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MOTO:
Trebuie să tindem mereu spre realizarea ideii
de bine, generozitate şi frumuseŃe, nici o
operă literară nu poate trăi fără ele. Puterea
pe care Dumnezeu ne-a dat-o trebuie s-o
întrebuinŃăm bine, încât în urma noastră arta
să devină mai bogată şi oamenii mai buni.
MAGDA ISANOS
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În anul 2010 se împlinesc 100 de ani de
la naşterea scriitorului Eusebiu Camilar,
la 7 octombrie 1910. Această revistă
este dedicată memoriei lui.
EL E G IE
L asă
as ă...
as ă... L asă
C a mâine voi pleca dede - acasă
acas ă
Şi greieruş
greieru şul negru se va sui pe m asă
as ă.
A m trecut prin câm pii chiuin d,
C a un steag m ulticolor desfăş
desf ăşurându
ăşurându - m ă,
Peste munŃ
mun Ńi, peste m arilearile - adâncuri,
A plecat peste atâtea oblâncuri.
A m gonit caii cei iu Ńi ai tinereŃ
tinere Ńii,
S ă nu au d sunând cornul vieŃ
vie Ńii, tristeŃ
triste Ńii.
A m alergat
Şi nn - am în tâmpinat
N ici un portal ză
z ăvorât;
M - am desfăş
desf ăşur
ăşurat
ur at de la gleznă
glezn ă la gât
Şi - acum m i-i - i urât.
(„Cetatea M oldovei”, 4, nr. 6, iunie 1943
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EUSEBIU CAMILAR, ÎNCEPUTURILE VIEłII
ŞI ALE SCRISULUI
Născut în satul Udeşti, judeŃul Suceava, era din
părinŃi agricultori. Tatăl, Ion al lui Vasile al lui Toma
Camilar, numit în prozele fiului, mai pe scurt, Ion al
Tomei, a emigrat prin 1914 în America, în căutarea
unui trai mai bun. În legătură cu numele „Camilar”,
scriitorul povestea o legendă: demult, un pâlc de oaste
turcească poposise în sat cu cămilele şi rămăsese
acolo, „pe prispe”. Neamul lui patern ar fi avut
legătură cu aceşti „cămilari” din vechime. Mai
plauzibilă pare originea numelui dintr-o poreclă, legată
de un joc funerar, de priveghi1, specific Sucevei.
Natalia Motrici, mama scriitorului, se trăgea dintr-o
familie originară din Maramureş. Toroiaga, muntele de
la poalele căruia au pornit în exod spre Bucovina
străbunii ei, mărginea din vremuri străvechi moşiile
unor nobili, feciori de voievod. Naturalistul francez
Hacquet, călător prin Ardeal la 1763, deplângea
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starea românilor părăsiŃi şi asupriŃi, izgoniŃi de către
celelalte neamuri pe pământuri pustii şi părăginite,
alungaŃi şi de-acolo după ce le "lăzuiau". MunŃii nu mai
erau ai lor, însăşi "legea" veche, păstrată la adăpostul
culmilor, era ameninŃată de "Gog şi Magog", aşadar,
locuitorii din Borşa, ca şi din alte părŃi, s-au ridicat,
sate întregi, să treacă pe la Prislop în Moldova:
văzuseră pumni de pământ adus în săculeŃe, şi îşi
închipuiau Ńinuturi mănoase şi mai ales multă libertate.
Începea (cum avea să spună Eusebiu Camilar,
urmaşul lor târziu) "epopeea ciobanilor din
Maramureş", care trăiau "în obştii", "ca pescarii lui
Iisus", "nişte oameni pentru care prima condiŃie a
vieŃii era libertatea”, garantată de legiuirea din
"cartea rânduielilor", purtată, biblic, într-o ladă
împodobită cu ştergare, într-un car cu boi "floreni",
străjuit în mers de şase bărbaŃi în cămăşi de in. În
colecŃia de diplome a lui Ioan Mihaly de Apşa ("Istoria
comitatului Maramureş. Tomul I") nu se găseşte vreun
nume care să s-apropie de cele de pe lista oficială a
băjenarilor maramureşeni, recenzaŃi mai târziu de
autorităŃile austriece, ori să se asemene cu unul din
patronimele pomenite de Eusebiu Camilar în romanul
"Turmele". Desigur, alterări fonetice sau schimbări
pricinuite de evenimente au şters urmele şi au lăsat
câmp liber fanteziei. Totuşi, în notele ce însoŃesc
diploma din septembrie 1439, dată de Albert, regele
ungur, în tabăra de lângă portul Titel, înainte de
atacul contra oastei lui Murad care cucerise
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Semendria, este menŃionat, printre nobilii de pe moşia
Uglea, un Motra, nume care duce, etimologic, la
Motrici (Motru, Motra, Motriş?), baciul din "Turmele",
străbunul matern al lui Eusebiu Camilar.
În 1918, când mijea pacea mondială, iar Bucovina se
lipea de România, "Eusebi" avea să intre la "Şcoala
poporală" din Udeşti. De citit învăŃase însă singur, pe
o carte de Eminescu, "Făt-Frumos din lacrimă",
dăruită într-o noapte de un străin care "semăna cu
Arhanghelul Gavriil de pe icoană" şi era fugărit de
stăpânirea nemŃească pentru că le aducea românilor
cărŃi româneşti2. Şcoala "poporală" dura cinci ani,
împărŃiŃi în trei diviziuni şi două mari cicluri, ultimul,
complementarul, fiind conceput ca un şir de prelegericonferinŃe, de două ori pe săptămână iarna şi o dată
vara, încât să le lase copiilor timp să-şi ajute părinŃii
la câmp. Nu a frecventat decât doi ani şcoala din sat,
între 1918 şi 1920, deci prima "diviziune" şi un an din a
doua. În 1920, a intrat, probabil pe baza
recomandării învăŃătorului, la "cursul pregătitor", cu
taxă de 30 de lei pe semestru, la liceul "Ştefan cel
Mare" din Suceava, unde, în 1923, va fi admis în clasa
I, cu scutire de taxă, locuind la "târg", în gazdă. Din
păcate, scutirea nu a durat mult. În vacanŃe, ca să

strângă banii necesari, se ducea la lucru pe moşii
depărtate. A muncit cu ziua, în nişte vii, iar într-o
vară s-a tocmit la o brutărie, la Iaşi, în Târgul
Cucului, unde frământa aluatul cu picioarele şi
căra saci grei.
