului” este menŃionat pe 
pagina de titlu a volumului cuprinzând poemul „As-Ma, 
fata ecoului” („cuvânt cu cuvânt tălmăcită din limba 
chineză de Ciu Tzu-Di, traducere liberă de Eusebiu 
Camilar”), Editura Tineretului, 1955. De asemenea, în 
prefaŃa la volumul „Din poezia chineză clasică”, 1957, 
ediŃia a doua, citim: „Mare parte din poeziile cuprinse în 
acest volum sunt rodul unei munci teribile, nu atât din 
partea mea, cât din partea lui Ciu Tzu-Di. Domnia sa, 
ştiind limba română, s-a chinuit cu mine vreme de mai 
bine de două luni, traducându-mi-le cuvânt cu cuvânt, în 
trenuri, în avioane, pe vapoare.[...]Îmi aduc aminte cum, 
când toate luminile se stingeau, când toŃi se lăsau pe 
ispititoarele şi odihnitoarele ape ale somnului, sărmanul 
Ciu Tsu-Di abia începea cea mai grea muncă, în târzii 
nopŃi, fie la Mările Sudului, fie în Nord-Est sau în Sud-
Vestul îndepărtat. Astfel, rând pe rând, au fost tălmăciŃi 
în limba română, şi Du-Fu, şi Li Tai-Pe, şi Su Tung-Po.” 
Ceva mai încolo, numelui lui Ciu Tzu-Di îi este asociat 
cel al lui Li-Mu, se pare un alt tălmăcitor, care l-a însoŃit 
pentru mai scurt timp. În aceeaşi prefaŃă, intitulată, 
autoironic, „Cuvânt înainte sau cum am devenit... 
sinolog”, răspunzând, se pare, unor anumite ecouri ale 
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primei ediŃii, autorul se „scuză” pentru îndrăzneala de a 
se fi apucat de o asemenea lucrare, mărturisind că nu a 
dorit să ajungă „sinolog”, ci doar să împărtăşească 
cititorilor „cât de cât din marea şi necunoscuta poezie 
chineză clasică”. Singurii care au dreptul să-l judece, 
spune el, sunt cititorii şi autorii înşişi, Li Tai-Pe şi Du-Fu, 
dacă ar fi să se întâlnească „după necontenitele 
reîncarnări, cum cred budhiştii, în liniştea supremă a 
veşniciei”. Culegerea de poeme începe cu un fragment 
din „Cartea Che-King”, „Cântec vechi” (2500 î.e.n.), 
continuă cu un poet necunoscut dinaintea erei noastre, 
„Câinele biruitorului”; urmează Tcen Tse-Tsi („Barza 
albă”), Kao-Ti („Cântecul uraganului”), poemul anonim 
„Păunul zboară spre miază-zi”, două poeme de Yang-
Kioang, nouă poeme de Li Tai-Pe, printre care splendidul 
„Pavilion de porŃelan”, opt poeme de Du-Fu, între care se 
includ „Noaptea pe fluviu” şi „Laudă către Li Tai-Pe”, 
seria continuând cu Wang-Oei şi Su Tung-Po, volumul 
încheindu-se cu „Legenda Marelui Zid” şi „As-Ma, fata 
ecoului”. Iată un fragment din „Pavilionul de porŃelan”: 
„Pavilionul verde, înalt, de porŃelan/ Lucea superb, 
departe, pe lacul diafan,/Ducea până la dânsul un pod 
uşor, de jad,/Întins ca blana moale a tigrului 
vărgat.//Acolo, în tăcere, în nopŃile târzii,/Şedeau câŃiva 
prieteni, în màntii aurii,/ TăcuŃi şedeau acolo prietenii 
aceşti;/Din când în când, pe gânduri, sorbeau adânc din 
ceşti.//Grăiau încet. Arare. Cu gura ca de lut,/Să nu 
trezească noaptea cu glasul lor scăzut./Tăceau apoi, pe 
gânduri, prietenii aceşti./Se înclinau spre masă, când beau 
adânc din ceşti...” 
 

* 
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   În anii ’60, Eusebiu Camilar a început transpunerea în 
limba română a „Sakuntalei” de poetul indian Kalidassa, 
lucrare în care l-a avut ca înaintaş pe clasicul George 
Coşbuc. În biblioteca scriitorului se află două versiuni în 
limba franceză: Franz Toussaint, „Sakountalâ, d’après 
l’oeuvre indienne de Kalidasa, L’Édition d’Art, Paris, 
1922, şi „La Reconnaissance de Sakountala, drame en 
sept actes de Kalidasa, traduit en français par P. E. 
Foucaux. Paris, Alphonse Lemerre, 1874”. Ultima poartă 
semnătura lui Eusebiu Camilar, cu menŃiunea anului 
achiziŃionării, 1962. Într-o „Notă asupra ediŃiei”, însoŃind 
versiunea sa apărută la Editura pentru Literatură 
Universală în 1964, Eusebiu Camilar arată că traducerea 
a fost colaŃionată cu aceste două versiuni franceze, însă a 
fost realizată „din limba sanscrită folosindu-se ca text de 
bază ediŃia ‚Sakuntalā recognized by the ring, a sanskrit 
drama in seven acts, by Kālidasā’, the Devanāgarï 
recension of the texte; Monier Williams, Hertford, 1853. 
Traducerea literală a textului sanscrit a fost făcută de 
Eugen Papiniu.”7 În prefaŃa sa, intitulată „Fiul marilor 
fluvii”, Eusebiu Camilar îl evocă pe Kalidasa, încastrând 
portretul enigmatic al marelui poet în peisajul pe care-l 
cunoscuse el însuşi, „în Asia de Sud-Est, la poalele unui 
lanŃ al Himalaiei”, în timpul călătoriei în China, singura 
pe care a făcut-o, de altfel, în spaŃiul geografic al 
Orientului. Transpus imaginar în acest spaŃiu, o vede 
parcă pe Sakuntala „între umbre”, „o fiinŃă cu trup de 
lotus plăpând; când vântul îi da laoparte vălul, vedeam o 
fată de o frumuseŃe răpitoare”; iar autorul ei este definit 
astfel: „Din marea, blânda, domoala şi profunda 
înŃelepciune a operei lui Kalidasa, emană tocmai 
desăvârşita cunoaştere a oamenilor, calda înŃelegere a 
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faptelor.[...] Ceea ce emană însă din operă, cu o putere 
rar întâlnită, e nostalgia ce te usucă de viu. ToŃi cei care 
sunt cercetaŃi noaptea în somnul lor de geniul suspinelor 
numit şi nostalgie, deopotrivă îl vor preamări pe 
Kalidasa, citindu-i cartea! [...] După ce închei lectura 
Sakuntalei, rămâi multă vreme cu ochii în gol. Trebuie să 
aştepŃi mult, până ce memoria şi tot ceea ce constituie 
sufletul să se reaşeze pe cumpenele fireşti, aşa de 
copleşitoare e forŃa dramei, aşa de puternică zguduirea.” 
Despre „Fiul marilor fluvii”, Eusebiu Camilar aduce 
detalii mai curând legendare: fiu de brahman, ar fi trăit la 
curtea lui Vikramaditya, căsătorindu-se în cele din urmă 
cu fiica rajahului, cu toate că, în tinereŃe, fusese văcar, 
„păzind vitele pe câmpiile fertile alte Gangelui sau 
Brahmaputrei”. Detaliile îl apropie de poetul a cărui 
operă o transpunea în româneşte.  Kalidasa, ca şi alŃii, a 
găsit în Eusebiu Camilar un traducător care ştia că, în 
poezie primează armonia, iar adevărul artei este 
frumosul, şi cea mai mare trădare faŃă de autor ar fi o 
versiune care să nu „sune” bine. Poet el însuşi, nu a trădat 
niciodată poezia, dimpotrivă, în versiunile sale se 
reîncarnează, sugerată, perfecŃiunea originalului. Iată un 
fragment din ”Sakuntala”: 
„(Dusvanta:) A fost? N-a fost soŃia mea, odată,/Această 
frumuseŃe fără pată? A fost? N-a fost?/Mă-ntreb şi poate 
n-are nici un rost!/N-o pot opri, nici izgoni n-o pot!/ A 
fost? N-a fost? Degeaba tot socot! A fost? N-a fost? O, 
mă frământ atât,/Ca o albină-n zori, nehotărât:/Ar coborî 
să ia polenul fin,/Dar rouă e pe floarea de iasmin…”. 
Îndrăgostit de Sakuntala, Eusebiu Camilar îi dedică 
acesteia un poem, în volumul „Poezii” din 1964: 
„Departe eşti, frumoasa şi preaiubita mea,/ Şi totuşi ochii 
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noştri Ńintind aceeaşi stea,/ La mii de ani lumină, ca-ntr-
un adânc mister,/ În fiecare noapte se întâlnesc pe 
cer...[...] Din munŃii Himalaia, spre-un depărtat serai,/ 
Sakùntala coboară în mohorât alai.../ Căzu o stea, sau 
poate în Gange, mai curând,/ A scânteiat deodată inelul ei 
căzând...”. 
   „Până să ajung la tălmăcirea Sakuntalei, mărturiseşte 
Eusebiu Camilar în prefaŃă, am avut de biruit greutăŃi 
nespuse, cum ar fi imposibilitatea confruntării cu alte 
traduceri în limbile europene, căci aproape în toate 
limbile nu se află traduceri integrale, ci doar repovestiri, 
prelucrări şi compilări. Cultura română se îmbogăŃeşte 
azi primind traducerea integrală a Sakuntalei.[...] Am 
vrut să încerc valoarea lucrului inimii şi mâinilor mele, şi 
am chemat în conclav puŃinii prieteni pe care-i am.” 
ReacŃiile lor la lectura piesei l-au convins că nu în zadar 
îngropase „ani buni de viaŃă, traducându-l pe Kalidasa”.  
   Desigur, traducerile literale au importanŃa lor, mai ales 
pentru specialişti. Însă cititorul obişnuit, marele public, 
nu va înŃelege niciodată, citind o traducere literală, de ce 
un poet din altă limbă este atât de mare şi universal 
răspândit. Pentru a-l face să înŃeleagă frumuseŃea, e 
nevoie de un alt poet, care să-i găsească echivalenŃele.  
E timpul să subliniem faptul că, mai ales în cazul poeziei, 
Eusebiu Camilar nu era un simplu traducător. Versiunile 
lui în limba română au frumuseŃea şi forŃa poetică a unor 
creaŃii originale, deci mai corect şi mai aproape de adevăr 
ar fi să spunem că le „re-crea”, după cerinŃele şi legile 
armonice ale limbii române. Prin aceste versiuni 
româneşti, Eusebiu Camilar a deschis un orizont mai larg 
asupra culturilor orientale, persană, arabă, chineză şi 
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indiană, îmbogăŃind totodată cultura noastră cu lucrări 
durabile peste timp. 
 
Note 
1Am consultat: „Contes Arabes traduits par Antoine Galland, Les 
Mille et Une Nuits. Éditions Garnier frères, Paris, 1949, şi „Les 
Mille Nuits et Une Nuit, traduction littérale et complète du texte 
arabe par le Dr. J. C. Mardrus, Paris, Librairie Charpentier et 
Fasquelle, Eugène Fasquelle Éditeur, 1903.  
2Raphaëlle Léostic, Diplôme National de Master, „Les éditions 
illustrées de luxe des Mille et Une Nuits dans les années 1920” 
3Borges, Jorge-Luis, Conférences, traduction française de Françoise 
Rosset. Paris, Gallimard, 1985. 

4Raphaëlle Léostic, v. nota 2. 
5Sironval, Margaret. Métamorphose d’un conte, Aladin français et 
anglais (XVIIIe et XIXe siècles). Contribution à l’étude des Mille et 
une Nuits. Thèse de doctorat en littérature générale et comparée. 
Paris: Université Paris III, Sorbonne Nouvelle, 1998, 2 vol. 
6În transcrierea toponimelor am respectat formele folosite de E. C. în 
carnetele sale de însemnări. 
7În biblioteca scriitorului există un DicŃionar sanscrit-englez, „A 
sanskrit-english dictionary, etymologically and philologically 
arranged, with special reference to cognate indo-european langages, 
by Sir Monier Monier-Williams. Oxford, at the Clarendon Press, 
1899. Pe pagina de titlu, semnătura „Eugen Papiniu, 1918, Londra”. 
Mi s-a părut ciudat faptul că ultimele două cifre ale anului au fost 
şterse şi modificate (18 în loc de 38), iar multe dintre paginile 
DicŃionarului au rămas netăiate. Înclin să cred că DicŃionarul a fost 
elementul de legătură care i-a permis lui Eusebiu Camilar, asiduu 
client al anticartiatelor, să-l descopere pe traducător, fost diplomat 
regal în anii antebelici (à bon entendeur, salut!), altfel prezenŃă foarte 
discretă printre orientaliştii vremii. 
 
N.B. Articolul a apărut în versiune franceză în revista „KADO 
Calea Poeziei”, în două numere succesive, nr. 2 october 2012 
şi  primul număr din 2013. 

