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1. 0    A V E R T I S M E N T 
 
 

Oricum am privi lucrurile, Eusebiu Camilar (07.10 
1910, Udeşti – 27.08.1965, Bucureşti) este un scriitor cu o 
personalitate distinctă în literatura română şi, prin creaţiile 
sale de rezistenţă (proză: Cordun, Turmele, Prăpădul 
Solobodei, Valea hoţilor, Cartea de piatră cărora trebuie să 
li se adauge nu puţine dintre nuvelele şi povestirile sale; 
poezie  Poezii; dramaturgie: Valea Albă, ca să ne oprim, cu 
parcimonie, doar la aceste titluri) ca şi prin o seamă de 
traduceri remarcabile, el rămâne să dea seamă, împreună cu 
congenerii săi, însă în felul său şi cu partea sa de “vină”, de 
mişcarea literelor române din vremea în care i-a fost dat să 
trăiască şi să creeze. Ignorarea cu care  în ultima vreme a 
fost “onorat”, cel puţin de istoriile literare, nu trebuie şi nici 
nu are cum să echivaleze cu o abandonare totală a operei 
sale viabile, marcată de originalitate şi valoare, fără a păgubi 
peisajul literar naţional de un aport totuşi semnificativ şi nu 
lipsit de relevanţă. 

Iată, în principal, motivul pentru care, în anul 
centenarului, am socotit necesar să adunăm în paginile 
acestei cărţi contribuţiile noastre anterioare, de factură 
documentară, din diverse publicaţii, exclusiv sucevene, în 
care ele au fost răspândite, privitoare la personalitatea şi 
creaţia scriitorului udeştean. Am făcut-o nu numai cu 
intenţia de a-i marca şi editorialistic aniversarea de la 7 
octombrie 2010, ci şi cu gândul că, venindu-i vremea 
valorificării ineluctabile, astfel de contribuţii documentare 
pot fi de oarece folos unui cercetător care s-ar apleca cu 
obiectivă osârdie întru investigarea unui univers literar în 
orice caz promiţător şi, în acelaşi timp, deloc lipsit de interes 
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şi semnificaţii majore (ca, de altfel, şi personalitatea celui 
care l-a zămislit).              

Apoi, ca fost muzeograf specializat în “istoria culturii” 
şi „aşezăminte memoriale”, calitate în care  am organizat şi 
Casa Memorială “Eusebiu Camilar” de la Udeşti, neavând 
cum rămâne străin de documentarea de specialitate, consider  
că noutăţile întâlnite  în acest sector de activitate trebuie să 
fie cunoscute de cât mai multă lume interesată, fapt pentru 
care, din arealul revuistic, le-am ordonat acum  într-o 
încercare de a reconstitui, secvenţial, anumite trasee 
semnificative din devenirea scriitorului intersectată cu aceea 
a soţiei sale, poeta Magda Isanos, începând cu momentul 
debutului editorial (placheta Chemarea cumpenelor, 1937) 
şi încheind cu succinta prezentare a casei memoriale pe care 
am amenajat-o, orice lăcaş de acest gen fiind un obiectiv 
major de cinstire, cunoaştere şi întreţinere a memoriei 
oricărei personalităţi, indiferent de domeniul de creaţie 
ilustrat în virtutea prerogativelor sale creatoare. 

Nu pot încheia această succintă expunere de motive 
fără a-mi exprima gratitudinea cuvenită faţă de autorităţile 
udeştene şi sucevene care s-au implicat şi au coordonat 
înfăptuirea acestui reper muzeistic şi, în mod cu totul şi cu 
totul deosebit, faţă de scriitoarea ( poetă, prozatoare, 
traducătoare, eseistă, publicistă) Elisabeta Isanos – fiica lui 
Eusebiu Camilar şi a Magdei Isanos –  fără a cărei 
generoasă donaţie şi furnizare de informaţii şi documente 
nimic din cele existente n-ar fi fost cu putinţă. 
                                                                                                                       

                     
Nicolae CÂRLAN 
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1. 1     ÎNVÂRTIND  „ROATA COLOSALĂ A 
TIMPULUI” 

 
- rememorări despre debutul editorial - 

 
 
           Debutul editorial al lui Eusebiu Camilar s-a petrecut 
după un „vagabondaj” liric prin mai multe publicaţii 
efemere, provinciale in sctricto sensu („Moldova literară”, 
de la Mihăileni-Botoşani, care-i publică pentru prima dată 
producţiunile lirice, în anul 1926, dar şi „Ţara fagilor”, 
scoasă de Constantin Milici la Soloneţ-Suceava, în anii 
1931-1932, unde Camilar a fost redactor), cu placheta de 
poezii Chemarea cumpenelor (Bucureşti, 1937 sau 1938). 
„Cules la un atelier tipografic din comuna Militari şi tras la 
maşină de autorul însuşi, volumul – precizează Al. Piru – a 
rămas necunoscut, întreaga ediţie pierzându-se”. (V. 
Panorama deceniului literar 1940-1950, Bucureşti, Editura 
pentru Literatură, 1968, p. 338.) Oricum, G. Călinescu (ca şi 
alţi istorici literari ulteriori) nu văzuse acest volum şi de 
aceea în Istoria literaturii române de la origini  până în 
prezent (Bucureşti, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă 
1941, p. 858) îl surprinde pe autor răspândindu-şi 
producţiunile literare „prin reviste”, „în aşteptarea editării 
scrierilor sale”, în vreme ce Marian Popa  lasă impresia că l-
a citit, din moment ce-i creionează configuraţia în aceşti 
termeni: „era un volum de versuri aspre, de legitimare a unei 
obârşii umile, apreciată a fi şi a celor mulţi” (Istoria 
literaturii române de azi pe mâine, volumul I, 23 august 
1944-22 decembrie 1989. Versiune revizuită şi augmentată, 
Bucureşti, Editura SemnE, 2009, p. 257). Singurul care 
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risipeşte misterul ivit în jurul acestei plachete este ex-
udeşteanul bacăuan Constantin Călin, reproducând 19 din 
cele 24 de poezii în volumul postum  Călăreţul orb, de 
Eusebiu Camilar (Bucureşti, Editura Minerva 1975), de a 
cărui apariţie s-a îngrijit prefaţându-l cu sagacitatea-i 
binecunoscută. Opinia criticului şi istoricului literar rezident 
în urbea lui George Bacovia este că volumul de debut al lui 
Eusebiu Camilar a fost „tipărit în condiţii dificile şi 
confiscat după apariţie” (v. Prefaţă la Eusebiu Camilar, 
Călăreţul orb, Bucureşti, Editura Minerva, 1975, p 11), fără 
– curios lucru - precizări asupra circumstanţelor în care s-au 
produs astfel de vandalisme, aşa cum nu se face nici o 
menţiune prvitoare la universul plastic al ilustraţiilor 
semnate de Vasile Dobrian sau la dimensiunile estetice ale 
acestora. 
         Lui Eusebiu Camilar i s-a ivit însă odată prilejul (şi nu 
l-a ratat) de a evoca contextul pauper („drama care ne leagă 
până astăzi”) în care s-a produs tipărirea volumului, ilustrat 
de graficianul Vasile Dobrian (despre care Constantin Prut 
ne informează că este şi autorul unor volume de poezii şi că 
primul album de grafică îi apăruse în anul 1936 – v. 
Dicţionar de artă modernă, Bucureşti, Editura Albatros, 
1982, p. 120-121). Era pe la sfârşitul lui martie sau 
începutul lui aprilie 1964, la Sala Galeriilor de Artă din 
Bucureşti, (Bd. Magheru, nr. 20), când scriitorul nostru 
(poet, prozator, dramaturg, traducător, publicist) a vorbit la 
vernisajul expoziţiei de grafică a lui Vasile Dobrian, 
rememorând mai ales tipărirea volumului Chemarea 
cumpenelor al cărui mesaj era augmentat de ilustraţiile 
graficianului, ilustraţii în care poetul şi-a recunoscut „inima 
şi gândirea tânără”, „râvnele şi  revoltele”. Coordonatele 
universului grafic al volumului? „O omenie caldă, o 
compasiune nelimitată pentru semeni, un realism de un 
tragic cu cât mai reţinut cu atât mai pregnant – culorile alb-
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negru amintindu-l pe ilustratorul lui Eulenspiegel, uliţe triste 
din  cartierele periferice, figuri de oameni parcă răstigniţi pe 
nişte arbori ai suferinţei, fete purtând pe obraji de îngeri 
sigiliile dezolării, ochi tineri goliţi de azurul speranţelor – 
iată foarte pe scurt lumea scoasă la iveală, prin penelul lui 
Dobrian, în cărticica mea de poezii”. 
        Publicat sub titlul Evocare, în martie 1964, ca anexă la 
catalogul expoziţiei şi uitat acolo, textul lui Eusebiu Camilar 
merită să fie scos din uitare, nu numai datorită informaţiilor 
autobiografice pe care le vehiculează (avem aici date de la  
sursa primară despre felul cum s-a ivit prima carte cu care 
Eusebiu Camilar a intrat în literatură), dar şi pentru 
implicaţiile-i extrem de actuale, deoarece, ca şi astăzi, în 
acea „epocă îndepărtată”, artistul era salvat de la răstignirea 
pe crucile indiferenţei doar de entuziasmul care-l anima, 
sprijinit, implicit, pe vocaţia sa, pe menirea-i de mântuitor al 
omului prin creaţia de valori spirituale (singurele, până la 
urmă, în măsură să confere lumii, oricât de ticăloşite, 
dimensiunile sublime ale perenităţii), asumată prin jertfă şi 
sacrificiu. 
        Avem la îndemână, graţie generozităţii Doamnei 
Elisabeta Isanos, acest text în două versiuni: cel publicat ca 
anexă la catalogul mai sus pomenit şi manuscrisul 
dactilogramă – Dobrian – care prezintă câteva deosebiri faţă 
de versiunea tipărită (de pildă: descinderea lui Camilar în 
Bucureşti este plasată „prin anii 1937, şi nu 1935”, 
cunoştinţa cu Vasile Dobrian îi fusese intermediată 
scriitorului de directorul revistei „Şantier”, se spune în 
dactilogramă etc.) Publicăm aici versiunea din manuscrisul 
dactilogramă – deşi putem fi siguri că textul definitiv, 
stabilit de autor, este cel tipărit – tocmai datorită diferenţelor 
pe care le conţine faţă de acesta din urmă, care, tipărit fiind, 
poate fi consultat în mai multe lăcaşuri publice. 
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D O B R I A N 
 
 
        De Vasile Dobrian mă leagă o epocă îndepărtată, când 
unic sprijin al pictorilor şi poeţilor era doar entuziasmul. 
Cu zestrea asta şi cu un caieţel de versuri venisem la 
Bucureşti prin anii 1937 şi, prezentându-mă la revista 
„Şantier”, m-am ales cu una dintre comorile nepreţuite din 
scurta noastră trecere pe sub soare, cu o valoare nesupusă 
pulberii – m-am ales cu o prietenie. 
        Directorul revistei „Şantier” mi-a făcut cunoştinţă cu 
Vasile Dobrian, a cărui inimă caldă i-am simţit-o în prima 
strângere de mână, şi ani destui au trecut de atunci şi, peste 
toate valurile vremii, am rămas prieteni... Luni şi ani ne-am 
bucurat ori de câte ori imaginile poetice sau culorile din 
vârful penelului au sclipit cât de cât în zbaterea spre lumină 
din adânca noapte a anonimatului. 
        Încă din anii amintiţi, 1937, ne-am legat şi prin 
colaborare, Dobrian oferindu-se să-mi ilustreze prima 
cărticică de poezii - şi abia aşteptam să-l cunosc pe artist! 
I-am încredinţat caietul. După un timp am rămas profund 
emoţionat, văzând cu câtă artă izbutise să redea cuvântul în 
imagine plastică, mi-am văzut în ilustraţiile  lui inima şi 
gândirea tânără, mi-am recunoscut râvnele şi revoltele, 
încât încă o dată mi-am dat seama ce colosal fusese darul 
întâmplării, aducându-mi un astfel de prieten. 
        O omenie caldă, o compasiune  nelimitată pentru 
semeni, un realism de un tragic cu cât mai reţinut cu atât 
mai pregnant, culorile alb-negru amintindu-l pe ilustratorul 
lui Eulenspiegel, uliţe triste din cartierele periferice, figuri 
de oameni parcă răstigniţi pe nişte arbori ai suferinţei, fete 
purtând pe obraji de îngeri sigiliile dezolării, ochi tineri 
goliţi de azurul speranţelor, iată foarte pe scurt lumea 
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scoasă la iveală, prin penelul lui Dobrian, din cărticica mea 
de poezii. 
        Ca să putem da luminii şi versurile şi ilustraţiile, ne 
trebuia un editor şi o tipografie şi abia de acolo înainte a 
început drama care ne leagă până astăzi. N-am găsit nici 
editori, nici tipografi gata să-şi strice capitalul pentru nişte 
debutanţi; mântuirea noastră am găsit-o totuşi la o 
tipografie nu „obscură”, căci era luminată cu o lampă 
destul de mare, cu gaz, ci mai degrabă primitivă, poate ceva 
mai mare ca tipografia lui Edison. Ca să putem „trage” 
ilustraţiile şi poeziile,  trebuia să învârtim la roată, chiar 
noi autorii, pe-un ger straşnic, şi învârteam cu rândul, când 
eu, când Dobrian, după ce ne încălzeam mâinile, fie cu 
răsuflarea noastră, fie la soba de tablă cu cărbuni prea 
puţini şi aproape totdeauna stinşi... 
        Oricum, azi abia îmi dau seama cât entuziasm ne 
susţinea în lupta cu împrejurările potrivnice, dar eram 
tineri, setoşi de lumină până la fanatism, şi aşa, oră cu oră, 
ieşeau de sub teascul anonim ca şi noi, când ilustraţiile lui 
Dobrian, când versurile mele – şi după scurte pauze 
reîncepeam lucrul, încredinţaţi amândoi că sulurile de 
hârtie proastă, în developarea lor înceată, vor ajunge până 
în adâncul timpului, ducând mesajul unor inimi tinere 
jignite de nepăsarea celor din jur, dar hotărâte să nu 
capituleze... 
        Şi astfel, zi după zi, în iarna aceea mohorâtă, ne 
revedeam la străvechea tipografie şi luam munca de la 
capăt, şi iar apăreau pe coale, când ilustraţiile, când 
versurile, până ce într-o bună zi buchetul de „rătăciri ale 
tinereţii” s-a încopciat alături de ilustraţiile prietenului meu 
şi aşa am eu prima cărticică, aliat prin ea pe totdeauna cu 
prietenul admirabil, cu cel ce astăzi e om cu faimă, adânc 
cunoscut şi profund preţuit de toţi cei ce caută şi înţeleg 
sufletul culorilor sincere ca lumina... 
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        Mă uit la picturile lui 
Dobrian, astăzi, şi mă bucur 
văzându-i tot sufletul de-atunci, 
entuziasmul tânăr ca un ied, 
aşa cum îi era atunci, acum 
întrupat într-o artă matură, de 
o gravitate ca a vieţii, 
străbătută, ca de un fluid, de 
farmecul adevărului. 
       Arta e artă dacă te 
îndeamnă spre zbor, dacă-ţi 
ridică ochii spre monumente. 
Fără aceste îndemnuri în 
cuprins, nici pictura, nici 
poezia n-au decât preţul 
materiei plate; spre monumente 
şi zbor m-a îndemnat arta lui 
Dobrian încă din vremurile 
„eroice” când, învârtind 
împreună la roata unei 
tipografii primitive, aveam 
convingerea că învârteam roata 
colosală a timpului.                                                                                 

                                                                  
Eusebiu Camilar    

 
 (V. „Bucovina literară”,  

Suceava, anul XI, nr. 8-9 (126-127), 
august- septembrie 2001, p. 26-27.) 
                                                                        
                                                       
 

Graficianul Vasile Dobrian, 
prietenul lui E. Camilar 
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1. 2       EUSEBIU CAMILAR LA „FUNDAŢIILE 
REGALE” 

                                                
        Eusebiu Camilar reţinuse atenţia lui G. Călinescu încă 
înainte de a se impune editorial ca prozator. Iată ce scria 
marele critic în monumentala sa lucrare Istoria  literaturii 
române de la origini până în prezent, în anul 1941: „Poezii 
promiţătoare şi proză de evocare a unei copilării moldovene 
chinuite (Cordun) răspândeşte prin reviste Eusebiu Camilar, 
în aşteptarea editării scrierilor sale.” (p. 859). 
        Romanul Cordun (apărut iniţial foiletonistic în 
„Adevărul literar şi artistic”), capodoperă a scriitorului 
udeştean, a suscitat nu numai interesul criticii literare, la 
apariţie, şi (ulterior) pe acela al istoriei literare, ci şi atenţia 
editorilor, încă din timpul  când fusese încredinţat spre 
studiu şi rezoluţie. Dintr-un set de documente inedite, aflate 
în colecţiile memoriale de la Complexul Muzeal Bucovina, 
Suceava – donaţia scriitoarei Elisabeta Isanos – aflăm mai 
întâi că la începutul lunii decembrie 1939, manuscrisul era 
depus la Editura Fundaţiilor Regale: 
 

FUNDAŢIA PENTRU LITERATURĂ ŞI ARTĂ   
„REGELE CAROL II”  

                                           Bucureşti, III 
Nr. 1755 

1 Decembrie 1939 
 

Domnului Eusebiu Camilar                                                
Iaşi, 30, str. Sărărie 

 
        Ca răspuns la stimata Dv. [scrisoare] din 28 
Noiembrie a. c. avem onoarea a vă face cunoscut că  
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manuscrisul Dv.. „Cordun” e înscris în programul de 
editură pe anul 1940. 
        Vă salutăm 

Cu toată stima, 
 

Director, 
(ss) A. Rosetti 

 
* 

 
        Din motive care nu ne sunt (cel puţin deocamdată) 
cunoscute, apariţia cărţii trenează, intrarea ei în lucru 
producându-se abia în primăvara anului 1942. Iată o misivă 
(olografă) de la Camil Petrescu, căruia-i fusese – trebuie să 
înţelegem – repartizat manuscrisul pentru cuvenitul referat 
care, nici nu mai încape vreo îndoială, nu va fi fost decât 
pozitiv:  
                                                                                                                       

Domnule, 
                                                                                                      
          Vă felicit călduros pentru manuscrisul 
d[umnea]voastră Cordun şi aş dori să mă vizitaţi neapărat 
cât de curând vă este posibil, la redacţie sau la mine acasă.       

Cu aleasă preţuire,                                                                               
Camil Petrescu 

25 Aprilie 1942 
 
 
 

* 
        Nu avem de unde afla dacă invitaţia lui Camil Petrescu 
a putut să fie onorată. Sunt, credem, suficiente motive  să 
concedem că da., aceasta şi fiindcă peste exact două 
săptămâni editura îi va comunica lui Eusebiu Camilar, în 
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mod oficial, vestea pe care, fără discuţie, el o aştepta cu 
înfrigurată nerăbdare – firească, desigur: 
 

FUNDAŢIA REGALĂ  
PENTRU  LITERATURĂ ŞI ARTĂ                      

Bucureşti, III 
Nr. 53 

9 MAI 1942 
 

 
 

Domnului Eusebiu Camilar 
Iaşi, str. Săulescu, No. 19 

 
        Avem onoarea a vă face cunoscut că am pus sub tipar 
lucrarea Dvs. CORDUN. Corecturile se vor face din oficiu. 
        Vă salutăm,                                                                                    

Cu toată stima. 
 

SUBDIRECTOR 
Prof. B. Theodorescu 

 
 
        Sub textul dactilografiat, Ovidiu Papadima, mai mult 
decât probabil secretar de redacţie (v. infra), adaugă, 
confidenţial, următoarele rânduri olografe: 
 
        Precum vedeţi, lucrurile sunt aşa cum aţi dorit şi aşa 
cum mă bucură şi pe mine că sunt. Sper că această 
confirmare oficială vă face să plecaţi liniştit. Eu vă urez din 
inimă grabnică şi sănătoasă întoarcere. 

Cu toată prietenia, 
Ovidiu Papadima 
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* 
 
        După cum se poate deduce, răbdarea aspirantului la 
debutul editorial, ca prozator, va fi fost pusă la o nu tocmai 
suportabilă încercare şi trebuie să admitem că ultima sa 
vizită la editură se petrecuse sub auspicii  oricum 
(îndreptăţit?) tensionate. Garanţia apariţiei iminente a cărţii, 
ca şi aprecierile favorabile din partea redactorilor de 
specialitate, îl vor fi făcut pe Eusebiu Camilar să treacă 
peste inerentele incidente de la editură (presupuse de noi 
prin deducţie), iar „grabnica şi sănătoasa întoarcere” nu va fi 
întârziat să se producă. O atestă următoarea epistolă 
(aparent) oficială: 
 
 

REVISTA FUNDAŢIILOR REGALE  
REDACŢIA  

Bucureşti, III 
Nr. 158 

2 Septembrie 1942 
 
 

Iubite Domnule Camilar, 
 
        Am primit scrisoarea din 26 August. Nu mă deranjezi 
niciodată câtuşi de puţin. Dimpotrivă, mă bucur că pot 
contribui şi eu cu câte puţin la recunoaşterea valorii d-tale. 
Am vorbit ieri cu dl. Beneş. A ajuns la aceeaşi apreciere a 
scrisului d-tale ca şi mine. Îmi spune că ţi-a scris oficial de 
la editură să mai trimiţi şase nuvele pentru volum şi apoi 
imediat vor pune volumul sub tipar. 
        Nuvela (Costea, fratele meu – n. N. C.) care e la noi 
apare negreşit în numărul pe Octombrie al Revistei 
Fundaţiilor Regale. 
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        Te felicit din inimă pentru premiul de la „Vremea”.                            
Cu dragoste şi preţuire 
 

SECRTETAR DE REDACŢIE 
Ovidiu Papadima 

 
* 

 
        Va fi trimis sau nu Eusebiu Camilar nuvelele solicitate 
pentru volumul programat? Nu putem formula un răspuns 
pozitiv. În orice caz, Cordun rămâne singura carte de proză, 
publicată la Fundaţii, deşi relaţiile cu prestigioasa instituţie 
literară nu vor fi suspendate. Următoarea depeşă (ultima de 
care mai dispunem), pe un ton de data aceasta mai neutru 
din punct de vedere afectiv, ne încredinţează de statornicia 
acestor bune raporturi: 
               

REVISTA FUNDAŢIILOR REGALE                      
Nr.329, 25 Septembrie 1943 

 
Iubite domnule Camilar, 

 
        Materialul pentru numărul de 1 Noiembrie l-am dat 
deja la tipografie la 20 Septembrie, pentru punerea în lucru. 
Banii pentru 1 August s-au expediat alaltăieri. 
        În numărul de 1 Octombrie apare (sic) trei poezii de 
Magda Isanos (Bărbatul, Mai sunt câteva veri, Aşteptând – 
n. N. C.).        