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Cum era ca fire? "Gingaş", adică milos, delicat,
"slab", după opinia generală. O dovedeşte
următoarea întâmplare, povestită în romanul
„Cordun”. Aflându-se cu taică-său în codru, după
lemne, pe o căldură cumplită, încât "bâzâiau
muşte rele”, iar „vitele însetate se zbăteau în
funie"2, a fost trimis să le adape, dar le-a scăpat
şi vitele s-au pierdut în stufişuri. Când le-a ajuns,
"în întunecimea de bolŃi, la izvor", i s-a părut că-l
priveau ca şi cum i-ar fi spus: "lasă-ne la
răcoare". Tatăl a venit, a legat vitele de un copac
şi a-nceput să le bată. Pe el l-a cuprins mila.
Acasă, în grajd, le-a mângâiat, iar vitele i-au lins
mâinile. Prins „asupra faptului”, i-a mărturisit
tatălui mânios credinŃa lui "în cele şapte vieŃi".
"Uite, ce ochi buni au vitele noastre. Parcă s-ar
ruga de iertare. Parc-ar vrea să spună ceva în grai
omenesc." Replica tatălui a fost:
"Te-a prostit
târgul". L-a spus mamei, fraŃilor, surorilor, care
l-au "râs" pe rând. În lumea în care trăia, mila era
un handicap. Va scrie, mai târziu, despre o altă
scenă sfâşietoare, repetată în fiecare primăvară:
"Când bătea în poartă Negustorul
plânsul mă strângea de beregată:
-Tată, tată, vinde-mă pe mine
dar nu vinde mieluşeii, tată,
să nu-i dai să-i spânzure Călăul,
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să le tae gâtul cu custura:
Sângele în clocot, sângele
să stropească toată bătătura..."3
Fiind elev în Suceava, stătea, ca şi alŃi băieŃi, la
gazde prin mahale, mai aproape de câmp decât de
lumina din mijlocul târgului. Şi hrana lor era
aceeaşi pe care o mâncaseră în sat la dânşii.
Adică: mămăligă cu ce se-ntâmplă."4 "RăzleŃiŃi
prin cele târguri", necăjind între pereŃii afumaŃi
ai gazdelor, în frigul internatelor", mulŃi reveneau
în sat "cu buzunarele pline de diplome şi cu legile
minŃii luminate. Unii s-au făcut profesori, alŃii
învăŃători. Cei mai mulŃi au învăŃat arta rindelei şi
a ferăstrăului, la şcolile de meserii4. Semnul
obârşiei de care nu se rupsese încă pe vremea
liceului era îmbrăcămintea: cămaşă albă de fuior,
iŃari, bondiŃă de miel, brâu ales sau tricolor. Dar
ştia că, odată plecat, nu exista cale de
întoarcere, iar măsura reuşitei o dădea, desigur,
câştigul. De cei întorşi fără să fi ieşit din sărăcie
râdea satul: "domnul cu traista-n băŃ", "domnul cu
câinele de aŃă". În "cordun"-ul dintre lumi, una
părăsită şi alta care nu voia să se deschidă,
tânărul, nici domn, nici Ńăran, era năpădit de
melancolie, formă a unei duble nostalgii.
Schopenhauer şi Goethe continuau să facă ravagii
târzii printre băieŃii "cu plete lungi". "Era în
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vremea florilor de vişin", când mai toŃi confraŃii
generaŃiei lui îl citeau pe filozof şi îşi trăgeau
explicaŃia tuturor rosturilor din "ViaŃa, Amorul,
Moartea..." "Cei înclinaŃi către poezie şi vis" uitau
să-şi tundă părul şi îşi plimbau pletele prin urbe
ca mărturie a pesimismului, decretând, după
maestrul misogin, că "femeia e monumentul celei
mai teribile minciuni, că natura şi-a întrupat în ea
doar ispitele perpetuării speciei şi că nu face
măcar s-o priveşti în faŃă!" Numai că, "în nişte
nopŃi de neuitat, cu lună uimitoare şi cu Ńârâituri
de greieri pe toate dealurile, unii se alcătuiau în
cete de serenadieri şi suspinau mandolinele până
târziu, pe nişte ulicioare cu penumbră." "Doar
unul din generaŃia aceea şi-a luat zilele, după
sfatul marelui maestru al pesimismului. Îl chema
Siminiuc şi a plâns şi iarba când au prins să bată
peste sătucul lui de lângă târg clopotele
îngropării... Bietul Siminiuc îl luase pe
Schopenhauer în serios prea de timpuriu,
asociindu-l cu 'SuferinŃele tânărului Werther'.”
Nici Eusebiu Camilar n-a scris pe-atunci nici un
rând închinat soarelui şi tinereŃii, "slutul misogin"
îl copleşise total. Cânta "umbra adâncă a
cimitirelor" şi umbla "printre ruinele unei vechi
cetăŃi voevodale, implorând umbrele de demult".
Iar "când anii, cu seva lor în clocot", încercau să-l
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împingă "către zumzăit de viori, către chiote şi
mari frumuseŃi din dumbrăvi", se trăgea
deoparte, răspunzând "cu maxime şi axiome
teribile" din maestrul lui.5 Iar după ce a
descoperit că avea în el „morbul” scrisului,
"cânta" ruinele Sucevei, în stilul nefericitului T.
Robeanu, desfolia roze şi crini şi regreta iubiri
zadarnice. Acasă, în sat, scria după lăsarea
întunericului, "risipind gaiŃa" (gazul), lumina
foarte scumpă pe atunci. Când tatăl se supăra de
risipă, mama îi lua apărarea ("Lasă-l, lasă-l"), şi
asta se întâmpla noapte de noapte, într-o iarnă
nefiresc de lungă, cu întunecări pripite, imediat
după orele amiezii. Neavând cui să-şi spună
versurile, pe care le credea purtătoare ale
durerilor şi tristeŃilor de veacuri, imposibil de
înŃeles de către "un pălmaş care abia se putea
iscăli" cum era tatăl lui, ieşea în ninsoare, sub un
plop cu coroană largă, şi, la întrecere cu viscolul,
striga ce scrisese peste noapte.