ELISABETA ISANOS 
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MEDITA łIE DESPRE SFÂNTUL DUH 
 
          Îmi amintesc  despre o poticnire a gândului ce mi 
se petrecea în copilărie atunci când mergeam la biserică 
sau ascultam, într-un fel sau altul, o rostire despre Sfântul 
Duh. Încercam să-mi imaginez cu mintea aceea de copil, 
cine este acest sfânt. Căci pe ceilalŃi sfinŃi îi vedeam 
pictaŃi pe pereŃii bisericii cu bărbile lor lungi şi 
veşmintele lor  largi, diferite de felul de-a se îmbrăca al 
oamenilor vremii noastre, drept care mi se părea că ei se 
îmbrăcau aşa pentru că locuiau tot acolo unde locuiau 
personajele poveştilor. Sfântul Nicolae cu barba lui albă, 
răsplătea sau pedepsea pe copii pentru faptele lor, Sfântul 
Ilie rostogolea carul cu tunete pe bolta  cerului de mă 
băgam sub pernă de frică, Sfântul Gheorghe omora 
balaurul cel cumplit din poveste,   Maica Domnului, 
frumoasă, bună, iubitoare de pruncul său şi de toŃi 
pruncii, îşi slobozea  binecuvântarea asupra rugătorilor de 
sub icoana ei. Chiar şi Dumnezeu tatăl, deşi neînfăŃişat în 
icoane, putea fi imaginat de mintea proaspătă a copilăriei 
ca un patriarh, adică un tată bătrân, mai degrabă un 
străbunic vârstnic, dar puternic, milostiv dar şi  autoritar 
cu cei cărora le dăduse viaŃa şi tot pământul ca să-l 
locuiască.  
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          Dar Sfântul Duh? Cine şi cum era acesta? De ce 
apărea mereu în cadrul celei mai scurte şi mai frecvente 
rugăciuni, aceea care însoŃea gestul crucii, imediat după 
Tatăl şi Fiul, aşadar înaintea Maicii şi a tuturor sfinŃilor 
invocaŃi spre ajutorare şi deci cinstiŃi şi recunoscuŃi ca 
având mari puteri şi importanŃă? Cine era acest sfânt 
misterios? Cum arăta el? De ce nu era nicăieri înfăŃişat 
deşi mereu invocat? Îmi amintesc că de-a lungul 
copilăriei şi tinereŃii mele am tot întrebat ba pe unul, ba 
pe altul, despre acest sfânt iar răspunsurile nu au avut 
darul să mă lămurească prea mult. Erau abstracte, 
încurcate, lipsite de lumina concretului desluşitor care să-
mi ajute să mi-l închipui, să-l văd cu ochii minŃii, să mi-l 
reprezint cumva. Apoi am lăsat deoparte această 
problemă încurcată şi - cum aveam să-mi dau seama mai 
târziu – filozofică şi teologică, în părăsire, căci multe şi 
mari mi-au fost încercările ce mi-au solicitat puterile 
minŃii şi trupului în anii vieŃii de mai târziu.  
 Apoi, în anii maturi, când am mai cunoscut lumea 
cu oamenii  de tot de felul din largul ei, am început să 
înŃeleg singură (sau poate îmi închipui eu că am înŃeles!)  
cine este Sfântul Duh. Sau mai bine, Ce este el, căci nu 
este o fiinŃă anume, de aceea cei întrebaŃi în copilăria 
mea nu mi-au putut răspunde, ci este, cred, acel ceva pe 
care eu l-am descoperit sub cu totul altă denumire 
formulată de un cugetător de odinioară. El vorbea despre 
„energii luminate” acelea care însufleŃesc faptele şi 
gândurile oamenilor de seamă, a celor aleşi să facă ceva 
important, să ducă la bun sfârşit o operă menită să 
dăinuie şi după retragerea lor de pe scena lumii. Spunea 
acel Constantin Iordăchescu, vrednic animator al 
Botoşanilor din vremea Unirii, că orice idee  valoroasă 
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aşteaptă o „energie luminată” ca să fie înfăptuită. El 
însuşi a fost un astfel de exemplu de înfăptuitor, deşi azi 
nu se mai ştie nimic despre el ca şi despre atâŃia alŃii ca el 
şi este sarcina noastră să-i smulgem nemeritatei uitări.  
        Apoi am avut prilejul să ascultat rostirile unor 
oameni deosebiŃi. L-am auzit, de pildă, vorbind  în 
public, în biserică sau în conclavuri culturale, de mai  
multe ori, pe părintele Theodor Damian de la New York, 
nu numai preot, dar şi scriitor şi înfăptuitor de multe 
temeiuri colective româneşti. Dar mai ales, i-am admirat 
mereu modul de-a vorbi. Orice idee avea a o pune în 
lumină, aceasta se rotunjea şi prindea strălucire, coerenŃă 
şi zbor, de parcă cineva de undeva îi trimitea vorbitorului 
substanŃa consistentă şi sidefie a rostirii sale până când 
aceea devenea o entitate în sine, diferită parcă de fiinŃa 
vorbitorului care părea că spune nu numai ceva gândit de 
el, ci şi ceva mai mult şi venit de mai sus decât din el 
însuşi. Am mai ascultat astfel de oameni, ca să numesc 
pe unii ce-mi vin in minte la întâmplare, de pildă, pe 
Valentin Ciucă, criticul de artă care, ori despre ce fel de 
pictură ar vorbi, adună în jurul ei o cunună de raze ale 
culturii ca o ramă în care acel lucru devine important şi 
strălucitor; sau pe universitarul şi eseistul A. Husar, fie 
iertat, cel care ştia mereu să creeze  un halou de lumină  
în jurul unei cărŃi despre care vorbea. Sau pe poetul 
Grigore Vieru, care, deşi  părea mereu atât de firav că te 
temeai pentru verticalitatea lui, în contact cu un public 
receptiv căpăta transcendenŃă şi magnetism şi se încărca, 
la rândul său de noi energii. Sau pe părintele Ioan Buga, 
profesorul şi luptătorul care, nemaiavând biserică din 
vina uneltirilor de care nici clerul nu este, din păcate, 
ferit, slujeşte pe la diferite biserici unde este invitat de 
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confraŃii săi clerici şi oriunde ar merge sau ar cuvânta, 
chiar în sate depărtate, el este urmat ca apostolii de un 
cârd lung de ascultători care se adapă din logosul său 
mereu inspirat, plin de miez si părând a fi inepuizabil ca 
o fântână ce izvorăşte mereu dintr-o pânză freatică 
neistovită. Şi încă alŃii, oameni rari şi având cu siguranŃă 
un Ce deosebit de ceilalŃi, muritorii de rând.  
 L-am ascultat adesea de-a lungul timpului  şi pe 
Daniel - azi întâi stătătorul bisericii noastre - de pe când 
nu avea acest rang  şi am avut mereu şi în preajma lui 
acest sentiment, că rosteşte ceva ce i se revelează de mai 
sus de sine, căci niciodată, de câte ori l-am ascultat, nu 
numai la Mitropolia ieşeană, dar şi la fel de fel de sfinŃiri 
de şcoli, biserici, ori alte aşezăminte din judeŃul Botoşani, 
(unde, fiind de faŃă doar enoriaşi modeşti şi nepretenŃioşi, 
nu avea nevoie să se străduiască demonstrativ ori 
electoral), nu a repetat ceva, nu mi-a dat senzaŃia de deja 
vu, ci a fost mereu proaspăt, nou şi meritând interesul 
sufletesc şi intelectual al ascultătorului, ba parcă aveam 
senzaŃia existenŃei palpabile a harului, a unei forŃe ce 
deschide mintea şi sufletul celor din preajma sa. Impresia 
se menŃinea şi atunci când vorbeam în particular cu 
sfinŃia sa cu acele prilejuri despre felurite subiecte 
deosebite sau chiar comune. Aceasta senzaŃie de lărgire a 
minŃii, de sporire a înŃelegerii prin comunicarea cu o 
inteligenŃă şi un spirit superior am avut-o şi discutând cu 
filozoful Constantin Noica, cel atât de îngrijat de 
supravieŃuirea tezaurului eminescian încât făcea, pur si 
simplu, pelerinaj pe la fel de fel de înalte uşi culturale, 
rugându-se să fie salvate manuscrisele poetului până când 
această doleanŃa a lui i s-a fost îndeplinit la Botoşani.   
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          Dar despre natura acestui tip de inspiraŃie pot 
aduce probe şi din interior, fără a-mi aroga nici un merit, 
căci exact despre asta e vorba, despre faptul că lucrul 
acesta nu e înainte de toate,  meritul celui ce vorbeşte, ci 
parcă al unei instanŃe superioare sieşi care, din resorturi 
tainice, poate inspira pe un vorbitor în aşa fel încât acesta 
să nu ştie când începe să rostească ce are să spună şi nici 
când termină de spus nu mai poate repeta, uneori nici nu-
şi poate aminti mare lucru din ceea ce a spus în public 
atunci când se afla „în priză”. Am trăit de multe ori 
această stare  şi m-am bucurat mereu de a o fi simŃit şi 
pot da mărturie din interior, ca într-un experiment 
ştiinŃific, că ideile, vorbele, gândurile îmi veneau parcă 
singure din afara mea, exact la timp şi în ordinea 
coerentă, deşi poate înainte de–a vorbi (de pildă, la un 
examen) poate mă temusem puŃin că nu voi şti ce să 
spun.  
           Aşadar, eu am ajuns să cred cu timpul ca aceasta 
este o manifestare a Sfântului Duh, această ridicare a 
omenescului peste limitele sale atunci când se manifestă 
spiritual şi emană o energie a cuvântului, a gândului, a 
expresiei sau a cântecului său aflată într-o regiune mult 
superioară făpturii sale omeneşti. E ca şi în cazul 
licuriciului care este foarte precar ca făptură, dar lumina 
generată de el îl surclasează si-i dă o supra-substanŃă 
impalpabilă, ori precum greieraşul care, deşi mic şi 
graŃios, poate umple de farmec liniştea întregului unei 
nopŃi rustice până la a crea sufletului omenesc o stare de 
armonie în acord cu ritmurile universului.  
          Acest râu de însufleŃire, de inspiraŃie a cuiva ce 
comunică ceva celor din jur, ori întreprinde ceva major şi 
primeşte dintr-o dată un spor de energie specială, 
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sufletească, emoŃională care are forŃa şi darul de-a 
circula, de-a se transmite şi celorlalŃi şi de a-i cuprinde 
într-o plasmă comună, un fel de fascinaŃie deosebită 
indicibilă, unică, irepetabilă, polarizantă, mi se pare a fi 
cel mai aproape de natura a ceea ce se denumeşte 
îndeobşte drept Sfântul Duh.                  
          Cred, de aceea, lăsându-mă în voia acestei revelaŃii 
că  această energie specială se dă unora dintre muritori - 
sau poate tuturor în cantităŃi diferite ori sporite poate prin 
osârdia acestora - şi ea este de sorginte divină şi cheamă 
oamenii să devină mai mult decât sunt ei înşişi, să facă 
mai mult decât ştiu şi cred că pot face prin puterile lor. 
Mă gândesc, de pildă la acea fascinaŃie pe care mărturiile 
vremii spun că o exercita Iorga asupra ascultătorilor săi  
şi cred că aceasta a fost în legătură cu misiunea pe care se 
dovedeşte a o fi avut el de îndeplinit. Căci numai cine nu 
vrea să ştie, nu ştie cât de mult a făcut Iorga pentru 
crearea unei anume atmosfere de spirit ce avea a duce la 
realizarea Marii Uniri, a acelui curent sufletesc  general 
ce a cuprins fiinŃarea românească şi a generat îndeplinirea 
acestui deziderat în urma căruia azi existăm ca o naŃiune 
mare (din păcate, încă nu întreagă teritorial!). Cuvântările 
lui, scrierile lui au depăşit graniŃele teritoriale existente şi 
au lucrat ca un ferment, un liant ce a legat provinciile 
până atunci separate într-un tot unitar teritorial.  Apoi el 
şi-a încheiat misiunea şi s-a aşternut în istorie,  dar 
geografia continuă să existe, (chiar dacă între timp a fost 
trunchiată!)  şi ca un efect al acelei energii speciale pe 
care a fost el inspirat să o genereze atunci.  
      Aşadar această manifestare a Sfântului Duh 
acŃionează uneori, poate adesea şi întru împlinirea 
destinelor colective nu numai individuale şi suntem 
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chemaŃi la înŃelegerea sa. Citim cu mirare despre 
paradoxul uimitor şi inexplicabil al acelei personalităŃi 
care s-a numit Ştefan cel Mare şi care în 47 de ani de  
domnie asupra unei Ńări mici şi aşezate cât se poate de 
neprielnic, de nimeni sprijinit şi ajutat,  şi care a dus 34 
de bătălii dintre care numai două n-au fost câştigate, 
Ńinând în acest fel marele pericol al Semilunii aflate la 
apogeul forŃei sale,  departe de grădina Occidentului şi 
dându-i astfel acestuia privilegiul incomensurabil şi prin 
nimic compensatoriu, de-a fi putut să-şi cultive în linişte 
floarea Renaşterii şi Umanismului, drept care a fost 
numit de papa de la Roma „atlet al creştinătăŃii”. Că va fi 
ştiut el ceva mai mult decât ceilalŃi stă dovadă 
permanentul său demers de-a mulŃumi Cerului pentru 
har, zidind pentru fiecare bătălie câte o biserică. Poate tot 
o inspiraŃie superioară a însufleŃit masa de români care, la 
un concurs televizat  l-a votat  pe Ştefan drept „Cel mai 
mare român”, dovedind astfel că ipostaza eroică a 
maximei demnităŃi naŃionale  întrupate istoric este aceea 
care răspunde cel mai mult aspiraŃiei sufletului etnic.  Să 
nu mai vorbesc despre Eminescu în al cărui univers de 
gândire, suferinŃă, trăire ai sentimentul infinitudinii, al 
hotarului dramatic şi conflictual dintre rai şi iad, dintre 
haos şi creaŃie, al atmosferei tulburătoare fulgerate de 
lumina înaltă a Începuturilor şi a Marii Dăinuiri!  Ori de 
Mircea Eliade, cel ce a întreprins parcă adevărate 
expediŃii de cercetare pe teritoriul sacrului apropiindu-se 
atât de mult de acesta în încercarea sa de a-i surprinde  
conotaŃiile, într-o operă de  dimensiuni supraomeneşti . 
        Citesc, de pildă,  nişte poeme ale unor poeŃi, precum 
Blaga, pline de o taină înaltă şi luminiscentă, sau cele ale 
lui Nichita Stănescu ce-mi evocă ebuliŃia norilor 
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străbătută adesea de fulgerele genialităŃii. Sau altele 
scrise  azi, în zilele noastre, de pildă, cele ale poetului 
mie prieten Emilian Marcu de la Iaşi şi mă mir şi mă 
încânt de curgerea lor mai mult decât omenească, 
lingvistică, făcută, adică, din cuvinte. Poemele lui  - dar 
şi prozele lui esoteric poematice - sunt parcă altceva 
decât înşiruiri de cuvinte aşezate deliberat unul după altul 
într-o succesiune metrică, sunt o incantaŃie cu o logică 
interioară şi un sunet aparte – de mantră - ce slujeşte 
perfect scopul întrupării lor şi nu pare credibil că doar el, 
omul obişnuit pe care îl cunosc, a putut doar el singur, cu 
talentul său, să toarne în formă impecabilă, adesea în 
sonet (cel mai greu pariu poetic!), atâtea poeme, toate 
egale, rotunde, armonice, încât se naşte convingerea că 
acolo, în verbul său ca şi cele ale atâtor alŃi poeŃi, atât de 
mulŃi la noi, (unii nemeritat de puŃin cunoscuŃi precum 
Victoria Milescu sau George L.Nimigean)  a lucrat mai 
mult-ca-omenescul. La fel, citind hermeneutica 
eminesciană a marii doamne Svetlana Paleologu Matta 
din ElveŃia nu pot să nu mă emoŃionez de şansa de-a  fi 
avut acces la aceste emanŃii ale „celui de-al treilea ochi”  
cel al unei intuiŃii superioare aflată într-o tulburătoare 
empatie cu poetul eternităŃii noastre ca  nimeni până la 
ea. /.../ 
         La fel, ascult edificiul de sunete construit de 
Beethoven, cel al cărui auz a fost zidit spre a nu se lasa 
măcar posibilitatea confuziei; ori muzica lui Mozart, 
copilul sublim scăpat parcă de sub supraveghere şi evadat 
în lumea noastră şi trăiesc prin  creaŃia lor într-o altă 
lume, mult mai înaltă şi măreaŃă decât în aceasta, 
pământească.  Sau ascult glasul lui Nicolae Herlea, 
considerat şi azi de către comentatorii avizaŃi de pe 
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Internet drept cel mai mare bariton al timpurilor; ori, pe 
vechi imprimări de epocă şi într-un film realizat de nişte 
merituoşi basarabeni, pe acela al mult prea puŃin 
cunoscutei dive a Europei, Maria Cebotari, o copilă 
plecată dintr-o familie săracă şi numeroasă din Basarabia 
să cucerească auditoriul meloman al Europei şi al cărei 
har de-a învăŃa firesc toate limbile Europei şi mai ales, 
limbajul înalt al marii muzici, nu poate fi explicat. La fel, 
ca atâtea alte glasuri superbe (Caruso, Maria Calas, 
Luciano Pavaroti sau chiar Angela Gheorghiu) din stirpea 
celor ce au încântat şi au fascinat, ducând spre delir 
fericit rânduri de melomani de-a lungul vremii, şi  acestea 
mărturisesc existenŃa a ceva mult mai mult decât fiinŃa 
lor omenească, a unei entităŃi venite din afara lor şi care, 
pentru raŃiuni doar de ea ştiute, i-a ales pe aceştia dintre 
atâŃia alŃii să  înmulŃească şi să le prelungească fiinŃa 
înălŃându-o către fruntariile divine. Căci de aceea o mare 
soprană, de pildă,  e supranumită  Diva, pentru că 
inconştient, ascultătorii asociază fiinŃa ei armonioasă cu 
Divinul. 
          Iar sentimentul acesta se poate trăi şi în contact cu 
alte fapte de creaŃie: o catedrală, o pictură, o statuie, ori 
cu sculpturile lui Brâncuşi, de pildă, despre care am aflat 
de curând ceva revelator (şi mult tulburător pentru mine, 
personal!):  că avea o voce minunată şi cânta în corul 
bisericesc  şi că de aceea i s-a spus că sculptează ceea ce 
cântă. Aşadar, valori  create de om dar despre care ceva 
din adâncul tău îŃi şopteşte gândul secret că nu au putut fi 
create doar de omul singur, că acesta a primit şi un ajutor, 
de loc neglijabil, de la altcineva sau altceva precum, în 
povestea imaginată de muritori, este acel duh din lampa 
lui Aladin. Dar în lumea de dincolo de poveste se 
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manifestă desigur tot opera unui duh misterios, pe care 
am avut deodată revelaŃia că-l pot umple cu substanŃa 
nerezolvată mental în gândirea copilăriei: aceea a 
Sfântului Duh.  
       Aşa că nădăjduiesc că nu greşesc (sau nu prea mult!) 
când îmi reprezint concret, în sfârşit, la aceşti ani ai 
maturităŃii, natura acestei taine ce mi-a frământat 
gândurile copilăriei şi îmi închipui că tocmai aceasta 
poate fi o manifestare a Sfântul Duh, acel Ceva ce uneori 
vine de sus ca să ne înflorească şi să prelungească 
omenescul, ducându-l către vecinătatea divinului, 
făcându-ne să avem, încă din viaŃa asta, revelaŃia a ceea 
ce constituie natura raiului pe care prelaŃii timpurilor au 
tot încercat să-l contureze spre a trezi dorirea muritorilor 
de-a merita prin faptele lor  bune să-l cunoască şi să-l 
trăiască.       
 

