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

MAGDA ISANOS



FERESTRE anul IV, nr. 4 (12), nov. 2013 

 

 
 
 
 

CUPRINS 
 

 

Magda Isanos – Călătorie ………………………..…...…….………… 1 

Nicolae Ciobanu-Roman – Pentru Jean și Claire Dumortier: Laudatio  ... 2  

Jean Dumortier – Poezii (Puits de lumière/Fântâni de lumină (fragm.); 

Terre d’Argence/Tărâmul Argenției; Baume des regards/Balsam 

al privirilor) – vers. rom. de Nicolae Ciobanu-Roman ………..… 8 

Suzana Bantaș, medic-pictor: eseu autobiografic ……………………. 15 

Eusebiu Camilar – Fragment din Cordun, I, capitolul XXI ……….… 33 

Constantin Călin – Cordun: perspective critice………………….…… 36 

Elisabeta Isanos – Despre Eusebiu Camilar – schiță biografică ……... 47 

PEGAS 
Liviu Dorin Clement – Poezii (Cursa; Liniște) ……………...………. 70 

FEREASTRA CU CĂRȚI 
Ion Murgeanu – O sticlă în mare (din cuprins: Îndrăgostiții numesc 

toamna; Amforă și fum) ……………………………...……… 73 

Ion Lazu – Rămășagul; Tinerețea pe sfârșite (fragmente) …………... 76 

FEREASTRA CU EVOCĂRI 
Mihai Ștefan – Iulia Faliciu – Aurul hasdeean de la Roșia Montană …. 81 

Elisabeta Isanos – O întâlnire cu ecouri în timp: prof. Ion Stăvăruș … 86 
 



FERESTRE anul IV, nr. 4 (12), nov. 2013 

 
 

  1 
 
 

MAGDA ISANOS 
 

CĂLĂTORIE 
 

Am să-ncep o călătorie, 
cătră sud, cătră sud, cum îţi place ţie. 
Pe frunte-am să-mi pun viorele, 
şopârle-n loc de salbe uşurele, 

 
şopârle verzi, din verzile păduri, 
vor înălţa fierbinţile lor guri 
pân’ la urechea mea, să-mi dea poveţe, 
ziua şi noaptea drumul să mă-nveţe. 

 
Pădurile şi toate florile 
vor creşte-acoperindu-mi pieptul şi subţiorile, 
însă eu am să merg mereu – 
deasupra capului c-un curcubeu. 

 
La dreapta c-un râu încă tânăr, voios, 
pornit şi el, ca şi mine, pe jos, 
râu străbătut de fulgere de mrene; 
şi-ndată ce-om ajunge ne-o fi lene, 

 
şi ne-om culca-n nisipuri amândoi, 
de soare străvezii, sătui de ploi, 
vom adormi cu pleoapele deschise, 
prins fiecare-n delta lui de vise. 

 
(Imnuri pentru pământ, 1946) 

 
Magda Isanos a plecat în cea mai lungă călătorie  

la 17 noiembrie 1944 
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NICOLAE CIOBANU-ROMAN 
 
 

PENTRU  
JEAN şi CLAIRE DUMORTIER 

LAUDATIO 
 

 De câtăva bună vreme, despre două subiecte îi este greu 
a grăi gurii mele: despre mine şi despre prieteni... Despre mine 
de câte ori am deschis vorba, atras-am deochiul, cu invidie şi 
pîră fiind apoi pedepsit de pidosnici şi răi... Cât despre bunii 
mei prieteni, am preferat să le stau în ajutor altfel decât cu 
vorba. 
 Pe Jean Dumortier şi pe Claire, minunata lui tovarăşă de 
viaţă, i-am vorbit admirativ, între 1993 şi 2001, ori de câte ori 
trebuia să pomenim despre nişte gazde perfecte de-o cină. Una 
începută cu o englezească precizie la şapte seara, care ar fi 
trebuit să dureze ore cam două, dar a durat cu mult mai mult... 
Atunci, într-o seară bogată de august 1993, am primit 
manuscrisul unor poeme din care gazda, cu o voce ca de actor 
nuanţată, a declamat câteva. Rugămintea-i era să le dau unora 
graiul meu natal şi, de pot, să le trimit unor reviste de-aici. Mai 
încercase şi cu alţii de la noi, dar încă nu primise nici o 
confirmare de nicăieri. 
 Am primit manuscrisul, nu prea sigur fiind, pe atunci, 
că voi avea har îndestul să îi dau – fie măcar şi unui singur 
poem –, un convenabil veşmânt românesc. Păreau creaţii 
literare între poezie şi proză, de factură postmodernă, încărcate 
de un cu totul alt lirism decât cel atât de drag mie. Cel dobândit 
de la Puşkin şi romantici, de la Eminescu, Coşbuc, Topîrceanu, 
Octavian Goga, apoi de la Esenin, Labiş sau Blaga...  
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 L-am citit şi, la o primă lectură, am reţinut trei sau patru, 
cu elegiac marcată înclinare, restul sunându-mi încă străin în 
urechi. N-aş dori, însă, nimănui să sară direct la Aripi de plopi, 
la Un orăşean, la Îmbătrânim sau la Aceste planări..., pentru că, 
după un tic mediatizat: nici nu ştie ce pierde.  
 Şi pentru că volumele poematice ale lui Jean D. se cer 
citite, de la prima lectură, din scoarţă în scoarţă. Doar aşa li se 
pun în valoare caratele toate. Cine nu crede, nu are decât să îl 
citească şi va afla că exagerare nu încape în cele ce spun. 
 Eu, ca unul păţit, ştiu ce nu aş fi pierdut, dacă era să 
nu-mi iasă în cale acela care Jean este pentru cei foarte intimi 
şi de aceeaşi generaţie cu dânsul, mai este Moise (dar nefiind 
evreu) şi mai este Virgiliu (dar nici roman nu-i)... Nu aş fi 
pierdut atâtea zile şi nopţi de încrâncenată aplecare pe 
manuscris şi pe nenumăratele ciorne, mai toate distruse. Nu 
m-aş fi pierdut în certuri cu Nina pe motive de stil, de 
nenumărate ori, pentru ca mai dulce să fie mierea împăcării 
dintre noi. Nu aş fi pierdut atâtea speranţe frumoase şi nu aş fi 
suferit multe amare deziluzii şi afronturi din partea unor falşi 
prieteni, acuma – măcar! –, declaraţi duşmani mie, ca şi eu lor. 
 Şi, ca tot omul păţit, ştiu ce aş fi pierdut, dacă nu le-aş fi 
trăit pe toate acestea: aş fi pierdut un Om cu o extraordinară şi 
exemplară experienţă de viaţă, un Prieten cum rar mai afli şi un 
adevărat Poet. 
 Iată tot ce pot eu să spun despre Jean Dumortier. Despre 
familia sa, unde Claire duce tot greul, ca mai toate femeile din 
lume, pot doar să pomenesc modul în care Dumortierii înţeleg 
a fi gazde: oferă întreaga lor locuinţă oaspeţilor, pentru ca ei să 
meargă să doarmă la rude. Dar nu din lipsă de spaţiu, că nu 
într-o colibă, şi nici într-un apartament ca la noi locuiesc ei. De 
la parter la etajul al doilea, se pot trece în revistă:  
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 – un modest garaj ca de două maşini, alături de un hol 
de intrare şi o cameră-garderobă,  
 – o bucătărie comodă şi un imens living în formă de L 
la primul etaj, unde tronează Biblioteca şi unde nici urmă de 
televizor nu-i (cum nici în restul casei), unde se aprind şi se 
sting conversaţiile cu invitaţii, cu prietenii, 
 – apoi încă trei încăperi la ultimul nivel (două 
dormitoare, un mic birou de lucru), pe lângă o baie luminoasă, 
cu transparente perdele spre stradă. 
 Uitam să mai spun că pe mesuţe (gheridoane), pe fotolii, 
pe canapele şi pe treptele scării spiralate de acces se află 
teancuri de cărţi, de reviste, de ziare, de dosare (de 
corespondenţă, nu de cadre), că trebuie să te uiţi bine unde pui 
piciorul sau unde să te aşezi. Iar dacă vreun teanc este smintit 
de la locul său preţ de o vizită, are grijă Claire să repună totul 
la loc, astfel încât cei de ai casei, la o nevoie, să ştie clar unde 
să caute. 
 În fond, familia Dumortier este formată din nişte 
oameni care ştiu să trăiască frumos, cea mai mare parte a 
timpului în armonie cu o sumă de deprinderi care sunt numai 
ale lor. Poate tocmai de aceea, când au oaspeţi veniţi de departe, 
preferă să se retragă cu ale lor în alt loc, decât să intre-n 
conflict cu deprinderi străine. Spuneţi-mi, câţi oameni mai ştiţi 
că procedează la fel cu propria lor locuinţă, în caz de ospeţie, 
cu oameni abia cunoscuţi, precum noi... Căci pragul casei lor 
nu-l trecuserăm decât preţ de o cină, într-o vară de-atunci şapte 
ani. Se pare însă că pragul dintre simţămintele noastre fusese 
de mult ros şi neîncrederea era inutilă, poate chiar ofensatoare. 
 Asta e tot ce pot să grăiesc despre prietenii noştri 
belgieni, în care se află nu doar un poet cu o voce aparte, ci şi 
un mare simpatizant al culturii nefrancofone de dincolo de o 
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cortină pe care mai marii unor puteri au coborât-o între popoare, 
iar alţii se fac doar că ar fi ridicat-o. Dar ceea ce politicul nu 
face, sau se face că face, iată că Poezia tace şi face. Mai ales, 
dacă întru servirea Ei se angajează oameni de statura morală a 
lui Jean Dumortier şi a prietenilor săi de acolo. 
 Jean Dumortier, poet belgian post-modernist, de origine 
wallonă şi de expresie franceză, a împlinit în primăvara anului 
trecut trei sferturi de veac, fiind născut în 1926. Prilejul a fost 
folosit de către prietenii săi de-o viaţă, mai toţi membri ai 
cenaclului La Fleur en papier doré, din Bruxelles, pentru a-l 
sărbători cum se cuvine.  
 Printre cadourile primite din partea prietenilor săi 
europeni, din România i-a venit microediţia artizanală a 
antologiei sale bilingve Terre d'Argence = Tărâmul Argenţiei, 
realizată de către interpretul său român, după un proiect vechi 
de peste şapte ani.  
 Faptul acesta, dar şi acela că o încercare de editare a 
cărţii în România a eşuat, l-a determinat pe Domnul Dumortier 
să ia asupra sa apariţia ediţiei bilingve în format accesibil unei 
lecturi obişnuite acolo, în Belgia. Astfel se face că, în mai puţin 
de un an, Editura Textes & Prétextes a fost în măsură să scoată 
două cărţi ale aceluiaşi autor, în condiţii mai puţin obişnuite, 
chiar pentru o ţară în care se practică două limbi oficiale:  
 – Prima a fost o antologie plurilingvă, în care zece 
traducători de diferite naţionalităţi europene traduc o parte a 
poemelor din Puits de lumière în şapte limbi, între care şi 
româna. În dedicaţia cărţii, poetul le mulţumeşte traducătorilor, 
pentru că a lor afectuoasă strădanie a permis poeziei sale o 
deschidere către lumea de dincolo de francofonie. 
 – A doua, al cărei titlu a fost pomenit mai sus, este 
rodul prieteniei şi al colaborării de peste şapte ani, dintre poet 
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şi interpretul său român. În sensul că, în vara lui 1993, poetul a 
avut încrederea să dea, spre traducere în româneşte, 
manuscrisul unei culegeri de poeme cu titlul Terre d'Argence. 
Frumuseţea unor poeme aflate în această culegere a inspirat-o 
pe doamna Marie-Paule Thierry, la executarea a şase desene în 
tuş, care ilustrează cartea. Din păcate, doamna Thierry nu a mai 
avut bucuria să îşi vadă opera încoronată în carte, crunta boală 
a secolului răpind-o acestei lumi în toamna anului trecut. 
 Cu această ultimă apariţie, numărul volumelor de 
poezie scoase de Dl. Dumortier se ridică la douăzeci şi patru. 
Debutul editorial l-a avut abia la 34 de ani (un act deliberat), 
deşi poetul a început colaborările sale prin diverse reviste şi 
participările la cenacluri lirice, încă de la 15 ani. O participare 
activă şi apreciată, de vreme ce a fost numit secretar la 
Jeunesses Litteraires de Belgique, apoi la Groupe d'Action des 
Ecrivains, după cum a fost şi colaborator pentru Jeunesses 
Poetiques. Singura colaborare refuzată, a fost cea cu ocupantul 
din cel de-al doilea măcel, gest ce i-a atras îngrădirea accesului 
la studii aprofundate, la cei 18 ani pe atunci avuţi. Autodidact 
de nevoie şi în clandestinitate, el se dedică descoperirii lui 
Eluard, Prevert şi a suprarealiştilor. În viaţă, însuşi poetul 
recunoaşte că i-a plăcut să transpună expresionismul.  
 Lectura bogată şi diversificată, din ziare şi reviste cu 
diferite tendinţe, l-a făcut să reţină felul în care fiecare se lupta 
să-şi apere adevărul..., de pe urma căruia trăiau ele..., dar 
uneori mai şi mureau. Îl îndrăgeşte fără oprelişti pe Rilke şi alţi 
câţiva, care i-au marcat existenţa şi formarea literară. Printre ei, 
Verharen, Bunuel, Bergman, Fasbinder, Bejart, Brel, Ferre, 
Brassens, precum şi Leon Bloy, Mauriac, Musil, Hemingway, 
Dostoievski... Despre aceştia, ca şi despre prietenii săi de la 
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cenaclul La Fleur en papier doré, el va vorbi la întruniri şi va 
scrie. 
 Debutul editorial tardiv e mărturia exigenţei faţă de sine 
a acestui om, care nu s-a grăbit, a tot căutat un mod de a se 
prezenta în aşa fel, încât să atragă atenţia şi preţuirea cititorului. 
Iată de ce Luc Norin ajunge să spună despre poet astfel: 
„Vocea sa foarte aparte ar putea fi înrudită cu aceea a 
poetului belgian Albert Ayguesparse, pentru care justiţia şi 
fraternitatea sunt, dintotdeauna, de nedespărţit de gustul pâinii 
şi acela al fericirii omului.” Ca orice poet demn de luat în 
seamă, Jean Dumortier nu a fost cruţat şi de critici mai aspre 
ceva, dar ale unor voci sau pene care ori au amuţit cu vremea, 
ori şi-au modificat opinia. 
 După trei sferturi de veac de viaţă închinată poeziei, 
Domnul Dumortier începe să recunoască, plin de o tristă, 
resemnată seninătate că azi îmbătrâneşte cu minuţia unui zbor 
de cocor, păstrând pe al său blazon încrustată deviza, intactă, 
cu filosofia sa fundamentată pe doar douăşpe vorbe: „Poezia 
nu ar trebui să se vândă, nu mai altfel ca florile din fîneţe...” 
 

(Text redactat în 2002; revăzut în 28 aug. 2013,  
Nicolae Ciobanu-Roman) 

 
PS: La momentul lecturii, familia Dumortier, trecută prin încercări 
de ale vieţii şi vârstei s-a mutat într-o altă locuinţă, mai adaptată la 
modul lor de trai actual. Să îi urăm cele bune! 
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PUITS DE LUMIÈRE  //  FÂNTÂNI DE LUMINĂ  

fragment 
 
 
Si je te disais que je croyais 
être poète, je ne le serais 
déjà plus... 
Un souffle et la parole 
s’envole, vous livre à ce que 
vous étiez avant d’être rêvé 
par le poème. 
Lui, seul, fait de vous 
l’invité, l’invité très 
temporaire... 
 
Cette main qui écrit ne 
connaît que l’espace, celui 
de ton corps et du mien, elle 

 De ţi-aş mărturisi cum că 
sunt un poet, pe dată nu aş   
mai  fi... 
O boare doar şi cuvintele 
zboară părăsindu-vă acolo 
unde eraţi înainte de a fi de 
poem visaţi. 
Doar oaspe vă vrea, numai 
El, un oaspete foarte 
vremelnic... 
 
Astă mână ce scrie, numai 
spaţiu-l cunoaşte, al corpului 
tău şi al meu, ea n-are habar 

JEAN  DUMORTIER 
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ne connaît pas le rêve qui 
l’entoure et qui s’enfuit dès 
qu’elle veut en prendre la 
mesure. 
 
Cette main, aboutissement 
de la terre, estacade sur la 
mer, ne connaît rien aux 
courants, aux remous où 
demain portera le voyage 
aux extrémités du monde. 
 
Cette main qui se prend à 
écrire « je veux être poète, je 
veux en payer le prix »... 
 
Et voici que le bras s’enfle, 
et le thorax, c’est comme un 
voilier amarré prêt à quitter 
le corps... 
«Mais oui, mais oui les vents 
te seront favorables», souffle 
la sirène. Et le phare 
d’illuminer le port et le chenal 
par où se glissera la main... 
 
Et la ville même de dresser 
la tribune qui, elle, sait que 
c’est toutes lumières éteintes 
que le poème serait passé 
par là... 

de visarea ce o înconjoară şi 
dispare, de cum ea se 
nevoieşte să îi prindă 
măsurile. 
 
Astă mână, prelungire a 
ţărmului, punte'nspre mare, 
de curenţi nicicum ştire n-are, 
de vâltori, când mâine 
călătoria şi-o va purta spre 
fruntarii de lume. 
 
Astă mână care cutează a 
scrie « poet vreau să fiu, 
oricât ar fi să mă coste... » 
 
Şi subit, braţul se umflă, şi 
pieptul, ca şi cum un velier 
ancorat e pe cale să se 
desprindă de corp... 
« Aşa, aşa, vânturi prielnice 
fi-vor... ». şopoteşte sirena. 
Şi farul scaldă portu-n 
lumină, şi canalul pe unde 
mâna se va strecura... 
 
Şi însuşi Oraşul făcu o 
tribună ce ştiù, numai ea, că 
– pe subt luminile toate 
stinse –, poemul se 
strecurase pe-acolo... 

 
(versiune românească de Nicolae Ciobanu-Roman) 
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TERRE D’ARGENCE  //  TĂRÂMUL ARGENŢIEI 

  
 
“La Poésie ne devrait pas se vendre pas plus que les 
fleurs...” (Jean Dumortier) 

“... cum flori de  vânzare  nu-i bine să fie,  de-asemeni nici  
Poezie !...” 
 
 

S’enfuir du soi où l’on 
étouffe des autres. 
      Le ravir en amont, lui 
faire rendre gorge, pour qu’il 
écarte les ailes plutôt que de 
se tenir, là, frileux du monde. 
       
S’intégrer au paysage, 
s’effeuiller pour recomposer le 
terreau. Retrouver Crusoé au 
fond de l’île oů il était enfoui. 
Tenter avec  lui, avec soi, le 
jeu du miroir et de la marelle. 
       Revenir aux voyelles 
dont on a perdu l’usage. 
       Reprendre la cognée, 
fendre la rivière et la langue 
de bois, tailler le ciel pour 
retrouver le cercle vital, être 
l’arbre dans un accord 
d’entrailles. 

 Să fugi din sinele-n care de 
alţii te'năbuşi. 
   Să îl sileşti spre amonte, 
duhul să-şi deie, ori din aripi 
să bată, decât să se ţină de-o 
parte, de lume speriat. 
 
Să fii desfrunzindu-te peisaj, 
spre-a recompune mraniţa. 
Pe Crusoé să-l afli-n adâncul 
de insulă-n care se pitise. Cu 
el să încerci, cu de sine, joc 
de-a oglinda, şotronul. 
     Apoi să re’nvii în vocale 
al cărora uz s-a tocit.  
     Baltagul să-apuci, să 
despici râul şi limba de lemn, 
cerul să-l spinteci, să-i afli 
cercul vital, copacul să fii, 
într-un acord visceral. 
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On pourrait déjà renoncer  
ici  sans surprise... 
   Quelques rumeurs glissent 
en leurs gîtes diurnes, 
réminiscences de marais au 
collet de l’instant. 
L’espace a goût de sommeil 
en ses veines  blanches... 

Am putea deja renunţa, aici 
nici surpriză-i... 
     Câteva zvonuri alunecă 
înspre-a' lor vizuine diurne, 
reminiscenţe de mlaştini pe 
gulerul clipei. 
Spaţiul are gust a somn în 
vinele-i albe... 

 
Turbulence aux flancs de la 
tornade,  
        geyser jaillissant aux  
rives de l’oeil... 
 Cadence vive jusant 
d’Irlande se retirant où le ciel 
est écueil  et récif... Tombe 
toute la fatigue des corps 
comme fièvre à la frange de 
mars... 
    Les tourments s’agrippent 
à la débâcle quand les nuages 
s’emportent  à  l’injure du  
jour. 

  

       Turbulenţă-n sânul 
tornadei,  
     gheizer zbucnind la 
ţărmuri de ochi... 
       Cadenţă vie, mareea 
Irlandei se trage spre cerul 
de stânci şi corali...  
Scade truda toată din trupuri 
cum febra la mugur de 
mart'... 
    Frământările roiuri se 
adună-n derută, pe când nori 
se-ntărâtă spre dezicerea 
zilei. 

 
Fleuve des neiges,   
langue de mer,  tes abandons 
font de tes coudes  les  
criques de ma  paresse, 
chevaux de verre où rament 
mes  jours.... 
    Fleur aux écharpes de 
moire que la lumière  tamise  
au  pied de la falaise, tes 
fonds polissent les os trop 

  
Fluviu-al zăpezilor,  
  limbă de mare, uitările-ţi 
din coturi fac lavre pentru-a 
mea lene, căiuţi de sticlă-n 
care zilele-mi lopătează... 
   Floare-n dungi moarii ce 
le cerne lumina spre picior 
de faleză, adâncimile-ţi 
lustruiesc prea bine-
aranjatele oase ale himerelor  
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bien rangés de nos  chimères. 
 Fleuve d’été ourlé 
d’écumes où l’ivresse s’at -
tarde dans le regard sous les 
brisants de chiste. 

noastre. 
    Văratec fluviu cu spume 
tivit, prin care beţia întârzie-n  
priviri, pe sub brizanţii din 
şist. 

