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ARGUMENT 

 
 

 Când la sfârşitul anilor ’80 Mihai Moşandrei îmi încredinţa, 
testamentar, păstrarea şi publicarea manuscriselor sale literare 
rămase netipărite, şansele de a realiza acest proiect îmi păreau pe 
cât de sigure pentru prima sa doleanţă, pe atât de nesigure pentru 
cea de-a doua. Nu tot ceea ce scriitorul bătuse la maşină, cu o înde-
lungată migală, putea fi acceptat, în optica oficialităţilor timpului, 
spre a fi editat.  

 Vremurile s-au schimbat şi dintre articolele sale, răvăşite de 
ani şi instabilităţi ale soartei, am ales câteva pentru această carte. 
Unele, texte care au mai fost publicate, apar acum în versiuni noi, 
necunoscute cititorului. Altele, inedite, aduc în prim-plan imaginea 
unei conştiinţe care n-a făcut niciodată vreun rabat, deşi ultimul 
veac – pe care poetul l-a străbătut de la un capăt la altul – a silit 
multe capete să se plece. 

 Dincolo de tot ceea ce ele conţin, paginile acestei cărţi 
rămân impresionante prin cel puţin câteva coordonate: căldura 
evocării celor apropiaţi, dimensiunea suferinţei din închisoarea 
politică, strigătul disperat împotriva cenzurii scrisului şi, deasupra 
tuturor acestora, năzuinţa Libertăţii. La rândul ei, corespondenţa 
poetului pune în lumină credinţa fermă a unui om în valorile binelui 
şi ale frumosului, intuind că răul care s-a întins peste România 
începând cu jumătatea veacului XX  nu poate fi veşnic. Timpul i-a 
dat dreptate. 

 Recitind aceste „file regăsite“, l-am reîntâlnit pe Mihai 
Moşandrei aşa cum l-am cunoscut dintotdeauna. Ceea ce îmi 
destăinuise cândva, în lungile noastre întâlniri câmpulungene, am 
redescoperit în paginile sale, intact şi nealterat. De aceea am 
senzaţia că despărţirea noastră provocată de efemeritatea trecerii 
fiecăruia prin această lume, de fapt, n-a avut loc niciodată. 
Continuăm să fim alături, dânsul acolo şi eu aici... 

 
 Adrian Săvoiu 
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CONFESIUNI LITERARE 
 
 
 
 

CASA AMINTIRILOR∗ 
 
 

 
 Cele care au fost rămân aşa de 

 frumoase, pentru că nu mai sunt 
 Mihail Sadoveanu 
 
 
În frământarea veşnică a vieţii, în luptele de continue prefaceri 

şi schimbări, ce se cheamă altcum progres şi civilizaţie, în mijlocul 
acestui fatal „mutatio rerum“ – de la o vreme, tot mai grăbit – rămân 
totuşi înapoia generaţiilor plecate monumente, obiecte de artă, 
bijuterii sau uneori simple gânduri plămădite în manuscrise şi cărţi. 
Arheologilor, istoricilor, criticilor de artă sau literari, poate uneori 
simplilor amatori de „trecut“, le rămâne sarcina de a dezgropa aceste 
tezaure, de a le caligrafia, de a le aşeza în muzee sau antologii în 
scopul învierii altor vieţi omeneşti, pierdute, şi totuşi cât de 
interesante uneori!... În felul acesta prezentul se va îmbogăţi, el fiind 
veriga totdeauna ancorată în trecutul pe care se sprijină. Din acest 
lanţ nesfârşit, ale cărui toarte uneori se sfarămă sau se rătăcesc de-a 
lungul secolelor, se încheagă însă conştiinţa naţională şi cultura unui 
popor destinat să intre în istorie. 

În primul rând, relicvele de artă sunt toate acele pietre, ce mai 
mici ori mai mari, cu toatele de-a lungul frământărilor sociale, 
formând un bloc, pot da o explicaţie mai completă edificiului nostru 
de azi. Aşa bunăoară, pelerinului chiar distrat ce ar rătăci printre 
clădirile paralelipipedice cu multe etaje, cu balconaşe şi geamuri, ale 

                                                 
∗ Text reprodus după manuscrisul dactilografiat şi semnat de autor la 5 mai 

1967. 
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Câmpulungului de azi al Muscelului, n-ar putea să-i rămână neobser-
vată pe str. Negru-Vodă, la numărul de azi 184, în fundul unei ogrăzi 
largi, o casă veche, de stil arhaic românesc. Construită în jurul anului 
1800, trecută în proprietatea d-nei Mathilda Nanu – azi locuită de 
străini – ea a fost cândva restaurată de către soţul ei, medic profesor, 
sub îngrijirile cunoscutului arhitect de specialitate Iotzu, păstrându-i 
toate liniile vechi de casă românească. Probabil restaurarea trebuie să 
se fi petrecut în jurul anului 1900. Fericit inspirat în restaurare, 
clădirea păstrează în întregime zâmbetul pitoresc, stâlpii, scările şi 
pridvoarele, pe cât a fost posibil, ale epocii de atunci. 

Pe această străveche casă bătrânii câmpulungeni o individua-
lizau sub denumirea de „Casa Nanilor“; familii ce au locuit-o de-a 
lungul tot veacului trecut, fără s-o mai poată însă păstra şi acum. 
Clădire misterioasă şi visătoare, în aşezarea ei în fund de ogradă, 
ascunde încă sub geamlâcul acoperit de iederă, sub porţile de stejar 
zăvorâte, povestea nu numai a unei familii, dar şi a unui trecut 
hieratic, contemplativ, şi atât de deosebit de prezentul zilelor noastre, 
atât de trepidant şi dinamic... 

Dacă notez aceste lucruri e fiindcă, mic copil, am surprins-o 
încă, fâlfâind, în clipele ei de fericire. Dar cu cât vremea va trece, cu 
cât clădiri cu numeroase etaje se vor ridica jur-împrejurul ei, cu atât 
ea, mai firavă şi delicată, se va turti mai mult, asemenea unei cochilii 
cenuşii, descoperită parcă din alte ere. Stilul delicat de casă 
muntenească, cu pridvor larg, susţinută pe stâlpi fini de stejar, în 
formă de lujere florale, uşa gârliciului, mânăstirească, încheiată în 
faguri de albină, poarta de intrare cu fiare ciocănite în scânduri 
masive dau destul de clar o idee asupra clădirilor din acea epocă şi a 
fostei prime capitale a Ţării Româneşti. Privind-o cum creşte în 
fundul ogrăzii verzi, în zilele mai liniştite ale lui cuptor, îmi apare azi 
ca o mărturie încă vie a fostelor familii burgheze de altădată şi a unor 
oameni cumsecade ce au adus modestul lor prinos, unii dintre ei 
cârmuirii ştiinţei, iar alţii artelor sau literaturii româneşti. 

Dacă asemenea personajelor din basme, cu o mână fermecată, 
aş trage perdeaua prezentului într-o parte, un val solar ar năvăli jur-
împrejurul meu, mistuind totul. Iarba din curtea mare ar creşte 
reavănă şi mustoasă, iar un mălin centenar ar izbucni din pământ, în 
colţul străzii, trimiţând parfumul lui amar şi frunzele însângerate de-a 
lungul pridvorului liniştit ce aştepta mereu oaspeţi. Lângă uşa de 



 9

intrare a casei, un pin-păun o veghea atunci, încă mic, ca o santinelă 
cu arma la umăr. Despărţit în dreptul ogrăzii din faţă, printr-un gard 
minuscul, se întindea plină de linişte o grădiniţă cu trandafiri de 
dulceaţă, cu peri bergamuţi şi privighetori. Pe la mijlocul lui 
septembrie bergamotele începeau să se legene, galbene şi mustoase, 
la soare. Sub aceşti pomi, la umbră, creştea merişorul cu flori coriace 
şi lucioase, sub care se adăposteau familii numeroase de melci, fiind 
feriţi de dogoarea soarelui... Revăd azi înaintea mea totul... 

Era o zi superbă de vară, uşa de la scară, în stejar masiv, se 
deschidea scârţâind foarte greu; în lumina ei, îmi apărea primul meu 
prieten de jocuri, Dan Barbilian, unul şi acelaşi cu poetul de mai 
târziu, Ion Barbu. Mă lua de mână. Din verandă furam două taburele 
şi dădeam buzna în grădiniţa cu trandafiri de dulceaţă, cu fluturi viu 
coloraţi – parcă de căldura verii, cu tot felul de gângănii şi melci La 
brusca noastră intrare, după câteva iuţi acrobaţii printre tulpinile 
trandafirilor, codiţele roşii şi privighetorile se făceau nevăzute. Cei 
doi băietani, în vârstă de opt-nouă ani, schimbau între ei primele 
întrebări în legătură cu ştiinţele naturii. Ochii lor proaspeţi şi 
sensibili erau uimiţi de viaţă, de multiforma ei varietate; dar 
gândurile ştiinţifice se spulberau deodată repede, schimbate pe zmee 
turceşti din hârtie îndoită, şi care trebuia să se înalţe deasupra uliţei 
pe care nimeni nu circula la acea oră, sau vântul hai-hui, iar alteori 
doar noi pentru a scotoci prin buzunare arşicele sau ichiurile 
îngreunate de plumb.  

În acel îndepărtat timp, în jurul uliţelor, plutea o tăcere de ţară, 
o tăcere paradisiacă...La orele meselor, când pornea un şuvoi de apă 
în rigola trotuarelor, flăcăi voinici, cu tureacul suflecat până la 
genunchi şi lopeţi de lemn în mână – unii în faţa altora – începeau să 
stropească strada, aruncând vârtos ploaia peste pulberea drumului. În 
acest mod, serviciul edilităţii era zilnic la această atât de primitivă 
îndatorire a igienei publice. Acest miros de lut umed ne plăcea nouă 
copiilor, dar mai ales când pe muscele îşi făcea intrarea triumfală în 
oraş câte un car cu boi, doldora de fân în floare. În urma lui lăsa un 
miros puternic, aroma celui mai fin parfum „Coty“ sau „Houbigand“, 
şi după care îl văd pe Dan fugind cu capul pletos dat pe spate, 
dilatându-şi nările, bătând din palme şi chiuind: „Iată Raiul!... “ 

Cu ochii lui mari şi verzi, cu un ten alb şi cu un păr bogat şi 
negru, având în acea vreme un profil de o mare fineţe aristocratică, 
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toată lumea privindu-l spunea: „Frumos copil!...“ Mama lui, mai ales 
din această pricină, se simţea totdeauna măgulită şi mândră. În acele 
vremuri, eu mă aflam sub îngrijirile atente ale bunicii mele materne, 
Zoe Gh. Nanu, ca de altfel în toate vacanţele mari, de mai târziu. Ea 
se găsea în vizite de prietenie şi mare amiciţie cu familia 
procurorului Şoiculescu, nume sub care fusese născută d-na 
Barbilian şi mama de mai târziu a poetului-matematician, cât şi 
mătuşile lui, printre care o anumită doamnă Boncănel, plină de o 
veche distincţie şi cu un riguros protocol al sindrofiilor, care aveau 
loc săptămânal în casa ei. Musafirii acestei doamne, cu jobene, 
gambete şi jachete îmi inspirau, ca băieţandru, alături de un mare 
respect, nu ştiu de ce, şi o mare timiditate. Dunga pantalonilor 
proaspăt călcaţi, ochelarii tremurători de aur, bărbile lor napoloniene 
de un alb argintat au avut farmecul şi darul ca mult mai târziu să-mi 
inspire o poezie cu titlul Musafirii doamnei Boncănel, şi de care Ion 
Barbu – prietenul meu de copilărie – a făcut totdeauna mult caz, 
fiindcă de mic, ca şi mine, cunoscuse acest salon cât şi pe aceşti 
pretenţioşi „dandy“. 

Vechile amintiri ale copilăriei de atunci îl făceau probabil mai 
târziu pe Barbilian ca ori de câte ori mă întâlnea pe la cafeneaua 
„Capşa“, să mă cheme – singurat cum era – lângă masa lui, şi să-mi 
ofere, cu toate împotrivirile mele, câte un şvarţ parfumat şi cald. Ca 
să mă pot „răzbuna“ de atâta generozitate, l-am schiţat, văzut de 
mine, în placheta de poeme în proză Lisimah, sub masca zeului 
Varuna.  

Dar revenind, poate că trebuie încă precizat că mama-mare a 
mea, născută Ion Enache Hristodor, era şi mama a cinci băieţi: 
Dimitrie, cel mai mic, şi poetul de mai târziu, Constantin, medic al 
Teatrului Naţional, şi un intim al lui Liviu Rebreanu, Gheorghe şi 
Nicolae, morţi foarte tineri, cât şi a lui Ion, cel mai mare dintre copii, 
savantul clinician şi profesor de mai târziu, şeful respectivei secţii la 
spitalul „Colţea“ din Bucureşti, cunoscut de clienţi sub numele sub 
care iscălea, de Nanu-Muscel. Singura fiică a fost maica mea, şi cea 
mai mică dintre copii, cea iubită şi răsfăţată de părinţii ei, unica fată 
după atâţia flăcăi. Bunica mă iubea şi ea mai mult decât ar fi trebuit, 
tot sub pretextul că eram primul ei nepot. Era o femeie măruntă de 
statură şi vioaie, cu ochii mari şi migdalaţi, plini de inteligenţă şi 
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cumpătare. Harnică precum o furnică şi inimoasă ca o albină, robotea 
toată ziulica cu cele ale gospodăriei sau primea veselă musafirii 
numeroşi la sindrofii.  

Acest Ion Hristodor, părintele ei, fiindcă Zoe era unicul copil, 
era deci, prin forţa lucrurilor, şi tatăl-mare al poetului Dimitrie, şi 
care prins de dor, în prizonieratul de război de la Straslund, din 
Germania, trebuia să exclame, chemându-l: 

Hristoadere te scoală, vezi cine plânge acasă?  
(Cuibul părăsit) 

Dimitrie Nanu – trebuie amintit – fusese încercuit cu întreaga 
lui unitate de infanterie în septembrie 1917, în luptele dârze de la 
Cocorăştii-Mislea împotriva germanilor cotropitori. În următoarele 
strofe ale aceluiaşi poem ne spune: 

Şi-atuncea din odihna şi-ngheţul împietririi 
Ca flăcări verzi se urcă două năluci în sus, 
Iubirea mea le vede, căci graniţa iubirii,  
Nici moartea între mine şi umbra lor n-a pus... 
 
Coboară-încet bunicii şi tremurând alături 
Se duc chemaţi de dorul străvechiului cămin,  
Pe-o noapte în-care ceaţa se-aşterne pături, pături,  
Şi-auzi pe prunduri apa, cum lunecă-n suspin. 

     (Cuibul părăsit) 

E vorba deci, aici, de bunicii poetului, Păuna şi Ion, soţul ei, 
înmormântaţi în dealul cimitirului „Flămânda“, cum clar reiese din 
contextul poeziei. Fapt autentic însă era că numai mama poetului – 
Păuna – era înmormântată în glia cimitirului, în vreme ce soţul ei, 
Ion Enache Hristodor, repauzează în ograda sfântului lăcaş, ca 
ulterior ctitor al bisericii „Muceniţa Marina“ din Câmpulungul 
Muscelului. Rămăşiţele lui se odihnesc vegheate de o stelă funerară 
din marmură albă, pe care sub o cruce delicată, un înger în 
basorelief, mişcându-se în linii suple, dintr-o trâmbiţă, sună Învierea 
de Apoi. Mai de preţ decât banalul: „Trecătorule, nu trece! ... “ etc..., 
cuvinte înscrise pe dala funerară, sunt anumite date ce lămuresc pe 
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trecătorul oprit o clipă în loc pentru descifrarea vechiului trecut 
românesc din acest oraş:  

„În memoria lui Ion E. Hristodor, 
născut la 22 dec. 1809, 

repauzat la 22 martie 1873, în etate de 63 de ani.“ 
Un alt fapt, poate mai puţin cunoscut, e că acest bunic matern 

al poetului Dimitrie Nanu era un aromân din Macedonia, dar a cărui 
familie de zeci de ani era stabilită în vecinătăţile Castoriei sau 
Bitoliei. Avea acolo vii întinse cu struguri dulci, şi de care a trebuit 
să se despartă prin jurul anului 1820, sub prigoanele sângeroase ale 
Semilunei împotriva creştinătăţii, deci şi a românilor macedoneni.  

Ca ortodox şi bun român, el a transformat în pripă toate aceste 
podgorii în mahmudele şi lire turceşti de aur şi pe un cal voinic, cu 
pistoale la brâu şi sunătorii la coburii şeii, nu fără de peripeţii, a 
trecut Balcanii şi Dunărea, stabilindu-se în locul înconjurat de munţi 
şi ferit de hoarde, tocmai în Câmpulungul Muscelului, fostă primă 
capitală de scaun domnesc. Aici se simţea parcă mai ocrotit, în 
umbra numeroaselor biserici care se ridicau jur-împrejur, de pajurele 
valahe ţinând crudea în cioc, cum şi de înălţimea locurilor ce 
probabil îi aminteau puţin şi de Castoria natală.  

Aici la Câmpulung se căsătoreşte cu jupâniţa Păuna Gogu, 
după ce cu aurul luat de pe viile vândute cumpărase o pereche de 
case, în acest oraş: „Casa amintirilor“ şi o pădure de câteva sute de 
hectare, „Goleasca“, de la boierii Goleşti, precum şi mai multe 
grădini, împrunate, pentru fabricat ţuică, în comuna Berevoieşti şi 
cătunul Oţelu. 

Chipul rumen al acestui străbunic al meu a fost de altfel 
admirabil pictat în ulei, împreună cu al soţiei sale, Păuna, în jurul 
anului 1860, de către un pictor austriac – Michell. Aceste tablouri 
perfect conservate şi azi se găsesc, dacă nu mă înşel, în păstrarea 
rudelor repauzatei doamne Matilda Ion Nanu-Muscel. Pictorul acesta 
de mare talent – cum se poate vedea nu numai din modul clasic cum 
a pictat mâinile, dar şi din felul cum a reuşit să redea bijuteriile în 
toată strălucirea lor – făcea plimbări prin Orient, cu penelul şi paleta, 
oprindu-se pe la porţile avute, pictând oamenii înstăriţi şi cu vază de 
pe aceste tărâmuri. 

În cadrul aurit, pe un fond ruginiu, Hristodor arată o faţă albă, 
grăsulie şi rumenă, cu o privire liniştită, în autoritatea ei. Din totul 
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reiese mulţumirea de felul cum dăduse lupta cu viaţa. Decorul era 
acum domolit, în timpurile tihnite şi patriarhale, nimic nu se putea 
clinti de la locul lui fără voia stăpânului. Tot românul era stăpân la el 
acasă. În mâna dreaptă, după obiceiul oriental, şi probabil sub 
plictisul pozei, ţinea grele metanii de chihlimbar. Sub giubeaua 
îmblănită cu vidră, purta un brâu alb împletit, de lână. Capul 
descoperit arăta calviţia cincantenarului bine hrănit. Atunci când 
vorbea despre el, fiica sa Zoe, ca şi toţi nepoţii de altfel îl numeau, 
spre deosebire de tata-mare patern, tata-moşu. 

Cealaltă cadră, la fel de frumos aurită, şi în aceeaşi mărime 
naturală, înfăţişa pe soţia lui, mama Păunica. Era îmbrăcată şi ea, 
pentru a poza renumitului zugrav, în haine de mare gală. Avea păr 
frumos dichisit, negru lucios, despărţit printr-o cărare ce acoperea 
strâns la spate ceafa şi urechile. Buclele erau acoperite cu un testemel 
şi o panglică lată, de mătase verde, muarată de umbre. Urechile 
purtau cercei grei, iar sub ochii prelungi, cu priviri adânci şi blânde, 
parcă mă privea, ori de cîte ori încercam să mă oglindesc în 
limpiditatea lor. Liniştita fixitate a privirii mă făcea s-o admir multă 
vreme. În mâinile slabe, cu degete lungi, purta giuvaiere de preţ, şi la 
un deget un smarald uriaş, de un verde întunecat, era sertisat într-o 
broderie de aur.  

Aceşti străbuni, pe care eu niciodată nu i-am cunoscut, prin 
hainele şi decenţa cu care le purtau, m-au impresionat încă de mic 
copil. De câte ori păşeam pragul salonaşului vişiniu, privindu-i, părea 
că şi ei mă privesc. Obsesia probabil a fost de lungă durată până în 
clipa când, repictându-i cu sufletul, la rândul meu, am putut scrie: 

Chipuri de sub cadre uitate... 
Soarele singur prin moarte 
Şi veştejite saloane, 
Veghează linişti bogate. 
 
De zâmbetul vostru rece, 
Cine acum mă desparte? 
De vişinii negri sub geamuri 
Şi visul atât de departe?... 

   (Inscripţii pentru străbuni) 
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Dar dacă obiectele şi lucrurile celor de mult duşi rămân 
deseori intacte, precum o casă, o bijuterie, un evantai, o tabacheră, 
ceea ce însă nu poate fi ţinut pe loc e acea implacabilă atmosferă din 
trecut, formată din acei oameni visători sau energici, având totuşi cu 
totul alte concepţii despre viaţă. Aureola vie a acelor oameni, ce nu 
mai sunt şi care erau mai ales cufundaţi într-o ambianţă patriarhală 
de datini şi obiceiuri, pe care mulţi dintre cei de azi, în derâdere 
nesăbuită le numesc „superstiţii“, era plină şi de poezia pregnantă şi 
vie, trăită la tot pasul, şi pe care vremurile noastre par a fi dizolvat-o 
sub un ştiinţificism şi raţionalism egoist şi uscat, şi în care la drept 
vorbind, visul şi fantezia nu prea au ce căuta. 

Am impresia deseori că la un capăt opus al unei alte civilizaţii, 
spiritul tehnic şi legat materiei până la înrobire, devorează pe zi ce 
trece, tot mai repede, muzica, credinţa şi visul secolelor trecute.  

Despre aceasă casă bătrână a amintirilor, în care, cum am 
văzut, s-au născut toţi copiii lui Gh. Nanu, poetul Dimitrie, tot din 
prizonierat, cuprins de un dor năvalnic, a mai scris sub o inspiraţie 
mai mult picturală:  

În jurul casei mele nu sunt parcuri,  
Fântâni zvârlind coloanele de ceaţă, 
Întunecate colţuri de verdeaţă, 
De unde Cupidoni să-ntindă arcuri. 
 
Doar un mălin, la poartă, primăvara,  
Revarsă pe ferestre mirodenii,  
Când clopote-argintii chemând la denii,  
Împrăştie fiori de taină, seara... 

    (Un cuib) 

Într-o atmosferă deci de cuvioşie şi evlavie, de înaltă mai ales 
moralitate, cu un fel de respect „mistic“ pentru datinile strămoşeşti, 
într-un mediu intelectual de ridicate idealuri naţionale, poetul 
Dimitrie Nanu şi-a format sensibilitatea şi caracterul, de altfel ca şi 
toţi fraţii lui.  

Părintele său era negustor şi om de vază în oraş, dar şi un 
evlavios cărturar, fiindcă nu era duminică sau sărbătoare bisericească 
fără să nu treacă cu lumânări în mână pragul de mult târnositei 
„Muceniţa Marina“.  
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Maica sa, Zoe, sub mari icoane de argint ce apărau căminul, 
întreţinea zi şi noapte rubinul aprins al candelei, sub care în zori şi 
asfinţit, cădea în genunchi să se roage Aceluia ce ţinea sub puterea 
lui soarele şi pământul, alături de soarta lumii. Tatăl poetului, în 
afară de îndeletnicirea comerţului – mai ales prin interpuşii săi – se 
ocupa, cum era destul de obişnuit în acele vremuri, şi de... politică. 
Fusese de mai multe ori ales deputat în Adunarea Naţională, şi era 
unul dintre intimii de casă ai lui Lascăr Catargiu. Momentele mai 
impresionante de atunci erau când, împreună cu alţi mari negustori ai 
oraşului, se ducea cu „diligenţile“ la Braşov, să cumpere marfă. 
După mai multe formalităţi de rigoare, făcute la vama Giuvala, trecea 
munţii pentru mai multe săptămâni în bătrâna împărăţie austro-
ungară, spre a cerceta mai ales faimoasa „braşovenie“, ca nicăieri în 
altă parte mai trainică. 