Cu prietenie 
 

SECRETAR DE REDACŢIE 
Ovidiu Papadima 

 
        Cu un debut editorial, ca prozator, sub atât de 
prestigioase şi promiţătoare (în acel moment) auspicii, cu 
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aprecieri, confidenţiale sau/şi oficiale, cel puţin măgulitoare, 
din partea lui Camil Petrescu şi Ovidiu Papadima, cu 
solicitarea din partea Fundaţiilor de a publica imediat, tot 
acolo, un volum de nuvele, Eusebiu Camilar va fi avut toate 
îndreptăţirile să se considere satisfăcut de izbândă ca şi de 
perspectivele care urmau să-i rotunjească destinul literar. 
Dar proiectatul volum de nuvele a apărut, sub titlul Avizuha, 
în anul 1945, la Editura Cartea Românească,  după ce, cu 
doi ani mai devreme, Editura Cartea Moldovei, din Iaşi, îi 
tipărise romanul Prăpădul Solobodei. Fundaţiile vor publica 
în schimb, în anul 1946, drama Focurile (scrisă împreună cu 
Magda Isanos). Vor urma, la Editura de Stat (fosta 
Fundaţie), Turmele (1948), Valea hoţilor (1948). Apoi, 
schimbarea regimului politic a adus cu sine dogmatismul 
proletcultist şi realismul socialist, cu consecinţele atât de 
nefaste ştiute, cărora le va cădea victimă o vreme şi Eusebiu 
Camilar, aşa încât, după discutabilul roman Negura (Editura 
de Stat, 1949), istoriile literare mai reţin din producţia 
ulterioară a lui Eusebiu Camilar, dacă nu luăm în calcul 
traducerile şi prelucrarea celor 1001 de nopţi (pentru că, 
după un precept mai vechi, traducerile cică „nu fac o 
literatură”), doar memorialistica postumă din Cartea de 
piatră (ediţie apărută la Editura Dacia, din Cluj-Napoca, sub 
îngrijirea lui Constantin Călin, în anul 1981). Suficient 
totuşi, credem noi, pentru ca orice istorie a literaturii 
române, concepută fără prejudecăţi şi partipriuri, fără 
recursul la criterii extrinseci domeniului estetic, să nu aibă 
cum să eludeze numele lui Eusebiu Camilar şi creaţia sa 
literară viabilă. 
 
          (V. „Bucovina literară”, Suceava, anul IX, nr. 7-9 (101-103), 
iulie septembrie 1999, p. 29-30.)          
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1. 3   „VOM ÎNVINGE VIAŢA ŞI VREMEA ŞI 
MOARTEA” 

 
- scrisori de la Magda Isanos şi Eusebiu Camilar - 

 
        Nu ştim dacă până în prezent se va fi publicat pe 
undeva vreun specimen din corespondenţa Magdei Isanos 
(17.04.1916, Iaşi – 17.11.1944, Bucureşti), poetă pe care 
Constantin Ciopraga o consideră drept o „cutezătoare 
năpădită de obstacole” care „trece – postum – într-un timp al 
mitului” (v. Prefaţă la Magda Isanos, Cântarea munţilor, 
Bucureşti, Fundaţia Minerva, 1998). 
        Setul de epistole pe care îl publicăm acum ne-a fost 
încredinţat de către D-na Elisabete Isanos (Zuţa, Zozoanca, 
din scrisorile Magdei), poetă, prozatoare, eseistă şi 
traducătoare remarcabilă. Sunt scrisori de o frapantă 
relevanţă, mai întâi prin dragostea exemplară, ataşamentul şi 
stima  pe care cei doi soţi şi le-au nutrit reciproc, trecând (şi 
în acest fel) mai uşor peste  vicisitudinile materiale, deloc 
puţine şi nicidecum lejere, pe care le îndurau cu stoicism şi 
speranţe în zile mai faste („şi eu sper că într-o zi n-o să mai 
fim aşa de săraci, numai dacă ne-am mai iubi atunci”, pentru 
că „Puterea pe care ne-a dat-o Dumnezeu trebuie s-o 
întrebuinţăm bine, încât în urma noastră arta să devină mai 
bogată şi oamenii mai buni”) şi cu încredere în împliniri 
concordante cu frumuseţea şi înălţimea idealurilor - „noi 
amândoi trebuie să facem lucruri mari în viaţă, trecerea 
noastră prin lume să lase urme strălucitoare şi toţi vor şti că 
din marea noastră iubire s-a născut opera noastră (pe care o 
prevăd mereu). Mai cu seamă, iubitule, mă gândesc la 
sufletul tău care trebuie să se formeze cât mai generos şi mai 
uman. Aici vin mereu în contact cu antisemiţi şi mă întăresc 
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în credinţa că sunt o formă inferioară şi decăzută a omului, 
niciodată să nu te alături lor dacă ţii la demnitatea ta morală. 
Trebuie să tindem mereu la realizarea ideii de bine, 
generozitate şi frumuseţă. Nici o operă literară nu poate trăi 
fără ele” - , în împliniri certe şi pe palierul proiecţiei 
pragmatice: „Mama şi tata au acceptat ideea gospodăririi 
noastre la Iaşi şi, dacă nu avem război, un viitor calm şi 
prosper ne aşteaptă”, scria Magda, din Costugeni 
(Basarabia), la 27 august 1939, tot în acea misivă 
generalizând  în stilu-i caracteristic: „Cu cât timpurile sunt 
mai barbare, mai înveninate de ură şi mai iraţionale, cu 
atât intelectualul este dator să cultive sufletul lui într-un 
sens moral şi să se opună curentului” (s. N. C.). 
        Dar vremurile sunt tot mai potrivnice, timpul, 
descreierat, stă să-i iasă cu totul din matcă, Eusebiu Camilar 
trebuie să suporte rigorile concentrărilor militare şi ulterior 
pe cele ale războiului, la un regiment din Botoşani, şi în 
curând va pleca, împreună cu camarazii de arme, „într-o 
direcţie necunoscută.”. Războiul aduce (şi) pentru tânăra şi 
„idilica” familie o avalanşă de nenorociri care agravează 
cumplit şi iremediabil starea sănătăţii, şi aşa deteriorată, a 
Magdei Isanos, curmându-i destinul la numai 28 de ani, în 
plină tinereţe şi ascensiune creatoare încărcată de atâtea şi 
atâtea certe promisiuni. 
          Ultimele două epistole, când poeta, epuizată de boală 
şi de lipsuri materiale, era conştientă de sfârşitul apropriat 
(„am exact îndeletnicirile unei babe de 80 şi ceva de ani, 
stau pe scaun sau în pat şi privesc împrejurul meu”) pun în 
lumină un suflet de o delicateţe, de o generozitate şi un 
altruism de-a dreptul ieşite din comun şi, de aceea, 
copleşitoare: ”Eu şi Zebi ne necăjim cu scrisul, deşi nu prea 
văd ce trebuinţă au contemporanii noştri de aşa ceva, suntem 
şi noi ca albinele care adună miere fără să se folosească de 
ea şi fără să se gândească departe”, sau: „Realitatea este 
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aceasta, dragul meu, puterile îmi lipsesc. Nădăjduiesc încă 
să nu fiu o povară prea grea pentru tine. Aştept, poate ne 
mai sunt hărăziţi un an sau doi de lucru paşnic”. 
        Dincolo de amănuntele vieţii cotidiene, importante mai 
ales pentru scriitori aşa de puţin frecventaţi în ultima vreme 
de curiozitatea exegeţilor, scrisorile reliefează, după cum se 
poate vedea, pilduitoare trăsături morale ale personalităţii, în 
spiritul unui umani(tari)sm de perenă actualitate, pe care 
Magda Isanos şi Eusebiu Camilar le-au cultivat în mod 
constant în virtutea unei inerţii de aleasă sorginte: ”trebuie 
să tindem mereu – scrie apodictic Magda Isanos – spre 
realizarea ideii de bine, generozitate şi frumuseţă, nici o 
operă literară nu poate trăi fără ele”. Iată un mesaj de esenţă 
sapienţială cu valabilitate perpetuă, pe care Magda Isanos îl 
lansează în eterul posterităţii, conştientă că numai prin 
virtuţile lui „vom învinge viaţa şi vremea şi moartea”. 
 
 
15.XIII.939, Costugeni
 

Dragă bădie, 
 
        Am primit scrisoarea ta, sunt mulţumită că ţi-ai 
cumpărat ochelari, dar mă îngrozesc că ai rămas fără 
parale; azi e Sf. Maria, aşa că nu-ţi pot trimite, dar mâine o 
să-ţi trimit ceva, nu ştiu de unde o să iau dar voi găsi. Ceea 
ce-mi scrii despre combinaţia cu M-[ada]me Chelciuc e 
bine şi să facă întocmai, numai vezi să nu te speculeze la 
cameră. În sfârşit am încedere-n tine c-o să te descurci şi-ai 
să fii cuminte. Întâlneşte-te mai des cu Voitin şi nu uita să-
mi telegrafiezi îndată, dacă te concentrează. Eu sunt foarte 
bine, atâta doar că ne temem de hoţi, azi a fost un om cam 
suspect şi a întrebat de tata, iar eu ca o proastă i-am dat 
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toate informaţiile: că nu-i nimeni acasă şi câinii nu muşcă 
etc. 
        Dragul meu, te rog nu te gândi prea mult la mine şi nu 
te amărî, mai sunt zece zile şi voi veni la tine. Depărtările, 
tu ştii din experienţă că sunt bune; de altfel, dacă-mi pică, 
te miri cum, nişte bani, vin eu la tine. 
        Mi-i foarte dor de matale, însă nu-mi pare rău c-ai 
plecat pentru că numai aşa am început să scriu. Persoanele 
despre care întrebi sunt bine, se îngraşă şi nu le pot pune 
dietă căci foamea nu m-ar lăsa să lucrez. 
        Lui Iordache i[-]i cam urât că nu-l bagă nimeni în 
seamă, iar lui Vasilică îi place să se suie în pomi după 
prosade. 
        În ce cameră stai? Ţi-au mai rămas provizii? Poate în 
clipa când îţi scriu acestea tu suferi de foame, dragule, dar 
nu-s vinovată. Scrie la „România literară”, Zeby dragă, eu 
sper că într-o zi n-o să mai fim aşa de săraci, numai dacă 
ne-am mai iubi atunci. Iubitule, cum să te mângâi de cele ce 
suferi acum [?] Eu mă gândesc la 11 ziua şi la 9 seara la 
tine şi-mi pare că te aud; tu m-auzi pe mine? Îţi spun 
întotdeauna, dragule, copilule, nu fii trist. În prima seară 
(la 9) mi s-a părut că plângi, îndată ce m-am gândit intens 
la tine m-a cuprins tristeţea ta. Altă dată să nu mai plângi 
pentru că simt şi sufăr. Îmi scrii nu ştiu ce despre „răul pe 
care mi l-ai făcut”, dar nu mi-ai făcut decât bine, dragostea 
mea. Eu sunt rea cu tine, tu eşti totdeauna bun. 
        O să-ţi scriu des, iubitule - Nu fii supărat pe mine că 
te-am trimis acolo în singurătate şi urât. Te voi răsplăti 
când ne-ntâlnim şi vom fi cu mult mai fericiţi decât este 
îngăduit pe pământ. 
        Până atunci să fii cuminte. Sunt geloasă – în atâta 
vreme s-ar putea să iubeşti pe altcineva. 
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        Aş vrea să te văd cu ochelari (noroc că nu sunt 
antisemită). Toate personele te sărută şi eu la fel.                                        

Magda 
 
        P.S. Spune-mi la orele de întâlnire: „Magda”. O să te 
aud. 
 

* 
 

Dragă Zeby 
 
        Am primit chiar acum cartea ta poştală şi mă bucur că 
„R.[omânia] l.[iterară]” ţi-a trimis bani şi că pleci spre 
Bucovina aşa cum am vorbit. 
        Eu sunt liniştită, aştept să vie sâmbâta şi să ne 
revedem, mă gândesc la drumul matale că s-ar putea în 
ultimul moment să te descurajezi. Scrisoarea aceasta vei 
găsi-o probabil la întoarcerea din Bucovina, aşa că nu-ţi 
mai dau sfaturi. Totuşi te rog să citeşti cu nădejde, nu este 
obstacol care să reziste voinţei omeneşti.  
        Mama şi tata au acceptat ideea gospodăririi noastre la 
Iaşi şi dacă nu avem război un viitor calm şi prosper ne 
aşteaptă. Dragă bădie, noi amândoi trebuie să facem 
lucruri mari în viaţă, trecerea noastră prin lume să lase 
lucruri strălucitoare şi toţi vor şti că din marea noastră 
iubire s-a născut opera noastră literară (pe care o prevăd 
mereu). Mai cu seamă, iubitule, mă gândesc la sufletul tău 
care trebuie să se formeze cât mai generos şi mai uman. 
Aicea vin mereu în contact cu antisemiţi şi mă întăresc în 
credinţa că sunt o formă inferioară şi decăzută a omului, 
niciodată să nu te alături lor dacă ţii la demnitatea ta 
morală. Trebuie să tindem mereu spre realizarea ideii de 
bine, generozitate şi frumuseţă, nici o operă literară nu 
poate trăi fără ele. Cu cât timpurile sunt mai barbare, mai 
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înveninate de ură şi mai iraţionale, cu atât intelectualul este 
dator să cultive sufletul lui într-un sens moral şi să se opună 
curentului. Iartă-mă că predic, dar spectacolul degradării 
umane mă îngrozeşte şi mă face să mă tem pentru tine, cum 
te temi totdeauna pentru cei iubiţi într-o vreme de molimă. 
        Iubirea mea pentru tine e mereu aceeaşi şi eu vreau s-o 
fac deosebită printr-o apropiere sufletească mai intensă şi 
printr-un respect care va creşte odată cu înţelegerea dintre 
noi. 
        Scumpul meu,”acolo” fii harnic şi vesel şi n-o să-ţi 
pară rău. 
        Persoanele se sflă bine. Vasilică s-a vindecat, totul a 
încremenit însă până la venirea ta. Scriu câte ceva, tricotez 
şi fac mereu planuri. Un pui de câteva zile e bolnav şi eu îl 
port în sân şi-l hrănesc, ne înşelegem bine, e cât o nucă şi 
ciripeşte mereu. O să-l iau la Iaşi dacă scapă. 
        Mi-i dor de tine într-un fel care nu se poate spune, ca 
şi când tu ai fi întâia condiţie a vieţii. Cât de frumos bate 
soarele pe hârtia pe care îţi scriu şi toate zgomotele zilei 
sunt îndepărtate şi moi, încât aud bine uruitul trenului în 
care eşti şi văd locurile pe unde am fost cu tine. 
        Numai dacă ai avea destulă voinţă şi în curând vom 
învinge viaţa şi vremea şi moartea. Puterea pe care 
Dumnezeu ne-a dat-o trebuie s-o întrebuinţăm bine, încât în 
urma noastră arta să devină mai bogată şi oamenii mai 
buni. 
        Te sărută şi te aşteaptă  

soţia ta  
Magda 

                                                                                                             
27.08.1939, Costugeni 
 

* 
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Dragă mamă şi tată, 
 
        Sper că nu sunteţi supăraţi pe mine, v-am telegrafiat şi 
v-am scris la vreme despre plecarea mea la Botoşani. 
        Acum am ajuns într-un punct mort de unde n-o să mai 
pot merge după Zeby, chiar adineaori m-am despărţit de 
dânsul, regimentul pleacă la ora 3 în noaptea asta într-o 
direcţie necunoscută. I-am făcut raniţa şi i-am dat toţi banii 
pe care i-am avut la mine, adică 500 lei că a trebuit să 
cumpăr bocanci, castron, moletiere etc., plus o provizie de 
ţigări şi lame de ras şi cărţi poştale. Oraşul are un aspect 
demoralizant din pricina mulţimii de soldaţi şi ofiţeri care 
sunt cantonaţi pretutindeni în aşteptarea plecării. 
        6 zile am stat aici, am obţinut prin intervenţia unor 
cucoane de ofiţeri superiori lui Zeby ca el să rămână şi să 
doarmă în oraş[,] adică la M-[ada]me Zosin, unde am stat 
amândoi. 
       Era foarte bine aşa şi speram să facă toată 
concentrarea aşa, dacă nu intervenea deodată plecarea 
asta. Acum nu pot face altăceva decât să mă întorc la Iaşi, 
unde am în ziua de 21 un proces la Curtea Criminală şi să-
mi caut de treabă şi să aştept scrisori. Aici la Botoşani sunt 
venite nişte soţii de ofiţeri şi concentraţi şi toată ziua 
stăteam împreună, unii dintre aceşti ofiţeri au şi plecat, alţii 
se duc în noaptea asta şi pretutindeni se vorbesc fel de fel de 
lucruri care mai rău te sperie. Dar cel puţin am mai furat 
câteva zile şi mi-am dat seama la faţa locului de 
imposibilitatea de-a merge după Zeby. 
        El a fost aşa de bucuros când am venit eu; l-am 
încurajat f.[oarte] mult prin aceasta şi acum crede că nu 
există despărţire, de vreme ce l-am găsit şi l-am putut trece 
dincolo de poarta cazărmei tocmai în clipa când era mai 
deznădăjduit. 
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        Astă seară însă a fost foarte greu pentru că se 
contramandaseră toate biletele de voie în oraş, dar m-am 
dus la poarta regimentului, unde este o adevărată tabără de 
femei cu bagaje pentru concentraţi, şi am aşteptat 3 ceasuri 
până a ieşit colonelul, atunci, ca să vorbesc în termeni 
militari, l-am atacat şi a fost un om cumsecade, c-a mers cu 
mine până a găsit compania a 5-a şi pe Zeby şi i-a dat voie 
în oraş până la 12 noaptea; ceea ce a fost o mare favoare 
pentru că ofiţerii au rămas să doarmă în cazarmă. 
        Dragii mei, eu cred că voi nu vă supăraţi pe mine, dar 
mi-ar fi fost imposibil să mă liniştesc dacă nu veneam aici, 
mereu mi s-ar fi părut că se mai putea face ceva ca să nu fiu 
despărţită de Zeby. El de altfel e f.[oarte] bine dispus şi face 
haz de „concentrarea mea”, e cam obosit din cauza 
echipamentului greu şi a instrucţiei, încolo însă are un 
moral f.[oarte] bun încât m-a molipsit şi pe mine. Dragii 
mei, azi e vineri, eu o să aştept până luni seara să-mi 
trimiteţi nişte bani ca să pot pleca. Cred că şi Silvica vine la 
Iaşi, ar fi aşa de bine dacă ar veni. Casa am încuiat-o bine 
şi lucrurile sunt în siguranţă. Iertaţi-mă pentru toate 
necazurile ce vi le fac, dar nu din vina mea, şi fiţi liniştiţi, că 
nu stau în drum şi nu mi se întâmplă nimic rău. 
        Sărutări de mână şi multe sărutări de la Magda pentru 
toate fetele. 
 

15 septembrie 1939, Botoşani   
 

* 
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17.09.1939 
 

Dragii mei, 
 
        Vă scriu în drum spre necunoscut. Vă rog să aveţi grijă 
de Magda care a plecat la Iaşi. Sunt sănătos, am un moral 
cât se poate de bun. Scriu pe genunchi, într-un vagon, între 
camarazi care chiuie şi cântă. Vă iubesc şi mi-i dor de toţi. 
Nu vă supăraţi pe Magda că a venit la Botoşani. Cu 
dragoste vă îmbrăţişează  
 

                                                                                   Zeby 
 

* 
 

27.04.1940  
Dragii mei, 

 
        În primul rând vă transmit „de undeva de pe zonă” un 
cald „Hristos a înviat”... Îmi pare foarte rău că nu pot să 
fiu şi eu împreună cu cei aproape de sufletul meu, la 
sărbătorile Paştelui. Şi-mi pare foarte rău că nu pot pleca 
la Iaşi, la Magda. Dar nu-i nimic, ca toate lucrurile, vor 
trece şi sărbătorile, şi sper ca pe data de 8 mai să scap într-
un concediu. 
        Nu-i exclus să scap zilele astea într-o mică permisie şi 
voi merge la Iaşi. 
        Vă doresc sărbători fericite, odată cu regretul meu de 
a nu fi  printre cei care-mi sunt scumpi. Cu sănătatea o duc 
aşa şi aşa. Ultimul diagnostic, o bronşită suspectă cu  
modificări respiratorii. Cred, în ignoranţa mea în privinţa 
medicinei, că ăsta e puţin lucru, dacă mă voi păzi. De altfel, 
o duc potrivit de bine, sunt într-un sat dintre păduri de brad. 
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        Dacă mi-aţi scrie, rândurile Dvoastre mi-ar face bine. 
        Vă doreşte încă o dată sărbători fericite. 
 