 
 

(dat în româneşte de Nicolae Ciobanu-Roman,  
remaniat 26-31 aug. 2013) 

 
 

 
 
 
BAUME DES REGARDS  //  BALSAM AL PRIVIRILOR 
 
Moto:  
Un ami-poète, m’a-t-on dit 
un jour, „c’est une lampe 
qui brûle quelque part. De 
temps à autre, la vie s’avise 
d’être bonne. Quand elle y 
pense...” 
    Oui, nous sommes tous 
responsables de nos paroles 

 Un prieten-poet, mi se 
zise’ntr-o zi, e „o lampă ce 
pe undeva arde. Din vreme-n 
vreme, viaţa-mi dă semn că-i 
bună lumina-i. Când la el 
ea gândeşte…”  
   Da, noi toţi răspunzători 
suntem de vorbele noastre. 

 
 

(Jean Dumortier – Baume des regards.  
Le Non-Dit a.s.b.l., [2010], Coll.Parole, p.98.  

Trad. sept. 2013, Nicolae Ciobanu-Roman) 
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Meditaţia finală din Baume des regards, p.100 

 
 
Comme on sera demain sans 
mythe aucun pour nous 
accompagner, absents à 
l’ancienne substance, 
n’ayant en d’autre doute que 
d’avoir vécu la-bas, un jour 
très lointain, si lointain que 
tout vacillement s’était 
perdu dans l’azur... 
 
Nous n’avions plus a nous 
soucier d’être un archipel 
aux euax douces pour le 
coucher de soleil du poète...  
 
Là-bas, on garderait de nous 
ce portrait de com-muniant 
que l’on glissa entre deux 
pages aux tran-ches dorées, 
compressées à jamais 
jusqu’à la mise en vente 
pour un prix dérisoire dans 
une ruelle de village...  
 
Comme on avait espéré sous 
d’autres auspices que nous 
vivrions dorénavant dans 
l’immobilité, plus aucun 
signe n’apparaîtrait aux 
yeux de ceux restés là-bas.  

 Cum, mâine vom arăta fără 
de nici un mit întru însoţire, 
lipsă din străbuna substanţă, 
neavând între altele, decât 
îndoială de-a fi trăit pe 
acolo, într-o zi foarte 
îndepărtată, pe-atâta încât 
orice clătinare se va fi 
pierdut în tării… 
 
Nu mai aveam griji de-a ne 
face să fim un arhipelag cu 
ape tandre întru hodina 
soarelui poetului…  
 
Aici, se va păstra din noi 
acel portret de împărtă-şitor 
ce se va strecura între două 
file cu daurite canturi, 
pentru vecie pre-sate, până 
la scoaterea spre mezat 
pentru doi bani pe o uliţă de 
cătun... 
 
Cum speraserăm noi sub 
alte auspicii că vom vecui 
de-atunci [încoace] în 
imobilitate, nici vreun semn 
nu va apare-n privirile celor 
aicea rămaşi.  
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    Nous resterions sous la 
pleine lune cette ombre qui 
danse et danse parce qu’elle 
a partagé ses pas, avant que 
ne survienne l’aube sous la 
paupière du ramier...  
 
      La dernière étoile 
s’éteignait à l’ouest, sourire 
figé pour l’âme qui se 
dénude...  
 
    Nous, de terre rendue aux 
ténèbres pour ceux que nous 
avons laissé(s)* sur la rive, 
nous voici dans vos 
soupentes, n’ayant plus 
d’autre désir que d’être 
l’évasion secrète de votre 
mémoire... 

   Vom rămâne subt luna 
deplină acea umbră ce joacă 
mereu fiindcă şi-a risipit 
paşii mai ’nainte de ivirea 
zorilor sub a guleratei 
columbe pleoapă... 
 
    Ultima stea se stingea-n 
asfinţit, îngheţat zâmbet  
pentru sufletul ce se 
dezgoleşte… 
 
     Noi, cei din ţărnă redată 
tenebrelor după cei lăsaţi 
încă la mal, iată-ne-n 
bagdadiile voastre, ne mai 
râvnind alta, decât să fim 
evadarea tainică a memoriei 
voastre… 
 

 
 
 
 
 
 

*** 
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Suzana Bantaş (n. 1922), fiica profesorului, poetului şi 

traducătorului Mihail Bantaş (1890-1959) (pe care l-am 
prezentat în numărul anterior al revistei FERESTRE), sora 
reputatului profesor de limba engleză, traducător și lexicograf 
Andrei Bantaș (1930-1997), şi-a dedicat întreaga viaţă Binelui 
şi Frumosului, iubind profund oamenii şi străduindu-se să-i 
ajute şi să-i cultive pe orice cale. A profesat medicina până la 
vârsta de 72 de ani. Este membră a Cenaclului de Arte Plastice 
al Medicilor „Ion Ţuculescu” din 1973, având până în prezent 
peste o sută de expoziţii de grup sau personale. Din 1969 
contribuie constant cu eseuri, recenzii de carte şi note despre 
evenimente culturale, muzicale şi plastice la revista „Viaţa 
Medicală”. La cei 91 de ani împliniţi, este în continuare activă, 
participând la evenimente culturale şi artistice. Am rugat-o să 
ne povestească despre viaţa sa şi ne-a trimis materialul 
autobiografic ce urmează. 
 
 

SUZANA BANTAŞ, 
medic-pictor  
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Cine eşti, dr. Suzana Bantaş? 
 

Am primit numele de SUZANA după ce mama – 
îndrăgostită de poezia eminesciană – şi tatăl meu, Mihail 
Bantaş – profesor de limba franceză, filosof, poet – au căutat să 
dea un nume romantic primului lor copil. După ce au încercat 
întâi să găsească un nume cu rezonanţă literară (Cezara, 
Virginie, Micheline…) au decis în cele din urmă să port 
numele celei mai bune prietene şi colege de facultate a mamei. 
Aceasta era Suzana Tannenzaft, sora cineastului „Pathé-Natan”, 
ajuns la Paris. Totuşi, mai la început eram Coca, Cocuţa, ca 
orice bebeluş. Mi-au spus apoi Suzette, diminutiv după o 
revistă de copii la modă, La Semaine de Suzette. Copiii îşi spun 
şi ei numele cum pot: eu, probabil neputând să pronunţ litera S, 
spuneam că mă cheamă Dudeta, şi aşa am rămas multă vreme 
pentru tovarăşii de joacă: Mihu, fratele meu mai mic, nepoţii 
profesorului A. C. Cuza, fraţii Rodica, Sanda, Radu şi Răzvan, 
apoi alţi doi prieteni, Iliuţă şi Geta, toţi în aceeaşi curte, o liotă 
de năzdrăvani ce alergam prin curţi şi grădini, căţăraţi peste 
garduri. După aceea am devenit Suzi, Zuzi, Suzeta. Abia la 
şcoală am fost declarată oficial Suzana, în catalog. Târziu am 
aflat că eram, după numele din calendar, o mucenică, 
sanctificată pentru că a rămas credincioasă soţului, în ciuda 
intenţiilor rele ale unor curtezani bătrâni. Etimologic, sho-
shana este numele crinului sălbatic, o plantă din câmpiile 
Palestinei iudaice. Un nume poate influenţa sau marca traseul 
vieţii cuiva, iar cum în istoria ţării noastre s-a trecut de la 
influenţe naziste la impuneri comuniste, cartea mea de vizită, 
cu numele „Suzana”, a fost mereu „studiată” cu multe 
suspiciuni şovine. 
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Întotdeauna am avut o tresărire la pomenirea datei 
naşterii mele (28 mai 1922). În adolescenţă mi se părea un 
fenomen întâmplat prea curând, eu doream să fiu cât mai 
repede „mare”, adultă. Apoi însă feminitatea şi-a pus amprenta 
şi m-a determinat, instinctiv, să-mi ascund vârsta în faţa 
prietenilor, a colegilor sau cunoscuţilor. Pe de altă parte, 
preocupată de destin, am cercetat influenţele astrologice ale 
zodiei Gemenilor, dublă, de aer şi pământ.  
 M-am născut la Focşani, în Vrancea. În acel an, tatăl 
meu era numit profesor de franceză şi filosofie la Liceul Unirea. 
Locuiam într-o casă închiriată de la o profesoară pe strada 
Cotul Oancei (se pare că există încă). Drept leagăn am avut o 
lădiţă de zahăr, o cutie destul de mare ca să pot fi culcată acolo. 
Am fost crescută strict, după indicaţiile dintr-o carte medicală 
franţuzească cu principii foarte riguroase de îngrijire a 
copilului: plângeam de foame, dar nu eram alăptată (natural) 
decât la două ore şi jumătate, şi doar timp de douăzeci de 
minute, chiar dacă nu eram încă sătulă! 
 După un an, părinţii s-au întors la Iaşi, în casa 
părintească a mamei de pe strada Carol, vizavi de grădina 
Copou şi de teiul lui Eminescu. Am copilărit normal, 
înconjurată de dragoste, în sistem „englezesc”, cu învăţătură, 
cultură şi mult sport. Îndatoririle de cunoaştere şi respectare a 
igienei şi a regulilor de politeţe ne erau explicate cu stăruinţă, 
ca fiind o necesitate, până când înţelegeam.  
 La şase ani şi trei luni am mers la Şcoala Primară de 
Aplicaţie, pe lângă Şcoala Normală de Învăţători din Iaşi. Am 
rămas cu câteva amintiri mai deosebite: colegul meu de bancă, 
Cezar, aşeza o riglă între noi ca să nu-i depăşesc „proprietatea” 
şi mă pedepsea când treceam cu cotul dincolo! Apoi, într-o 
iarnă grea, cu movile mari de zăpadă în curtea şcolii, am sărit 
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din joacă în mijlocul uneia şi am rămas înţepenită până când a 
observat profesoara că lipsesc din clasă. Colegii plecaseră la 
oră şi mă uitaseră acolo, dar am fost salvată la timp! Altă dată – 
întâmplare de care mă ruşinez – eram pedepsită pentru ceva, în 
genunchi, în faţa clasei. Tocmai atunci a sosit o inspecţie 
şcolară, cu tatăl meu delegat! Ca şi cum n-ar fi observat, a 
trecut mai departe vorbind, iar învăţătoarea mi-a făcut un semn 
discret să dispar. Dar oricâte pozne am făcut, la sfârşitul clasei 
a IV-a citisem toată biblioteca şcolii… 
 La zece ani eram elevă în clasa I (a V-a de azi), prin 
concurs de intrare, la Oltea Doamna, liceu de stat. După 
principiul democratic al tatălui meu, profesor, trebuia să fiu 
alături de colege, fără privilegii. De fapt, îmi amintesc că, la 
început, am urmat aproximativ un an la grădiniţa 
„protipendadei” pe lângă biserica Notre Dame de Sion, cu 
program prelungit, ca să învăţ franceza de la sursă. Fiind însă 
mereu bolnavă şi stând mai mult acasă, rezultatul a fost că am 
reţinut doar Bonjur ma mère. Ceea ce nu a ştiut nimeni este că 
eram slabă şi pentru că, la masa comună de prânz, strecuram 
toate porţiile mele dolofanului Răzvănel, prietenul meu, fără să 
se observe că nu înghiţeam nimic! 
 Să revin însă la atmosfera intelectuală deosebită, rămasă 
ca tradiţie la Liceul Oltea Doamna, de la întemeierea sa de 
către primul director, profesorul Titu Maiorescu. Nu pot uita 
profesoarele conştiincioase şi devotate. La Ştiinţe Naturale era 
domnişoara Camelia Nădejde, fiica liderului socialist Ion 
Nădejde şi scriitoare, sub pseudonimul Lucia Mantu. Avea 
nişte ochi verzi, melancolici, şi o voce caldă, convingătoare, 
încât învăţam orice de dragul ei. La Istorie era domnişoara 
Ortansa Grecea. Ne-a explicat, în lecţii de nivel universitar, 
principiile ce guvernează lumea, relaţiile economice şi politice 
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între state, echilibrul puterilor, curentele literare şi artistice din 
Antichitate până atunci (1939), principii şi azi valabile, şi care 
– dacă ar fi cunoscute şi aplicate – ne-ar permite să putem 
judeca viitorul evenimentelor, într-o viziune general admisă. 
La Franceză, după domnişoara Sturza, mai interesantă era 
doamna Lidia Baldovin, de la care am învăţat toate secretele 
limbii şi literaturii, deşi se vorbea franceza şi la noi acasă, mai 
ales pentru probleme „dont il ne faut pas parler devant les 
enfants”. O notă: aceste profesoare participau la întrunirile 
cercurilor literare (urmaşele Convorbirilor Literare) ale 
revistelor Viaţa Românească şi Însemnări ieşene, şi toate erau 
mari „admiratoare” ale scriitorului G. Topârceanu, rivalele 
poetei Otilia Cazimir! 
 Îmi amintesc un episod „istoric”: în clasa a IV-a de 
liceu (a VIII-a de azi) am primit un premiu pe ţară la Istorie, ce 
urma să-mi fie înmânat chiar de profesorul Nicolae Iorga, în 
cadrul unei adunări solemne la Teatrul Naţional „Vasile 
Alecsandri” din Iaşi. Ce emoţie poate simţi un copil de 13 ani 
ce păşeşte pentru prima oară pe o scenă imensă, luminată 
puternic, înconjurată ca de o peşteră întunecată din care 
strălucesc câteva chipuri de spectatori, când deodată îi apare în 
faţă un „sfânt”! Profesorul Iorga părea foarte înalt şi aproape că 
m-a acoperit cu barba stufoasă, albă, când s-a aplecat să mă 
felicite şi să-mi înmâneze diploma. Mi se părea o statuie. Cred 
că am mulţumit şi m-am strecurat repede în culise, fără să 
realizez importanţa momentului, atunci.  
 O cotitură a vieţii a apărut puţin mai târziu. În clasa a 
VII-a (a XI-a de azi), ceva – soarta? – a determinat o schimbare 
pe linia traseului şcolar normal. În vacanţa de primăvară am 
fost invitată la Balul Copiilor organizat de Crucea Roşie la Iaşi. 
Acolo, am privit cu ironie înfăţişarea simandicoasă a 
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matroanelor din comitet, ce stăteau în fotolii pe margine şi ne 
oferiseră, din economie doar nişte „uscăciuni”, îmbiindu-ne „să 
ne distrăm dinţii”, în loc de dulciurile aşteptate. Ei bine, la 
exact 10 zile de la întâlnirea cu cei mici am fost diagnosticată 
cu reacţia Dick, pozitivă pentru scarlatină. În anii 1937-1938 
era probabil încă neexperimentată şi de aceea semnul meu, o 
pată roşie pe antebraţ, a fost fotografiat şi trecut în articolele de 
specialitate, ca dovadă a eficienţei testului. Internată de urgenţă 
la contagioşi pentru 6 săptămâni, în atmosfera ştiinţifică din 
spital (cu unele amintiri nostime), m-am decis dintr-odată, am 
hotărât să termin repede liceul şi să devin studentă la Medicină. 
Părinţii mi-au adus cărţile de clasa a VII-a, ultima de liceu (a 
XII-a de azi). Păcat că au trebuit arse. Ideea a persistat şi, la 
sfârşitul lunii iunie, am terminat examenele curente, absolvind 
clasa şi o jumătate din clasa următoare. Mi-a rămas în amintire 
una din peripeţiile amuzante de la examenul de limba greacă: 
n-aveam dicţionar şi am rugat colega de bancă să-mi permită 
să-l folosesc pe al ei, deja rupt în două; mi-a dat o jumătate, dar 
ne ciocneam în căutări aşa că până la urmă mi-a luat bucata de 
dicţionar înapoi. Astfel, a trebuit să traduc textul O Nilos 
Potamos (Fluviul Nil), spre sfârşit, numai după propriile intuiţii 
lingvistice. Învăţatul nu a m-a împiedicat să mă bucur de o 
vacanţă la Sângeorz Băi, tocmai spre Maramureş. O paranteză: 
noi, copiii, vizitam mereu alte staţiuni balneare cu efecte 
favorabile pentru tratamentul tatălui, ca să cunoaştem locuri 
noi din geografia ţării. Printre plimbări, am învăţat restul 
materiilor şi disciplinele pentru bacalaureat. În septembrie 
1939 Europa era deja în război, tocmai când trebuia să-mi aleg 
calea, drumul de realizare în viitor. Pentru alegerea facultăţii, 
mama nu a fost de acord cu medicina, „o meserie neadecvată 
pentru fete”, şi a insistat să devin pictor şi să mă înscriu la 
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concurs, în aceeaşi toamnă, la Academia de Belle Arte. Eram 
pregătită pentru Arte, luasem lecţii de pian cu un cunoscut 
profesor de la Conservator, dar renunţasem descurajată de 
aprecierea lui că sunt ca o pisică, fără forţă la atingerea clapelor, 
de pildă la Mozart, partea Alla Turca, unde era indicat un 
energic fortissimo… Luasem totodată şi lecţii de pictură cu un 
profesor venit de la Paris şi influenţat de impresionişti, Ion 
Marşic. Acesta mi-a încurajat talentul invitându-mă, în 1938, 
să expun alături de el, în Iaşi, la galeriile din strada Lăpuşneanu. 
La alegerea facultăţii, eram conştientă că nu se poate trăi numai 
din artă – văzusem pictori cu tablourile întinse pe gard, la 
vânzare, mai ales în acele timpuri –, de aceea am insistat să mă 
prezint la concurs şi la Facultatea de Drept. Aşa am reuşit să 
fiu admisă concomitent la Drept şi la Belle Arte. La 17 ani 
eram studentă. În anii următori, războiul devenise o realitate, 
cu bombardamente (eram la 20 km de graniţa cu URSS), 
retrageri şi refugiu de la Iaşi la Petroşani, cu toată familia (22 
martie 1944).  
 Între timp mă căsătorisem cu „un erou” rănit în război şi 
aşteptam un copil. Am fost grăbită în toate, poate din obsesia 
că viaţa e prea scurtă pentru a-ţi realiza idealurile.  
 Ajunsă la Bucureşti, găzduită la rude, mi-am dat totuşi 
diploma de Belle Arte cu profesorul Jean Steriadi, pe care îl 
admiram pentru coloritul impresionist. Nu m-am înscris la 
profesorul Ressu deoarece părea mai rigid în concepţii.  
 În 1945 am fost nevoită să caut un loc de muncă. Pentru 
că aveam licenţa în Drept din 1943, am cerut ajutorul foştilor 
mei profesori G. Zane şi G. Fotino. Înainte de a fi prea târziu 
(cei doi au fost ulterior arestaţi), am fost angajată ca bibliotecar 
la Facultatea de Ştiinţe Juridice. Refuzasem numirea în 
magistratură ştiind că urmează o perioadă „grea”. Ca urmare a 
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schimbării regimului politic, din 1945 am trăit printre valuri şi 
ameninţări comuniste, iar ameninţarea de a fi epurată din acel 
viespar politic a plutit permanent asupra mea. Am luat o 
decizie, neobişnuită: să mă îndrept spre o meserie 
independentă. M-am întors la prima dragoste, am dat concurs 
la Medicină şi am redevenit studentă. Am urmat Facultatea de 
Medicină Generală între anii 1952-1958, iar la absolvire am 
fost repartizată la Spitalul din Slobozia, navetistă la peste 100 
km de casă şi familie, medic stagiar la secţiile de Ginecologie 
şi Chirurgie.  
 În decembrie 1958 eram în faţa unei noi situaţii 
deosebite, cu răspundere pentru viaţă. Oarecum şefă la 
Maternitate, aveam grijă de protecţia mamei şi copilului, de 
fapt a femeii în general, aşa cum îmi dorisem. Realitatea căpăta 
o altă înfăţişare. În lupta pentru viaţă, unde afară de abilitate 
contau şi secundele, doar diagnosticul rapid şi precis putea 
asigura succesul actului medical. Fără să fiu întrebată ce 
experienţă am, primeam la prima oră teancul de foi de 
observaţie pentru internările din ziua precedentă, de completat 
cu anamneza şi consultul de rigoare pe aparate. Alergam 
imediat la policlinica din apropiere, pentru 2-3 ore de 
consultaţii, şi reveneam la cele două secţii, în două pavilioane 
separate, la distanţă, după sistemul vechi de organizare. Adesea 
intram în operaţie ca mâna a doua pe lângă şeful meu, dr. 
Pătrăşcanu, sau făceam singură chiuretaje planificate (permise 
pe atunci), apoi asiguram contravizita şi gărzile de noapte, iar 
dimineaţa, după controlul alimentelor la bucătărie, eram 
„proaspătă” pentru a continua. Afară de cazurile simple, 
rezolvate „pe bandă”, ca la orice spital de raion de provincie cu 
zeci de comune arondate, când puteam participa la câte 10 sau 
chiar 15 operaţii de apendicită pe zi (vara erau cele mai multe), 
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aş aminti doar unele întâmplări mai deosebite, pentru 
învăţătură. În primele zile de stagiu din policlinică, fără 
experienţă practică, am trimis la Bucureşti un „caz special”, o 
ţărancă de 51 de ani, aflată în menopauză de multe luni – nici 
ea nu mai ştia exact de când, „cam de pe la culesul mazării”, 
pentru, credeam eu, o tumoare uterină uriaşă. A fost trimisă 
înapoi cu diagnosticul subliniat, cu reproş, de „sarcină luna a 
5-a!!! în evoluţie”. Sau un alt caz: o tânără nevastă de bulibaşă, 
însoţită de toată şatra, a fost adusă la policlinică pentru colici 
abdominale. Am diagnosticat urgent o sarcină extrauterină,doar 
prin examen clinic, iar tânăra a fost salvată într-o oră, prin 
operaţie. Nu mai spun ce drăguţă era când am găsit-o dichisită 
de asistente, în pat la spital. Dar câte sarcini extrauterine n-am 
salvat în cursul anilor! 
 Aş mai relata unul din cazurile deosebite petrecute la un 
spital de provincie, în acea epocă de criză, fără mijloace 
sofisticate la îndemână: în plin viscol, a ajuns în faţa spitalului, 
venită de la peste 20 km într-o căruţă cu coviltir, o pacientă pe 
care am asistat-o de urgenţă, urcată chiar în căruţă. Gravida era 
în expulsie, cu dilataţie mare, se vedea deja capul fătului. Totul 
s-a desfăşurat ca la carte şi am predat copilul moaşei venită în 
fugă cu instrumente şi scutece, odată cu targa adusă de sanitari. 
Amândoi, mama şi pruncul, au ajuns cu bine în salon.  
 În aceeaşi iarnă, 1959, aproape tot personalul spitalului 
lipsea, din cauza unei epidemii de gripă. De la secţia de 
ginecologie am fost chemată urgent la pediatrie, unde aveau un 
copil în comă ce nu răspundea la stimuli. Venită de afară, m-a 
frapat un miros aparte şi am întrebat: „Ce-aţi băut aici?” Atunci 
ne-am dumirit toţi şi am pus diagnosticul, „ştiinţific”, de copil 
„beat turtă”. A fost trezit în câteva minute, cu tratament. 
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Părinţii şi-au dat şi ei seama că lăsaseră copilul, în vârstă de 
vreo 4 ani, la masă, de unde golise resturile de tărie din pahare.  
 Îmi revine în minte şi cazul tragic al unei inginere dintr-o 
comună alăturată care a fost adusă în colaps, după ce folosise o 
metodă empirică de avort: îşi introduse în vagin o tijă de 
muşcată, plantă toxică ce provoacă contracţii puternice. 
Pacienta a făcut stop cardiac pe masa de operaţie. Câţiva ani 
mai târziu am asistat la un caz asemănător, la camera de gardă 
a Spitalului de Urgenţă „Floreasca” din Bucureşti, unde a fost 
adusă în comă, tot pentru avort septic, o tânără studentă care, în 
ciuda eforturilor medicilor, n-a mai putut fi readusă la viaţă.  
 Din 1959 am fost transferată la Circa Sanitară din 
comunele Mihai Bravu şi Vlad Ţepeş, pe atunci în raionul 
Giurgiu, la doar 32 km de Bucureşti. Acolo am avut altfel de 
aventuri medicale. Poate voi povesti vreodată cum am 
participat împreună cu preotul, învăţătorul şi primarul la 
campania de convingere a sătenilor să accepte colectivizarea 
(am dat prim ajutor unui ţăran căzut dintr-o nişă de deasupra 
uşii de la intrare, unde se ascunsese ca să nu semneze), sau cum 
alergam prin pădure cu jandarmi şi cadre sanitare să găsim câte 
o mamă fugită cu copilul ca să nu i-l vaccinăm contra bolilor 
infecţioase ale copilăriei. A fost menţionată în ziar atingerea 
procentului de 0 (zero) mortalitate infantilă acolo. În fiecare 
comună am înfiinţat câte o casă de naştere. Pentru asta s-au 
cărat cu trenul, cu căruţa şi cu spatele paturi de la Spitalul TBC 
Grădiştea, aflat la câţiva kilometri. Pe vremea aceea încă se 
mai depistau cazuri de tetanos sau poliomielită, despre care azi 
nici nu se mai aude, şi chiar existau păduchi şi râie. În aceste 
condiţii de navetă, am reuşit să mă ţin la curent cu noutăţile 
medicale şi aşa a început a treia etapă a carierei mele 
medicale… 
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 În 1962, prin concurs, am revenit la Bucureşti, ca medic 
de urgenţă la Salvare. Am considerat că acela era locul unde se 
putea practica adevărata meserie de a salva oamenii, liber de 
prejudecăţi şi deosebiri. Acolo, aflat în faţa necunoscutului, 
doar cu o trusă portabilă, medicul trebuie să pună un diagnostic 
şi să rezolve o situaţie cu bine, readucând pacientul la starea de 
sănătate. În cazurile grave, stabilizam pacientul şi apoi îl 
transportam către o unitate spitalicească, pentru a beneficia în 
continuare de o dotare tehnică adecvată. Aveam şi pe atunci 
aparatură portabilă EKG şi bineînţeles oxigen, în rest însă ne 
bazam pe noi, pe examenul clinic. În timp, am acordat asistenţă 
specializată în peste 20.000 de cazuri. E greu de închipuit prin 
câte peripeţii treceam ca să ajungem la timp, noaptea şi mai 
ales iarna, prin toate coclaurile periferiilor bucureştene, unde 
era nevoie de ajutor calificat. Uneori, în situaţii disperate când 
pacientul nu putea fi transportat, era necesară supravegherea 
ore în şir, până se compensa un edem pulmonar acut sau o 
insuficienţă respiratorie.  
 Ca medic de urgenţă, aveam obligaţia să improvizez, să 
folosesc orice mijloc pentru a-i scoate din primejdie pe bolnavi. 
Geanta cu trusa de urgenţe era plină cu tot felul de 
medicamente şi materiale indispensabile, şi totuşi uneori, 
departe de spital, împrejurările din teren depăşeau posibilităţile 
medicale. Dar, cu ajutorul învăţăturii şi a Celui de Sus, an de 
an am salvat vieţi şi am rezolvat cu bine cazurile aduse de 
soartă. Condiţia principală era de a fi calm, inventiv, 
îndemânatic şi de a putea deschide imediat „sertarul” memoriei 
cu cele învăţate, pentru a aplica, fără ezitare, tratamentul. Am 
rezistat la stres. Se spune că femeile leşină abia după trecerea 
primejdiei; eu simţeam o relaxare. De exemplu, trebuia să fii 
capabil să injectezi intravenos o substanţă unui pacient căzut la 