Gheorghe Nanu era mai ales cunoscut ca un om de o bunătate 
proverbială, şi bun prieten cu actorii şi scriitorii acelor vremuri. Pe 
deasupra, ştia multe arii şi cântece, pe care le fredona cu o adevărată 
virtuozitate. Fiind încă destul de mic, mi-l amintesc totuşi când mă 
lua pe genunchi, deasupra unui pantalon totdeauna proaspăt călcat, 
să-şi cânte aria atât de la modă pe acea vreme: „Frumoasa din 
Bezdad”. Tata-mare era şi un bun cunoscător al sufletelor omeneşti, 
al obiceiurilor pământului, cât şi al cântecelor populare cu care 
lăutarii deschideau dansurile pe la onomasticile ţinute cu atâta 
punctualitate. Tradiţia cu orice preţ trebuia însă respectată, fiindcă 
însuşi nonconformistul poet, cu toată marea lui dragoste faţă de 
literatură, încă din juneţe, a trebuit în faţa voinţei paterne să 
capituleze şi să studieze nu literele, ci... dreptul. 

Dimitrie Nanu şi-a licenţa în Bucureşti, în anul 1900, având 
drept subiect de teză: „Adopţiunea în dreptul roman şi român“. Firea 
lui însă, cu puternice vocaţii literare, după mai multe peregrinări pe 
la Gand şi Bruxelles, îl metamorfoză până la urmă în dascăl de limba 
franceză, rol în care peregrină pe la mai multe licee din Moldova. 
Bârladul îl ospitaliză pentru mai mult timp, loc unde deveni şi bun 
amic al lui Emil Gârleanu, şi pe care mai târziu avea să-l aducă la 
Câmpulung, întemeind împreună revista literară „Făt-Frumos“. 
Totuşi, Dimitrie Nanu nu se simţea mulţumit aşa departe de ai lui, 
oraşul natal obsedându-l.  
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Muscelele, liniştea, confortul casei părinteşti, duioşia fraternă, 
nu le putea găsi în Moldova... Iată-l deci acum, laborant în farmacia 
lui Gabriel Dimitriu din oraşul natal, frecând de zor, în şorţ imaculat, 
diferite prafuri farmaceutice, ori cântărind în balanţe minuscule, de 
mare precizie, pilule medicinale. Firea lui însă neliniştită nu-l făcu să 
zăbovească mult nici la Câmpulung şi fugi din nou la Bucureşti, ca 
să termine cariera de mic funcţionar, ca bibliotecar la Ministerul de 
Industrie şi Comerţ din Capitală. Spre marea lui mulţumire, reuşeşte 
chiar să aibă o căsuţă mică în cartierul Floreasca, în parcul Cornescu, 
str. C., nr. 8. O lege permitea funcţionarilor bătrâni şi săraci ca, prin 
reţineri lunare pe salarii, să obţină creditul necesar spre a-şi clădi 
case, care după câteva decenii le rămâneau în plină proprietate.  

Dar pe unchiul meu, poetul, nu-l pot mai bine desprinde 
înaintea ochilor decât reîncarnându-mă în frageda vârstă a copilăriei, 
băieţel de opt-nouă ani, în ograda caselor bătrâneşti, având ca 
program: Hoinăreala!... Mă văd în vacanţa mare, în nesfârşita vară, 
în ograda verde de altădată şi care aştepta coasa. Lângă mine, căruia 
îi întindeam ramura de prun – un pui de căprioară, delicat şi uşor, ca 
un puf de păpădie. Îl aduseseră pădurarii de pe munţii Băratu sau 
Iezer, dăruindu-l tatălui meu, la acea vreme şef de ocol silvic. Puiul 
de căprioară mă urma în tot locul, asemenea unui căţeluş, scoţând din 
botul lui de catifea neagră un ţipăt ascuţit, abia perceptibil, dar care 
făcea pe toţi copiii mahalalei să se grămădească buluc în porţile 
noastre şi unde apoi zăboveau ore întregi. 

Unchiul, poetul, matinal, lucra în veranda casei, cu bucurie şi 
sârguinţă, zi de zi, la nişte lucrări literare, care, spre necazul mamei 
Zoe, nu-i produceau nici un sfanţ. Dar deodată, iată-l tulburat! Îl 
zăresc pentru o clipă lăsând manuscrisele, venind lângă pălimar şi 
făcându-mi din mână semne disperate. În geamlâcul pridvorului se 
prinsese iarăşi, încercând să-l străbată, un cintezoi cu pieptul vişiniu. 
Ameţit, se zbătea acum pe jos... dar iată că, mai iute decât mine, 
unchiul îl prinde. Ştiind cât de mult îmi plăceau păsărelele cerului, 
mi-l oferă în grabă, însă cu condiţia ca, după ce îl mângâi şi-l sărut, 
să-i dau drumul. Fericirea cea mai mare a oamenilor şi a 
zburătoarelor – nu uită el niciodată să adauge – e... Libertatea!... 
Făcându-i voia, dar descumpănit în sufletul meu de această libertate, 
sărutam cinteza pe fulgii ei calzi, apoi îi dădeam drumul să se 
topească în albastrul azurului...  
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Unchiul Dimitrie era un om bine legat, dar mărunt de statură. 
Purta o barbă asiriană, neagră şi deasă, sub o privire blajină, dar 
adesea extrem de distrată. Deasupra ochilor cu priviri reflexive, urca 
o frunte fină, sculptată în cel mai curat ivoriu, acoperită foarte puţin 
de un păr mătăsos şi rar. Cât de neatent l-ai fi privit, bănuiai în el 
numaidecât un visător. Avea un suflet sfios, şi niciodată nu l-am 
văzut cerând pentru el ceva, nu numai bunilor prieteni, dar nici 
părinţilor. Fixat pe cele mai abrupte creste ale unei moralităţi austere, 
privea numai spre Dumnezeu, toate pornind de la El şi toate 
terminând în El. Întreaga lui operă lirică, cred, nu e decât o rezultantă 
a acestui fel stoic de a fi. Oricine l-ar fi putut studia şi pătrunde mai 
în adâncime şi-ar fi putut uşor da seama că punctul de gravitaţie al 
întregii lui fiinţe era înălţimea etică.  

Natura, În nostalgia unui cămin, Patria, Umanitatea, 
Dumnezeu, ciclurile în care era împărţită opera sa lirică, din fiecare 
izbucnea acea superior omenească refulare a instinctelor, supusă 
comandamentelor etice şi creştine. La acest ascet, din proprie 
convingere, însuşi lirismul său, ca oglindire a personalităţii eului 
devine nud în exprimarea lui lapidară şi clasică, susţinut mai mult de 
o ritmică interioară a versului decât de strălucitoare imagini sau 
picturale metafore. Scriitorii lui preferaţi erau clasicii universali, pe 
care căuta să-i înţeleagă şi să le pătrundă cât mai mult gândul şi 
operele. Homer, Dante, Shakespeare, Goethe, alături de cei francezi, 
din care traduce în versuri, în mod magistral, din Corneille şi Racine. 
Limba de traducător era de o precizie şi o perfecţie rară, ce mergea 
de altfel atât de bine cu nuditatea expresiei lui literare. Andromaque, 
Britannicus, Phèdre sunt traduceri în versuri de nimeni încă depăşite 
la noi până în prezent. Limba lui Racine, în eleganţa ei de un straniu 
inefabil, nu e cu nimic deformată sau înstrăinată. Din Corneille a 
tradus Cinna şi Polyeucte, şi care ar trebui să se găsească, după 
indicaţiile date de traducător puţin înainte de moarte, în arhiva 
Teatrului Naţional din Bucureşti. În acest scop, el le încredinţase lui 
Mihail Sadoveanu prin anul 1930. Ilustrul prozator pare să le fi depus 
cu toată grija la locul indicat; dar după aceea...?  

Gânditorii şi filozofii preferaţi de el erau Kant, Schopenhauer, 
Carlyle mai ales, cu faimoşii lui eroi. Când mult mai târziu 
devenisem şi eu la rândul meu student, şi mă găseam în vacanţele 
cele mari la Câmpulung, în apropiere de orele mesei, ce uneori 
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întârziau să sosească, mă chema cu insistenţă să-mi citească din 
tragediile traduse proaspăt, de pe hârtii pe care cerneala abia se 
uscase. Atunci, de atâta frumuseţe lirică şi etică omenească, ochii i se 
umezeau de lacrimi, fiind forţat să facă o pauză lungă spre a-şi relua 
lectura. Luptele interioare etice ale eroilor, în care se zvârcolea o 
întreagă umanitate, îl doborau. Având însă o fire de modestia unui 
adevărat sfânt, cu o sensibilitate ascuţită din care ea iradia, tempera-
mental, de fapt era un „refulat“, mai ales înaintea poftelor şi plăcerilor 
omeneşti banale ori infantile.  

Cred că tocmai din acestă cauză nicăieri nu s-a autoportretizat 
mai bine decât în poezia lui Sfiosul sau mai ales în Lacrimi: 

Lacrimi? Să nu le-arăţi la nimeni, 
Să nu le ştie nimeni... 
Ascultă-le cum picură în tăcere, 
Când singur stai la vatră; 
Să nu le ştie nimeni. 
Căci sau găseşti o inimă de piatră, 
Sau inima de frate spre care te îndreptezi 
Se umple, se înfioară de întreaga ta durere... 
La ce s-o întristezi? 
Vrei tu o mângâiere, 
O izbăvire vie? 
Aşază-te în genunche cu desnădejdea-ţi mută. 
Şi singur, numai Lui, 
Tot ce-ţi apasă gândul, ca un copil să-i spui. 
Doar numai El pe lume a mai simţit şi ştie 
Ce-nseamnă o durere nemărginit tăcută, 
Ce inima sfâşie. 

(Lacrimi) 

Aceeaşi unitate de caracter, aceeaşi atitudine în faţa nimicniciei 
acestei vieţi, şi pe care o păstrează până în ultimele clipe ale ei:  

Ce bine mi-i aşa:  
Neplâns şi neiubit de nimeni 
Moartea mea,  
Să nu trezească nimăni,  
Nici o durere... 
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O, de m-aş strecura 
Alunecând în veşnicul abis,  
Încet, încet şi nevăzut printre mulţime... 
Nici paşii mei să nu-i audă nimeni, 
Nici uşa după mine când s-a-nchis!... 

(În ceasul din urmă) 

De fapt – poate cum poate puţini o ştiu – poetul s-a stins din 
viaţă la 12 februarie 1943, în casa bunului său nepot, în 
Câmpulungul Muscelului, str. Spiru Haret nr.1., plâns de toţi cei ce 
l-au cunoscut în mai de aproape, pentru inima lui atât de simţitoare şi 
generoasă.  

Şi, totuşi, dacă prin albăstrimea îndepărtată a vremurilor îl caut 
ca să-l pot găsi pe unchiul meu în clipele lui de cea mai mare fericire, 
nu aş alege decât două: cea dintâi, când primeşte o scrisoare şi un 
enorm buchet de trandafiri albi din partea artistei Marioara Ventura, 
atunci societara Comediei Franceze, drept mulţumire pentru imensul 
ei succes, jucând în traducerea sa, Phèdre a lui Racine, şi când 
stalurile, lojele, galeriile Teatrului Naţional fuseseră pline până la 
refuz de tot ce Bucureştii aveau mai pretenţios şi mai rafinat, mai 
entusiast şi mai tânăr la acea vreme. Rândurile de mulţumire ale 
marii tragediene pentru felul admirabil cum fusese tradusă piesa, şi 
pe care poetul le-a păstrat mult timp la el, elogiau în special 
naturaleţea tălmăcirii, versiunea totodată suplă şi precisă a 
traducătorului, ce-l obligase parcă pe Racine să fie, pentru o seară, 
autor român. Marele ei succes era datorat nu numai acestei traduceri 
fără egal, dar şi mulţumirii adânci şi sincere ce o făcuse să uite că nu 
mai juca în limba marelui clasic francez, ci în limba ţării unde se 
născuse. 

O altă bucurie adâncă din viaţa unchiului-poet, el, cu o fire atât 
de timidă şi sfioasă, atât de dezarmat pentru luptele vieţii, el, ce 
niciodată nu şi-a susţinut propriile interese, a fost pe data de 4 iunie 
1937. Atunci, la „Cartea Românească“ i-a apărut volumul de poezii 
complete, pe hârtie de mare lux, şi care deşi în editură proprie i-a fost 
premiat cu marele Premiu naţional de literatură, de 100 000 lei. La 
acel timp, recompensa reprezenta o sumă destul de importantă. 
Ministrul Cultelor şi Artelor era Victor Iamandi.  
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Cum poetul iubea mult muzica, fără de care cu greu se simţea 
mulţumit în viaţă, şi-a cumpărat un frumos aparat de radio, aparate 
ce la acea vreme abia îşi făcuseră apariţia pe piaţă în străinătate. 
Lângă această cutie muzicală petrecea ore întregi, ascultând mai ales 
muzică clasică. Mulţumit şi uitând de contrarietăţile prezentului, 
toată fiinţa lui de meloman era satisfăcută. Alteori îi plăcea să-mi 
vorbească de amicii lui buni din tinereţe, şi care se numeau Emil 
Gârleanu, Victor Eftimiu, Vasile Demetrius, A. Toma, Mihăescu-Nigrim 
şi mulţi alţii, pe care căuta să-i convingă să viligiatureze la 
Câmpulung. Aerul acesta plin de ozon stimula parcă imaginaţia, 
dându-i mai multă tinereţe scrisului. Multor artişti plastici, 
descoperiţi de el prin licee, le dădea tot ajutorul lui moral şi material 
din economii atât de modeste, şi la el, în acea vreme. Pe pictorii 
Baltazar şi Bulgăraş, pe sculptorii D. Măţăuanu şi Constantin 
Baraschi, descoperiţi de copii aproape de el, i-a sfătuit de la 
începutul carierei lor şi i-a ajutorat ca pe propriii lui copii, fiind gata 
să sară în foc când îl chemau în ajutor.  

 
* 

 
Când obosit de ani urc astăzi treptele vetustei case a Nanilor, 

ceea ce din înapoia zidurilor mi se desprind fără voia mea sunt acele 
vâlvătăi de energie spirituală ale târziilor după-amieze de vară, când 
fraţii răspândiţi tot anul se adunau în marile vacanţe la cuibul 
părintesc, înconjuraţi de cărţi, reviste şi ziare, punând în discuţie fel 
de fel de chestiuni literare, sociale, politice, medicale, religioase... 
Acolo, la umbra iederii ce îmbracă geamlâcul, în jurul unei mese 
mari de stejar, în jurul căreia erau aruncate fotolii mari de mătase, 
reuniţi ca la un adevărat cenaclu literar, fraţii studioşi şi intelectuali 
până în vârful degetelor, începeau încet, încet, să discute tot felul de 
chestiuni, cum am arătat, dar mai ales cele ce priveau actualitatea. 
Timp de ore întregi se citea şi se comentau pasaje din romane recent 
editate, poezii, ca să se alunece apoi fără de voie la probleme 
medicale ori politice... Aceste frăţeşti reuniuni erau prezidate ca 
maestru de cenaclu de dr. prof. Ion Nanu-Muscel, ca fiind cel mai 
vârstnic şi căruia îi urma un alt medic, Constantin, ca apoi în 
numărul anilor cel mai tânăr să devină poetul Dimitrie. Cea mai mică 
în vârstă şi unica fată, Maria, era totuşi omisă de la aceste reuniuni, 
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ca de altfel toate cucoanele de la acea vreme, pe care mai ales le 
preocupau gospodăria şi moda. 

Constantin Nanu din acel timp, adică din jurul anului 1930, era 
medicul Teatrului Naţional din Bucureşti, şi unul dintre cei mai vechi 
şi mai intimi prieteni de casă ai lui Liviu Rebreanu. Fire boemă şi el, 
era un obişnuit al cafenelei „Capşa“ de altădată, şi pentru marile lui 
înclinări de critic de artă, fără ca totuşi niciodată să fi scris un rând, 
era mai totdeauna înconjurat pentru vioiciunea lui spirituală de 
pictori, sculptori, muzicanţi, gazetari, poeţi etc., el preferând tuturor, 
pe maestrul Steriadi, cu care deseori îl surprindeam făcând partide 
prelungite de biliard.  

Pe poetul Dimitrie, şi căruia noi îi spuneam nenea Mitică, îl 
revăd la acele vremuri stând timid şi retras într-un colţ, cu buzunarele 
doldura de manuscrise şi reviste, iar din vreme în vreme dând 
lămuriri şi făcând precizări literare, pledoarii ce erau mai totdeauna 
de ordin tradiţionalist, mistic şi religios. Fără s-o fi mărturisit 
vreodată, avea însă un spirit limpede şi mediteranean ce era fobia 
poeţilor ermetici, fie ei cât de la modă şi cât de aplaudaţi de 
cronicarii-dandy ai vremii lor. Unitatea de măsură pentru orice nu 
putea fi, când era vorba mai ales de poezie, decât maestrul genului – 
Mihai Eminescu. 

Pe cărturarul medic profesor Ion, fratele Nică aşa cum îi 
spuneau familia şi mezinii, îl văd ca pe cel mai scund de statură 
dintre fraţi, foarte bine informat, vioi, nervos, cu pielea brună, ca de 
altfel toţi Nanii. Fruntea înaltă şi bombată era continuată de un golf 
vast al cheliei, care făcându-l foarte sensibil la curenţi îl obliga mai 
totdeauna să poarte pe cap o calotă medicală. Privirea lui scrutătoare 
şi neagră avea totuşi în adâncul ei jocuri de lumini, de o bunătate şi o 
indulgenţă infinită. Nu l-am văzut niciodată luând o atitudine de 
energie contradictorie decât în faţa marilor erori fundamentale, şi mai 
ales din partea noastră, a tineretului, lipsit complet de experienţa 
vieţii, şi care la vârsta şi inteligenţa medicului era atât de bogată. În 
faţa vreunei năzbâtii de ale noastre, îl vedeam mângâindu-şi nervos 
barbişonul cărunt şi privind fix în ochi pe cel care susţinea convins 
naivitatea, plin totuşi de un incomensurabil orgoliu juvenil, apoi 
deodată continuând pe un ton nu de poruncă, ci interogator: „Se 
poate, măi, Mihăiţă, tocmai tu?“ Şi totul atunci intra în cea mai 
perfectă ordine, sub vocea lui blândă, dar plină de autoritate, mai ales 
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sub lucirile roşii ale panglicei „Legiunii de Onoare“, ce cu multă 
plăcere o purta la butoniera hainei, mai în tot timpul. 

Îmi reamintesc iarăşi destul de clar de mâinile lui lungi, cu 
degete fine, şi cu care deseori mă palpa când cădeam bolnav. Era 
destul să mă apese cu toată puterea lor de cunoaştere perfectă a 
anatomiei omeneşti ca imediat să mă simt şi vindecat. Aşa precum un 
sculptor ţine lutul pe care îl modelează, dându-i viaţa dintre palmele 
lui, tot astfel acest ilustru clinician aluneca, măsura, ciocănea cu 
degetele lui savante, descoperind cu precizie răul ascuns, dar 
înşelător deseori pentru noi. În adevărat intelectual – ce fără de 
reviste şi cărţi nu poate trăi nici o clipă – era în oricare loc s-ar fi 
găsit, urmărit ca de umbre de opusuri, de volume, de reviste şi 
broşuri medicale, mai ales franceze.  

Pe masa de stejar – îmi amintesc cum la aceste şedinţe mai 
ales – se ridicau în vrafuri „Revue des Deux Mondes“, „Le Temps“, 
„Mercure de France“, „Viaţa Românească“, „Convorbiri literare“ etc. 
Mai toate erau citite cu luare aminte din pagină în pagină, având 
unele pasaje subliniate cu creionul roşu, idei probabil interesante 
asupra cărora îi mai plăcea să revină, mai ales pentru claritatea 
adevărului conţinut şi atât de frumos exprimat.  

Pe acest unchi cărturar îl auzeam în discuţiile lui deseori 
vorbind cu o adevărată evlavie de foştii lui iluştri dascăli francezi ca: 
Peter, Potain, Landouzy, Marfan etc. Templul lui Hippocrate avea la 
temelia lui pe toţi aceşti medici, ca pietre de razim. În biroul său 
medical din Bucureşti, fotografiile lor, cu dedicaţii călduroase, le 
păstra spre a-şi găsi în munca lui energia şi sacrificiul cerut zi de zi la 
căpătâiul sutelor de bolnavi. În sufletul acestui om de ştiinţă nu se 
pietrificase totuşi inima, aşa cum, mai ales azi, se petrece printre 
mulţi medici. Inima lui răspundea oricărei adevărate dureri omeneşti, 
ca un adevărat seismograf de mare precizie. 

Deşi în vacanţele Câmpulungului cele douăzeci de zile 
însemnau un strict şi absolut concediu, necesar refacerii lui nervoase, 
totuşi, ca să supere pe cât mai puţini, îşi impusese sarcina ca în 
fiecare săptămână, joia, să primească pe bolnavii săraci şi pe 
muncitorii mineri ai satelor limitrofe, şi aceasta în mod cu totul 
gratuit. Aceasta o făcea în bun creştin, ca un convins iubitor de 
oameni şi deci ca un autentic umanist. Dacă uneori se întâmpla ca 
vreun client să fie aşa de sărac încât să nu poată urma cu 
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medicamentele prescrise cura indicată, atunci, din economiile lui 
personale, desfăcând baierile, îi înmâna banii trebuitori.  

A clădit în Muscel, în comuna Berevoieşti-Pământeni, pe 
locurile unde odinioară îşi avea Hristodor grădinile de pruni, un 
ateneu popular, şi pe care l-a înzestrat cu câteva sute de volume, 
necesare sănătăţii şi agriculturii sătenilor regiunii şi locului. A mai 
făcut apoi din banii lui danie spitalului Câmpulung suma necesară 
pentru a putea întreţine patru paturi, dintre cele de urgenţă medicală. 
Sub raportul evlaviei, asemenea străbunilor, nu era zi să nu plece la 
spital, fără ca mai înainte să nu citească un verset evanghelic. Era un 
stimulent, îi plăcea lui să spună, nu numai al energiei, dar mai ales al 
blândeţii lui creştineşti. 

 
* 
 

Dar casa amintirilor, în hieraticul ei vis, oprindu-se aici, n-ar fi 
depănat toată depărtata ei poveste fără să amintească de jocurile 
ultimilor ei copii, ce i-au colindat toate încăperile şi iatacurile; din 
beciurile în care în lăzi cu nisip se păstrau gutuile şi merele creţeşti, 
până la muzeul de antichităţi al podului, plin cu toate varietăţile de 
păianjeni, de şoareci iuţi, de manuscrise vechi şi de lăzi conţinând 
scrisori cu duioase suveniruri, de când copiii învăţau prin depărtate 
străinătăţi. Tot acolo se găseau în tronurile vechi de lemn încondeiat 
vechi zapise cu hârtia pătată de rugina vremii, cu copertele încercate 
de colţii rozătoarelor, cu misive de dragoste ofilită, peste care încă se 
mai rezemau cravaşe cu mâner de arginturi aurite şi inele cu 
monograme frumos gravate.  