Lucia Olaru Nenati 
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PEGAS 
 

ION MURGEANU 

SERILE 

 De la un timp serile vin tot mai des nopŃile par nesfârşite 

Când serile aveau timp de poveşti şi lumea de ascultat 
zvonuri din trecut 

mi-aduc aminte o seară anume când i-am pierdut urma şi 
numele copilăriei 

mi-aduc aminte seria serilor de iluzii un fel de fata 
morgana 

mi-aduc aminte seara când m-am născut şi în fereastră 
bătu cineva 

serile de la mănăstiri serile drumeŃiilor încheiate 
armonios 

sara pe deal buciumul sună cu jale automobilul rula  

iar eu cântam în gura mare într-un cor implicat  

serile revelaŃiei serile bucuriilor intense greu de stăpânit 
de oprit printre noi 
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serile purtând călători clandestini frontiere de arşiŃă ale 
tuturor posibilităŃilor 

m-am exclus serilor cu obrazele trase am fost un călător 
discret dar eficient sigur de sine 

serile pe munte când Ńi-am recitat fericirile serile de pe 
vale tălăngile 

atunci când serile presimŃeam acut originile mele rurale 

serile când mă întorceam cu vacile de la câmp 

seara târziu când tata ne ieşi între vii înainte seara ruşinii 

 nevindecată în timp nici de timp 

seara când m-am adăpostit de tata şi mama îl implora să 
mă caute 

serile iertării serile binecuvântării mirosul tare de fum şi 
de tizic 

serile de iarnă când se lăsa cu frig în sobă focul se auzea 
bubuind ascultam  

vrăji Ńi poveştile focului 

seara la fântână verile când ciutura se răsturna  

în apă chemând pe cineva bolborosind în adânc 
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serile la zorleni cu surorile la apă la curte curtea fusese 
regală 

serile când stăteam în fereastră şi scriam versuri 
seara botezului meu literar cu public când cineva 
observase  

ce făceam eu acolo fără ca eu să-mi fi dat seama 
seara despre care a doua zi mi s-a spus că am fost văzut 
de pe uliŃă ce făceai 
tu acolo seara trecută stăteai gânditor ca un poet în 
fereastră  

scriai poate chiar compuneai 

serile timidităŃii serile răzvrătitului de mai târziu 
peste ani serile de librărie freamătul serilor literare  

discuŃii prelungite în noapte târziu 
acum serile trec repede vin  nopŃile care rămân insistente 
şi totuşi nesigure  

în seara de vară când mă năşteam mă întâmpină în privaz 
prietenoasă 

şoptindu-mi ceva indistinct prima mea noapte  

aici pe pământ nascentes morimur.  

* 
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ÎNGERUL CU MĂRUL ÎN PALME 
 

ÎNGERUL  CU MĂRUL ÎN PALME 

ROTUNDUL PERFECT UNIVERSUL ROTUND 

CUM POEZIA NU STĂ  SUBT ARME 

  

DACĂ NU SPUI TOTUŞI PREZENT 

DACĂ NU TE IMPUI ÎN EŞALONUL DINTÂI  

DE LA ÎNCEPUT FĂRĂ REST CU CĂPĂTÂI  

  

DACĂ DEZERTEZI SAU AMÂI 

NU AI NICI O ŞANSĂ POEZIA E LUPTĂ  

CU TINE ÎN FIECARE NU-I (NUMAI) TRANSĂ 

  

DACĂ NU SPUI PREZENT ŞI PREZENT ŞI PREZENT 

DACĂ NU TE IMPUI ÎN EŞALONUL DINTÂI FĂRĂ 
REST  
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DE LA ÎNCEPUT DIN REST FĂCÂND CĂPĂTÂI 

  

POłI SPUNE ADIO LA ARME POłI LĂSA  

LOCUL  GOL ÎN CORABIE UNDE DOARME IISUS 

ÎNAINTE DE POTOLIREA FURTUNII PE MARE 

 

ÎN CAZARME TE POłI  OCUPA DE ORICE  

ŞI ORICÂT POEZIA ORI ORI -  ORI NICI ATÂT 

NU SE FACE DIN RESTURI DIN AMÂNĂRI SAU 
CEDĂRI 

ESTE ORI ORI IMPLICARE-N  DURERE E ÎNGERUL  

CARE-N  VECIE  VEGHEAZĂ E  CERUL ÎNTREG ŞI 
PĂMÂNTUL  

ARATE  DE ARME CUM  DE  LA ÎNCEPUT  A FOST-
CUVÂNTUL 

* 
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PALINODII  

Am mers pe stradă să împart daruri; 

Nu aveam decât mărunŃiş; am numărat stelele; 

Am zâmbit tuturor şi s-au strâns în jurul meu mii; 

Mi-a fost dor de tine de tinereŃe de soare. 

  

Am cântat un cântec uitat printre file; 

M-a sunat cineva: i-am spus „Da” lui „Nu”; 

Mi-am Ńinut toate promisiunile; m-am văzut iar copil; 

Mi-am amintit-o în baie pe iubita mea goală. 

  

Am terminat şi ce nu am început; mă înălŃam; 

Curgeau ideile; vuia tornada lor ca o Niagară; 

L-am ajutat pe slăbănogul  la băile din Siloam; 

Am ascultat greierii am mirosit lucerna cosită. 
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Mi-am făcut o favoare: am stat cu ochii închişi; 

Am privit-o pe căŃeluşa Lady tăvălindu-se-n iarbă; 

Mi-am făcut cadou o clipă uitarea; mi-am alungat frica; 

Am fost minunat minunat minunat; şi decis! 

  

Seara când ameŃit  mi-am pus capul pe pernă 

M-am gândit la tine intens şi mi-am amintit; 

Ai venit şi mi-ai închis ochii: fără pastile, mi-ai zis; 

Dacă mâine iar voi greşi/ greşala mea facă-se Ńie dar. 

  

A fost dimineaŃă. O nouă zi începea zdrenŃuită; 

Am ascultat un prieten la telefon l-am încurajat; 

Mi-a sunat la uşă un misionar; nu l-am alungat; 

Unui vecin i s-a spart Ńeava; i-am cărat apa din pivmiŃă. 

  

Am exersat la vioară pe vioara Irinei: un dar inutil; 
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Am pus Maria Callas şi am cântat cu ea arie după arie; 

I-am spus simte-te bine cu mine, aşa afon, Maria; 

Ea m-a încurajat: Ai temperament nu cânŃi deloc rău. 

  

Un căŃeluş scheuna pe scară la ora cinci; 

Nici nu-mi terminasem visul din zori; i-am deschis; 

Vino la noi am pe balcon un fotoliu cald pentru tine; 

I-am turnat lapte l-am Ńesălat i-am dat un nume. 

  

Am sădit o speranŃă sub fruntea necesităŃii; ştii bine; 

Un copac crescu; o creangă înflori şi se zbate peste 
fereastră. 

Am bătut tare şi mi s-a deschis; smerit am cerut şi mi s-a 
dat; 

Am plecat la drum şi m-am întâlnit pe cale cu viaŃa mea. 

  

Nu mai sunt singur; nu mai sunt orb; nu sunt numai eu; 
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Am împărŃit micul dejun la cantină cu domnul lacom; 

Am luat de la capăt pe Eminescu; împreună cu îngerul lui 

Alcătuim sumarul poeziilor sale pentru mileniul III.   

 

*** 

 

 

 

Ion Lazu: sonete 

Al şaptele sonet  

 

 Încrâncenarea            

  

Nici implicarea să n-o-mpingi la blană, 

Oricât e clar că fără, nimica nu se-obŃine! 

Cum şi maşina când conduci, e bine 
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Să nu vizezi extrema, să Ńii seamă... 

  

La glorie când dai năvală mare 

UiŃi să te bucuri. Unii nu învaŃă... 

Împrejurarea că ai fost de faŃă 

E mai de preŃ ca scopul din plecare. 

  

Să fii în vârf, mereu la înălŃime, 

Cu-ncrâncenare să-Ńi doreşti izbânda 

E a lucra în Pierdere... Dobânda 

Mai mare-i decât partea ce-Ńi revine.  

  

Decât să-şi scalzi nemulŃumirea-n sucuri, 

Mai bine ia-Ńi răgazul să te bucuri. 

  

26 august 2011.                  
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 Al optulea sonet 

  

Pe toloacă               

  

Cum, Doamne, mi se-ngăduie la joacă?!? 

Pot să mă zbenguiesc o zi cât veacul?  

Să râd, să fug, s-o iau de-a berbeleacul, 

Să-mi hârjonesc ortacii pe toloacă? 

  

Pot iar o bălăceală în răstoacă 

Sâ-ncing, o scaldă concurând cu racul 

Ce-n mîl s-a-nfipt, de venetici, săracul  

Ce-apoi pe prund se-nşiră, să se coacă? 

  

Să-ncepem trânta, ori s-o iau la moacă 

De la oltenii ce ranchiună-mi poartă – 
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Şi totuşi să mă bucur de-a mea soartă 

Iar joaca noastră înmiit să-mi placă? 

  

De joaca noastră-n jocu-łi e nevoie... 

Joci, uiŃi de griji, dispari râzând... Ahoe! 

  

26 august 2011 

  

  

Al nouălea sonet  

  

Superbie   

  

De vorbe fără şir ce-nşiră unii 

Scârbit sunt rău, mai mult ca niciodată, 

Că-mi par ca o moară huruind, stricată 
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Unde-şi deşartă sacii toŃi nebunii. 