FERESTRE anul IV, nr. 4 (12), nov. 2013 

 
 

  26 
 
 

pământ, cu venele colabate, în orice venă reuşeai, chiar într-un 
deget sau în locurile clasice de mare risc, pentru a rezolva criza. 
Cazurile grave de come, sufocări, edeme glotice sau arterite 
erau „pâinea zilnică” şi mai ales nocturnă a medicului. 
Sloganul de rutină nu era carpe diem ci carpe momentum – nu 
trebuia pierdută clipa de concentrare a conştiinţei, atunci când 
răspundeam de viaţa unui semen ce nu trebuia să moară. Din 
toată experienţa am înţeles că nu trebuie să faci economie de 
dragoste, forţă, inteligenţă, îndemânare. Cine găseşte scuze 
pentru a justifica eşecul nu este făcut pentru sacrificiul de 
medic devotat. Medicina înseamnă abnegaţie; ea nu poate ceda, 
mai ales astăzi, sub influenţa greşit înţeleasă a unui capitalism 
de consum, a dorinţei de câştig în orice condiţii. 
 Zilele şi nopţile de la Salvare aveau un ritm epuizant, cu 
gărzi supraaglomerate. În 1965 am suferit un accident de 
muncă, pe ambulanţă, în timp ce mergeam noaptea la un caz. 
Am avut un traumatism cranian, cu fractură, care a necesitat o 
pensionare de gradul II timp de câteva luni, apoi de gradul III. 
Mi-am schimbat încadrarea şi, după examenele de rigoare, am 
devenit medic specialist în urgenţe medico-chirurgicale. 
 Brusc, însă, Organizarea Sanitară a hotărât o 
restructurare pentru a mai face economie. În noiembrie 1969 au 
alungat mai mulţi medici din Bucureşti, expediindu-i în 
provincie. Eu am ajuns la Bacău, dar medicul-şef de acolo, 
după ce mi-a studiat dosarul, mi-a spus: „Mergeţi înapoi la 
Bucureşti, unde sunteţi necesară”. Au urmat mai multe 
peregrinări pe la unităţile din capitală, la Spitalul Bucur, secţia 
Electrotehnică sau Abator, apoi la cabinetul medical al 
Spitalului de Studenţi de la Institutul de Construcţii. În 1976 
am fost trimisă la Spitalul Vasile Roaită – Griviţa (numit acum 
Sf. Maria), secţia Spitalului Poligrafic Casa Scânteii. Am 
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rămas acolo 18 ani, până la ultima pensionare, în 1994. Mi-au 
fost repartizaţi în „parohie” aproximativ 2300 de salariaţi, 
tipografi. În cadrul Scânteii aveam secţiile Tiefdruck şi Tesa, 
iar extern, Poligrafia 13 Decembrie şi, mai târziu, Institutul de 
Geodezie (IGFCOT) şi Centrul de Calcul (CICMAIA). A 
trebuit să fac EMC (educaţie medicală continuă) avant la lettre, 
să studiez, să mă documentez la zi despre legislaţie şi medicina 
muncii, despre probleme de toxicologie şi protecţia muncii. 
Populaţia feminină fiind preponderentă, am revenit la aria mea 
de interes, cu controale stricte de prevenire a cancerului şi 
examinări periodice cito-Papanicolau şi TBC, cu deplasarea 
unităţilor radiologice în fabrică. Am lucrat atunci, la Policlinica 
şi Spitalul Scânteia (devenit, mai târziu, al Presei Libere) într-un 
colectiv condus cu multă pricepere şi suflet de doamna 
(„tovarăşa directoare” doar în faţa autorităţilor) Dr. Elena 
Cotae.  
 Se spune că vremurile fericite nu au istorie, dar, de fapt, 
am prins multe evenimente medicale şi politice (eram de gardă 
la spital în nopţile Revoluţiei). În orice caz, la Scânteia munca 
se desfăşura normal, iar în timpul gărzilor de la spital urgenţele 
erau mai rare, bolnavii internaţi fiind ţinuţi sub supraveghere 
mai multe zile. Am simţit nevoia şi am avut ocazia de a mă 
întoarce la exprimarea artistică – favorizată şi de aşezarea 
pitorească a policlinicii, spre marginea oraşului, cu perspective 
văzute de la înălţimea etajelor IV şi V ale Scânteii. În timpul 
liber am început să fac schiţe şi acuarele, privind înspre Vila 
Minovici şi Parcul Herăstrău, şi uneori chiar munţii care 
apăreau la orizont, pe vreme bună. Abia în anii 1972-1973, 
după plecarea de la Urgenţe, am avut timp să revin la pictură, 
apropiindu-mă de alţi pictori amatori. Între aceştia am găsit şi 
un grup separat al medicilor-pictori care înfiinţaseră Cenaclul 
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de Arte Plastice al Medicilor – „Ion Ţuculescu”. De când m-am 
alăturat Cenaclului am lucrat multe tablouri, pe care le-am 
expus an de an în diverse expoziţii de grup şi personale, ca un 
alt mijloc de comunicare cu cei din jur.  

50 de ani de carieră medicală îmi permit să trag unele 
învăţăminte pe care aş încerca să le ofer medicilor începători, 
pentru a deveni medici remarcabili: 

1. Pacientul este fratele nostru, o continuare a 
personalităţii noastre. Noi ne împlinim în simţiri dacă-l 
sprijinim să-şi deschidă sufletul pentru amănunte anamnestice 
semnificative pentru conturarea cazului. O dată, după ce 
„descususem” o pacientă destul de reticentă şi-i dădusem o 
reţetă, am trimis asistenta după ea, sperând că, poate, neoficial, 
va afla mai multe. Într-adevăr, simţind-o mai apropiată, 
pacienta i-a dezvăluit alte cauze ale stării de rău şi astfel i-am 
putut recomanda un tratament mai bun.  

2. E bine ca imaginaţia să descopere cele mai 
neobişnuite posibilităţi de diagnostic iar prudenţa să 
determine investigaţii aparent inutile, cât mai amănunţite, 
pentru a evita surprizele. Am învăţat de la un caz al unei 
paciente care venise să-i dau „ceva” pentru că s-a certat şi nu se 
mai înţelege cu colegii. Cu tot examenul atent, nu se constata 
nici un semn obiectiv de suferinţă şi aparent avea o structură 
fizică sănătoasă. Totuşi, am gândit că poate este ascuns ceva 
patologic, incipient, sub instabilitate şi am trimis-o să facă 
toate investigaţiile amănunţite de laborator etc. Astfel s-a ajuns 
la nebănuitul diagnostic de leucemie gravă medulară inhibitivă, 
în ultimul stadiu. Cum se zice popular, dacă nu descoperea 
boala, avea câteva săptămâni de trăit! Bineînţeles, i-a fost 
acordat tratamentul de specialitate.  
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3. Un medic nu e bine să se lase cuprins de oboseală, 
nici măcar după gărzi; el trebuie să aplice la consultaţii toate 
standardele tehnice, învăţate de la profesorii noştri iluştri 
(Haţieganu, G. Lupu şi alţii de azi) măcar din curiozitate 
ştiinţifică. După o anamneză bogată, se cere o examinare 
„tradiţională”, fizică şi completă a bolnavului, chiar dacă a 
venit pentru ceva aparent neînsemnat. De multe ori, din rutină, 
sau în cazul pacienţilor cronici permanenţi, sau faţă de prieteni, 
există tendinţa ca pe aceştia medicii să-i considere sănătoşi sau 
„pisălogi” şi să nu considere necesară repetarea consultaţiilor. 
Cei „mari”, somităţile medicale, examinau, fără excepţie, pe 
toţi pacienții, începând palparea din vârful capului, căutând 
eczeme, ganglioni, fire de păr patologice etc… până la vârfurile 
degetelor de la picioare. Doar cu un stetoscop, rezolvau cele 
mai dificile diagnostice. La nou-născuţi, de pildă, e foarte 
importantă observarea tensiunii la bregmă.  

În aceeaşi idee de a examina bolnavul exhaustiv, am 
avut ocazia, la un examen, să constat importanţa acestei 
exigenţe: eram repartizaţi câte doi candidaţi la un bolnav/pat. 
Colegul meu a terminat primul şi destul de repede. Trecând pe 
lângă mine, către profesor, părea uşor nelămurit. Eu, urmând la 
consult, am dezvelit complet bolnavul şi am constatat că avea 
un picior amputat, ceea ce a dus la precizarea unui diagnostic 
de arterită diabetică.  

4. Completarea oricărei reţete e bine să fie însoţită de 
explicaţii detaliate, cu răbdare, după posibilităţile de înţelegere 
ale pacientului, ca să nu se ajungă la situaţii tragi-comice: 
sosind cu Salvarea la un caz ce „nu se simţea bine”, pacientul a 
deschis uşa şi s-a prăbuşit fără putere, aproape leşinat de 
inaniţie. A dat explicaţia că doctorul care l-a consultat pentru o 
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alergie i-a prescris „regim strict”, fără alte explicaţii, iar el a 
înţeles să nu mănânce nimic.  

Din grabă, şi eu am dat o reţetă, prescriind fără alte 
lămuriri un medicament sub formă de supozitoare unui 
muncitor. Peste puţin timp a venit să-mi spună că se simte mai 
bine, dar „compozitoarele” înghiţite fuseseră cam rele la gust! 
Iată de ce ştiinţa fără răbdare nu este suficientă.  

5. Perseverenţa şi urmărirea tratamentului duce la 
rezultate favorabile. Orice boală cronică impune supravegherea 
fără întrerupere ca să se obţină o ameliorare. Hipertensiunea 
arterială oscilantă, fibrilaţia atrială, ulcerul, diabetul şi multe 
alte maladii trebuie urmărite până la adaptarea dozelor eficiente 
şi tolerate; altfel, dacă nu există ameliorări, trebuie schimbat 
tratamentul. De asemenea, este necesar să se ştie dacă 
tratamentul este luat la timp şi în doze corecte. Era celebru 
cazul profesorului Pavel, de la secţia de Nutriţie a Spitalului 
Cantacuzino, care s-a întâlnit cu un prieten medic (tratat de el 
cu perseverenţă, de diabet, însă fără să înţeleagă de ce nu se 
vedeau rezultate) tocmai când acesta ieşea din cofetăria Scala 
înfulecând nişte prăjituri direct din pachet. În culmea indignării, 
profesorul i-a aplicat un tratament ad hoc, lovindu-i pachetul 
cu bastonul, spre uimirea trecătorilor.  

6. Ar mai fi şi problema felului în care sunt studiate 
rezultatele investigaţiilor tehnice sofisticate, ce au invadat 
medicina înlocuind aproape total examinarea directă, scutindu-l 
pe medic de a se mai apropia de bolnav. Imagistica – ecografii, 
RMN, tomografii computerizate – ne prezintă date uimitoare 
ale interiorului corpului omenesc, ţintind spre un diagnostic 
final precis. DAR: o radiografie citită greşit, inversată, sau a 
altei persoane poate face mult rău. Nu demult, în SUA, ţara 
vârfurilor medicale, nişte mari specialişti au amputat un picior 
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normal pentru că au privit o radiografie inversată. Pe această 
temă, şi marele, nemuritorul Caragiale glumeşte amar, când se 
scoate „catindatului” măseaua cea nevinovată! 

7. În afară de inadvertenţe, de confuziile datorate 
neatenţiei umane, chiar imaginea poate fi imprecisă, sugerând 
un diagnostic greşit. La examenul de radiologie, în facultate, 
am avut subiectul „imagini satelite”. Mărturisesc, nu găsisem 
în curs acest subiect, însă m-am gândit că imaginile suprapuse 
(un medalion, o copcă de sutien, un nasture, un plasture etc.) 
puteau fi confundate cu noduli, calcificări sau condensări. O 
prea mare încredere acordată ecografiilor (cu aparatură 
învechită) a condus la erori: un colecist mai special avea o 
imagine similară unui chist hidatic juxta diafragmatic! De 
asemenea, o compresă uitată în abdomen a fost găsită la 
intervenţia pentru „tumoare abdominală”, cu care fusese 
confundată.  

8. Pacientul nu trebuie considerat un „şurub”, o piesă a 
unei maşinării robotizate, ce trebuie reparată. Neştiinţa, 
superficialitatea inconştientă a unui medic ce nu simte sufletul 
celui ce imploră ajutorul şi este departe de inima acestuia, 
afişând doar o amabilitate de formă, fără adevărat devotament, 
indică o lipsă de vocaţie, aşa cum a fost înţeleasă din cele mai 
vechi timpuri. Harul aduce doctorului încredere şi-l face un fel 
de sacerdot, de mag. Consultaţia este un ritual magic, hieratic; 
medicul adevărat „oficiază”, se apleacă asupra suferindului 
insuflându-i încrederea ce aduce cu sine vindecarea cel puţin 
psihică, prelungind sau declanşând starea de bine, uneori în 
ciuda unui diagnostic sumbru.  

Desigur, toate preceptele sunt ştiute, dar „adormite” 
poate, uneori din cauza apăsării stresului cotidian. Există tot 
mai mult, azi şi în viitor, tendinţa de specializare, cât mai 
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profundă într-un domeniu determinat şi restrâns, desigur 
necesară pentru obţinerea unor abilităţi practice foarte calificate. 
Trebuie totuşi recunoscut faptul că aceasta a dus la fărâmiţarea 
ideii de medic generalist. Gluma că se va „şti totul despre 
nimic” are un sâmbure de adevăr. Pregătirea iniţială, din timpul 
facultăţii, este destul de vastă, astfel ca doctorul să se poată 
orienta către orice domeniu al medicinei. Ea trebuie, desigur, 
completată printr-o perfecţionare tehnică, la zi. Totul este să 
păstrăm această cultură destul de vastă şi profundă, chiar dacă 
astăzi, prin complexitatea ei, nu mai poate fi însuşită în 
totalitate – precum idealul renascentist al savantului Pico della 
Mirandola, care ştia de omni re scibili (la care hâtrul Voltaire 
adăugase et quibusdam aliis, a cunoaşte „despre toate lucrurile 
ce pot fi ştiute - şi câteva pe deasupra”). A şti înseamnă a 
învinge, iar a iubi înseamnă a poseda cheia fericirii. Să fim 
mândri când am făcut un BINE! 

Suzana Bantaş - februarie 2010 
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EUSEBIU CAMILAR 
 
 

 
 

La Editura TipoMoldova, a apărut trilogia CORDUN - TURMELE -
AVIZUHA, ediţie îngrijită de Elisabeta Isanos 

 
 

FRAGMENT DIN „CORDUN” – I, CAP. XXI 
 

Se spune că dacă treci în puterea întunericului pe la balta 
Morarului, îţi iese înainte calul negru. Ţi se aşază de-a latul 
drumului, sforăind. 

Aici, cîndva, a fost omorît un morar, în chimirul căruia 
ucigaşul a găsit numai cinci fifirigi. 
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Lîngă drum, malurile bălţii sînt umbrite de sălcii. Noaptea, 
între crengile lor pînă pe apă, e întuneric mare. La răsăritul 
lunii întîrziaţii văd în întunecimea aceea cum se aprind focuri. 

Se spune despre un haiduc de departe că ar fi călătorit 
demult pe aici, pe o noapte cu negură. Mîini rele l-au smucit de 
pe cal, l-au jefuit de aurării şi l-au înecat în baltă. Calul lui 
negru a nechezat prin ţarini şi i s-a pierdut urma. 

Numai că şi astăzi, dacă treci pe acolo în puterea 
întunericului, calul negru despică apele şi îţi iese înainte. 

Unii spun că se iveşte la drum cînd trec întîrziaţii, aşteptînd 
ca odată şi odată să treacă pe-acolo mîinile rele care i-au 
prăpădit stăpînul. Le-ar înfige dinţii în pîntece şi i-ar zvîrli în 
baltă peste ciolanele haiducului... 

Oamenilor buni calul negru nu le face nimica. Dacă te ştii 
cu sufletul curat, poţi trece pe lîngă dînsul încotro ţi-i drumul. 

E frig mare în fundul apelor, dar calul negru nu se poate 
bucura de căldura soarelui. Nu se poate ivi ziua sub maluri să-şi 
încălzească spinarea. Cei care iau apă din izvorul de sub mal, 
ziua la secerat, spun că aud în baltă nechezatul calului negru. 

L-ar putea mîntui de viaţa fără sfîrşit o fată mare care ar 
intra goală, despletită, în val, cînd se aprind în adînc focurile 
lunii. 

Dar cîte dintre fetele satului au curajul să meargă noaptea 
să mîngîie calul haiducului?... 

Mamele îşi sperie plozii: 
– Te zvîrl calului negru, dacă nu-ţi ţii botul... 
Adevărul este că nici unui copil calul negru nu-i face rău. 

Pentru că în întunecate vremuri a crescut împreună cu un copil 
care mai tîrziu, încălecîndu-1, a luat drumul haiduciei. 

...Eu am omorît cîini. Am gîtuit pui de vrabie. Am zdrobit 
sub picioare convoiuri de furnici care îşi cărau sacii albi de-a 
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latul drumurilor. Am prins cu mîinile pui de şarpe şi m-am 
înveselit de şuierul lor mărunt cînd îi pişcau furnicile, cînd îi 
puneam pe jeratic. Eu am tras cu pumnul peste gură viţeluşilor, 
am împlîntat cuţitul în pîntecele vacilor grele care nu grăbeau 
dealul. 

Cum să nu-mi iasă mie înainte calul negru? 
Aşa mă gîndeam, grăbindu-mă spre stîna din luncă. Între 

sălcii se aprindeau focurile. Era ceasul cînd calul negru despică 
apele. 