Aceşti copii drăgălaşi şi precoce de odinioară, ce purtau bucle 
de fată peste umeri, şi care între ei legaseră o nedespărţită prietenie 
copilărească, se chemau Nel-Nel Nanu-Muscel, Milănuş Moşandrei 
ori atât de sfiosul Dan Barbilian, fiu de magistrat integru şi viitorul 
mare poet ermetic şi matematician de mai târziu. În palma fiecăruia 
dintre aceşti trei copii minunaţi stătea încă de atuncea scris ciudatul 
lor destin, ca o fatalitate antică, fără ca ei s-o bănuiască măcar, şi pe 
care totuşi, la naşterea lor, ursitoarele îl aruncaseră sub capriciul 
zarurilor negre, pestriţe sau luminoase.  

Vărul meu bun matern, Nel-Nel, fire foarte precoce şi 
nervoasă în cele timpuri, fiul unui profesor ilustru, sub înfăţişarea lui 



 24

delicată şi foarte palidă, părea mai mult o fată. Purta plete lungi şi 
castanii, avea o piele fină şi un obraz mat, dar de albeaţa ciudată a 
porţelanului. Încă de mic, cea mai mare atracţie pentru el erau cărţile, 
cu ideile şi descrierile ce le conţineau şi care reprezentau lumi noi de 
cunoaştere. Deşi la o vârstă încă fragedă, învăţând încă devreme să 
citească, nu se despărţea niciodată de ele. Zburdălniciile copilăreşti şi 
sportul nu l-au interesat niciodată, şi parcă pe niciunul dintre noi. 
Mai târziu, când obosit sub o adâncă tristeţe şi ciudată nelinişte 
cărţile nu-i mai puteau nimic vorbi nou, se repezea la pian, cântând 
fără de note înainte partituri clasice cu mult brio şi de o tuşă 
nostalgică. Acest atât de ciudat văr al meu, din clasele primare şi 
până când şi-a luat bacalaureatul, a fost fără răgaz premiantul clasei, 
până în primul an al Facultăţii de Drept, când deodată, fără alt motiv 
decât probabil cel ereditar, a intrat într-o completă noapte intelec-
tuală, spre marea disperare a bieţilor săi părinţi, dar care niciodată n-
au încetat să-l iubească şi să-l îngrijească. 

Tatăl său mărturisea cu multă durere în voce până la ultimele zile 
ale lui: „Eu, dragul meu nepot, care am făcut bine pe atâţia oameni, 
care am scos din ghearele morţii pe atâţia suferinzi şi agonici, pe 
scumpul şi atât de blândul meu fiu nu-l pot tămădui... Te întreb, 
poate fi un mai aprig blestem pentru inima unui părinte?...“ Acelaşi 
ghimpe moral, poate şi mai dureros, din cauza vremii mai lungi de a 
se gândi la el, şi la obsesia unei miraculoase vindecări a fost şi al 
mamei lui.  

Un al treilea copilandru, ce cu regularitate şi el urca treptele 
sub care viespile îşi agăţaseră cuiburile, şi pe care încă de la scară îl 
întâmpinau ficuşii înalţi şi subţiri, aşa cum l-am amintit mai sus – era 
Dan Barbilian. E cel care toată viaţa lui de o adâncă şi înaltă 
spiritualitate a şovăit între poezie şi matematici, nebănuind atunci că 
generoasele Parce îi aruncaseră înainte pe amândouă aceste zaruri, 
făurite nu din bronz, nici din argint, ci din aur strălucitor şi greu. 
L-am cunoscut încă din clasele primare, fiind vecini, iar familiile 
noastre, în strânsă vizită între ele.  

Era un copil de o excepţională frumuseţe la acea vârstă a 
începutului, cu ochi mari, verzi, şi expresivi, cu obrajii albi de un 
frumos oval, şi care contrastau cu părul întunecat şi abundent. Cu o 
fire mai mult tăcută şi visătoare, iubea leagănul de sfori groase ce la 
noi atârna veşnic de ramurile unui mălin bătrân. Prin spaţioasele 
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grădini ne plăcea să facem herborizaţii, descoperind gângănii 
nemaivăzute. Lui Dan însă îi plăcea mai ales să colecţioneze tot felul 
de limace şi melci, pe care apropiindu-i de buze îi descânta după 
cunoscutul cântec popular de joacă al copiilor. 

Prin ciudat contrast, mie îmi plăceau fluturii cu aprinsele 
culori de văpaie ce izbucneau neaşteptaţi din lumina florilor şi care, 
cu zig-zagurile lor, se lăsau aşa de greu prinşi, cu toată supleţea şi 
vioiciunea mea de copil. Rămaşi de atunci buni amici, chiar mai 
târziu ajunşi în liceu, împingeam aceste vânători mai departe, până 
pe platoul Gruiului sau pe faimoasa râpă a Ciocanului, cu vechiul ei 
schit minuscul, de călugări pierduţi. Aceste excursii ale copilăriei şi 
adolescenţei, filtrate probabil de atunci în subconştient, nu s-au 
înregistrat fără urmări, fiindcă, mult mai târziu, sub pseudonimul 
lovinescian, prietenul meu trebuia să scrie:  

Melc, melc, ce-ai făcut, 
Din somn cum te-ai desfăcut? 

(După melci) 
Sau: 

La râpa Uvedenrode 
Ce multe gasteropode! 
Suprasexuale, 
Supramuzicale... 

(Uvedenrode) 

Pe Dan îl iubeam şi-l preţuiam încă de mic copil pentru 
ciudăţenia încă de atunci a firii lui, ce pâlpâia ca un geniu matinal, 
învăluindu-l la primul aspect într-o spaimă de lume şi ursuzenie 
proverbiale. Mulţi bănuiau că se ţine mândru, dar de fapt nu era decât 
o hipersensibilitate faţă de oamenii străini şi pe care a păstrat-o 
întreaga lui viaţă. Rău psiholog – aşa după cum, de la primele 
conversaţii, remarcase E. Lovinescu – el vedea în fiecare prieten abia 
întâlnit un duşman de moarte şi care lupta prin spate să-l doboare cu 
insinuările şi armele cele mai ucigătoare. Faptul de a vedea în fiecare 
om un invidios, un gelos şi un rival, devenise la el o adevărată 
obsesie.  

Pentru firea mea blajină şi împăciuitoare, cunoscută lui din 
copilărie, figuram printre rarii lui amici ce-i primea acasă oricând, şi 
faţă de care nu avea secrete ori reticenţe. În toate îi eram şi confident. 
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Îmi reamintesc – prin deosebire de alţi copii de vârsta lui şi ceea ce 
mă făcea să-l admir şi mai mult – de gustul lui ciudat încă de mic 
copil, pentru... matematici. Cum pentru unii oameni au un deosebit 
farmec şahul sau cuvintele încrucişate, pentru Dan nimic nu putea 
avea o atracţie mai vie decât problemele de geometrie. Fără să 
spună nimic nimănui, fără chiar să-şi ia mesele ce-l aşteptau, 
asemenea unui schivnic, purtând în buzunarele hainelor problema, 
hârtia şi creionul, îşi concentra mintea asupra ecuaţiilor. Nu avea 
linişte până nu le rezolva. Numai atunci, triumfător şi cu un zâmbet 
liniştit pe buze, cobora mulţumit de el, în circuitul banalităţilor 
zilnice. Intelectual de mare rasă, nu putea însă niciodată preţui ce 
era „lesnicios“, [fiind] satisfăcut numai de construcţiile umane ce 
dădeau de muncă aprig spiritului. Mult mai târziu chiar, poezia nu 
avea vreo valoare pentru el, celebrul rafinat, decât atunci când, 
asemenea unei probleme, închidea vreo dificultate sau mister, o 
enigmă în sfârşit, căreia îi trebuia găsită vreo explicaţie sau un sens 
acceptabil.  

Poeziile clare, oricât de nuanţate ar fi fost ele în gama 
coloraturilor sentimentale, de genul unui Francis Jammes, erau 
botezate de Dan „poezii leneşe“. Nu poţi evident înţelege şi cântări 
cu ceea ce îţi lipseşte. Şi dacă vastul Olimp al poeţilor a putut fi 
cândva atât de atrăgător, el a rămas atât de interesant prin variaţia 
atât de nelimitată a liricii însăşi. Câtă profundă deosebire, bunăoară, 
între opera poetică a lui Dimitrie Nanu şi poeziile lui Ion Barbu. 
Lucrurile apar mai reliefate şi mărite prin contrast, pentru cititorul 
introducerii din prefaţa lui Dimitrie Nanu la propria operă lirică. 
Interesantă pentru adevăratul război dintre prezent şi trecut, cu toate 
forţele mobilizate şi cu o argumentaţie de critică literară, ce va 
rămâne un model, pentru cât de puţin se pot înţelege poeţii între ei 
când se discută poezia. De altfel, însuşi Ion Barbu – după cum se ştie 
– a început prin a scrie versuri de forma cea mai perfect parnasiană, 
şi dintre cele mai frumoase, ca apoi să evolueze spre primul şi cel 
mai autentic ermetism liric românesc.  

În ceea ce mă priveşte, consider că Ion Barbu a scris cel 
dintâi acest gen în limba nostră şi, cred, pe temelii de nedistrus. 
Deci valoarea poeziei sale e nu numai aceea de a fi creat un nou 
mod de exprimare al inefabilului liric, ci o viziune ciudată, 
descătuşată complet de tradiţionalism, şi deci de prozaicul poeziei 
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ancestrale, chiar dacă ideea venea de pe cheiurile Senei. Dar ceea 
ce mi se pare mai ciudat în lirica barbiană e că deşi formal el 
rămâne atât de nou, totuşi unele dintre cele mai bune poezii ale lui, 
din acest ciclu abscons, se desprind direct din folclorul nostru 
popular, al descântecului şi al magiei. Când afirm acestea mă 
gândesc mai ales la acel cântec oniric care e Domnişoara Hus. Pe 
acest atât de original şi de ciudat poet al copilăriei mele am căutat 
foarte alegoric să-l portretizez în genialitatea zeului indic Varuna, 
din culegerea mea de poeme în proză, intitulată Lisimah. Jertfa 
umilă adusă acolo n-a uitat-o niciodată, dându-mi de atunci toată 
prietenia lui adevărată şi caldă, şi care pentru foarte puţini o păstra, 
aşa cum am mai arătat. 

Deşteptându-te ca dintr-un vis, în marea trepidaţie tehnică de 
azi, atât de vertiginos progresistă, e destul de greu să-ţi poţi imagina 
viaţa oamenilor de atunci, plină de poezie şi vrajă, de visuri 
împrăştiate şi mai ales de vremea mult disponibilă a tuturor 
oamenilor din vechime. Nu e chiar prea uşor de evocat somnolenţa 
sentimentală, trăirea mai ales patriarhală a Câmpulungului din acest 
început de veac. Pe unde astăzi se ridică măreţe şcoli şi policlinici cu 
numeroase etaje, uzine utilate după ultima tehnică modernă, pe acele 
locuri odinioară se înălţau vaste livezi de pruni şi meri, de nuci 
viguroşi şi centenari. Acolo unde astăzi sunt aliniate străzi perfect 
asfaltate, în copilăria mea şerpuiau uliţi de-a lungul gardurilor 
strâmbe, asaltate de soci şi scoruşi, prin rămurişul cărora, de 
dimineaţa până seara cinteze, florinţi, mierle şi sturzi nu încetau nici 
cântecele şi nici acrobaţiile în goană după sucurile cu seminţe dulci 
sau gângănii. De pe Râul Târgului sau din fundul Creţişoarei soseau 
seara umblând singure şi de voia lor pe uliţi, dar cunoscându-şi casa, 
frumoase vaci elveţiene, cu ugerele grele de lapte. În acea vreme, 
fericiţii argaţi nu aveau decât grija să le deschidă porţile cele mari la 
ora înserării, apoi să le mulgă în linişte.  

Inspirat de ele, am scris în juneţe versurile:  

Pe uliţi grele, - în funduri de provincii 
Păşind prin praf în amurgit de vară,  
Cu ugerele pline de povară,  
Trec vaci elveţiene... 
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Vin din grădini cu flori de miţuvară,  
Păşind alene, în nări cu câte-o frunză de trifoi,  
Vin singure pe drum,  
De peste prunduri,  
În păr cu umezeala din zăvoi. 

    (Vacile) 

Îl văd destul de clar înaintea privirilor. Podul fânarului se 
găsea în fundul curţii caselor bătrâneşti, chiar pe locul unde se 
ridică acum o şcoală medie. Acest pod cu fân era în maldăre 
proaspete, parfumat numai de izmă şi iasomie. Dan şi cu mine ne 
găseam aici la punctul „terminus“ al hoinărelilor noastre diurne. El 
îşi desfăcea atunci caietele cu pătrăţele şi geometriile, începea 
nervos să tragă linii, să deseneze triunghiuri şi cercuri, în vreme ce 
eu, deschizând satisfăcut de acea mare linişte pe Alphonse Daudet, 
citeam superbele lui romane, până ce mă fura somnul lung de vară, 
peste maldărele de fân proaspăt. Fânarul acesta trebuia, ca o 
scumpă suvenire, să mă obsedeze de-a lungul anilor, până ce am 
reuşit să-l cristalizez într-o poezie plină de prospeţimea adoles-
cenţei, ca şi acele senzaţii tari de început de viaţă, tot din prima 
mea plachetă de versuri, Păuni: 

Podul grajdului e doldora de fân 
Cosit pe luminoasele muscele,  
E îmbătător de albă sânzinie,  
Deschisă în umbra rece de vâlcele etc. 
   (Podul cu fân) 

Dar marile evenimente de atunci, ale provincialilor de început 
de veac, care au pătruns încet filtrându-se până în adâncurile simţirii 
mele de copil erau marile sărbători creştine ale acestor locuri de 
tradiţii şi datini. Îmi reamintesc mai ales de luminatele zile ale 
Paştelui, când întreg oraşul era înfiorat de un curent mistic plin de 
sănătate şi voioşie, de la locuinţele cele mai umile până la cele mai 
bogate. Totul, purtat ca de o furtună de flori primăvăratice, se 
transforma deasupra noastră într-o unanimă „Gloria in Excelsis“!... 

Ouăle trebuiau roşite sau încondeiate pentru acel pur şi ţâşnitor 
de căldură creştină „Cristos a înviat!... “ atât de stenic şi care simţirii 
mele crude i-a dictat versurile:  
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Pe uliţi trec bogate tăvi cu ouă 
Cu lumânări, cu vin şi pâine nouă,  
Şi sfeşnice-ncărcate cu zambile 
Culese de prin curţile umile,  
Împrăştiind balsamul lor departe... 
De Paşte vesel, în provincii moarte... 

   (Paşte provincial) 

Ceea ce însă trebuie reţinut de către cititorul de acum e faptul 
că în ceea ce priveşte sufletul şi preocupările oamenilor din acea 
vreme ele erau cu totul altele decât a majorităţii cetăţenilor din zilele 
noastre. Altele decât acum erau grijile naţionale şi politice, alta cu 
totul era evlavia oamenilor trecutului, alta atmosfera de vacuitate şi 
mai ales de poezie trăită şi reliefată de tot acel mediu pastoral-
patriarhal, lipsit de industria şi marea mecanizare de acum. Dacă azi 
oamenii trăiesc epoca încrederii în forţele lor şi a tuturor invenţiilor 
tehnice, epocă inginerească de tot mai mare precizie şi specialitate, în 
timpul copilăriei mele generaţiile trăiau mai mult în afară de 
necesarul zilnic sub aureola marilor visuri, a suvenirei, a moralei 
creştine, a temerii de păcat, a unui sentimentalism liric, când poezia 
şi poeţii nu se citeau numai între ei, ci alcătuiau necesităţi imperioase 
ale vieţii culturale româneşti. 

Colindele Crăciunului bunăoară, steaua magilor, pluguşorul, 
sorcova, ciurlezul, căluşarii etc. formau un epos popular nu numai 
pentru înregistrarea lui pe bandă de magnetofon, dar în însăşi viaţa 
fiecăruia dintre noi sau a oricărui gospodar român, plin de belşugul 
muncii lui. Lumea burgheză din acea vreme, în lungul ei timp de 
plictis, se sfătuia cum să organizeze mai bine sindrofii, onomastice, 
cavalcade, vânători, jocuri de criket ori tenis etc., terminate deseori 
în chefuri de care se ducea pomina. Nimic atunci nu putea lua 
caracterul unei obligativităţi sportive în grupe, cu antrenori, 
campionate internaţionale, spre a deveni o mare vedetă, jocul lăsa 
marelui public plăcerea doar de a privi, de a bate din palme şi apoi de 
a pleca. Fiecare din acele depărtate vremuri se distra sportiv, în 
simplu amator, pe socoteala lui. 

Pe scurtul şi îngustul bulevard al Câmpulungului, umbrit 
atunci de tei mirositori şi pavat cu lespezi netede de prund, boierii şi 
târgoveţii, în marile sărbători creştine, şi în timpul onomasticilor 
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chiar, dănţuiau cu toţii „tontoroiul“. Era un ciudat vals în doi, când 
perechi-perechi, ţinându-se de umeri, se învârteau cât mai repede, de 
la un capăt la altul al bulevardului, deseori ciocnindu-se în marea 
vâltoare şi făcând gălăgie după ce, cu vorbe rămase de la paşoptime, 
spuneau „Pardon!...“, de unde şi numele rămas până astăzi al 
bulevardului.  

Lăutarii şi cobzarii cu feţele întunecate printre perechile tinere 
de jupâni şi jupâniţe, se înţelege că nu lipseau de la aceste populare 
petreceri. Apoi iarăşi toate intrau în linişte şi vis. Priveliştea vieţii 
trecute trebuie deci privită pe acest fundal de infinit şi tăcere 
îngheţată, când vara numai, din depărtarea verandelor şi cearda-
curilor înflorite cu petunii, muşcate sau hortensii puteai abia percepe 
în vârful mălinului înflorit vocea răguşită a scatiului minuscul.  

Călcând înapoi peste veacuri, ciudata metamorfoză nu numai a 
oamenilor, dar chiar a clădirilor trebuie să o privim ca aceea a unui 
cat mai mare, ici-colo cu unele vile ridicate ţanţoş şi acoperite cu 
ţiglă, printre miile de acoperişuri ţesute în şindrilă fumurie. Cum în 
climatul Câmpulungului florilor le mergea extrem de bine, toate 
balcoanele şi verandele foişoarelor erau înghesuite de glastre 
încondeiate sau de ciubere vopsite. Pe zidurile văruite proaspăt, 
florile dădeau o policromie neaşteptată în jocul soarelui de amiază, 
acoperind cu lumina lor sărăcia şi bătrâneţea. De aceste flori, care de 
care mai rare şi mai frumoase, în curgerea vremii, îşi legau ocupaţia 
zilnică şi sensibilitatea lor oamenii mai înstăriţi ai acelor meleaguri. 

Un pictor englez, Grant, trecând spre aş goni „spleenul“ prin 
acest orăşel pierdut al Europei, prin mijlocul secolului trecut s-a 
hotărât să se fixeze aici, să-şi clădească o spaţioasă vilă cu turn şi să 
picteze florile pe care le cultiva cu mari sacrificii băneşti. Cum deci 
se poate vedea, literatura lui Anghel, Bassarabescu, Brătescu-
Voineşti etc., cu descrierea nelipsitelor flori frumoase, nu era numai 
o simplă scorneală a imaginaţiei şi fanteziei lor, ci o realitate a 
provinciei româneşti din acele vremuri. 

Eroii lor nu dintr-o capricioasă născocire trăiau o continuă 
poezie după modelul autorilor, ci prin forţa însăşi a lucrurilor se 
confundau cu ea şi viaţa din jurul lor ce-i îmbia la poezie şi vis. Casa 
amintirilor – în aceste decenii atât de constructive şi dinamice, 
zgomotoase şi materialiste – de câte ori o mai pot privi azi îmi apare 
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mai imaculată, mai cufundată în visul ei trecut, de adâncă linişte şi 
diafană poezie: 

Bătrână casă tupilată în tufe roşii de răsură,  
Cu vechi ciubere de hortensii în fund de-ogradă liniştită, 
M-am reîntors din nou la tine spre streaşina cu muşchi tivită,  
Închisă pleoapă adormită în plasa de păianjeni sură.  
 (Casa cu hortensii) 

Pentru tot mai rarii amatori încă de antichităţi şi tradiţii 
româneşti, de datini vechi, în Câmpulungul de azi tot mai modernizat 
şi mai în progres, conform nevoilor altor generaţii de români, mai 
dinamice şi mai active – vechea casă a Nanilor mai creşte încă 
singuratică ca o mărturie a unor vremuri duse şi spulberate cu 
siguranţă în istorie. Ca printr-o minune, o aripă invizibilă a destinului 
o mai apără încă.  

 
 

5 mai 1967 
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AUTOBIOGRAFIE∗ 
 
 
 
Să-mi fie îngăduit ca, înainte de a vorbi despre mine, să spun 

câteva cuvinte despre autorii mei.  
În clipa când am văzut lumina zilei, tatăl meu era un tânăr 

inginer silvic; dar deşi de puţină vreme în corp, [era] plin de un 
frumos viitor, ce s-ar fi putut uşor ghici nu numai după studiile lui 
strălucite terminate la Şcoala de Ape şi Păduri de la Nancy (Franţa), 
dar şi din toată firea lui realistă şi de o mare energie. 

Maica mea, născută în Câmpulungul Muscelului, cobora 
dintr-o familie de intelectuali negustori şi mici boiernaşi provinciali. 
Numele ei de botez era Maria, iar al tatălui ei, Gheorghe Nanu. 
Mama mamei mele era născută în acelaşi vechi oraş, sub numele de 
Zoe Enache Hristodor. 

Părintele meu semna totdeuna cu numele de Mihai Tănăsescu, 
aşa de altfel am semnat şi eu până la primii ani universitari, şi aşa 
după cum atestă şi diplomele mele de şcolaritate primară şi 
secundară. Totuşi, numele de Mihai Moşandrei nu e un pseudonim, 
cum s-ar bănui, ci însuşi numele adevărat al familiei părintelui meu, 
născut la Turnu-Măgurele, şi schimbat prin şcoli de profesorii 
ocupaţi cu latinizarea numelor conform dispoziţiilor din acele 
vremuri. Tot de la acea dată de la începutul deceniilor din trecutul 
secol întâlnim o mulţime de familii botezate cu numiri de familie : 
Colorian, Trebonian, Aurelian, Laurian etc... iar apoi acel faimos 
„escu” ce se adaugă lui Atanase, Nicolae, Ion, Zamfir, Gheorghe, 
Ştefan, Vasile etc.  

Taică-meu semna prin şcoli cu numele lui adevărat: Mihai 
Atanase Moşandrei, dar probabil dascălii erudiţi de la acea vreme, 
                                                 
∗ Acest text, cu excepţia unor mici fragmente, este inedit. Reproducerea s-a făcut 
după manuscrisul dactilografiat de scriitor şi datat 13 martie 1962. „Autobiografia“ 
este alcătuită din două părţi: prima în care se consemnează evenimentele petrecute 
până în anul 1949 şi cea de-a doua, unde sunt prezentate întâmplările dramatice prin 
care Mihai Moşandrei a trecut ulterior. Cea dintâi parte reprezintă o variantă modifi-
cată şi augmentată a unei prime redactări care consemna în finalul ei data de 15 iulie 
1949. 
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neplăcându-le acest nume, de la Atanase au făcut pe repezeală un alt 
nume mai scurt şi mai răsunător : Tănăsescu. 