  

De spusa lor mi-e o cumplită greaŃă, 

Că doar nimicuri vântură, de-a surda – 

Inşi mici-mărunŃi care se cred din Burda... 

Ci EU doar viaŃa mea o văd măreaŃă! 

  

Tot ce-am trăit capitole-s de carte, 

Cum numai Cel de Sus avuse parte... 

(N-o fi şi El scârbit peste măsură 

  

VieŃi  gârlă frunzărind de veacuri multe, 

Povestea vieŃii-mi nemaivrând să-asculte, 

Să mă bifeze scurt, cu vorba-n gură?) 
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PROZĂ 

ION LAZU 

TIPTIL  

Apa vibra în căldăruşa de plastic, o simŃea zvîcnind 
elastic la fiecare pas, deşi păşea lin şi neted, ca pe o 
gheaŃă subŃire. Era în schimb o căldură nimicitoare, care 
rarefiase aerul: respirai şuviŃe ascuŃite, fierbinŃi. Lăsase 
apa de la cişmea să curgă îndelung – cei de la “Sere”     
n-aveau de ce să se supere! Apoi pusese căldăruşa în 
dreptul şuvoiului încordat, gîlgîind. Acum apa zvîcnea la 
fiecare pas, făcînd creste concentrice, iar pe fund păreau 
că se dau într-o dungă peşti argintii. La ieşire, puse 
binişor căldăruşa pe pămînt, într-un loc unde pirul 
podidise, acoperind Ńărîna – ca să nu se murdărească 
vasul, apoi închise poarta cu clămpiciul şi colacul de 
sîrmă – era tot ce-i pretindeau vecinii de la sere: să nu 
lase poarta vraişte, să nu intre vreo vită, ceva…. Avea şi 
cîteva tije de flori în mînă, patru garoafe subŃiri, galbene 
– asta fiind culoarea lui preferată – le rupsese din mers, 
de pe-un strat unde şi aşa se uscaseră destule. Chiar dacă 
l-ar fi văzut cineva, dar cine să-l vadă?! plecaseră cu toŃi 
mai demult, azi fiind sîmbătă. Şi ea venise cu o zi mai 
devreme, cine să-şi închipuie?! Pe drumeag nu se vărsă 
nici o picătură – călca uşor în Ńărînă, iar pantofii lui aveau 
întotdeauna talpă moale – zgomotele îl deranjau, mai ales 
cele care pot fi evitate. Intră în curtea cantonului, a 
fostului canton – un imobil la marginea oraşului, 
cuprinzînd doar trei încăperi – şi chiar acesta fusese 
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motivul pentru care li-l repartizaseră cei de la SpaŃiul 
locativ. A treia încăpere, de pe coridor, fiind atît de mică 
încît nu putea fi folosită drept cameră de lucru - şi atunci 
aduseseră aici un birou mai lung, de modă veche, 
supradimensionat, care şi aşa ar fi încurcat aranjamentul 
celorlalte birouri, întinseseră deasupra vreo trei dintre 
cele cinci pături din procesul verbal şi ăsta era locul unde 
dormea el, de vreo lună. Şeful! CeilalŃi colegi de echipă, 
fiind cu soŃiile, îşi căutaseră gazde în satul vecin. Veneau 
dimineaŃa, cu autobuzul. 

Sui cele două trepte şi împinse uşa din spate a 
cantonului (nu o închisese pentru bunul motiv că nu 
exista clanŃă, ci doar un cîrlig, pe care îl puneau pe 
dinăuntru), pătrunzînd în coridorul întunecos, fără vreo 
fereastră, spintecat doar de fîşia luminoasă strecurată pe 
uşă. Încă puŃin şi ar fi deschis-o presiunea luminii, îşi 
zise, cu o ciudată dispoziŃie – însă adevărul este că 
soarele alunecase uşor spre apus, asediind imobilul … 
Altfel, o uşă de lemn, mîncată rău de vreme, de soare şi 
de ploi, putregăită şi redusă pînă la stadiul unei folii 
zgrunŃuroase-spongioase; meşterii aceia, cu “reparaŃia 
capitală”, în loc de orice altceva, întinseseră deasupra ei o 
altă folie, aceasta de pvc, o fixaseră în cuie, scoseseră 
vechea clanŃă ruginită, ca să nu se mai pună problema 
broaştei noi, şi cu asta se putea spune că sediul echipei 
teritoriale devenise inexpugnabil. 

De pe coridor venea miros de floare de soc. Vara 
era la început şi colegii se sfătuiseră să facă un sirop 
răcoritor, de casă. Floarea de soc era întinsă în debara, la 
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uscat. Duse căldăruşa direct în capătul coridorului, pe 
ciment, ca să nu se încălzească prea curînd. 

Cealaltă uşă, spre dormitorul improvizat, era de 
asemeni întredeschisă. Strecură florile galbene înăuntru şi 
aşteptă. Nimic. Sau citea? O să intre tiptil şi o să-i apară 
din spatele buchetului de garoafe: sur-pri-ză! Iar dacă era 
întoarsă cu spatele… Nu era în nici un fel, doar că 
adormise. O prinsese somnul lungită pe marginea patului, 
cu ochii la uşă, aşteptîndu-l. 

Asta îl cam înciudă, în prima clipă: Şi el, exclus? Şi 
gestul lui, inutil? El sperase că florile… Să o trezească? 
Rămase în picioare, în mijlocul cămăruŃei. În a doua 
secundă l-a copleşit mila, un brusc şi irepresibil val de 
duioşie. Oamenii cînd dorm, destinşi, nu doar că ne par 
vulnerabili, solicitînd ocrotire, dar ne amintesc parcă de 
altcineva, de fapt tot de ei, cu ani în urmă, cînd… şi asta 
e deajuns ca sufletul nostru să se înfiripe, înrourat de 
tandreŃe. Cu florile în mînă, ar fi vrut să nu se mai mişte 
– şi totul să rămînă ca în această clipă – sau ca mai 
demult. Apoi îşi zise că n-ar fi rău să se strecoare lîngă 
ea, la perete. Dar mai întîi trebuia să aibă grijă de florile 
astea. Se uită împrejur, nu găsi nimic adecvat, însă pe de 
altă parte, ar fi fost păcat ca ele să se ofilească, nu? Mai 
rămăseseră dincolo cîteva borcane, dintre cele pe care le 
puseseră la bătaie, se duse şi umplu unul dintre ele cu 
apă, pe cel mai înalt. Apa scursă pe marginea căldăruşii 
se întindea repede pe cimentul poros, nelustruit – meşterii 
lucraseră de mîntuială…   
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Reveni cu florile în cămăruŃă, le aşeză pe un scaun, 
singurul, în colŃ – o masă n-ar fi încăput, aici. Terminase 
şi cu asta, acum ce-ar fi urmat? Un antract...Se apropie de 
fereastră şi începu să se uite afară, printr-o crăpătură 
dintre colile de carton cu care blocase geamul, în loc de 
perdele şi draperii. Dar nu avea ce să vadă, decît grădina 
năpădită de bălării, căci în primăvară nu se mai îngrijise 
nimeni de ea. Să iasă pe scară, în soarele năucitor? Să 
treacă dincolo, în birou, cu o carte? Nu-şi amintea să-şi fi 
pus astfel de probleme, cît timp fusese singur. Se apucă 
să se dezbrace, atîrnîndu-şi în cuier cămaşa, pantalonii… 

- Ce faci?, îl întrebă ea. 

- Vreau să mă întind un pic, răspunse. 

- De ce nu-mi dai apă? Ai adus? 

- Am adus, mai demult… 

- Şi de ce nu-mi dai? łi-am spus că mi-e sete rău. 

- Pentru că ai adormit. 

- Nu dormeam. Te-am văzut tot timpul mişcîndu-te 
prin faŃa mea. Şi în general mi se părea că te întrebasem 
ceva şi întîrziai să-mi răspunzi. Nu ştiu de ce amînai şi te 
tot mişcai prin cameră şi pe coridor... 

- łi-am adus apă – şi nişte „floricele pe cîmpii”, 
uite-le! Stai să-Ńi aduc o cană. 
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- Nu-mi aduce! Mă duc singură să beau. Dacă nu 
văd căldarea, nu mă satur. Trebuie să o văd, înŃelegi? 

- Bine, du-te, e pe cimentul din coridor, la răcoare. 

Dar merse şi el şi o sprijini şi îi cuprinse talia, în 
timp ce ea bea o cană şi încă una. 

- E rece?, o întrebă. 

- Ah! Foarte bună, zise, plescăind din buze, parcă 
anume ca să-i facă lui plăcere. 

- Pentru siropul de soc o să aducem apă gustoasă 
din satul vecin, de la izvor, cu damigeana… Şi ar mai fi 
spus, dar ea se întoarse, lipăind pe coridor cu picioarele 
goale. (El, crescut la Ńară, se dezobişnuise. “Aş merge 
numai desculŃă”, îi explicase ea, cîndva. Tot timpul mă 
ard tălpile, orice aş încălŃa.”) 

- De ce-oi fi aşa de obosită?, zise, în timp ce se 
aburca la loc, pe birou. Acum îmi dau seama că, de fapt, 
mă luase somnul. Dar vezi, mie mi se părea că nu dorm, 
Ńi-am spus, aşteptam să-mi răspunzi la întrebare, şi tu 
amînai. Iar după ce se întinse de-a binelea: łi-am spus că 
azi-noapte n-am dormit mai deloc? 

El tăcu. Aştepta numai, cu inima mică. Însă ea nu 
părea să ia în seamă: 

- Am ajuns în oraş destul de tîrziu. Ce idee, să vin 
cu o ocazie! În oraş, mă rătăcisem. M-a îndrumat cineva, 
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zice: MergeŃi pe la Catedrală în jos, de-aci o luaŃi pe o 
stradă lungă, Obrocari, pînă ajungeŃi la “Botul Calului”. 
Ce e cu “Botul “ ăsta?, ia spune… 

- Era pe vremuri o cîrciumă aici, cum treci podul, 
ultima clădire înainte să ieşi din oraş, se lansă el imediat. 
Se chema “La Botul calului” şi asta vrea să spună că 
muşteriul descăleca, dădea de duşcă un Ńoi, cu calul de 
dîrlogi, apoi îşi vedea de cale… O cîrciumă în regim de 
urgenŃă, pentru oameni aflaŃi la drum. 

- Noroc că-mi lăsaseşi a doua cheie, cînd ai fost 
ultima oară acasă. Am dat ocol sediului vostru şi prin faŃă 
şi prin spate, pînă să înŃeleg că intrarea e pe dincolo.   
Nu-mi doream decît să mă odihnesc, după cinci ore pe 
drum, cu camionul. Dar m-a dat gata chestiunea cu 
broscuŃa.   łi-am povestit? 

- Da, mi-ai spus de dimineaŃă, cum că aseară te-a 
speriat o broască...  

- Stai să vezi, că nu e chiar aşa de simplu! Am 
intrat, mi-am aruncat pantofii din picioare, tălpile mă 
ardeau, ştii..., am căutat comutatorul, deja se lăsase 
întunericul şi, de fapt, voiam să văd cum v-aŃi instalat 
aici. Cele două birouri, cămăruŃa asta şi mi s-a părut 
ciudată uşa asta din spate, fără clanŃă. Am săltat cîrligul, 
am ieşit în prag. Ce să vezi?! Grădina asta în paragină, 
bălăriile de astă toamnă, plus cele din primăvara asta... În 
schimb linişte, într-adevăr. Cînd şi cînd mai trece cîte o 
maşină, pe partea cealaltă, spre şosea - în rest o linişte 
grozavă… 
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- Dincolo de şosea, ai să vezi cînd vom ieşi la 
plimbare (dar să se mai potolească vipia asta oleacă), se 
ridică un deluşor, e acolo un pîlc de pădure, n-ai crede; 
cîntă păsările de se-neacă, nu alta, acum în mai… 

- Chiar aşa e, să ştii, le-am ascultat după aceea toată 
noaptea, confirmă ea. Fără să-mi dau seama, le ascultam. 
Şi aşa se face că am rezistat… 

- …iar pe uliŃa asta, dincolo de serele de unde am 
adus apa, dacă mai mergem vreo jumătate de kilometru, 
dăm în zăvoi şi după aia e chiar rîul. Oltul, „cîinele 
turbat”... O să mergem şi în partea aceea… 

- Bine, mergem, dar stai să vezi. Ies în prag: seară 
de-abinelea, linişte; şi deodată în liniştea aia aud ceva, 
ceva care se strecura prin iarbă, încoace. Şi aşa, cu tîrîş şi 
opinteală, cu un efort care se auzea amplificat ca la 
difuzor, a ajuns pînă la scări. Vreo dihanie, dar ce fel? Nu 
se vedea nimic! Mă uit mai bine, o broască! – o broscuŃă 
care voia musai să urce pe trepte, indiferent că eu eram 
sau nu acolo. Mie mi-e frică, zău aşa, am trîntit uşa, i-am 
pus cîrligul şi am zbughit-o în casă. După aia, mă ştii 
cum sunt, mi-am făcut un pic de curaj, am căutat ceva cu 
care s-o pun  pe fugă, o mătură, ceva, un băŃ, dat voi       
n-aveŃi nimic contondent pe-aici. Am pus mîna pe 
găletuşă, am ieşit cu tot curajul în prag şi i-am răsturnat-o 
în cap. Credeam că am speriat-o, că o ia la fugă, - dar de 
unde! S-a lăŃit în mijlocul băltoacei şi nu s-ar fi clintit  
de-acolo nici s-o omori! 
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- Am uitat să-Ńi explic, aia este… broasca noastră de 
la uşă. Au lăsat-o meşterii prin iarbă, nătăfleŃii, şi de 
atunci ea tot încearcă, înŃelegi? Încearcă să… şi, rîzînd cu 
poftă, încîntat de gluma lui, se apucă să-i arate prin 
gesturi cum  broasca sare de jos pe uşă, în lăcaşul 
respectiv, ca să se fixeze… 

- Ha-ha!, rîse şi ea, dar continuă destul de repede, 
pe tonul de mai-nainte: Am pus mîna pe Toba spartă, a 
cehului ăluia, ai citit-o? Cum se face că nu mi-ai spus 
nimic? Păi e formidabilă, într-adevăr! Te dă gata. N-am 
citit de mult aşa ceva. Asta, plus Stăvilar la Pacific şi Să 
uiŃi Palermo sunt tot ce am citit mai bun în ultimii ani. 