La stînga se aflau cele trei fîntîni părăsite, în fundul cărora 
latră căţeii pămîntului. La dreapta, stufăria cu apă adîncă, peste 
cap. Satul, în urmă, departe... 

„Am să fug. Pînă la stînă e puţin...“ 
În dreptul bălţii mi-a pierit răsufletul. Mi s-au înmuiat 

picioarele, mîinile. 
Calul negru, de-a latul drumului. Scormonea ţerna cu copita. 
...Alergam pe malul bălţii, cu părul măciucă. M-am uitat în 

urmă: sălciile se vedeau parc-ar fi fost de pîclă. În stuhărie, din 
mal în mal, un drum cît ai merge cu barca. (Tăiaseră calicii 
stuf.) 

„Tot atîta...“ m-am gîndit. Apa era întîi pînă la genunchi, 
apoi pînă la brîu, pînă la gură. M-am scufundat peste cap, şi 
mi-a rămas pălăria deasupra. 

Spre stînă, foşnea în urmă porumbiştea. Calul negru alerga 
după mine. 
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CONSTANTIN CĂLIN 
 

CORDUN – PERSPECTIVE CRITICE 
 

Raportat direct la biografia scriitorului (esenţa operei 
lui Eusebiu Camilar nu poate fi pătrunsă fără asemenea 
raportări!), Cordun este „un strigăt al unui ins oropsit şi de mii 
de ori nedreptăţit de oameni şi împrejurări”. E „romanul” 
eliberării de obsesia unei copilării şi a unei adolescenţe 
ultragiate. Nu există nimic idilic, convenţional, dulceag, 
sentimental — cum s-a mai observat — în „amintirile” lui 
Eusebiu Camilar. Doar la primul ei pas mărturisirea trece prin 
ceaţa unei lacrimi. Afirmaţia autorului că ar fi scris Cordun 
„dintr-un mare regret pentru copilărie” nu schimbă constatarea 
mea de mai sus, dar sugerează dimensiunea tragică a existenţei 
sale la data la care o face. În 1938, Eusebiu Camilar avea 
biografia „excepţională” a inşilor hotărîţi să înfrunte şi să 
biruie asprimile vieţii, categorie din care, în alte timpuri şi pe 
alte meridiane, se ridicaseră un Jack London, un Maxim Gorki, 
un Nexö, iar la noi un Panait Istrati. Dezabuzat de oraş, trăind 
totodată presentimentul unor evenimente sumbre, Eusebiu 
Camilar se întorcea la „întîmplările copilăriei” dintr-o nevoie 
sufletească acută, ele constituind „legenda” sa, istorisită „în 
nişte nopţi uimitoare ale boemei ieşene de demult”, doar 
Magdei Isanos. 

Numai literaturile intrate pe drumul maturităţii îşi 
îngăduie să abordeze vîrsta copilăriei. Tema capătă amploare 
abia în romantism. În cadrul literaturii naţionale, pînă la ivirea 
Amintirilor... lui Ion Creangă, retrospecţiile scriitorilor noştri în 
universul infantil sînt foarte rare. Cîteva impresii din copilărie 
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înregistrase Ion Codru-Drăguşanu în Peregrinul transilvan. 
Însă prima confesiune ce are ca obiect această vîrstă o 
realizează A. Russo, în Amintiri. În „scrisorile” dintre ei, I. 
Ghica şi V. Alecsandri n-au ocolit referirile la copilărie. După 
1900 memorialistica de această factură devine însă frecventă. 
Prin ineditul său, Cordun se opunea evident tradiţiei, 
substituind unei vederi de obicei festive şi melancolice despre 
copilărie, una lucidă, nemulţumită şi necruţătoare. Dacă 
Amintirile... lui Ion Creangă revelă sentimentul celei mai vii 
jubilaţii — de unde şi tonul luminos al celor mai dureroase 
observaţii — Cordun exprimă teroarea unei copilării trăite 
printre oameni înrăiţi de dificultăţile luptei pentru existenţă, în 
timpuri de confluenţă, grăbite de război, într-un loc în care 
aspectele negative ale civilizaţiei se impun înaintea 
binefacerilor ei. Nimeni în literatura română, înainte de 
Eusebiu Camilar, „nu a descifrat în imaculata conştiinţă 
infantilă o reprezentare atît de sumbră a realităţii rurale” (D. 
Micu) 

Cordun e alcătuit din succesiunea unor instantanee din 
copilăria şi adolescenţa autorului, într-o ordine care nu e cea 
strict cronologică, ci aceea a asociaţiilor afective, a zigzagurilor 
emoţiei. Tulburătoare sînt, de la început, aerul de experienţă 
nemijlocit trăită, agerimea şi prospeţimea senzaţiilor. Cu toate 
că rememorarea întîmplărilor se face după aproximativ 
douăzeci de ani de la producerea lor, amintirile au consistenţa 
lucrului palpabil: „Dacă aş întinde mîna, aş putea pipăi 
întîmplările de atunci”. De aceea, descripţiile se fac din 
interiorul faptelor, „cu ochii închişi”. Grăiesc pe rînd toate 
simţurile, flagelate în epoca lor de dorinţă şi afirmare. Odată 
declanşat resortul aducerilor aminte, memoria reînvie 
anotimpuri, zile, conturează siluete omeneşti, recompune 
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gesturile acestora. Toate capătă freamătul, viaţa şi culoarea 
ceasurilor în care s-au petrecut. 

Cordun oferă priveliştea unei „umanităţi rudimentare”, 
tragice, (însă revelaţia tragismului ei n-o are decît cel detaşat de 
ea), pietrificate în vechi obiceiuri, ritualuri (de loc pitoreşti, 
dure chiar) şi spaime, trăind într-un orizont fizic şi spiritual 
fără zare, o umanitate altădată eroică (vezi Prăpădul Solobodei, 
Turmele), acum „posomorîtă de sărăcie”, în impact cu urmările 
războiului, o umanitate cu închipuiri ceţos balcanice, gata să 
alunece în fantastic, să rătăcească pe căi mistice ori, în 
disperare, să se întoarcă spre eresurile păgîne. Autorul 
reconstituie „un peisaj social aspru”, „o atmosferă morală”: 
peisajul satului bucovinean de graniţă din al doilea şi al treilea 
deceniu al secolului nostru, starea morală a locuitorilor săi. În 
conturarea lor, rolul ficţiunii e minim. Materia povestirii o dă 
specificul local, fondul de viaţă locală (determinant în cadrul 
operei lui Eusebiu Camilar), asimilat biografic, înrădăcinat 
sufleteşte. Din punctul de vedere al autenticităţii întîmplărilor, 
Cordun este, în afara unor puţine elemente, o cronică socială 
fidelă a acelor timpuri si locuri si o autobiografie exactă. 

Structural, satul bucovinean dinaintea Unirii din 1918 
prezenta asemănări cu satul ardelenesc cîntat de Octavian Goga. 
Cercetînd „neamul românesc din Bucovina”, în 1905, Nicolae 
lorga observa cu îngrijorare precaritatea care atinsese moralul 
românilor bucovineni în urma politicii de deznaţionalizare 
impusă de habsburgi, aici, timp de aproape un secol şi jumătate. 
Lipseau „apostolii” vestitori de zile mai bune, care să menţină 
şi chiar să înnobileze, în acest colţ de ţară glorios altădată, 
idealurile patriotice, simţul demnităţii naţionale şi sociale. 
Absorbind pe cărturari în rîndurile ei — prin acordarea unor 
titluri răsunătoare —, administraţia imperială crease o prăpastie 
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între popor şi intelectualitate. Cel ajuns pe scara cărturăriei 
resimţea mai devreme ori mai tîrziu — înstrăinarea la care era 
inexorabil sortit: înaintarea sa în ierarhia administrativă se 
realiza prin renunţarea la limba naţională şi adoptarea unei 
limbi străine, prin depărtarea de modul de viaţă al neamului său, 
iar — consecinţă —, deşi respectuoasă cu omul îmbrăcat 
„nemţeşte”, ţărănimea nutrea totuşi faţă de acesta o profundă 
neîncredere ori antipatie. Simptomatic: toată lirica bucovineană 
dintre 1909 şi 1918 (G. Rotică: Poezii, 1909; Ion Cocîrlă-
Leandru: Jalea satelor, 1911; V. Huţan: În ţara fagilor, 1915, ş. 
a.) va evoca, pe urmele cîntăreţului „pătimirii” ardelene — 
epigonic — „jalea satelor” din Ţara fagilor, dezrădăcinarea, 
înstrăinarea, va prevesti adunări sub steagurile de luptă şi ivirea 
„pruncului“ răzbunător: ,,Şi-azi toată frunza din dumbravă / 
Durerea către voi şi-o-ndreaptă; / Şi de la pruncii voştri, mame, 
/ Un neam eroii şi-i aşteaptă” (G. Rotică, Vă cheamă mamele 

străbune). Aparent, starea economică a ţărănimii bucovinene 
trecea ca bună, comparativ cu cea a ţărănimii moldovene. 
Satele păreau să aibă un aspect mai mîndru, însă receptivitatea 
oamenilor, dincolo de lucrurile practice, era redusă, condiţia lor 
morală, metafizică, se dovedea a fi sub nivelul condiţiei 
spirituale a ţăranului moldovean tradiţional. Lui Nicolae Iorga 
nu-i scăpase acest fapt! În proza bucovineană, chestiunea 
condiţiei materiale şi morale a ţăranului local era reflectată mai 
mult jurnalistic, cu subiectivismul cunoscut. Eusebiu Camilar 
este primul care, depăşind punctul de vedere semănătorist, 
înfăţişează, într-o proză poematică, cu sacadări dramatice, 
într-un stil energic, cu detaşare — pînă la proporţiile unei 
„schiţe de roman” — viaţa reală a satului bucovinean. 
Exactitudinea Cordun-ului reiese din surprinderea, în primul 
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rînd, a atmosferei morale specifice satului bucovinean din anii 
Primului Război Mondial şi de după Unire. 

... Prin satul locuit doar de bătrîni, femei şi copii se 
scurg ultimele rămăşiţe ale frontului. Soldaţii, după trecerea 
prin cumpene, par liniştiţi. Nu la fel sînt şi oamenii satului. 
Pentru ei un zvon despre pieirea lumii, în ceas de amiază, prin 
„păsări cu clonţuri de fier”, pare firesc. Se lamentează, umplu 
de frică pădurile, apoi, în asfinţit, se întorc, din nou, la linişte: 
„Prin ogradă umblau gîştele albe şi noi în cămăşuici albe, 
printre ele. Soldaţii cîntau pe prispă”. 

Cete de dezertori, oameni flămînzi, străini ori din partea 
locului, s-au prefăcut în bande de tîlhari. Din pricina lor, 
mamele dorm noaptea cu toporul sub pernă, copiii au vise 
tulburi, halucinaţii auditive: „— De s-ar sfirşi nopţile astea 
odată!”. O faimă teribilă printre „oamenii care încercau uşile” 
avea unul zis Furtună. Adesea îl urmăreau pîndarii, însă el 
totdeauna scăpa. Prinderea haiducului Furtună e relatată într-un 
episod memorabil, baladesc. 

Povestitorul, fraţii şi surorile nu-şi cunosc bine tatăl. 
Acesta plecase în emigraţie, cu alţii, mulţi, spre pămînturile 
făgăduinţei. Suferinţele printre străini l-au înăsprit. E unul 
dintre dezamăgiţii de viaţă. La întoarcere (scenă de asemenea 
memorabilă!), abia după ce întreabă de sănătatea vitelor, îşi 
sărută copiii. Totuşi, la răstimpuri, sufletul său vitreg cunoaşte 
blîndeţea, manifestă — cum zicea G, Călinescu — „o 
umanitate stîngace”, ,,şi cu atît mai mişcătoare”. 

Atmosfera celor mai multe din paginile Cordun-ului e 
— într-un fel — asemănătoare cu cea din poeziile lui Goga. 
Natura păstrează, ca şi în poemele bardului de la Răşinari, 
atributele sale veşnice: frumuseţe, bogăţie, ,,E tare frumoasă 
viaţa în lumea satului nostru”, exclamă, odată, naratorul. 
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Oamenii nu se pot însă bucura statornic. „Jalea” năvăleşte, 
intempestiv, în case. Cuvântul „pămînt” are puteri fetişizante. 
La pomenirea lui, ca şi ţăranilor lui Coşbuc ori Rebreanu, 
cordunenilor „Li se aprind ochii, (ei) strîng în pumni ceva 
nevăzut”. Lumea ţernei îi învinge. Grunzurii acesteia anihilează 
gingăşia inimii. Tensiunea luptei pentru pămînt întunecă 
sentimentele fraterne şi pe cele filiale. Copiii îşi asaltează tatăl 
muribund, pentru pămînt. Şi nu de puţine ori se întîmplă ca pentru 
pămînt să se sfădească şi să se taie cu sapele sate învecinate. 

Din pricina atîtor necazuri, oamenii sînt aspri, colţuroşi. 
Vorbesc puţin, abrupt, iar zîmbetele le sînt strîmbe, amare. 
Chiar şi cele mai delicate sentimente le exprimă scurt. Cînd 
unui flăcău îi cade dragă o fată, o previne răstit : — „Fa, am să 
vin la noapte la tine...”. Cererea în căsătorie, atunci cînd e 
făcută direct de mire, se reduce, iarăşi, la cîteva vorbe: „— 
Mătuşă, mi-i dragă fata domniei tale...” Însă pasiunile sînt 
nedomolite, ca şi elementele firii. Calistru, flăcăul trecut de 
vremea însurătorii, aflat în căutarea unei iubiri rare, ideale, are 
în portretul său ceva pitoresc, romantic; el „e Des Grieux al 
tribului”. S-a mai spus apoi (M. Gafiţa) că pare un „venit din 
basme”: „Umbla pe la hanuri, pînă departe sub Munţii 
Neamţului. Se ducea la horă peste toate satele. Căuta pe cineva 
parcă... Se întorcea întotdeauna în sat la dînsul nemulţumit”. 

Vîrstele toate au durerile şi bucuriile lor. Copiii caută 
cuiburi şi se joacă cu puii din ele. Egoismul fiinţei pubere e la 
fel de monstruos ca şi cel al adultului. Cei mari, cum e Alecu, 
fratele povestitorului, îşi cîntă dorurile din trişcă. Atît bucuria, 
cît şi suferinţa pricinuiesc stări extazice. „Copilăria e şi ea 
sălbatică cu jocuri aspre, puţine, cu bucurii elementare, gustînd 
de timpuriu din truda muncii” — nota Pompiliu Constantinescu. 
În Cordun — zicea G. Călinescu — „şi copii sînt crunţi”. 
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Înfometaţi, ei schimbă praznicul într-o bătălie calicească şi, 
drept urmare, într-un prilej de sfadă şi păruială între mamele 
lor. Suferinţa nu-i înţeleasă, este trăită şi privită cu sălbăticie. 
Mandache, fratele mic al naratorului, e bolnav, închircit. O 
haină cu bumbi avînd chipul împăratului de la Viena, 
cumpărată pentru el, pare acestuia şi celorlalţi copii un premiu 
al suferinţei: „Încaltea tu nu stupeşti sînge. Dacă ai stupi sînge, 
ţi-ar cumpăra şi ţie mama, una...”. 

Pentru că trăiesc într-o vreme cînd „sentimentul 
prizonier al necesităţii practice brute” (K. Marx) era deosebit 
de puternic, limitarea sub aspect uman a prezenţelor din 
Cordun este deplin explicabilă. Spiritual, ei — mai ales femeile 
— depăşesc cu puţin nivelul de conştiinţă al fiinţelor 
antropomorfe. De aceea, cînd judecă chestiunea existenţei, 
cordunenii folosesc, asemenea tuturor comunităţilor ce abia au 
depăşit primitivitatea, reprezentări mărginite, izvorîte din 
ignoranţă. În neputinţa de a intui viitorul, suflete slăbite, ei se 
întorc înspre lumile dispărute (mama povestitorului invocă 
sufletul lui Mandache; însă tatăl, avînd experienţa lumii, rîde 
sarcastic de părerea fiului — „prostit” de tîrg, de şcoală — 
despre reîncarnările succesive ale spiritului), închipuie eresuri, 
care, deşi sînt respinse de dogme, întăresc influenţa acestora. 
Atmosfera părţii a doua a Cordun-ului — „Moartea tatălui 
meu” — o apoteoză a stoicismului — (prima parte poartă un 
titlu obişnuit memorialelor: „Oameni, locuri, întîmplări”) — e 
tipic hagiografică. Umbrele copleşesc raţiunea celui care 
trăieşte „un vis apăsător al minţii cu prinos de vlagă”. Spaimele 
conştiinţelor, coşmarul apocaliptic sub obsesia lecturilor din 
Noul Testament, misterul naturii devin (aci intervine larg 
poetul Eusebiu Camilar!) elemente ale unei mitologii stranii, 
neguroase, apăsătoare, ca în baladele nordicilor. În literatura 
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autohtonă, precursorii sînt, în această direcţie, un Iancu 
Văcărescu („Pează bună”, „Pează rea”, „Ielele”), un D. 
Bolintineanu („Basme”, din ciclul cărora se desprinde o 
capodoperă: „Mihnea şi baba”), M. Eminescu („Strigoii”), I. L. 
Caragiale (povestirile de inspiraţie orientală). „Mitologia” Cordun-
ului pleacă de la legenda unor toponimice. Anumite locuri din 
ţarina cordunenilor, sălbăticite prin nelucrare — ploştine, bălţi 
— au devenit „personaje” ale unor istorii terifiante în care 
anevoie poate fi desprins faptul real de cel imaginat. Pentru 
naturile impresionabile, astfel de ficţiuni au un efect paralizant: 
trupul îşi pierde vlaga, raţiunea e captivată de legendă, omul 
are năluciri. Efectul artistic este extraordinar, el se bazează pe 
conturarea unei atmosfere misterioase, pe ritmul sufocant al 
rememorării legendei („Se spune că...”, „Se spune 
despre...” , ,,Numai că...”, „Unii spun...”, „Adevărul este că...”, 
„Pentru că în întunecate vremuri...”, „Aşa mă gîndeam...”). 
Lucid, scriitorul le adaugă, în paranteze, reflecţiile ulterioare. 

În temeiul impresiei de „mişcare elementară, primitivă, 
a societăţii umane“ pe care „întîmplările” narate în Cordun pot 
s-o impună şi, probabil, al faptului că autorul reconstituie viaţa 
colectivităţii rurale prin prisma, voit îngustată, a unei singure 
familii, G. Călinescu a definit scrierea - în modul său, sugestiv 
— drept un „poem tribal”. Formula a fost adesea reluată — 
cum am amintit — însă fără dovada unei meditări suficiente 
asupra ei. Urmarea este că naraţiunea lui Eusebiu Camilar a 
fost privită mai departe ca o „ficţiune” şi nu ca o scriere „curat 
auto-biografică”. Astăzi, cînd chestiunea raporturilor istorico-
literare ale operei lui Eusebiu Camilar, mai ales a celor cu 
opera lui M. Sadoveanu, e tratată într-un chip — după părerea 
mea — părtinitor, a demonstra autenticitatea biografică a 
debutului lui Eusebiu Camilar devine o obligaţie pentru 



FERESTRE anul IV, nr. 4 (12), nov. 2013 

 
 

  44 
 
 

cercetătorul creaţiei sale. Sadoveanu narează liniştit, cu o dicţie 
şi o gesticulaţie caracteristice. Camilar exprimă, cu precipitare, 
crispat, o experienţă tragică, preponderent autobiografică. 
Primul priveşte viaţa de pe piscuri senine, celălalt de pe o 
Golgota. Diapazoanele lor sufleteşti, felul de a privi lumea 
sînt sensibil diferite. Iată, de exemplu, începutul capitolului al 
XlX-lea, un veritabil poem în proză: „Moldova are drumuri 
zgrunţuroase, care îţi sîngeră tălpile picioarelor, după cîteva 
ceasuri de mers. Ţarinile Moldovei sînt vinete, fîntînile 
împotmolite, drumeţii întunecaţi”. O asemenea imagine a 
Moldovei nu se putea ivi decît sub condeiul celui pentru care 
suferinţa acelor drumuri era foarte vie. Cel puţin pentru etapa 
Cordun-ului, a Prăpădului Solobodei, a Turmelor, deschiderea 
unei relaţii între scrierile lui Eusebiu Camilar şi opera lui M. 
Sadoveanu trebuie evitată. 

Doar modul ritual al vieţii din Cordun poate să îndrume 
spre considerarea povestirii ca fiind un ,,poem tribal, 
economic” (economicul este factorul hotărîtor al „luptelor” din 
Cordun); viaţa comunităţii se află în faza de schimbare rapidă 
de la feudalism la capitalism. Secolul în care se petrec faptele 
relatate în povestire nu are încă, în lumea satului, suportul său 
material. Singur Venţel, negustorul, vine să prefigureze lumea 
burgheziei şi a oraşului, văzut ca o cetate a celor îmbrăcaţi 
„nemţeşte”, străină. Pentru cei din Cordun, această lume e 
respingătoare, şi un tablou ca acela al uciderii mieilor exprimă 
parabolic sentimentul sacrificiului la care „tîrgul” va obliga 
comunitatea rurală. Mai mult, ceea ce îi îndîrjeşte pe oameni în 
atitudinea de inacceptare a relaţiilor noi este faptul că agenţii 
„tîrgului” despoaie necruţător natura, iar pe săteni de speranţă 
şi de apărare: „Pe la noi au fost de mult codrii întunecaţi de fag. 
Acum nu mai sînt. Tîrgul i-a fulgerat cu ferăstrăul. Au rămas 



FERESTRE anul IV, nr. 4 (12), nov. 2013 

 
 

  45 
 
 

dealurile pleşuve. Bălţile cu trestii au secat. Ţarina satului 
nostru e din ce în ce mai săracă.” 