Aşa cum am indicat mai sus, el s-a născut în capitala judeţului 
Teleorman, la 4 decembrie 1864, din părinţi mici negustori,dar care 
mai aveau şi nişte petece de vie în jurul oraşului Turnu, şi moară de 
măcinat grăunţe. Tata-mare al taicălui meu a fost dintre puţinii 
înstăriţi din acea vreme care au ajutat la mutarea aşezării Turnu la 
Măgurele, formând capitala judeţului; a fost deci acest Moşandrei, al 
cărui nume mult mai târziu părintele meu a stăruit să-l recapete. 
Deci, pe locurile de astăzi, nu de prea multă vreme, oraşul se vede 
schimbat. Aşadar, numele Moşandrei nu era decât o reintegrare în 
numele părintelui părintelui meu patern, şi al străbunicului meu, 
dintre fundatorii de noi oraşe.  

După ce tatăl termină cursul primar în oraşul în care s-a născut, 
vreme ce coincidea tocmai cu războiul nostru de Independenţă, e trimis 
de părinţii săi pe drumul Giurgiului la Bucureşti, unde fiu sărac, pe 
lângă alţi patru fraţi mai mari, Gheorghe, Alexandru, Ilie şi Alecu, deşi 
fiu de mici negustori, e în urma examenelor de admitere primit bursier la 
Colegiul „Sf. Sava“ din Capitală. Aşa cum în frumoasă uniformă îl 
înfăţişează fotografia din 1881 şi pe care cu dragoste o mai păstrez 
încă, el arată mulţumit de succes. Clasele liceale şi le termină în mod 
strălucit, în anul 1884, când îl vedem înscris la Facultatea de Ştiinţe 
Matematice concomitent cu cea de la Drept. În anul l885, cu bani 
împrumutaţi de la fraţii lui mai mari, şi care îşi aveau deja carierele 
lor de medici şi ingineri făcute, pleacă de grabă în Franţa, la Nancy, 
unde cum am indicat, urmeză Şcoala de Ape şi Păduri învăţând cu 
aceeaşi râvnă şi, prin notele mari obţinute, e în toţi cei doi ani, cât a 
durat şcoala, şeful promoţiilor de străini.  

În corpul silvic intră la 1 septembrie l887, cu gradul de „guard 
general cl. I.“ Generos şi ambiţios, nutrea în el toată râvna şi 
tinereţea lui, spre a fi cât mai util pădurilor ţării, atât de brăcuite şi 
neglijate până la acea dată; mai ales alături de ceea ce văzuse că se 
făcea în străinătate. Graţie inteligenţei şi puterii lui de muncă, cinstei 
lui proverbiale, cu uşurinţă capătă toată încrederea şefilor ierarhici şi 
marea prietenie a colegilor, ajungând la o vârstă relativ foarte tânară 
până la gradul cel mai înalt al carierei lui, adică, acela de consilier 
silvic, apoi de „Administrator al Casei Pădurilor“. 
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Printre delegaţiile mai de seamă cu care statul l-a însărcinat, a 
fost participarea, în 1900, la Congresul de silvicultură internaţională 
de la Paris. Mai târziu reprezintă ţara la toate întrunirile 
silvicultoreşti internaţionale, iar una din marile lui mândrii era că în 
anul 1925, apărând interesele statului în faţa Comisiunii mixte de la 
Paris, ca delegat al guvernului i se de câştig de cauză în faţa unui 
aprig adversar. Apoi tot una dintre ultimele lui misiuni în străinătate 
a fost în anul 1921, delegat să reprezinte societatea „Progresul 
Silvic“ în comitetul asociaţiei muncitorilor intelectuali. Apoi ca o 
reuşită deplină şi ca o încoronare a unei vieţi de muncă şi pricepere, 
nu numai statul român vine să-i răsplătească lungile şi cinstitele lui 
servicii printr-o întreagă serie de decoraţii şi medalii, dar însăşi 
Academia de Agricultură a Franţei îi face marea onoare de a-l alege 
membru corespondent în secţia de silvicultură, decorându-l în acelaşi 
timp pentru interesantele comunicări făcute cu rara medalie de 
„Comandor al Meritului Agricol francez“. 

Dar averea ce reuşeşte cu greu să şi-o agonisească, în luptă 
lucrând onestitatea cu energia, generosul suflet al tatei rupe din 
partea celor trei copii ai lui şi dă un milion de bani grei, sub formă de 
autentică donaţie, societăţii „Progresul Silvic“ sub titlul de „Fondul 
Tanăsescu-Moşandrei“, cu scopul de a se trimite în străinătate la 
studii cei mai merituoşi studenţi săraci, silvicultori. Din numă-
rul-necrolog închinat memoriei tatălui meu de „Revista Pădurilor“ 
din mai 1929, îmi face plăcere să desprind aci ca pe o dreaptă 
caracte-rizare a omului : 

„Fire blajină, dar plină de energie în acelaşi timp, sufletul său 
cu încredere în viitor, dar ponderat şi realist în acţiune, tactul său în 
raporturile cu colegii ca şi cu lumea din afară a caracterizat 
activitatea prea scurtă de altfel de preşedinte şi l-au aşezat în rândul 
personalităţilor cu eminente calităţi de conducere.“ 

Pe mine, primul lui copil şi primul băiat, mă iubea mult, 
făcând toate eforturile să pot primi de la începutul vieţii o învăţătură 
cât mai completă. Deseori îi plăcea să se rostească, că mă privea – în 
momentele lui libere – ca pe un pui de brad rupt din trupul lui bătrân. 

De la tatăl meu ale cărui griji obsedante nu se împărţeau decât 
între pădurile lui şi familie, gândul meu ca o apă mereu curgătoare 
trece acum lângă mama mea mult iubită, ai cărei ani de tinereţe cei 
mai frumoşi şi năvalnica ei dragoste de care inima ei atât de 
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simţitoare şi duioasă era capabilă, ne-a dat-o de la început şi până la 
ultimele ei zile, nouă copiilor şi anume: Mihai, Maria şi Gheorghe, şi 
soţului ei de viaţă, faţă de care avea o afecţiune caldă, amestecată 
însă şi cu un adânc respect, aşa după cum azi îmi pot mai bine da 
seama. 

Curăţenia inimii ei se răsfrângea asupra curăţeniei noastre 
vestimentare, cât şi asupra camerelor pe care le locuiam. Mesele erau 
servite la ore regulate, maică-mea fiind ajutată în greaua ei 
gospodărie de o femeie credincioasă, Veta Delerici, din comuna 
Berevoieşti- Pământeni şi unde îşi avusese averea dotală în grădini şi 
pădure de patru sute de hectare întinderi. Totul era confortabil, şi 
mobila şi biblioteca destul de încăpătoare, aranjate cu mult gust. În 
felul acesta, tata îşi putea găsi adevărata linişte, reînnoindu-şi pier-
dutele forţe într-un angrenaj ce nu lăsa nimic de dorit. Pe această 
Veta Delerici am pomenit-o în familia noastră. Pe noi ne-a îngrijit 
alături de mama noastră, la noi a murit, ca să repauzeze astăzi la 
cimitirul Bellu, în cavoul familiei.  

Din regulatele inspecţii ale tatălui meu prin munţi şi văi, după 
atâtea nopţi petrecute sub foaie de cort sau stâne umede, din lucrările 
lui grele, trudind la „amenajarea“ pădurilor statului, ştiu că în zilele 
lui de apropierea bătrâneţelor se alesese cu o durere mare de mijloc, 
când mai ales în zilele noroase de iarnă îl făcea mult să sufere. Vrând 
mai din apropiere să mi-l reamintesc, în puţinele lui clipe de răgaz, îl 
văd încingându-se cu brâu de lână roşie şi alungindu-se cu un suspin 
adânc de-a lungul patului cu plocade moi. Privea în tavan şi apoi 
începea să ofteze rar. 

Când noi copiii cu sfioşenie încercam să ne apropiem de patul 
lui de suferinţă, ne privea cu ochii lui mărunţi şi duioşi. Pentru 
fericirea voastră, copiii tatei, să aveţi de toate, când veţi fi mari, şi să 
fiţi ascultători şi harnici ca şi mine. Ce puteam, mici cum eram 
atunci, să pricepem sensul acestor atât de adânci cuvinte.... 

Maica-mea Marioara era născută în Câmpulungul Muscelului, 
în anul 1874, pe numele de domnişoară Nanu, cum am mai arătat. 
Părinţii ei, Zoe şi Gheorghe Nanu, erau oameni cu multă vază în 
oraş, având o frumoasă stare materială. Gheorghe Nanu alături de o 
mica negustorie de braşovenie, de care nu se cam ocupa cum trebuie, 
se preocupa mai mult de politici şi artă. Avea o frumoasă instrucţie şi 
era bun vorbitor; cinstita lui fire îl apropiase foarte mult în acele 
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timpuri de Lascăr Catargiu, al cărui om de încredere era în Muscel. 
Acest Ghiţă Nanu ţinea de la soţia sa ca dotă păduri şi păşuni 
respectabile, mai ales în comunele Berevoieşti-Pământeni, Malu şi 
Cândeşti. 

Îmi amintesc cu toată limpezimea: bunicii mei aveau vaci şi 
numeroase turme de oi, cu ciobanii lor pricepuţi în facerea urdei şi 
caşului şi cu vătafi de mare ispravă, supraveghetori. Prin noaptea 
pădurilor însă, alături de strigătul isteric al ghionoaielor şi haitelor de 
lupi răsuna nu rareori şi securea delicvenţilor, ce se înmulţeau în 
raport cu bunătatea proverbială a lui Nanu, om bisericos cu frica lui 
Dumnezeu. Oamenii săraci de prin aceste meleaguri îşi făcuseră 
gospodării frumoase fără ca vreun pădurar să-i fi adus înaintea 
procurorului sau judelui instructor. Deveniseră şi ei oameni înstăriţi 
cu oi şi case, bunicul meu neştiind prea exact nici pe unde vine 
hotarul moşiilor lui. Odată pe moşie, se spune că trecând pe lângă un 
pădurar, Marin, îl întrebă: „Măi, măi, ce făget frumos şi des, al cui o 
fi, Mărine?” Râzând pădurarul îi răspunse: „Cum nu ştiţi, cucoane ? 
Al Domniei voastre...“ 

Abia mai târziu părintele meu cu ştiinţa lui pădurărească 
începu să mai pună puţină regulă, ca ginere a lui Ghiţă Nanu. Milan, 
cum îi spunea familia, transformă repede stârpiturile de la Malu şi 
Năvrapu în livezi superbe de pomi pe rod. Pe alte coaste ce se 
prăbuşeau în râpi plantă păduri cu brazi, care şi astăzi îi mai poartă 
amintirea bietului meu părinte, sătenii denumind locul din comuna 
Malu „La brazii lui Milan“. Se înţelege că acest fond forestier a intrat 
azi în patrimoniul statului socialist. Poate că din alte lumi, părintele 
meu n-ar fi prea mâhnit, cu generoasa lui fire, de această uzucapiune 
în interes public. 

Mi-l amintesc cum, bine legat, urca alături de dragii lui 
pădurari coastele repezi şi cum cu mâna lui înfigea la fiecare 7 - 8 
metri un fir de molid. Îl văd în amintire, cu fruntea înroşită de 
dogoarea soarelui, îl văd cum cu mâna lui voinică îşi ştergea 
sudoarea abundentă în dimineţi de vară, scuturând-o peste ţărâna 
frământată. Îl văd cum alături de noi, copiilor zburdalnici ce jucându-se 
pe dinaintea lui îi încurcă treaba, le spunea cu o voce surdă : „Să vă 
fie vouă viaţa mai uşoară, când veţi avea vârsta mea de azi, căci dacă 
pentru ţară muncesc din zori până în seară fără nazuri şi tânguieli, 
pentru voi muncesc tot cu atâta drag... “ Destinul însă a vrut să fie 
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altfel, şi oamenii adesea cei mai energici şi devotaţi nu pot nimic 
contra lui... 

Dar de la pădurea odată plantată de tata, s-a gândit şi la oamenii 
şi la pădurarii lui săraci, din Oţelu, plini de o vatră de copii mici. A 
rupt atunci o petecă de pământ din propietăţile lui, găsindu-se în vatra 
satului, şi le-a spus să-şi construiască şi o şcoală primară, ca în acest 
chip ţâncii lor să nu mai fie nevoiţi să colinde pe ploi şi viforniţe,zeci 
de kilometri, până să dibuiască şcoala din Berevoieşti, riscând adesea 
să se întâlnească pe potecile troienite cu haiticuri de lupi. Le-a mai 
procurat şi cheresteaua necesară locaşului din pădurile lui, cărei 
şcoală, din recunoştinţă, ţăranii i-au dat numele binefăcătorului. Un 
brav învăţător de pe vremuri al acelei şcoli, Nucşoreanu, recomanda 
micilor copii să nu fure mere şi pere din grădinile cu pomi fructiferi, 
trecând pe lângă ele în mersul lor spre şcoală, fiindcă aparţineau unui 
om inimos şi cinstit, ce le construise şcoala la care învăţau. 

Această făşie de pădure fusese pe vremuri cumpărată de la 
boierii Goleşti, aşa după cum arătau zapisele. Spre dovadă face 
alăturatul citat din admirabila monografie a profesorului Vasile 
Caramelea, Satul Berevoieşti, p. 35, lucrare tipărită la fosta tipografie 
„Gh. Vlădescu“ din Câmpulung Muscel: 

„Chiar actul de vânzare al fraţilor Goleşti, cu data de 20 aprilie 
1857, omologat de Onor. Tribunal local la 26 iulie acel an, vinde 
d-lui Ion Enache Hristodor (străbunicul meu pe linie maternă şi 
înhumat ca fiind ctitor în ograda bisericii Muceniţa Marina din 
Câmpulung) socrul lui Ghiţă Nanu, moşia d-lor din hotarul 
Berevoieşti-Pământeni, şi Înţărcătoarea Filipul, ce este tot în acest 
hotar, şi dacă stăpânirea de azi a fraţilor Goleşti va fi mai multă sau 
mai puţină decât cea cuprinsă în sineturi, aceasta are să privească pe 
seama d-lui cumpărător etc... “ Şi mai departe :  

„Las zic fără a se ataca nimic acum, dreapta posesiune a 
domnului Nanu etc. “ 

După lămuririle deţinute de la maică-mea şi de la bunii mei unchi 
materni prof. dr. Ion Nanu-Muscel, dr. Constantin Nanu şi poetul 
Dimitrie Nanu, acest Ion Enache Hristodor, pe care ţăranii de pe 
moşia lui îl numeau „jupânu“ (din slavonul „jupanu“, adică boierul) 
era de fapt un aromân venit din împrejurimile Bitoliei sau Castoriei 
macedonene, fugărit de turci ca ghiaur (necredincios, creştin) şi care 
la acel timp reuşise să vândă cu mari greutăţi o parte din bunurile 
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casnice şi o vie, cu toate acareturile ei, din vecinătatea lacului faimos. 
Această mare prigoană islamică împotriva românilor-macedoneni 
trebuie fixată pe la începuturile veacului trecut, din motive 
naţionaliste. 

Mama, ce semăna atât de mult ca fire şi blajinătate cu tatăl ei 
Gh. Nanu, ţinea în fire şi o mare sensibilitate iubitoare de tot ce era 
frumos şi mai ales de flori; avea un spirit de sacrificiu fără margini. 
În cazuri de îmbolnăvire, neînfrânta ei sensibilitate o făcea să verse 
lacrimi calde pentru noi, copiii, crezând mereu, de câte ori cădeam 
bolnavi de vreo boală contagioasă, că o să ne piardă. Mie, pentru 
blajinătatea mea de mieluşel, îi plăcea să-mi spună: „Mielul maicăi“. 
Fiind poate şi de o constituţie fizică mai delicată decât fraţii mei, 
micuţ eram mereu bolnav, traversând toate molimele copilăriei.  

Cum adesea sufeream de gravă amigdalită, o revăd pe mama şi 
acum şezând la căpătâiul meu înfierbântat de mari febre, veghindu-mă 
zi şi noapte, punându-mi pe cap comprese de cartofi ţinuţi în apă 
rece. Se îmbrăca semenea surorilor, în halate albe, şi numai cu greu 
îşi reţinea lacrimile în batistă. Avea toată grija ca drogurile să-mi fie 
administrate cu cea mai mare exactitate, la orele indicate de către cei 
doi unchi ai mei, medici. Pe cele amare, ca să mă convingă că nu 
erau chiar aşa de amare, începea prin a le gusta mai întâi ea, rostind 
după fiecare lingură, de parcă ar fi fost supă de pui de găină: 
„Aaaa!... Ce bună mai e!... “ 

Măruntele ei economii nu le cheltuia pe rochii scumpe, ci pe 
tot felul de medicamente, untură de peşte străină şi tot felul de vinuri 
întăritoare, necesare sănătăţii mele şi puişorilor ei. Cu o arzătoare 
credinţă în Dumnezeu, mai ales spre anii bătrâneţii ei, mi-o amintesc 
ţinând cu sfinţenie posturile bisericeşti, făcând colivele pentru morţii 
scumpi, îngenunchind ore întregi înaintea icoanelor, sub lumina 
purpurie a candelelor de argint, citind cărţi de rugăciuni, cu foile şi 
muchiile unse cu mir sfânt, pe care preoţii i-l încredinţau în cornuleţe 
mici de hârtie.  

Făcând eforturi tot mai mari de memorie, revăd şi pe bunica 
mea Zoe, maica poetului Dimitrie. Îmi apare în minte mai ales foarte 
activă în jurul marilor sărbători ale creştinătăţii şi ale Sf. Paşte, când 
coborând în grădină smulgea cele mai frumoase zambile ori crini, pe 
care legându-le în panglici de mătase trandafirii le înfăşura în jurul 
sfeşnicelor de argint sau de alamă strălucitoare, trimiţându-le prin 
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bătrâna femeie la toate, Sanda, la Muceniţa Marina, biserică în parte 
ctitorită de părintele ei. 

Toate aceste atât de stenice festivităţi ortodoxe s-au strecurat 
din adânca intuiţie a depărtatei copilării undeva în poemele mele de 
început. De altfel, sub acest raport, toată familia Nanilor începând cu 
Dimitrie, poet religios, dacă era un bogat cămin de intelectuali 
rafinaţi, era totuşi în acelaşi timp un cuib de autentici mistici. 
Dimitrie Nanu e un liric, pe care nu prea de multă vreme, deci 
înaintea ştiinţificismului ateist, istoriile noastre literare îl clasau cu 
mândrie printre rarii noştri poeţi religioşi. 

Acest unchi poet a fost de altfel şi cel dintâi care mi-a deschis 
din joc arcanele poeziei, alături de practica religioasă a unui adevărat 
şi convins creştin. Îmi reamintesc foarte clar că la fel erau şi ceilalţi 
fraţi ai lui, dr.prof. Nanu-Muscel, cât şi intimul amic al lui Liviu 
Rebreanu, medicul Teatrului Naţional, Constantin Nanu. Despre 
savantul profesor, iată ce însemna într-o broşură părintele I.G.Oprişan, 
din corespondenţa lor intimă: „Te rog, când crezi, fă-mă şi pe mine 
părtaş la misiunile d-tale. Aceasta însemna să-i trimit bolnavi săraci 
acasă şi când e cazul să-l trimit pe el la asemenea bolnavi.“ De 
această ciudată sensibilitate a inimii, mai ales un om de înaltele lui 
cunoştinţe ştiinţifice, ţinând în sufletul lui generos bunătate înnăscută 
şi nu făcută, oglindea întreaga familie a mamei mele, ce pentru mine, 
va reprezenta până la sfârşitul zilelor simbolul jertfei şi iubirii. Dacă 
am azi un regret e că nu pot să mă duc mai des la căpătâiul unde 
odihneşte, spre a-i aprinde o luminiţa de căldură neuitată pentru 
lungul de dincolo, poate, întuneric. Aş dori totuşi ca unele dintre 
poeziile mele să tremure în cîntecul lor lumina pe care n-o pot 
aprinde cu regularitate în cavoul familial de la Bellu, în care zace. 

Marile mistere ale acestei lumi au vrut ca acum mai bine de 
şapte decenii, fără să cer această viaţă, din trunchiul de energii al 
familiei mele, să mă nasc ca un vlăstar dintr-un bătrân pom, sub 
aceleaşi lumini şi strălucitor soare. Cum arată certificatul vechi, sunt 
născut în Bucureşti, str. Rahovei, nr. 2, la 29 ianuarie 1896, orele 
patru post-meridiane. Iată deci data precisă a sosirii mele în această 
lume, deşi din grosolane neatenţii pe unele dintre certificatele de 
şcolaritate rămâne indicat că aş fi născut la 15 ianuarie 1896 etc. 

Cursul claselelor primare mi-1 prepar în particular la Piteşti, 
din cauza probabil a sănătăţii mele precare, repede contagionabile, şi 
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a unei supersensibilităţi ce-mi cauza un fel de spaimă de oameni. 
Fiinţa mea a rămas tot atât de delicată fiziceşte până la vârsta 
bacalaureatului, şi aceasta spre contrarietatea părinţilor pe care îi 
iubeam aşa de mult, şi pe care aş fi dorit să nu-i supăr cu nimic şi 
mai ales cu rămânerea mea la pat, săptămâni întregi. În copilărie, 
pentru sfioşenia şi blândeţea, probabil, a caracterului meu, toţi ai 
familiei îmi spuneau Mielul, Milănuş, aşa după cum până târziu, fără 
de voie, unchii mei mă chemau la fel totdeuna, atunci când se găseau 
mai grăbiţi. 

De la simplul pojar la difterie, de la scarlatină la febră tifoidă, 
la bronhopneumonie, la cronica amigdalită, a trebuit să trec prin toată 
filiera bolilor infecţioase, repetând adesea chiar pe acele ce erau 
socotite de doctori că dau imunitatea, şi aceasta spre marele interes 
clinic al unchilor mei, faimoşi medici. Dar totuşi, din toate, spre 
mirarea tuturor, am scăpat până la majorat, cât şi de aici înainte 
teafăr, şi aceasta probabil datorită excepţionalului tratament 
administrat şi îngrijirilor scumpei mele mame. Foile de temperatură 
agăţate deasupra patului, asemenea unei destoinice surori de caritate, 
ea singură mi le scria, cu mâna ei mică, la orele indicate de medici şi 
bătăile pendulei. 

În acele depărtate timpuri, când totul se rezuma la reţeta docto-
rului curant, bunii mei părinţi nu se mulţumeau să le facă la prima 
farmacie din colţ, ci căutau anumite mari farmacii bucureştene, ce 
erau reputate pentru autenticitatea drogurilor şi asortimentul lor 
exemplar. Era deseori nevoie de injecţii cu fiole cât mai proaspăt 
sosite, cu seringi supravegheate asupra orelor fierberii, ca astfel să fie 
perfect sterile. Totuşi, bolile infecţioase mă ţineau în pat ţintuit 
săptămâni întregi, ori la vreun spital de copii, după care timp mă 
ridicam trist, slăbit, anemiat şi lipsit de orice poftă de mâncare. 
Păream o biată frunză pălită şi galbenă, ce se lupta cu o moarte prea 
timpurie, ce vrea s-o răpească de sub un geam de seră.  