Citesc eu şi mă tot minunez, nu-mi venea să cred, 
de la început, de la sfîrşit, pe sărite, ştii cum fac eu, şi 
după aia am luat-o la rînd. Şi dă-i înainte, poate să fi şi 
adormit de cîteva ori, dar mă trezeam şi citeam în 
continuare, încîntată la culme. Numai că... numai că, la 
un moment dat, în liniştea asta ca de la facerea lumii, aud 
ceva. Un şoarece să fie? Mi-e groază de şoareci, Ńi-am 
spus că la internat săream dintr-un pat în altul, nu mai 
călcam pe jos dacă vreo fată spunea că a văzut un 
şoarece... Tu zici că la Pătîrlagele aveai un şoricel în 
cameră, cu care te împrieteniseşi, îl lăsai să-Ńi umble prin 
cărŃi… 

- Odată l-am desenat lîngă bocancul meu, cu 
această legendă: “Şoricelul era şi el trist de dimineaŃă. 
Oare presimte apropierea iernii?” 
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- Mă rog, pe mine tremură carnea, numai cînd mă 
gîndesc… 

- Dar ce-ar putea să-Ńi facă, la drept vorbind? Să te 
muşte? 

- Nu ştiu, însă simpla lui prezenŃă, o evantuală 
atingere, faptul că nu ştiu ce vrea, încotro se 
îndreaptă...toate astea mă terorizează. 

- Şi… n-a fost un şoarece? 

- … auzeam o mişcare, ceva care înainta tot timpul 
şi îmi era clar că vine încoace, înŃelegi? Parcă intrasem 
pe aceeaşi lungime de undă cu agresorul şi simŃeam cum, 
milimetric, distanŃa dintre noi descreşte. Acea prezenŃă 
terifiantă, fizică-metafizică...Mă uitam prin colŃuri – 
nimic! Ce-i drept, uşa spre coridor era deschisă, ca să pot 
fugi, să fugim careva dintre noi, înŃelegi? 

Cînd m-am uitat mai bine acolo, în colŃ, am 
înlemnit. Scosese capul şi se boldea la mine, cu ochii 
bulbucaŃi, atît de holbaŃi că parcă le crăpase irisul… Se 
uita poate mai de mult, fix, halucinant. Aş fi Ńipat, dar nu 
aveam grai. Cînd am putut în fine să mă mişc, s-a mişcat 
şi ea, între zid şi duşumea; a scos întîi o gheruŃă şi a 
săltat-o pe stinghia aia, după aceea a mai scos o gheruŃă, 
ca o mînă de om – şi stătea acolo, în colŃul ei, cu bărbia 
pe palme, privindu-mă Ńintă, ca un spiriduş neobosit, 
triunghiular… Cum a putut să treacă prin zid, asta nu 
pricep nicicum! Căci era aceeaşi broscuŃă care venise 
prin iarbă, spre casă, direct spre mine. Am recunoscut-o: 
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micuŃă, umedă, moale şi supraochioasă… Acum tot aşa, 
răzbătuse prin zid – cum oare? Şi de ce chiar aici şi nu în 
altă parte?! Se Ńinea după mine, asta e! Vai, ce m-a luat 
cu fiori. Am aruncat cu ceva într-acolo şi am zbughit-o 
pe coridor, trîntind uşa după mine. Am aprins lumina în 
biroul de la stradă, am suit un scaun pe birou şi acolo  
mi-am petrecut noaptea. Păcat că nu aveŃi perdele la 
geamuri, dacă ar fi trecut cineva pe stradă, avea ce vedea! 

Citeam, aŃipeam, iar citeam, însă şi în somn şi în 
timpul lecturii, mereu cu ochii pe jos, prin colŃuri, mereu 
cu urechile ciulite, cu nervii zbîrnîind. Poate crezi că 
exagerez, mă rog… Dar una e să spui, calm: o broască 
egal o broască şi cu totul altceva e să treacă prin zid şi să 
se uite dementă în ochii tăi. Noroc cu Toba spartă, îŃi 
spun, mă mai luam cu cititul, de altfel mă bătea gîndul să 
merg în oraş, la hotel. Şi uite aşa, cît e noaptea de 
lungă… Spre ziuă, mi-am mai luat seama, am prins curaj: 
Şi mai dă-o-ncolo, zic, că doar n-o fi chiar AghiuŃă! O 
iau pe coridor, se luminase bine, deschid uşa aici, cînd 
colo, în mijlocul duşumelei, stînd pe labele din spate, se 
uita la mine: broasca aia! N-am mai intrat în casă decît 
cînd ai venit tu. M-am plimbat pe ulicioară, spre sere, 
prostită de o asemenea întîmplare. Cînd au venit femeile 
de la seră, am chemat-o de-o parte pe una şi i-am spus   
că-i dau cinci lei dacă alungă broasca din cameră. Ştii ce 
mi-a zis? Că ea nu are curaj, dacă e vorba de aşa ceva. Că 
astea sunt farmece, cînd o femeie îi trimite alteia 
broasca… 

- Vai, ce prostie! Ce parascovenie! Cum ai putut să 
crezi atari bazaconii? 
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- Dar am spus eu că aş crede? Şi totuşi, întîmplarea 
asta m-a zgîlŃîit al naibii, din ŃîŃîni. Cred că n-aş mai 
rezista la încă o încercare ca asta. 

- Chestiuni puerile, îŃi spun. Din întîmplări simple 
ca asta, dacă nu le cunoşti subtextul, nimereşti de-a 
dreptul în obscurantism. “Biata broscuŃă”, cum îi zici, ce 
vină să aibă ea?! Mişună toată noaptea prin grădini, pe 
răcoare, căci pielea lor nu suportă uscăciunea de peste zi. 
Umblă prin bălării şi prind insecte, cu limba lor lipită de 
cerul gurii, funcŃionînd ca un mic lasou. Aseară, cînd ai 
deschis uşa, biata de ea s-a tîrît încoace, la lumină. Le 
place şi lor lumina. N-ai ştiut că în acest fel şi sunt 
vînate? În Deltă, unde sunt cu nemiluita...Un felinar,   
într-un butoi gol – şi ele sar înăuntru, pe capete... 

Iar în casă s-a strecurat printr-o crăpătură. Casa asta 
e ea arătoasă, acum, după “reparaŃiile capitale”, dar e 
plină de fisuri, mai ales pe la temelii. A găsit un loc să se 
strecoare înăuntru. Ele de obicei se strecoară prin 
crăpături, toamna, se bagă cît mai adînc, ca să nu îngheŃe 
peste iarnă. În cazul special al broscuŃei tale, probabil că 
ai entuziasmat-o cu căldăruşa de apă, cu care ai vrut să o 
sperii. Ha-ha-ha!, rîse el, potolit, nici că se putea un mai 
mare deliciu pentru ea, după o zi toridă! Însă fii sigură că 
te-am scăpat de adoratoarea ta. Toată dimineaŃa am spart 
şi am pisat borcane şi am înfundat toate crăpăturile cu 
cioburi. De-acum, adio ochi dulci de broscuŃă, adio 
farmece… 

Stătea întins pe spate, cu cotul rezemat de perete, 
care era cam rece. Se întoarse pe-o parte şi, fără să-şi 
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tragă celălalt braŃ de sub capul ei, care acum îşi regăsise 
poziŃia de “embrion”, (aşa cum îi spusese cîndva, cu o 
duioşie care pe atunci îl făcea să se înece de emoŃie) îşi 
strecură braŃul pe sub cotul ei, pe deasupra taliei,      
lung-prelung pînă îi atinse genunchii cu degetele – şi 
atunci simŃi că ea adormise din nou.  

- ÎŃi spun că acest canton e plin de fisuri, mai 
mormăi, ca pentru sine. Şi continuă, în gînd: Nu cumva 
mi-a spus povestea asta cu broscuŃa doar aşa, ca să mă 
încerce? De ce oare nu mă întreabă de-adreptul: Unde ai 
fost astă noapte? O întrebare pe care o aşteptase toată 
ziua. Şi tot el, după ce respirase multă vreme la unison cu 
ea, anume ca să o ajute să ajungă la somnul cel adînc şi 
temeinic: Ciudată chestia asta cu broasca! În colŃul 
camerei, privind fix, cu gheruŃele sprijinite pe stinghie…  

Încerca să şi-o imagineze. Dar de fiecare dată, 
broscuŃa lua chipul femeii de azi-noapte… Sau adormise 
el însuşi? 

*** 
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GEORGE ANCA   

REDUNDANłĂ AVATARIC Ă  

Elisabetei  

1  

....Ne certăm cu apropiaŃii, cu cei din familie, cu prietenii, 
cu necunoscuŃii. Prin anemia ochilor, cercurile negre 
călăresc fiinŃa carenŃei de fier. În cânepă cu voi. Inamicul 
şi-a ferit oştile de insolaŃie. When the line is crossed 
going west, the date is advanced one day; when crossed 
going east, the day becomes a day earlier. Cei care închid 
şi cei închişi. SpovediŃi-vă voi la călugări, şi nu mai 
ajungeŃi să vă împărtăşiŃi. Ca pe vasul olarului le vei 
zdrobi neamurile. Mărimu-te cu mărimuri, fericimu-te cu 
fericimuri, purtătorule de chinuri.  

Incendiu răsculativ în Muntele FrunŃii. Vorbe pe din dos. 
Sonetele catehismului printre personaje domestice. 
Versete satanice copiate din manualul revoluŃionarului. 
Vă lasă fără moaşă. Scufundiş. Les comparisons. Veste 
tristă, e un mare actor, nu ce spune, ci cum spune. Divina 
Relay. Ray. Mercur intră în Fecioară. Caietul de vedenii. 
Miros de citrice. Comportament ondulatoriu. Voalul 
fecioriei. Empatie infra. Pe când scriam la Ratlow.  

Erai la saloane, redundanŃă avatarică, micşuneaua din 
urmă. Ia avans de-o ştafetă, două, apare, piere, altă 
culoare. Aş prinde-o, m-ar aprinde, Rusoaica de-o citeşte 
Nana, doamna Ratlow. Mai greu pentru o femeie. Da, da' 
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e shakti. Alkyon-pescăruş-goeland. Golf înapoi peste 
hohot. Deodată n-ai mai simŃit marea. M-ai învăŃat să 
înot. ÎŃi imitam caligrafia. Erai dom' şef. Dinainte, două 
blonde gemene, le-ai ajuns, una căruntă, mama. Vii aicea 
la mini şi toate româneştile. Limbă veche, întortocheată.  

Dumnezeul nostru a fost un Dumnezeu al războaielor şi 
numai oştile ne-au mântuit capul (Coşbuc, 1889). 
Începutul din Eclipsa. Totul va fi pe întuneric (sora 
Lucia). Aşa cum există un teatru de poezie (G. 
Călinescu). Lucram la Turner (Sorin S.). Cruce în loc de 
casă, bordel, punctum. Cruciada copiilor abia acum se 
pregătește (Nichita Stănescu). Facem teatru de poezie 
(Puşi)./.../  

Iulie 2012  

2. 

Noaptea ne apucă pe toŃi disperarea aceea ce mântuie, 
după credinŃa fiecăruia dintre noi. Nenorocirea este că 
nici ruina şi nici ieşirea din impas nu se mai isprăvesc. 
Ne socotim fericiŃi că măcar (noi) rezistăm fără voie la 
lovituri foarte puternice, cum ar fi suma viselor.  

Bătrânul dresor de câini muri după ce-şi cumpără lapte. 
La două zile, îmi apare înaintea ochilor, luând cotul: 
dricul gol, în ceaŃă. Dacă ajung în rai, vreau să privesc în 
eternitate dricul gol.  
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Unde te duci, domnule? Acasă, pe Orzari. Muncim până 
pleznim şi n-am ce mânca, vezi că sunt bătrână. Hienele 
nu se satură cu bundărele de porc.  

Râsete, transpiraŃii. Ascensoare, grohotiş. Sonetul de 
Shakespeare nu mai are timp să fie lung cât łiganiada de 
Budai. Petronia a plâns în oraşul săsesc.  

Omoară-mi-l, că păŃesc rău. Liber în Dumnezeu. Ierni 
fără foc. Ceai cu uşa deschisă. Niciun fir de praf pe 
munte. Somn la opt paşi de culcuşul ursului. Baia în apă 
cu floare de fân. Capre stricate de lupi. Porumbeii de şes.  

Ai 82. Haine de culoare deschisă. Servitoarea ce Ńi-e aşa 
de tânără. Că n-ai trăit pe dedesubtul pământului.Te-ai 
întâlni cu Achim, cu toŃi Achim Makarovici, de care 
persoana domniei tale s-a lovit în masă. O fi ajuns 
pustnicul ŞtefăniŃă în munte.  

Mă plâng lejer de Petronia. Îşi admiră inconştientă 
halatul. Dorm urşii, jumătate mâncaŃi. Pustnicul iar nu şi-
a aprins lumina. Îl voi ademeni îndărăt, să i se facă milă 
Petroniei.  

Ce se întâmplă aici? Nimic, sunt treburi personale. Unde 
vă treziŃi? Între zidurile cetăŃii petroniene. Vino acasă. Pe 
cine am de hrănit, cui am onoarea să-i găsesc ajutoare? 
Atunci nu veni. Copilaşul fiicei mele are orele lui de 
somn şi toate celelalte.  

Petronia, fii cu grijă, apără-te şi vino cât poŃi de repede. 
Voi fi lipsit de onoare dacă ies din casă şi vin eu la tine, 
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în loc să mă duc unde sunt aşteptat. Uite, plouă, doamnă. 
E şi ceaŃă, e şi oraş. N-ai ieşit niciodată pe o vreme ca 
asta. Vântul suflă ca peste lumânări.  