Critica mai recentă a formulat — cum arăta şi N. 
Ciobanu în cel mai comprehensiv studiu publicat despre autor 
— faţă de seria primelor scrieri ale lui Eusebiu Camilar, „nişte 
rezerve de o gravitate extremă”. Calitatea artei prozatorului — 
originalitatea de concepţie şi stil — era transformată în defect. 
„Nu se poate spune deloc că dominant în aceste cărţi 
(observaţia priveşte Cordun-ul, Prăpădul Solobodei, Avizuha 
— n. n.) ar fi realismul”, afirma un comentator într-o vreme 
cînd noţiunea de „realism” devenise un fel de „pat al lui 
Procust”, cînd problema sincerităţii autorului faţă de universul 
exprimat nu putea constitui un argument cu greutate. Altcineva, 
— referindu-se la spiritualitatea comunităţii înfăţişate în 
Cordun — alături de unele observaţii ce relevă receptivitate şi 
acuitate analitică, entuziaste — strecoară rezerva că autorul 
este pîndit, încă de la debut, „de primejdia alunecării în 
decorativul pur, de tipul celui cultivat de «iconarii» bucovineni, 
şi într-un misticism tenebros...” Ciudat rămîne în acest context 
al rezervelor faptul de a nu fi reţinut ceea ce caracterizările 
anterioare (P. Constantinescu, G. Călinescu) evidenţiau, anume 
că viziunea lui Eusebiu Camilar este de „un realism acut”, că 
autorul are un ochi „mai critic” (decît, de pildă, I. Creangă) şi 
că realizează o „observaţie lucidă şi directă a mediului 
ţărănesc”. Inexplicabilă este, de asemenea, opacitatea faţă de 
tendinţa expresă a cărţii (care e, repet : „un strigăt al unui ins 
oropsit...”), faţă de efortul lumii din Cordun de a se elibera. 
Cordun este în esenţa ei intimă un protest în numele drepturilor 
omului şi ale naturii. Ideea inegalităţii sociale este insistent 
accentuată în cuprinsul naraţiunii. Oamenii Cordun-ului 
încearcă să se răscoale, „pun foc”, însă de fiecare dată 
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gospodăria chiaburului din sat se reface miraculos. Antinomia 
socială e transpusă pe coordonate de basm: puterea celui drept 
nu poate învinge încă răul. 
  În „paginile admirabile” ale Cordun-ului, autorului îi scapă, 
uneori, e drept, cîte o „notă prea sumbră”, însă, în nici un caz, 
Eusebiu Camilar n-a construit „un sat văzut naturalistic, în 
modul Zola”, deşi G. Călinescu tocmai aceasta îi reproşa în 
finalul cronicii sale. Cu certitudine: autorul n-a dorit ca totul în 
Cordun „să rămînă pur, epopeic”, şi aceasta nu numai din 
motivul că scrierea avea finalitatea de a fi o „evocare 
monografică“ (indicaţia locală din titlu e revelatoare în sensul 
intenţiei autorului!). Criticii i-a scăpat teza particulară a 
operelor lui Eusebiu Camilar: de a explica „legenda” sa, cea a 
trecerii prin suferinţe. El oscilează permanent între a exprima 
proza acestei suferinţe şi lirismul tăinuirii, reprimării ei. În 
măsura în care cineva cunoaşte mai în substrat trecutul satului 
bucovinean, acela va admite ideea discreţiei autorului.  

(Fragment) „Ateneu”, 4, nr. 7, iulie 1967, text revăzut august 2013 
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ELISABETA ISANOS 
 

 
DESPRE EUSEBIU CAMILAR 

– SCHIŢĂ BIOGRAFICĂ – 
 

 

„Când iubesc ceva, sunt liric, şi când detest, sunt mut.” 

(Eusebiu Camilar, interviu în ziarul  
„Viaţa”, 3, nr. 880, 28 sept. 1943)  

 

  Eusebiu Camilar s-a născut la 7 octombrie 1910, în 
satul Udeşti, judeţul Suceava, din părinţi agricultori. În legătură 
cu numele „Camilar”, scriitorul povestea următoarele: 

  „Este în ţarină la noi o ploştină neagră între două 
dealuri. Se spun multe în sat la noi despre ploştina asta./.../Pe 
vremea cînd treceau turcii şi tătarii pe la noi, s-ar fi scufundat 
aici o întreagă oştire urmărită de voievodul de la Suceava. 
   Numai cîţiva ar fi rămas, rătăcind prin codri. 
   Pe la noi au fost de mult codri întunecaţi de fag./.../ 
   Prin codrii de altădată, cei cîţiva păgîni au rătăcit o 
bucată de vreme. Pînă s-au oprit sub o streaşină şi au prins 
rădăcini. 
   În patria lor din răsărit mînau cămilele. Tot cu cămilele 
au venit şi pe la noi, aduşi de semilună. Băştinaşii le-au zis 
„cămilari“. S-au înrudit cu oamenii şi cu pămîntul. Acei păgîni 
au fost străbunii mei, dinspre tata. Mama e sămînţă de ciobani 
coborîţi de la Maramureş!” (Eusebiu Camilar - Cordun) 
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Mai plauzibilă pare, totuşi, ipoteza că numele 
„Cămilar” se trage dintr-o poreclă, legată de un joc funerar, de 
priveghi1, specific Sucevei.  

Tatăl, Ion al lui Vasile al lui Toma Camilar, a emigrat 
prin 1911 în America, în căutarea unui trai mai bun, dar s-a 
întors peste câţiva ani, fără să-şi fi realizat visul. Natalia 
Motrici, mama scriitorului, provenea dintr-o familie de oieri 
originară din Maramureş. Toroiaga, muntele de unde au pornit 
străbunii ei în exod spre Moldova, le aparţinuse din vremuri 
străvechi. (Naturalistul francez Hacquet, călător prin Ardeal la 
1763, deplângea starea românilor părăsiţi şi asupriţi, izgoniţi de 
către celelalte neamuri pe pământuri pustii şi părăginite, apoi 
alungaţi şi de-acolo după ce le „lăzuiau”, ca să devină 
cultivabile.) Însă, de-un timp, muntele nu mai era al lor; însăşi 
„legea veche”, păstrată la adăpostul culmilor, era ameninţată. 
Aşadar, locuitorii din Borşa, ca şi din alte părţi, s-au ridicat, 
sate întregi, să treacă pe la Prislop în Moldova: văzuseră pumni 
de pământ adus în săculeţe, şi îşi închipuiau, dincolo, ţinuturi 
mănoase şi mai ales multă libertate. Astfel începea (cum avea 

                                                 
1 „Cămila”, în Simion Florea Marian – Înmormântarea la români, 
Editura Grai şi suflet – Cultura naţională, Bucureşti, 1995: „Se leagă doi 
băieţi, 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 băieţi să o 
ţie şi astfel formează o cămilă, Un al treilea băiat se leagă la cap ca un 
turc, ia un băţ în mână, în loc de paloş, se suie 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 ţinând 
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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să spună Eusebiu Camilar în Turmele) „epopeea ciobanilor din 
Maramureş”, care trăiau „în obştii”, „ca pescarii lui Iisus”, 
„nişte oameni pentru care prima condiţie a vieţii era libertatea”, 
garantată de legiuirea din „cartea rânduielilor”. În colecţia de 
diplome a lui Ioan Mihaly de Apşa, în notele ce însoţesc 
diploma din septembrie l439, dată de Albert, regele ungur, în 
tabăra de lângă portul Titel, înainte de atacul contra oastei lui 
Murad care cucerise Semendria, este menţionat, 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. Relativa libertate a băjenarilor 
n-avea să dureze mult: „pajurile împărăteşti” îi vor urmări în 
ţinutul de peste munţi, după alipirea pământului numit 
Bucovina la Imperiul Austro-Ungar. Viitorul scriitor avea să 
fie şi el, timp de opt ani, „supus al Împăratului”. 

În 1918, când Bucovina se lipea de România, „Eusebi” 
intra la „Şcoala poporală” din Udeşti. De citit învăţase însă 
singur, pe o carte de Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă, 
dăruită într-o noapte de un străin, care „semăna cu Arhanghelul 
Gavriil de pe icoană”, un fugar urmărit de stăpânirea nemţească 
pentru că le aducea românilor cărţi româneşti 1 . Şcoala 
„poporală” dura cinci ani, împărţiţi în trei diviziuni şi două 
mari cicluri, ultimul, complementarul, fiind conceput ca un şir 
de prelegeri-conferinţe, de două ori pe săptămână – iarna şi o 
dată – vara, încât să le lase copiilor timp să-şi ajute părinţii la 
câmp. Nu a frecventat decât doi ani şcoala din sat, între 1918 şi 
1920, deci prima „diviziune” şi un an din a doua. În 1920, a 
intrat, probabil pe baza recomandării învăţătorului, la „cursul 

                                                 
1 Eusebiu Camilar, „Făt-Frumos din Lacrimă”, în Iaşul nr. 209, 3 dec. 
1938. 
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pregătitor”, cu taxă de 30 de lei pe semestru, la liceul „Ştefan 
cel Mare” din Suceava, unde, în 1923, va fi admis în clasa I, cu 
scutire de taxă. Din păcate, scutirea nu a durat mult; în vacanţe, 
ca să strângă banii necesari pentru şcoală, se ducea la lucru pe 
moşii depărtate, muncind cu ziua, iar într-o vară s-a tocmit la o 
brutărie, la Iaşi, în Târgul Cucului, unde frământa aluatul cu 
picioarele şi căra saci. 
  Pe atunci, începuseră să răzbată spre el idei socialiste, romane 
de Gorki şi Jack London, pe care le citea păzind vitele în lunca 
satului. Mama, romanul lui Maxim Gorki, a avut „o importanţă 
covârşitoare”, spune el. La târg, îl cunoscuse pe un coleg, 
orăşan, care „spre deosebire de ceilalţi băeţi de domn, nu se 
ruşina să steie de vorbă şi să se plimbe cu un pui de ţăran.” 
Acesta i-a vorbit despre ideile marxiste, iar el, „entuziasmat”, 
„cât le putea pricepe la anii aceia”, a început să facă 
„propagandă” în sat, mândru că ştia şi un „fragment din 
Internaţionala” 1 . În 1929, pe vremea crizei, satele „erau 
zălogite băncilor”. Tatăl lui era „înglodat în datorii până-n gât”, 
urmau să vie şi la ei „portăreii”. „În Joia când s-au dus satele la 
târg să se răfuiască cu bancherii”, tatăl l-a strigat: „Haidem la 
târg, să răcnim...” Şi, „cu o bucată de mămăligă în traistă”, s-au 
dus să ceară „conversiune”. După întoarcerea acasă, tatăl, om 
aspru şi tăcut, l-a lăudat „pentru întâia şi cea din urmă dată în 
viaţa lui: „Brava, măi...”. Evenimentul în sine şi lauda paternă 
i-au dat sentimentul că trebuie să lupte pentru nimicirea 
răutăţilor, a simţit că poate şi trebuie să fie „o forţă pentru 
dobândirea binelui”.   

                                                 
1 Eusebiu Camilar, „Judecata ce mi-o fac aici...”, în Contemporanul nr. 
90, 18 iunie 1948. 
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În primăvara lui 1929, scria unei reviste cu nume 
simbolic, Prada Gândului, la Iaşi, strada Stejar nr. 46, în 
„România mare”, şi semna „Eusebius Cămilar, elev licealist”. 
Cerea să fie abonat la revistă pe timp de un an, urmând să 
satisfacă plata abonamentului în termen de o lună. A trimis 
apoi la revistă câteva din încercările sale poetice, însă nu i s-a 
publicat nici una. La vremea când îi scria redactorului de la 
Prada Gândului, era „elev particular”, adică frecventa sub 
„forma exterioară”, deoarece fusese exmatriculat în anul 
1926-27, pentru „nesolvirea” taxei şcolare. Nu se ştie precis 
când şi sub ce formă a izbutit să-şi completeze mai târziu 
studiile întrerupte, continuarea şi absolvirea lor este însă certă. 

Sfătuitor la început, în privinţa scrisului, i-a fost preotul 
din sat, Vichente Simiganosvschi. Părintele îi povestise o 
întâmplare din viaţa lui: vânătoarea cailor sălbăticiţi, rămaşi în 
pădure după război, rămăşiţele unei divizii de cavalerie; ochise 
şi el o mânză albă, a urmărit-o zile întregi, căzând în bălţi 
adânci, în mâluri reci şi pământuri mişcătoare, fără ca nimeni 
să-i vină în ajutor, ieşea târându-se în coate şi genunchi, 
ajutându-se şi cu bărbia; dar mânza, fantasma, se-ndepărta 
mereu, pe măsură ce el s-apropia. Când a ajuns-o în sfârşit şi i-a 
sărit în spinare, s-a trezit trântit jos, cu capul spart, plin de 
sânge, iar fantasma se ducea tot mai departe, până a pierdut-o 
din priviri. ... Ăsta e, l-a lămurit părintele, Pegasul, pe care, 
poate n-ai să reuşeşti să-l încaleci, dar asta nu-nseamnă că 
trebuie să renunţi să-l vânezi. „Ţie, băiete, i-a spus, nu-ţi 
rămâne decât drumul acoperit cu spini, neînchipuit de greu, al 
foamei, setei şi al tuturor umilinţelor! Oare vei fi în stare, 
Dumnezeule?...” „Ce va trebui să fac, domnule Vichente?” l-a 
întrebat el. „Du-te în lume /.../ Numai aşa, trăind totul, vei avea 
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ce spune oamenilor.”1 În final, preotul i-a dat următorul sfat: 
„Va trebui să munceşti pe brânci, să-ţi însuşeşti o cultură, căci 
astfel te vei afla pe tine. Să-ţi păstrezi trupul şi sufletul 
sănătos/.../.Pentru a servi cândva arta, va trebui să ai o viaţă 
neîntinată...” 2  

Au fost ani de încercări, uneori disperate, de a răzbi 
spre lumina tiparului. În toamna lui 1929, revista Moldova 
literară i-a publicat poezia Cetatea mea, semnată E. L. Camilar, 
formă redusă a pseudonimului Eusebius Landry-Camilar. În 
iunie 1931, împreună cu un grup de prieteni, a scos revista 
Ţara Fagilor, cu sediul în comuna Soloveţ-Suceava. În acei ani, 
a colaborat la Zorile Romanaţilor, Licăriri, Glasul studenţimii, 
Glasul Bucovinei, Banatul literar. Abia din 1935 a reuşit să 
pătrundă în paginile unor reviste prestigioase, de mai largă 
răspândire: Viaţa românească, Revista Fundaţiilor Regale, 
Manifest, Lumea, Adevărul literar şi artistic. Din acei ani de 
zbucium, i-a rămas, după ce ajunsese scriitor consacrat, 
compasiunea faţă de tinerii cu talent, în căutarea unei căi de 
afirmare, şi i-a ajutat, după puterile lui, cu vorba şi cu fapta, 
până la sfârşitul vieţii.  

* 

În februarie 1935, revista Şantier3 propunea, la sugestia 
„prietenului George Urzică”, vicepreşedintele Uniunii 
muncitorilor tipografi, un concurs pentru un imn, un marş sau 
un cântec muncitoresc – o poezie care să poată fi pusă pe note; 
juriul era format din Ion Clopoţel4, Lotar Rădăceanu şi Ion Pas.  

                                                 
1 Eusebiu Camilar, „Admiraţia...”, în Gazeta literară nr. 51, 20  dec. 1956.  
2 În Luceafărul, 15 septembrie 1962.  
3 Apărută la Bucureşti, redactor Ion Pas.  
4 Om politic şi publicist, membru al partidului social-democrat.  
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„Eusebius” Camilar a câştigat premiul al II-lea, în 
valoare de 300 de lei, cu poezia Cruciada flămânzilor, 
publicată în două variante, una în martie, cealaltă în numărul 
dublu, august-septembrie, al revistei: „Camarade,/rămâi la 
isvorul sufletului meu:/lasă-mă să dorm cu fruntea răzimată de 
umărul tău...//Camarade, multe sunt amărăciunile mele,/multe 
sunt,/ca valurile mării, ca nisipul Pustiului.../În mine clocoteşte 
revolta milioanelor de Fraţi/bătuţi în inimă de camarazii 
lor...//Iar dacă vrei să vezi mai bine/Cruciada 
Flămânzilor,/Urcă-te pe culme în asfinţit de soare,/şi-o vei 
vedea mergând pe întortocheate drumuri/spre Ierusalimul 
Avarilor,/Înarmaţi cu sape şi coase,/aduşi de spate, tăcuţi ca 
Turnurile...//Când vor ajunge va fi vai-şi-amar.../-Ieşiţi 
morţilor din morminte - /va fi strigătul Avarilor.../Ieşiţi 
morţilor din morminte, să intrăm noi.../Dar pământul va râde 
de ei;/pietrele drumurilor le vor sări în faţă,/colbul le va frige 
tălpile.../În ziua aceea, camarade,/va fi începutul unei Ere 
noui;/Era Fraţilor, ERA fără ură,/Era-Erelor...”  

Premiul a rămas multă vreme nerevendicat, în păstrare 
la tipograful revistei, până când, într-o zi, în faţa tipografiei, s-a 
oprit o căruţă închisă, care transporta rufe la spălat; de pe capra 
căruţei a coborât un tânăr şi s-a prezentat legitimându-se: era 
autorul. 

De revista Şantier se leagă debutul în volum al lui 
Eusebiu Camilar: poeziile acelor ani frământaţi le-a strâns, 
tipărindu-le cu propriile mâini, într-o carte. Cel cu care a lucrat 
la tipărire, pictorul Vasile Dobrian, al cărui nume apărea de 
asemeni în revista Şantier ca autor de gravuri, i-a ilustrat 
poemele, şi amândoi, într-o tipografie primitivă din Militari, 
comună suburbană a Bucureştiului, poate chiar tipografia 
revistei, învârteau pe rând manivela maşinăriei „antediluviene”, 
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suflându-şi în palmele îngheţate, convinşi că lumea le aştepta 
cu sufletul la gură mesajul. Se pare că aproape întregul tiraj a 
fost confiscat de autorităţile alertate asupra caracterului lor 
„subversiv”. O parte din poeme reapăreau însă, în acelaşi an, 
tot la „Editura Noastră”, într-o fascicolă, numărul 9 al colecţiei 
„Biblioteca satelor”, cu titlul Nocturne.  

Întâlnirea dintre Eusebiu Camilar şi Magda Isanos se 
leagă de revista Însemnări ieşene, în ale cărei pagini li s-au 
alăturat numele şi în al cărei cenaclu s-au văzut. S-au căsătorit 
în martie 1938, şi în scurta lor viaţă comună au fost nu numai 
soţ şi soţie, ci şi colegi la masa de scris. În 1942, Magda Isanos 
îi scria mamei sale: „Dragă mamă. Eu nu pot veni deocamdată 
acasă pentru că Zeby scrie şi nu poate dovedi fără mine, afară 
de asta scriu şi eu, poate gătesc un manuscris pentru la toamnă 
pentru Fundaţii. Ştii că noi nu putem scrie fără să ne sfătuim 
unul cu altul.” Împărţeau masa de lucru, ea la un capăt, el – la 
celălalt, şi îşi dădeau unul altuia să citească cele scrise. Magda 
era mai severă când critica, chiar şi când era vorba de scrisul ei: 
de multe ori arunca la coş fragmente din poeziile proprii care 
lui îi plăcuseră. Ea credea că a şti „ce să tai” e mai important 
decât scrisul însuşi. Fără îndoială, s-au influenţat reciproc, 
fiecare a reprezentat pentru celălalt critica inteligentă, 
necruţătoare, şi în acelaşi timp iubitoare, de care orice artist are 
nevoie pentru a progresa. În timpul refugiului din primăvara şi 
vara anului 1944, în satul Drăganu din judeţul Argeş, scriau în 
acelaşi mod, sfătuindu-se unul cu altul: „Magda avea locul ei 
în grădină, pe un pat de campanie (pe care i-l ducea pînă 
acolo Zebi, venit în permisie), şi scria, stăteau de vorbă; iar el 
avea sălaşul de scris în odaia noastră mare, apoi se întîlneau 
şi-şi citeau cele scrise şi se criticau reciproc; Magda, în 
special, era un critic sever, spunea: Uite, aici nu e bine, nu te 
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sfii şi rupe, şi scrie din nou…” (Veronica Isanos-Luscalu, sora 
Magdei, Memorii) „La Drăganu, el făcuse o măsuţă. Bătuse 
patru pari în pământ şi o scândurică – şi era scaun, şi alţi pari 
mai mari – şi făcuse o măsuţă, şi o ducea în braţe că ea nu mai 
putea să se ducă pe picioare până-n livadă, şi stătea şi ea 
câteva ore în livadă să scrie; în timpul acesta, el stătea în 
cameră şi scria, sau alteori scria el în livadă, şi când venea îi 
citea; şi Magda spunea: «E prea mult, e prea lung, taie, taie, 
taie, taie! Aici te-ai lungit prea mult. Uite eu câte pagini am 
stricat şi n-am făcut decât o strofă!» El nu vroia, se târguia. Şi 
ea: «N-ai să fii niciodată mare scriitor dacă n-ai să ai curajul 
să arunci ce-ai scris!» Şi îşi citeau unul altuia ceea ce au 
scris… Alteori, el se târguia cu ea în sens invers, cu privire la 
versurile ei: „De ce-ai tăiat? Asta e foarte frumos!” El 
strângea toate hârtiile ei cu ştersăturile.” (Elisabeta Isanos-
Botez, sora Magdei, mărturie înregistrată pe bandă şi mărturie 
orală) 

* 

În toamna anului 1944, cuvântul de ordine, tipărit în 
ziare, răspândit în broşuri, era „purificare”; pe gardurile şi pe 
trotuarele Bucureştiului înflorea o puzderie de titluri violente, 
denunţându-i pe vinovaţii războiului care tocmai se încheia: 
„Crimele şi nelegiuirile lui Hitler”, „Masacrele de la Abator”, 
„Demascarea ticăloşilor Hitler, Goering şi Goebels”, „Miţa de 
la Patronaj”, „Asasinatele de la Lublin”... La Sala Dalles se 
deschidea, pe 31 decembrie, expoziţia „Barbaria Hitleristă în 
URSS”; avea să-i urmeze, peste câteva luni, sub auspiciile 
ministerului propagandei şi al apărării patriotice, „Expoziţia 
lagărului”.1 După o lungă acumulare de materie imundă, lumea 

                                                 
1 Informaţii culese din ziarele vremii.  
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avea nevoie de o imensă purgaţie. Desigur, curăţenia îi viza pe 
„ceilalţi”, nimeni nu s-ar fi vrut purificat el însuşi, fiecare fiind 
gata să-şi susţină inocenţa, storcând de la ceilalţi uriaşa 
descărcare.  