După atâtea boli, puţin mai înzdrăvenit, urmez clasa a IV-a la 
liceul „Sf. Sava“ din Bucureşti, unde dascălii mei rămâneau adesea 
descumpăniţi, în faţa unei timidităţi de fată de pension, cum spuneau 
ei tatei. Cursul superior, cum se zicea pe atunci, adică clasele a VI-a, 
a VII-a şi a VIII-a, mi le termin, luând bacalaureatul la liceul „Lazăr“ 
din Bucureşti, situat lângă marea grădina publică a Cişmigiului, şi în 
acel timp reputat ca unul dintre cele mai severe licee din ţară. Cum şi 
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bunul meu părinte fusese un şcolar eminent, ţinea cu orice preţ să-i 
calc pe urme. Împotriva înclinărilor mele sufleteşti, m-a constrâns să 
urmez secţia reală (matematici) a liceului. Tot aci reîntâlnesc prin 
ultimii ani, pe scumpul meu prieten de copilărie Dan Barbilian, şi 
încă din liceu, un strălucit matematician, ce cu precocitatea lui 
uimise pe toţi dascălii, deşi la restul materiilor căpăta doar note de 
promovare a clasei. Graţie ambiţiei părintelui meu şi unei preparaţii 
particulare mai mult decât serioase, nu rămân corigent în nici un an, 
luându-mi bacalaureatul cu deplin succes de la o primă prezentare, 
deşi spre spaima bietei maicăi mele, în acel an ultim, ajunsesem să 
citesc cât mai puţin. Se ştia pe acea vreme că bacalaureatul la noi în 
ţară, cât şi în străinătăţi, forma „hopul“ cel mai serios înainte de 
ajungerea unei cariere sociale sigure. Titlul în acele depărtate timpuri 
suna bine la ureche şi te sălta cu mult din ceaţa tinerilor anonimi. 
Eram evidenţiat dintre gloatele adolescente spre bucuria mea, dar 
mai ales a ambiţioşilor mei părinţi şi unchi. Fericitul eveniment 
pentru mine a avut loc în Capitală în anul de graţie 1915. 

Peste puţini ani, marele şi sângerosul război european trebuia 
să înceapă şi cu toată cutremurătoare durere a bietei mele mame, din 
ordinul tatălui, pe care îl stimam şi iubeam, mă tund chilug în cap, 
angajându-mă voluntar la un regiment de artilerie, împotriva 
nemţilor cotropitori. Numai câteva zile mă despărţeau până la 
împlinirea celor 20 de ani, atât de doriţi de oricare muritor. La Şcoala 
militară preparatorie de la Botoşani, spre a ieşi ofiţeri, fac cunoştinţă 
şi mă reîntâlnesc cu vechii mei eminenţi amici de totdeauna: Dan 
Barbilian, Mihai Ralea, Basil Munteanu, D.I.Suchianu, Ionel 
Teodoreanu şi Tudor Vianu. Pe unii dintre ei urma să-i mai revăd la 
Paris, ca studenţi la doctoratul în Drept. După violentele emoţii ale 
fontului, aproape de finele războiului, iată-mă din nou în pat, doborât 
de o cumplită febră tifoidă, căreia nu i-a lipsit mult să mă cureţe. Cu 
un frate şi o soră mai mică ne reîntoarcem la Bucureşti din apriga 
Moldovă, unde românii se baricadaseră împotriva năvălitorilor 
teutoni. Tata şi mama erau fericiţi după groaznicele emoţii suferite, 
cuibul era iarăşi întreg. La 21 septembrie 1921, îmi susţin cu succes 
licenţa în drept, dar pe tot timpul şcolarităţii juridice, cu mai multă 
bucurie, am urmat Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, cu desăvârşiţii 
dascăli care au fost: Mihai Vlădescu, Popovici-Bârsnoşanu, Zotta ş.a. 
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Printr-un fenomen ciudat, odată cu anii adolescenţei mele, mi se 
lumina în suflet o tot mai aprinsă dragoste, izbucnită din străfunduri 
misterioase sufleteşti faţă de literatura şi frumuseţile naturii sălbatice 
şi virgine, ceea ce începuse să neliniştească pe scumpul meu părinte, 
ce avea tot mai atenţi ochii pironiţi asupra fiului său mai mare. 
Înclinarea mea atât de voluntară şi neaşteptată pentru cele estetice şi 
literare, ce tot mai mult germinau în mine, se opunea grav la tot ce 
făcusem cu trudă şi cheltuieli până atunci.  

Colac peste pupăză, tot în acele vremuri ale unei aprinse 
tinereţii mai mă îndrăgostisem „lulea“ şi de o lucrătoare săracă, 
legătoreasă de cărţi într-un mic atelier bucureştean, unde îmi plăcea 
ca din micile mele economii să-mi duc volumele cumpărate. 
Evenimentul hotărî foarte în pripă pe scumpul meu părinte ca legând 
strâns toate economiile lui de funcţionar silvic, cu veniturile dotei 
materne să fiu trimis la Paris pentru terminarea studiilor juridice, ce 
trebuia neapărat să culmineze cu doctoratul, luat în cetatea-lumină. 
Plecând, îmi recomanda stăruitor tata, nu mă trimitea numai să 
„tocesc“ pentru diploma de doctor, dar mai ales trebuia să ascult şi să 
văd tot ce-mi puteau permite clipele mele de libertate neşcolară. 

Aci poate e nevoie să insist ceva mai mult asupra călătoriei 
făcute cu vaporul de la Constanţa la Neapole, şi care mi-a lăsat în 
suflet una dintre emoţiile şi luminile cele mai orbitoare ale acestei 
vieţi pământene. Fără îndoială că, a fost şi una dintre cauzele ce au 
pus deplină stăpânire pe sufletul meu adolescent, plin de vise. 
Reflectând mai adânc, îmi dau seama tot mai limpede că tot atunci, 
din tainele întunecoase ale sufletului, au ţâşnit arzătoare flăcările 
poeziei asemenea unei erupţii vulcanice. 

Fără voia mea, abia acum am înţeles şi adevărata mea vocaţie, 
rostul acestei vieţi şi care mi s-a înfăţişat atunci fără alt înţeles şi sens 
valabil. Miraj tineresc al acelor clipe de mare entuziasm şi de a nu 
putea vedea şi alte părţi înălţătoare ale pământului. Voiajul îl fac pe 
mare, în compania scumpului meu frate mai mic, Gelu, ce trebuia să 
urmeze aceeaşi Şcoală de Ape şi Păduri, ca tata, la Nancy, şi pe care 
trebuia s-o termine cu acelaşi succes. 

Ne îmbarcăm la Constanţa pe proaspătul şi tânărul vapor 
„România“. Autonava, înzestrată cu un ultraconfort modern, mirosea 
încă a pensulă şi a nou. Ca o pasare de ivoriu, ne aştepta liniştită, ca 
pe doi adevăraţi prinţi, înviaţi pe ţărmuri din poveşti orientale. 
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Fabulosul itinerar al călătoriei, pentru tânărul de atunci, îmbrăcat tot 
în alb, cu o şapcă marinărească bine înfiptă pe urechi şi cu un 
puternic binoclu agăţat de gât, cu o bogată lavalieră fâlfâind ca un 
fluture uriaş în brizele marine, cu diploma de licenţiat în drept, bine 
păturită în fundul geamantanului de piele, toate îmi dădeau o bucurie 
de a trăi atât de mare, încât nu cred să fi putut fi depăşită de acei 
hipnotizaţi fachiri ce simt şi văd cum se ridică la cer. Largul salin şi 
albastru al mării îmi dilata puternic nările, iar linia fină de orizont 
rotund al pământului mergea până unde cerul de smarald se topea în 
apa mării abia cu o nuanţă mai închisă. Acolo începea marele mister, 
şi toată atracţia... Necunoscutului. 

Era pentru prima oară în viaţa mea când mi-era dată fericirea 
de a cunoaşte alte ţări şi alţi oameni, de a gusta din marea şi infinita 
voluptate a libertăţii, concretizată în silueta navigatorilor. Deşi vasul 
pe care pluteam era destul de modest ca tonaj, în schimb puternicele 
lui sirene de bas te-ar fi făcut să crezi că pluteşti deasupra unui uriaş 
transatlantic. Mugetul lui era înfiorător! După câteva prelungi urlete, 
observ în sfârşit nava desfăcându-se de ţărm, iar vasul alunecând 
spre marile adâncuri, într-o superbă trenă de dantele. Desprinderea 
aceasta către libertatea şi perfecţia mării, puritatea fără de fund a 
unui azur perfect, mă emoţionară până într-atât, încât nu-mi putui 
stăpâni lacrimile, într-un strigăt de bucurie, printre sutele de batiste 
ce fluturau albe ca pentru un definitiv adio. Un aer rece şi sărat, ca o 
sabie de argint, îmi tăie pieptul luând tot mai repede largul. Coastele 
mi se umflau puternic, iar ochii umeziţi se pierdeau în adâncul 
cerului marin, ce cu o tot mai mare siguranţă începea să-şi tragă 
pentru noi marama jucătoare a stelelor... 

În dimineaţa clară ca o lacrimă, când abordam valurile de 
peruzea ale Bosforului, ţărmuri exotice de culori carămizii începură 
să profileze linii, abia ondulate. Asemenea unor ciudate creioane de 
fildeş sau marmură albă, minaretele începură să defileze legănate, 
alături de cupolele moscheelor blajine, ca nişte umeri uriaşi. Poezia 
Mediteranei se revărsa peste noi toată! Era acea poezie, meridională, 
solară, ce fără de vrere mi se strecura în sufletul meu tânăr şi vibrant, 
ca o flamură de catarg, la tot ce e frumos, la tot ce e duios, la tot ce e 
chemare nostalgică... Nu era de fapt decât o primă lucarnă asupra 
altei lumi. 
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În sfârşit, iată Pireul, apoi în zbor de rândunică, grăbită de 
lipsa de merinde spre a putea mai mult zăbovi, contemplu faimoasa 
Acropole, giuvaerul antic din marmură zaharoidă. Mai departe apa, 
feeria Mediteranei, cu o lumină biciuitoare ca sfârcurile zăpezii 
căzând în soare, şi care mă obliga pe mine, nordicul, să-mi strâng cu 
putere pleoapele. Navigam prin trâmbe de lumină şi azur intens, în 
aceste locuri de legendă, unde totul devenise transparent, aerat, 
liber... Miresme de scorţişoară şi vanilie, invizibilii greieri arboricoli 
(cigale) ce cântau în ramurile argintate ale măslinilor centenari, 
femeile subţiatice şi brune, cu glezna fină, totul reuşea să exalte în 
sufletul meu crud încă, în acest pământ, un entuziasm copilăresc, 
pentru perfecţia de la tot pasul. O largheţă şi o mărinimie sufletească 
mă asigurau că sunt cel mai mare poet al lumii şi al acelei clipe, şi, 
deşi până atunci nu scrisesem nici un vers valabil, trăiam totuşi în 
mod intens... poezia homericelor locuri. 

De ce însă n-aş recunoaşte că declanşarea bruscă a acelui 
juvenil entuziasm n-a fost totodată şi primul brânci pe care înşişi 
părinţii mei mi l-au dat spre miezul poeziei, deşi din toată inima lor 
de pozitivişti burghezi doreau ca nici măcar să nu aud de ea. Când 
după multă voioşie şi hohote entuziaste părăsim prea repede Hellada 
şi Pireul pentru Napoli, găsindu-ne aşezaţi la o mică măsuţă albă, pe 
puntea cea mai de sus a vasului, în jurul unui şvarţ fierbinte şi gulerat 
cu frişcă, mă spovedesc lui Gelu, fratele mai mic, între patru ochi, că 
odată ajuns teafăr în marea capitală a Franţei, voi mai urma pe lângă 
Drept şi cursurile de literatură franceză ale Sorbonei. Versurile 
multor faimoşi poeţi francezi începură să-mi năvălească pe buze, 
spuse atât de corect, încât părea că le citesc dintr-o antologie 
deschisă înaintea mea. Dacă în acele clipe ale sufletului meu era 
încolţită ideea că viaţa nu merită trăită decât pentru Frumos, se 
explică şi de ce ambianţa toată se revărsa în sensibilitatea inimii 
mele şi de ce retopită ţâşnea în afară, prin toată flacăra cuvântului 
abundent ca vinurile de soi, la o masă copioasă. 

Cu imaginaţia exaltată de atâtea forme şi culori stridente plu-
team ca beat în norii trandafirii ai unei poezii de transă, metamor-
fozată în vis pipăibil. Pe scumpul meu frate, o fire mai realistă şi mai 
ponderată decât mine, deşi mai mic, acest entuziasm juvenil al meu 
începuse a-l nelinişti, recomandându-mi să nu uit mai ales că tata 
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făcuse pentru noi cele mai sângeroase eforturi băneşti şi că truda şi 
hărnicia lui nu trebuiau prefăcute în uşuratice versuri! 

Toate tonurile Mediteranei de scrobeală, azur şi trandafiriu, 
reuşiseră însă să mă îmbete ca un rom de mare marcă. Fratele mai 
mic se îndoia poate că temperamentul meu prea captivat de frumos 
va reuşi să se înfrâneze pentru abstractele discipline universitare ale 
dreptului. Totuşi, conştiinţa ecourilor dinăuntru, fagăduinţa dată 
solemn tatei, pe care îl iubeam mult, de a trece cu mult succes toate 
examenele, nu pălise şi nu fusese exclusă din gândurile mele 
zăvorâte cu forţa. Deci vocea interioară, nevăzută, dar prezentă, îmi 
şoptea că doctoratul în drept trebuia luat cu orice sacrificii şi 
privaţiuni ale tentaţiilor vieţii. Porunca tatei de a nu irosi în vânt 
banii adunaţi cu multe frământări ale vieţii şi ani lungi de înfrânare, 
mă aducea la realitate ca o sirenă în caz de incediu... Domnul 
Argintaru, intendentul vasului, şi căruia părintele nostru ne 
încredinţase pe tot parcursul, era o fire foarte simpatică, caldă, 
entuziastă, un meridional plin de vervă! Supravegherea lui, atât de 
amicală, trebuia să se sfârşească la Napoli. Era atât de loial şi de 
comunicativ, încât ne devenise un al treilea frate mai mare, frate de 
însufleţire, dar şi cu o experienţă sporită a vieţii şi oamenilor. Vorbăria 
şi glumele noastre în cascadă îi conveneau de minune, mai ales 
pentru ridicarea moralului numeroşilor pasageri ce sufereau de rău de 
mare. 

După mai bine o jumătate de secol de atunci, parcă l-am 
părăsit abia ieri... Fuma dintr-o pipă marinărească copioasă şi pe care 
mai în tot timpul, spre a-şi aduna ideile, o îndesa de zor, plimbând-o 
de la un colţ al gurii la altul mai ales atunci când pe bordul vasului 
jucam cu el table. Îmi gâdila cu plăcere nările acel tutun fin de lulea, 
fiert în miere, cum ne asigura el. Fumul albăstrui şi tenace îmi dădea 
o teribilă tentaţie să încerc şi eu o micuţă pipă din spumă de mare, 
neîncepută. Fu numai după această verificată încercare ridicat la 
înaltul grad de „autentic tutun marinăresc“. Lui care atât de simpatic 
se găsea mereu între cele mai frumoase fete şi femei fără lucru ale 
traverseului îi făcea o mare plăcere să ni le prezinte şi nouă... puţin 
iniţiaţilor în ale „dragostei marinăreşti“. În hainele de un alb 
imaculat, cu figura lui bronzată şi tăiată în cremene colţuroasă, cu 
reveransurile şi silueta suplă de marchiz, nu multe erau femeiuştele 
care să-i poată ţine piept. De un şnur negru, purta un monoclu de aur, 
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pe care ca şi pipa îl fixa în orbită sau îl lăsa să cadă pe piept, cu un 
joc actoricesc de multă fineţe, încât în conversaţiile lui aprinse cu 
vreo fetişcană voinică nu-ţi mai puteai lua ochii de la el. În situaţiile 
mai delicate, îl ţinea la distanţă, între arătător şi degetul mare, 
repetând cu grandilocvenţă: „Formidabil! formidabil!... scumpă 
duduie...“ Imita cum am spus jocul parcă în faţa oglinzii al unui actor 
în rolul unui pedant marchiz de operetă. De fapt, toată fineţea 
fanfaroană se aduna cu violenţă în această lentilă de cristal aurit, 
făcând curioase pe multe femei, chiar măritate, de pe bordul vasului, 
şi care ţineau neapărat să-l cunoască, uneori adresându-se pentru 
aceasta nouă. 

Firea lui însă cavalerească, de marinar bătut de vânturi şi 
furtuni, cu piele aurită de sarea mărilor calde, îl făcea repede să se 
impună, în cazuri de pericol sau vrajbă, prin vorba lui cu timbru 
bărbătesc, plină de energie şi de o deplină autoritate. Cu acest 
marinar călătorit prin toate porturile Europei nu era de glumit. Ce 
mai ales trezise în mine respectul faţă de acest om a fost felul cum 
punea deodată stavilă tuturor acelor cete de copilandri flămânzi, de 
pe bărcile lor din radă şi care se căţărau pe vapor pentru a ne înşfăca 
bagajele şi duce la locul dorit, deşi de nimenea chemaţi. Însăşi din 
furia lor, ce ataca în linii masive, se puteau ghici clar intenţiile care 
erau acelea de a fi mai mult devalizaţi decât ajutaţi sau serviţi. 
Atunci, scumpul nostru supraveghetor şi amic, ne devenea util şi de 
admirat, prin energia de a le ţine piept de unul singur. Cu strigăte 
scurte, dar de o rară putere şi energie, articulând frimituri de porunci 
din toate limbile pământului, oprea ca un adevărat îmblânzitor de 
fiare pe aceste cete de răufăcători nesupravegheaţi. Cu priviri ferite, 
ca puii de tigru în faţa îmblânzitorului cu pistol şi cravaşă, pas cu pas 
dădeau înapoi, până ce apoi dispăreau cu toţii în fundul albastru al 
portului din care veniseră sau mai degrabă năvăliseră. 

Şi iarăşi, pe această figură de născut marinar mă delecta s-o 
contemplu când reîntors la vapor, după extenuantele raite turistice 
prin albele şi toridele porturi mediteraneene, ancora în faţa unui 
pahar în care se legăna oranjada îngheţată. O sorbea atent prin firul 
aurit al paiului. Mie, ce atunci vedeam pentru prima oară această 
operaţie a dulcelui lichid ce suia paiul de orez, îmi satisfăcea privind 
anumite curiozităţi dinamice sau picturale ale mişcărilor tihnite.  
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În sfârşit, iată-ne ajunşi şi în rada mult dorită a marelui oraş 
italian Napoli şi punctul terminus al navei noastre care ne legănase 
atâtea nopţi şi zile în cel mai ales confort şi sosind în toate porturile 
cu cea mai mare regularitate. După două zile de odihnă portuară, şi 
pe care noi le-am petrecut curioşi prin muzeele, cafenelele şi 
magazinele acestui turistic oraş, sosi şi trista clipă când, orice-ai 
face, ea te ajunge mereu din urmă: era a despărţirii. Trebuia cu mare 
părere de rău să ne separăm, de aci înainte, de bunul nostru camarad 
de bord, ofiţerul intendent Argintaru, înlănţuitul mereu al mărilor 
fără sfârşit, cum cu nostalgie în ochii lui cenuşii îi plăcea să ne 
spună. 

Scumpul nostru ocrotitor ne îmbrăţişă pe fiecare cu mare 
căldură, pe amândoi obrajii, ca un adevărat frate mai mare. Atunci, 
pentru prima oară, surprinsei sub lucirile monoclului aburit, o 
lacrimă mare brăzdându-i faţa scorojită de vijeliile marinei: „Vidi 
Napoli e poi...“ fuseră ultimele lui cuvinte, ce nu le putu termina, şi 
pe care nu le voi putea niciodată uita, cum niciodată prin 
ascunzişurile vieţii n-am mai putut de atunci întâlni această 
simpatică figură de brav marinar duios. 

 
De la Napoli la Roma, unde facem un mic popas de simplă 

bună ziua. Cu fratele Gelu, străbatem St. Gothardul, şi după un 
itinerar destul de obositor soseşte în sfârşit şi punctul terminus al 
lungului meu drum: Parisul... 

Prima impresie e oarecum deprimantă, fiindcă cerul mi se 
părea prea jos, iar sub norii cenuşii şi compacţi, un bec stins în cer 
dădea o lumină mult scăzută tuturor lucrurilor. O ceaţă roz-albăstruie 
te făcea să simţi nevoia umbrelei, fiind adesea schimbată, în duşe 
fină de pulverizator. Mediu nou, dar oraşul se mai chema Ceta-
tea-Lumină, şi capitala spirituală a lumii întregi, aşa că trebuia să mă 
pun repede la punct cu viitorul program încărcat ce mă aştepta. După 
atâta senin şi soare, mediul ambiant de acum ţinea în el ceva grav şi 
trist, distant şi rece... Clădiri, monumente şi ziduri înnegrite şi 
afumate de secolele de hărnicie şi glorios trecut. Din turlele înaltelor 
catedrale de veche credinţă sunau regulat la răstimpuri nebănuite 
bronzul clopotelor uriaşe. Totul cădea într-o muzica de ciudată orgă, 
plină de gravitate şi un adânc solemn, în care sufletul meu tânăr şi 
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voios, exuberant şi înflorit de luminoasa Mediterana cu vioaiele ei 
culori, parfumuri şi miresme tari, nu găsea pentru o clipă locul lui 
dorit.  

Dar n-au trebuit ca multe luni să se scurgă pentru a-mi da 
repede seama că aci mă găseam în cetatea de o enormă muncă 
spirituală şi manuală şi unde fiece suflet dotat de lumini nu avea 
decât să se îmbogăţească şi să se înalţe până la cel mai înalt pisc. 
Printr-un mare miracol însă, şi nebănuit, după cei cinci ani încheiaţi 
de viaţă studenţească la Paris, mă găseam atât de bine în atmosfera 
lui de librării, de cărţi, de teatre, de muzee, de conferenţiari şi 
profesori iluştri, încât numai cu greu, în ultimul timp, a trebuit să mă 
familiarizez cu gândul fix de a-l părăsi, într-o bună zi. Bătrânul 
Cartier Latin, plin totuşi de tinereţe, de fete frumoase, de librării, de 
profesori pe care îi înţelegeam şi îi iubeam, sărbătorile studenţeşti cu 
serpentine, flaşnete, baluri şi trageri la semn, drăgălăşenia şi totodată 
seriozitatea oamenilor, mă constrângeau să trec prin clipe care mă 
făceau să cred uneori că eram născut aici... Eram însă hotărât să fac 
treabă şi mai ales să mulţumesc pe scumpii mei părinţi, în special pe 
tata pentru sângeroasele lui sacrificii băneşti, la acea vreme, din jurul 
anului 1921. Ambiţia lui paternă ţinea cu orice chip să mă vadă 
doctor în drept la Paris, adică de la cea mai renumită facultate a 
lumii, titlu care, se cunoaşte, nu se dobândea deloc cu uşurinţă, mai 
ales la acea îndepărtată vreme, cu profesori extrem de exigenţi şi 
plini de ştiinţă, ca adevărate coduri vii, ambulante, sau mici 
dicţionare. Şi dacă în acel apus timp inima mea fugea după 
plachetele de versuri proaspăt apărute în vitrine sau spre râsetele atât 
de zglobii şi atrăgătoare ale tinerelor „midinettes“, ce în amurg se 
înapoiau de la lucrul lor manual, împânzind bulevardele şi străzile 
Cartierului Latin, conştiinţa mea însă mă împingea spre programele 
austere, de muncă susţinută şi mese frugale. 