Pe atunci, începuseră să răzbată spre el idei
socialiste, romane de Gorki şi Jack London, le
citea păzind vitele în lunca satului. "'Mama',
romanul lui Maxim Gorki, a avut o importanŃă
covârşitoare", spune el. "Istoria lui Pavel Vlasov şi
a mamei Nilovna" i-a adus "maturitate în gândire
şi o ascuŃime în judecarea problemelor sociale."6
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La târg, îl cunoscuse pe Sallo, un coleg, acesta
„spre deosebire de ceilalŃi băeŃi de domn, nu se
ruşina să steie de vorbă şi să se plimbe cu un pui
de Ńăran." Sallo i-a vorbit despre ideile marxiste,
iar el, "entuziasmat de aceste idei", "cât le putea
pricepe la anii aceia", a început să facă
"propagandă" în sat, mândru că ştia şi un
"fragment din 'InternaŃionala'".7 În 1929, pe
vremea crizei, satele "erau zălogite băncilor".
"Plugarii cereau conversiune". Tatăl lui era
"înglodat în datorii până-n gât", urmau să vie şi la
ei "portăreii". "În Joia când s-au dus satele la
târg să se răfuiască cu bancherii", tatăl l-a
strigat: "Haidem, la târg, să răcnim..." Şi, "cu o
bucată de mămăligă în traistă", s-au dus să ceară
"conversiune". După întoarcerea acasă, tatăl, om
aspru şi tăcut, l-a lăudat "pentru întâia şi cea din
urmă dată în viaŃa lui: "Brava, măi...". Evenimentul
în sine şi lauda paternă i-au dat sentimentul că
trebuie să lupte pentru doborârea răutăŃilor, a
simŃit că poate şi trebuie să fie "o forŃă pentru
dobândirea binelui."
În primăvara lui 1929, bătea la porŃile gloriei,
scriind unei reviste cu nume simbolic, "Prada
Gândului", la Iaşi, strada Stejar nr. 46, în
"România mare". "Eusebius Cămilar, elev licealist",
locuind pe str. Samuil Isopescu nr. 20, Suceava,
11

cerea să fie abonat la revistă pe timp de un an,
urmând să satisfacă plata abonamentului în
termen de o lună. Sprijinit doar de o speranŃă
nemărginită, a trimis apoi câteva din încercările
sale poetice. Domnul Gh. Mateiu, redactorul, nu
i-a publicat însă nici una. La vremea când îi scria
redactorului de la "Prada Gândului", era "elev
particular", adică frecventa sub "forma
exterioară", deoarece fusese exmatriculat în anul
1926-27, pentru "nesolvirea" taxei şcolare. Nu se
ştie precis când şi sub ce formă a izbutit să-şi
completeze mai târziu studiile întrerupte.
Nu peste mult timp, fiind internat în spital la
Suceava, Ion al Tomei Cămilar avea să afle cine
era fiul care-i risipea „gaiŃa” noapte de noapte. O
doctoriŃă, surprinsă de potrivirea de nume şi
aflând că era tatăl poetului, l-a aşezat într-o
rezervă şi l-a tratat ca pe un domn. La plecarea
din spital, i-a spus că ar dori să-i cunoască fiul,
ale cărui versuri le citise. Într-o după amiază de
primăvară, poetul s-a îmbrăcat "cu ce avea mai de
soi", a rupt un băŃ din gard şi a pornit "peste
dealurile întunecate", spre târg. Odată cu seara,
intra pe uliŃe şi cotea spre spital. Ce s-a petrecut
acolo a fost de ordinul secundelor (cu greutate
de veacuri); când a apărut în uşă, faŃa doctoriŃei
n-a mai avut timp să-şi compună expresia
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convenabilă. Brusc, s-a văzut şi el, în oglinzile
mari, care-l reflectau întreg, printre ciudate
păduri tropicale, din plante de interior: "sarică
mohorâtă", părul lung, pieptănat spre spate,
asudat şi încâlcit. Acela era el, sălbaticul "călugăr
vagabond"? I s-a făcut silă de propria făptură,
încât şi-ar fi spus şi singur vorbele pe care le-a
îngăimat doctoriŃa: tatăl dumitale a înŃeles
greşit, nu era vorba de nici o întrevedere. S-a
dus drept la gară. Acolo, în crâşmă, cântau
lăutarii. Ca un ecou al proaspetei umilinŃe, cineva
i-a spus că nici un viitor nu-l aşteaptă, avea să
se-nfunde şi el, ca toŃi ceilalŃi, în "groapa noastră
a tuturora". "NU!" a răspuns el. "EU NU!" S-a suit
în tren, şi, la Vereşti, unde ar fi trebuit să
coboare, şi-a tras cuşma pe ochi, s-a strâns mai
bine în sarică, înfundându-şi capul între umeri. Cu
un nod amar în gât, asculta glasul roŃilor şi i se
părea că repetă: "Lumea... Lumea... Lumea..."8 Să
fi fost vocea părintelui Vichente, care-l sfătuise
mai demult să plece din sat? Părintele îi povestise
o întâmplare din viaŃa lui: vânătoarea cailor
sălbăticiŃi, rămaşi în pădure, după război,
rămăşiŃele unei divizii de cavalerie; ochise şi el o
mânză albă, a urmărit-o zile întregi, căzând în
bălŃi adânci, în mâluri reci şi pământuri
mişcătoare, fără ca nimeni să-i vină în ajutor,
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ieşea târându-se în coate şi genunchi,
ajutându-se şi cu bărbia; dar mânza, fantasma,
se-ndepărta mereu, pe măsură ce el s-apropia.