Al doilea cuvânt de ordine era: „pedepsele”, hugolianul 
„les châtiments”. Firesc, acestea nu se întâmplau numai aici, ci 
şi în alte ţări bolnave de după război: să fi colaborat, în fapte 
sau idei, cu fascismul de diferite specii, era o crimă, iar gloria 
însemna să fi fost în opoziţie, eventual cu arma în mână, 
maquisard. A fi de partea păcii şi libertăţii însemna atunci să te 
afli în tabăra de stânga: Franţa îl glorifica pe Stalin, America şi 
Sovietele pactizau peste Ocean, lumea părea să-şi uite 
disensiunile, coalizată într-o izbucnire pedepsitoare, cu focul 
fixat pe învinşi.  

Pe 13 septembrie 1944, de la Balş, unde i se afla 
regimentul, Eusebiu Camilar îi trimitea lui Ion Pas o scrisoare1, 
autobiografie şi adeziune la vremurile care-şi vesteau venirea. 
Ion Pas îl cunoştea de pe vremea revistei Şantier, cu foame şi 
frig, cu pâine puţină şi greu câştigată. Condiţia de „oropsit al 
vieţii”, în ochii prietenului care-l văzuse astfel, nu era simplă 
poză de moment ci realitate vie, iar Ion Pas era dintre cei, 
credibili, care-o puteau mărturisi: îl văzuse coborând de pe 
capra căruţei de la spălătoria de rufe pentru a-şi încasa premiul, 
îl cunoscuse înfometat, apoi bolnav într-un sanatoriu TBC 
(Bârnova, ianuarie-aprilie 1936), păstrând, drept unică speranţă, 
15 poezii pe care spera să le tipărească la editura Şantier. După 
mai bine de un an, în iulie 1937, având iar nevoie de tratament, 
lucru de asemeni ştiut de Ion Pas, nu s-a putut interna la un alt 

                                                 
1  Eusebiu Camilar, scrisoare către Ion Pas, în Scriitori în lumina 
documentelor de Horia Oprescu, Editura Tineretului, 1968. 
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sanatoriu, din lipsă de bani, şi a trebuit să se întoarcă „în seceta 
permanentă a satului”, unde oamenii se complăceau într-o 
„veşnică apă a morţilor”, într-o foarte mare sărăcie. Acolo, 
scria „poeme şi iar poeme”, sperând, nebulos, într-un „mâine” 
îndoielnic, în gând cu veşnicul „fie ce-o fi”1. În lunga scrisoare 
biografică din septembrie 1944, către Ion Pas, spunea: „În tot 
ce am scris până în prezent, tipărit sau încă inedit, n-am făcut 
altceva decât că am cântat sărăcia şi umilinţa mulţimii (Cordun, 
Prăpădul Solobodei, Fuga tipărită în Vremea, Seceta premiată 
de Vremea în 1942; Costea, publicată în Revista Fundaţiilor – 
şi toate cele încă netipărite nu sînt decât un strigăt al unui ins 
oropsit şi de mii de ori nedreptăţit de oameni şi împrejurări)”. 
A scris, aşadar, neîndrăgind alte subiecte decât cele ce „se 
integrează marilor mulţimi săteşti”, al căror fiu era. „N-am 
cunoscut liniştea în toată viaţa de până acum”, scria el. Culmea 
disperării o atinsese în iarna lui 1940, când lui şi Magdei Isanos 
li s-au închis toate porţile, li s-au retezat toate mijloacele de 
subzistenţă, prin suprimarea ziarelor Lumea şi Timpul, la care 
el lucra. Atunci, într-o „iarnă crâncenă”, la Iaşi, când le lipseau 
lemnele, a scris nuvela Seceta: „...Era o iarnă grozavă; lipsa 
lemnelor o resimţea mai cu seamă nevastă-mea care mă ruga, 
poate în glumă, să scriu o nuvelă ori un roman, a cărui acţiune 
să se petreacă, întreagă, într-o vară cu arşiţă de cuptor. 
«Poate mă mai încălzesc», zicea ea. Astfel am scris Seceta cu 
degetele aproape îngheţate. Din fericire, mai aveam puţin 
zahăr, cafea şi o maşină de spirt.”2 Atunci au ars „surcelele 
surcelelor, scaunele şi patul”, şi-au vândut hainele. În iarna 
aceea, spunea el, s-a îmbolnăvit Magda Isanos, care ajunsese, 
                                                 
1 Scrisori către Ion Pas din 16 ianuarie 1936 şi 18 aprilie 1936, Bârnova; 
scrisoare din iulie 1937, de la Udeşti, loc. cit.  
2 Interviu în ziarul Viaţa, 3, nr. 880, 28 septembrie 1943.  
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în 1944, „aproape complet paralizată şi muritoare de foame, în 
patul unui ţăran din judeţul Argeş”. „Dacă azi ea se stinge pe 
patul boalei şi mizeriei, e numai din cauză că nu  s-a integrat 
vremurilor şi a răbdat din pricina asta frig, foame şi umilinţă.” 1 
„V-am spus toate aceste lucruri”, scria în final, „pentru a vă 
arăta că îmi pun toate nădejdile în vremurile noi şi dacă 
Magdei Isanos nu i se mai poate pune la loc o inimă sănătoasă, 
în locul celei ucise de reumatism, şi nici alţi plămâni, cel puţin 
mie mi se va da posibilitatea să-mi cresc copilul şi să-mi 
îngrijesc soţia /.../, căci vindecare pentru boala ei nu se află. Vă 
rog să mă consideraţi integrat, cu tot sufletul, în noua viaţă 
literară, înscriindu-ne, pe mine şi pe Magda Isanos, 
făgăduindu-vă că, atât timp cât vom putea mânui condeiul, nu 
vom sluji decât interesele celor mai oropsiţi decât noi...” 2 

Există vreo şase variante ale atitudinii scriitorului în 
raport cu societatea 3 ; trecându-le în revistă, apare limpede 
faptul că Eusebiu Camilar şi Magda Isanos făceau parte dintre 
cei care împărtăşeau, cu bună credinţă, idealurile sociale ale 
momentului, când nu-şi dezvăluise încă adevărata faţă.  

Nu erau singurii. Perioada imediat următoare războiului 
a fost, nu numai la noi, dominată de aceleaşi idealuri, Pâine, 
Pace, Libertate. În primul rând, pacea mult aşteptată sosise în 
sfârşit, lumea cerea întoarcerea la viaţa firească. După un şir de 
ani grei, trăiţi sub dictaturi4, se cerea reaşezarea valorilor, şi 
mulţi credeau că drumul ce li se deschidea era al revenirii la 

                                                 
1 Scrisoare către Ion Pas, Balş, Romanaţi, 13 septembrie 1944, loc. cit.  
2 Scrisoare către Ion Pas, vezi mai sus.  
3 Radu Bîlbîie, Istoria unui experiment eşuat. Formarea insti-
tuţionalizată a tinerilor scriitori, Bucureşti, Societatea scriitorilor 
militari, 2004. 
4  Radu Bîlbîie, loc. cit.  
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normal, stare realizabilă prin izgonirea celor care strâmbaseră 
cumpenele, şi prin întronarea Binelui, Adevărului şi Dreptăţii. 

În anii aceia, Eusebiu Camilar a călătorit mult prin ţară, 
adunând impresii şi hrănind proiecte; Valea Bistriţei i-a inspirat 
un subiect din viaţa plutaşilor: o dramă, Cocorii lui Ibycus sau 
Învăţătorul. Ideea piesei se lega de atmosfera de la sfârşitul 
războiului: nimic nu rămâne nepedepsit, iar stolul de cocori, 
martorul crimei fără martori, întruchipa conştiinţa apăsată de 
vinovăţie. Eusebiu Camilar avea să reia simbolul cocorilor în 
romanul Negura, la care lucra încă din toamna lui 1944, 
publicând scene din război în ziarul Tribuna poporului 
(noiembrie 1944). O călătorie în munţii Maramureşului, la 
Borşa, pe Toroioaga şi Ineu, i-a prilejuit cunoaşterea locurilor 
de baştină ale străbunilor săi, pregătire pentru romanul Turmele, 
care avea să apară în 1946. Cenzura ideologică nu se instaurase 
încă, nu începuse epoca dogmatismului realist-socialist şi a 
proletcultismului. Romanul Turmele este expresia artistică a 
adeziunii lui sincere la vremurile noi, pe baza unei concepţii 
idealist-romantice despre lume, crezând, în spiritul lui 
Rousseau, că oamenii se nasc liberi şi egali, aşa cum, în mod 
natural, trăiau strămoşii lui în obşti, „ca pe vremea lui Iisus”, 
stăpânind împreună pământul şi împărţind roadele, egalitate 
ancestrală, paradisiacă, păstrată de maramureşeni graţie izolării 
în munţi. A crezut că adeziunea aceasta era suficientă pentru a-i 
dovedi sinceritatea, dar n-a fost nici pe departe aşa, pentru că, 
în scurt timp, au apărut clişeele ideologice, despre rolul 
conducător al proletariatului, îndrumat de partid în lupta de 
clasă, şi mai ales dogma învăţăturii marxist-leninist-stalinistă, a 
„marelui prieten de la Răsărit”. 

Din fericire pentru arta sa, oricât a încercat să se pună 
de acord cu „linia ideologică” a vremii, n-a izbutit să meargă 
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împotriva lui însuşi, deşi era sincer în dorinţa de „a se îndrepta”. 
„Tribunalul” care-l osândise ca eretic faţă de dogma ideologică 
era critica literară, după ce, o vreme, până la instaurarea 
modelului sovietic, îi lăudase scrisul „unic în literatura lumii”, 
„limba halucinantă şi patetică a cărţilor”, unde „toate 
rândurile, toate literele nu sunt decât nişte inscripţii în care 
poţi descifra sensul senzaţiilor şi explicaţia magică a vieţii 
ţăranilor” 1 . Ceea ce fusese lăudat înainte, acum, după 
instaurarea proletcultismului, trebuia criticat şi autorul 
determinat să se alăture „dreptei credinţe”, pe linia literaturii 
noi, să se rupă de „legenda oierilor maramureşeni” din Turmele, 
de Cordun, de Avizuha, de Prăpădul Solobodei, de poveştile 
vechi din Valea Hoţilor.  

Cu alte cuvinte, dacă biografic aparţinea celor mulţi, 
avea în schimb un „dosar” greu, al celeilalte familii, a scrierilor 
atinse de misticism şi marcate de o ideologie greşită, de care 
trebuia să se lepede; iar convingerea că era suficient să scrie 
despre „dezmoşteniţi”, aşa cum îi dictau mintea şi inima, se 
dovedea a fi, din punctul de vedere al criticii de-atunci, o 
jalnică iluzie.  

Presa literară tuna împotriva artei decadente: halucinaţie, 
cultul nebuniei, individualism; iar de la individualism, 
„justificare a oricărei ticăloşii”, la fascism şi şovinism nu era 
decât un pas. Lozinca vremii era: „Artişti, scriitori, ziarişti, 
luptători pe frontul ideologic, înainte!” Pe de o parte – 
„putrefacţie”, pe de alta – „purificare”. Vremea „frăţiei de 
arme” trecuse, lumea se împărţise în două: o tabără „democrată 
şi antiimperialistă”, în frunte cu Uniunea Sovietică, şi cealaltă 

                                                 
1 Mihail Cosma, „Proza lui Eusebiu Camilar”, în Tinereţea nr. 17, 28 
octombrie 1945.  
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„antidemocrată şi imperialistă”, liderul ei fiind Statele Unite. 
Două culturi, două drumuri, după cum susţinea propaganda 
vremii: „unul spre pace şi progres, altul spre război, haos şi 
moarte. „Nu poate exista o cultură mare, o artă valabilă, o presă 
creatoare, decât dacă se întemeiază pe o ideologie progresistă”, 
clama I. Chişinevschi. „Putrefacţia ideologică duce la rândul ei 
la descompunerea formei artistice...” 

Pe vremea aceea, Eusebiu Camilar spunea: „Scriu 
pentru cei mulţi din sânul cărora am pornit”. Şi, deoarece 
plecase din sânul mulţimii, credea că, pentru el, nu se punea 
problema „integrării spiritului maselor”, deoarece îl avea în 
sine, pornise la drum „împreună cu amintirea frământărilor şi 
suferinţelor ţărănimii, cu retina neşters întipărită de icoanele 
stărilor strâmbe şi cenuşii de-acolo, cu urechile pline de 
zgomotul muncii lor şi al nefericirilor în care au trăit.” Aşa 
încât i se părea firesc să scrie despre aceste realităţi şi despre 
„trecutul istoric ale cărui urme se întâlnesc pretutindeni în 
Moldova copilăriei”1.  

Dar criticii îi demonstrau, cu răbdare sau cu sfântă 
mânie, că păcătuieşti mai ales fără să vrei: duşmanul e în tine, 
ascuns în gândul tău, încât te trezeşti scrijelând pe hârtie erezii. 
„Diavolul” din gând, nimeni nu-l poate înfrânge singur, e 
nevoie de ajutorul unor inşi cu experienţă şi ideologic mai puri, 
mai lămuriţi. Era deci necesară poliţia gândului, echipa 
examinatorilor de conştiinţe. Spre binele tău, trebuia să te laşi 
exorcizat, fie în paginile revistei Lupta de clasă, fie „pe viu”, la 
conducerea de partid a raionului în care îşi avea sediul Uniunea 
Scriitorilor, ceea ce aducea avantajul de a fi judecat în plenul 
format din oameni simpli, reprezentanţi ai maselor nescriitoare. 

                                                 
1 Revista literară, III, nr. 33, 28 septembrie 1947.  
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Doar aşa aveai şansa să te eliberezi din posesia demonului 
care-ţi inspira viziuni decadente şi întrebări păcătoase. În timp 
ce poliţiştii gândului repetau „textele sacre”, indicând căile de 
îndreptare, trebuia să te căieşti sincer, să faci mea culpa. Nu 
strica să te învinovăţeşti singur mai rău decât te condamnau ei, 
să arăţi că te simţi vinovat până-n măduva oaselor, că greul 
greşelilor îţi apasă conştiinţa, că nu poţi dormi de mustrările 
nopţii, când eşti singur, faţă-n faţă cu propria stricăciune. Că nu 
eşti, totuşi, definitiv pierdut. Poliţia gândului instaurase ideea 
că nimeni nu-i nevinovat, deci oricine ar fi putut merita, într-o 
zi, o pedeapsă, nuanţele fiind infinit variabile, de la dojană şi 
mustrare, la marginalizare, schingiuire, temniţă, moarte. 
Această urmărire generală trebuia să se petreacă într-o 
atmosferă, dacă nu veselă (nefiind nimeni pur, nu existau 
motive de veselie), cel puţin entuziastă, optimistă, plină de 
nădejde în viitor.  

Bineînţeles, erau şi suflete atât de perverse încât să se 
dea pe brazdă numai formal. Cu alte cuvinte, erau şi din cei 
care una scriau, alta fumau, care încropeau „Griviţe” pentru 
gazete, iar pentru sicriul sertarului migăleau „Andromace” şi 
„Hecube”. Dacă nu alegeai (la timp) străinătatea, şi dacă nu te 
mânca puşcăria, trebuia să te zbaţi să supravieţuieşti aici, în 
„Geneva” experienţei comuniste1. 

* 

Când un autor celebru, Leopoldo Lugones, murea în 
mizerie la Buenos Aires, în anul 1938, lumea se mira: „Cum? 
Se poate, domnule, să moară de foame scriitorii?” 2  Iată că se 

                                                 
1 Aluzie la Geneva în timpul lui Jean Calvin.  
2 Eusebiu Camilar, „Fapt divers”, în Iaşul nr. 33, 7 mai 1938; e vorba 
despre Leopoldo Lugones, scriitor argentinian, mort în 1938.  



FERESTRE anul IV, nr. 4 (12), nov. 2013 

 
 

  63 
 
 

putea, căci scriitorul era, după opinia generală, „un ins ciudat, 
trăind undeva la marginea lucrurilor, un individ asupra căruia 
blestemul şi-a pus sigiliul – şi-i sortit să moară de foame sau la 
ospiciu.” „Un ins trăind din mila publică şi particulară.” „Un 
cetăţean nebărbierit pururea, netuns, cu unghiile netăiate, tăcut 
ca un mormânt de sinucigaş...” Înşelat de toată lumea, „în casa 
unde intră el trebue să se întâmple o nenorocire, amfitrionii îi 
râd pe urmă, sau se cutremură ca-n urma unui destin negru.” 
„Scriitorul nostru era socotit de o mulţime de lume ca un fel de 
măscăriciu care va scoate din ciudata cutie a capului, cine ştie 
ce socoteli încâlcite, spuse în versuri sau întinse pe lungimi de 
roman, bune să fie înghiţite odată cu cafeluţa de după masă.” 1 

Şi iată că marginalul, golanul-măscărici era, acum, 
ridicat pe soclu, răsplătit, încununat cu lauri. După 1948, odată 
cu înăsprirea cenzurii, noua orânduire a început să le ofere 
scriitorilor avantaje: legea pentru stimularea activităţii artistice 
şi literare, reglementarea favorabilă a drepturilor de autor şi a 
relaţiilor cu editurile, instituirea unor medalii şi premii, 
înfiinţarea de case de creaţie în staţiuni, şi alte recompense, 
intrate în responsabilitatea Fondului Literar şi a Uniunii 
Scriitorilor, urmaşa ajustată a S.S.R. Regimul îi subvenţiona pe 
scriitori şi artişti, deci aştepta „un produs al muncii” 
corespunzător. În esenţă, procedeul nu se deosebea de cele 
folosite anterior, într-un alt tip de societate, pentru aservirea 
artei, dar aducea în plus noul statut social al scriitorului, 
altădată „paria”, acum personaj important şi oficial respectat. 
Cu o condiţie: să se supună „canonului”, altfel, drumul către 
tipar îi devenea inaccesibil.  

                                                 
1 Eusebiu Camilar, „Libertatea scriitorului”, în Scânteia nr. 442 şi 443 
din 3 şi 4 februarie 1946. 
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În consecinţă, ca să nu poată promova pe cine nu 
trebuie, critica însăşi era criticată. Criticii literari, spunea M. 
Novicov, citându-l pe Dobroliubov, n-ar trebui să rătăcească 
„pe căi estetizante”, ci să ia aminte la conţinutul ideologic, căci 
de-acolo proveneau lipsurile, de vreme ce justeţea ideologică 
asigură valoarea estetică, şi „ceea ce caracterizează în primul 
rând opera unui scriitor este concepţia sa asupra lumii.” O 
critică estetizantă era „o invitaţie directă la arta pentru artă”, la 
„alunecarea în mlaştina decadentismului burghez.” Principalul 
criteriu trebuia să fie „poziţia principială, de clasă a autorului.” 
Critica favorabilă, de care avusese parte înainte, îl împiedica pe 
Eusebiu Camilar „să întrevadă adevărata cauză a greşelilor 
sale”, spunea acelaşi Novicov, pentru că „datoria criticei este 
de a preciza în primul rând care din cele două ideologii 
caracterizează o operă literară, interesele cui apără, pentru ce 
luptă; ajută opera de clădire a socialismului sau o frânează? 
Numai după ce a răspuns la această întrebare principială, poate 
trece criticul la chestiunile secundare ale deficienţelor de 
construcţie sau de dozare.” Aşadar, arta devenise „o chestiune 
secundară”! 

În ciuda „deficienţelor” semnalate cu osârdie, romanul 
Negura a fost tradus în limbile de circulaţie şi în alte limbi, 
tipărit şi în China, unde, la apogeul aprecierii lui, autorul avea 
să facă o vizită cu o înaltă delegaţie oficială, în toamna lui 
1954. Claude Sernet l-a tradus în franceză (Dans le brouillard), 
iar prefaţatorul, Louis de Villefosse, avertiza asupra 
conţinutului „dur” al cărţii: „un drum prin infern”, „un haos 
scrâşnind de durere, un torent de sălbăticii”, pe care 
„misterioasa putere a artei” îl salvează, făcându-l suportabil.1 

                                                 
1 Dans le brouillard, Éditions du Pavillon, Paris, 1952.  
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Greu de explicat, aşadar, de ce, în mai 1950, autorul 
Negurei, în plină glorie aparentă, a fost exclus din P.M.R. Să fi 
avut vreo legătură cu eşecul ideologic al cărţii? Căci i se 
reproşa „viziunea deficitară”, care „pune în evidenţă mai ales 
contradicţiile sociale din viaţa satului”, şi astfel romanul 
creează „o perspectivă falsă asupra raporturilor de clasă, 
ţărănimea apărând ca în concepţia narodnicistă, clasa cea mai 
importantă.” Şi asta deoarece: „... cu toată critica ce i s-a făcut, 
romanul lui Camilar nu e axat puternic pe lupta dintre 
burghezie şi proletariat, adevăratele forţe antagoniste în 
societatea capitalistă.” Era greşit de asemenea modul cum 
prezenta partidul în roman, când de fapt ar fi trebuit să străbată 
„ca un fir roşu întreaga acţiune.”1 Critica mai spera, totuşi, o 
îndreptare deplină în al treilea volum, unde autorul avea ocazia 
să-şi îndrepte „lipsurile semnalate”, „lichidând influenţele 
mistice care-i mai înlănţuesc uneori pana”, „naturalismul, care 
face ca deznădejdea soldaţilor să apară ca „o simplă frică 
fiziologică de moarte” 2 . Să nu mai insiste asupra „lumpen 
proletariatului”, drojdia societăţii, cerşetori, beţivi, şi să se vadă 
mai mult „luminoasa realitate sovietică”, „influenţa oamenilor 
sovietici în transformarea vieţii poporului român”.3  

Dar al treilea volum nu a mai apărut. 
Nici încercările ulterioare de a se adapta la cerinţe nu i-au 

reuşit. Ce-i rămânea? Să se întoarcă la lumea pe care o cunoştea 
cel mai bine. „Eu unul, mă chem că fac parte dintre scriitorii 
satului. Dar satul însuşi nu mai este cel de odinioară” 4 , 
adăuga, cu amărăciune ascunsă. Există însă o esenţă eternă, un 

                                                 
1 I. Aronescu, în Iaşul Nou,  nr. 3-4, mai 1950.  
2 Sergiu Fărcăşan, în Flacăra, nr. 24/17 iunie şi 25/24 iunie1950.  
3 S. Damian, în Scânteia tineretului, nr. 13, 14 aprilie 1950.  
4 În Gazeta literară, nr. 49, 6 decembrie 1956.  
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anumit spirit fără moarte, în cântece, în istorie, şi el s-a 
îndreptat spre acest spirit ca însetatul spre izvor. Cu toate că 
declarase, cu ani în urmă, că n-are să mai scrie versuri, deşi „îi 
stăteau pe limbă” şi se trezea „noaptea cu ele pe buze” 1, a 
scris din nou: mii de alexandrini, sub forma unor tragedii 
(Muntele suspinelor, Călăreţul orb, Furtuna, Căderea zeilor, 
Asediul Ecbatanei, Valea Albă), un poem filozofic, Cântăreţul 
nemuritor, câteva comedii (Noaptea din Temisetta, Confraţii 
Mus, Cele şapte turnuri), fără a şti că vor rămâne, cu excepţia 
uneia, Valea Albă, în manuscris, şi nici una nu va fi pe scenă, 
contopea astfel mai vechea chemare spre teatru2  cu poezia 
care-i „stătea pe buze”. 