Cursurile abstracte şi seci, de drept politic şi economic, trase 
la piatră şi sosite cu regularitate în plic, trebuiau memorate cu toate 
trimiterile la cursurile de licenţă, absolvite de mine în ţară, şi deci 
aici inoperante, constrâns fiind să parcurg cu atenţie şi materialul 
francez, spre a putea fi sigur pe materie. Opt sau nouă ore de lecturi 
zilnice, afară de duminici, trebuiau sacrificate fără şovăire cititului. 
Asaltat de multe mici nevoi casnice şi de singurătate, din lumea 
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acestor harnice lucrătoare a trebuit să-mi aleg o fată frumoasă, 
premieră într-o casă de mode pariziană, şi, pe care destinul a hotărât 
să devină şi viitoarea mea soţie. Aceasta am făcut-o cu toată 
dezamăgirea părinţilor mei, care plănuiau la acea vreme să-mi dea 
drept tovarăşă de viaţă, nici mai mult, nici mai puţin, decât o 
moşiereasă foarte bogată, şi cu nume răsunător. 

Soţia mea, pe numele ei de familie Juliette Salagnac, e născută 
la Paris, avenue Breteuil. Din partea mamei ei cobora dintr-o familie 
din Auvergne, proprietară de mici terenuri urbane, cu mătuşi stareţe 
de mânăstiri, în aceeaşi provincie. Deşi nu avea decât abia 19 ani 
împliniţi, soţia mea câştiga aproape dublul celor 800 de franci, pe 
care putea bietul meu părinte să mi-i trimită lunar de acasă. 

Munca mea de student asiduu, posedând bine limba ţării şi 
scriind-o la fel, m-a făcut agreat de dascăli, şi prezentându-mă la 
examenele serioase, mă făcea să le trec cu succes. Nu eram dintre 
acei studenţi care se prezintă la noroc! Materia era descifrată, 
lămurită şi memorată în toate şi cu toate detaliile ei. Recompensa a 
fost imediată, fiindcă mă văd în anul II de doctorat bursierul 
Republicii Franceze şi aceasta printre foarte puţinii străini: greci, 
italieni, anamiţi, colegii mei de frecvenţă la cursuri, şi... „procitanie“. 

Apoi sosiră ierni, primăveri şi veri lungi, pe care în cel mai 
mare timp mi le petreceam în vasta şi umbrita bibliotecă de Drept 
din Cartierul Latin. Am locuit camere mobilate din rue Monge, 
Toullier etc. Îmi reamintesc perfect de bine cum, sub lămpile cu 
abajururi verzi de porţelan, lucram cot la cot cu profesorii mei, lângă 
tomuri de piele neagră, deschise înaintea noastră. Singura deosebire 
dintre ei şi noi în privinţa comodităţii consta că ei îşi aveau fotolii 
mai mari, de catifea roşie, aşezate într-un colţ discret, al lor. Nimeni 
dintre noi nu îndrăznea să vină să le tulbure munca. În această sală 
vastă am întâlnit pe vechiul meu prieten de şcoală militară Mihai 
Ralea, ce cu un an înaintea mea îşi lua teza lui de doctorat în 
economie politică. Printre toată acea lume universitară domnea multă 
colegialitate şi seriozitate spirituală, pasiunea discuţiilor celor mai 
libere pentru descoperirea „marelui adevăr“, fie el uneori chiar foarte 
amar. Domnea o caldă colegialitate, urmată în marile vacanţe de 
jocuri sportive sau întruniri familiare. 

Tradiţiile cărturăreşti, cărţile prăfuite, conveneau de altfel 
destul de bine firii mele studioase şi contemplative. Mai ales în 
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Franţa am învăţat mai precis ce înseamnă bunul şi proprietatea 
vecinului, ce înseamnă adevărata libertate de opinii şi ce înseamnă 
patriotism. Tot acolo am învăţat mai profund ce înseamnă să-mi 
dezvolt cât mai mult formaţia gustului critic, să admir ultimele mode 
ale artei, dar să nu uit nici de frumosul şi utilul respect al tradiţiei, şi 
mai ales să mă închin cu respect înaintea frunţilor albite de 
experienţa vieţii, să admir deasupra egoismului generozitatea şi 
bunul simţ şi, mai ales, libertatea gândului şi respectul prin aceasta a 
persoanei umane. Ce poate fi mai nobil pentru un viitor magistrat 
decât să asculte cu toată înţelegerea sufletului, toate părerile, fie ele 
adesea cert eronate şi egocentrice? Tot poporul francez, alături de 
bătrânii mei profesori, mi-au deschis larg inima de cum trebuie 
simţite şi înţelese patria şi patriotismul, şi care în fond se conduc sau 
trebuie să se conducă după legile instinctuale ale albinelor dintr-un 
stup. 

Din foarte modestele mele economii, pe care reuşeam să le fac 
rupând meselor deseori, îmi cumpăram cărţi de specialitate, dar mai 
ales de poezie şi de literatură clasică franceză, pe la anticariate sau 
numeroşii librari ai Cartierului Latin. Înainte chiar de a-l descoperi 
pe Anatole France, asemenea lui, de-a lungul Senei, îmi plăcea în 
orele libere să scotocesc cutiile prăfuite şi lăzile vechi ale anticarilor 
de cărţi, ce te lăsau a citi ore întregi, fără a te deranja. La această 
vârstă a marilor curiozităţi sufleteşti, nevoia librarului devenise la 
mine mai stringentă decât aceea a brutarului. În galeriile Odeonului, 
lângă splendida grădină a Luxemburgului, alături de mulţi 
necunoscuţi, cei mai mulţi ca şi mine tineri studenţi, mi-am pierdut 
ore şi zile întregi desfăcând din rafturi tomuri rare, privind spre 
copertele galbene cu litere proaspăt tipărite, fără ca vreodată 
vânzătorul să se înfoiască la mine, spunându-mi că-i stric marfa sau 
că de ce nu mai sfârşesc cu alesul. 

Mă hrăneam, ca o albină înfometată după siropuri toamna, din 
atât de bogata şi variata cultură franceză. Eram poate mânzul scăpat 
şi nesupravegheat de nimeni în lucernierele sau trifoiştele spirituale 
cele mai suculente şi hrănitoare sufletului. Toţi porii trupului meu 
erau plini de curiozitate, deschişi faţă de atâtea idei aşa de frumos 
orchestrate, încât toată făptura mea părea că creşte asemenea unui 
copac gigant. Atâtea superbe sisteme de idei îmi scăpărau în 
conştiinţă, tocmai poate că nu-mi erau impuse cu forţa. Ce era în 
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adevăr adevărul şi care e eroarea? Unde se găsea frumosul şi unde 
urâtul? Unde era binele şi unde răul, al acestei vieţi ticluite ambiguu 
şi pe contrarii?  

Dascălii mei, burdufuri de ştiinţă ambulantă, nu erau numai 
atât, ci foarte mulţi dintre ei, mai ales printre cei mai tineri, adevăraţi 
camarazi cu unii dintre noi. Prin propriul lor exemplu ne arătau 
adesea de ce e bine şi ce e rău de făcut. Studiul acesta abstract şi atât 
de arid al Dreptului trebuia uneori amestecat cu anecdote vii, luate 
din viaţă sau literatura franceză. 

Notele la examene nu se dădeau decât după o muncă intensă, 
şi o materie inteligent asimiliată, a candidatului la doctorat. După 
cum eram lămurit, cei mai mulţi dascăli puneau preţuirea lor savantă 
mai ales pe spiritul critic şi de discernământ al studentului. Doctele 
paragrafe trebuiau să-i facă decorul, iar înlănţuirea vederilor se căuta 
cât mai personală. Simpla facultate a memorizării, chiar dacă era 
bine cotată, niciodată nu era însă şi suficientă, mai ales pentru 
obţinerea unei note mari. La primul contact, am fost mult impre-
sionat de severele chipuri ale acestor dascăli, ce se prezentau înaintea 
noastră costumaţi în robe lungi, asemenea magistraţilor, vegheaţi de 
potcapurile rigide şi privind clasa toată de pe estrada unui amvon 
auster şi depărtat. Deasupra capului, un enorm ornic rotund, care la 
bătăile programului făcea pe aparitor să dispară pentru solemna 
intrare a profesorului. Intrau la cursuri cu o punctualitate de 
cronometru, în urma ştergerii cu buretele umed a tablei negre şi 
aranjarea volumelor necesare lecţiei, tot de către aparitor. 

Doctoratul la ştiinţe politice şi economice l-am susţinut fără 
prea multă vâlvă, dar cu succes, având drept subiect La cooperation 
forestière en Roumanie, Ed. Jouve, teză pentru care regretatul meu 
părinte, ca destoinic silvicultor, îmi procurase din abundenţă tot 
materialul necesar. L-am avut ca preşedinte de teză pe faimosul 
William Oualid, care cu ocazia susţinerii subiectului meu – la aceste 
grave momente ale şcolarităţii, ironia fiind în tradiţie – îmi spuse, 
servindu-mi ca un absint dulce-amărui la finele amplelor discuţii 
juridico-economice: „Şi acum fiindcă ai trecut cu bine ultimul prag 
al studiilor d-tale de drept şi cele mai râvnite, ai putea oare în mod 
sincer să ne spui dacă nu cumva în orele d-tale libere aici, la Paris, 
n-ai comis şi versuri?“ Preparase această atât de insiduoasă întrebare, 



 53

în afara programului, probabil condus mai mult după stilul tezei 
mele decât după înfăţişarea mea de atunci. 

Cum uram minciuna, dar cum căutam şi originalitatea unui 
răspuns în faţa zecilor de auditori, printre care mulţi magistraţi 
francezi şi avocaţi de bară, după o reculegere nu prea lungă, răspund 
tangenţial: „După câte îmi pot reaminti au fost şi mari jurisconsulţi şi 
oameni de drept francezi care au comis versuri, fără ca aceasta să le 
fi micşorat faima lor de oameni ai robei.“ 

Ropotul de aplauze primit peste comodul fotoliu în care mă 
găseam îmi aduse sângele mulţumirii în obraz. 

La drept vorbind însă, Parisul îmi lăsase după cinci ani, zi de 
zi petrecuţi în inima lui, un mult mai mare gust pentru literatură 
decât pentru dreptul în care mă specializasem acum, oarecum fără de 
voia mea. Regretul mai mare l-am simţit comunicându-i această 
înclinare, printr-o scrisoare, şi iubitului meu tată. Acest năstruşnic 
gând, după atâtea cheltueli ale lui şi strădanii ale mele, îl mâhnise 
enorm de mult, dându-i nopţi albe de mare ciudă, lui în a cărui viaţă 
reuşise în tot ce dorise. 

În ţară mă întorc imediat, cu serioase cunoştinţe, bine 
memorate şi bine clasificate, cu o destul de bună bază juridică, dar în 
acelaşi timp şi cu o mare spaimă, de lupta de aci înainte cu... viaţa. 
Sufletul meu contemplativ, studios, imaginativ şi visător, nu avea 
nimic de împărţit cu marea majoritate a oamenilor, ce nu se 
frământau decât pentru o mai bună stare materială şi situaţii sociale, 
de conducere, cât mai suspuse. 

În iubirea fără seamăn a părintelui meu, el dorea în scopul 
purului meu interes să mă ridice pe treptele sociale cele mai de sus. 
Simţeam însă, cu o sugrumătoare tristeţe, că bucuria cea mai mare a 
vieţii mele trecuse, se stinsese ca toate pe acest pământ, odată cu 
ultimele clipe petrecute în Parisul drag, când, cu diploma de doctorat 
în buzunar, în Luxemburg, măsuram aleile nisipoase de sub castani, 
pe care se încrucişau tot ca şi în prima zi când îi întâlnisem faimoşii 
porumbei, prietenii bazinelor clare şi ai reginelor de marmură albă. 
Fiu de zei, îmi închipuiam în acea scurtă clipă că odată cu diploma 
căpătasem şi „iarba fiarelor“, ce-mi va deschide toate dorinţele 
viitoarei mele vieţi, de cetăţean dintre Dunăre şi Carpaţi. O scumpă 
şi naivă tinereţe!... 
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Tata, însă, ţinea cu orice preţ să fiu înscris într-unul din 
partidele istorice ale ţării şi vremii acelea, şi respectându-mi şeful 
politic să activez evidenţiindu-mă. Era calea pe care mulţi din 
colegii lui de şcoală păşiseră, ajungând la cele mai înalte situaţii 
statale. Dar tânărul de atunci, cu sufletul îndrăgostit după literatură şi 
himere de poezie curată şi înălţătoare, era departe de a fi ceea ce 
bunul lui părinte îşi imagina că este pentru a păşi pe calea unor 
realităţi care nu erau de ursitoare rezervate lui. 

Abia proaspăt iniţiat, eram şi dezgustat de felul cum şefii de 
partide politice confundau ţara cu „firma“ lor politică, iar pe aceasta 
cu propriile interese şi buzunare. Torturat de conştiinţa mea, i-am 
declarat tatei – ce avea mari relaţii printre marii oameni ai zilei – că 
doresc pur şi simplu să fiu magistrat şi să împart dreptatea în 
Capitală, îmbrăcând roba oamenilor corecţi şi modeşti. De la 12 
aprilie 1928 şi până la 31 martie 1931 am activat ca tânăr magistrat, 
după examenele şi diferenţele de rigoare ale diplomei, ca judecător 
pe lângă Ocolul II Galben din Bucureşti supranumit „Clemenţa“, şi 
unul dintre cele mai căutate de tinerii magistraţi ai acelor îndepărtate 
timpuri. 

Născut fără de voia mea idealist şi bun creştin, aplic cu cea 
mai mare stricteţe codurile ţării, lumea pentru mine fiind împărţită ca 
şi în cărţile sfinte, între oi şi capre, cei de la dreapta şi cei de la 
stânga Domnului, în oameni cumsecade şi ticăloşi, şi care, de când 
există pământul, şi-au declarat totdeauna războaie unii altora. 
Ereditatea probabil, educaţia, nobleţea caracterului, nu se puteau găsi 
pe toate cărările, iată pentru ce mărturisesc acestei coli imaculate de 
hârtie că în tot timpul scurtei mele magistraturi, iar mai târziu ca 
avocat, n-am căutat şi n-am urmărit decât dreptatea şi binele uman. 
Nici chiar şefii mei direcţi şi bătrâni magistraţi, cu toată politica ce-o 
făceau, n-au putut să mă abată de la aceste idealiste şi nobile virtuţi. 
Conştiinţa şi codul au fost singurii îndrumători lângă steaua polară a 
bunătăţii şi indulgenţei. 

Dar nu trebuie uitat şi de reamintit, mai ales, că odată întors în 
ţară, vechea mea „obsesie“ – literatura – pe care o moşteneam în 
sânge, pe linie maternă, creştea. Mai ales sub influenţa unchiului 
meu matern, maestrul Dimitrie Nanu, la acel timp în graţiile lui E. 
Lovinescu şi ale lui Mihalache Dragomirescu, şi care cu regularitate 
era în casa noastră, luând mesele şi povestindu-ne cu vervă şi haz 
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cele întâmplate pe la marile cenacluri literare de la acea vreme, care 
erau ale acestor emeriţi critici literari şi dascăli. La toate acestea 
venea să se mai adauge marele gust artistic şi al celuilalt unchi, 
doctor tot de la Paris, Constantin Nanu, medic al Teatrului Naţional, 
şi intimul confident al lui Liviu Rebreanu, care îl şi numise atunci în 
acest post de seamă. 

Cum încă de mai înainte colaborasem cu versuri la „Universul 
Literar“ condus, dacă memoria e încă sigură, de Perpessicius, şi la 
„Ramuri“, sub direcţia lui Nicolae Iorga, înapoiat, firul întrerupt doar 
o clipă trebuia reluat, continuând în acelaşi timp funcţia mea 
magistraturală. Nimeni nu avea nimic de obiectat... 

Dilema era însă pe lângă care mare critic al vremii, locuind 
în Capitală, fiecare cu cenaclul lui, trebuia să mă alătur: Mihail 
Dragomirescu sau E. Lovinescu? Discuţiile n-au fost prea uşoare cu 
unchiul Dimitrie, [care va primi] premiul Naţional de literatură, şi 
în cei mai excelenţi termeni cu Nicolae Iorga, la revista căruia, 
„Ramuri“, încă publicasem, şi încă pe primele pagini, de când mă 
găseam student la Paris. Cum însă E. Lovinescu era şi el un fost 
student al Cartierului Latin şi un eminent elev al lui Emile Faguet, 
m-am decis cu toată fidelitatea să devin şi eu unul dintre cenacliştii 
de la „Sburătorul“.  

Prezentarea, întrebările, micile discuţii de circumstanţă, cultura, şi 
mai ales boieria maestrului m-au cucerit din prima clipă, rămânând 
fidel salonului din Câmpineanu pe tot timpul duratei, deşi mai ales 
după plecarea mea în Câmpulungul Muscelului prezenţele mele nu 
erau atât de regulate ca a multor cenaclişti bucureşteni. 

Acolo am cunoscut pe G. Călinescu, de pe atunci burduf de 
ştiinţă, cu care am avut chiar polemici prin revista „Vremea“, unde 
colaboram cu regularitate. Acolo am cunoscut mai pe toată 
scriitorimea dintre cele două Războaie Mondiale: Gh. Brăescu, 
Hortensia Papadat-Bengescu, Victor Eftimiu, criticii Pompiliu 
Constantinescu, Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu. Apoi devenisem 
bun amic cu Dan Petraşincu, Nicolae Crevedia, Felix Aderca, I. Peltz, 
Ilarie Voronca, Camil Baltazar, Ion Marin Iovescu, Virgil Gheorghiu, 
Vlaicu Bârna ş.a. Pentru Ion Barbu, marele număr de senzaţie al 
cenaclului, maestrul Lovinescu avea o deosebită atenţie, dar în 
acelaşi timp şi un fel de abia surprinsă crispare din cauza unor directe 
ieşiri împotriva scriitorilor evrei, deşi cu mult mai târziu, prin 
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cafenelele de la „Capşa“ sau „Imperial“, îi avea mai întotdeauna în 
preajmă. Prietenul meu din copilărie amărâse însă adânc pe maestru 
şi mi s-a plâns şi mie ca unui june magistrat, când odată, în plină 
şedinţă, în cămaşă verde şi cu diagonală de piele, izbucnise cu 
invective la adresa minoritarilor, aceştia fiind nevoiţi din spirit de 
solidaritate să părăsească cu toţii şedinţa, iar apoi şi ceilalţi veniţi să 
se fofileze amuţiţi sub diverse pretexte de circumstanţă.  

Cu mai multă timiditate sau curaj, la aceste şedinţe foarte 
punctuali erau şi prof. Ramiro Ortiz, Ludovic Dauş, latifundiarul 
manierat Dinu Nicodin, autorul unei proze ciudate în marea ei 
originalitate, Lupii, dar azi cu totul uitată... Un larg divan dintr-un 
discret colţ doamnele îl ocupau cu poze comode şi parfumuri grele. 
Acolo se cuibăreau Bebs Delavrancea, Hortensia Papadat-Bengescu, 
Sanda Movilă, Ticu Arhip, frumoasa Ioana Postelnicu şi alte doamne 
tinere, graţioase şi amabile.  

Doamna Lovinescu îşi făcea din când în când apariţia printre 
noi, cu pungi de bomboane fondante de ciocolată, iar alteori cu mari 
carafe de siropuri sau apă. Micuţa Monica, abia ajungând cu bărbia 
la tăblia biroului, cu părul ei creţ şi ochii lăcrimoşi de păpuşă, cu 
vioiciunea răspunsurilor făcea încântarea noastră, a tuturor invita-
ţilor. La una din onomasticile ei, bunul meu amic Ion Barbu, îi ţesuse 
o lapidară şi mică poezie intitulată Statură:  

Să prelingă, să nu pice 
Viu spiritul robit în ea. 

 Şi cum în nenumărate cazuri poeţii adevăraţi sunt totodată şi 
proroci, urarea trebuia să se împlinească, dar în alte orizonturi şi sub 
alte ceruri decât ale oraşului şi mamei ce-o strânsese la piept. 

Lectura odată făcută, într-o perfectă linişte, maestrul cu un 
cuţitaş de fildeş la tâmplă, şi începând cu Bebs şi terminând cu 
Aderca, lua avizul fiecărui cenaclist mai ţanţoş, apoi la sfârşit rostea 
câteva succinte concluzii, totdeauna fără un prea mare entuziasm, dar 
nici pesimiste. Singura dată când mi s-a părut că a pierdut olimpianul 
calm a fost după o lectură a unui nou sosit, voinic, dar stângaci, Ion 
Iovescu, căruia după o hazlie lectură de proză planturoasă i-a spus: 
„Domnule, dumneata vei fi un al doilea Creangă al scrisului nostru 
de azi.“ 
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Omul acesta de o solidă cultură beletristică, cu aparenţe 
obosite, dar de o statură uriaşă, adesea mă oprea la mesele lui de 
seară. Odată, sfârşit cenaclul pentru totdeauna, mi-a încredinţat şi 
mie, în calitate de colaborator, un număr broşat sub scoarţe liliachii 
al „Sburătorului“; îmi făcea impresia unui suflet sceptic şi nemul-
ţumit, contrariat, dar de o mare discreţie. Importantul vieţii, care 
trebuia parcursă, era aşezat pe hârtie şi imprimat. Mulţi, fără 
dreptate, i-au tulburat apele, din cauza imparţialităţii sale morale şi 
critice, de la care n-a făcut nici o concesie şi nici o abatere. Îl 
admiram adânc nu numai pentru desăvârşitul talent critic, dar mai 
ales pentru forţa morală a conştiinţei lui, ce o ridica asemenea unei 
platoşe de oţel, împotriva oricăror tentaţii ce i-ar fi putut schimba 
destinul. Acest occidental, acest spirit fin şi atât de nuanţat, acest 
neclintit olimpian, cu greu a putut fi înţeles în adevărata lui valoare 
în vremuri când la noi totul clocotea de râvnă în pasiuni politice şi 
sociale.  

În aceleaşi vremuri, proaspăt întors de pe băncile facultăţilor 
pariziene, am fost prezentat, dacă nu mă înşel, de vechiul meu amic 
de vânătoare şi subtilul nuvelist Al. Cazaban, lui Zaharia Stancu, 
actualul nostru preşedinte al Uniunii Scriitorilor. Tineri şi entuziaşti 
poeţi, mi-a cerut şi el colaborări la revistele lui, „Gazeta Română“ şi 
„Azi“, unde am publicat rând pe rând. 

Ritmul vieţii se strecura dulce în goana după „himere“ literare, 
după plachete de poezii scrise şi distinse cu premii, până în clipa 
când, destinul meu de scriitor-magistrat trebuia prin voinţa zeilor să 
fie schimbat; dar tot până la urmă, cu câştigul muzelor. Prof. N. 
Iorga, fără să mă întrebe, sau să-mi ceară măcar consimţământul, 
prin ingerinţe personale, dispune să fiu mutat ca magistrat din 
Capitală, unde mă simţeam printre prietenii mei scriitori atât de bine, 
la Vălenii de Munte, unde, vrea să mă convingă apoi profesorul, i-aş 
fi putut fi util ca amator conferenţiar la cursurile de literatură ale 
„Universităţii libere“ patronate de d-sa. Descumpănit, în faţa mai 
ales a voinţei soţiei mele, pariziancă, mă văd obligat să demisionez, 
pentru a mă retrage apoi pe meleagurile copilăriei mele, în 
Câmpulungul Muscelelui unde aveam şi o mică vilă. Spre a mă 
întreţine, fui nevoit să mă înscriu în baroul local, dar mai în adânc 
gândeam să mă dedic... literaturii. 
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Ca om al gândului şi scrisului, am crezut întotdeauna în 
unicitatea frumosului, în libertatea exprimării, în ciudatul mister al 
stilului, care atât de fermecător poate susţine ideea sau simţirea. Am 
avut – şi ceea ce vieţii mele a adus mari prejudicii – o ciudată 
înclinare de a mă izola de oameni, şi mai ales de primii veniţi, 
găsindu-i în general neînţelegători şi refractari artei, punct cardinal al 
preocupărilor mele. Totuşi, pe marele popor muncitor, simplu şi 
anonim, l-am iubit şi l-am preţuit, pentru neîntreruptul lui sacrificiu 
de zi cu zi. L-am mai apreciat pentru efortul ingrat şi manual, dar atât 
de util maselor sociale. O egală simpatie am păstrat-o ţăranului 
blând, răbdător, şi mai ales înţelegător şi înţelept, în faţa atâtor 
vrăjmaşi ce-l înşelau şi-l speculau fără remuşcări de conştiinţă, 
sărăcindu-l în cele din urmă. 