Când a ajuns-o în sfârşit şi i-a sărit în spinare,
s-a trezit trântit jos, cu capul spart, plin de
sânge, iar fantasma se ducea tot mai departe,
până a pierdut-o din priviri. ...Ăsta e, l-a lămurit
părintele, Pegasul, pe care, poate n-ai să reuşeşti
să-l încaleci, dar asta nu-nseamnă că trebuie să
renunŃi să-l vânezi. "łie, băiete, i-a spus, nu-Ńi
rămâne decât drumul acoperit cu spini,
neînchipuit de greu, al foamei, setei şi al tuturor
umilinŃelor!
Oare
vei
fi
în
stare,
Dumnezeule?/.../Te-aş opri la plug, dar tatăl tău
nu are plug, şi să te trimită argat la alŃii nu te
îndemn..." "Ce va trebui să fac, domnule
Vichente?" l-a întrebat el, cu gura uscată. "Du-te
în lume/.../Numai aşa, trăind totul, vei avea ce
spune oamenilor." În final, i-a dat următorul sfat,
dacă voia să continue vânătoarea: să-şi păstreze
trupul şi sufletul sănătos... Şi, după scena cu
doctoriŃa, a simŃit că venise momentul. Au fost
ani de încercări, uneori disperate, de a răzbi spre
lumina tiparului. În toamna lui 1929, revista
„Moldova literară” i-a publicat poezia „Cetatea
mea”, semnată E. L. Camilar, formă redusă a
pseudonimului Eusebius Landry-Camilar. În iunie
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1931, împreună cu un grup de prieteni, a scos
revista „łara Fagilor”, cu sediul în comuna
SoloveŃ-Suceava. În anul următor, 1932, încerca,
tot cu o pleiadă de confraŃi, editarea unei reviste
la Bucureşti, „AUR”, „gazetă umoristică literară”.
În acei ani, a colaborat la „Zorile RomanaŃilor”,
„Licăriri”, „Glasul studenŃimii”, „Glasul Bucovinei”,
„Banatul literar”. Abia în 1935 a reuşit să
pătrundă în paginile unor reviste de largă
răspândire şi cu prestigiu: „ViaŃa românească”,
„Revista fundaŃiilor”, „Manifest”, „Lumea”,
„Adevărul literar şi artistic”. Din acei ani de
zbucium şi de foame, la propriu, i-a rămas până la
capătul vieŃii, după ce ajunsese scriitor
consacrat, compasiunea faŃă de tinerii în
căutarea unei căi de afirmare, şi a căutat să-i
ajute, după puterile lui, cu vorba şi cu fapta, până
la sfârşitul vieŃii.
_________________________
1

”Cămila”, în Simion Florea Marian, „Înmormântarea la
români”. Editura „Grai şi suflet – Cultura naŃională,
Bucureşti, 1995
2
Eusebiu Camilar, „Făt-Frumos din Lacrimă”, în Iaşul nr.
209/3 decembrie 1938
3
Eusebiu Camilar, „Tata”, în „Chemarea cumpenelor, 1937
4
Eusebiu Camilar, „S-a dus un prieten...”, în Iaşul nr. 133/5
septembrie 1938
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5

E. Camilar, "Nişte mărturisiri", "Gazeta literară" nr. 39, 9
dec. 1954
6
Eusebiu Camilar, "Judecata ce mi-o fac aici...", în
Contemporanul nr. 90/18 iunie 1948
7
ibidem
8

Eusebiu Camilar, "AdmiraŃia...", în "Gazeta literară" nr. 51/20
decembrie 1956

≈≈
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E U SE B IU CA M ILA R:

CÂN TEC D IN V IA M E A
poezii din tinereŃe
(1932-1938)
SON E TU L PE L E R IN U L U I
D e unde vii cu sufletu-ntristat
Şi unde m ergi pe-aceste căi deşarte?
Ce glas te strigă, în pustiu, departe,
D rum eŃ de fericire însetat?
Opreşte-te copil bătut de soarte,
L ângă izvorul binecuvân tat...
Căci bunul Crist, sublimul îm părat,
Te va trezi din tină şi din m oarte...
ÎnalŃă-te cu fruntea sus, spre soare,
O, pelerin călăuzit de astre...
A le iubirii boabe roditoare
L e seam ănă pe gliile sihastre
Şi-n sufletul pustiu o să-Ńi coboare
Îm părăŃia slăvilor albastre!...
(„Z orile Rom anaŃului”, IV , nr. 3,4 şi 5, m art., apr. şi
mai 1932)
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E L E G IE
Eu nu ştiu unde m erg – şi nu ştiu
D e ce m i-s paşii-aşa de grei...
D e-aceea, vân tule prieten,
Cu tine du-m ă
U nde vrei...
E u nu ştiu unde sunt – şi nu ştiu
D e ce m i-s pleoapele-aşa grele
Şi-n care peşteră-ngropat-am
Sicriul fericirii mele...
E u nu ştiu al cui sunt pe lum e...
F iindcă nici nu vreau să ştiu:
N im ic nu-m i pasă de-oi ajunge
În paradis sau în pu stiu...
Căci sufletu-m i zdrobit de chinuri
N ici unui zeu nu se închină...
N im ic nu-m i pasă de-oi ajunge
În întuneric sau lum ină...
........................................................
D eci, haidem , vântule prieten,
O riunde vrei, pe drum ul sorŃii...
...Precum m -am înfrăŃit cu tine,
A şa m -oi înfrăŃi cu m orŃii...
(„Z orile Rom anaŃului”, V I, nr. 9 -12, oct.-dec. 1932)
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SA TU L M ORłIL OR
Spală-te cu apa ne’ncepută
Cum spun vrăjitoarele şi m itul.
H aidem la poarta satului
Să privim cum arde R ăsăritul.
A trecut un ceas de când cucoşii
Şi-au strigat voioasele alarm e.
M uncitorii toŃi s-au dus în câm puri,
N um ai satul m orŃilor m ai doarm e...
Oare nu ştiau să le vestească
O ra de m iraj când arde zarea?
H ai cu mine-n satul m orŃilor,
Să strigăm pe uliŃi deşteptarea...
Poate s-or trezi şi m uncitorii
Z ăvorâŃi în cel din urmă sat:
Să-şi dezm orŃească braŃele
Cari de-atâtea veri n-au m ai lucrat.
E i şi-au lăsat păm ânturile
M âini străine să le sam ene,
M âini străine să le secere,
N orii să le ude-n trecere,
Şi să le usuce vânturile...