Printre hârtiile din arhiva scriitorului Eusebiu Camilar, 
se află un plic minuscul, cât o felicitare. Cu timbrele potrivite 
şi cu specificările „Recomandat”, „Par avion”, „Express”, 
poartă următoarea adresă: „A.G. Strobel, Woltersdorf bei 
Erkner, Berliner Strasse, 60, Deutsche Demokratische 
Republik”. Atât adresa cât şi numele adresantului au fost 
anulate cu o linie neagră, iar în partea stângă a plicului apare, 
cu litere negre: „Zurűck!” Pe verso-ul plicului, o etichetă cu o 
explicaţie mai blândă în formă, dar sinistră în fond: „Abgereist 
ohne Angabe Adresse”, cu versiunea în franceză: „Parti sans 
laisser d’adresse”. Era, poate, o formă eufemistică de a spune 
că adresantul murise. Ori poate că scrisoarea nici nu ajunsese la 
destinaţie, de vreme ce, pe plic, nu sunt decât cele două 
ștampile din Bucureşti, de plecare şi sosire înapoi, puse la 16 şi 
28 aprilie 1965, deşi, în mod normal, ar fi trebuit să poarte şi 
semnele poştei din Germania. Un scris de mână, indescifrabil, 
                                                 
1 Revista literară, nr. 33, 28 septembrie 1947.  
2  Vezi drama Focurile, în colaborare cu Magda Isanos, premiată de 
Fundaţiile Regale. 
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apare pe verso, sub adresa expeditorului, şi adaugă un categoric 
„Nu”, urmat de două cifre cu aparenţă de fracţie, 22/4, de fapt 
data de 22 aprilie, când, probabil, cenzura a decis că scrisoarea 
nu trebuia să plece. Iată conţinutul scrisorii: 

„Bucureşti, 17 IV 965. Iubite amice, Am primit de foarte 
mult timp o scrisoare de la vechiul meu [prieten] A. Strobel din 
Iţcani. N-am răspuns, mereu sperând că voi avea drum prin 
Germania; l-am şi avut, de două ori, în trecere; cu regret, nu 
te-am putut vedea. E vorba să vin la începutul lui Mai (s.a.)1, 
cu o delegaţie de scriitori. M-aş bucura să te pot îmbrăţişa ca 
pe-un confrate din timpul când încercam să scoatem „Aur” 
doar din speranţele noastre. Doresc ca scrisoarea mea să te 
afle sănătos! Eusebiu Camilar, str. Ion Ghica, 3 Bucureşti”. Şi 
un post-scriptum, pe pagina următoare: „Dacă binevoieşti, ai 
timp să-mi şi răspunzi la scrisoare.”  

Poate că cenzurii i s-a părut suspect fragmentul de frază 
subliniat („la începutul lui Mai”)? Ori referirea la o trecută 
încercare alchimică de a scoate aur din ceva atât de efemer ca 
speranţa?  

Ce era, în fond, „aurul” despre care se vorbeşte în 
scrisoare? Desigur, s-ar putea crede că e o metaforă a 
succesului. Totuşi, deoarece verbul „a scoate” duce cu gândul 
nu numai la aur ci şi la tipărituri, am căutat printre publicaţiile 
literare din anii 30 ai secolului trecut, şi am descoperit o revistă 
intitulată AUR. Numele Eusebiu Camilar nu apare în paginile ei, 
însă majoritatea semnăturilor sunt pseudonime. Nici unul nu 
pare să-i aparţină. Şi totuşi, mărturia olografă a scriitorului 

                                                 
1 Eusebiu Camilar avea să plece, la jumătatea lunii mai, cu o delegaţie 
de scriitori, la manifestările organizate la Berlin şi Weimar, cu prilejul a 
20 de ani de la victoria asupra fascismului. 
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arată, fără umbră de îndoială, că a lucrat la apariţia acestei 
reviste, în care probabil că a şi publicat.1 

E greu de spus sub care dintre semnăturile din AUR se 
află Eusebiu Camilar. În Dicţionarul de pseudonime, singurul 
care i se atribuie este acela în care îşi asociază numele unui 
sfânt francez, Landry, filantrop din secolul al VII-lea (Eusebius 
Landry-Camilar), dar a mai iscălit şi Ion al Tomei, în gazeta 
Frontul plugarilor, cinstind astfel amintirea tatălui său. Din 
păcate, deşi în anul al doilea de existenţă, „revista familiară” 
AUR îşi anunţa apariţia bilunară, va dispărea după publicarea 
numărului 5/1933.  

Scrisoarea lui Eusebiu Camilar către A. Strobel se leagă 
de o altă epistolă, de astă dată primită de el, de la un alt 

                                                 
1  Primul număr al revistei AUR, cu subtitlul „Gazetă umoristică şi 
literară”, a apărut la 28 noiembrie 1932, iar pe frontispiciu se notifica: 
„Red. şi Ad-ţia str. General Lupu 26, Bucureşti. Redactor: Liviu Nera.” 
Articolul inaugural, semnat de Liviu Nera şi intitulat AVANTI! arată că 
publicaţia îşi propunea să fie „...în noianul revistelor existente, izvorul 
nesecat al talentelor tinere”. Având „în sânul ei pe cei mai de seamă 
umorişti ai timpului”, gazeta avea să aducă „Bogăţie şi Veselie”. Să fie 
primită, aşadar, pentru ca aceia care, „cu mari greutăţi, au izbutit să o 
aducă la lumina zilei”, să fie încurajaţi în năzuinţele lor. Primul număr le 
propunea cititorilor un concurs: să ghicească semnificația ascunsă în 
numele AUR, „adevăratul său înţeles”. În numărul al doilea, se dădea 
soluţia ghicitoarei, descoperită de „Ionel Brunetul”: AUR însemna 
„Asociaţiunea Umoriştilor Români”. Unii dintre autorii de la „AUR” 
semnau concomitent şi în alte publicaţii: în reviste umoristice, cum era 
Veselia, şi în unele reviste literare, mai mult sau mai puţin efemere 
(Raza literară). În fine, „seniorii”, Al. I. Niculescu-Alin, N. Thomescu-
Baciu, aveau acces şi la ziare „serioase”: Adevărul literar, Universul 
literar şi alte publicaţii solide. Dar „tinerimii”, cu puţine excepţii, nu-i 
rămâneau decât efemeridele, în special cele înfiinţate „cu mână proprie”, 
cum era şi acest AUR, prea puţin durabil, totuşi expresie a unei 
indestructibile speranţe. 
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confrate de la revista AUR, Stelian Ionescu-Angel.1 La 10 iulie 
1965, acesta îi scria pentru a-i aminti că fuseseră colegi de 
redacţie şi speranţe. Pe vremea AUR-ului, în 1932, Stelian 
Ionescu-Angel era director de ziare (Opinia Capitalei, Opinia 
Bucureşteană, Biblioteca Financiară) şi autor de poezii. 
Eusebiu Camilar era atunci un nume încă necunoscut. De la 
anonimatul din 1932 până la situaţia din 1965, „drumul” literar 
al lui Eusebiu Camilar avea să fie, totuşi, unul ascendent, în 
timp ce, destin cu sens invers, marcat profund de evenimentele 
epocii, marginalizat, Stelian Ionescu-Angel se definea în 
scrisoarea sa drept „fostul poet şi scriitor” cu acest nume. 
„Viaţa m-a îndepărtat de la vechile mele unelte, din 1948 şi 
până azi”, spunea el. Totuşi, mărturisea că a scris, în tot acest 
timp, „câteva sute de versuri pentru sertar şi sufletul lui, 
„chinuit de nostalgia scrisului”. În virtutea vechii lor legături 
de colegialitate, îi cerea lui Eusebiu Camilar să-l ajute „să 
reintre în literatură” cu o traducere a catrenelor lui Omar 
Khayyam... În mod cert, încheind armonios spirala destinelor, 
Eusebiu Camilar ar fi făcut tot posibilul să-i sprijine revenirea, 
aşa cum făcuse şi pentru alţii, în situaţii similare.  

Din nefericire, la ora când primea această scrisoare, 
care pare, straniu, un răspuns indirect la epistola lui către A. 
Strobel, Eusebiu Camilar era grav bolnav: un cancer de origine 
incertă şi suspectă, apărut în toiul unei sănătăţi înfloritoare, 
imediat după vizita la Weimar, avea să-l doboare peste puţin 
timp, la 27 august 1965. Apucase să îşi vadă tipărită cartea 
Povestiri eroice, testamentul lui literar, expresie a propriilor 
speranţe că va veni o vreme mai propice scrisului decât epoca 
prin care răzbătuse el, fără a izbuti să atingă lumina nădăjduită.       

*** 

                                                 
1 Stelian Ionescu-Angel a publicat în nr.1/1932 şi în nr.5/1933, sub 
iscălitură proprie, poate şi în altele, sub pseudonim.  
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PEGAS 

LIVIU DORIN CLEMENT 

Născut la 22 ianuarie 1969, la Suceava, licențiat în 
filologie, studii de „world semiotics”, master în semiotica 
limbajului în mass-media şi publicitate; ziarist, scriitor, 
copywriter, copyeditor, editor. Volume: „Texte inter-zise” 
(versuri), Ed. Dacia, 2003 (a obţinut premiile Societăţii 
Scriitorilor Bucovineni şi Fundaţiei Culturale a Bucovinei); 
„Iconotextul mediatic şi publicitar. Analize semio-retorice”, 
Ed. Muşatinii, 2005 (culegere de texte, coord. alături de prof. 
univ. dr. I.C. Corjan). Membru al Uniunii Ziariştilor 
Profesionişti şi al Societăţii Scriitorilor Bucovineni. 
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CURSA 

  
azi deschizi încă o carte ieri neîncepută  
mâine e tot neterminată şi aşa totdeauna. 
între pagini albe seara aşezi şarpele cu clopoţei 
noaptea sună acolo unde e îngropată 
dimineaţa te-aşteaptă într-o linişte mare. 
aşa încerci mereu să povesteşti visul: 
două mâini ţi se agaţă de haine şi vor 
să te tragă dincolo. pe jumătate deja 
eşti acolo. un liftier te cheamă în colivia 
cu privighetori şi te întreabă dacă eşti  
obosit sau bolnav. sunt – spui târziu 
sesizând că liftul nu are oglindă 
că se prăbuşeşte fără-ncetare. pe naiba 
mai zice acela, dezbracă-te, 
copiii dorm în celălalt salon. 
 
aşadar scrii în fiecare dimineaţă 
crezi că scapi. povesteşti  
repovesteşti evadarea. în cartea cea albă 
un şir de şoricei cenuşii. ca  
o funie groasă mişcătoare.  
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LINIŞTE 

am visat o maşină de scris. 
se făcea că era neagră, lucie, pe alocuri 
cu vopseaua căzută aşa cum îi stă bine 
unei maşini de scris onorabile. 
şi scria singură: tac, tac, tac. 
pe câmpul alb alergau 101 dalmaţieni 
pe cearşaf tresăreau în somn puricii 
potcoviţi cu potcoave de 99 oca de fier 
săreau până la nori 
şi cădeau pe rând pe un ocean îngheţat: 
tac, tac, tac. 
conştiincioasă, maşina de scris înnegrea 
valuri de hârtie. înotam greu printre ele 
printre clapele căzând mereu  
ca nişte ghilotine: tac, tac, tac. 
acum dorm adânc şi maşinăria  
îmi urcă pe hoit scuturându-şi şenilele: 
tac, tac, tac.  
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FEREASTRA CU CĂRȚI 
 
 
 
 

 
 

 

La Editura TipoMoldova a apărut volumul O STICLĂ 
ÎN MARE de ION MURGEANU, POESII SI POEME, 
antologie, cu un moto din Mihai Eminescu: „Aspru, rece sună 
cântul/cel etern neisprăvit...” Cu toate astea, cu sufletul mai 
uşor, pentru că, după cum spune el, i „s-a luat totul”, poetul 
continuă să scrie, cu acelaşi entuziasm năvalnic. E o 
binecuvântare să ştii că Ion Murgeanu se ocupă mai departe cu 
scrisul, aici şi acum, în clipa lui bogată, din iarna eternă a 
speranţei noastre. 
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Din cuprins: 

 

ÎNDRĂGOSTIŢII NUMESC TOAMNA 
 

Nu ştiu câte incerte zile vor mai fi 
Se îngrămădesc nopţile să le sugrume 
Şi eu nu mai am nu mai port numele 
Niciunei zile niciunei nopţi. 

 
Vă voi trece în spate pe toţi 
Peste gârla destinului 
Numărând petele insistente 
Ce mi-au îndoit apa cu vinul… 

 
Nu ştiu dacă pricepeţi 
Dar toamna mai are vreun haz? 
Dacă spun nu dau de necaz 
Numesc  toamna zâna destinului. 

 
Când eram în vremea mea 
Şi eu o numeam la fel cu toată mirarea 
Vedeam cum se despoaie natura iubeam  
Destrămarea ca pe o promisiune… 

 
Îndrăgostiţii numesc toamna 
În toate anchetele o minune. 
Eu vinul ei l-am băut. 
Am trecut prin deşert peste  dune 

 
Şi nici urmă de mine paşi pe nisip… 
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AMFORĂ ŞI FUM 
 

 
E amfora de fum subt mări ţesută 
Între iluzii scrisă şi tăcere ! 
Aş sparge-o dar atunci e marea mută 
Întinsul apei – searbădă putere ! 
Nu cred că-i bine tot ce pare bine 
Dar nici nu văd să mă înveţe nimeni 
De ce neghina zării creşte-n inemi 
Tristeţea lumii tot de ea se ţine ! 
Mai bine trag în şire la trireme 
Mâine pe seară – atinge-vom Pireul 
Şi cum se vede până ieri din steme 
Negustoresc tristeţea pe mileniu ! 

  Îngăduinţe vând celor cu minte 
  Şi nebunie celor ce au geniu ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Romanul RĂMĂŞAGUL de Ion Lazu e o abordare 

originală, modernă, a temei clasice: setea de pământ. Temă 
extrem de actuală şi azi, când ţăranii noştri îşi vând pe nimic 
pământul unor străini, iar satul, aşa cum era el din timpurile 
vechi, dispare iremediabil. Pe lângă calităţile epice, romanul 
are şi accente lirice, dar şi structura unui scenariu de film. 
Domnul Ion Lazu ne-a mărturisit că asta a fost şi intenţia 
domniei sale, fără a găsi însă ecou, la fel ca şi pentru alte 
proiecte de acest fel. E păcat, mai ales acum, în contextul 
actual când unii încearcă, prin filme, să ne desfigureze 
imaginea prin contrafaceri şi imitaţii de modele străine. 
Personajul principal al romanului este un fel de „Zorba”, un 
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„MOŞ” în sensul vechi al cuvântului, cu puteri aproape 
supranaturale: ar putea deveni emblematic. 

În celelalte proze, reunite sub titlul TINEREŢEA PE 
SFÂRŞITE, îl regăsim cu plăcere pe observatorul cu notaţii vii, 
autentice, aşa cum îl ştiam din schiţe şi din romanul 
SĂLBATICUL.  
 
 
Fragment din romanul RĂMĂȘAGUL de Ion Lazu: 
 

Uită-te la faţa pământului. Ia la rând semnele astea, 
despre care numai prostul crede că sunt fără noimă. Crăpătura 
cu margini zgrunţuroase… muşuroiul vechi, uscat… smocul de 
iarbă pălit, clătinându-se abia simţit în aer, cu rădăcini pâsloase, 
înţesate… frunza aia roşcată, lucioasă şi tare, cu vine umflate, 
ce se despart unele din altele, ciupită într-o latură de cine ştie 
ce gâză sau omidă…o crenguţă putredă, cu coaja scorojită, de 
mai an… o gaură şi încă una, rotunde, cu marginile netezite, 
cum sunt cele de păianjen… păiuş scuturat, pelin bătrân, cu 
boabe, un scaiet, un grăunte străveziu de pietriş, trei boabe de 
boroghină, zbârcite, una de măceş, umflată să plesnească, cu 
toată mierea şi sămânţa în ea. Alt muşuroi, încolăcit cu scamă 
de mărăcine, iar crăpături, fire de iarbă, crengi, frunze, seminţe, 
nisip, pietre. De la o palmă de pământ la alta, faţa locului se 
schimbă, nu seamănă. Şi trebuie văzută, aşa cum o văd eu 
acum, de la mare apropiere. Să-ţi apară pe rând, clar, fiecare în 
parte. Să te uiţi cu mirare, ca pentru prima dată. Să te uiţi cu 
lăcomie. Şi să te doară inima că nu le ştiai şi că acum le laşi, 
fiindcă trebuie să treci mai departe, ca să vezi ce mai urmează. 
Uite. La aşa ceva nu mă aşteptam. Zici că e pământ, de nu? Şi 
te mai uiţi la el? Doar cât să nu te-mpiedici! Da’ pe faţa lui sunt 
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mai multe semne ca pe faţa omului, pe care o prinzi într-o 
palmă. O astupi şi n-o mai vezi. Faţa pământului nu poţi s-o 
ocoleşti. Şi simţi că şi el se uită la tine, în fel şi chip, cu mii de 
ochi, făcându-ţi semne pline de înţelesuri. Suferinţă, răbdare, 
rodnicie? Nu, e prea puţin! Altceva îţi arată, când stai cu ochii 
atârnaţi asupră-i, gata să se rostogolească pe jos: că îi semeni, 
că nu eşti singur şi că însemni doar o parte, o mică parte peste 
care s-a trecut, de-acum… 

Ţărâna de-o prefiram printre degetele răşchirate, găurile 
din care trăgeam afară păienjeni cu cruce, băgând un fir de 
păiuş, întinşi pe burtă în iarbă, în izlazul de lângă cimitir – şi 
un copil spunea: Ăştia cu cruce se trag din cimitir, păi nu? … 
brazdele cu râme şi greieri, din urma plugului, lucioase de-ţi 
luau ochii în lumina soarelui… lutu ăl galbin din covată, pe 
care-l aducea mama din vale, pentru lipit… cuiburile din râpă, 
unde ne băgam mâna până la subţioară după ouă de prigorie… 
ăla scuturat de pe rădăcinile de sunătoare, când o culegeam din 
fâneaţă… ăl în care bat parul calului, când îl pun în pripon... Şi 
ăla în care baţi stâlpii gardului. Sau ăla în care săpai temelia 
casei, de ţâşni izvorul… pământul de-l traseră peste sicriul 
mamei şi al lui Costea, fiu-meo; ăl pe care mă aruncam fără păs, 
în izlaz, păzind vitele şi mă încropea soarele şi căutam cu 
palmele locuri prin iarbă, mai răcoroase; ăl din coverca de la 
vie, cu bolovani albicioşi, sfărâmaţi; răzorul retezat ca un prag, 
unde mi se opreau ochii fără să vreau, când treceam pe-acolo, 
fără rost, şi pe care l-a ales bucşanca să ne fie cuib de 
dragoste… Pământ de oale, de fluiere, pământ de flori. Glodul 
drumului, spintecat de copite, luat pe roţi. Înghiţit de mine ca 
singură hrană, ciugulit de păsări de-odată cu seminţele. Însuşi 
înţesat de seminţe, gata să încolţească. Pelin, scaieţi, iarbă fără 
nume, fel de fel de bălării şi buruieni, cine le-ar şti? Toate 
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înfloresc pe pajişte şi la Sân-Petru le zici fân şi bagi coasa în 
ele, pentru vite, la iarnă. Şi când ai grija fânului, nu-ţi mai 
trebuie alta – să-l faci la timp, să-l aduni în purcoaie, să nu te 
prindă ploaia cu el nestrâns. Încolo, ce ierburi or fi, să le ştie 
limba vacii şi viţelul, când începe să le guste, până să fie 
înţărcat. Că bun o fi şi de-aia vaca îl trage cu spor din maldăr 
şi-l rumegă temeinic, cu mare luare-aminte. Iar tu îi zici mac 
fiindcă e roşu aprins, zici cicoare cum e cerul de vară, limpezit, 
zici nalbă, zici păiuş şi aglice şi fiecare iarbă dintr-asta are un 
nume al ei, ştiut de cineva, uitat de noi ăştilalţi, nume 
amestecat şi pierdut acolo, în fâneaţă… 
  Şi în fâneaţa aia o fi crescut floarea de aglice… 
Copilandru, în satul de sub munte. Cu vitele. S-au amestecat cu 
altele şi au rămas să pască împreună. Şi tu, o dimineaţă 
întreagă lângă acea fată mare din cătunul vecin. Ţi-a arătat în 
glumă floarea aia pe care o rupsese şi cu care se juca între 
degete, ducându-şi-o uneori la nas.  I-a zis aglice. Un nume pe 
care atunci îl auzeai întâi. O floare albă înspumată, plină de 
mireasmă, la capătul unei cozi băţoase. Ţi-a plăcut floarea. 
Mirosul şi gâdilătura. Te-a tulburat fata aia mare, frumoasă, 
prima oară văzută. Ai mai mânat vitele şi-n alte zile, spre 
izlazul de sub sat, dincolo de fântâna cu ghizd de lemn, unde 
nu te duceai de obicei. S-o întâlneşti iar. Dar ea n-a mai venit 
cu vitele. Te frământai pe ascuns. Nu ştiai de cine să întrebi, 
nici unde şade cu casa. Mult mai târziu ai aflat că încă de 
pe-atunci se măritase şi a plecat din sat. De ce-a rupt ea 
floarea? De ce ţi-o fi dat-o să o miroşi, un copilandru… 

…Mai încolo, o treaptă de pământ pe care se suiau alţi 
copii şi săreau de-acolo, în nisip… Nu te-ai desprins de lângă 
fata aceea decât când ea şi-a luat vitele şi le-a mânat pe uliţă. 
Amintiri care nu se învechesc, pentru că se ascund în  adânc şi 
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nu apar decât rareori, proaspete, noi, strălucitoare în lumina lor 
de la-nceput. Dar nu se stinse nici fiorul. Au ce să fie cu acest 
fior? Şi ce să mă fac cu jalea asta, cu aleanul greu, ca şi 
neînceput, care se năpusti asupră-mi deodată şi e în stare, 
numai el, să mă dea de pământ? Ceva că-ţi vine să şi plângi şi 
să te şi bucuri. Îţi zbârnâie sufletul. Unde-o fi? Unde e? Îţi vine 
să strigi după ea. Şi nici nu ştii după cine, şi când. Dar strângi 
din dinţi şi: mai departe! Altfel cum să fi mers prin viaţă 
înainte şi să treci prin toate ale ei, dacă te-ai fi oprit cu sufletul 
la fata cu aglice? Mai departe! nici jalea nici bucuria nu te pot 
ţine-n loc! Împinge opinca în faţa opincii. Cu mare grijă. 
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FEREASTRA CU EVOCĂRI 
 
 

MIHAI ŞTEFAN 
 
 

IULIA FALICIU  
– AURUL HASDEEAN DE LA ROŞIA MONTANĂ – 

 
 

 
 
 

 

Doamnei Elisabeta Isanos,  

la îndemnul căreia am scris aceste rânduri 
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Cândva, pe la jumătatea secolului al XIX-lea, în 
localitatea devenită acum un punct atât de fierbinte pe harta 
Ţării noastre şi chiar a Europei, descăleca un mare cărturar în 
căutarea obârşiilor Naţiunii Romane. Peste ani, acesta avea să 
descrie în versuri aceste locuri încărcate de istorie şi bogăţii: 

    „Aţi fost voi oare la Abrud? 
     Acolo-s munţii o comoară: 
    În piatră dă ciocanul crud 
    Mai dă, mai dă a suta oară 
     Tot dă sălbatecul ciocan, 
     Zburând scântei ca din balaur: 
     Se sparge bietul bolovan. 
     Ş-atunci din el s-alege aur!..” 