Toţi din familia mea paternă şi maternă au muncit, având 
ocupaţiile lor sociale de medici, ingineri ori profesori şi nepracticând 
niciodată, aşa cum se spune azi, speculaţia omului de către om. Am 
crezut în zenitul artei şi al artistului creator, ce înnobilau viaţa 
robotitoare şi fără orizont. Persist încă în convingerea că masele 
trebuie ridicate la nivelul artistului sau omului de ştiinţă, şi nu invers. 
Spre binele şi progresul uman şi unul şi altul trebuie să lucreze fără 
amestec din afară, spre scopul şi fixitatea gândului bun ce-i 
preocupă. Rafinamentul ideilor, subtilitatea exprimării vor trebui 
deci mereu încurajate, şi omul ocolit de josnicii. 

Un mare rău ce se desenează tot mai mult la ora actuală în 
ţările totalitare e că, sub firma culturalizării, se striveşte arta, se 
adaptă unicitatea unei singure păreri tiranice, prin prea multă 
materialitate, ucigându-se „Chimera“, „supranaturalul“, „fantezia“, 
taxate drept superstiţii în mod prea simplist, dar înlăuntrul cărora 
numai poezia şi poeţii pot exista. Totdeauna am crezut într-o elită a 
creatorilor cât şi a auditorilor. Arta se va baza cât va dăinui în 
omenire pe imaginaţie, sensibilitate şi libertate. Ea va fi totdeauna, 
ca orice aci pe pământ, pe scări suitoare şi coborâtoare, în veşnice 
zig-zaguri, de la mediocrul plat până la subtilitatea, forţa ori puterea 
de comunicare a geniului. Primele condiţii ale creatorului de artă 
sunt mai întâi situaţia de a nu fi deranjat şi importunat cu idei ce nu 
sunt şi ale lui, căci oricare artă autentică are mai întâi misiunea să 
deranjeze, aşa cum spunea criticul francez Maurice Nadeau. 
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Nicăieri mai mult ca în statele totalitare, aceste mişcări libere 
n-au fost mai mult stânjenite, decât poate cu câteva excepţii, când 
sufletul artistului coincidea cu al revoluţionarului, situaţie extrem de 
rară. Aşa se explică firul tot mai cenuşiu ce se confundă cu gazetăria 
al artei noastre actuale, şi mai ales tot ce e sau pretinde să fie 
literatură. Pasul progresului mai mare a fost în Europa occidentală, 
fiindcă acolo libertăţile civilizaţiei au fost mai mult respectate, ca şi 
drepturile omului. Tiraniile politice n-au fost decât de scurtă 
durată, spre fericirea creatorilor de progres. Arta şi politica, ştiut 
este, sunt discipline cu un material şi scopuri deosebite. Răzmiriţa 
„legionarismului“, ca un vânt rău, s-a abătut şi peste noi; am 
condamnat-o din începuturi, linia ei fiind fanatică şi antiraţională, de 
constrângere individuală, prin proclamarea dreptului celui mai tare. 
Sub absurdul pătimaş, persecuta pe valorosul popor evreu, 
căutându-i vină, după modelul lupului ce tulbura apa mielului din 
fabulă. Crima şi stupiditatea începeau de acolo că trebuia să fii 
sacrificat, indiferent de valoarea personală, ci numai din faptul că 
avuseseşi atunci nenorocul de a te naşte evreu. Apoi o altă crimă, 
tot atât de mare, era şi aceea de a sacrifica pe oricare om, oricât de 
genial, dacă nu capitula să le împărtăşească samavolnicul lor crez. 
Numai aşa se poate explica faptul de cum au căzut la noi oameni 
de valoarea unor Iorga, Duca, Magearu şi atâţia alţii mai puţin 
iluştri. 

Printre mulţi români se formase acea periculoasă mentalitate 
gregară, sub directa influenţă a Berlinului fanatic şi orb. Toată 
omenirea nu putea avea decât o singură culoare şi trebuia să asculte 
de un singur gong. Originalitatea, variaţia, atât de indispensabile 
vieţii şi progresului, erau anulate sub cizma şi cravaşa Führerului. 
Poliţia spiritului se afla la apogeu. Iată şi pentru ce pe unul dintre 
românii care au dispărut graţie curajului şi nonconformismului lui 
intelectual, Nicolae Iorga, l-am regretat atât de profund. Figura 
europeană de mare român, prezenţa lui în cultura clipei, erau de cea 
mai mare importanţă pentru noi. Un ales printre aleşi, pe care la 
atâtea cursuri cu bucurie sufletească l-am audiat, şi acum datorită 
unor criminali sălbatici, nu mai era. 

Din cauză că revolta mea mi-o exprimasem clar în baroul 
local, a doua zi chiar, pe înnoptate, a pătruns în ograda mea un 
legionar în cămaşă verde, spunându-i soţiei că doreşte în interesul 
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meu să-mi vorbească imediat. Prezenţa ei de spirit a făcut-o să-i 
spună că nu mă găseam acasă ci la vânătoare, fapt ce bănuiesc că 
mi-a scăpat viaţa. De dimineaţă, lângă poarta de ieşire, am găsit, cu 
toate cartuşele netrase, un pistol „Steyer“, pe care l-am depus poliţiei 
chiar în acea zi. 

Un alt eveniment zguduitor al vieţii mele, a fost şi acela de a 
lupta pentru a doua oară, în ultimul Război Mondial, în primele linii 
de front, cu gradul de sublocotenent de aviaţie în rezervă, la „Grupul 
8 Aviaţie de vânătoare“, încrâncenare pe care am terminat-o decorat 
cu medalia aeronautică, cu panglici de virtute militară, ca observator 
şi nu ca zburător de linie. Printre alte isprăvi, am fost satisfăcut că 
am putut încheia cu precizie de reporter jurnalul de război al unităţii 
mele, achitându-mă în acelaşi timp, în mod destul de onorabil, şi de 
misiunile periculoase şi delicate în legătură cu detectarea paraşu-
tiştilor inamici, reuşind şă mulţumesc deplin pe comandantul unităţii 
mele, maiorul aviator, atât de brav şi destoinic, Puiu Pârvulescu, 
originar din Râmnicu-Sărat, şi acum în urmă stabilit la Braşov. Din 
căsătoria cu soţia mea Juliette Salagnac au rezultat mai mulţi copii, 
dintre care şi azi în viaţă, Mihaela cea mare, Şerban şi Păunica, 
cărora cu toată râvna şi posibilităţile vieţii mele atât de agitate am 
căutat să le dau o bună învăţătură şi să-i educ cu vorba şi exemplul, 
spre esenţialele virtuţi umane: iubirea, spiritul de sacrificiu, dragos-
tea nestrămutată pentru adevăr, bine şi frumos.  

De o adâncă seriozitate sufletească, n-am avut niciodată prea 
mulţi prieteni, deşi mulţi cunoscuţi. Am preferat mai puţini, dar de 
nădejde şi loiali. Scriitorii şi profesorii au fost adesea preferaţii, 
alături de preoţi, printre care părintele Vaticaului, Iriné Merloz, 
trimis ca misionar, şi ajuns pentru câţiva ani şi pe meleagurile 
Câmpulungului Muscel. Un alt bun amic mi-a fost Nicolae 
Ştefănescu, autorul epuizatei broşuri Prin Câmpulung şi pe 
muscelele lui, carte suculentă şi vie, scrisă cu mult rafinament, fineţe 
şi ironie, recenzată de mine în unul din numerele revistei „Ramuri“ 
de la Craiova, al cărei colaborator eram la acea vreme. Am avut însă 
relaţii de prietenie şi cu oameni modeşti şi sârguitori, precum 
ciubotarul Gicu Comănescu-Uşurelu, ca şi mine pătimaş vânător de 
pană, iubind prepelicarii pe care ştia cu marea lui răbdare să-i 
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dreseze admirabil, şi de la care multe am învăţat şi eu. Cum era foarte 
sărac, adesea îl ajutam pentru scoaterea permisului de vânătoare. 

Odată, pe neaşteptate, mi-a bătut în poartă maestrul Mihail 
Sadoveanu, apoi Alexandru Rosetti în a cărui vilă îi plăcea cu amicii 
să-şi petreacă vacanţele de excursii, ca apoi să-mi editeze la 
„Fundaţiile Regale“ primele mele plachete de versuri, în ediţii 
superbe. Mai târziu, Şerban Cioculescu, apoi Ion Barbu cu soţia şi cu 
care cărunţi acum, ne plăcea încă să dăm raite până la schitul de 
călugări atât de singuratic, „Ciocanul“. Ionel Teodoreanu între două 
procese, cu marea lui vervă, venea şi el la câte o „şuetă“ pe furate. 
Sandu Tzigara-Samurcaş cu doamna, poetă aleasă în limba germană, 
şi ei veneau să respire mirosul de brad şi răcoarea montană a 
Câmpulungului muscelean. Poveştile şi discuţiile nu mai conteneau 
lângă o felie de tort şi un pahar cu vin vechi. Cancanurile literare 
între literaţi fac savoarea aprinselor discuţii, punând ţara la cale. 
Alteori şcolari mi-au păşit pragul, cerându-mi autografe pe 
volumele apărute proaspăt, ceea ce îmi făcea totdeauna mare 
plăcere... Vânătoarea alături de literatură, cu superbii seteri englezi, 
făcea fericirea zilelor ce se scurgeau molcom, în voie bună şi 
sănătate. Din păcate, cu cât însă înaintam în vârstă şi cu cât liniştea 
trebuia mai mult să crească spre culesul spiritualului rod al poeziei, 
cu atât însă cerul se întuneca mai mult, prezentul fără nici o vină 
devenind ostil. 

Aruncându-se la coşul de gunoi Hora Unirii şi Doina lui 
Eminescu, a început după 1944 stupidul război de clasă, hăituiala 
chiaburimii, burgheziei şi a boierimii. Cei mai abili şi egoişti au 
reuşit să treacă fruntariile, oprindu-se prin străinătăţi, cu toate 
riscurile. Micile bunuri, case şi grădini, din care trăiam liniştit alături 
de familie, mi-au fost confiscate. Dreptul de a pleda în faţa barei, 
diplomele universitare, doctoratul luat cu atâta muncă în anii tinereţii 
mele, toate au fost anulate, până ce am fost constrâns să câştig o 
pâine foarte mică şi amară, dactilografiind acte, la bunăvoinţa 
colegilor, rămaşi printre cei neatinşi, din motive misterioase, dintre 
care poate originea şi nuanţa politică. 

Am continuat cu toate stupidele vrăjmăşii şi rapacitatea 
dezlănţuită a oamenilor să cred în puterea forţelor etice. Eram 
convins că joasele şi prădalnicele instincte se vor potoli, că oamenii 
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îşi vor aduce din nou aminte că sunt fiinţele raţiunii şi ai aceleiaşi 
mame, pentru a nu se prigoni şi pârî între ei Miliţiei, ce devenise 
prin puterile ei nelimitate o adevărată Inchiziţie sub comanda 
Securităţii, misterioasă şi înfăşurată în cruntele legi ale mafiei 
staliniste. 

Oricare ar fi fost forţele diavoleşti şi oculte aveam, deşi 
sfâşiat cu întreaga mea familie, intuiţia că peste atâtea morţi în 
închisori şi cataclisme, românii îşi vor aduce aminte de vechile 
datini ale bisericii şi ţării, spre fericirea tuturor oamenilor de bine. 
Eram convins că, deşi torturat şi hăituit fără vreo vină, braţele unei 
balanţe răsturnate de furtuni se vor restabili, că laşitatea şi mizeria 
vor înceta. 

 
 15 iulie 1949, Câmpulung Muscel1 
 

* 
 
Dacă această atât de sinceră autobiografie s-a transformat, 

oarecum fără de voia mea, într-un adevărat jurnal, în jurul 
evenimentelor ce m-au zdruncinat mai mult moraliceşte, azi, după o 
pauză amară şi nedorită, simt nevoia de a relua firul. De atunci, 
esenţiale evenimente în legătură cu viaţa multor oameni de frunte 
s-au petrecut: unii au trecut graniţele, alţii au murit sau suferit prin 
temniţele zise de educare, cei mai discreţi şi laşi au trăit mai departe, 
tremurând şi făcând eforturi prodigioase de adaptare. 

                                                 
1 În prima variantă a acestor memorii, care stă la baza versiunii revizuite de autor şi 
publicate mai sus, Mihai Moşandrei a adăugat cu creionul, la sfârşitul textului 
dactilografiat , următoarea completare:  

„Aşa sfârşeam, după cât se vede, în 15 iulie 1949, o autobiografie ce începuse 
prin unele locuri să ia chiar – aşa îmi face impresia azi – o coloratură de jurnal intim 
al unui om ce se hotărâse să nu blesteme un destin atroce. 

De atunci multe evenimente în legătură cu mine s-au mai petrecut, printre care 
mai important acela al arestării mele politice, survenit fără nicio vină din parte-mi, 
fără a putea face nici un reproş conştiinţei mele de om cinstit. În adevăr, în toamna 
anului 1959, după câteva anterioare percheziţii domiciliare făcute de către 
Securitatea locală, în mod cu totul neaşteptat şi sub pretextul caraghios că aş fi 
deţinătorul a mari stocuri aurifere, mi se confiscă toate manuscriele literare găsite 
prin saltare, cele inedite şi multe neterminate.“ 
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Scriitorii şi artiştii, în majoritatea lor, au fluturat steagul alb al 
capitulării convingerilor personale pentru bancnotele lunar asigurate 
şi liniştea căminului. Tot curajul ce le mai rămânea era ca prin 
cafenele, când se întâlneau, să-şi sufle la ureche vorbe „tabu“. 
Era şi imposibil ca deodată să intre în teoriile artificiale ale mar-
xism-comunismului, din convingere, toată lumea. Puţini însă, mai 
slab informaţi, sau în situaţii sociale întâmplător prielnice, au ridicat 
însă cât mai sus steagul roşu al revoluţiei şi egalităţii între oameni. 
Restul, spre a fi lăsaţi în pace, sub marile constrângeri, au plătit, se 
înţelege, gloaba, fumăritul sau cota lână spirituală, reclamată. 

Căutând în ce mă priveşte să rezist pe o redută „idealistă şi 
mistică” a gândului, dublată de aceea a libertăţii scrisului, singura 
garanţie a civilizaţiei şi progresului, m-am văzut imediat arestat, 
alături de preoţi, militari, oameni politici, proprietari rurali şi chiar de 
ciobani nevinovaţi sau de confraţi scriitori, leali şi demni, ce au 
vorbit sau scris fără ocolişuri, pe şleau. 

Arestarea mea s-a săvârşit în luna septembrie 1959. Conştiinţei 
nu aveam să-i fac, nici în prezent, nici în trecut, absolut nici o vină; 
era strălucitoare şi curată, ca un cristal de stâncă. Aşa m-am pomenit 
din copilărie, şi aşa voi rămâne, până când pleoapele mi se vor 
închide reci şi mâinile se vor încrucişa pe piept. Gândind mai adânc, 
îmi dau tot mai mult seama că am avut totdeauna cultul purităţii şi 
curăţeniei nu numai spirituale, dar la fel şi a celei trupeşti şi 
vestimentare, situaţie pe care n-o pot explica decât din motive 
ereditare. Arestarea mea s-a făcut, ca probabil la sute de cazuri 
similare, sub motiv că aş fi deţinătorul a numeroase bucăţi de aur 
nedeclarate. Drept introducere am avut o percheziţie domiciliară a 
Securităţii locale, ce mi-a scotocit toată corespondenţa, manuscrisele, 
cutiile, mobilierul, atenanţele etc. Negăsind aurul, şi prin ce minune 
s-ar fi putut el rătăci prin sertarele unui poet cu ochii mereu printre 
cărţi, în azur sau stele?... Mulţi cetăţeni mă considerau ca pe un 
cărturar idealist. Cum lucrătorii de miliţie însă – având probabil 
ordin, dat din senin, să fiu arestat – trebuiau să se agăţe de ceva, din 
o mare durere sufletească pentru mine, acel ceva fu manuscrisele 
mele literare. Unele din ele erau terminate, altele publicate deja, dar 
majoritatea lor în plin lucru, abia schiţate. 

Esenţialul e că, fără nici un fel de alegere sau discriminare pe 
vreo linie, mi se confiscă tot ce putea fi hârtie albă, bătută la maşină 
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sau caligrafiată de mâna mea. În derâdere, mă rugară să le împrumut 
două valize goale, ce fură încărcate alături de mine şi de poliţişti 
într-o maşină „Jeep“ cu pânze, ce aştepta la poartă. Cum faptul se 
petrecea pe la amiază, vecinii toţi ieşiseră din case şi apartamente, şi 
ridicaţi la uluci pe vârful degetelor urmăreau posaci şi tăcuţi ce se 
petrecea cu tov. M...., om cunoscut ca aşa cumsecade!... 

De altfel, pretextul repede găsit al deţinerii de aur era cu atât mai 
stupid cu cât în acel timp, pentru a-mi putea întreţine soţia şi pe mine, 
eram constrâns să fac pe umilul dactilograf al baroului Muscel, luând 5 
sau 10 lei pentru o copie de act căzut mie din mila foştilor colegi. Dar nu 
numai eu mă găseam în această situaţie, ci alături de mine un fost 
excelent magistrat al Tribunalului local, şi un prim-procuror de la 
Tribunalul Iaşi. Copiii mei mai mărunţi, Şerban şi Păunica, se găseau 
în şcoli la Bucureşti, întreţinuţi şi ei din mila familiei ce se afla 
acolo. 

Trebuie să reamintesc însă că, în acele timpuri, era dezlănţuită 
furibund, pe atât de cinică pe atât de apatriotică, lupta de clasă, şi pe 
mine mă găsise ca pe una dintre cele mai suculente victime, deşi nu 
avusesem niciodată moşii personale şi toată viaţa de până atunci o 
trăisem ca magistrat, scriitor ori avocat la bară. De fapt, avem poate 
falsa impresie sau adevărata că, în fond, cum se proceda acum nu era 
decât vechea repetare a unor retrograde lupte dintre fraţi, unii mai 
înzestraţi sau norocoşi decât alţii, şi pe care mişcarea legionară, ceva 
mai înainte, o făcuse împotriva evreilor nevinovaţi şi câtorva 
personalităţi de mari români, dar de alte păreri decât ale lor, cele 
samavolnice. Cu totul artificial se ordona ca toţi să aibă o singură 
părere, o singură convingere, o singură politică şi un singur drapel. 

Lupta aceasta surdă şi absurdă mi se făcea de către comunişti, 
deşi personal nu fusesem niciodată nici legionar, nici moşier şi nici 
nu ocupasem posturi politice. In metode şi desfăşurarea lor, în care 
umanitatea şi libertatea gândului, personalitatea nu aveau ce căuta, 
lupta semăna aidoma cu legionarismul, inamicul cum se ştie al 
comuniştilor, numărul unu. Nu numai că îi detestam pe legionari, dar 
aşa cum am arătat mai sus, cândva riscasem să devin nevinovata 
victimă a acestor nepoftiţi sangvinari extremişti. Pentru mine, verde 
sau roşu nu avea nici o importanţă, dacă ipocritul cameleonism 
ascundea acelaşi inuman demon, antimesianic. Calamitatea şi 
stupiditatea acestei inumane „lupte de clasă“ făceau uneori pe mulţi 
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golani să strige sau să răcnească în plină piaţă: „Boierii sunt nişte 
bandiţi!... Boierii la puşcărie!...” 

Cum se vede, era semnalul de alarmă al unui război fratricid, 
venit peste bieţii români, răbdători, înţelegători şi paşnici, ca o 
cărămidă aruncată de peste graniţă sau, eufemistic, ca o marfă de 
import. Teroarea n-avea nici măcar scuza unui război rasial, 
asemenea legionarilor. Comparând şi privind mai atent, nu era 
măcelul lupilor contra oilor, ci al lupilor între ei, şi care acoperiţi în 
şube de oi, strigau sus şi tare că luptau în numele progresului şi 
umanităţii! De pe atunci, situaţia mea era destul de ingrată, fiindcă 
dorind să fiu imparţialul om condus de adânci principii morale, 
iritam contra mea şi pe una şi pe alta dintre tabere, verde sau roşie, 
spre consternarea soţiei mele, ce mă implora să mă feresc ca un laş 
de oricare discuţie şi mai ales de punerea adevărului în lumină. 
Adevărul supără totdeauna! Adevărul cere sacrificii şi sânge, el 
aparţinând civilizaţilor şi nu primitivilor. 

Răzbunarea şi lăcomia însă, când se aprind în om, nu mai 
cunosc margini; mai ales atunci când, ca în plin Ev Mediu, intervine 
şi credinţa religioasă, de atei acuzată de superstiţie, în numele 
progresului, şi pe care fiecare îl interpretează cum vrea, după 
propriile avantaje directe, de ordin material. Orice contrarietate a 
trecutului şi a datinii, de pe noile poziţii, era privită drept un evident 
progres. Spre a nu fi recunoscuţi, păroşii şi fioroşii „Calibani” nu 
făceau decât să năpârlească, încercând cu greutate mănuşa albă ori 
jobenul omului civilizat. 

Cum decretele-legi curgeau unele peste altele, fără motive prea 
adânci, mă văzui radiat fără nici un motiv din baroul local, sau pentru 
cel invocat, acela că fusesem proprietar de apartamente şi case în 
Capitală, dar care acum, la actuala oră, erau şi ele naţionalizate. 
Această – în termeni de box – directă de stânga, mă lăsă muritor de 
foame alături de familie. Dacă colegii nu mi-ar fi îngăduit să mă 
primească măcar ca un umil copist dactilograf, doctor în drept de la 
Paris, n-aş fi avut altă alegere decât a revolverului pe masă. Toate 
cererile de serviciu pe la întreprinderi îmi fură cu regularitate 
refuzate, afară de una singură, aceea ca la 56 de ani să lucrez la o 
fabrică primitivă de cărămizi, pe Grui, cu picioarele în apă, la scosul 
lutului... numai şase ore zilnic. 
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Dar marea mea durere, şi cea mai profundă, nu erau aceste 
chinuri manuale, fizice, cât cea morală, de a-mi şti manuscrisele de-o 
viaţă intrate pe mâna miliţienilor: poezii, eseuri, poeme în proză etc. 
Un alt manuscris pe care îl regretam, deşi numai o simplă schiţă luată 
la faţa locului, pe viu, era acel jurnal intitulat Grupul 8 Aviaţie de 
Vânătoare, cu atâta grijă adus de mine de pe frontul de Răsărit în 
care luptasem ca ofiţer de rezervă. S-ar fi transformat într-o carte vie. 
Aveam atunci 45 de ani, dar totuşi serviciile mele de pilot observator 
se arătaseră utile şefilor ierarhici, mai ales în comenzile terestre 
contra paraşutiştilor.  