Binaua învinovăŃeşte nu poporul, ci pe pustnicul de-l 
socoteşte sălbatic şi neînsurat. Pe smintit îl ruşinează. Pe 
biata Petronia o plânge neagră. A mâncat o coajă muiată 
în cafea neagră. A râcâit în cărbuni, a pus de mâncare, 
spunând, ce trebuia să plece?  

Sunând ca într-un teatru din acelaşi downtown care n-are 
teatru. Nici surzii nu sunt scutiŃi de ordine vorbite, în 
lumea completă, din care a pribegit pustnicul Ştefan. Ci 
însuşi adus cu forŃa prin omăt, de sus, de pe platou, în 
casa fostului morar, văzând-o, după treizeci de ani, soŃia 
morarului i-a apărut ca prima oară. A intrat în panică.  

Provizia lui de mere sălbatice emana din întuneric 
mireasma pură ce-Ńi provoacă pofta. Te stăpâneşti, însă, 
ca spre a cerşi milă de la unul de care Ńi-e milă, chiar 
fericindu-l a trăi aproape de cer, acolo în munte, sub luna 
gata să se prăvălească. L-au distrus, de Anul Nou, 
chemându-l jos să danseze dansul pustnicului, de-a 
pornit-o pe urme vechi încălzite de sobe, mai-mai să 
ajungă un fel de biet artist, predicator spontan, mereu 
îngrijorat de casa lui nepăzită. Îi furaseră puieŃii, puteau 
să-i batjocorească şi merele sălbatice.  

La ce i-o mai fi iubind atâta. Treba lui, eu nu sunt 
vinovat. Caută ceva prin provinciile Ńării. Statornicia 
românului. S-o fi mişcând doar. O să văd ce-o să iasă. Îi 
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stabilesc o întâlnire, apoi alta, şi o s-o iau o dată şi pe 
Petronia.  

Dacă în visele urâte, asupra cărora nici biciul, nici 
puritatea n-au putere, asemeni tinerilor dormind cu 
semnele uniformelor pe ei şi gemând trişti în somn după 
dorinŃele esenŃiale, el ar fi lansat chemări de neauzit, 
confundabile cu fenomenele sau, după expresia unui fost 
croitor ajuns om înŃelept, cu crimele naturii, blândele 
crime ale naturii, atunci am spune, încredinŃaŃi de adevăr, 
că nu mergea nimeni de bună-voie, de plăcere, din 
interes, din curiozitate, pentru a cunoaşte, spre a privi 
noaptea stelele deasupra stânilor, să plângă după morŃii 
odăilor, şi că toată lumea ispăşea doar, prin vârfurile ei, 
însăşi îngâmfarea de a fi recunoscut efectele 
binefăcătoare, adică normale, a tot ce se poate face şi 
întâmpla, chiar al viselor urâte.  

Gândeşti în vis, visezi gândirea. Nu dai seamă, la trezire. 
Vei da în alt vis. ExistenŃa visului nu se câştigă, visul îşi 
gândeşte existenŃa, basme, Petronia. Te întristezi gândind 
în vis domnule, poate cu dureri. Te afli cu doamna mat în 
mijlocul unei mulŃimi de bal. Ai vrea să intri printre 
şirurile dansatorilor. Doamna, însă, a fost invitată de un 
personaj, uite-i, dansul nu se mai termină, îi pierzi, tragic, 
nu-i aşa? Gândeşte mai bine şi visează mai serios. Când 
nu ştii ce ai visat, crezi că ai gândit în vis. Şi îŃi cunosc 
gândirea, pe atunci m-ai iubit în compensaŃie.  

FiinŃa noastră cea urmărită e gândirea visurilor. 
Nemărginitul gând, însă, se va fi aflând în visele fiinŃelor 
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ce nu se mai urmăresc în vecii vecilor. Ori să trăim, ori să 
nu mai murim niciodată, Petronia.  

3. 

/.../La un gest frumos, de nevoie, l-am lăudat anunŃându-l 
că mulŃi vor locui în mormântul său şi că ar fi bine să 
încerce de a avea inima tot atât cât e mizeria noastră. 
După muzici ale ideii, am povestit povestea lui ispitit de 
idee cu pieptul gol, desfăcut să-l vadă gloanŃele.  

Asta a fost imediat înainte. Mai înainte privisem la 
televizor crucea cavoului familiei De Gaulle şi coborârea 
în pământ a generalului, frate cu fiica lui, la sânul 
închinăciunii-pământul. Până după partidele de şah 
pierdute, ezitasem să plec într-o călătorie, apoi am 
călătorit, întorcându-mă la vreo oră, clătinător, de-am 
deschis la înhumare.  

Plăpândei închipuiri şi visului din noaptea trecută să le 
plângem de milă. Să-le. Am coborât nişte trepte, printre 
lume. Mama s-a desprins de lângă mine şi s-a îndreptat 
spre un prieten al meu, risipit prin mulŃime, îngândurat şi 
cam suferind. Aproape erotic, încât mi se făcuse ruşine, 
să fi strigat disperată, „Andrei, de ce ai făcut asta”, sau, 
„Andrei, de ce ai plecat”. După cum a ascultat-o el, mi-
am dat seama că nu era ce mă gândisem eu că ar fi. Nu 
era nimic. Nici nu ştiu, nu-mi amintesc cum era şi nici n-
am putere să-mi imaginez. Dacă mi-aş cunoaşte visul, 
cândva nu mi-ar mai rămâne nimic necunoscut. Dar uite-
te şi tu...  
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R. era într-o maşină condusă de un străin. Tanti I era într-
o casă veche, cu soră-sa LenuŃa şi frate-su Nicolae, morŃi. 
A vrut să iasă când a auzit oblonul de la fereastră. Nişte 
copii au dat cu pietre, îi ameninŃă. Afară nu mai dăduse 
bruma. Pietrele n-au atins-o. N-am niciun dumnezeu, nici 
în somn nu-mi mai aduc aminte cum era dumnezeul meu, 
să dea şi el cu pietre, chiar de nu m-ar atinge, cum aş 
vrea, că ele-s veştile.  

Aprindeam în voie focul. Fierbeau oalele şi la o scânteie. 
Mă grăbesc până în centrul oraşului, de curând a ajuns şi 
centrul lumii. S-ar putea să-Ńi dau un telefon 
ultraimportant. SituaŃia reală o să rămână un vis urât. Ce 
soare, ca o istorie în capul unui om bolnav, cu pereŃi plini 
de icoane, cărŃi încărcate de biserici, îndeobşte iubit, cu 
oarecare compătimire a extazului lumesc. Doamne 
fereşte să-mi convină cum se petrec aceste zile lungi şi 
suferinde.  

Vitraliu al înseşi persoanei, sub veşti şi distracŃii, în răceli 
necunoscute, pe rânduri de aştri, la dureri lunatice, peste 
clipe trecute, fără recunoştinŃă cât de cât, dus de vreme, 
leşinat de apatie, cu doliu în creier, răguşinde de-atâta 
tutun foşnitor, pac, pac, îngânând un concert de lacrimi 
colecŃionate în amintirea ochilor usturaŃi, preumblându-şi 
umbra cocostârcilor peste moşioara de iască lipită cu 
şamotă rea conducătoare de electricitate, în mirosul cel 
mai igrasios şi panicat holeric, ori numai gastric.  

Din vârful turnului subŃire şi înalt priveai în jos ca printr-
un ochean. Din ce în ce, interiorul i se lărgea. 
Aşteptându-l pe taică-meu, mi-am dat seama că nu era el 
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cel mai mare acolo, nici preŃul turnului nu-l dădea el. Se 
dădea în capelă, peste un timp, un concert de orgă. 
Lumea se adunase, plătise, şi acum îşi făcea loc pe nişte 
schele, pe oriunde, pasionată, printre capelani de o 
autoritate implacabilă, absenŃi la culme, indiferenŃi la 
mine, de deasupra, aproape sigur că n-o să pot asista la 
ceremonie, după ce îmi fusese urât, după ce mai că 
înălŃasem rugăciuni să-mi vină tatăl, să vină cine o veni, 
numai să nu se mai vadă aşa de goală încăperea lungă a 
turnului, osul neros al turnului, fără măduvă.  

Într-un târziu, a apărut şi tatăl meu. Nu mai eram 
deasupra turnului, iar el nici nu dorea de concert, nici de 
templul ivit într-o doară, cu tot ce-i trebuia cât să nu-i 
lipsească nimic. Am regretat, dar până la urmă am 
început să visez la altceva.  

La societatea celor care au terminat engleza, m-am ales 
cu o antologie scrisă de societari. Am ieşit şi am străbătut 
câteva străzi către gară, depăşind şi un miliŃian. Înainte 
de a ajunge, printre casele rărite, mi-au apărut două vagi 
cunoştinŃe, mamă şi fiic ă. Trăgeau după ele şi o capră. În 
apropiere, un pom nu prea înalt, încărcat cu frunză şi 
mere. Fata şi-a făcut rost de un scăunel, să urce să 
descuie pomul. A zăngănit un lanŃ, o cheie. Pe când se 
ostenea să descuie, am observat că multe mere erau pe 
jumătate tăiate. A rupt unul şi mi l-a dat.  

4. 

Să nu-Ńi fie frică. Sunt şi eu om. Eu iubesc oamenii. Tu 
eşti salariată şi eu nu sunt. Am liceul. Dar mă fac bine. 
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Mi-a dat măr. Mănânc şi mă pun pe picioare şi să iau şi 
eu salar, să mă mândresc şi eu cu mine, să fiu femeie 
adevărată.  

Să-Ńi iei medicamentele în fiecare zi. Şi eu le iau, să mă 
fac bine. Să mă facă doctorul bine. Aşa mi-a zis. Dacă te-
ai aşezat lângă mine, eşti prietena mea, eu nu fac rău.  

Am un băiat. Îl cheamă Pop Tiberiu. E la Casa Copilului, 
la Alba Iulia. Băiatul meu Ńine la mine, mă iubeşte. E 
orfan de tată, dar are mamă. Mama e mamă. Mama 
iubeşte mai mult copilul. O să mă fac bine şi o să-l cresc 
eu. Am 26 de ani. O să-l iau de la stat. Am un băiat bun, 
mă iubeşte.  

Când o să ai copil, să nu-l baŃi niciodată. Eu de la 11 ani 
sunt bolnavă de epilepsie. Am spart un ceas de perete şi 
m-au bătut până m-au îmbolnăvit. Să nu-l baŃi. Să fii 
bună. Să n-ajungi ca mine.  

Am un frate. Fratele meu mi-a spus că cine nu munceşte 
nu mănâncă. Dacă freatele meu a îndrăznit să-mi spună 
aşa. N-am mai mâncat. O să mă fac bine, o să muncesc, 
să dau statului ceva. Fratele nu te iubeşte. Mai mult te 
iubesc străinii decât fraŃii.  

Soră-mea mi-a spus că am venit în Bucureşti să mă 
plimb. Dar eu fac un tratament. Vreau să mă fac bine. Ea 
umblă în străinătate, îşi aduce medicamente. Mie nu-mi 
dă. Ştie multe limbi. A fost în Ungaria, în Yugoslavia, a 
fost în Cehoslovacia, în Bulgaria. Îşi cumpără 
medicamente bune şi mie nu-mi dă. Suntem oameni toŃi. 
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Dacă se uită în oglindă vede aceeaşi faŃă. Avem aceeaşi 
figură.  

Cineva mi-a dat măr. Eşti bună că te-ai aşezat lângă 
mine. Eşti prietena mea. Până la urmă, aşa a fost, cum am 
spus. Eşti bună. Te mângâi. Nu-Ńi fac niciun rău. Să fii 
cuminte. Şi eu sunt cuminte. Dacă te uiŃi în oglindă...  

Sunt şi eu tânără, nu numai tu eşti tânăr. Mi-a dat măr, 
da, mi-a dat măr. Mănânc măr. Da, mănânc măr şi mă fac 
sănătoasă. Am făcut greva foamei şi acum mi-a dat măr 
Sunt şi eu om, ca şi tine. N-am bot, am gură, ca şi tine 
am. Nu mă bate.  

Nu ştii ce Ńi se întâmplă, astăzi sunt nefericită, mâine o să 
fiu fericită, trăiesc cu speranŃa, suntem egali, dacă te uiŃi 
în oglingă vezi că avem aceeaşi faŃă. Suntem egali, 
mâncăm aceeaşi mâncare. Să nu mă baŃi.  

În spital dădeau de pământ cu mine. Am făcut greva 
foamei şi mi-au dat drumul, să nu mă mai bată. Mi-a dat 
măr. Sunt cuminte. Doctorul a zis să fiu cuminte, şi mă 
fac bine, mă face bine. Iau în fiecare zi medicamentele, 
sunt cuminte.  

Eşti tânăr. CâŃi ani ai? 16? Eşti mare. Eu am un copil de 
opt ani. Îl cheamă Pop Tiberiu. Eşti mare. Nu pot fi 
mama ta. Nu poŃi fi fiul meu. Eşti tânăr. Şi eu sunt tânără. 
Nu râzi de mine, aşa e.  

Te-ai aşezat lângă mine, fato, înseamnă că nu Ńi-e silă de 
mine. Ai milă în tine. Simt mila în tine. Suntem egali. Şi 



 121 

eu sunt om. Dacă te uiŃi în oglindă vezi aceeaşi faŃă. 
Suntem prietene. Eşti prietena mea. Sunt prietena ta. Ea e 
prietenă cu mine. E bine să ai prieteni. Ca să nu fie 
duşmani.  

Eşti bună. Eu simt omul, ca un câine. Câinii simt oamenii 
după miros. Şi eu simt oamenii ca un câine.  

Sunt bună. Nu te ating nici cu un deget.  