                                                                           Zeby 
 

* 
 

Dragă tată şi grăsună Nuţă, 
 
        Am primit pachetul cu lămâi, o carte poştală şi o 
scrisoare. 
        Mama se simte bine, n-are nimic la rinichi, face 
mâncare, însă n-o lăsăm să se obosească prea mult, după 
amiezile şi serile stă întinsă pe divan, ca s-o distrăm jucăm 
maus, la ora patru, un şerbet cu apă rece, apoi discuţii cu 
caracter general sau bârfeală. Zuţa a crescut mult, e 
obraznică şi drăguţă ca de obicei. Azi a spus că vrea să 
doarmă şi să se trezească la Cutugeni [= Custugeni]. 
        Cred că până să primiţi scrisoarea aceasta Silvica va fi 
terminat cu operaţia. S-a hotărât să se opereze la Piteşti, la 
doctorul Nelepen, foarte bun chirurg. Mama şi nenea vor fi 
cu dânsa şi îndată ce o să se poată vor aduce-o aici. Îi era 
imposibil să mai suporte chistul şi sarcina, avea dureri şi 
vărsături mereu. Astăzi e sâmbătă, mâine după amiază o 
internează şi luni dimineaţă o operează. 
        Îndată după operaţie or să-i telegrafieze, sau 
telefoneze. Hotărârea s-a luat în grabă şi n-am vrut să te 
alarmez zadarnic. 
        Eu mă simt foarte bine cu inima. Mulţumesc pentru 
injecţii. 
        Veronica, Tolea şi Zica sunt bine. 
        Gazdele noastre, deşi cam ursuze, nu ne supără cu 
nimic. Aici nu se prea găseşte carne, totuşi deocamdată 
mâncăm bine. Alarmele nu se aud de loc, aflăm c-au fost 
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peste o zi sau mai mult. Ne simţim destul de bine, afară de 
îngrijorarea cauzată de operaţia Silvicăi; dar cred că totul 
va fi bine. 
        Vom scrie la Câmpu-Lung şi la Bucureşti chiar azi. 
Vouă v-am mai scris o scrisoare alaltăieri, nu ştiu dacă aţi 
primit-o. 
        De la Costeşti a venit Lucica şi a stat câteva zile la noi. 
Lumea o regretă pe mama, mereu vin bolnavii şi întreabă de 
dânsa. M-[ada]me Constantinescu de asemenea ne regretă. 
         Nu credem că banii trimişi lui M-[ada]me Zamfirescu 
să se fi pierdut; probabil că plecase din Bucureşti şi se vor 
întoarce la Jimbolia. Suntem mulţumiţi că v-aţi mutat mai 
departe de gară, să sperăm că şi casa e bună şi gazda mai 
... simpatică. Felicitări Nuţei pentru activitatea de 
gospodină şi pentru kilogramele câştigate, rezervele în 
aceste vremuri nu strică. Noi aici n-avem nici un fel de 
veşti, nici despre război nu ştim nimic, în schimb căldura şi 
muştele nu ne supără deloc. 
        Aşteptăm veşti şi promit să scriu cât mai curând despre 
Silvica şi despre fiecare din noi. 

Sărutări 
                      Magda, mama şi toţi plus Zuţa 

 
17 iunie 1944 

 

* 
 

Dragă tată, 
 
        Răspund eu pentru toţi. Suntem bine. Silvia nu mai are 
temperatură şi se simte destul de sănătoasă dacă plănuieşte 
să plece la Galaţi. Nu-i decât un plan al ei, dar nu s-a 
hotărât nimic sigur. Vom mai vorbi la telefon cu Jenel şi se 
va mai gândi ce să facă. În orice caz noi toţi am sfătuit-o să 
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renunţe; deocamdată până n-a primit banii (leafa) n-o să 
plece şi pe urmă poate vine Jenel  într-o permisie. 
        Mama este îngrijorată de tine că eşti singur şi fără 
bani, vrea să plece la Jimbolia, dar în acelaşi timp se 
îngrozeşte de greutăţile drumului. 
        Eu şi Zeby ne necăjim cu scrisul, deşi nu prea văd ce 
trebuinţă au contemporanii noştri de aşa ceva, suntem  şi 
noi ca albinele care adună miere fără să se folosească de ea 
şi fără să se gândească prea departe. Am scris peste tot. 
Sindicatul ziariştilor mi-a trimis 10.000 de lei la Costeşti, 
nu ştiu ce s-a făcut cu ei, au plecat înapoi sau i-a primit M-
[ada]me Munteanu, dumneaei nu dă nici o explicaţie în 
cartea poştală pe care mi-a trimis-o. Baroul Iaşi n-a 
răspuns nimic. Editorul lui Zeby nici el nu răspunde. I-am 
mai scris o dată, acum zece zile. Aşa că faţă de banditismul 
acestor distinse corpuri (a avocaţilor şi a ziariştilor) unde 
noi am depus lunar cotizaţii, eu vreme de 6 ani şi Zeby de 
12 ani, ne vedem fără nici o putere. O să mai facem 
încercări de a obţine bani. Dar de fapt tot pe capul tău 
rămânem, ceea ce este o mare durere, aproape mai grea 
decât boala, pentru noi. Mama spune totuşi să nu disperez, 
ea mai are bani, şi crede c-o să ne descurcăm noi. Vom 
căuta să facem economii. Îţi trimite şi ţie sau mai bine să-i 
scrii de cât ai nevoie, mama mai are fond de rezistenţă 
70.000 de lei. 
        Eu cu sănătatea sunt cam tot aşa cum mă ştii, obosesc 
foarte repede, gâfâi, dar nu mă doare nimic şi se pare că 
trebuie să fiu mulţumită cu asta. Nu fac nici un fel de efort, 
pentru simplul motiv că nu pot. Mă scol dimineaţa şi mă duc 
în livadă unde stau pe un pat de campanie sau pe un scaun 
până aproape de amiază, dacă nu-i prea cald. După amiază 
stau întinsă în casă, când se răcoreşte ies iar pe un scaun în 
curte sau în livadă. Nu pot renunţa la aer. Încolo am exact 
îndeletnicirile unei babe de 80 şi ceva de ani, stau pe scaun 
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sau în pat şi privesc împrejurul meu. Mama nu găseşte că-i 
prea mult pentru inima mea. Veronica a exagerat din 
dragoste şi din frica de a nu mă îmbolnăvi prea rău. Dar te 
rog să fii liniştit, inima mea-i un cenzor impecabil şi ea mă 
face să mă opresc îndată ce aş încerca mai mult decât e în 
stare să suporte. Transmite ca răspuns d-[omnişoa]rei 
O.[tilia] Cazimir salutările mele şi admiraţia mea pentru 
opera-i literară aşa de originală. Am fost mişcată că şi-a 
reamintit de neînsemnata mea persoană. 
        În privinţa casei de la Bucureşti avem veşti recente, e 
în picioare, când vin avioanele uşile şi ferestrele se deschid 
singure. M-[ada]me Bobeică e chiriaşa noastră, până acum 
a dat 10.000 de lei (de la 11 iunie) care au fost opriţi în 
contul lefei de Maria Grigorevna. Mama îi trimite azi sau 
mâine lui M-[ada]me] Zamfirescu bani pe adresa trimisă de 
tine. Mama întreabă dacă Veronica a dat la poştă 
scrisoarea ei p.[entru] şcoală, la Arad. Ea face muncă de 
folos obştesc şi speră să obţină leafa. Încolo la noi totu-i 
bine. Zuţa[-i] sănătoasă şi foarte obraznică. Mama face 
puţină clientelă. Răniţi vor veni, cred, când vor începe lupte 
mai mari. Te rugăm mult să nu disperezi, dragă tată, sunt 
alţii cu adevărat nenorociţi. Sărutări Nuţei, Veronicăi şi lui 
Tolea. Să ne scrie. Silvica a primit monitorul oficial cu 
publicarea dreptului de liberă practică şi decizia de numire 
la ministerul de finanţe, aşa că va avea şi ea o leafă sigură 
(a şi primit pe iunie). 
        Vă sărutăm cu toată dragostea şi vă dorim sănătate şi 
răbdare ca să ne putem bucura în ziua păcei mult aşteptate. 

                     
Magda. 

 
        P.S. Mulţumiri pentru felicitare. 
 

25 iunie 1944 
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* 
 

Dragă Zeby, 
 
        Nu ştiu unde eşti şi dacă o să-ţi parvină scrisoarea 
aceasta; dar, cum am plecat de la Drăganu, înainte de a fi 
primit vreo veste de la tine, îţi scriu, poate eşti mai norocos 
decât mine şi primeşti scrisoarea asta. 
        Suntem cu toţii bine. Am sosit după multe peripeţii şi 
un drum foarte greu, pe o vreme ploioasă, la Bucureşti; o 
parte din bagaje nu le-am putut lua, de teama aglomeraţiei 
din trenuri. 
        Aici stăm destul de bine, bombardamentul n-a făcut 
nici o stricăciune. Suntem încă zăpăciţi de oboseală, deşi e 
o săptămână de când am venit. Am scris la gazetele unde 
am trimis colaborări, anunţându-mi adresa din Bucureşti. 
G. Călinescu scoate o gazetă, „Tribuna poporului”, i-am 
scris oferindu-i colaborările noastre. Vreau foarte mult să 
încep să lucrez undeva. 
        Nici nu îndrăznesc să sper că vei veni în curând pe 
acasă 
        În privinţa manuscriselor, n-ai grijă, le-am adus pe 
toate. Nu mai pot scrie. Oraşul mă înăbuşă... Cel puţin dacă 
am fi împreună. Tu ai găsi mai uşor ceva de lucru, la 
gazetele de aici. Să mă întorc la Iaşi nu mai am putere. 
         Realitatea este aceasta, dragul meu, puterile îmi 
lipsesc. Nădăjduiesc încă să nu fiu o povară prea grea 
pentru tine. Aştept, poate ne mai sunt hărăziţi un an sau doi 
de lucru paşnic. 
        Zuţa e bine sănătoasă, stă lângă mine chiar acum şi se 
uită cum scriu. Îşi aminteşte mereu de plimbările cu tine la 
gârlă şi la şipot. Spune: „Am visat că «aram» [ = eram] cu 
tăticul meu şi culegeam flori”. 
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         O întreb ce să-ţi scriu din partea ei şi iată ce-mi 
dictează: „Tăticule, să vii numaidecât, că noi singurele fără 
tine nu putem, că nu mai mergem nicăierea, că stăm şi te 
aşteptăm. Tăticule, poate vii mâine dimineaţă, noi îţi 
trimitem scrisoare şi «trelegramă». Te iubeşte şi te sărută 
Zuţa”. 
        Te rog, dragă să aduci şi radioul, dacă vii, noi n-avem 
aici nici un aparat şi Silvica cât şi mama şi eu avem dreptul 
să ţinem radioul. Încolo totul e bine, slavă Domnului. Ţi-am 
croşetat o straşnică pereche de ciorapi pentru bocanci. 
        Dacă aş avea veşti de la tine aş fi destul de mulţumită 
de soarta mea. 
        Scrie-mi. Îţi doresc multă sănătate şi noroc. Te 
sărutăm încă o dată.  

Magda şi Zozoanca 
 

                                                                                                        
18 sept.[embrie] 1944, Buc.[ureşti,] [ strada] Popa 

Nan, 49 
                                                                                                    

(V. “Bucovina literară”,  Suceava, anul X, nr.7-8 (113-114), 
iulie-august 2000, p. 29-32)                                            
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1.4    EUSEVIE, PISARUL CEL LUDIC 
 
 

Este mai mult ca sigur că, în calitate de părinte, 
Eusebiu Camilar va fi fost capabil de mari şi  memorabile 
acte de gingăşie şi tandreţe sufletească, mai ales că obiectul 
de referinţă asupra căruia se exercitau asemenea delicate 
„slăbiciuni” afective nu era altcineva decât singurul fruct al 
unei iubiri fără asemănare, repede curmată, din nefericire, 
de un destin crud, potenţat de vremuri cu totul intempestive, 
după cum s-a putut vedea din scrisorile publicate mai sus. 

Făcându-i fiicei sale un dar, altminteri dintre cele 
obişnuite, o „galbenă mantie”, un mantou trebuie să 
înţelegem, pisarul Eusevie apelează la un joc „de-a dania 
domnească”, închipuind, ad hoc, un hrisov medieval în 
limbaj (aproximativ) de epocă, cu toate formulările de 
rigoare unui stil ceremonios, pentru care nu-i exclus să se fi 
folosit de oarece modeluri documentare. 

În orice caz, dincolo de delicateţea actului în sine, 
semnificativ rămâne şi faptul că scriitorul se arăta disponibil 
în existenţa sa intimă de acte ludice şi de un umor discret şi 
reţinut, cum numai în lumea satelor tradiţionale din 
Bucovina mai putem întâlni. Tocmai pentru astfel de 
relevanţe documentare în privinţa portretului interior al 
scriitorului includem, în primul rând, aici, într-o carte 
menită să ne restituie câte ceva din personalitatea umană şi 
scriitoricească a prozatorului udeştean, acest act de 
„domnească danie”, inedit, să fie spre plăcută cunoaştere 
celor ce vor citi şi spre bună folosire celor ce vor fi chemaţi 
să reconstituie imaginea integrală şi dreaptă a unui scriitor 
căruia considerăm că i-a venit (mai demult chiar) rândul la 
îndătinata monografie.   
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La cetatea de Scaun a Bucureştilor 
În 25 Octomvrie, 1960 

 
DOMNEASCĂ DANIE 

Cu mila lui D-zău, noi, E U S E V I E, pisarul, 
 

Prin cele de faţă, 
Înzestrăm 

Pe a Domniei noastre odraslă, 
E L I S A V E T A 

cu această galbenă mantie, amintind floarea dovleacului, 
care, prăjit de bunica, ştiu că grozav îi place; deci dar, 
dăruim mantia de culoarea dovleacului spre a-i ţine de saţ 
iarna, când din porceştii dovleci rămân doar cojile şi 
seminţele căror li se zice sâmburi... 

Şi să stăpânească a noastră preacinstită odraslă, 
mantia dăruită ei, până din ea flenduri binecuvântate vor 
rămâne, spre pomenirea în veac a dăruitorului! 

Şi tot odată, 
N O I,  E U S E V I E  

pisarul, 
blestemăm pe oricine va fura fiicei noastre blagoslovite 
această mantie, să fie blestemat ca Arie cel viclean, şi ca 
Iuda din Iscariot în funie să se atârne! Iar această mantie 
de danie, să se prefacă în pară de foc pe trupul oricărui 
străin care o va îmbrăca însuşită prin furtişag! Şi totodată, 
blestemăm mantia aceasta, că dacă nu va fi spălată la timp, 
să prindă culoarea rapănului, iar cel ce o va îmbrăca 
murdară, arătat cu degetul să fie; iar de va fi fată fecioară, 
să-i iasă coadă în cetate şi să nu se mărite până va ajunge 
în anii Babei Cloanţa, străbunica noastră... 

Aceasta ni-i dorinţa, şi spunem fiicei noastre 
înzestrate, obştescul carnaxi! 

 
E U S E V I E , pisar 
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Eusebiu Camilar şi fiica sa Elisabeta (Zuţa) 
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Scrisoare a lui Eusebiu Camilar către fiica sa 
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1.5   EUSEBIU CAMILAR, VIRTUAL SCENARIST 
 
                                                                                             
        Paleta preocupărilor creatoare ale lui Eusebiu Camilar 
acoperă, după cum se ştie, o gamă amplă, cvasiexhaustivă, a 
genurilor şi speciilor literare consacrate (poezie, proză, 
dramaturgie, memorialistică, eseistică, publicistică, traduceri 
etc.). Necunoscută ne era până acum tentaţia, mai mult, 
chiar intenţia scriitorului de a-şi consacra  disponibilităţile 
creatoare şi cinematografiei, în calitate de scenarist pentru 
un film dedicat personalităţii şi creaţiei lui Ciprian 
Porumbescu, manifestă în mod elocvent prin anii 1960, după 
cum se vede din scrisoarea de mai jos, în care avizatul 
porumbescolog (sic) Ştefan Pavelescu îi furnizează 
virtualului scenarist câteva repere bibliografice sine qua 
non. Căci de la cine putea primi el, scenaristul in petto, 
sugestiile şi îndrumările cele mai pertinente, dacă nu de la 
unul dintre acei bucovineni care-şi destinase disponibilităţile 
actoriceşti şi de cercetător pasionat operei şi activităţii 
creatorului emoţionantei Balade (operă muzicală 
emblematică pentru sufletul românesc), profesorul ex-
sucevean, stabilit, după al doilea război mondial, la 
Timişoara?  Camilar se apucase serios, ba chiar îndârjit de 
lucru, dar,  peste trei ani, cea de a zecea încercare nu era nici 
pe departe în măsură să-i dea autorului satisfacţii, aşa cum 
aflăm dintr-o scrisoare datată 3 aprilie 1963: 
        „În ce priveşte Ciprian Porumbescu, am început a 
zecea oară să scriu şi cred că încă nu sânt  «în venă», cum 
spun medicii. Trebuie să văd Lugojul şi Chizătăul, Oraviţa 
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şi Anina, locuri pe unde Ciprian Porumbescu a umblat; a 
scris chiar şi un Marş al cântăreţilor din partea locului. Nici 
carte, nici film nu pot apărea fără aceste episoade din viaţa 
lui. De aceea cred că înainte de Paşti am să descind la 
Timişoara, spre a purcede mai departe la Oraviţa.” (V. 
Haralambie Ţugui, Memoria timpului. Mărturii şi evocări 
literare, [Timişoara], Editura Facla, 1977, p. 181.) 
Operaţiunea la care Eusebiu Camilar se angajase, anume de 
a elabora scenariul şi cartea despre Ciprian Porumbescu, se 
va fi dovedit dificilă pentru el în acel moment (chiar dacă, la 
21 noiembrie  1961, semnase contractul cu cinematografia 
pentru filmul dedicat lui Ciprian Porumbescu, programat 
deja să ruleze în cursul anului 1962, intitulat fiind,  se 
înţelege că avant la lettre, Cântăreţul nemuritor, (v. 
Haralambie Ţugui, op. cit., p. 175) iar alt moment, ulterior, 
mai fast, de revenire la subiect i-a fost interzis virtualului 
scenarist de moartea prematură. Rămâne, oricum, intenţia 
frumoasă, materializată doar în investigaţii care nu-i vor fi 
procurat scriitorului nicicum insatisfacţii spirituale. 
Dimpotrivă. Episodul, cercetat în toate implicaţiile sale, nu 
poate rămâne decât o pagină luminoasă din biografia lui 
Eusebiu Camilar, pe care un cercetător tânăr, eliberat de 
prejudecăţile şi corsetele conjuncturale care ne (mai) 
otrăvesc prezentul, este aşteptat să o înfăptuiască sine ira et 
studio.  
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Timişoara, 13 mai 1960 
 

Dragul nostru, 
                                                                                   
        Îţi mulţumim şi pe această cale pentru deosebita 
bucurie [pe] care ne-ai făcut-o de a abate pe la noi. Eram 
mereu îngrijoraţi de faptul că nici nu ne scrii, nici nu vii pe 
la Timişoara. 
        Acu trăim cu frumoasa nădejde că vei veni, nu peste 
lungă vreme, ca să plecăm, pentru o zi-două, la Sorin. O  
să-i facem o nespus de mare bucurie... Ţi-am expediat trei 
broşuri în legătură cu Ciprian Porumbescu: de 
C.[onstantin] Morariu, Leca Morariu şi  „Arboroasa” 
(procesul lui Porumbescu şi a[l] celor patru ortaci). 
        Ieri i-am scris lui Ioan Vicoveanu să-Ţi trimită 
monografia lui Dr. Valeriu Branisce, apărută în 1908. E cea 
mai completă monografie ce s-a scris înainte de 23 August 
1944. La fel îţi va trimite o altă monografie scrisă de 
C.[onstantin] Morariu, editată în 1926, în care se vorbeşte 
mai mult de Ciprian Porumbescu – omul 
        În ce priveşte broşurile, articolele şi informaţiile 
apărute în legătură cu C.[iprian] Porumbescu, le găseşti în 
lucrarea lui Viorel Cosma.(Subl. Şt. P., n. N. C.) 
        Cum îţi spuneam, de folos o să-ţi fie şi colecţia 
revistelor „Junimea literară” şi „Făt-Frumos”, care sunt 
pline de informaţii ciprianiste [sic!]. 
        Îţi dorim din suflet spor la muncă şi sănătate, ca să ne 
dai scenariul cel mai frumos, în legătură cu viaţa şi opera 
autorului [operetei] „Crai nou”. 
        Cu aceleaşi statornice sentimente, 

al Matale, 
Ş. Pavelescu 

                          
          (V.”Scriptum”(Suceava), anul VIII,  nr.1-2, 2000, p. 10-11.)                                   
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1.6   ADMIRABILE AFINITĂŢI ELECTIVE  
 
        Despre relaţiile lui Eusebiu Camilar cu fostul său 
profesor de română din cursul inferior de la Liceul „Ştefan 
cel Mare” din Suceava, Ştefan Pavelescu, se ştiau puţine 
lucruri, sporadice şi mai degrabă din surse „folclorice” 
(adică necontrolabile) şi, prin consecinţă, perisabile. Asta, 
cel puţin până să apară cartea lui Haralambie Ţugui 
Memoria timpului. Mărturii şi evocări literare (Timişoara, 
Editura Facla, 1977), unde un capitol substanţial (Două 
conştiinţe artistice: Magda Isanos şi Eusebiu Camilar, p. 
144-198), bazat mai ales pe testimonii epistolare colectate 
(şi) din arhiva personală a lui Ştefan Pavelescu, acordă o 
atenţie mai stăruitoare chestiunii, aceasta nu atât ca un scop 
în sine, cât ca urmare a logicii demersului rememorativ 
asumat de autor întru conturarea portretelor spirituale şi 
umane ale celor două personalităţi de referinţă. 
          Dintr-o generoasă sursă documentară, deloc colaterală 
(arhiva doamnei Elisabeta Isanos, donatoarea tuturor 
bunurilor patrimoniale din care s-a ivit Casa  Memorială de 
la Udeşti, cu toată incinta, mutilată ulterior de două topoare 
nesăbuite), deţinem copii după alte trei scrisori precum şi 
câteva pagini memorialistice ivite de sub condeiul aceluiaşi 
profesor sucevean stabilit la Timişoara, pe care le 
considerăm utile şi necesare pentru conţinutul acestei cărţi 
de re(con)stituiri şi mărturii literare, carte care se vrea şi un 
modest omagiu adus scriitorului udeştean de la a cărui 
naştere  aniversăm anul acesta cifra rotundă a centenarului. 
Este şi acesta (centenarul amintit în treacăt) un motiv să 
publicăm astfel de documente cu gândul de a  contribui la o 
corectă preţuire a unui condeier important al literaturii 
noastre a cărui creaţie viabilă, suficient de amplă şi 
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semnificativă, poate fi aşezată sub o emblematică definire 
argheziană: „E-ndreptăţirea ramurii obscure/ Ieşită la lumină 
din pădure/ Şi dând în vârf, ca un ciorchin de negi,/ Rodul 
durerii de vecii întregi.” Aşadar, după scrisoarea anterioară, 
cu repere bibliografice pentru proiectatul scenariu 
cinematografic Ciprian Porumbescu, publicăm în continuare 
încă două scrisori şi evocarea Amintiri despre Eusebiu 
Camilar, venite de la acelaşi remarcabil profesor şi 
cercetător al fenomenului cultural sucevean, care a fost 
neuitatul Ştefan Pavelescu, din ale cărui rânduri frumoase se 
desprind, în virtutea unor admirabile afinităţi elective mai 
greu de anticipat în absenţa documentelor, interesante şi 
lăudabile trăsături ale personalităţii lui Eusebiu Camilar, 
expuse cu discreţia şi decenţa de (bună) cuviinţă proprie 
autorului lor. 
                                   