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D e ce doarm e satul m orŃilor?
Pentru ce pe uliŃele lui
N im eni nu vesteşte bucuria
G loriilor răsăritului?...
H ai cu m ine-n satul m orŃilor
Să strigăm pe uliŃi amân doi,
Să surâdem crucilor, căci m âine
N e-or m uta acolo şi pe noi...
N e vor răm ânea păm ân turile:
M âini străine să le sam ene,
M âini străine să le secere,
N orii să le ude-n trecere,
Şi să le usuce vânturile...
(„L um ea”, X IX, nr. 5430, 1 iunie 1936)
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TA TA
Palm ele cu cari frăm ânŃi păm ântul,
îngropân du-Ńi truda şi necazul,
palm ele cu m iros de Ńărână
m i-au lovit de-atâtea ori obrazul.
M -ai bătut de-atâtea ori cu pum nul
suduindu-m i sfintele icoane;
n-ascultai nici plânsetele m am ei
-„N u -m i lovi copilul drag, Ioane!”
A m fugit de-atâtea ori de-acasă,
prin tăceri de stu f pierzându-m i urm a;
am fugit de-atâtea ori de frica
biciului cu care m ânai turm a...
...E u sorbeam cu inima lum ină
din incendiul înserărilor;
m ă chem au din turnuri nevăzute
clopotele depărtărilor.
Şi de-aceea n-ascultam de tine,
Patriarh de-o seam ă cu necazul,
cu ogorul frăm ântat de lacrăm i,
şi de-aceea-m i pălm uiai obrazul.
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Şi de-aceea m ă băteai cu biciul
suduindu -m i sfintele icoane,
pe când m am a te ruga zadarnic:
-„N u-m i lovi copilul drag,Ioane!”
( „L um ea”, X IX , nr.5441,15 iunie 1936)
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SĂRM A N U L G A SPA R
(traducere din Paul V erlaine)
Copil fără părinŃi um blat-am
prin târguri să m ă vân d argat,
în darn, căci dintre toŃi stăpânii
nici unul nu m -a cum părat...
L a douăzeci de ani, am orul
în m ine şi-a aprins furtuna;
dar preafrum oasele iubirii
nu m-a găsit frum os nici una...
Pe câmpuri de m ăcel plecat-am
să fiu ucis decât aşa...
D ar n-am m urit în focul luptei,
căci n-a vrut m oartea să m ă ia...
L a ce-am venit? Pe cine caut
sub cerul vostru cenuşiu?
...Eu m -am născu t în lum ea asta
sau prea curând, sau prea târziu...
(„L um ea”, X IX, nr.5453, 29 iunie 1936)
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N OCTU R N Ă
L inişte, linişte...
trec cerbii prin arinişte...
Ce ziuă le aşterne, oare,
m iraj de lună pe cărare?...
A uzi-i cum păşesc pe prund
spre râul cu argint în fund...
F rumoas m ea cu gene lungi,
păşeşte lin să nu-i alungi...
E -atâta feerie-n văi
şi-atâta dor în ochii tăi,
Şi m i te duci aşa curând
norocule duios şi blând...
Poveste din arinişte,
azi zbucium vreau, nu linişte...
D in vol. „Chem area cum penelor”, 1937)
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CÂN TE C D IN V IA M E A
Bine-ai venit în via m ea, străine,
Călău zit de m inunate cruguri,
Căci via mea cu bogăŃii de struguri
S-a îm plinit anum e pentru tine.
A murguri m ulte m i s-au stân s pe ruguri
D e când te-aştept să vii să bei cu m ine –
Că-m i fream ătă în stropii de rubine
A tâtea toam ne grele de belşuguri.
...V a trece noaptea m arii spovedanii.
Pe fluvii repezi ni s-or duce anii
Spre m unŃii negri ai destinului:
D e-aceea te-am chem at să bei cu mine
În via m ea, să-m i porŃi pe veci, Străine,
În zări de zări M inunea V inului...

(„Însem nări ieşene”, II, nr. 23/1 dec. 1937)
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ÎN SE M N ĂRI PE O M A SĂ D E H A N
Se stânge-n zări m inunea tinereŃii
Şi noi plecăm pe rând de pe la gazde,
Plecăm pe rând din satele vieŃii
Să ne frăm ânte grapele pe brazde...
A tâŃia ani am aşteptat pe zare
Şi-am întrebat şi apele şi norii
D e ce nu ne sosesc din depărtare
Cocorii bucuriilor, cocorii...
A m îm plân tat hârleŃele în brazdă,
Am ciopârŃit cu foam e vin ovată
Pe cei ce-au m ângâiat aceleaşi gazde
Pe prispele păm ântului, odată...
Plecăm pe rând pe sub aceleaşi stele
Spre-ntinderi m ari de Ńarini viitoare –
Să ne brăzdeze plugurile grele,
Să ne frăm ânte vitele-n picioare...
Să ne grăbim , că-n larm ă de pistoale
V in carele flăm ânzilor de m âne –
Pe-ntin derile Ńarinilor goale
Să le fim holde coapte pentru pâne...
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V in meşterii de m âne, m arii m eşteri
Purtând pe umeri grele instrum ente –
Să ne cioplească în tăceri de peşteri
În stane albe pen tru m onum ente...
...........................................................
D aŃi veste peste culmi, daŃi veste m are
D in chiote, din cornuri şi pistoale –
S-audă cei ce vin pe după zare
Că vor răm âne hanurile goale;
A prindeŃi focuri m ari din m unte-n m unte
Prietenii din şesuri să le vadă –
D in scuturi grele să ne facă punte
L a-ntoarcerile noastre în Baladă...
(„Însem nări ieşene”, II nr. 23/1 dec. 1937)
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CÂ N TE C L A M A R G IN IL E SO M N U L U I
...N e zvâcnesc în tâm ple tim purile.
Călători cu anotim purile.
Îngerii vin noaptea să ne-ndem ne
S-ascultăm torentele solemne.
L audă m ăririi D om nului.
V ine căprioara som nului:
Cânii dezlegaŃi dac-ar sim Ńi-o
A r lătra pustiu şi-ar fugări-o.