 
 
 

**** 
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FEREASTRA CU CĂRłI 
 

„L’EUROPE ET L’AMOUR EN POÉSIE” 
 

 
 
   Antologia „L’Europe et l’Amour en Poésie” („Europa 
şi Dragostea în Poezie”) cuprinde treizeci de poeŃi 
europeni, cu un total de 57 de texte transpuse în limba 
franceză de un grup de şase traducători din Ńările 
reprezentate, ordonate în carte după iniŃiala numelor lor 
franŃuzeşti: Allemagne (Germania), Angleterre (Anglia), 
Espagne (Spania), Irlande (Irlanda), Italie (Italia), 
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Portugal (Portugalia), Roumanie (România). Întâlnim 
nume bine cunoscute: H. Heine, W Shakespeare, G. 
Byron, Federico Garcia Lorca, W. B. Yeats, Petrarca, 
Ugo Foscolo, Gabriele d’Anunzio, Fernando Pessoa, dar 
şi altele, poate mai puŃin celebre, care întregesc însă 
profilul poetic al Ńării respective. Fiecare autor este însoŃit 
de o scurtă prezentare biobibliografică. 
   În acest florilegiu european, România este reprezentată, 
aşa cum era firesc,  de Mihai Eminescu, cu 13 poeme de 
dragoste, în traducerea Elisabetei Isanos: „Recouvre-moi 
de tendre lumière...” („Răsai asupra mea...”), „Dehors, 
l’automne...” („Afară-i toamnă...”), „Vénus et Madone” 
(„Venere şi Madonă”), „Sur la colline le soir” („Sara pe 
deal”), „Les Ans passèrent... („Sunt ani la mijloc...”), 
„Toi qui par la grâce rappelles...” („Atât de fragedă...”), 
„Impairs, les peupliers...” („Pe lângă plopii fără soŃ...”), 
„Pourquoi tu tardes...” („De ce nu-mi vii...”), „Pensif le 
jour...” (Pe gânduri ziua...”), „Friselis du bois” (Freamăt 
de codru”), „Diane” („Diana”), „Parti l’amour” („S-a dus 
amorul...”), „Lorsque la voix...” („Când însuşi glasul...”). 
   Cu un aspect deosebit de elegant, cartea a apărut în 
martie 2013, la editura Lulu (joc de cuvinte: în limba 
franceză, „lu” este participiul trecut de la verbul „lire”, a 
citi). Pe lângă aportul traducătorilor, Simone et Martin 
Gabriel, Jean Sarraméa, Wilfrid Pinto, Marie-Claire 
Fichet, un merit deosebit îi revine alcătuitorului acestei 
antologii, poetul Jean-Pierre Lefeuvre, care este şi autorul 
a 18 versiuni franceze, traduse din germană şi din 
engleză. Jean-Pierre Lefeuvre a mai tipărit până acum 
patru antologii de poezie clasică: „Petite Anthologie 
poétique d’expression anglaise du XVI-e au XX-e siècle” 
(Publibook, 2008), „Poésies anglaises et américaines du 
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XVI-e au XX-e siècle” (Publibook, 2009), „Jardin illustré 
des Fables et des Poésies (bilingue, Publibook, 2010), 
„Bilingual Fables and Verses” (bilingue, Éditions Lulu, 
2011).  În cea de faŃă, „L’Europe et l’Amour en Poésie”, 
Mihai Eminescu reprezintă România cu cel mai numeros 
grupaj de poeme de dragoste.  

 
* 
 

POVESTEA UNEI FAMILII DIN 
BUCUREŞTI –GRECENII   
de VICTORIA DRAGU DIMITRIU 

 
(fragment) 

 
„- Doamnă, bunicul meu, Dimitrie Ghica, a fost 
diplomat. A fost secretar de ambasadă în 
Germania, a fost trimis, parcă, şi în Grecia, şi    
i-a plăcut enorm istoria. Şi, din poveştile lui şi 
din cele citite de mine, a început să-mi placă şi 
mie istoria şi am Ńinut să urmez istoria. Primul 
lucru pe care l-am făcut după bacalaureat a fost 
să dau examen şi să intru la Facultatea de 
Istorie, la Iaşi. După aceea m-am mutat la 
Bucureşti, la Institutul de arhivistică, sub 
direcŃia lui Aurelian SacerdoŃeanu. Mi-a fost 
profesor, apoi director, şi a fost un om 
extraordinar pentru îngrijirea arhivelor noastre. 
Am fost ani de zile arhivist la Arhivele Statului 
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din Bucureşti, până când am plecat în război. Ca 
artilerist. 
   - AŃi făcut armata la artilerie? 
   - Nu, eu am făcut Şcoala de ofiŃeri de artilerie 
de rezervă. Când a venit războiul, am fost întâi 
pe aşa zisa zonă la Dadilov, spre bulgari, şi 
după aceea am plecat în Crimeea. Şi acolo am 
fost pe front la Perekop, istmul, sus, aproape de 
Ucraina, unde am căzut prizonier. Poveştile mele 
ca prizonier au apărut în revista ViaŃa Militară, 
am dat un interviu unui prieten de al nostru, Dan 
Roman, l-a intitulat Am luptat în est. Acolo sunt 
amintirile mele din război, cu tot ce am trăit 
atunci, bun şi rău. Pentru că am cunoscut şi 
oameni minunaŃi. Şi când m-am întors din 
prizonierat, mi-am reluat tot la Arhive munca. 
Pentru o vreme.  
   - Aş mai adăuga, Radu, că îl aveai unchi pe P. 
P. Panaintescu, care era văr cu tatăl tău. 
SacerdoŃeanu, care a fost ultimul director serios 
al Arhivelor, l-a primit pe Radu cu braŃele 
deschise încă de la început.  
   - Arhivele erau pe atunci acolo sus, la 
mânăstirea Mihai Vodă, pe malul drept al 
DâmboviŃei. Clădirea unde lucraseră Hasdeu şi 
Onciu, distrusă în anii 80. În acel local aŃi 
muncit?  
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Podul peste DâmboviŃa ducând la Mănăstirea Mihai 
Vodă şi la noua Curte domnească (William Watts, 
după desenul din 1793 al lui Luigi Mayer) – sursa: 
Wikipedia 
 
   - Da, doamnă. Onciu avea bustul în curte. La 
fel, Hasdeu. Aveam acolo în centrul incintei, 
biserica Mihai Vodă, o frumuseŃe de arhitectură, 
mai era clopotniŃa aceea minunată, pe sub care 
se intra în incintă, era clădirea atât de bine 
restaurată a fostei mânăstiri, erau depozitele de 
documente din pivniŃele mânăstirii, adânci, 
întinse, capodoperă de arhitectură veche... şi mai 
era în curtea aceea un cireş mare, din care ne 
înfruptam în fiecare primăvară, toŃi cei care 
lucram acolo. După ce au venit comuniştii la 
putere, când am fost dat afară, ca fiu de moşier, 
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părinŃii mei erau în domiciliu forŃat, ştiŃi, colegii 
mei de acolo, câŃiva ani de-a rândul, îmi 
trimiteau în fiecare primăvară câte un coş de 
cireşe culese din pomul acela, în amintirea 
anilor când colaboram.  
   - Aici, Radu, aş vrea să intervin să fac nişte 
precizări în legătură cu profesorul 
SacerdoŃeanu.  
   -  Te rog! 
   - Când Radu a plecat pe front, la  un moment 
dat a fost dat dispărut,  nu mort, ci dispărut. Era 
momentul când fusese luat prizonier, dar aici, nu 
se ştia nimic de soarta lui. Posturile la Arhivele 
statului, pe lângă faptul că erau foarte căutate, 
erau puŃine. S-a pus problema dacă nu e cazul să 
fie angajat altcineva pe postul lui. Pentru că îl 
aprecia foarte mult pe Radu, SacerdoŃeanu a 
spus: Nu, până nu ni se comunică clar că a 
murit, eu nu pun postul ca liber. Şi l-a păstrat. 
Când s-a întors din prizonierat, primul lucru, 
Radu i-a scris şi SacerdoŃeanu l-a chemat 
imediat să-şi reia postul. Dacă aŃi şti cum arăta 
când s-a întors din prizonierat! Un firicel cu doi 
ochi rotunzi, aşa! Când l-a văzut, profesorul i-a 
spus: ÎŃi dau două săptămâni să te odihneşti şi pe 
urmă vino la treabă. Aşa  că vedeŃi că îl aprecia 
foarte mult. Şi au zburat de acolo aproape 
concomitent. În momentul când Arhivele au 



 128 

trecut de la Ministerul ÎnvăŃământului la 
Ministerul de Interne, păi a fost o scuturătură 
din astea, pe origine socială, moşii, etc. şi, cu 
SacerdoŃeanu în frunte, au părăsit arhivele. 
   - Cred că le-aŃi fi părăsit în cele din urmă din 
proprie iniŃiativă, fiindcă, la noul minister, 
deveniseră în bună măsură altceva. 
   - BineînŃeles. Întâi şi întâi, că arhivele 
deveniseră aproape imposibil de consultat, nu îŃi 
dădea voie decât cu mare greutate să consulŃi 
numai anumite fonduri de documente, cu 
aprobări peste aprobări. Poate că acum din nou 
sunt folosite cum trebuie, sigur că au fost mutate 
de acolo în multe alte locuri, dar mă gândesc 
uneori că au rămas probabil nişte beciuri pe 
unde erau vechile depozite. Măcar pereŃii. 
Undeva, pe unde este acum stradă...  
   - Nu, din păcate, Radu, trebuie să te contrazic. 
Nu au rămas vechile depozite. Te referi la 
pivniŃele acelea extraordinare. Ce se păstrase 
întreg prin timp din mânăstirea lui Mihai Viteazu 
erau pivniŃele şi erau superbe. Sunt, de altfel, 
publicate lucrări despre ele. Foarte înalte, cu 
bolŃi în leagăn ample, foarte ample, şi dublouri, 
erau folosite ca depozit de material arhivistic, 
deci un spaŃiu foarte util. În momentul când s-a 
hotărât totuşi să se dărâme mânăstirea şi să se 
mute doar clopotniŃa şi cu biserica, s-o ia la 
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vale, ştiu că au fost nişte încercări de implorare 
a primului arhitect al Ńării să lase măcar 
pivniŃele. Şi a spus nu. Tot acel deluşor al 
arhivelor, care apare în gravura atât de 
frumoasă cu podul de lemn peste DâmboviŃa, 
totul a fost ras. Şi acum este plan terenul, la 
acelaşi nivel cu strada Izvor. Deşi pivniŃele, 
monument de arhitectură, fuseseră extrem de 
utile. Şi totul s-a distrus iar documentele au fost 
cărate pe unde s-a putut. Îmi amintesc că înainte 
de 1985, când s-a petrecut demolarea, cine avea 
nevoie la noi, la Patrimoniu, de materiale din 
arhive, de hărŃi, trebuia să spună ce documente 
îi sunt necesare şi cu aprobarea scrisă, primită 
la sediul de pe Bulevardul Elisabeta, trebuia să 
meargă la Arhive la Mihai Vodă şi să le scoată 
de acolo. Era o întreagă tevatură! Dar 
documentele erau bine puse la adăpost în 
pivniŃele acelea! 
   - Era ca o ceremonie scoaterea documentelor, 
iar locul, Dealul Arhivelor, era frumos ca o 
agora. Îl regret nespus, cum regret dealul cu 
biserica Sfânta Vineri şi cum regret Văcăreştii. 
Dar pentru dumneavoastră era şi mai mult, 
pierise locul unde aŃi muncit zeci de ani.  
   - Avea o poziŃie formidabilă Mânăstirea Mihai 
Vodă. Fusese mult timp o ruină, dar a fost 
perfect reconstituită, integrată, completată şi 
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pusă la punct, cam pe la începutul secolului 20. 
Ce păcat că nu a mai rămas nimic dintr-un 
monument de arhitectură atât de special! Tot ce 
ştiam eu a fost distrus. Totul a fost mutat, partea 
istorică, documentele istorice.” 
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   La editura Vremea a apărut anul trecut o carte unica 
prin mărturiile pe care le aduc la cunoştinŃa cititorilor 
cele două personaje dintr-o veche familie nobiliară, 
aşezate în prim plan de autoarea Victoria Dragu Dimitriu. 
E vorba despre Eugenia şi Radu Greceanu, „familia 
uluitoare care adună în acolada ei un istoric şi o arhitectă 
restaurator, eroi şi martori ai câtorva decenii de viaŃă 
românească, fiecare la capătul unor istorii complementare 
de familie, iubitori de oameni şi de zidiri, de frumuseŃea 
care vorbeşte sufletului...” Aflându-se prin forŃa 
lucrurilor şi prin meseria lor în miezul unor instituŃii de 
care depindea păstrarea patrimoniului zidit al 
Bucureştiului şi al Ńării, eroii cărŃii vorbesc despre felul 
cum a fost păstrat oraşul, ori cum a fost distrus de 
ignoranŃa, de servilismul, de rea-voinŃa celor puşi să 
vegheze la conservarea lui pentru viitorime. De multe ori 
constatările şi concluziile lor vor putea să pară 
surprinzătoare, însă poartă întotdeauna pecetea 
autenticităŃii. Domnul Radu Greceanu spune la un 
moment dat: „Românii nu au sentimentul păstrării a ceea 
ce este vechi. Au mentalitatea de a nu trăi decât în 
prezent, profităm şi folosim cum vrem ce am moştenit. 
Nu ne interesează nici copacii, cât au crescut, nici 
clădirile, cum le-au gândit constructorii lor, le facem să 
arate cum vrem noi. Sau le distrugem de tot, ca să facem 
loc.” Cuvinte triste, dar cum nu se poate mai adevărate. 
 