                                                         

Dragul nostru, 
                                                                                                              
[1961] 

 
        Faptul că  nu ne-ai scris, atâta amar de vreme, nici un 
singur rând, ne-a strecurat în suflete oarecare îngrijorare. 
Ne treceau prin cap fel de fel de gânduri, printre care unul 
prindea tot mai multă consistenţă: dacă nu cumva eşti 
supărat pe noi. Nevastă-mea, însă, conchidea totdeauna, 
când venea vorba de Mata: 

- Supărat n-are de ce să fie, căci astă vară, în Gara de 
Nord, ne-am despărţit în termenii cei mai cordiali şi tu i-ai 
scris de câteva ori; apoi s-a întâlnit cu Sorin, prin care ne-a 
trimis salutări. Dar mă gândesc la alta: un scriitor de talia 
d-sale, primeşte zilnic sumedenie de scrisori şi când ar sta, 
săracul, să răspundă la toată lumea, unde i-ar mai rămâne 
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răgaz pentru creaţie?... Sau cine ştie ce alte gânduri l-or fi 
bătând!... 
        Într-adevăr, dumneaei comisoaia Ilisafta avea 
dreptate, căci rândurile trimise din Suceava noastră dragă 
(dulce târgul Sucevei), scrisoarea Matale din 11 luna 
curentă, însoţită de un dar atât de frumos („Turmele” şi 
„1001 de nopţi”, vol II) şi salutările din Sinaia au avut 
darul să spulbere toate îndoielile din inimile noastre şi să 
ştim răsvădit că la mijloc nu este decât acelaşi motiv pe 
care ni l-ai comunicat, astă vară, când mergeam tuspatru 
(Mata, soţia, nepoata Oltea şi subsemnatul) să luăm prânzul 
la „Cina”... 
        Deci, Îţi mulţumim din suflet pentru cele două opere 
ale Matale şi pentru cele trei misive. Mai întâi, apelativul 
din scrisoare şi faptul că ne consideri ca cei mai apropiaţi 
prieteni ai Matale, de bună seamă că ne bucură în mod 
deosebit.  
        Trebuie să ştii, dragul nostru, că te preţuim nespus de 
mult: ca om, ca prieten şi, în special, ca scriitor. Mata ai un 
loc bine stabilit în literatura noastră: critica literară, plină 
de elogii, şi-a spus cuvântul; Academia R.[epublicii] 
P.[opulare] R.[omâne] a preţuit şi preţuieşte valoarea 
matale ca scriitor, chemându-Te în rândurile ei; editurile se 
arată cât se poate de generoase cu tipărirea şi retipărirea 
operei, iar cititorii cumpără cu dragă inimă opera Matale 
(alaltăseară, la corul sindical, tov.[arăşa] înv.[ăţătoare] 
Crizantema Niţu îmi spunea că  elevii de la clasa ei – 
cl.[asa] [a] IV[-a] – şi-au cumpărat aproape toţi „Stejarul 
din Borzeşti”, care e admirabilă, mai ales că e minunat 
ilustrată. Am citit-o cu toţi ai casei. Bravo!), savurându-le, 
încât nu ai nici un motiv să Te îndoieşti, deoarece opera ce-
o creezi denotă un mare talent şi el va dăinui „aere 
perenis”... 
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        Mi-ai mai spus acu-i anul şi o repeţi şi de data aceasta 
că „te apasă un gol, întrebarea teribilă dacă Ţi-ai cinstit 
cum se cuvine ceea ce spun oamenii că ai avea, adică un 
dram de talent”. Însuşi acest fapt, întrebarea aceasta 
obsedantă, care Te roade la inimă mereu, este un eclatant 
indiciu că spiritul de autocritică e cât se poate de dezvoltat 
şi aceasta înseamnă că în ceea ce creezi cauţi să dai 
maximum. Mărturisirea Matale că în tălmăcirea pe rumânie 
a pieselor „Perşii” şi „Cei şapte contra Theba”  ai depus 
un efort atât de mare, încât ai lucrat „în febră reală de 
37,8, timp de opt săptămâni”, e o dovadă că eşti atât de 
mult văpaie, care se mistuie luminând... 
        Totuşi, ai nevoie, în primul rând, de sănătate pe care 
trebuie să Ţi-o menajezi, pe cât se poate de mult... 
        În altă ordine de idei, ai atins o chestiune delicată: 
recăsătorirea. E atât de necesară, chiar dacă unii o 
denumesc un „malum necessarium”, numai – vorba Matale 
– să fie „un drăcuşor sub forma cea mai frumoasă şi 
graţioasă” şi, mai ales, să fie un iubitor de artă (aceasta să 
fie condiţia sine quq non – subliniez cu roş[u], căci ce-ar 
însemna să ai pe cineva alături, care să nu înţeleagă arta, 
în accepţiunea largă a cuvântului... ). 
         Dar despre asta o să vorbim mai pe îndelete – îşi dă 
cu părerea dumneaei comisoaia Ilisafta – când vei veni la 
Timişoara (asta am dori să se întâmple cât mai curând!), 
căci vorba adagiului latin, pe care l-am învăţat în clasa a 
II-a: „Quidguid agis, prudentar agas et respice finem!”... 
[Orice ai face fă cu băgare de seamă şi ai în vedere 
sfârşitul, n. N. C.] 
        Îţi mulţumim din toată inima pentru cele două volume 
omagiale, ieşite de curând de sub teascurile Editurii de Stat. 
Tare mare bucurie ne-ai făcut cu ele! Doina a şi citit, chiar 
în ziua sosirii „1001 de nopţi” spre a face legătura cu 
volumul I. 
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        Acu să nu te superi, dar am să te cert puţin: nu sunt de 
acord că n-ai trimis nimic pentru Anuarul festiv al Liceului 
„Ştefan cel Mare” din Suceava. Tare sunt mâhniţi Nicodim 
Iţcuş şi Al.[exandru] Obadă, care erau siguri că vei 
răspunde cu drag apelului liceului, această Alma Mater 
Sucevensis. Anuarul ar fi câştigat în prestigiu, prin 
contribuţia Matale. 
        După concediul de odihnă de la Sinaia, Te invităm să 
abaţi pe la Timişoara. Să nu uiţi! 
        Te aşteptăm cu toată dragostea, 

ai Matale 
 
Silvia şi Ştefan Pavelescu 

 
 
        (V. „Scriptum” (Suceava), anul VI, nr. festiv, 1998, p 18-20.)  
                                                                                                                       
 

                                                                                                              
Timişoara, 17 ianuarie 1982 

 
Scumpă Doamnă Zuţa, 

 
        Am aşternut pe hârtie unele amintiri în legătură cu 
scumpul nostru Zebi care, cum spuneam, prea curând a 
părăsit lumea asta dalbă, trecând dincolo, în lumea 
umbrelor: avea încă frumoase proiecte în domeniul literar, 
însă moartea neîndurătoare n-a avut răbdare să ni-l mai 
lase. 
        Era mereu preocupat de dăinuirea creaţiilor sale şi 
după moarte. Opera sa va străbate vremile, căci e ruptă 
dintr-un Suflet sincer. 
        Mi-a plăcut încă o latură a sufletului său mare, 
generos: nu l-am auzit niciodată invidiind pe alţii, criticând 
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pe alţi confraţi, găsindu-le scăderi. Era alături de cei 
năpăstuiţi (cazul lui Păstorel Teodoreanu) de cei ajunşi în 
situaţii critice, datorită păcatelor proprii (cazul Mihai 
Beniuc)... 
        M-aş bucura, dacă, din rândurile de faţă, veţi putea 
alege ceva pentru prezentarea obiectivă, exhaustivă a 
scumpilor Matale părinţi, care strălucesc pe firmamentul 
literaturii noastre. 

        Cu aceleaşi statornice sentimente de afecţiune 
şi preţuire,                                                                                                  

Al Matale 
Şt. Pavelescu. 

 
P.s. Soţia mea flutură o mână caldă spre căminul 

Matale. Omagii speciale, din partea noastră, soţului 
Gabriel precum şi strângeri de mână şi îmbrăţişări lui 
Eusebiu-junior. 
 

 
A M I N T I R I 

despre 
Eusebiu Camilar 

 
        Eusebiu Camilar mi-a fost elev la Liceul „Ştefan cel 
Mare” din Suceava, în cursul inferior. Din această 
perioadă, puţine date mi-au rămas. Ştiu atât că era un elev 
de o rară modestie şi îl văd parcă şi acum, îmbrăcat în 
portul nostru de la ţară: cămaşă albă de fuior, iţari, bondiţă 
de miel, brâu ales cu tricolor, cum umblau, în genere, toţi 
elevii de gospodari de la sate. 
        După aceea, îl vedeam mai rar prin Suceava, cu păr 
bogat, pieptănat pe spate; unii foşti elevi de-ai mei spuneau 
că se ocupă cu literatura, scriind proză şi versuri. 
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        În perioada 1938-1942, când eram directorul Liceului 
„Ştefan cel Mare” – înainte de începerea războiului - , ştiu 
că a venit la mine, la şcoală, şi mi-a spus că ar dori să-şi 
continue studiile liceale, cursul superior, la fără frecvenţă, 
şi să-şi treacă examenul de bacalaureat. 
       M-am bucurat nespus de mult şi i-am spus, cu dragă 
inimă, că-i dau tot concursul; dar cu mult regret din partea-
mi, n-a mai dat pe la mine. Nu mult după aceea a izbucnit al 
doilea război mondial şi – vorba lui Sadoveanu – liniştea 
noastră a căpătat aripi şi s-a pierdut în furtuna 
concentrărilor, şi, apoi, şi a războiului distrugător. 
        Şi au trecut anii... 
        În ianuarie 1950, E.[usebiu] Camilar a venit la 
Timişoara, cu prilejul aniversării naşterii lui M. Eminescu, 
unde a evocat figura genialului poet. Puţine cuvinte am 
schimbat noi atunci. 
        Dar, după opt ani, a venit la Timişoara (între timp, a 
mai vizitat el oraşul de pe Bega), prin ianuarie, căci avea 
misiunea, din partea Uniunii Scriitorilor, să fie 
îndrumătorul scriitorilor din Asociaţia locală. Cu acest 
prilej, într-o seară, îl văd că intră la noi în casă, însoţit de 
fostul meu elev, poetul Anghel Dumbrăveanu, oferindu-mi 
un număr însemnat din operele sale, tipărite până la acea 
dată, opere însoţite de frumoase şi măgulitoare [dedicaţii] 
autografe. De ex.[emplu]: CĂRŢILE SĂGETĂTORULUI: 
„Domniei sale Domnului profesor Ştefan Pavelescu, 
recunoştinţă târzie a unui şcolar care a deprins de la 
Domnia Sa începuturile cultuluiu pentru Frumos”;  CEL 
DIN URMĂ APOSTOL: „D-[omniei] Sale D-[omnu]lui  
profesor Ştefan Pavelescu, această scurtă istorie a unei 
zbuciumări”;  TURMELE: „Doamnei şi Domnului 
profesor Ştefan Pavelescu, din iubirea şi devotamentul 
fiului pierdut şi regăsit” etc. 
        L-am reţinut la cină. 
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        Din seara aceea, s-a închegat între noi o legătură atât 
de strânsă şi de trainică, încât, de câte ori  abătea prin 
Timişoara – şi abătea des -  venea la noi, căci ne considera 
ca pe părinţii lui sufleteşti. Soţiei mele, Silvia, îi spunea 
mereu „Comisoaia Ilisafta”, căci totdeauna îl surprindea 
cu fel de fel de bucate ce-i plăceau foarte: sărmăluţe-n foi 
de viţă, plăcinte cu poale-n brâu, alivenci, pui cu smântână 
şi mămăliguţă etc. Şi, cu asemenea ocazii, în aburul aromat 
al unei cafeluţe gingirlii şi al unui vin delicios multe mai 
discutam noi împreună. Eu eram acela care-l bombardam 
cu întrebările: despre literatură; despre drumul pe care se 
îndreaptă scriitorii; despre ţăranii noştri care încep să 
trăiască o nouă viaţă, mai bună se pare ca cea dinainte; 
despre munca lui de scriitor, accentuând că, în vânzolelile 
cotidiene ale capitalei, el nu poate crea, neavând liniştea 
necesară; şi atunci – raniţa în spate şi pe-aici ţi-i drumul, 
spre Udeştii Sucevei, unde aşterne pe hârtie cutare nuvelă, 
povestire, roman sau traducere; despre pasiunea lui 
neostoită de a cunoaşte ţara, care are frumuseţi ce 
rivalizează cu cele din străinătate. Dar îmi vorbea şi despre 
plecările lui în străinătate, ceea ce, pentru un scriitor, este 
de mare importanţă, accentuând mereu că noi nu trebuie să 
ne închidem în orizontul mărginit al ţării noastre, căci trăim 
în lume, alături de alte popoare, pe care se cuvine să le 
cunoaştem bine, ca să le putem preţui. Şi apoi, peste Europa 
şi celelalte continente, bat vânturi înnoitoare şi acestea 
influenţează literatura şi artele, şi noi se cuvine să ţinem 
cont de ele, în limitele posibile. 
        Menţionez că din toate periplurile sale, atât în ţară cât 
şi în străinătate, se gândea mereu la noi, trimiţându-ne 
vederi cu frumoasele lui gânduri. 
        În biblioteca mea se găsesc aproape toate scrierile 
tipărite ale lui Eusebiu Camilar: povestiri, romane, 
amintiri, descrieri, poezii, teatru, traduceri, deci, de la 
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Cordun (1938), până la ultima sa creaţie inedită, Cartea de 
piatră (1981), cele mai multe cu autografele lui. Şi, nu o 
dată, privind raftul cu operele sale, din biblioteca mea, 
după ce cădea puţin pe gânduri, mă întreba: „Domnule 
profesor, vă rog să-mi spuneţi cinstit: oare după ce voi fi 
pământ,  va mai supravieţui ceva din osteneala mea de 
scriitor?” În asemenea clipe, de bună seamă că fostul meu 
elev era stăpânit de un pronunţat spirit de autocritică. 
Niciodată nu s-a lăudat cu ceea ce a scris, aşa cum fac 
foarte mulţi scriitori, ci a rămas modest şi se gândea mereu 
dacă  ce a aşternut pe hârtie e perfect din punct de vedere al 
fondului şi al formei. 
        La întrebarea de mai sus îi răspundeam că a creat o 
operă bogată şi variată, care va supravieţui, va fi citită cu 
plăcere de generaţiile ce vin. Îmi manifestam, însă, rezerve 
faţă de Negura şi Temelia, care sunt opere dictate de 
anumite împrejurări politico-sociale şi ele ar constitui, 
poate, o notă stridentă în cadrul celorlalte creaţii. Opera sa 
va rămâne, va fi reeditată, citită şi preţuită, deoarece 
E.[usebiu] C.[amilar] e sincer în tot ce a aşternut şi aşterne 
pe hârtie, într-o limbă dulce, moldovenească, inspirându-se, 
în primul rând, din viaţa poporului nostru, din trecutul 
viforos prin care a trecut acest neam viteaz şi îndelung 
răbdător, dar şi din aspectele multiple şi variate ale satului 
nostru din prezent 
        Mulţi credeau că numele lui de Camilar e un 
pseudonim. Într-un rând când a venit la Timişoara, a ţinut o 
conferinţă în aula liceului de fete din b-[ulevar]dul  
Victoriei (azi Liceul Pedagogic „Eftimie Murgu”), despre 
Poezia chineză. Cu acest prilej, am aranjat la intrare, o 
masă cu opera sa şi un portret mărit, datorit d-[oamnei] 
prof.[esoare] Romanţian. Înainte de conferinţă, l-am 
prezentat publicului, subliniind că mi-a fost elev la Liceul 
„Ştefan cel Mare” din Suceava, că e fiu de ţărani săraci din 
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Udeşti şi ca elev purta pitorescul nostru port ţărănesc. 
Multora din cei prezenţi le-am spulberat credinţa că numele 
de Camilar nu-i nicidecum un pseudonim. După mica mea 
alocuţiune, mi-a mulţumit pentru aceasta şi a adăugat apoi 
următoarele: „Scumpe şi iubite domnule profesor, d-
[umnea]voastră vă datorez multe; dacă nu v-aş fi avut pe d-
[umnea]voastră profesor, poate nu aş fi ajuns scriitorul de 
azi”. Dar, la această afirmaţie hiperbolizantă i-am răspuns: 
„Dragul meu, mă faci să trăiesc cu iluzia pe care o nutreşte 
cocoşul – că fără cântecul lui nu s-ar face ziuă. Ai ajuns 
marele scriitor, pentru că Natura te-a înzestrat cu un 
remarcabil talent.” 
        De multe ori îmi spunea că ar dori să se 
recăsătorească cu o fată din Ardeal, pe care a cunoscut-o şi 
crede că va fi o bună soţie. Cunoscându-l, însă, bine şi 
ştiindu-l că nu e omul care să stea mai mult în Bucureşti, 
am fost de părere că, însurându-se, viitoarea soţie va dori, 
poate,  să iasă cu el în lume: la teatru, la operă, concerte, 
să facă şi să primească vizite, să călătorească în străinătate 
etc. Va fi mândră să se afişeze cu soţul ei, scriitor prestigios 
şi membru al Academiei Române, în toate părţile. Deci, eu, 
care îl cunoşteam bine, ştiam că atunci când are de creat o 
operă, se retrage la Udeşti, unde, săptămâni şi luni de zile, 
e legat de masa de scris. Întrebarea ce se pune e: se va 
mulţumi oare viitoarea soţie să stea şi ea lângă dânsul, fără 
să se plictisească? Apoi lui E.[usebiu] C.[amilar] îi place 
să ia raniţa în spate şi să cutreiere prin ţară, să poposească 
în deltă, să se urce pe Ceahlău, Rarău, ca un adevărat 
sportiv, să ducă o viaţă simplă, lipsită de cel mai elementar 
efort [sic]. Va fi ea oare în stare să stea în Bucureşti, 
singură, sau va fi în stare să-l urmeze în periplurile prin 
ţară? 
        La aceste întrebări nu mi-a răspuns, dar întrebările 
mele l-au pus pe gânduri. 
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*   *   * 
 
        Acum, o chestiune de ordin intim, familial: în 1963, mi-
a murit brădanul meu de fecior, Sorin, medic în comuna 
Şeitin de lângă Arad. Tânăra şi frumoasa lui soţie, Lenuţa, 
profesoară de matematică în acea comună fruntaşă, i-a 
trezit bunului meu fost elev, E.[usebiu] C.[amilar], o 
sinceră şi caldă afecţiune, intenţionând chiar s-o ceară în 
căsătorie, ştiind că e o bună şi harnică gospodină. A urmat 
şi o corespondenţă între ei, dar, până la urmă, nu s-a 
materializat acest vis frumos al dragului nostru E.[usebiu] 
C.[amilar] 
 

*   *   * 
 
        Cum spuneam, în biblioteca mea se găsesc aproape  
toate operele lui Zebi, dar sunt şi în posesia unei bogate 
corespondenţe, din care bunul amic, Haralambie Ţugui, a 
spicuit tot ceea ce era esenţial, pentru volumul său, 
Memoria timpului, conturând cât mai amplu şi variat 
personalitatea omului şi mai ales a scriitorului E.[usebiu] 
Camilar. Acesta ne scria mereu, din toate locurile pe unde îl 
purtau paşii, atât din ţară cât şi din străinătate. Cum am 
mai spus, l-am considerat ca pe adevăratul nostru copil şi 
vestea morţii lui pretimpurii ne-a lovit în mod necruţător. 
        Atât eu cât şi soţia mea l-am petrecut pe ultimul drum. 
În cimitirul Bellu a rămas şi o parte din sufletul nostru, căci 
am pierdut un scriitor de mare valoare, un om de omenie şi 
un nepreţuit amic. 
        Un gest al lui de înaltă preţuire pentru noi,  pe care 
nu-l putem uita – şi gestul acesta a purces, draga noastră 
Doamnă Zuţa, de la Mata – este că, îndată după moartea 
feciorului nostru, Sorin, ne-a cumpărat un televizor pe care 
l-am folosit, cu dragă inimă, până anul trecut, gândindu-ne 
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mereu la moartea neîndurătoare, care l-a răpit în plină 
efervescenţă a creaţiei artistice. Dar – spunea cineva: „se 
vede că zeii iubesc totdeauna prea mult pe artişti şi, geloşi 
de darurile ce ni le aduc nouă, oamenilor, îi răpesc mai de 
timpuriu în pacea lumilor astrale, pe care au îndrăznit să le 
coboare o clipă printre muritori”. 