Sim Ńi?
În noi olarii vrem ii cântă:
L utul pentru vase şi-l frăm ântă.
N i s-or stânge gurile-n dogoare
Când vor arde vasele-n cuptoare.
M âne-o să ne-adune faurul
Pe la vad de râuri aurul,
Să ni-l vândă prefăcut inele
F etelor cu ochi de viorele.
M âne căprioarele pădurii
ÎŃi vor paşte trandafirul gurii –
Şi-Ńi vor paşte m ieluşei plăpânzi
V iorica ochilor tăi blânzi.
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L audă m ăririi D om nului.
V ine căprioara som nului:
M ersul ei în tâmple Ńi s-au de
Sfântule copil cu buze crude...
(„Însem nări ieşene”, II nr. 23/1 dec. 1937)
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ÎN SE M N A R E PE O M A SĂ D E H A N
F iŃi veseli, trecătorilor, fiŃi veseli,
căci ne-ndurat, curând, suna-va ceasul.
CântaŃi din toată inim a, prieteni,
căci vinu-i bun şi-aşa-i de scurt popasul...
Şi cine ştie dacă ochii voştri
ilum inaŃi de zarea m itului
vor m ai privi de m ulte ori ca astăzi
apoteoza asfinŃitului...
CântaŃi din toată inim a, prieteni,
în noaptea asta binecuvântată,
gândiŃi-vă că de-aŃi trăi cât m un Ńii
pe-aici nu veŃi m ai trece niciodată...
F iŃi veseli, trecătorilor, cât noaptea
îşi Ńine-n tinse aripile m oarte,
că-n zori de ziuă mohorâŃi porni-veŃi
pe drum urile voastre m ai departe...
...Şi m âine seară alŃi drum eŃi vor trece
şi s-or opri aici să se îm bete,
şi-n zori de ziuă ca şi voi pleca-vor
cu inim ile grele de regrete...
F iŃi veseli, trecătorilor, fiŃi veseli,
căci vinul are fulgere în spum e...
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...Şi vin m ai bun decât în hanul ăsta
nu veŃi mai bea în nici un han din lum e...
(din volumul „Chem area cum penelor”, 1937)
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D U PĂ F U RTU N Ă
În fuga m ării creste după creste,
O stea şi-a plâns pe zări m ărgăritarul,
Când apăru în larguri felinarul
Corăbiei-F antom ă din poveste.
Strigând, ne-a arătat-o m arinarul
Cutrem urat de presim Ńiri funeste,
grăbindu-se spre port să dea de veste
Străjerului din turn să stângă farul.
V enea ca un ciclop înfrânt în lupte,
Corabia cu flam urile rupte.
Iar felinarul roş de pe catarg,
În unda neagră adăpân du-şi raza,
Părea un ochi nebun, holbat de groaza
R estriştelor întâm pinate-n larg...
(„Însem nări ieşene”, III, nr. 1/1 ian. 1938)
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M I-A SPU S V Â N TU L
M -a întâlnit flăm ând pe strade vântul,
Străjerul adorm itelor palate.
E l m -a-n trebat: „Ce cau Ńi în Cetate
Şi n-ai răm as la câm p să-Ńi ari păm ântul?”...
M i-a pus pe um eri braŃul cald de frate;
A plâns văzându-m i vechi şi rupt vestmân tul;
M i-a su spin at din flautul său cântul
CăzuŃilor la porŃile-ncuiate.
M uriră-n m ine lum i de argonaut
Când m i-a strigat, plecând, să nu m ai caut
N oroc pe m area desn ădăjduită...
...Şi-n noaptea ceia fără lum inişuri,
O pasere de stoluri rătăcită
striga zburând peste acoperişri...
(”Însem nări ieşene”, III, nr. 1/1 ian. 1938)

33

N O U RU L
N eguri sure lunecă pe zare
SciŃii vin în şiruri lungi de care.
N oaptea în câm pia lor cerească
Îşi dejugă vitele să pască
Şi le-njugă iarăşi cărău şii
Pe la răsăritul G ăinuşii.
N -am avut aici nici car, nici boi.
Când veŃi cere cerurilor ploi,
N our sur voi trece pe la voi.
Peste sat voi poposi curând
Câinii, noaptea, să-i aud lătrân d,
Clopotele să le-au d sunân d.
M ă voi coborî peste păduri
Să v-aud m ânia din securi.
Printre culm i îm i voi târî spinarea,
V oi veŃi spune: vine-ntunecarea...
(„Însem nări ieşene”, III, nr. 7, 1 iulie 1938)
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„Când încercam să scoatem AUR
doar din speranŃele noastre...”
Printre hârtiile din arhiva scriitorului Eusebiu
Camilar, se află un plic minuscul, de mărimea celui
care cuprindea, pe vremuri, o felicitare. Cu
timbrele
potrivite
şi
cu
specificările
„Recomandat”, „Par avion”, „Express”, poartă
următoarea adresă: „A.G. Strobel, Woltersdorf
bei Erkner, Berliner Strasse, 60, Deutsche
Demokratische Republik”. Dar atât adresa cât şi
numele adresantului au fost anulate cu o linie
neagră, iar în partea stângă a plicului apare, cu
litere negre: „Zurőck!” Pe verso-ul plicului, o
etichetă delicată, cu o explicaŃie mai blândă în
formă, dar sinistră în fond: „Abgereist ohne
Angabe Adresse”, cu versiunea în franceză: „Parti
sans laisser d’adresse”. Era, poate, o formă
eufemistică de a spune că adresantul murise.
Poate că scrisoarea nici nu ajunsese la destinaŃie,
pe plic nu sunt decât cele două stampile din
Bucureşti, de plecare şi sosire înapoi, puse la 16
şi 28 aprilie 1965, deşi ar fi trebuit să poarte şi
semnele sosirii în Germania. Un scris de mână,
indescifrabil, a notat ceva pe verso, sub adresa
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expeditorului, şi a semnat, adăugând un categoric
„Nu”, urmat de două cifre cu aparenŃă de fracŃie,
22/4, de fapt data de 22 aprilie, când, probabil,
cenzura a decis că scrisoarea nu trebuia să plece.