 

*** 
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Note  de lectură 
 

Lucia Olaru Nenati “ Academia Nordului 150 
– Societatea pentru 

Cultura şi Literatura Română în Bucovina”, 
ed.Agata, Botoşani, 2012 

 
 
 

          S-au împlinit anul trecut, 150 de ani de la 
înfiinŃarea uneia dintre cele mai importante societăŃi 
culturale ale românilor din teritoriile  aflate sub stăpânire 
străină – “Societatea pentru Cultura şi Literatura Română 
în Bucovina”. În semn de aleasă apreciere adusă acestei 
societăŃi culturale, pe care o consideră o adevărată 
Academie a Nordului românesc, doctorul în filologie 
Lucia Olaru Nenati, i-a dedicat un volum omagial, scos 
în excelente condiŃii grafice, de prestigioasa editură 
Agata, din Botoşani. 
            Volumul, care se deschide cu o introducere în 
temă, intitulată “Acoladă peste timp – “Academia 
Nordului” la 150 de ani”, cuprinde trei capitole, primele 
două: “Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina, o adevărată Academie a nordului românesc” şi  
“Spiritul SocietăŃii pentru Cultura şi Literatura Română 
în Bucovina – componentă importantă în formarea 
personalităŃii eminesciene”, legate direct sau tangenŃial 
de evenimentul sărbătorit, cel de al treilea, redând un 
amplu interviu televizat realizat de profesorul Victor Iosif 
cu Lucia Olaru Nenati. 
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           Despre societatea culturală bucovineană mai sus 
amintită s-a scris şi vorbit puŃin, fapt ce ne determină să o 
prezentăm în câteva rânduri. Ea a luat fiinŃă ca urmare a 
iniŃiativei unui grup de bucovineni luminaŃi între care 
fraŃii Gheorghe, Alecu şi Eudoxiu Hurmuzaki. Actul de 
naştere s-a semnat semnat la 2 mai 1862, la CernăuŃi, 
numele ales de cei 175 de membri participanŃi la 
adunarea constitutivă a fost “Reuniunea Română de 
Leptură din CernăuŃi”, iar obiectivul  propus, păstrarea şi 
afirmarea identităŃii naŃionale a românilor bucovineni 
aflaŃi de aproape nouă decenii sub stăpânirea Imperiului 
Habsburgic. Conducerea societăŃii a fost încredinŃată 
unui comitet avându-l ca preşedinte pe M.Zotta, 
vicepreşedinte pe Al. Hurmuzaki şi secretar pe 
I.G.Sbiera. 
           ModalităŃile prin care tânăra societate şi-a propus 
să acŃioneze erau eminamente culturale, şi în limitele 
impuse de severa administraŃie imperială. Primul obiectiv 
spre care iniŃiatorii s-au orientat l-a constituit înfiinŃarea 
unei biblioteci de uz public, cu scrieri româneşti. În 
absenŃa totală a unei tipografii româneşti în Bucovina, 
cărŃile erau aduse, pe calea contrabandei din celelalte 
provincii româneşti. Succesul cel mai notabil al 
Reuniunii, l-a constituit impunerea folosirii limbii 
române în scriptele ei şi în relaŃiile cu alte societăŃi, 
determinând astfel folosirea de către acestea a limbii 
române în relaŃiile reciproce.  
             În anul 1863, Reuniunea îşi schimbă numele în 
“Societatea pentru Literatura şi Cultura Română în 
Bucovina”, amplificându-şi activitatea, care va urmări nu 
numai răspândirea cărŃii româneşti ci şi susŃinerea 
învăŃământului în limba română, ceea ce crea premisele 
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unei reale emancipării culturale a românilor bucovineni 
şi, în consecinŃă,  accesul lor spre structurile sociale, 
economice şi politice ale provinciei. Utilizând fonduri 
provenite din cotizaŃii, donaŃii, concerte, baluri sau 
loterii, şi susŃinută de devotamentul, altruismul şi spiritul 
de sacrificiu necondiŃionat al membrilor săi, în câŃiva ani, 
tânăra societate a reuşit înfiinŃarea a 14 şcoli cu predare 
în limba română, trimiterea mai multor tineri la studii 
universitare  la CernăuŃi, Viena şi Lemberg şi susŃinerea 
materială a acestora, înfiinŃarea unui fond de premiere a 
celor mai bune cărŃi româneşti şi manuale şcolare, 
înfiinŃarea unei SocietăŃi a artiştilor, care a prezentat în 
faŃa publicului piese de teatru scrise de Vasile Alecsandri 
şi Costache Negruzzi, aducerea celor mai renumite trupe 
teatrale româneşti în frunte cu cele conduse de Matei 
Millo, Mihail Pascaly şi Fany Tardiny, şi editarea unei 
publicaŃii proprii, care va apărea din anul 1865, sub titlul 
„Foaia societăŃii pentru literatura şi cultura română în 
Bucovina”. Ca o recunoaştere a importanŃei societăŃii,  
conducătorii acesteia,  Alecu Hurmuzaki şi Ambrozie 
DimitroviŃa, s-au numărat printre fondatorii Academiei 
Române. 
              Societatea a făcut  şi alŃi paşi importanŃi pe linia 
afirmării românilor bucovineni, înfiinŃând o Şcoală 
normală particulară pentru formarea şi calificarea 
cadrelor didactice necesare şcolilor româneşti, iniŃiind 
cercetări arheologice şi editând o hartă arheologică a 
Bucovinei, înfiinŃând un Muzeu al łării, pe lângă care se 
constituie o Societate a Muzeului łării, strângând 
relaŃiile cu instituŃiile culturale din celelalte provincii 
româneşti şi din vechiul Regat etc. Ea a devenit astfel, 
aşa cum nota Lucia Olaru Nenati, o adevărată „Academie 
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a Nordului”, asumându-şi şi reuşind să ducă la 
îndeplinire, rolul de „a patrona şi organiza, practic, toate 
domeniile de activitate vitale pentru o naŃiune: şcoală, 
universitate, teatru, publicistică, muzică, folclor, 
literatură, muzeu, biserică, bibliotecă etc. domenii care, 
în contemporaneitate, fie că se află în coordonare mai 
multor ministere (...), fie că se concentrează, ca obiecte 
de activitate, în mai multe institue aflate sub cupola 
Academiei.” 
             În anul 1990, Societatea pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina s-a reînfiinŃat, 
continuînd, în alte condiŃii istorice, şi cu alte mijloace, 
extraordinara activitate de ocrotire, cultivare şi susŃinere 
a culturii româneşti începută cu un secol şi jumătate 
înainte, cu deosebire a celei din diaspora.       
             Cele câteva consideraŃii expuse mai sus, sunt 
doar o mică parte           dintre datele privind “Societatea 
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina”, 
cuprinse în  comunicarea reprodusă în volum, pe care 
Lucia Olaru Nenati a susŃinut-o  în aula Academiei 
Române, în anul 1973, când despre acest subiect aproape 
nu se vorbea. In volum putem privi chiar şi imaginile 
surprinse atunci, la susŃinerea acelei comunicări la 
pupitrul Academei, ca niste documente de istorie 
culturală, de către regetatul şi reputatul maestru fotograf 
Vasile Blendea. Autoarea are, prin urmare, alături de 
multe alte merite pe tărâmul cercetării ştiinŃifice, şi pe 
acela de a se fi aflat între primii cercetători care au 
redeschis un subiect extrem de important pentru cultura 
şi istoria românească, merit recunoscut în primul rând de 
lumea academică şi apoi de bucovinenii de care o leagă 
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originea rădăuŃeană, pe care o aminteşte întotdeauna cu 
mândrie. 
 Desprindem dintre dovezile de înaltă apreciere a 
contribuŃiei Luciei Olaru Nenati la repunerea în valoare a 
activităŃii SocietăŃii pentru Cultura şi Literatura Română 
în Bucovina şi nu numai, Testimoniul doctorului în 
ştiinŃe filologice, Petre Popescu Gogan, din februarie 
2011, pe care-l reproducem în cele ce urmează: 
 „Subsemnatul Petre Popescu Gogan, doctor în 
ştiinŃe filologice, fost secretar ştiinŃific pe domeniile 
umaniste ale Academiei Române, îmi amintesc că în 
deceniul 70-80, mai precis în anii 1973 şi 1974, în timp 
ce coordonam sesiunile ştiinŃifice dedicate operaŃiunilor 
de elaborare a Istoriei Academiei Române, unul dintre 
participanŃii activi şi cu mare audienŃă a fost distinsa 
doamnă Lucia Olaru Nenati, pe atunci muzeograf şi 
coordonator al Casei Memoriale „Mihai Eminescu” de la 
Ipoteşti.  
 Domnia sa a susŃinut câteva comunicări ştiinŃifice 
pe teme ca: „Societatea pentru Cultura Română în 
Bucovina”, „Foaia SocietăŃii pentru Cultura ...”, 
„Premiile literare ale Academiei Române” ş.a., care au 
fost primite cu un foarte mare entuziasm de către 
auditoriul de elită al acestor sesiuni, fiind felicitată 
călduros de către academicieni şi îmi amintesc chiar de 
reacŃia plină de efuziune a domnului academician Ştefan 
Milcu, vicepreşedintele Academiei. 
 Urmarea acestei unanime receptări entuziaste a 
fost acordarea, ca un fel de „premiu” pentru excelentele 
comunicări, a unei donaŃii constând din publicaŃiile 
Academiei Române editate între anii 1867-1945, în 
principal Analele Academiei Române (Seria dezbateri  
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Seria Memorii ŞtiinŃifice) pe toŃi acei ani, dar şi alte 
lucrări valoroase editate de Academia Română în acea 
perioadă sub genericul Cercetări ŞtiinŃifice precum: ediŃii 
princeps ale unor lucrări de Dimitrie Cantemir, de Al. 
Odobescu, DicŃionarul Laurian-Massim, DicŃionarul lui 
Haşdeu ş.a., în total un număr de circa 700 de tomuri, 
care au fost depuse de doamna Olaru Nenati în biblioteca 
Casei Memoriale „Mihai Eminescu” de la Ipoteşti. 
 Prin aceasta s-a intenŃionat ca aceste lucrări de 
valoare reprezentând activitatea ştiinŃifică a Academiei 
Române să se afle la îndemâna cercetătorilor universului 
eminescian.”    
              Foarte interesant, este şi cel de al doilea studiu 
inclus în volum, intitulat “Spiritul SocietăŃii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina – componentă 
importantă în formarea personalităŃii lui Mihai 
Eminescu”, în care Lucia Olaru Nenati, unul dintre cei 
mai importanŃi eminescologi români de astăzi, relevă 
câteva aspecte ale personalităŃii poetului naŃional, asupra 
cărora Societatea bucovineană şi-a pus pecetea.  
              Nu insistăm asupra acestui studiu, lăsând 
cititorilor plăcerea de a descoperi amănuntele atât de noi 
şi interesante aduse la iveală de reputata cercetătoare, 
amintind dintre acestea doar rigoarea şi îndârjirea pe care 
Mihai Eminescu le-a acordat muncii de creaŃie, studiului 
şi oricărei activităŃi pe care a desfăşurat-o, specifice 
spiritului bucovinean, respectul pentru limba română pe 
care i l-a inoculat adoratul său profesor de limba română 
de la gimnaziul cernăuŃean, Aron Pumnul şi el membru 
marcant al SocietăŃii  şi pasiunea pentru lumea 
miraculoasă a teatrului, datorată spectacolelor trupelor lui 
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Mihail Pascaly şi Ştefaniei Tardiny la CernăuŃi, al căror 
spectator a fost, în repetate rânduri.  
            Volumul se încheie, fericit, cu reproducerea unui 
amplu interviu acordat de Lucia Olaru Nenati 
profesorului Victor Iosif, unul dintre cei mai importanŃi 
membri ai SocietăŃii culturale bucovinene de astăzi. 
Intitulat  “Un destin literar sub semnul lui Eminescu”, 
interviul este o trecere în revistă nu doar a activităŃii sale 
literare de anvergură, cuprinzând opere de mare valoare 
din domeniul poeziei, prozei, dramaturgiei pentru copii, 
muzicii, eseisticii, istoriei literare, jurnalismului etc., ci şi 
a activităŃii prodigioase desfăşurate ca muzeograf la 
Ipoteşti, director al celor două instituŃii profesioniste de 
teatru din Botoşani, Teatrul de păpuşi “Vasilache” şi 
Teatrul “Mihai Eminescu”şi desigur, a celei de preşedinte 
al filialei botoşănene a “SocietăŃii pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina.” Desprindem din finalul 
acestui interviu câteva rânduri: “… tot ce-am realizat în 
viaŃa mea şi care poate părea triumfalist, a fost obŃinut cu 
un uriaş efort de înfrângere a adversităŃilor de tot felul şi 
a răutăŃilor ce mi-au stat din ce în ce mai mult în cale şi 
de aceea, la valoarea realizărilor trebuie să se adauge 
enorma energie cheltuită pentru a lupta cu energiile 
potrivnice şi cu care aş fi putut face atâtea lucruri 
benefice…” cuvinte care demonstrează, dacă mai era 
nevoie, că celebrul dicton “ Per aspera ad astra” rămâne 
mereu actual, dar, în cazul Luciei Olaru Nenati acesta nu 
provoacă compasiune ci admiraŃia şi preŃuirea cea mai 
deplină.                                                                                                       
              Prin acest volum, pe care-l recomandăm 
cititorilor, Lucia Olaru Nenati îşi dovedeşte încă odată 
plurivalentul său talent, lejeritatea cu care poate trece de 
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la scrierea literară la cea ştiinŃifică, cultura vastă, ceea ce 
o aşază, apreciere pe care am mai făcut-o şi altădată, în 
rândul personalităŃilor proeminente de astăzi, şi îi conferă 
un loc special în istoria culturii noastre.       
                                                              
 
Gheorghe Median    
 
 
 
 
 

 
*** 
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CUPRINS: 
 
-Magda Isanos: Dragostea mea; 
-Elisabeta Isanos: Magda Isanos şi revistele „ViaŃa 
Basarabiei” şi „Însemnări ieşene”; 
-Elisabeta Isanos: Pledoarie pentru logică; 
-Magda Isanos: Poemele cu „erată”; 
-Elisabeta Isanos: Eusebiu Camilar şi cultura orientală; 
-Lucia Olaru Nenati: MeditaŃie despre Sfântul Duh; 
PEGAS 
-Ion Murgeanu: Serile, Îngerul cu mărul în palme, 
Palinodii; 
-Ion Lazu: Sonete; 
PROZĂ 
-Ion Lazu: Tiptil; 
-George Anca: RedundanŃa avatarică; 
FEREASTRA CU CĂRłI 
-Antologia „L’Europe et L’Amour en Poésie”; 
-„POvestea unei familii din Bucureşti – Grecenii” de 
Victoria Dragu Dimitriu; 
-Gheorghe Median: Note de lectură – Lucia Olaru 
Nenati, „Academia Nordului 150”. 
 

 