Şt. Pavelescu 
 
        Timişoara, 17 ianuarie 1982 
          
                    
       (V: „Bucovina literară” (Suceava), anul X, nr. 5-6  (111-112), 
mai-iunie, 2000, p. 33-35) 
                                                           
 
 
                                                  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Timişoara, 10 martie 1963 
Nepreţuitul nostru Eusebiu Camilar, amintire. Silvia şi Ştefan 

Pavelescu.” (Însemnare pe reversul fotografiei.)
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1.7     EUSEBIU CAMILAR, CONFERENŢIAR 
 
        Deţinem, deocamdată, puţine şi succinte informaţii 
despre îndeletnicirea şi calităţile de conferenţiar ale lui 
Eusebiu Camilar. Se ştie totuşi că despre M. Eminescu a 
susţinut expuneri cuceritoare la Timişoara  (unde a vorbit 
odată şi despre Poezia chineză), Ipoteşti, Udeşti etc. 
Udeştenii care au beneficiat de elocinţa consăteanului lor 
scriitor – elevi, săteni, dascăli – mai reverberează şi acum pe 
coarda amintirii când vine vorba despre evenimentul în 
cauză. 
        Despre Ion Creangă nu se ştia decât din evocările 
fugare, în acest sens, ale lui Haralambie Ţugui (v. Memoria 
timpului. Mărturii şi evocări literare,[Timişoara], Editura 
Facla, 1977, p. 184, 185, 186, 187) că autorul lui Cordun şi-
a  manifestat virtuţile oratorice. Ni se confirmă acum, prin 
intermediul misivelor  semnate de Traian Iancu şi Petre 
Pascu ( ale căror originale se păstrează la Fondul „Eusebiu 
Camilar” de la Complexul Muzeal Bucovina-Suceava),  că, 
şi pe această temă, Eusebiu Camilar era la fel de acaparant, 
izbutind să însufleţească auditoriul care-l răsplătea cu 
aplauze „până la sânge” (Petre Pascu), pentru măiestria cu 
care scriitorul expunea „frumuseţile acestui poem, dăltuit cu 
migală şi dăruire, cu veneraţie pentru măreţia trecutului şi cu 
răspundere aprinsă pentru lumina viitorului” (Traian Iancu). 
        Epistolele de mai jos sunt, desigur, numai două dintre 
dovezile care ni-l înfăţişează pe Eusebiu Camilar drept un 
conferenţiar cu calităţi oratorice remarcabile, dobândite, 
probabil, şi de la maeştrii antichităţii din care, aşa cum se 
ştie, ne-a lăsat traduceri  importante (unele în colaborare cu 
consăteanul său Haralambie Mihăescu, marele lingvist). 
Alte atestări, în cartea lui Haralambie Ţugui, citată deja, 
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unde se reţin  locuri de desfăşurare – Bucureşti, Timişoara, 
Altân Tepe în Dobrogea, Baia Mare, Arad, Suceava, 
Ipoteştii lui M. Eminescu – şi teme abordate: M. Eminescu, 
Poezia chineză, Taras Sevcenco, Frumuseţile patriei 
noastre, Geţii în opera lui Ovidiu. Dar, iată-le, aceste 
misive: 
                                                                               

Mult stimate şi iubite maestre Eusebiu Camilar, 
 
        Vă restitui conferinţa d-[umnea]voastră despre „Ion 
Creangă şi rădăcinile operei lui”. 
        După succesul pe care l-aţi obţinut, din aplauzele celor 
peste 6000 de palme din Sala Mare a Palatului R.[epublicii] 
P.[opulare] R.[omâne, am mai citit-o o dată, pe îndelete, şi 
mi-am încărcat sufletul de frumuseţile acestui poem, dăltuit 
cu migală şi dăruire, cu veneraţie pentru măreţia trecutului 
şi cu răspundere aprinsă  pentru lumina viitorului. 
        Vă felicit călduros şi Vă mulţumesc din inimă şi „La 
mulţi ani!”  

                     
Traian Iancu 

21.XII.1964 
 

* 
                     

Bucureşti, 29 decembrie 1964 
                                         

Mult stimate tovarăşe Camilar, 
        
          Am bătut din palme până la sânge, odată cu fluviul de 
oameni din sala mare a palatului Republicii, când aţi vorbit 
despre Creangă. 
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        Desigur că acelaşi mare succes îl veţi fi avut şi la 
Timişoara, oraşul de unde am pornit odinioară spre 
Universitatea bucureşteană. 
        Ţin de cuviinţă a vă mulţumi acum pentru frumoasele 
daruri: Sakuntala şi Poezii. La propunerea de a le recenza, 
din nefericire – debuşeele mele de publicitate erau ocupate. 
În schimb despre Magda Isanos am scris într-un număr 
trecut al revistei Orizont. 
        În prag de an nou, mă întristează faptul că după atâta 
activitate - îmi rămân închise porţile Uniunii [Scriitorilor]. 
                                                                                                                       

Petre Pascu 
                                                                                                              
Bucureşti 13, str. C. Nacu 4. R. 1 mai  

 
 
        (V. „Crai nou”  (Suceava), anul XV, nr. 3619, 13 martie 2004, p.4) 
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1. 8   „«ATRACŢIA» TREBUIE SĂ STĂPÂNEASCĂ 
ORICE OPERĂ...” 

  
- despre o virtuală prestaţie academică - 

                                                                                   
        Iniţiativa elaborării sub auspiciile Academiei Române a 
unui tratat exhaustiv de ISTORIA LITERATURII 
ROMÂNE ( înfăptuită doar parţial prin apariţia primelor trei 
tomuri: I – 1964, II – 1968, III – 1973) dădea curs unui 
deziderat major pentru cultura noastră, izvorând, în primul 
rând, din necesitatea de a pune la îndemâna specialiştilor şi 
a publicului larg un tablou cuprinzător şi riguros conturat al 
evoluţiei rostirii artistice româneşti de la începuturile sale şi 
până în contemporaneitate.  
        În anul 1962, colectivul general de coordonare (compus 
din G. Călinescu, M. Beniuc, D. Panaitescu-Perpessicius, 
Al. Rosetti, T. Vianu, Al. Dima, G. Ivaşcu, M. Novicov, I 
Pervain) şi comitetul de redacţie al volumului I (constituit 
din Al. Rosetti, M. Pop, I. Pervain, Al. Piru) scoseseră deja 
de sub tipar o machetă a acestui volum, ce a fost supusă 
unor discuţii mai largi şi sistematice, discuţii care l-au 
implicat şi pe scriitorul Eusebiu Camilar (membru 
corespondent al Academiei, din anul 1955) 
        Între cărţile provenite din biblioteca scriitorului şi 
etalate în expoziţia de la  Casa Memorială „Eusebiu 
Camilar” din Udeşti,  se află şi un exemplar din această 
machetă pe ale cărei pagini întâlnim numeroase sublinieri, 
încercuiri de cuvinte, de sintagme sau chiar de paragrafe 
întregi, precum şi adnotări mai succinte sau mai ample. Nu 
este nevoie să le înşiruim aici pe toate (unele, imposibil de 
decriptat, îi vor fi folosit doar scriitorului), ci doar pe cele 
mai coerente şi mai semnificative. 
        De precizat, înainte de toate, că cele mai insistente 
scrutări ale lui Eusebiu Camilar stăruie asupra capitolelor 
FOLCLORUL LITERAR ROMÂNESC (subcapitolele: 
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Vechi atestări istorice; Genuri şi specii; Poezia 
obiceiurilor), LITERATURA ROMÂNĂ ÎN  SECOLELE 
AL XIV-LEA – AL XVI-LEA (subcapitolul: Apariţia 
scrisului în limba română) şi LITERATURA ROMÂNĂ ÎN 
SECOLUL AL XVII- LEA (subcapitolele: Poeme greceşti 
întru slava lui Mihai Viteazul; Simion Ştefan; Grigore 
Ureche). 
        Trebuie să înţelegem că toate adnotările lui Eusebiu 
Camilar reprezintă premize ale unui referat ştiinţific pe care 
scriitorul academician îl va fi întocmit şi înaintat celor 
implicaţi direct în redactarea acestui volum de istorie 
literară. Dacă acest (eventual) referat nu ne stă la îndemână, 
putem totuşi să-i intuim structura şi să-i aproximăm 
conţinutul chiar pe baza acestor adnotări, care, oricum, 
evidenţiază preferinţele scriitorului pentru anumite 
probleme, teme, subiecte ale istoriei literaturii noastre 
naţionale, precum şi punctul său de vedere referitor la modul 
de redactare a unei lucrări ştiinţifice de un atare calibru. 
        Dacă o seamă de notaţii laconice („?fraza!”, 
„?confuz!”, „fluierul etc., nu colinda sînt instrumentele 
însoţitoare...”, „greşeală?”, „de refăcut! Se repetă aceleaşi 
lucruri”,  „a existat un voivod Stavrinos?” şi altele) vizează 
inadvertenţe la nivelul expresiei, ori lipsa de claritate a 
textului, alte adnotări, mai substanţiale, reprezintă reproşuri 
sau aprecieri care ţin de fondul problemei istorico-literare. 
Astfel, la capitolul LITERATURA ROMÂNĂ ÎN 
SECOLELE AL XIV-LEA – AL XVI-LEA, Eusebiu 
Camilar notează (relevant şi pentru poziţia sa faţă de religie 
în cadrul unui regim ateu): „Filos, sfetnicul lui Mircea 
voivod, autorul unor opere religioase de mare valoare şi 
răspândire; nu e pomenit în treacăt???”, iar la subcapitolul 
Apariţia scrisului în limba română, adnotarea scriitorului 
devine entuziastă: „Foarte frumos, f.[oarte]  f.[oarte] 
interesant! Concomitent cu descoperirile privind literatura 
se descoper [sic] aspecte necunoscute pentru mulţi din 
istorie! E unul din cele mai bazate [= întemeiate] 
capitole!”. 
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        Deosebit de interesantă ca semnificaţie, de fapt un fel 
de sinteză a tuturor observaţiilor răspândite pe paginile 
adnotate, rămâne însemnarea, olografă şi ea, notată pe a 
doua foaie de titlu (verso) a volumului machetă, notaţie care 
ilustrează explicit şi tranşant opinia, crezul lui Eusebiu 
Camilar în privinţa câtorva principii sine qua non, menite să 
guverneze realizarea oricărei istorii literare sub raportul 
clarităţii şi expresivităţii stilistice, al frumuseţii limbii, al 
unităţii de viziune şi concepţie, chiar dacă este vorba de o 
lucrare elaborată de un colectiv de autori, fiecare cu 
personalitate distinctă, ba  chiar şi cu scriitură bine marcată.: 
        „Cred că mai cu seamă capitolul prim trebuie să fie 
scris clar, atractiv şi, dacă s-ar putea, cu mai mult farmec. 
În fond, chiar şi o istorie «ştiinţifică» a unei literaturi, 
trebuie să fie o expresie a frumuseţii limbii, a clarităţii în 
exprimare, limba fiind, în esenţă, «sufletul» unui popor. 
Toate elementele, fără exprimare, ar fi moarte. 
        O istorie literară, scrisă chiar de un colectiv larg, 
poate avea unitate desăvârşită şi o personalitate unică, şi 
grija pentru exprimarea frumoasă, de înaltă ţinută, dacă nu 
e «exprimată» frumos, chiar şi cea mai ştiinţifică istorie 
literară devine simplă înşiruire de fapte. «Atracţia» trebuie 
să stăpânească orice operă, chiar cum e istoria asta a 
literaturii române”. 
        În concluzie, Eusebiu Camilar pledează, preponderent, 
de pe poziţia artistului, pentru grija faţă de latura expresivă a 
lucrării, în măsură să asigure operei ştiinţifice nota de 
sensibilitate necesară spre a-i conferi accesibilitate şi 
atractivitate; cu atât mai mult cu cât  această operă ştiinţifică 
are ca obiect de studiu un domeniu atât de complex al 
creaţiei artistice, în speţă creaţia literară, al cărui material de 
expresie îl reprezintă limba, numită de scriitor în mod 
inspirat şi exact “«sufletul» unui popor”. 
 
           (V.“Pagini bucovinene” (Suceava), anul III, nr. 10 (34), 
octombrie 1984, p. 4; Nicolae Cârlan, Eusebiu Camilar în note, scrisori 
şi dedicaţii, Suceava, 1998.) 
 



64 
 

 
 

1. 9   MAI PUŢIN CUNOSCUTUL  
EUSEBIU CAMILAR 

 
- texte autoreferenţiale - 

 
        Se poate spune, fără riscul de a greşi, că nu există 
scriitori, pendinte mai ales de istoria mai recentă a literaturii 
române, ale căror scrieri să fi văzut integral lumina tiparului, 
cazul cel mai frapant, pentru noi cel puţin, fiind Nicolae 
Labiş, din ale cărui manuscrise a fost recuperat postum un 
iverosimil de mare număr de poezii, care au intrat în 
sumarul volumului Lupta cu inerţia (1958), în Albumul 
memorial din 1987, în placheta de versuri inedite Doină 
întârziată (Suceava, 2005), altele aşteptând să fie deshumate 
din paginile unor reviste ignorate de cercetători din varii 
motive. Ce să mai spunem de paginile de proză, teatru, 
critică literară, traduceri, folclor rămase de la acelaşi frenetic 
Nicolae Labiş, publicate (mai puţin critica literară) în ediţii 
cu circulaţie (cam) provincială? 
        Eusebiu Camilar nu face, nici el, excepţie de la 
„regulă”. Dintr-un amplu documentar dactilografiat / 
xeroxat (213 p.), încredinţat nouă de Doamna Elisabeta 
Isanos – ea însăşi o remarcabilă prozatoare, poetă, eseistă şi 
traducătoare, rezultă că scriitorul udeştean a lăsat 
posterităţii, în afara numeroaselor scrieri publicate, o seamă 
de piese de teatru în versuri, de a căror existenţă nu se ştia 
nimic până acum, şi anume:Căderea zeilor, Orbul din 
Ecbatana, Năluca, Ce este Arta, Cântăreţul nemuritor ş.a., 
precum şi romanul neterminat Fuga-n Egipt. (Postum 
scriitorului i-au  mai apărut, ca scrieri inedite, romanul Satul 
uitat şi lucrarea de memorialistică intitulată Cartea de 
piatră). 
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        În documentarul menţionat se află şi începutul piesei de 
teatru Cântăreţul nemuritor (1539 versuri), nedefinitivată, 
pe cât s-ar părea, a cărei dactilogramă, cu o singură 
intervenţie olografă a autorului, o reproducem aici, 
facsimilată:  
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            Mai mult decât probabil, Eusebiu Camilar îşi 
concepea prefeţe pentru unele scrieri, în special pentru 
piesele de teatru, elaborând texte versificate (cum este cazul 
dramei în versuri Valea Albă, nu şi al celei în proză, 
intitulată Focurile, scrisă în colaborare cu Magda Isanos) şi 
documentarul menţionat anterior conţine câteva astfel de 
specimene – care sunt totodată şi texte cu conotaţii 
autoreferenţiale –,   precum cel intitulat Închinare către 
udeşteni , menit să preceadă piesa de teatru Cântăreţul 
nemuritor, după cum notează Doamna Elisabeta Isanos.  
Redăm, în continuare textul acestei Închinări..., care, ca şi 
celelalte texte similare care-i urmează aici, ne ajută să 
înţelegem mai adecvat o faţetă mai puţin (ca să nu zicem 
nicicum) luată în seamă a creaţiei lui Eusebiu Camilar – 
aceea de dramaturg (în pofida faptului că piesele de teatru 
Focurile şi Valea Albă au fost, după cum se ştie de altfel, la 
vremea lor, publicate), cu speranţa că într-o bună (sic) zi 
vom fi puşi în faţa surprizei de a-i cunoaşte, în formulă 
editorială, desigur, toate scrierile pe care autorul n-a mai 
apucat să le vadă tipărite, chiar aşa cum vor fi rămas ele, 
adică mai mult sau mai puţin definitivate. 
        Într-o cultură majoră, care se pretinde (şi nouă ne place 
să credem că este) performantă, recuperarea integrală a 
moştenirii oricărui scriitor, consacrat ca atare, reprezintă 
mai mult decât o datorie, este o dovadă că distanţa dintre 
pretenţie şi realitatea pe care o reclamă a fost abolită,  măcar 
spre beneficiul cunoaşterii, dacă alte deziderate nu vor fi 
contând la fel de hotărâtor pentru toată lumea.. 
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Î n c h i n a r e  c ă t r e  u d e ş t e n i 
 

Spre a vedea cât m-a slujit silinţa, 
Îngăduiţi-mi, voi, vecini şi unchi, 
Să vă depun, cu toată umilinţa, 
Această cărţulie, la genunchi... 
Doar datorită ţie, bună mamă, 
Eu, Eusebiu, fiu de opincari, 
Acuma stau la masă cu domni mari, 
Şi uit de unde vin şi cum mă cheamă. 
Şi trebuia s-ajung doar popă-n sat, 
Să cânt la morţi, să beau la cumetrie, 
Dar am ajuns şi la Academie, 
Deşi nu sunt, de vreme, consacrat! 
E drept: acolo, oameni cu rutină 
M-au socotit nepotrivit şi iar 
Au hotărât să scoată la lumină 
Cultura mea, de la abecedar, 
Dar n-au avut ce cerceta, săracii, 
Şi au mişcat din nas, în unison 
Când mi-au aflat pe herbul din blazon 
Opinca, sapa şi cu coada vacii. 
 

II 
 
Bătrână mamă, mi-ai cărat cu sacul, 
Atâţia ani, merinde la oraş, 
Dar eu am fost la carte tot codaş 
Şi-am năzuit tot înapoi, ca racul. 
Şi-aşa se face că prin glodul moale 
Nu umblu azi cu Biblia în mâini, 
Nu mă apucă raţele de poale 
Şi cu potcapul nu azvârl în câini, 
Ci stau adesea la Academie, 
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Pe-un jilţ adânc şi moale şi înalt, 
Şi-n loc s-ascult cum bâzâie un psalt, 
Ascult probleme de filologie. 
Şi-adesea ori, când lupta de idei 
Se desfăşoară mai înflăcărată, 
Mi-i fruntea ca o stâncă,  detunată 
Sub fulgerele unor prometei. – 
Şi când colegii urcă-n lumi abstracte, 
Arhangheli albi pe nalte scări de foc, 
Aud cum cad solemne cataracte... 
Şi-mi amintesc că-n lume e un loc, 
Cu-o turlă de biserică străveche, 
Cu nuci rotaţi, cu ulmi şi cu stejari, 
Şi-un cimitir cu poartă strâmtă, veche: 
Acolo dorm bătrânii Camilari. 
Şi-l văd cum urcă,  ispăşind calvarul, 
Spre cimitir, ca un Cristos plugar, 
Ducând pe umăr crucea de stejar, 
Scrâşnind, Ion al Tomii Camilarul, 
Căci şi-a cioplit-o singur, din topor, 
Încredinţat că n-o să aibă cine, 
Că din adâncul lumii nu-i mai vine 
Feciorul haimana şi scriitor... 
Şi-aşa, el singur şi-a-ngropat, din vreme, 
Această temelie de stejar, 
Când îngerul cu coasa o să-l cheme, 
Să fie gata, bunul gospodar... 
De-ai mai trăi, bătrân păstor, şi faur 
De cruci de lemn, eu, fiu-nstrăinat, 
Te-aş îmbrăca într-un suman de aur, 
Şi ne-am plimba măcar un ceas prin sat 
Să se adune lumea, să se mire, 
Să tot grăiască, săptămâni şi luni, 
Că ţi-am adus acest suman de mire, 
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Eu, fiul tău pierdut între furtuni... 
 

III 
 
Îţi aminteşti când am venit acasă, 
Bătrână mamă? Câţi s-au minunat! 
Că ţi-am adus năframă de mătasă, 
Eu, fiul tău pierdut şi-nstrăinat! 
Acum, în timp ce îmi ascult colegii 
Înalte subiecte dezbătând, 
Te văd mereu la poartă aşteptând, 
Şi întrebând flăcăii şi moşnegii, 
Pe drumul dinspre râu de nu zăresc 
Un călător... Şi cum tresari deodată, 
Când cântă, la portiţa descuiată, 
Cocoşul alb cu coif împărătesc... 
Şi săptămâni şi luni cocoşul cântă, 
A oaspete, şi tu mereu  tresari, - 
Dar fiul tău pierdut, bătrână sfântă, 
La masă şade între domnii mari, 
Şi-şi aminteşte numai câteodată, 
Când vede fremătând un pom înalt, 
Sau altul, cu tulpina aplecată, 
Genunchii grei smulgându-şi din asfalt; 
Îi vine-atunci îngrozitor să geamă, 
Sub smoală-şi simte inima arzând! 
Iar când zăreşte plopi în şir, urcând 
Spre marile amurguri de aramă, 
Mai vede-un om înfăţişând calvarul, 
Urcând un deal, ca un Cristos-plugar 
Ducând pe umăr crucea de stejar 
Scrâşnind, Ion al Tomii Camilarul... 
 
Spre a vedea cât m-a slujit silinţa, 
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Îngăduiţi-mi, voi, vecini şi unchi, 
Să vă depun cu toată umilinţa, 
Această cărţulie, la genunchi! 
Cu-atâta m-am întors! Şi orişicine 
Să hotărască în sobor, acum, 
De-am folosit prin lume, rău sau bine, 
Dinarul dat, când am pornit la drum... 
 

(V. „Bucovina literară” (Suceava), anul XI, nr. 4 (122), aprilie 
2001) 
                                                                                       
 
  

C u v â n t    î n a i n t e 
 

N-am ascultat cuvântul bietei mame, 
Să nu mă fac în lume de alai: 
De când am început a scrie drame 
Succesele se ţin de mine scai! 
Nu-s singur vinovat de insuccese:  
În faţă am prea mari contemporani, 
Prea mulţi poeţi cu opere alese, 
Balzaci ai  prozei, dramaturgi titani! 
Dar mă gândesc că este foarte bine, 
Să ai deasupra pomi aşa de nanţi: 
Trăiesc atâtea gâze şi albine 
Chiar şi la umbra unor elefanţi... 
Trăim împrumutând de ici, de colo, 
De pe la cei nepieritori în veci! 
La optsprezece ani, n-am fost Apollo, 
Şi nici bogat n-am fost la patruzeci... 
Ca mulţi confraţi , visez la alte sfere, 
Cu mâinile înfipte în folclor! 
Dar de-ar veni ţăranul şi ne-ar cere 
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Să-i dăm legalul drept de autor, 
Ca iepurii sub haturi ne-am ascunde, 
Si unii ar fugi în ţintirim, 
De ne-ar veni, din ale vremii unde 
La poartă, autorul anonim... 
Ba, unii poate nu l-ar recunoaşte, 
La uşă l-ar ţinea ca pe-un milog, 
Şi-ar năzui cu apă să-l împroaşte... 
 