Poposind în casa lui Simion Balint, Bogdan Petriceicu-
Hasdeu, căci despre el este vorba, avea să-şi găsească aici 
sufletul pereche, în persoana unei nepoate a marelui preot 
patriot, pe nume Iulia Faliciu, cea pe care avea să o portretizeze 
cu patos: 
    „Când luna-n unde 
     Galeş s-ascude, 
    Vărsând în valuri mii de scântei, 
     Eu jur, Iulie, 
     Că-i mult mai vie 
     Văpaia dulce din ochii tei!” 

Era o femeie simplă, frumoasă, distinsă, aprigă atunci 
când trebuia să-şi apere ţara şi familia, o nevastă româncă cu 
sânge moţesc, sprijinul de care scriitorul avea nevoie în 
realizarea valoroaselor sale opere, după cum ne spune chiar el: 
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„Naţionalist din copilărie, eu totuşi aş fi putut să mă 
alunec din când în când în oarecari concesiuni sau tratative în 
dauna românismului, dacă nevasta mea, nevastă româncă, o 
adevărată moţoaică, nu mă veghea la orice mişcare, 
îmbărbătându-mă la luptă, la sacrificiu, la rezistenţă, la 
aţâţarea din ce în ce mai vie a scânteiei naţionale. Singurul 
lucru, pe care nu mi l-ar fi iertat în veci, era o cugetare 
antiromânească.” 

Cei doi s-au cunoscut în 1863 şi s-au căsătorit la 10 
iunie 1865, în Bucureşti, la biserica Sf. Ilie din Gorgani, 
ceremonia fiind condusă de părintele Ioniţă. 

Primii ani de căsnicie au fost marcaţi de lipsuri 
materiale, dar cu o încărcătură spirituală deosebită: 

„Primul an al căsătoriei noastre – notează Hasdeu în 
1903 – ne-a fost unul dintre anii cei mai sărăcăcioşi ai vieţii 
mele. Când ne-am dus la cununie, Iulia mea nu avea nimic, iar 
eu aveam doi poli din cari am plătit şi popei. Dar cât am fost 
de fericiţi, cât de plini de credinţă în ajutorul de Sus!” 

Iulia era o gospodină desăvârşită, gestionând cu 
înţelepciune şi chibzuinţă treburile familiei, ilustru-i bărbat 
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având astfel liniştea necesară pentru a se dedica giganticelor 
sale preocupări intelectuale 

Din 1869, când s-a născut fiica celor doi, numită tot Iulia – 
cea care avea să fie geniala scriitoare, pictoriţă şi muziciană, 
Iulia Faliciu devine şi o mamă devotată, veghindu-şi copila fără 
odihnă, de când a văzut lumina zilei până ce, învinsă de boală, 
şi-a dat ultima suflare. 

„De atunci încoace – continuă savantul – în curs de 
optsprezece ani, nevasta mea, provedinţa familiei, s-a facut 
treptat doică, dădacă, pedagogă, colegă de studiu şi-n fine 
„garde-malade” pururea neadormită, pururea admirabilă prin 
energie şi abnegaţiune. În curs de optsprezece ani, Lilica n-a 
făcut un pas fără mumă-sa: în ţară şi în străinătate, acasă şi-n 
călătorie, la Sf. Sava în Bucureşti şi la Sorbona în Paris, 
pretutindeni, pretutindeni nedespărţite.” 

În 1888, Lilica, unica lor fiică, se stinge din viaţă la 
numai 18 ani, fiind doborâtă de nemiloasa ftizie. Soţia rămâne 
unicul sprijin al lui Hasdeu în a înfrunta marea durere care îi 
cuprinsese casa, familia şi mai ales sufletul. 

„Apoi, dispărând Lilica, rămaşi noi fără dânsa pe 
pământ, amândoi mai trăiam numai unul pentru altul şi unul 
prin altul, unul în altul iubind pe Lilica.” – mărturiseşte 
Bogdan Petriceicu. 

De-a lungul vieţii sale, Iulia Faliciu-Hasdeu a fost 
stâlpul de bază al familiei importante în care i-a fost dat să 
trăiască, îndeplinindu-şi cu dăruire sarcinile deloc uşoare pe 
care destinul i le-a încredinţat: soţie de savant, mamă de geniu, 
gazdă primitoare a atâtor personalităţi ale culturii române 
venite în vizită la însemnatul ei soţ, ocrotitoare a celor sărmani 
şi necăjiţi, împărţind mereu cu aceştia puţina ei agoniseală. 
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La 2 iulie 1902, ea şi-a încheiat misiunea şi viaţa 
pământeană, ziua plecării ei la cele veşnice devenind pentru 
B.P. Hasdeu sărbătoarea Iuliilor sale dragi, tradiţie care 
continuă şi în zilele noastre. 

„Cât timp erau pe pământ amândouă, Iulia nevasta 
mea şi Iulia fiica noastră, eu serbam totdeauna pe ale mele 2 
Iulii în ziua de 2 iulie. La 19 iunie 1902 – tocmai 2 iulie stil 
nou – a răposat a doua Iulie a mea. Ei bine, şi de acum înainte 
eu voi serba nestrămutat aceeaşi zi de 2 iulie, o voi serba 
liniştit şi mulţumit, căci pentru mine, da, pentru mine ele n-au 
murit.” 

La dispariţia soţiei sale, Bogdan Petriceicu-Hasdeu a 
primit nenumărate scrisori şi telegrame, dintre care o voi reda 
în continuare pe cea a mitropolitului Partenie al Moldovei, pe 
care o consider cea mai potrivită concluzie a demersului 
nostru: 

„Fecioara Lilica primeşte bucuroasă în locaşul său 
vorbitor iubita sa mamă. Împărtăşesc din inimă această a doua 
durere ce te-a cuprins, o! de trei ori vrednicule de plâns tată – 
soţ – şi bătrân al neamului nostru. Dumnezeu să te mângâie şi 
întărească în calea cea grea şi nesfârşită a durerii 
pământene.” 

                                                
18 octombrie 2013 
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ELISABETA ISANOS 
 
 

O ÎNTÂLNIRE CU ECOURI ÎN TIMP: 
PROFESORUL ION STĂVĂRUȘ 

 
 
Era prin anul 1967, şi pentru prima oară mă căuta 

cineva pentru a-mi solicita colaborarea într-o chestiune literară! 
Domnul i se recomandase soţului meu, explicându-i pe scurt 
scopul vizitei. În urma câtorva experienţe dezagreabile, încă 
derutată de arcanele şi necunoscutul din lumea celor care scriu, 
am refuzat la început  să-l ascult. Dar, îndată ce l-am văzut pe 
domnul profesor Ion Stăvăruş şi după ce am schimbat câteva 
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cuvinte, mi-am dat seama ce greşeală era să fac; aş fi pierdut 
şansa de a cunoaşte un om deosebit şi aş fi ratat o perspectivă 
în vederea activităţii mele de traducătoare.  

Cu un aer firesc, degajat, politicos şi familiar în acelaşi 
timp, politeţe şi familiaritate naturală, ca între egali, fără nimic 
ostentativ sau exagerat, departe de atitudinile ţepene ale celor 
de care mă lovisem până atunci pe coridoarele sau în birourile 
„lumii literare”, domnul Ion Stăvăruş mi-a cucerit pe loc 
încrederea şi simpatia. Mi-am cerut scuze pentru refuzul iniţial. 
Domnul profesor mi-a povestit că era întors recent de la Paris, 
unde fusese diplomat UNESCO şi ataşat cultural al Ambasadei 
Române; cu acest prilej recuperase şi adusese în ţară arhiva 
poetei Elena Văcărescu, Hélène Vacaresco pentru francezi. În 
câteva cuvinte, mi-a vorbit cu elan şi admiraţie despre urmaşa 
Văcăreştilor, cu succese majore în Franţa poeţilor parnasieni, şi 
despre proiectul său de a scoate o antologie bilingvă, 
cuprinzând poeme din volumele în limba franceză, traduse în 
româneşte. Ca traducători, voia să coopteze câteva poete, fiind 
de părere că o femeie înţelege mai bine poezia altei femei, idee 
pe care, după cum mi-a mărturisit, nu toată lumea a simpatizat-o, 
existând şi alte propuneri. Îmi cunoştea adresa de la Marin 
Bucur şi Victoria Ana Tăuşan, care îl îndemnaseră să mă caute 
şi să-mi propună să fac parte dintre traducătoare, alături de 
Victoria Ana Tăuşan, Monica Pillat şi Ana Blandiana. L-am 
întrebat cum e Parisul, pe care nu ajunsesem încă să-l văd. Mi 
l-a descris în câteva fraze, dându-mi a înţelege ce diferenţă era 
între aerul de-acolo şi cel de aici, lucru de care puteam să-mi 
dau şi singură seama, numai văzându-i degajarea şi firescul 
comportării. 

Bineînţeles, am fost de acord să particip la proiect, 
având totuşi unele îndoieli: nu ştiam dacă voi fi la înălţimea 
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cerută de o astfel de lucrare, iar dânsul s-a oferit să-mi 
împrumute volumele de poezii ale Elenei Văcărescu. Cu acest 
prilej, s-a uitat la cărţile din bibliotecă, trecându-şi prin mâini 
câteva ediţii rare. I-am povestit că e biblioteca moştenită de la 
tatăl meu, scriitorul Eusebiu Camilar, cu cărţi cumpărate de el 
de-a lungul anilor, încă de pe vremea când locuia împreună cu 
mama, Magda Isanos, la Iaşi; domnul profesor a apreciat, 
cunoscător, Le Livre de Feridoun et de Minoutchehr, Paris, 
1924, cu semnătura posesorului, „Eusebiu Camilar, 1937”, un 
exemplar din ediţia princeps a poeziilor lui Eminescu, un 
volum din La Comédie Humaine, 1875, cu autograful Magdei 
Isanos şi data „Crăciun 1943”, o ediţie veche a celor 1001 de 
nopţi în traducerea lui Gustav Weil, Berlin, 1866, şi altele, 
procurate de el de la anticarii pe care-i frecventa. I-am spus, 
glumind, că mobila în care îşi ţinea tatăl meu cărţile era 
şubredă, şi vechiul ei posesor, ca să dea impresia unei 
biblioteci arhipline, o ornase cu cotoare false, înlocuite între 
timp cu cărţi adevărate. În încheierea întrevederii, i-am 
mulţumit că se gândise să mă includă în acest proiect şi l-am 
asigurat că voi face tot ce îmi va sta în puteri să nu-l 
dezamăgesc. 

După un timp, care mi s-a părut suficient de lung încât 
să mă tem de o renunţare, domnul profesor Ion Stăvăruş a 
revenit. Cu surprindere, l-am văzut schimbat: încărunţit şi cu 
trăsăturile crispate, parcă îmbătrânise brusc. Schimbarea, mi-am 
explicat-o prin acomodarea la mediul nostru de viaţă, unde 
nimic nu se face fără caznă. Într-adevăr, domnul profesor mi-a 
vorbit despre dificultăţi şi piedici, însă nu renunţase la proiectul 
antologiei, şi îmi adusese volumele în franceză pentru a începe 
lucrul. Primul volum „atacat” a fost La Dormeuse éveillée, şi 
îmi aduc aminte că am discutat atunci despre o posibilă 
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traducere a titlului în româneşte; am propus Trezia somnului, 
variantă care mi se părea că sună mai bine decât transpunerea 
literală, „adormita trează”, însă varianta mea, prea îndepărtată 
de original, nu a rămas în final, i-a fost preferată forma Din 
somn trezită. Din acest volum am tradus 13 poeme, domnul 
profesor încurajându-mă în permanenţă prin sugestii şi opinii. 
Am lucrat apoi la traducerea poemelor din volumul L’Âme 
sereine, Sufletul împăcat, din care am definitivat 11. A urmat 
Le Jardin passionné, la al cărui titlu românesc am contribuit, 
propunând Ţara dorului în floare, varianta finală fiind Ţara 
dorului; din acest volum am tradus 11 poeme. În total, am 
contribuit la antologie cu 35 de traduceri. Nu toate versiunile 
propuse de mine au fost acceptate, domnul profesor fiind 
deosebit de exigent. 

Drumul până la tipar a fost foarte lung şi îl bănuiesc 
extrem de dificil, probabil din motive ţinând atât de regimul 
acelor vremuri cât şi de „politica sforilor trase” în domeniul 
literar. Se pare că „urmaşa poeţilor Văcăreşti” nu a reintrat în 
literatura română de după 1944 fără a întâmpina opoziţii, în 
ciuda tuturor meritelor sale şi a dragostei de patria natală, 
dovedită din plin prin vorbe şi fapte. Rămâne până azi demnă 
de admiraţie perseverenţa şi competenţa cu care domnul 
profesor Ion Stăvăruş a continuat acest proiect de recuperare, 
concomitent, din câte-mi pot da seama, cu încercarea altor doi 
traducători, Demostene Botez şi Lazăr Iliescu, aceasta din urmă 
concretizată în 1971, cu volumul Elena Văcărescu, Ana de 
Noailles, Versuri, prefaţă de Zoe Dumitrescu-Buşuleanga. 
Câteva tentative timide în acest sens se mai făcuseră încă din 
1961, dar în reviste academice, de circulaţie restrânsă. În 1974, 
domnul profesor Stăvăruş avea să publice o amplă monografie 
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Elena Văcărescu, prin care, alături de antologie, o va impune 
definitiv. 

Întârzierea nu m-a mirat, ştiam deja că apariţia unei 
cărţi la noi trebuia aşteptată cu anii, şi că se putea foarte bine să 
nu apară niciodată. În mai 1970, domnul profesor m-a vizitat 
din nou, aducându-mi în dar un album de fotografii ale 
Parisului, de Ion Miclea, la care scrisese textul prezentării. 
Dedicaţia era în acelaşi timp o urare, domnul profesor nu uitase 
ce-i mărturisisem la prima întrevedere: „Doamnei Elisabeta 
Isanos, acest Paris de amintiri, cu urarea de a-l folosi ca ghid 
într-o hoinăreală pe malurile Senei”.  

Antologia din poezia Elenei Văcărescu avea să-şi mai 
aştepte încă cinci ani apariţia la editura Minerva din Bucureşti.  
Văzând-o, am înţeles abia atunci cu adevărat cât de dificilă a 
fost misiunea domnului profesor. Domnia-sa preferase în mod 
evident aportul tinerelor poete-traducătoare, dându-i fiecăreia 
preponderenţă în unul dintre volume: Anei Blandiana în Lueurs 
et flammes, Victoriei Ana Tăuşan în Dans l’or du soir, şi mie 
în Le Jardin passionné, în funcţie de afinităţi. Dar inclusese în 
volum şi versiuni ale unor traducători mai vechi, Elena Farago, 
Demostene Botez, A. Pop-Marţian şi Lazăr Iliescu, ultimii 
având la activ o culegere apărută în 1927, Elena Văcărescu, 
Contesa de Noailles, Miresme de departe... Domnul Ion 
Stăvăruş semnase el însuşi traducerea unor poeme din Le 
Rhapsode de la Dâmboviţa, din L’Âme sereine şi La Dormeuse 
éveillée. În ciuda acestei diversităţi, antologia este unitară, 
purtând amprenta autoarei, ceea ce arată, pe de altă parte, 
fineţea şi precizia alegerii celui care a întocmit-o.  

După apariţia antologiei, nu am mai avut prilejul să-l 
întâlnesc pe domnul profesor Ion Stăvăruş; anii au trecut şi am 
aflat că era din nou plecat în străinătate, în Finlanda. Iar după 
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alţi câţiva ani, am auzit cu tristeţe şi regret despre tragica sa 
dispariţie prematură. 

Dar întâlnirea mea cu opera poetică a Elenei Văcărescu, 
prilejuită de domnul profesor Ion Stăvăruş, a avut (şi continuă 
să aibă) ecouri în timp. Am continuat să traduc poezie franceză, 
m-am încumetat chiar la traducerea unor poeme din limba 
română în franceză. Recitit de curând, Le Rhapsode de la 
Dâmboviţa mi-a dezvăluit ceva din secretul care ar putea duce 
la receptarea mai largă a poeziei româneşti traduse în alte limbi, 
mai ales în franceză: nu litera ci spiritul, nu sensul strict ci 
armonia, aşa cum a procedat Elena Văcărescu, realizând din 
„cântecele” sale populare o capodoperă admirată ca genială şi 
tradusă în limbile europene de mare circulaţie. Prin relaţie cu 
Elena Văcărescu, căreia i-a fost unul dintre „dascălii de poezie”, 
m-am apropiat de opera lui Sully Prudhomme, din care am 
tradus, comparându-l cu contemporanul său, Mihai Eminescu, 
şi propunând o lectură a sa prin filtrul creaţiei eminesciene, cu 
care se înrudeşte prin teme şi motive. 

Cea mai profundă şi mai rodnică relaţie cu opera Elenei 
Văcărescu am avut-o scriindu-mi, în 1982, lucrarea pentru 
obţinerea gradului I în profesorat, şi pe aceasta o datorez, 
indirect, tot întâlnirii cu domnul profesor Ion Stăvăruş. Nu m-am 
oprit atunci la nici unul dintre subiectele propuse de catedra de 
limba franceză de la Universitatea din Bucureşti, pentru că 
aveam o propunere proprie: Limbajul poetic al Elenei 
Văcărescu (Le Langage poétique d’Hélène Vacaresco). Erau 
„anii de glorie” ai structuralismului, Solomon Marcus cu a sa 
Poetică matematică, dar şi alţi autori publicaţi în atât de 
binevenita revistă „Secolul XX”, aduceau şi la noi acest curent; 
însă nu numai asta m-a determinat să abordez tema lucrării din 
punct de vedere structuralist. Observasem, în timp ce-i 
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traduceam poeziile, că vocabularul poetic al Elenei Văcărescu 
se diferenţiază prin substanţa semantică de cel al poeţilor 
francezi cu care este contemporană, fiind din acest punct de 
vedere mai apropiat de cel al poeţilor români şi de poezia 
noastră populară. Vedeam în asta o cauză a incompletei sale 
asimilări de către literatura franceză, iar în folosirea limbii 
franceze – motivul reticenţei cu care era privită în patria natală. 
Astfel, o problemă a traducerii căpăta un sens mai larg, privind 
problemele „scriitorilor de graniţă”, ţinând de două culturi, fără 
a fi pe deplin integraţi în nici una. Demonstrând caracterul 
preponderent „concret” al vocabularului poetic la Elena 
Văcărescu (elemente de peisaj, părţi ale corpului, fenomene ale 
naturii), în contrast cu caracterul „abstract” (noţiuni, 
sentimente, stări de spirit) al vocabularului câtorva poeţi 
francezi contemporani cu ea, afirmam că, semantic, poeta 
aparţine mai curând literaturii române, prin tendinţa de a 
concretiza lucrurile abstracte, în timp ce poeţii francezi merg în 
sens contrar, de la concret spre abstract. Analiza poeziei Elenei 
Văcărescu prin prisma opoziţiei concret-abstract m-a dus la 
concluzia apartenenţei ei voalate la literatura română: a scris în 
altă limbă, dar şi-a păstrat sufletul românesc, asumarea limbii 
franceze, fiind de suprafaţă, nu a pătruns în straturile profunde 
ale eu-lui poetic. Cu alte cuvinte, opera ei reprezintă impactul 
între structura conceptuală românească şi limba străină. Toate 
acestea le-am intuit iniţial traducând, la îndemnul domnului 
profesor Ion Stăvăruş, poeziile Elenei Văcărescu, cu senzaţia 
că reconstituiam, pentru fiecare poem, o posibilă matrice 
românească, refăcând în sens invers drumul parcurs de poetă de 
la conceptul românesc la forma franceză, şi încercând să 
regăsesc, pe cât posibil, cuvintele pe care ea, simţindu-le 
româneşte, le îmbrăcase în haina limbii franceze.  
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E de admirat şi azi şi poate servi drept pildă gestul 
recuperator al domnului profesor Ion Stăvăruş, act de cultură şi 
de curaj, de a reintroduce în literatura română opera Elenei 
Văcărescu, gest urmat ulterior şi de alţii, astăzi poeta fiind 
deplin integrată în graiul ţării pe care o iubit-o şi a slujit-o 
întreaga viaţă. Iar pentru mine, ca traducătoare, întâlnirea cu 
personalitatea unui profesor, om de cultură, a fost bogată în 
ecouri şi perspective prelungite în timp.  
 
 
 

 
 



 

 
 