Iată conŃinutul scrisorii:
„Bucureşti, 17 IV 965. Iubite amice, Am primit
de foarte mult timp o scrisoare de la vechiul meu
[prieten] A. Strobel din IŃcani. N-am răspuns,
mereu sperând că voi avea drum prin Germania;
l-am şi avut, de două ori, în trecere; cu regret, nu
te-am putut vedea. E vorba să vin la începutul lui
Mai (s.a.)*, cu o delegaŃie de scriitori. M-aş
bucura să te pot îmbrăŃişa ca pe-un confrate din
timpul când încercam să scoatem „Aur” doar din
speranŃele noastre. Doresc ca scrisoarea mea să
te afle sănătos! Eusebiu Camilar, str. Ion Ghica, 3
Bucureşti”. Şi un post-scriptum, pe pagina
următoare: „Dacă binevoieşti, ai timp să-mi şi
răspunzi la scrisoare.” Poate că cenzurii i s-a
părut suspect fragmentul de frază subliniat („la
începutul lui Mai”)? Ori referirea la o trecută
încercare alchimică de a scoate aur din ceva atât
de efemer ca speranŃa?
Ce era, în fond, aurul despre care se vorbeşte
în scrisoare? Desigur, s-ar putea crede că e o
metaforă a succesului. Totuşi, deoarece verbul „a
scoate” duce cu gândul nu numai la aur ci şi la
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tipărituri, am căutat printre publicaŃiile literare
din anii 30 ai secolului trecut, şi am descoperit o
revistă intitulată „AUR”. Numele lui Eusebiu
Camilar nu apare în paginile ei, dar nu e de mirare:
majoritatea semnăturilor sunt pseudonime. Nici
unul nu pare să-i aparŃină. Şi totuşi, iată,
mărturia olografă a scriitorului arată, fără umbră
de îndoială, că a lucrat la apariŃia acestei reviste,
în care probabil că a şi publicat.
Primul număr al revistei „AUR”, cu subtitlul
„Gazetă umoristică şi literară”, a apărut la 28
noiembrie 1932, iar pe frontispiciu se notifica:
„Red. şi Ad-Ńia str. General Lupu 26, Bucureşti.
Redactor: Liviu Nera.” Articolul inaugural, semnat
de Liviu Nera şi intitulat „AVANTI!” arată că
publicaŃia îşi propunea să fie „...în noianul
revistelor existente, izvorul nesecat al talentelor
tinere...” Având „în sânul ei pe cei mai de seamă
umorişti ai timpului”, gazeta avea să aducă
„BogăŃie şi Veselie”. Să fie primită, aşadar,
pentru ca aceia care, „cu mari greutăŃi, au izbutit
să o aducă la lumina zilei”, să fie încurajaŃi în
năzuinŃele lor. Primul număr le propunea
cititorilor un concurs: să ghicească semnificatia
ascunsă în numele „AUR”, „adevăratul său înŃeles”.
În numărul al doilea, se dădea soluŃia ghicitoarei,
descoperită de „Ionel Brunetul”: „AUR” însemna
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„AsociaŃiunea Umoriştilor Români”. Multe dintre
semnăturile din acest număr: Wally-Wa, Popic,
Ionel Brunetul, Burghez, Mitzicu din CernăuŃi,
Stelly, Dinu CredinŃă, Don Jeno, Pyronn sunt,
desigur, pseudonime, sub care se pot ghici uneori
autorii. De pildă, „Dinu CredinŃă” este N.
Gherculescu-Sandiny, şi va semna ca atare în
următoarele numere. Şi „Liviu Nera” este un
pseudonim, la care Al. Beck va renunŃa în celelalte
apariŃii, semnând cu numele propriu. Sunt,
desigur, şi persoane care au semnat cu numele
adevărate, cum este Pavel Al. Macedonski, fiul
poetului Al. Macedonski, nume recognoscibil. Mai
sunt şi alŃii, probabil. Dar, în absenŃa
informaŃiilor necesare, şi mai ales când unele
pseudonime aduc a nume de familie obişnuite,
este greu de făcut diferenŃa între ele şi numele
reale, aparŃinând unor autori pe care istoria
literară nu i-a reŃinut.
Unii dintre autorii de la „AUR” semnau
concomitent şi în alte publicaŃii: în reviste
umoristice, cum era „Veselia”, şi în unele reviste
literare („Raza literară”), mai mult sau mai puŃin
efemere. O publicaŃie pentru populaŃia rurală din
zona IalomiŃei, „Bărăganul” , a reunit în paginile ei
cei mai mulŃi semnatari din revista „AUR”: N.
Thomescu-Baciu, T. Sandiny, Dinu CredinŃă, Th.
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Rosen, George Tăvală. În fine, „seniorii” de la
„AUR”, Al. I. Niculescu-Alin, N. Thomescu-Baciu,
aveau acces şi la ziare „serioase”: „Adevărul
literar”, „Universul literar” şi alte publicaŃii
solide. Dar „tinerimii”, cu puŃine excepŃii, nu-i
rămâneau decât efemeridele, în special cele
înfiinŃate „cu mână proprie”, cum era şi acest
„AUR”, prea puŃin durabil, însă expresie a unei
indestructibile speranŃe .
E greu de spus sub care dintre semnăturile din
„AUR” se află Eusebiu Camilar. În urma
consultării unor surse** şi procedând prin
eliminare, se poate trage concluzia, desigur
provizorie, că Eusebiu Camilar ar fi putut semna
cu unul dintre următoarele pseudonime, ai căror
posesori au rămas neindentificaŃi: Pyronn, Don
Jeno, Ionel Brunetul, Burghez, Wally-Wa, Mitzicu
din CernăuŃi. Câteva pot fi eliminate prin logică
simplă, şi anume: Ionel Brunetul, pentru că nu
corespunde „semnalmentelor”: Eusebiu Camilar
era şaten cu ochi albaştri. Nici „Mitzicu din
CernăuŃi” nu i se potriveşte, indicaŃia toponimică
e prea clară. „Burghez” ar putea să-l reprezinte
doar ca oximoron ironic, ştiut fiind de unde
provenea, iar Wally-Wa pare să fie transcrierea
preŃioasă, în stilul epocii, a unui diminutiv banal
(Vali). Rămân, aşadar, Pyronn şi Don Jeno. Înclin
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spre numele filozofului sceptic Pyrrhon din Elis.