Dar nu mai spun duiosul epilog, 
 
Nu şade bine să-mi bârfesc confraţii, 
Năravu-i părăsit şi de femei: 
Mai bine, osanale şi ovaţii, 
Căci mă bârfesc destul, pe mine, ei! 
Spun unii că nu fac literatură, 
Ci, apă chioară... fără caracter. 
Că n-am în mine nici destulă ură, 
Să pot să fiu al vremii făclier! 
Pesemne, hotărăşte veşnicia, 
Dac-am avut cândva puţin talent! 
(De-aceea, poate, şi Academia 
Nu m-a ales decât... corespondent!) 
Ciudat de tot! Ilustrele talente 
Coboare-se de sus, la mine-n sat, 
Să-ntrebe de părintele Vichente 
Cât am gemut şi cât am lăcrămat, 
Pân’  m-am suit la înţelesul slovii 
Ca aţa de fasolă pe arac! 
Câmpia Bucovinei şi Moldovii 
M-au cunoscut, pe umăr cu un sac, 
In care-aveam opincile prea sparte 
Şi mămăliga rece din ştergar! 
Râvnind să-nvăţ măcar un bob de carte, 
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O tinereţe am umblat hoinar, 
Parale chioare să adun din lume, 
Să le plătesc la dascălii din târg; 
Cu o custură mi-am scobit un nume 
In scoarţa vremii. Ostenind cu sârg, 
Am renunţat la orice bucurie, 
Şi stau şi scriu, departe, într-un sat. 
Nu sap vreun monument în veşnicie, 
Căci niciodată nu m-au frământat, 
Absurde, goale visuri, gărgăunii! 
Ai mei, m-au învăţat să fiu modest! 
Nu dau, pe aur frumuseţea lunii, 
Şi dealul nostru mic, pe Everest! 
S-a pleşuvit prin vreme deluşorul, 
Spre vânturi doar s-a opintit din greu! 
Luptând prin lumea largă cu zăporul, 
M-am opintit şi am pleşuvit şi eu, 
Încât,  adese, când se uită mama 
La fruntea mea, oftează în ascuns! 
Dar codrii noştri mândri ca arama, 
Nu s-au golit, îmbătrânind de-ajuns? 
Oftez adese când mă uit în urmă, 
Si mă întreb ce treburi am făcut: 
Dar oare păstorind o mică turmă, 
Arând şi semănând obştescul lut, 
Făceam mai mult? O, ştiu acum prea bine, 
Că de plantam la poartă plopi, răchiţi, 
Un veac întreg îşi aminteau de mine 
Hulubii şi drumeţii obosiţi, 
Cu mâna asta de săpam ţărâna, 
S-ajung la un filon de ape reci, 
In amintirea satului, Fântâna 
Lui Cămilar ar fi trăit în veci! 
Dar nu-i nimic, e prea târziu acuma, 
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Să mă întorc de unde am pornit! 
Trec cărţile ca roua şi ca bruma, 
Şi fericit am fost când m-au citit 
Vecinii mei, şi s-au mândrit adese 
Că au în sat un fel de scriitor... 
Mă-nvăţ, câte puţin, să nu-mi mai pese 
Că n-am fost clopot veşnic vestitor, 
Vuirile s-ajungă în milenii! 
Pe-al meu cuvânt cetăţi nu s-or zidi! 
Sunt mulţumit că au zâmbit sătenii, 
Că mi-au trăit cuvântul, doar o zi! 
 

II 
 
Cam asta mi-este lunga aventură 
In continentul unde stă Homer! 
N-am cunoscut invidie nici ură! 
De la prieteni, îndurare cer, 
Că i-am răpit în vechea mea căscioară, 
Să le citesc vreun ,,op nemuritor” 
Şi nu le-am dat măcar nici apă chioară, 
Ca să le fie chinul mai uşor... 
 

* 
 
Porneşte dar, cu bine, cărticică, 
In tine nopţi şi nopţi am îngropat! 
Gândeşte-te : şi mica rândunică 
Străbate un văzduh înviforat... 
 

(Text inedit ) 
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P r e f a ţ ă 
 
Înalte imnuri, elegii domoale, 
Nu-i timp destul să vă-mpletim în jerbe! 
Cu cât ni-s nouă tâmplele mai goale, 
Pădurile se-nalţă mai superbe... 
Îmi pare rău că timpul n-o s-ajungă 
Pentru atâtea ode şi litanii; 
Cu cât cărarea vremii e mai lungă 
Cu-atât încet ni se scurtează anii... 
Alcătuit-am doar o tragedie, 
Din stinse vremuri, simple şi măreţe, 
Şi-a fost alcătuirea jucărie, 
Căci am gândit-o-ntreaga tinereţe... 
Îmi amintesc, când, scriituri şi semne 
Descopeream sub florile ruginii, 
Vechi clopotari cu-nfăţişări solemne, 
Se înşirau la rând, alexandrinii... 
O tragedie-n versuri? Cum vă pare? 
Cu patimă am scris aşa, anumea, 
Am vrut să sparg obşteştile tipare, 
Nici astăzi să nu fiu în rând cu lumea... 
Am îndrăznit! Ei, şi? Cu opul gata 
Aştept aici, neaşteptat de nime, 
Şi ştiu prea bine care mi-i răsplata, 
Când voi aveţi imperiale rime... 
Şi totuşi vin, voi, făurari de versuri, 
Cu cea mai mare dintre cutenzanţe, 
Să urc prin arzătoare universuri 
Pe aripile acestor prime stanţe... 
 

II 
 
O, ştiu că Eminescu-i cel mai mare, 
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Că nentrecut rămâne, un mileniu, 
Şi totuşi, când încep să scriu, îmi pare, 
Că am aripi titanice, de geniu, 
Că mă măsor atunci cu infinitul, 
Că timpul îl robesc sub a mea pană, 
Că marmora o-nfrunt şi-nfrunt granitul, 
Într-o statuie jupiteriană, 
Pe Keops îl întrec în măreţie, 
Pe marii Sciţi din ale vremii valuri, 
Ce se-ngropau cu mândra lor armie 
Să putrezească-n uriaşe dealuri, 
Că rup sigilii de pe noi concepţii, 
Că vor ţâşni izvoare de lumină 
Atât de orbitoare, că-nţelepţii 
Din lungul vremii, vor cădea în tină, 
Acoperindu-şi faţa cu veşmântul 
Orbiţi de revelaţii geniale... 
Când scriu, o simt prea bine cum cuvântul 
Exprimă adevăruri epocale, 
Si râd în sine-mi spre antichitate, 
Spre Evul Mediu râd! Poeţi? Renaşteri? 
S-au stins în noaptea vremii, toţi şi toate... 
Atunci încep întâile cunoaşteri, 
Istoria începe doar în clipa 
Când îmi aşez creionul pe hârtie, 
Când vine insomnia cu aripa 
Să mă vegheze-n vechea mea chilie... 
E, Cronos, sclavul meu! Îl ţin sub scaun, 
Pân’  ce-mi sfârşesc poemul , dimineaţa; 
Atunci, se pierde-n codri, ca un faun... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pe cei ce n-au simţit în gene ceaţa 
Amărăciunii, eu îi rog să tacă! 
Nu sunt poeţi,  ci risipesc cerneala! 
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Li-i inima şi mintea prea săracă, 
Dacă nu simt cum roade îndoiala... 
Poeţi adevăraţi, v-o spun doar vouă, 
Căci înţelegeţi! Ştiţi doar cît de crunt e... 
Cu fiecare îndoială nouă 
Se-ndeasă zbârciturile pe frunte... 
Credeam adeseori că tinichele 
Am înşirat în colier de salbe, 
Deşi erau ca aurul de grele... 
De câte ori, în marile nopţi albe, 
Mai credem că supunem infinitul, 
Si evurile omenirii! Însă 
De câte ori ne află răsăritul, 
Dezamăgiţi la lumânarea stinsă... 
Aceasta-i pâinea noastră!Purtăm steme 
De vulturi uimitori ai îndrăznelii. 
Şi când sfârşim cu zborul prin poeme 
Ne prăbuşim în pulberea-ndoielii... 
Noroc că sunt prieteni şi cenacle, 
Si-avem tipar! Căci altfel ce ne-am face? 
Ne-am tot închide stanţele în racle, 
Şi cititorii i-am lăsa în pace ... 
 
 

III 
 
Îngăduiţi-mi deci, prieteni fauri, 
Să vă citesc istoria aceasta! 
Atenţia chemaţi-o din coclauri, 
Şi, de se poate, astupaţi fereastra, 
Să nu mă vadă rudele, vecinii, 
Că-n pragul bătrâneţii fac tirade, 
Că mă înşfac la luptă cu Elinii 
Ce-au scris nepieritoare Iliade! 
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Ce-ar spune cumnăţeii, copilaşii? 
M-ar socoti drept apucat de viciu, 
S-ar strânge în consiliu toţi urmaşii, 
Şi poate m-ar închide în ospiciu ... 
Degeaba s-ar căzni moştenitorii! 
O bucurie mare am, doar una: 
Că n-ar afla în sipet perceptorii 
Decât argintul ce-l revarsă luna, 
Şi nişte manuscrise-ngălbenite, 
Sărmane suveniri atât de triste, 
Ce n-au putut la timp să se mărite, 
Că nu erau destul de realiste ... 
Şi de-ar afla nepoţii prin cămară 
Creioane rupte, pene vechi, să ştie, 
Că-s resturi din maşina temerară 
Cu care-am vrut să zbor în veşnicie! 
Şi-or hotărî moştenitorii sadici, 
Fiindc-am fost doar strângător de stele, 
Cum să-mi înalţe monument pe Oadici. 
Celebrul deal al păstoriei mele, 
Să vină generaţii fără număr, 
În iernile de mâine, să mă vadă 
Cu-n început de togă pe un umăr, 
Pe celălalt cu-o zdreanţă pe zăpadă... 
 
 

IV 
 
Încolo, pace ! Astupaţi fereastra, 
Şi să începem... Râdeţi de pe-acuma? 
Rog,  ascultaţi întâi... şi pozna asta 
Se va topi ca roua şi ca bruma, 
O, n-aveţi grijă! Cine-o să mai ştie 
În câţiva ani, cum m-am topit pe ruguri, 
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Alcătuind această cărţulie... 
Pe-atunci, voi fi de mult, adânc sub pluguri... 
O, n-aveţi grijă, veşnicia-i mare. 
Şi este loc! Deci haideţi la daracuri, 
La scărmănat! Căci vreţi cu disperare 
Să potopiţi întinsul unor veacuri! 
Vă rog, poftiţi! Iertaţi-mi îndrăzneala, 
C-am năzuit să mă însor cu cerul! 
Nici nu visez, părăduind cerneala, 
Pe lângă Pann să-mi am şi eu ungherul! 
Nu vă-ntristaţi! Rămâneţi voi, poeţii, 
Voi,cântăreţii mari, adevăraţii, 
Să strângeţi din câmpiile vieţii 
Belşuguri pentru alte generaţii... 
 
 

(V. Eusebiu Camilar, Prefaţă la Valea Albă, dramă în patru acte 
în versuri, Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1957, p. 
5-10; Elisabeta Isanos, Eusebiu Camilar – poetul, în „Bucovina 
literară”, anul X, nr. 10-11 (116-117), octombrie - noiembrie 2000, p. 
25- 26.) 

 
 
 
 

A u t o r u l   d e   v o r b ă   c u   o p e r a   s a  
  
Când te scriam, cu scene şi cu acte,  
Gândeam, ce bine-ar fi să mi te-nduri, 
Să nu-mi dai ghes să merg să fac contracte, 
Nici pe la teatre, nici la edituri! 
Dar unde pot avea noroc şi pace! 
Într-un minut mi-ai pus picioru-n prag, 
Şi ca eroul de la Samotrace 
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Te-am ridicat la ceruri ca pe-un steag, 
Şi inima-mi bătea, pripit, pripit… 
 
Deodată însă m-a învins amarul,  
Căci nimeni nu-i mai trist decât stegarul 
Ce trece prin oraşul adormit… 
 
 
Eu, domnilor directori, nu contracte 
Şi nu centime, urmăresc scriind! 
Mă mulţumesc, citind aceste acte, 
Să văd la noi un om mai mult, zâmbind! 
Mi-ar arde mâna dreaptă pân-în umăr, 
De-aş aduna prin tine bani sub ţol, 
Tu, steag al meu! Şi-aşa, doar stele număr, 
Şi-mi vine toamna, şi-s străin şi gol… 
 
Şi îţi urez, sărmană tragedie, 
Să nu-ntâlneşti entuziasm pripit! 
Cu-nţelepciune şi cu modestie 
Te uită-n repertoriul pregătit, 
De-a mai rămas vreun loc! Şi cu sfială 
Pe la zidari să-ncerci a întreba, 
De nu cumva au dărâmat vreo sală, 
Să o refacă în onoarea ta, 
Ca să încapă spectatori o mie… 
 
Aşa-i norocul meu, de când mă ştiu: 
Stârnesc adese, lacrimi, bucurie, 
Pe urmă, urlă câinii a pustiu… 
Nu-ncap în veac? Te-aş sudui barbar, 
Că m-ai trimis să-nvăţ în târg la şcoală, 
Bătrânule Ioane Cămilar… 
 



81 
 

Porneşte-mi drumul sincer, fără mască! 
Pe multe uşi se scrie: „AŞTEPTAŢI!” 
Vrăjmaşii tăi sunt oamenii blazaţi, 
Ce-abia-abia, saltare pline cască, 
Să te înghită! Până când? Nu ştiu… 
Şi-aşa, mă-ntorc acasă fără tine,  
Şi mi-i urât, că-s singur! Când, târziu, 
În noapte bate vântul prin ruină, 
Te-aud cum plângi, o, inimă! Te temi? 
Doar eşti sub cheie! Dormi în noapte lungă, 
Căci şoarecii nu pot să te ajungă, 
Doar au şi alte opuri,  de prin vremi… 
 
Dar linişte să fie! Cărticică, 
La ce-ai venit, când nimeni nu te-a vrut? 
Câţi nu zdrobim minuscula furnică? 
Şi osândită fii, că te-ai născut, 
Cu împăraţi celebri şi cu rime… 
 
Şi n-o să vreie să te joace nime, 
Căci drama prea de mult s-a petrecut… 
 

(text inedit) 
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Tragedia Valea Albă (foaia de titlu, manuscris) 



83 
 

 
 

2.0    DEDICAŢII AUTOGRAFE PENTRU  
EUSEBIU CAMILAR 

 
          În bună măsură acte conjuncturale, de curtuoazie 
şi/sau complezenţă literară mai mult sau mai puţin spontană, 
s-ar părea că dedicaţiile autografe nu pot fi decât simple 
consemnări convenţionale, adesea interesat-flatante pentru 
destinatar, uneori cu intenţii oarecum (mai mult sau mai 
puţin vag)  explicite asupra universului cărţii pe care se 
aplică, aceasta şi din pricina formei lapidare la care 
destinatorul (autorul) este constrâns să recurgă prin însăşi 
natura lucrului în sine. 
          Şi totuşi, în structura lor fatalmente laconică se 
disting, aşa cum se va vedea din dedicaţiile adresate lui 
Eusebiu Camilar publicate mai jos, o seamă de referinţe cu 
conotaţii axiologice în plan estetic şi moral (asta şi în funcţie 
de talentul celui care le redactează, de predispoziţiile de 
moment ale acestuia, de...), care pot conţine autentice relaţii, 
de bun simţ, despre persoana/personalitatea celui vizat, chiar 
când formulările convenţionale nu pot fi ocolite (situaţie de 
altfel cvasigenerală), circumstanţă în care contează opţiunea 
pentru una sau alta dintre formulele posibile, şi anume 
pentru aceea/acelea cât mai la obiect. 
          În cazul de faţă, după cum se observă, cele aproape 60 
de dedicaţii de care dispunem provin de la personalităţi 
academice şi/sau universitare (Al. Rosetti, Al. Philippide, 
Dimitrie Macrea, Silvian Iosifescu, G. G. Ursu), de la 
confraţi din generaţia anterioară (Camil Baltazar, 
Demostene Botez, George Dan, Al. Gheorghiu-Pogoneşti, 
B. Jordan, I. Peltz), ori din cea concomitentă (Vlaicu Bârna, 
Mihai Beniuc, Dumitru Corbea, Eugen Frunză, Eugen 
Jebeleanu, Veronica Porumbacu, Iulian Vesper, Ion Vlasiu) 
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şi, bineînţeles, de la mai mulţi scriitori din generaţiile 
următoare, îndeobşte tineri faţă de Camilar (Ion Acsan,  
Paul Anghel, Ştefan Bănulescu, Pavel Chihaia, Mihail 
Cosma, Traian Coşovei, Ion Crânguleanu, Anghel 
Dumbrăveanu, Traian Filip, Viniciu Gafiţa, Ion Grecea, Ion 
Hobana, Ion Horea, Ion Istrati, Donar Munteanu, Dumitru 
Mircea, Octav Murgeanu, Ruxandra Oteteleşanu, Florin 
Mihai Petrescu, D. R. Popescu, Dim. Rachici, Victoria Ana 
Tăuşan, George Sanda, Dragoş Vicol, Petru Vintilă,, 
Romulus Vulpescu), în genere tineri care-şi exprimă 
recunoştinţa faţă de sprijinul, ocrotirea, îndrumarea şi chiar 
ajutorul material cu care maestrul i-a îndatorat pe cei veniţi 
în raza de incidenţă a disponibilităţilor sale afective deloc 
dintre cele pro forma. Căci trebuie spus, fie şi numai în 
beneficiu fugar informativ deocamdată, că Eusebiu Camilar, 
dincolo de experienţa dramatică a începuturilor afirmării 
sale, nu o dată plină de peripeţii riscante chiar pentru însăşi 
existenţa sa fizică, aducea cu sine din dumbrăvile sufleteşti 
udeştene de la poalele Oadeciului, un plus de omenie şi 
generozitate discretă, pe care aproape toţi semnatarii de 
dedicaţii le remarcă odată cu valoarea scrierilor sale de 
rezistenţă din domeniile abordate de condeiul său fecund. 
           Considerăm că nu este cazul să mai insistăm acum cu 
detalii, nominalizări şi citări, mai ales cu referinţe la 
scriitorii mai tineri decât maestrul lor, care i-au prezentat 
acestuia, ca pe veritabile ofrande, operele lor autografiate, 
cititorii interesaţi de astfel de analize având libertatea (şi 
surpriza, plăcută desigur) să-i identifice pe cont propriu, 
trăind, în acelaşi timp bucuria adhoc, nealterată de  
anticipările noastre. Vom reţine totuşi două nume: Ion 
Acsan şi Ştefan Bănulescu cărora Eusebiu Camilar le-a 
augurat lansarea în literatură şi cu câte o generoasă 
binecuvântare la momentul astral al debutului editorial 
(vezi, infra, ANEXE). Şi gesturi similare e posibil să se mai 
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fi produs din  partea lui Eusebiu Camilar, aşa cum s-a 
insinuat şi în alte câteva din notaţiile autografe pe care le 
reproducem în continuare, apreciindu-le, personal, ca pe 
nişte pertinente şi emoţionante testimonii de recunoştinţă şi 
de recunoaştere a valorii scriitoriceşti şi umane a unui artist 
al cuvântului (poet, prozator, dramaturg, memorialist, 
traducător, publicist)  care-şi aşteaptă cam demult rândul să 
fie extras din negura  uitării spre a fi aşezat acolo unde 
opera sa perenă, apreciată fără prejudecăţi, o merită. 
 
 
      

 Ion Acsan, PRIMĂVARĂ COSMICĂ, versuri. 
[Prefaţă de Eusebiu Camilar], Bucureşti, Editura pentru 
Literatură, 1962                              
      
        Lui Eusebiu Camilar, în semn de recunoştinţă pentru 
minunatul poem al „fântânii curcubeului” pus în pragul 
primăverii lirice a autorului acestei cărţi, odată cu 
admiraţia şi stima lui 

Ion Acsan 
4.X.1962 

                                                                                                          
 Paul Anghel, ARPEGII LA SIRET  - itinerar 

moldav-, Bucureşti, Editura Tineretului, 1964 
 
        Maestrului Eusebiu Camilar, moldovean, artist, ctitor 
de limbă, prieten al cugetului curat, maestru al simţirii 
alese... 
...Această Moldovă-ipoteză, înfăţişată cu toată sfiiala de 
un nevrednic ucenic 

Paul Anghel 
25. oct. 1964 
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        P. S. Iubite Maestre, este prima carte pe care cutez a 
V-o adresa, în semn de omagiu.                                                                   
 

 Camil Baltazar, SOARE PE ZĂPEZI, poezii, 
Bucureşti, Editura pentru Literatură,1965 
 
          Lui Eusebiu Camilar, pentru lirismul amplu din 
poezia lui, pentru cadenţa ca de planetă a poeziei sale, 
toată preţuirea şi dragostea 

                                          Camil Baltazar 
mai ’965                                                                                                 

 
 Ştefan Bănulescu, DRUM ÎN CÂMPIE, 

[Precuvântare de Eusebiu Camilar], Bucureşti, Editura de 
Stat pentru Literatură şi Artă, 1960 
 
        Maestrului Eusebiu Camilar, mulţumire pentru 
hrană, adăpost şi pentru binecuvântare 

Ştefan Bănulescu 
25.XI.1960 

                                                                                                              
 

 Ştefan Bănulescu, IARNA BĂRBAŢILOR, 
Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1965 
 
        Elogiu Maestrului Eusebiu Camilar, mereu 
îndatorată mulţumire pentru sfat, omenie şi ocrotire – cele 
trei binecuvântări care au fost hotărâtoare pasului spre 
împlinirea acestei cărţi 

Ştefan Bănulescu 
mai 1965 
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 Vlaicu Bârna, TULNICE ÎN MUNŢI, Bucureşti, 
Editura pentru Literatură şi Artă a Uniunii Scriitorilor din 
Republica Populară Română, 1950 
 
        Magistrului Eusebiu Camilar, marelui prozator, 
marelui poet şi marelui prieten, care a rătăcit odată pe 
locurile răzmeriţei lui Horia, omagiul cald al acestor 
pagini. Cu toată preţuirea lui  

Vlaicu Bârna 
 

 Mihai Beniuc, INIMA BĂTRÂNULUI VEZUV; 
versuri, Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 
1957 
          
         Lui Eusebiu Camilar, cu admiraţie pentru meşterul 
cuvântului frumos şi cu multă dragoste pentru omul de 
omenie                                                                                                           

M. Beniuc 
Bucureşti, 3. 8./ 57                                                                                

 
 Mihai Beniuc, CULORILE TOAMNEI – versuri - , 

Bucureşti, Editura pentru Literatură , 1962 
 
        Lui Eusebiu Camilar, scriitorului adevărat, 
prietenului scump, cu o amintire de aur pentru Magda 
Isanos din partea lui                                                                                     

Mihai Beniuc 
Bucureşti, 21. nov. 1962 
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 Demonstene Botez, LUMEA CEA MICĂ, Bucureşti, 
Editura Cartea Românească, 1944 
 
        Poetului Eusebiu Camilar, această schiţă a copilăriei 
mele, cu toată preţuirea, cu toată simpatia 

                     
de la Demonstene Botez 

8.II.945                                                                                                  
 

 Pavel Chihaia, LA FARMECUL NOPŢII – piesă în 
trei acte - , Bucureşti, Fundaţia Regală pentru Literatură şi 
Artă, 1945 
 
        Lui Eusebiu Camilar, marelui scriitor al generaţiei 
mele şi prietenului omenos, sobru, înţelegător, toată 
admiraţia pentru efortul său literar şi toată afecţiunea lui  

 
Pavel Chihaia                      

 
 Dumitru Corbea, AŞA AM ÎNVĂŢAT CARTE, 

Bucureşti, Editura Tineretului,1955, 
 
        Lui Eusebiu Camilar, preţuirea prietenului şi 
romancierului 

Dumitru Corbea 
28.XII.955 
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 Mihail Cosma, PÂINEA PĂDURII (volum premiat 
la concursul de poezie „Forum”, octombrie 1945) 
   
        Lui Eusebiu Camilar, această carte scrisă cu pumnii 
strânşi pentru toate nedreptăţile care s-au abătut peste 
milioanele de ţărani şi muncitori în anii din urmă 
 

                                               Mihai Cosma 
1946, Bucureşti                                                                                      

 
 Traian Coşovei, URIAŞUL PRELUDIU, Bucureşti, 

Editura Tineretului, 1955 
   
        Maestrului Eusebiu Camilar, mulţumire şi 
devotament din partea ucenicului Domniei Sale. 
         Să trăiţi ani mulţi şi fericiţi, maestre Camilar, să am 
timp să mă învrednicesc cu lucrări mai bune. 

                     
Traian Coşovei 

Bucureşti, 18.I.956 
 
                                                                                                                      

 Ion Crânguleanu, LUMINA DE DRAGOSTE, 
versuri, Bucureşti, Editura Tineretului, 1964 
 
        Maestrului Eusebiu Camilar, această a doua 
încercare a mea, modestă, de [a] spune şi eu ceva. Un 
semn de dragoste pentru un prieten din nord pe care fiul 
lui vrea să-l urmeze credincios. 

                     
Ion Crânguleanu 

februarie 65 
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 George Dan, DUNĂRE, DUNĂRE… (balade), 
Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă,  1955 

 
Ştiu ,Eusebiu Camilar, dintotdeauna 
Că vii sau dintr-o lume de baladă, 
Sau din poveştile „o mie una”, 
De lângă dulcea ta Sherezadă... 
 
Citesc în albăstrimea pâlpâindă 
Din adâncimile privirii tale – 
Că sufletul în flăcări îţi colindă 
După ochioase şi fierbinţi orientale. 
 
Haiducule, de te-am ghicit, mă iartă, 
Şi hai să bem o ploscă de cotnar 
Pentru cuvintele de foc: „iubire”, „artă”… 
Acestea ţi le-a scris un marinar 

George Dan 
1956                                                                                                        

 
 George Dan, FILDEŞUL NEGRU, poem, Bucureşti, 

Editura pentru Literatură, 1965 
 
          Meşterului meu iubit, Eusebiu Camilar, rapsod al 
Moldovei, tălmăcitor al poeziei Orientului, poet de-o 
gingăşie vibrantă, inima matrodului şi moldoveanului 
 

                                                                       George Dan 
11 mai 1965 
                                                                                                                

 Anghel Dumbrăveanu, FLUVIILE VISEAZĂ 
OCEANUL, versuri, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 
1961 
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        Maestrului Eusebiu Camilar, lângă care viorile 
sufletului meu sunt răscolite totdeauna de vânturile 
albastre ale bucuriei. Cu profundă veneraţie şi cu 
mulţumiri sincere pentru tălmăcirea marelui Li-Tai-pe 
către care am încercat să ridic un cântec între filele acestei 
cărţi de început 

                           A.  Dumbrăveanu 
Bucureşti, 21.I.1962                                                                             

 
 Anghel Dumbrăveanu, PĂMÂNTUL ŞI FRUCTELE 

- versuri - , Bucureşti Editura pentru Literatură, 1964 
   
        Maestrului Eusebiu Camilar, admiraţia mea 
statornică şi sufletul meu întreg, 

A. Dumbrăveanu 
Bucureşti, 1964                                                                                     

 
 Traian Filip, AMAR, Bucureşti, Editura pentru 

Literatură, 1963 
       
        Elisabetei Camilar, În ochii căreia mi s-a părut că 
văd întreg orientul – cu părerea de rău că o excursie la 
Ada Kaleh nu s-a mai realizat – cu urarea de a deveni ceea 
ce doreşte (o adevărată poetă) – întreaga preţuire şi 
simpatie                                                                                                        

Traian Filip 
5.II. 1965 

 
 Eugen Frunză, CUPA CU GAROAFE - versuri -, 

Bucureşti, Editura pentru Literatură şi Artă, 1960 
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        Lui Eusebiu Camilar, cu admiraţie pentru marele său 
talent şi cu dragoste pentru bunul său suflet coborât aici 
din dumbrăvile de miază-noapte – 

                                              Eugen Frunză 
ianuarie, 1961                                                                                       

 
 Viniciu Gafiţa, ARMONICA, Bucureşti, Editura 

pentru Literatură, 1962 
 
        Maestrului Eusebiu Camilar, cu mulţumiri pentru 
toate clipele de încântare pe care mi le-a dăruit prin scrisul 
său, omagiul celui ce ar dori să-i fie sârguincios învăţăcel 

 
V. Gafiţa                      

 
 Al. Gheorghiu-Pogoneşti, RÂNDURI DE IERI ŞI 

DE AZI, versuri, Bucureşti, Editura de Stat pentru, 
Literatură şi Artă, 1960  
 
         Tovarăşului de idei şi luptă, academicianul Eusebiu 
Camilar, din partea autorului, afecţiune şi înaltă preţuire 

                     
Al. Gheorghiu Pogoneşti 

ianuarie, 1961, Bucureşti                                                                      
 

 Ion Grecea, BOGĂŢIA UNUI SĂRAC, roman, 
Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1961 
 
        Maestrului Eusebiu Camilar, cu multă preţuire 
pentru scrisul său şi cu mii de mulţumiri pentru ajutorul 
dat creaţiei mele personale 

                        Ion Grecea 
Bucureşti august 1961 
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 Ion Grecea, LA PORŢILE SEVERINULUI - roman 
-, Bucureşti Editura Militară, 1964 
  
        Maestrului meu iubit, Eusebiu Camilar cu dragoste 
şi admiraţie mă închin în faţa scrisului său cald şi 
optimist, cu nespusă şi neasemuită iubire această modestă 
carte a ucenicului 

Ion Grecea 
18 februarie,1965, Bucureşti                                                                             

 
 Ion Grecea, RĂZBUNAREA, Bucureşti, Editura de 

Stat pentru Literatură şi Artă, 1956 
 
         Maestrului Eusebiu Camilar, cu multă preţuire 
pentru scrisul său, pentru frumoasa limbă literară a 
operelor sale şi totodată cu mulţumiri şi recunoştinţă 
pentru felul cum m-a ajutat să public prima povestire din 
acest volum 

Ion Grecea 
23 Iunie 1956, Bucureşti 

 
 Ion Hobana, SFÂRŞITUL VACANŢEI, Bucureşti,, 

Editura Tineretului, 1960 
 
         Tovarăşului Eusebiu Camilar, cu veche şi profundă 
admiraţie, 

Ion Hobana 
6 decembrie 1960 

 
 Ion Horea, COLOANĂ ÎN AMIAZĂ – versuri - , 

Bucureşti, Editura Tineretului, 1960 
          



94 
 

         Maestrului Eusebiu Camilar, unicul meu protector, 
cu speranţa că va recunoaşte în aceste poezii pe omul care-
i poartă o sinceră stimă şi admiraţie – 

                                Ion Horea 
18 dec. 1961                                                                                           

 
 Silvian Iosifescu, OAMENI ŞI CĂRŢI, Bucureşti, 

Editura de Stat, 1946 
    
        Lui Eusebiu Camilar cu multă admiraţie pentru 
rarele sale daruri de mânuitor al cuvântului 

                     
Silv. Iosifescu 

12.VI.46                                                                                                  
 

 Ion Istrati, TRANDAFIR DE LA MOLDOVA, 
roman, Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 
1962 
 
        Tovarăşului Eusebiu Camilar, - pentru mine dascăl 
de literatură şi tare bun prieten, - această modestă scriere, 

 
I .Istrati 

Buc.  4.II.1952                                                                                       
 

 Eugen Jebeleanu, POEŢI AI LIBERTĂŢII. 
Tălmăciri, Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi 
Artă, 1957 
         
        Lui Eusebiu Camilar, prozatorului minunat, poetului 
din cap până-n picioare, tălmăcitorului excelent. 
         Cu dragoste 

                            E. Jebeleanu 
15 ian.1958 
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 Eugen Jebeleanu, POEZII, Bucureşti, Editura 
Tineretului, 1959 
 
          Lui Eusebiu Camilar, artistului admirabil, cu 
dragoste fierbinte 

E. Jebeleanu 
21 dec. 1951                                                                                           

 
 B. Jordan, ZILE ŞI NOPŢI ÎN FURTUNĂ, I, 

Bucureşti, Editura Militară, 1959 
 
         Prietenului Eusebiu Camilar, cu admiraţie pentru 
minunatul său scris şi cu mulţumiri pentru ajutorul ce mi-
a dat să scriu şi să public această carte. 
        Calde omagii 

                            B. Jordan 
                                                                                                      

 Elias Lonrat, KALEVALA - epopee populară 
finlandeză - . În româneşte de Iulian Vesper, Bucureşti, 
Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1959 
 
        Poetului Eusebiu Camilar, această încercare, cu 
sentimente de afecţiune şi stimă, 

Iulian Vesper 
7 mai 59                                                                                                 

 
 D. Macrea, LINGVIŞTI ŞI FILOLOGI ROMÂNI, 

Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1959 
 
        Tovarăşului Eusebiu Camilar cu cele mai călduroase 
urări                                                                                                       

D. Macrea 
Buc. 14 sept. 1959 
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 Ana Marcoş, RĂDĂCINA ZORILOR. Poeme din 
închisoare. În româneşte de Romulus Vulpescu, 
supracoperta, coperta şi desenele de Constantin Piliuţă, 
Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1961 
 
        Cu mai mult decât dragostea traducătorului, aceasta 
către maestrul său de limbă românească, Eusebiu 
Camilar. 

R. Vulpescu 
1 decembrie 1961                                                                                   

 
 Dumitru Mircea, ÎNTOARCEREA LUI NICULAIE 

COŞMOIU – povestiri , Bucureşti, Editura de Stat pentru 
Literatură şi Artă, 1955 

 
        Pentru bădia, mult preţuitul Eusebiu Camilar, cu 
recunoştinţă pentru învăţămintele primite de la dânsul şi 
cu făgăduiala de a lupta şi mai departe întru „creşterea 
limbii româneşti şi a patriei cinstire” 

D. Mircea 
Buc. 9.IV.956 

                                                                                                                       
 

 Donar Munteanu, SIMFONIA VIEŢII – sonete - ,  
Imprimeria Văcăreşti 
 
         Tov. Eusebiu Camilar prozatorului şi prietenului 
unui meşter al versului din altă generaţie 

Donar Munteanu 
 

9 iunie 1965, Str. Ştefan Furtună, 42 
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 Octav Murgeanu, OAMENI SUB CER DE 
AUGUST, episod dramatic, Bucureşti, 1965 
 
         Meşterului Eusebiu Camilar, - acelei mâini calde, 
ocrotitoare şi plină de omenie ce i-a fost întinsă acum 17 
ani băieţandrului bucovinean, această modestă chezăşie a 
simţămintelor ce i le păstrează autorul 

Octav Murgeanu 
12.IV.965                                                                                               

 
 Ruxandra Oteteleşanu, LA MARGINEA CÂMPIEI. 

Nuvele, Bucureşti, Fundaţia Regală pentru Literatură şi 
Artă, 1946 
 
        Lui Eusebiu Camilar – în semn de preţuire pentru 
talentul său viguros – în semn de prietenie pentru căldura 
lui sufletească ascunsă 

Ruxandra                      
 

 I. Peltz, CUM I-AM CUNOSCUT. Amintiri, 
Bucureşti Editura pentru Literatură, 1964 
 
      Mult înzestratului cu har, Eusebiu Camilar, - poetului 
de mari dimensiuni şi prozatorului viguros – în semn de 
adâncă preţuire şi integrală afecţiune 

                                              I. Peltz 
1965 

 
 Peltz, FAUNA BURZULUIŢILOR, Bucureşti, 

Editura pentru Literatură, 1965 
       
         Maestrului Eusebiu Camilar, poetului şi prozatorului 
de mari dimensiuni, mărturia statornicei mele admiraţii – 



98 
 

neţărmuritei mele admiraţii – şi a unei adânci şi totale 
afecţiuni                                                                                                       

I. Peltz 
1965                                                                                                       

 
 Florin Mihai Petrescu, CHEMAREA PRIMĂVERII, 

versuri, Iaşi, 1959 
 
        Maestrului Eusebiu Camilar, omagiul tinereţii unei 
valori umane şi artistice mult preţuite şi mult iubite 

                     
Florin Mihai Perescu 

Iaşi – 1959                                                                                              
 

 Florin Mihai Petrescu, STELE ROŞII, versuri, 
Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1960 
 
        Maestrului Eusebiu Camilar, rapsod al „Vechilor 
Meşteşugari”, bogaţi în aur de limbă românească şi cânt 
alinător,                                                                                                        

Florin Mihai Petrescu 
 

Bucureşti, 27 decembrie, 1960 
         

 Florin Mihai Petrescu, PERSPECTIVE, versuri, 
Bucureşti Editura Tineretului, 1963                                                              
 
         Maestrului Eusebiu Camilar, în semn de omagiu 

Florin Mihai Petrescu             
Septembrie 1963                                                                                    

      
 Al. Philippide, POEZII, Bucureşti, Editura pentru 

Literatură, 1962 
 



99 
 

        Lui Eusebiu Camilar cu prietenie şi înaltă preţuire a 
felului în care îmbină adâncimea lirică cu observaţia 
realistă, într-un stil fermecător 

A. Philippide 
martie 1963                                                                                            

 
 D. R. Popescu, VARA OLTENILOR, Bucureşti, 

Editura Tineretului, 1964 
 
          Maestrului Eusebiu Camilar – acest prim exemplar 
din (nu-mi trece nimic prin cap) vară - . Cu deosebită 
stimă                                                                                                              

D. Popescu 
         

 Veronica Porumbacu, ÎNTREG ŞI PATRE (versuri), 
Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1959 
         
       Lui Eusebiu Camilar, pentru lectura de demult a 
volumului, stima şi mulţumirile 

Veronicăi Porumbacu 
sept. 59                                                                                                    

 
 Veronica Porumbacu, PAGINI DIN COREEA, 

Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1960 
 
        Tovarăşului Eusebiu Camilar, atât de miraculosul 
călător prin Împărăţia Soarelui 

                     
Omagiul Veronicăi Porumbacu 

 
 Veronica Porumbacu, DIMINEŢILE SIMPLE 

(versuri), Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1961 
            



100 
 

        Bădiei Camilar, poezii pe care le ştie, în parte, cu 
vechile sentimente ale 

Veronicăi Porumbacu 
oct. 961                                                                                                  

 
 Veronica Porumbacu, DIMINEŢILE SIMPLE, 

Bucureşti, Editura Tineretului 1961 
 
         Bădiei Camilar, cu vechile sentimente de preţuire ale  

                     
Veronicăi Porumbacu 

nov. 1961 
 

 Veronica Porumbacu, BILET ÎN CIRCUIT, 
Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1965 
 
         Bădiei Camilar, gândurile bune ale acestei drumeţii 
prin ţară 

Veronica Porumbacu                      
iulie 65 
 
 Dim. Rachici, ÎNTRE MARE ŞI CER – versuri, 

Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1964 
 
        Maestrului Eusebiu Camilar, Scriitorului iubit inimii 
mele şi Omului de suflet, pentru că mi-a întins mâna, când 
alţii au lovit în mine. 

                   Dim. Rachici 
Bucureşti, 1964, primăvara                                                                   

 
 Al. Rosetti, NOTE DIN GRECIA,, Bucureşti, 

Fundaţia Regală  pentru Literatură şi Artă, 1946 
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        Domnului Eusebiu Camilar, cu sentimente alese 
Al. Rosetti 

9.10.46 
 

 Alecu Ruso, CÂNTAREA ROMÂNIEI. Prefaţă de 
George Sanda şi G. G. Ursu, Bucureşti, Editura Tineretului, 
1961 
 
        Tov. Eusebiu Camilar, calde mulţumiri pentru tot 
ajutorul ce ni-l dăruie în realizarea monografiei despre 
Magda Isanos 

G. G. Ursu, George Sanda 
mai 1962 

 

 Victoria Ana Tăuşan, CADENŢE, versuri, Bucureşti, 
Editura pentru Literatură, 1963 
 
        Modest omagiu maestrului Eusebiu Camilar, iar 
dragei mele Elisabeta Isanos-Camilar, toată inima, alături 
de aceste „Cadenţe”  de început. 

                                  Victoria Ana Tăuşan 
Buc. 18. XII. 1963                                                                                                  

 

 Dragoş Vicol, A DOUA TINEREŢE, Bucureşti, 
Editura Tineretului, 1960 
 
        Maestrului şi naşului meu literar Eusebiu Camilar, 
cu cea mai sinceră preţuire şi din toată inima 

Dragoş Vicol 
Cluj, 6. II. 1961   

 
 Dragoş Vicol, DRUMURI OSTĂŞEŞTI, povestiri, 

Bucureşti, Editura Militară, 1962 
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         Maestrului Eusebiu Camilar, cu cea mai adâncă 
recunoştinţă pentru prietenia pe care mi-o arată, şi cu cea 
mai sinceră preţuire faţă de scrisul său, din care am 
învăţat atât de mult. 

Dragoş Vicol 
3. I. 1963 

 
 Petru Vintilă, STEAUA MAGILOR. Nuvele, 

Bucureşti, Editura Tineretului, 1957 
 
        Tovarăşului Eusebiu Camilar, dragostea şi preţuirea 
fostului său soldat din corpul expediţionar de la Gazeta 
Literară, odată cu speranţa că acest op al soldatului va fi 
citit de către „grad”. Să trăiţi, 

Petru Vintilă 
Buc. 19 noiembrie 1957 

                                                                                                                             

 Ion Vlasiu, DRUM SPRE OAMENI, Bucureşti, 
Editura pentru literatură, 1961 
 
        Maestrului EUSEBIU CAMILAR, pentru toate 
cărţile frumoase pe care le-a dat culturii româneşti. 
Omagiu respectuos 

Ion Vlasiu 
 

(V. „Zori noi” (Suceava), anul XLII, nr. 12102, 28 august 1988; 
Nicolae Cârlan, Eusebiu Camilar în note, scrisori  şi dedicaţii, Suceava 
1998; „Scriptum”, buletin de informare a Bibliotecii Bucovinei „I. G. 
Sbiera”, Suceava, f.a. ) 
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A N E X E 

 
P R E C U V Â N T A R E 

 
 

A vorbi despre oameni tineri, cred că e totuna cu a 
grăi despre entuziasm, despre această înaripare care mână 
înainte generaţiile, şi pune sigiliul nobleţei pe toate 
înfăptuirile. Considerăm de asemenea, că în artă nu există 
tineri şi bătrâni, arta însăşi fiind cea mai puternică şi cea mai 
nobilă expresie a tinereţii. 

Citesc operele scriitorilor începători, cu iubire adâncă 
şi fierbinte, şi mă bucur de câte ori simt zvâcnind în 
cuprinsul lor aripa  neliniştită a talentului. În ultimii ani am 
avut cu toţii satisfacţia de a citi cărţi sau lucrări iscălite de  
Alecu Ivan Ghilia, Teodor Mazilu, Vasile Rebreanu, şi 
atâţia alţii, nume şi talente care s-au impus după încordată 
muncă, după necontenite căutări, după necontenită adăpare 
din izvoarele nesecate ale experienţei clasicilor. 

Voi stărui în aceste puţine cuvinte, asupra acestui om 
pe cât de modest pe atât de talentat, Ştefan Bănulescu, 
autorul ,,Drumului în câmpie” , aflat la prima sa carte, la 
primul contact cu ceea ce mai târziu va putea fi, desigur, 
răsfrângere puternică în conştiinţa cititorilor. Ştefan 
Bănulescu se impune oricărui iubitor de lucruri frumoase, 
prin multe virtuţi, şi noi vom aminti puterea de evocare, 
dragostea faţă de prezent, faţă de natură, faţă de limbă şi stil, 
condiţii fără de care nici nu poate fi vorba de realizări în 
artă. Pe drumul gloriei viitoare pe care i-o dorim din toată 
inima, Ştefan Bănulescu porneşte de pe o bază 
experimentată de toţi cei care au lăsat dâre puternice, 
porneşte de la reportaj, care mai totdeauna este fază 
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elementară a schiţei şi nuvelei. Drumul către operele de mari 
întinderi, către povestire şi roman, după mine unul, de la 
reportaj trebuie să înceapă. E drept că istoria literaturii 
universale cunoaşte şi vulturi care îmbrăţişează dintr-o dată 
cu aripele nemărginirea cerului, dar acestea sunt cazuri rare, 
şi nu e mai puţin adevărat, că bunăoară Lev Tolstoi, cel mai 
mare romancier al lumii, are şi schiţe de numai trei pagini... 
La fel, cel mai mare romancier al nostru Liviu Rebreanu. 

De bună seamă, a îmbrăţişa miliardele de privelişti în 
puţine cuvinte, este nespus de greu, cum este nespus de greu 
să comprimăm într-o oră sau într-o secundă, timpul care  e 
fără început şi fără sfârşit. Reportajul, schiţa, nuvela, impun 
condiţii aspre de şlefuire, de pătrundere, cu cea mai fină 
dintre dalte, până la măduva realităţii, până la esenţă, sau, cu 
un cuvânt de la noi din sat, speciile literare amintite, cer 
pătrunderea ,,până-n prăsele”... Autorul de schiţe izbutite 
poate fi asemănat doar cu şlefuitorul de pietre preţioase, care 
scoate dintr-un bulgăre colţuros şi aspru, piatra de fineţea 
luminii de lună. Spunem aceste adevăruri, repetăm aceste 
legi, ca străvechii Agatârşi, care-şi obligau copiii să cânte la 
coruri legea apărării patriei, spre a nu o uita niciodată; 
repetăm şi noi aceste adevăruri cu îndărătnicia Agatârşilor, 
pentru că avem în faţa noastră un om tânăr şi un drum de 
viitor, un nou condei în pleiada de scriitori [...] şi trebuie să 
avem grijă de toţi cei tineri, până la aureola gloriei, unealta 
nobilă folosită de Anacreon şi Eminescu! Cred că prietenul 
meu Ştefan Bănulescu nu-mi va lua în nume de rău aceste 
cuvinte, ci, dimpotrivă, le va primi ca pe nişte daruri de frate 
şi coleg cu ceva mai multă experienţă... Operele de artă care 
alcătuiesc tezaurul culturii omenirii, cuprind, dincolo de 
aparenţe, infinite şiraguri de nopţi albe, căutare şi chin, 
renunţare de cele mai multe ori, până şi la bucuriile simple. 