Poate că o mărturie tardivă sau o altă sursă va
putea lămuri misterul.
Deşi numerele revistei nu sunt datate, se
deduce că al doilea a apărut în decembrie 1932,
deoarece al treilea, publicat, probabil, în ianuarie
1933, poartă menŃiunea [anul] II. Odată cu
apariŃia celui de al doilea număr, revista şi-a
schimbat tematica, anunŃându-se drept „revistă
familiară”, revistă pentru întreaga familie.
Adresa rămăsese aceeaşi, se schimbase doar
numele redactorului, care era în acelaşi timp şi
proprietar: Alex. Beck, de fapt acelaşi Liviu Nera
din numărul inaugural. Pe parcursul a două
numere, revista şi-a pierdut, aşadar, caracterul
umoristic, deşi a păstrat titlul care îl presupunea.
Totuşi, nemaifiind a „AsociaŃiei Umoriştilor
Români”, se pare că „aurul” trebuia căutat în altă
parte.
Şi iată unde. În numărul special de Paşti, pe
lângă o poezie adecvată momentului, semnată cu
transparentul pseudonim, de asemeni adecvat,
„Dinu CredinŃă”, şi alte poeme în aceeaşi
tonalitate, apare un „Îndemn către cititori”:
„ColaboraŃi la pagina ‚Fapte petrecute’ povestind
un episod din viaŃă. Începând cu numărul viitor am
hotărât înfiinŃarea unui concurs cu premii, având
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ca subiect ‚Balada aurului’. Premiile se vor
decerna după votul cititorilor.” Din păcate,
„revista familiară”, care îşi anunŃa apariŃia
bilunară, la 10 şi 25 ale fiecărei luni, îşi va încheia
existenŃa în luna următoare, cu numărul 5, apărut
în preajma zilei de 10 mai, ziua regelui. Concursul
anunŃat nu s-a mai putut desfăşura. El pare să fi
avut scop comercial: vindea mai bine revista, mai
ales participanŃilor dornici să-şi vadă producŃiile
publicate, contribuind astfel financiar la
apariŃiile următoare. Dar, în ceea ce-l priveşte pe
Eusebiu Camilar, motivele pot fi şi altele, de ordin
sentimental, de pildă dorinŃa de a deschide în
faŃa anonimilor cu talent o poartă de acces spre
tipar. Ideea, care pare să-i fi aparŃinut, va fi
continuată în anii postbelici, când Eusebiu Camilar
avea să lucreze ca redactor la două mari
publicaŃii, „Frontul plugarilor” şi „Scânteia”.
Scrisoarea lui Eusebiu Camilar către A. Strobel
se leagă de o altă epistolă, de astă dată primită
de el, de la un alt confrate de la revista „AUR”,
Stelian Ionescu-Angel. La 10 iulie 1965, acesta îi
scria pentru a-i aminti că fuseseră colegi de
redacŃie si speranŃe. Pe vremea „AUR”-ului, în
1932, Stelian Ionescu-Angel era director de
ziare („Opinia Capitalei”, ”Opinia Bucureşteană”,
„Biblioteca Financiară”) şi autor de poezii.
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Eusebiu Camilar era atunci un nume încă
necunoscut, un personaj obscur, care muncea pe
unde găsea de lucru. Un contemporan îl descrie
aşa cum apăruse la redacŃia revistei „Şantier” ca
să-şi ridice premiul obŃinut cu un poem dedicat
solidarităŃii muncitoreşti: în faŃa tipografiei s-a
oprit o căruŃă închisă, din acelea care
transportau rufe date la spălat, şi de pe capră a
coborât un tânăr care s-a prezentat,
legitimându-se, ca fiind autorul. De la anonimatul
din 1932 până la situaŃia din 1965, „drumul”
literar al lui Eusebiu Camilar avea să fie unul
ascendent, în timp ce, destin cu sens invers,
Stelian Ionescu-Angel se definea în scrisoarea
sa drept „fostul poet şi scriitor” cu acest nume.
„ViaŃa m-a îndepărtat de la vechile mele unelte,
din 1948 şi până azi”, spunea el. Totuşi,
mărturisea că a scris, în tot acest timp, „câteva
sute de versuri pentru sertar şi sufletul lui,
„chinuit de nostalgia scrisului”. În virtutea vechii
lor legături de colegialitate, îi cerea lui Eusebiu
Camilar să-l ajute „să reintre în literatură” cu o
traducere a catrenelor lui Omar Khayyam... În
mod cert, încheind armonios spirala destinelor,
Eusebiu Camilar ar fi făcut tot posibilul să-i
sprijine revenirea, aşa cum încercase să-i ajute şi
pe alŃii, în situaŃii similare. Din nefericire, la ora
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când primea această scrisoare, care pare,
straniu, un răspuns indirect la epistola lui către
A. Strobel, Eusebiu Camilar era grav bolnav: un
cancer de origine incertă şi suspectă, apărut în
toiul unei sănătăŃi înfloritoare, imediat după
vizita la Weimar, avea să-l doboare peste puŃin
timp, la 27 august 1965. Apucase să îşi vadă
tipărită cartea „Povestiri eroice”, testamentul lui
literar, expresie a propriilor speranŃe că va veni o
vreme mai propice scrisului decât epoca prin care
răzbătuse el, fără a izbuti să atingă lumina
nădăjduită.

≈≈
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Facsimilul scrisorii lui Eusebiu Camilar către
A.G.Strobel, 17 aprilie 1965, Bucureşti

________
*Eusebiu Camilar avea să plece, la jumătatea lunii mai,
cu o delegaŃie de scriitori, la manifestările organizate
la Berlin şi Weimar, cu prilejul a 20 de ani de la
victoria asupra fascismului.
**Mihail Straje, DicŃionar de pseudonime, Editura
Minerva, Bucureşti, 1973; DicŃionarul general al
literaturii române, Editura Univers Enciclopedic,
Bucureşti;
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