Prin lansarea acestui volum pe undele timpului 
contemporan, Ştefan Bănulescu demonstrează din plin că 
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respectă încă una din cele o mie de mii de legi ale creaţiei – 
cunoaşterea substanţială a oamenilor şi faptelor lor 
binecuvântate; ştie că fără  această cunoaştere, oricât ar fi 
cineva de înzestrat, oricât de mare i-ar fi avuţia culturii, nu 
va putea niciodată trezi viaţă pe hârtie albă... De asemeni, 
tânărul meu prieten demonstrează că a luat în seamă 
adevărul, că ignorarea, luarea în derâdere sau ocolirea 
potopitoarelor izvoare ale actualităţii, sunt menite să ucidă 
harul, că toţi cei ce ignoră sau ocolesc acest adevăr, se pot 
asemăna cu nepricepuţii care sădesc aripi de vrabie la 
subţiorile vulturului. 

Tânărul autor ştie de asemeni că nu trebuie să treacă 
nepăsător pe lângă nimic, că odată cu informarea asupra 
oamenilor şi faptelor, trebuie să-şi plece auzul, cu aceeaşi 
curiozitate şi sete de a învăţa, asupra felului lor de a vorbi. 
Ştiut este, că de acolo de unde nici nu te aştepţi, răsar 
expresii şi imagini de o frumuseţe unică... 

Formarea stilului, este, de asemeni, lucru complex, şi 
cere căutare, cercetare, muncă nemaipomenită de şlefuire. În 
această privinţă, toţi îl avem ca învăţător pe Mihail 
Sadoveanu care şi-a creat un stil atât de frumos, atât de 
dulce şi totodată atât de plastic, numai datorită muncii 
necontenite... 

Noii scriitori apăruţi în literatura noastră au în faţa lor 
prezentul, ca un blid, plin de toate bogăţiile. Noii scriitori au 
condiţii de viaţă şi de creaţie, cum cei mai vechi le-ar fi 
râvnit doar în utopii, doar în cele mai temerare dintre visuri! 
Pe vremea când am apucat noi condeiul în mână, a te dedica 
scrisului însemna cel puţin faptă necugetată, renunţare la 
tinereţe şi la sănătate! Ceea ce ne-a susţinut, a fost doar 
îndărătnicia şi entuziasmul nostru, ale cărui aripi au căzut de 
atâtea ori în scrum! Mulţi dintre cei cu aripile arse nu s-au 
mai ridicat niciodată, drepţi în faţa soarelui, în vremurile 
când mizeria şi tuberculoza erau socotite condiţii esenţiale 
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ale creaţiei! O datorie elementară mă obligă să amintesc şi 
cu acest prilej aceste triste adevăruri, care trebuiesc spuse 
oamenilor mai tineri, necontenit, dacă se poate şi de un 
milion de ori pe zi, spre a nu uita că nimic n-a venit din vânt 
[...]. 

Adâncindu-se asupra acestei cărticele a unui om tânăr, 
cititorul cel bun îşi va da şi singur seama că afirmaţiile mele 
privind harul autorului, sunt drepte. Deci, bunule cititor, 
lasă-te pe seama acestei cărţi şi vei vedea singur că ea te va 
preumbla prin multe meleaguri de farmec ale preafrumoasei 
noastre patrii, vei întâlni mulţi oameni frumoşi la fire şi la 
înfăţişare, te vor mira destule răsărituri de soare, încât, oricât 
de pretenţios ai fi te vei alege cel puţin cu dorul răscolitor de 
a-ţi aburca raniţa în spate, spre a porni la drum, să vezi cât 
mai repede, cu ochii tăi, meleaguri şi oameni, asupra cărora 
scriitorul ţi-a stârnit pofta cea mai nobilă... 

Fii binevenită deci, cărticică şi du oamenilor numai 
bucurii şi încântări, numai sete de muncă aprigă, căci asta îţi 
e menirea, pentru asta autorul şi-a însemnat în tânăra 
biografie primele nopţi de veghe... 
                                                                                                                       

EUSEBIU CAMILAR 
 

Bucureşti, august 1960 
 
          (Ştefan Bănulescu, Drum în câmpie, Editura de Stat pentru 
Literatură şi Artă, 1960, p. 5-9.) 
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PREFAŢĂ 
 

Volumul de început a lui Ion Acsan  ne-a confirmat 
adevărul că dezvoltarea talentelor la noi cunoaşte o 
impetuozitate încă neîntâlnită. Lutul frământat de generaţiile 
vechi, turnat în forme nepieritoare şi ars în cuptoare pentru 
rezistenţa în veac, le-am preluat în mâinile noastre; am 
preluat lucrul cronicarilor, lucrul lui Eminescu şi 
Alecsandri, şi învăţăm necontenit din meşteşugul lor spre a-l 
trece mai departe, rândurilor de oameni care vin... 

Poeţii tineri, şi Ion Acsan se numără printre ei cu 
laudă, au o misiune unică prin frumuseţe şi nobleţe. Lira lor 
se cutremură de volbura impetuozităţii creatoare a 
prezentului şi exprimă în imagine supleţea şi lumina 
monumentelor. Poeţii tineri, alături de cei mai vechi în ani, 
au de scris paginile unui letopiseţ unic prin conţinut, 
testimoniu cu care ne vom prezenta la soboarele de judecată 
ale viitorului. Peste ani şi ani, când noi, cei de astăzi, vom 
dormi în ţărâna patriei, sub învelitoarea de iarbă moale, 
oamenii ne vor deschide cărţile, şi vor mulţumi, şi vor da 
laudă adormiţilor... 

Dar scriind despre poeţii tineri, cred că trebuie să le 
aducem neîncetat aminte de marii deschizători de drumuri, 
risipiţi cu lumina veacurilor; să le arătăm că masa întinsă la 
care stăm, nu întâmplarea ne-a întins-o, ci munca 
neobişnuită a marilor noştri cutezători, căci aşa vom şti să 
preţuim şi mai mult ceea ce avem, aducându-ne aminte de 
cei ce flămânzeau şi însetau, pe când cartea cu greu şi prea 
arar ajungea la uşa celor simpli, buni şi sărmani... 

La Ipoteşti, în satul lui Eminescu ne aflam, când am 
auzit o istorie unică prin frumuseţe şi farmec. Ascultam cum 
foşnea iarba în preajmă, şi parcă se deşteptau glasuri, şi 
valea era plină de funigeii înotând prin mările limpezi ale 
seninului. Şi cum stam noi aşa, plecaţi parcă asupra fântânii 
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timpului, ni s-a oprit în faţă un ipoteştean. Ne-a dat bună 
ziua, şi după o vreme de sfat cald în pridvorul cu amintiri, 
ipoteşteanul acela a spus cam astfel: 

- Nu ştiu dacă cunoaşteţi istoria curcubeului...Am 
ridicat din umeri a nedumerire. 

- Dacă n-o cunoaşteţi, şi rău faceţi că n-o 
cunoaşteţi...să v-o spun eu... Se istoriseşte astfel că, dacă te 
duci în coate şi în genunchi la fântâna unde se adapă 
curcubeul, şi dacă bei apă odată cu el, capeţi ştiinţa despre 
toate lucrurile de pe pământ, şi un veac de viaţă... 

Noi am zâmbit bucuroşi straşnic, şi i-am mulţumit. 
Apoi, după ce ne-am luat rămas bun de la privelişti şi locuri, 
şi ne-am întors la uneltele noastre, ne-am gândit mult asupra 
pildei dată de ipoteştean şi i-am descifrat semnificaţiile 
extraordinare. A merge la fântâna curcubeului înseamnă a te 
osteni întru cunoaşterea adevărului vieţii, întru cunoaşterea 
adâncimilor realităţii. Şi mai înseamnă că fără aceste 
condiţii de cunoaştere nu există artă. Şi de câte ori întâlnim 
la oamenii înzestraţi acorduri false, facilităţi, schimonoseli 
ale limbii, pelticării şi bizarerii verbale - versuri kilometrice 
aşa zise albe, dar de fapt atât de palide prin lipsa oricărei 
volburi interioare - totdeauna de vină e numai 
necunoaşterea, numai neîmprospătarea între vânturile şi 
valurile lumii. Poetul trebuie să fie neostenit drumeţ, 
neostenit pelerin. Cine se adresează realităţii, nu va fi 
niciodată înşelat, nu va fi niciodată nevoit să se ascundă 
după cuvintele care sună bine din coadă, nici după versuri 
cu lungimi nefireşti, indicând tocmai lipsa fulgerului celui 
unic. 

Poetul pe care-l prezintă azi frumoasa şi interesanta 
colecţie Luceafărul, poetul Ion Axan, este un vrednic 
căutător, pornit voiniceşte către fântâna curcubeului. 
Volumul de început dovedeşte din plin acest adevăr. 
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Poezie şi tinereţe? Cred că sunt cu totul sinonime, căci 
poezia e doar tinereţea veşnică a omenirii... Omul tânăr 
inspirat cred că are pe faţa sa lumina spiritului tuturor 
generaţiilor anterioare; inspiraţia omului tânăr coboară până 
la rădăcina vieţii, şi urcă până dincolo de infinit şi 
incomensurabil! 

A scrie despre oameni tineri, înseamnă a scrie despre 
lucrul cel mai scump oamenilor - viitorul! 
 

EUSEBIU CAMILAR 
 

Ianuarie 1962 
                                    

(Ion Acsan, Primăvară cosmică, versuri, Bucureşti, Editura 
pentru Literatură, 1962, p. 5-8.) 
 



110 
 

 
 

2. 1   CASA MEMORIALĂ „EUSEBIU CAMILAR”  
DE LA UDEŞTI 

 
 
        Inaugurată spre sfârşitul lunii mai 1984, Casa 
Memorială „Eusebiu Camilar” de la Udeştii natali ai 
scriitorului reconstituie - prin exponate care au, indubitabil, 
în primul rând calitatea autenticităţii - universul de viaţă şi 
atmosfera de creaţie, prin excelenţă rustică, la care scriitorul 
apela nu rareori, cu osebire după moartea mamei sale 
(survenită la 16 iunie 1960): „Aici îmi voi scrie şi mai 
departe cărţile”, notează hotărât scriitorul în confesiunile 
sale din Cartea de piatră. De altfel, Udeştii reprezintă 
pentru Camilar (după aceleaşi confesiuni, „un contact cu 
toate rădăcinile, până în măruntaiele timpului”, altfel zis, 
după transparentele notaţii ale autorului, un spaţiu anteic, 
„locul unde epiderma, talpa mea goală, ia contact direct cu 
puterile pământului şi unde absorb prin toţi porii optimism 
şi putere creatoare”. Revenit la Udeşti, după peregrinări 
prin ţară şi străinătate (de pildă: „Am plecat - şi m-am 
întors: Udeşti – Bucureşti – Praga – Berlin – Weimar – 
Dresda - Berlin – Praga – Budapesta – Bucureşti – Udeşti. 
Oare se află loc mai dulce pe pământ?”) scriitorul simte că 
se revigorează acasă („Simt că mă reconfortez după toate 
oboselile. Binecuvântare ţie, casă părintească!) ori în 
ambianţa naturii protectoare („Laudă naturii udeştene! 
Viaţa, zgomotul – au rămas în urmă ca o mare! Zbată-se!) 
În afară de rudele apropiate (surori, cumnaţi etc.), Eusebiu 
Camilar îşi identifică solidaritatea afectivă cu toţi 
consătenii: „Câţi prieteni am, cerule! Consătenii mei mă 
iubesc cu sinceritate, sau îmi dau cât le dau... Dacă ar fi 
aşa, îmi dau foarte-foarte mult!” Aici, la Udeşti,  dincolo de 
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faptul că universul unor cărţi – Cordun, bunăoară – este 
„decupat” în bună măsură din atmosfera udeşteană, a 
redactat Eusebiu Camilar versiunea a doua a traducerii 
poemului Sakuntala de Kalidasa, a doua formă a romanului 
(apărut postum) Satul uitat, povestirile Vrancea şi Frunze de 
toamnă, o seamă de poezii, între care Inima platanului, 
Plopii monumentali, Noapte pe munţi; a lucrat „în gând”, 
poezia Creanga inimii. Bineînţeles, tot aici au fost scrise 
cele mai multe dintre confesiunile şi filele de jurnal din 
Cartea de piatră. În aceste condiţii nu surprind nicidecum, 
ba dimpotrivă, notaţii de adio, ca acestea: „Rămas bun, casă 
părintească, vatră a vieţii mele...”, sau: „Adio, satul meu 
scăldat în soare”, ori: „Plec din sat ca de la o masă 
împărătească” ş.a. 
        Casa din Udeşti, cu grădina doldora altădată, ca şi 
ograda,  de pomi fructiferi (în mijlocul grădinii domina 
suveran mărul  sub care stăpânul-scriitor îşi improvizase un 
„birou” de lucru din pari şi scânduri negeluite. Un ciclon, 
scrie autorul, „Nici nu i-a clintit  [mărului] vreo ramură, 
atât e de înfipt cu rădăcinile în pământ”, dar un topor isteric 
i-a spulberat existenţa urmaşului în neant, cu tot cu 
rădăcini), ca şi zestrea muzeistică etalată în interiorul casei, 
fiind donate Muzeului sucevean prin anul 1980, de către 
fiica lui Eusebiu Camilar şi a Magdei Isanos – poeta, 
prozatoarea, eseista şi traducătoarea, publicista Elisabeta 
Isanos – am trecut la amenajarea casei memoriale, 
valorificând, într-o viziune muzeistică adecvată, patrimoniul 
disponibil, suficient de relevant şi edificator pentru 
contextul prezumat şi asumat ca reconstituire adecvată la 
obiect. 
        Vizitatorul intră mai întâi în relaţie cu imaginea casei, 
din exterior, de la drum, apoi, nemijlocit, cu „Ograda – un 
covor verde, stropit cu flori de păpădie”  (ogradă din care 
doi meri falnici au fost prăbuşiţi de acelaşi isteric topor 
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„muzeografic”). Înăuntru, în prima încăpere, din stânga, ne 
întâmpină chipul sobru al scriitorului, conturat în cărbune de  
artistul plastic bucovinean Ion Cârdei, urmează o suită de 
fotografii de familie (mama, surorile Saveta şi Catrina , alte 
rubedenii), mai multe imagini de la înmormântarea 
scriitorului, în august 1960, la Bucureşti, între care şi aceea 
a grupului de udeşteni veniţi la această împrejurare funebră. 
Este, apoi, de stăruit în faţa celor două dulapuri vitrină, cu 
legitimaţii originale (de membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, de membru corespondent al Academiei Române, 
de membru al Comunităţii Europene a Scriitorilor), cu 
ordine şi medalii, cu plachete şi brevete, cu relicve 
arheologice colectate de pasionatul arheolog amator, care a 
fost scriitorul Eusebiu Camilar, de pe raza comunei natale, 
cu cărţile din propria-i creaţie dar şi ale confraţilor, dăruite 
fiindu-i cu decent-măgulitoare şi corecte dedicaţii autografe, 
elemente adăugite nu puţin preţuite şi căutate de bibliofili 
(pentru aceasta vezi, mai sus, materialul special dedicat 
subiectului în cauză).   
          Un tablou, Ţărancă torcând, semnat (ca şi celelalte 
patru din alte încăperi) de un anume Negoşanu, plus două 
fotolii, îmbiind la popas pentru contemplaţie şi meditaţie, 
completează „recuzita” muzeistică a acestei încăperi, 
concepută ca o sui generis „cameră de primire”, de către 
amfitrionul-scriitor, a eventualilor oaspeţi singuratici, veniţi 
special pentru un taifas literar, să zicem.                             
          În continuarea periplului muzeistic, se trece direct în 
cealaltă cameră, cu geamuri spre verandă şi grădină (prin 
această din urmă fereastră scriitorul îşi închipuia că vede 
„Oadeciul ca pe un monument luminos”, ca şi dealul cu 
cimitirul, numit de el Acropola Udeştiului!). Aici, în camera 
de lucru, luăm contact cu tablourile imortalizând chipul 
tatălui (Ion al Tomii Camilar) şi acela al mamei (Natalia, 
născută Motrici), cu masa de lucru, cu cărţile din raftul 
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colţar, purtând toate semnătura lui Eusebiu Camilar sau / şi 
a Magdei Isanos, cu reviste literare la care Camilar a 
colaborat, cu un aparat de radio (o marcă interbelică) care i-
a aparţinut scriitorului, cu un vas de Cucuteni (autentic!, 
descoperit de el întâmplător), alături de un vas ornamental 
adus de el din îndepărtata Chină, ca şi sabia de pe prichiciul 
sobei sau mapa din vitrina din prima încăpere, ori fotografia 
de pe hol, unde E. Camilar apare, împreună cu dr. Petru 
Groza (pe atunci prim-ministru al ţării), într-un „context 
chinezesc”. Tot în această încăpere este etalat un alt set de 
fotografii, în acelaşi tip de rame rustice, confecţionate, se 
zice, de copii, la şcoală, sub îndrumarea învăţătorului 
Dormidont Mogălniţchi,  un ataşat prieten al lui Camilar, ca 
şi celălalt bun prieten al scriitorului, învăţătorul Ion Căpitan, 
ambii stabiliţi pentru eternitate pe Acropola Udeştilor. 
Fotografiile îl reprezintă pe scriitorul nostru împreună cu 
Profira Sadoveanu, în Deltă, apoi cu Mihail Sadoveanu, cu 
Ion Agârbiceanu... Sunt şi fotografii cu Eusebiu Camilar în 
mai multe ipostaze: în staţiune la Bârnova (1935), la 
tratament de tuberculoză, cătană, între camarazi (1944), la 
Cluj (1958), la Herculane (1963), la Liov, sau la „biroul” de 
sub mărul din grădină, de care, o dată , la plecare, regretă că 
nu-şi poate lua rămas bun: „Îmi pare rău numai că, din 
pricina ploii, nu mă pot duce să-mi iau rămas bun de la 
măr”. Este aici şi o fotografie a lui I. L. Caragiale, care nu 
mai poate surprinde pe nimeni dacă luăm în calcul opinia lui 
Constantin Călin care, într-o notă comentariu la Cartea de 
piatră, notează că autorul dramei Năpasta  era „unul dintre 
preferaţii lui Camilar. [...] Îl admira pentru extraordinara 
concizie a stilului”. 
        A treia încăpere are o alură mai mult...etnografică, 
expoziţia fiind constituită din masiva sobă ţărănească cu 
cuptor, nelipsită în locuinţele bucovinene de la ţară, pe 
cuptor fiind „etalate” o sumedenie de ustensile gospodăreşti 
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necesare mai ales pentru o bucătărie ţărănească, iar vizavi, 
deasupra patului, se află ruda cu straie rustice, între care 
iţarii şi cămaşa de cânepă pe care Eusebiu Camilar le 
îmbrăca mai ales când se consacra  muncii în grădină (pildă: 
„Săp zdravăn. Sudoarea mă îmbrobonează.  Curge-n ţerna 
caldă. Renasc...”). Un blidar cu dulap închis, o masă cu 
scaunele aferente completează exponatele rustice din această 
încăpere, servind de bucătărie şi „sufragerie” în acelaşi timp, 
dar şi drept cameră de dormit, mai ales pe timp de iarnă. 
Totul pare păstrat ca în vremurile de demult, chiar dacă apar 
şi aici fotografii de familie (fratele Alexe, sora Rafira, nişte 
nepoate şi ... fiica scriitorului, Elisabeta / Zuţa, pe când era o 
„copcilă” care „nu şcie nişi macar sî toaşi nişci frundzî la 
raţî”, după cum constata mătuşa Catrina, sora scriitorului. 
        În fine, holul (tinda) şi, în prelungirea acestuia, 
veranda, oferă spaţii de etalare pentru cuierul cu basca, 
halatul, pălăria şi sumanul lui Zăbi (Eusebiu). În verandă 
sunt etalate şi două tablouri (pictate de acelaşi Negoşanu), 
din care unul are şi valoare documentară, fiindcă 
„surprinde” imaginea casei vechi a lui Ion a Tomii Camilar, 
casă în care s-a născut şi Eusebiu. Totul se încheie cu un 
Curriculum vitae succint şi cât se poate de convingător, ca o 
concluzie, cu principalele date biobibliografice ale 
scriitorului. Oricum, un reper sintetic pentru vizitatorul 
interesat de imaginea clară, explicită, „didactică” dacă vreţi, 
a personalităţii lui Eusebiu Camilar, desfăşurată mai mult 
sugestiv de-a lungul întregului parcurs prin expoziţia 
memorialistică (din tindă, cele trei camere şi verandă). 
        Credem că vizitatorul, oricine ar fi el, trecând prin 
această casă, se va alege cu un popas încărcat de sensuri şi 
semnificaţii cognitiv-afective privind legăturile scriitorului 
cu spaţiul natal şi cu lumea baştinei sale, devenirea sa, 
eroică am putea spune, având în vedere dramatismul ei, de 
la simplu ţăran la „domn”, recte scriitor cu o operă viabilă 
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care se distinge pregnant în contextul literaturii române, 
putându-se citi, cu real folos, atât pentru mintea, cât şi, mai 
ales, pentru inima noastră. 

Să mai notăm un fapt semnificativ: aici, la Casa 
Memorială, se desfăşoară, de mai multă vreme, anual, 
festivitatea de decernare a premiilor Festivalului Naţional de 
Literatură „Eusebiu Camilar – Magda Isanos”, când întreaga 
incintă (ba chiar localitatea în ansamblul ei) devine un 
centru focalizant de lansare a unor virtuale valori literare 
(din domeniul prozei scurte şi al poeziei), când scriitori 
importanţi, nu numai pe plan zonal, sunt prezenţi la aceste 
manifestări care, în felul lor specific, contribuie la 
propulsarea şi continuarea mesajului artistic şi uman(itar) al 
celor doi patroni atât de strâns legaţi prin creaţie şi destin: 
Eusebiu Camilar şi Magda Isanos. 
 
        (V. „Crai nou”, (Suceava), anul XV, nr. 3663, 15 mai 2004) 
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Casa Memorială „Eusebiu Camilar”, aspecte din interior 
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Casa Memorială „Eusebiu Camilar”, aspecte din interior 
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Eusebiu Camilar la „biroul” de sub măr 
 
 

 
 

Festivalul Literar „Eusebiu Camilar – Magda Isanos”,  
aspect de la decernarea premiilor
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