Comandanţii unităţii, colonelul Constantin Tănăsescu şi 
maiorul Puiu Pârvulescu, cum eram şi corespondentul ziarului 
„Timpul”, mă mai însărcinaseră şi cu ţinerea „Cărţii de Aur“ a 
unităţii noastre, „Grupul 8“. Această „Carte de Aur“ consta într-o 
serie de necrologuri, ale soldaţilor, gradaţilor şi ofiţerilor căzuţi în 
lupte pe frontul de Est, pentru integritatea ţării. Notele erau luate la 
cald şi cât mai veridic, lângă eroii picurând încă sânge din răni, dar 
cu faţa bravă şi palidă, povestind totul de parcă mă găseam lângă ei. 

După hotărârea Tribunalului Militar Craiova în deplasare la 
Piteşti, mi s-au confiscat Marele Ametist, versuri, Carnet de 
vânătoare, proză, Estampe, proză lirică, Aproape de poezie, eseu 
critic, şi multe alte încercări, pe care azi memoria le scapă. Cum 
sentinţa sus-numitului tribunal s-a dat şi cu confiscarea bunurilor 
personale, mi s-au ridicat şi paltonul şi hainele din dulap, iar odată cu 
arestarea, un ceas de aur marca „Longines“, cu două capace aur, 
suvenir de la bietul meu părinte, decedat. De remarcat încă faptul că 
de la ridicarea manuscriselor şi până la ridicarea mea, au trecut 
câteva luni pline de nelinişti, sub pretextul că textele trebuiau să fie 
citite cu atenţie şi migală de către cei mai competenţi critici. 

Ceea ce însă din primul loc mi s-a părut mai de neînchipuit e 
că în timpul arestării mele, doi agenţi tineri ai Securităţii, odată cu 
confiscarea ceasului „Longines“ din buzunarul vestei, mi se adresau 
cu vorbe foarte reverenţioase, ca acelea de „banditule!“ Cum 
cuvântul se repeta foarte des, dar mi se potrivea atât de puţin, mi-am 
dat seama repede că era din ordin protocolar superior, aşa cum în 
vizită ai fi spus vecinului „cher ami“! Stil umanitar, impus de lupta 
de clasă, la primele etape, şi pe care pentru prima oară îl întrebuinţau 
miliţienii. 
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Ideea de fapt nu e prea inovatoare, fiindcă chiar mai înainte, 
abuzivul care pe aleea pietonilor te izbea cu bicicleta, dacă mai era şi 
un autentic golan, fără sfială văzându-te şi bătrân, nu uita să te 
lămurească: „Dobitocule, nu vezi!“ După ce el făcea ceea ce nu 
trebuie, tu erai insultatul şi vinovatul, fără apărare. 

Fără ca de la arestare să mi se fi oferit de băut sau hrană, 
vreme de 24 de ore, într-un „Jeep“ cu pânze sunt transportat noaptea 
la Piteşti, în maşină fiind încadrat de trei miliţieni, ca şi când aş fi 
fost un spărgător periculos, deşi percheziţionat şi dezarmat. Aveam 
intuiţia că agenţii care fumau, pe întrecere, erau satisfăcuţi de 
„captura” făcută, deşi în urma lor lăsaseră disperată o femeie în 
lacrimi. Cine poate să mai ştie dacă pe faţa lor surâzătoare nu 
ascundeau ceva din agitaţia sufletească a braconierului ce în timp 
prohibit prinsese în laţ un frumos „fazan“? 

Pe o noapte rece şi umedă de sfârşit de toamnă, sosesc abătut 
şi trist, plin de revoltă interioară pentru nedreptatea comisă, la cel 
mai mare penitenciar din Piteşti, dar şi unul dintre cele mai 
îngrozitoare... Când fui debarcat în plină noapte, un ofiţer dispăru cu 
valiza mea de manuscrise pe un coridor strâmt, în vreme ce eu, mai 
mult îmbrâncit, mă trezii într-un patrulater de ziduri, înalt de trei 
metri, cu cer deasupra şi o poartă solidă cu gratii de fier, ce repede e 
închisă de mâini invizibile. Pe jos, asfaltul umezit de ploi. Frigul, dar 
mai ales starea mea nervoasă, îmi zbârli într-un fior rece perii capului 
şi obrazului, făcându-mă să tremur aprig. 

Oricât aş fi scormonit-o, conştiinţa îmi spunea că n-am făcut 
nimic reprobabil. Dârdâind în noaptea rece, timpul îmi părea infinit. 
Singurul calm spre suflet nu mi-l aducea decât cerul acum senin şi 
înstelat de toamnă. Adânci raporturi se stabileau fără de voie între 
eternele şi perfectele legi ale Creatorului şi mizeria şi nimicnicia 
noastră, pământească. Totul îmi dădea tot mai mult certitudinea că 
viaţa unui om azi la noi nu putea nimic mai mult să valoreze decât un 
biet puf de păpădie. 

Apoi, prin faţa ochilor, mi se rostogoleau scumpele mele 
manuscrise, care nu conţineau nici un fir de gunoi, ci numai curatul 
adevăr al unui suflet sensibil şi drept. De fapt, acuza se rezuma la 
aceea de a nu fi fost un papagal-conformist, de a fi spus adevărul 
biciuitor pentru oricare abuziv, dar neliniştitor de conştiinţe. Aceste 
neutrale manuscrise rămâneau ca atare, fiindcă în primul rând erau 
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neterminate. În caz că aş fi dorit imprimarea şi răspândirea lor în 
mase, ar fi trebuit trecute prin foarfeca cenzurii, atât de severe atunci 
ca şi azi. În sfârşit, nu conţineau decât teme literare, în afară de orice 
politică sau instigaţii la revoltă? Atâţia ani şezuseră aceste ciorne în 
saltarele biroului meu de nuc, de ce nu acum prin instigaţiile celor 
din afară, să se materializeze, căutând să mă sugrume? În sfârşit, 
când mă credeam complet uitat, şi pe jumătate îngheţat, uşa scârţâi 
din nou în balamale şi o voce îmi porunci să ies afară, fiind o neagră 
fiară de pădure. După bâjbâieli prin coridoare răsucite trecui prin faţa 
unui birou, pe scaunul căruia un gradat îmbujorat la faţă mă privi 
lung în faţă, cu apostrofa misterioasă ce urmă acestei cumpăniri 
psihice: „Singur ţi-ai făcut-o!?...“ 

În tăcere, după cum mi se ordonase – tot pentru motive 
misterioase – mă descalţ, apoi un soldat, cu un cleşte şi cu daltă, îmi 
scoate ţintele de la bocanci, iar apoi plachiurile. Străbat culoare din 
ce în ce mai strâmte, până ce mă pomenesc deodată în faţa unei 
celule mirositoare a mucegaiuri, nu mai spaţioasă decât un 
compartiment de C.F.R., cu o uşă puternică, cu gratii de fier. Nu-mi 
puteam închipui că pot locui o astfel de cutie întunecată, din care se 
auzeau unele voci răguşite: „Ne mai bagă unul!...“ 

Nu putui rosti nici o vorbă şi nici articula vreun protest, că fui 
cu brutalitatea gardienilor de închisoare aruncat înlăuntru. Pe un 
spaţiu pe care abia te puteai strecura, aveam trei paturi militare de 
campanie, în dreapta, şi trei în stânga, suprapuse în echilibru destul 
de stabil, pe propriile lor picioare de fier. Din hruba întunericului se 
auzeau suspine jalnice omeneşti şi trupuri moi vânjolindu-se. 
Numărătoarea, apoi uşa căzu cu zgomotul lugubru al unei ghilotine 
ce se declanşează. Aveam curioasa şi persistenta senzaţie că 
intrasem, căzând, într-un puţ sinistru. 

Când ochii mei se familiarizează cu penumbra carcerei, văd 
îndreptându-se asupra mea figuri păroase, ochi de tăciune, cu atenţie 
de pisică ce pândeşte un şoarece. Peste câteva clipe numai, neştiutor 
în ale închisorii, aceşti condamnaţi politici, printre care mulţi preoţi, 
trebuiau să devină bunii mei camarazi, să mă lămurească asupra 
chinurilor acestei vieţi de cârtiţă beteagă. 

Vocile semi-adormiţilor le revin răguşite pe buzele veştede şi 
figurile de ceară, cristalizate în zeci de întrebări despre ce mai e în 
lumea celor vii. Care e creanga de măslin pe care noul sosit le-o 
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aduce? La fiecare schimbare de celulă sau de hrubă, întrebările erau 
într-un fel mereu cam aceleaşi: De unde veneam? Pentru care faptă 
eram căftănit? Ce meserie aveam? Care erau evenimentele politicii 
externe? Ce fel de familie?... Ca apoi, la rândul meu, să-i chestionez: 
Ce mâncăm? Cum dormim? Ce ne incubă să facem? Cine îi interoga 
pe noii sosiţi? etc. 

Căutând să mă edific de clasa din care făceau parte, mă 
lămurii repede că ei proveneau din toate păturile sociale: plugari, 
negustori, militari, preoţi, avocaţi, medici, scriitori... S-ar fi putut 
face un parlament în miniatură. Sub raport politic, după o mai lungă 
cercetare, îmi dădui repede seama că majoritatea era formată din 
cadre „legionare“, acuzaţi de organizaţii împotriva siguranţei 
statului. Foarte puţini însă erau dispuşi să-şi mărturisească culpa. 
Scriitorii consacraţi şi ofiţerii superiori, decoraţi cu cele mai alese 
medalii militare, şedeau descumpăniţi pentru ispăşirea unor fapte 
imaginare, susţineau mulţi dintre ei, sau din cauă că mărturisiseră tot 
adevărul aşa cum era: gol-goluţ! Toţi trăiau graţie unui optimism 
robust, dar naiv. Ca şi pe muribunzi, speranţa însănătoşirii, şi pe 
aceşti martiri, ceea ce îi oprea de la mai dese sinucideri, era ziua 
împăcării fraţilor între ei sub semnul libertăţii. Eu – cu un curaj ţâşnit 
din forţa pe care ţi-o dă mărturisirea adevărului – spusesem un 
categoric Nu! tuturor acelora ce înţelegeau să nu lase liber gândul şi 
scrisul românesc, spre evidenţierea adevărurilor majore, de frumos şi 
adevărat. Libertatea de a visa, libertatea de a fi independent în păreri 
şi de a avea crezul tău social şi politic, libertăţile în sfârşit ale omului 
civilizat, şi de a cărei civilizaţie să se poată bucura întreaga lume. Tot 
vorbind cu ei şi din ce spuneau, păreau a avea dreptate, numai că era 
extrem de greu de a descurca culpa unui deţinut, mai ales politic, pe 
care foarte rar l-am văzut în stare să-şi facă o autocritică severă. 

Dar să revin la mine. 
Îmi reamintesc foarte clar că, printre multe alte întrebări, 

colonelul–preşedinte al Tribunalului Militar Craiova care m-a 
judecat, mi-a pus şi această chestiune: 

„Să ne mai răspunzi acum acuzat, dacă scrisul în ţara 
românească e liber sau nu?“ 

 Tot atât de precis mi-amintesc şi de curajosul meu răspuns:  
„Domnule preşedinte, dacă la ora actuală gândul şi scrisul ar fi 

libere şi la noi – deşi garantat de Constituţie – eu poate n-aş avea ce 
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căuta azi înaintea d-voastră, fiindcă nu numai că n-am scris nimic 
rău, nici împotriva partidului şi nici împotriva guvernului, nici n-am 
publicat, fiindcă, cu vigilenţa de Cerber a cenzurii noastre, nimic nu 
s-ar fi putut publica în acest sens, iată-mă adus azi înaintea dv. şi 
păzit de jandarmi ca un om periculos ordinii publice, şi conspirator. 
Pe de altă parte, difuzări clandestine n-am făcut; nu sunt legionar şi 
nimeni nu mă acuză de aceasta. “ Clipă în care, un procuror, 
întinzând spre mine braţul terminat în index, asemenea unui fioros 
pumnal, îmi strigă răstit: 

„Eşti un reacţionar, care singur te demaşti! Află, inculpat, că şi 
gândul şi presa la noi sunt libere dacă scrii pentru realizarea 
înfăptuirilor pentru care se zbat partidul şi guvernul nostru azi. D-ta 
n-ai făcut nimic, n-ai ajutat cu nimic în această directivă, deşi te 
numeşti scriitor... “ 

Deliberarea a durat foarte puţin timp. Am fost apărat de către 
avocatul Gheorghiu, plătit de familie (sora mea). Sentinţa: doi ani de 
închisoare cu confiscarea întregii mele averi, mobiliare şi imobiliare, 
ca de altfel tuturor condamnaţilor politici, ce erau priviţi şi trataţi 
mult mai rău decât infractorii de drept penal.  

Ca fost magistrat, în cauză mă abţin de a mai face orice fel de 
aprecieri în legătură cu felul cum se judeca şi cu asprimea 
pedepselor, eu fiind o excepţie faţă de colegii de celulă, ce aveau în 
majoritate condamnări de 10 până la 15 şi 20 de ani de recluziune, 
plus confiscarea averii şi obligarea pentru cei căsătoriţi de a suferi şi 
divorţul bietelor soţii, ce fiind supuse la cele mai mari lipsuri şi 
torturi morale, erau constrânse s-o facă, spre a nu muri de foame sau 
a se prostitua. 

Rămâne viitorului imparţial de a aprecia pedepsele şi 
străşnicia lentei exterminări a celor ce gândeau altfel decât 
conformist, prin aceasta înţelegându-se Libertatea! În lumea 
considerată neînchisă, deci în afară de zidurile penitenciarelor, se 
exultă aplaudându-se la fiece pas „Dezrobirea“ şi „Libertatea“, 
marea fericire de a vieţui sub conducerea „celor mai ştiinţifice 
măsuri economice“ şi „a singurului şi a celui mai ideal guvern 
social“! Cea mai mare durere a mea, lovitura cea mai tăioasă în 
inimă, n-a fost sentinţa condamnării mele, cât feţele congestionate şi 
lacrimile fierbinţ, pe care în sală le-au vărsat cei ce veniseră să-mi 
facă curaj şi în acelaşi timp să-şi ia adio de la mine: soţia mea 
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Juliette, sora mea Maria şi copila mea cea mai mică, Păunica, cea de 
mai târziu medic la Thessaloniki, în Grecia, şi cea mai înspăimântată 
de suferinţele morale ale tatălui ei nevinovat.  

După aceea a urmat formal nu prea lungul, dar de fapt extrem 
de lungul calvar al suferinţelor fizice şi al torturilor impuse: de a nu 
vorbi, de a nu citi, de a nu te ruga, de a nu dormi decât un strict de 
ore necesare vieţii, de a sta în stare de veghe numai pe o margine de 
pat, supravegheat de ochiul teribil al paznicului, prelungit prin ochiul 
din uşă, mereu atent la cele mai mici mişcări ale noastre; mai ales 
acea interdicţie de a te lungi, să apuci un sfert de oră de somn 
reparator, ce-ar fi putut completa dezastruoasa hrană a „turtoaielor de 
mămăligă coaptă“ cu respectivele tărâţe, ce produceau atâtea cazuri 
de enterocolite mortale. Pedepsele de câteva ori pe zi, constau în a 
rămâne multă vreme în picioare, cu faţa întoarsă la perete, sub 
consternarea camarazilor, şi asta înghesuiţi într-un aer irespirabil, cu 
mulţi emfizemici. Somnul insuficient îmi dădea mereu senzaţia 
nesuferită de greaţă. Înghesuiala era atât de mare încât adesea eram 
nevoiţi să dormim doi inşi pe un pat de fier, cu o îngustă saltea de 
paie. Insultele cele mai groaznice erau proferate de către paznicii 
instruiţi la aceasta, ca ispăşirea să devină şi mai insuportabilă. 

Mesele erau compuse dintr-un singur fel: o ciorbă de carne sau 
mai degrabă din zeamă, peste care pluteau câteva jumări; tacâm, o 
singură lingură, un turtoi sau o subţire felie de pâine, rău dospită. 
Rezultatul: deşi sănătos şi de 68 de kg. la intrare, în câteva luni 
coborâsem la 49 kg.; o faţă cadaverică şi ochii ca două imense 
strachini lăcrimoase. Răsuflam tot mai greu şi adesea simţeam că mă 
înăbuş. Cum se spunea, devenisem o ambulantă epavă, o umbră gata 
de a-şi lua zborul spre cerul de odihnă şi pace din eternul somn.  

Fără lumina soarelui, fără orientarea ceasornicelor, am avut 
deseori impresia că timpul îşi oprise mersul. Era totuşi şi o variaţie, 
aceea a colegilor ce se întorceau cu obrajii, mâinile sau picioarele 
tumefiate de la tortura interogatoriilor, ce începeau mai ales în 
liniştea nopţilor. Ţipete disperate uneori spărgeau obloanele şi 
gratiile, pătrunzând până la noi; acei ce aşteptau înfioraţi rândul... 

Disproporţiile între vină şi pedeapsă erau săritoare în ochi, şi 
ele variau în marea majoritate a cazurilor, între 10 - 25 de ani de 
recluziune. Speranţa nu rămânea decât în armistiţii, care dacă din 
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când se mai iveau, erau mai ales pentru cei rari, care nu depăşeau 5 
ani de închisoare. 

În acest timp de coşmar, ca o apă stătută şi putredă, aveam 
deseori puternica impresie că mă găseam în cala unui vapor ce 
călătoreşte pe mări nesfârşite. Doream soarele şi cerul albastru, cu 
nostalgia unei rândunele prinse între gratiile unei colivii lugubre. De 
aceea, sferturile de oră petrecute pentru cei ce doreau plimbarea între 
zidurile închisorilor, din care nimeni n-a evadat, fiind se spune nu 
prea bine păzite, dar izolate cu fire electrice de electrocutare, erau 
cele mai plăcute şi aşteptate. Acolo ne băteam păturile groase, de 
praf, şi tot acolo puteam îndoi capul pe spate spre a privi bolta 
cerească, pe care alunecau turturelele şi porumbeii păcii şi iubirii. 
Din când în când scăpam de sub controlul supravegherii şi atunci 
puteam discuta liber orice. 

Impresia deţinuţilor, în marea lor majoritate intelectuali aleşi: 
preoţi, avocaţi, scriitori, profesori, medici, ofiţeri era că timpurile nu 
erau prea depărtate, când tocmai din cauza marilor abuzuri şi 
samavolnicii faţă de respectul libertăţii umane, trebuia să sosească în 
curând, dacă nu prin noi sugrumaţii, prin puterea puterilor prietene şi 
străine, din Vest, o imixiune pentru respectul convingerilor individuale. 

Se aştepta ca şuvoaiele unei ape de viaţă libertatea de credinţă, 
libertatea de exprimare liberă, libertatea de a scrie, într-un cuvânt tot 
respectul drepturilor şi persoanei umane. Noi nu am vrut să se 
întâmple ce s-a întâmplat; ci, popor mic, eram în clipa declanşării lui 
între ciocan şi nicovală, deci sub o uriaşă forţă de constrângere a 
unui „dictat“ al dreptului celui mai tare.  

Mulţi dintre deţinuţi, bătrâni, ftizici, diabetici, puţin sau rău 
trataţi, aşteptau din clipă în clipă dulcea moarte eliberatoare, şi care 
pentru mulţi s-a îndurat, acoperindu-le faţa cu vălul ei de compasiune 
adâncă.  

Cu familiile respective nu mai puteam avea alte legături decât 
ale viselor dragi, ce uneori se îndurau să ni le reamintească că nu 
sunt bine şi că suferă şi ele pentru noi chinurile sărăciei şi disperării. 
Deşi ornicul lumii din afara gratiilor era pentru noi întemniţaţii oprit, 
în schimb totuşi imaginaţia deţinuţilor lucra puternic. Din cauza 
deselor febre, ce treceau de la ele, forţa halucinaţiilor creştea. Ochii 
tot mai căscaţi din orbite, învineţite de boală, aşterneau apropiate 
raiuri de fericire de dincolo de moarte. Pesimiştii erau îndepărtaţi şi 
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huiduiţi, ca nişte făcători de rău. Se izolau disperaţi, rozându-şi 
unghiile şi aşteptând moartea liberatoare. Mulţi ftizici avansaţi cu 
insuportabile hemoptizii, glicemicii, asmaticii erau uneori scoşi 
dintre noi, pentru a nu-i mai revedea niciodată. 

Unii politicieni vorbeau naiv despre alegeri libere, sub egida 
umanitară a O.N.U. şi sub intervenţia puternicei Americi. Dar cine se 
sacrifică sau riscă măcar, pentru încetarea nedreptăţilor survenite 
vecinilor? Istoria nu cunoaşte astfel de cazuri, până azi. În istorie 
totdeauna, ca şi în natură, cei puternici au condus totdeauna... balul. 
De ce un partid unic? ...Dar cine poate mişca în front?  

Nu e mai expeditiv, mai surâzător, ca toată lumea, zâmbind ca 
la fotograf, să se supună de bună-voie unui destin istoric, cu ipocrizie 
liber-consimţită? Personal, eram neliniştit de limba, de cultura 
acestei biete ţări, atât de zguduite de puterea fluxurilor istoriei, mereu 
crunte, şi de atâtea veacuri... 

Întorşi împreună de la judecată, cu colegul meu de pană Ion 
M. Iovescu, acuzat de legionarism, în întunericul pânzelor umede, de 
mult despărţiţi nu-mi pot şterge din faţă silueta lui de martir creştin. 
Deşi fiziceşte, un spectru cu barbă lungă şi neagră, moralul îi era încă 
bun. Mi se păruse însă că luase un mic tic, care până atunci nu-l 
observasem la el: clipea repede din ochi şi scutura barba şi profilul 
de adevărat schivnic. Îmi apărea acum sub masca lui Jean Calvin. 
Iată-l acum pe viitorul Creangă al maestrului E. Lovinescu, 
tremurând de frig pe banca unui „Jeep“, sub burniţa ce ne întorcea de 
la judecată. El, bietul, luase ani mulţi, ca şef de cuib legionar, şi care 
dacă îmi amintesc bine treceau de zece. 

Unele din acuzări născocite ce se ridicau din partea acuzării 
împotriva-mi erau şi acelea de a mă fi întâlnit cu el acasă, în Bughea 
de Jos, în sărbătorile Crăciunului. Faptul de a-l întâlni, însemna din 
partea acuzării, ipso facto, şi ticluirea vreunei conspiraţii legionare. 
Adevărul era că, dacă efectiv îl întâlnisem în sărbători, aceasta era nu 
pentru faptul sau fapte conspirative, de care erau obsedaţi securiştii 
noştri, ci pentru a-mi lua înapoi un volum împrumutat de literatură, şi 
pe care întârzia să mi-l înapoieze. De fapt, mai precis, nu un volum, 
ci două, un „Bacovia“ şi un „Arghezi“, versuri în tiraje limitate, în 
editura Fundaţiilor. 

În toată viaţa mea, la cărţi am ţinut mai mult ca la orice, 
simţind stringent nevoia acestei hrane spirituale, nu cu intermitenţe, 
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ci zilnic. Din sârguinţa şi economiile mele de student la Paris, apoi 
mai târziu ca magistrat şi avocat, cu mari greutăţi, ajunsesem să fac o 
bibliotecă de vreo mie de volume, legate în pânză şi piele, cu ediţii 
rare, cu conţinut de literatură română şi franceză, în majoritatea ei, şi 
care a trebuit apoi să fie împrăştiată în cele patru vânturi. Înapoiat de 
la nedreapta judecată, şi la care am răspuns atât de sincer, deţinuţii, 
odată întors, mă întrebau: Câţi ani am luat? Cine se mai găsea în 
sală? Dacă a putut asista şi familia? etc. etc. 

Cu o mare indignare în glas am arătat tuturor că sentinţa, deşi 
foarte uşoară faţă de alţii, fusese dată pe motiv că deţinusem cărţi 
interzise, de fapt, propriile mele manuscrise, multe dintre ele 
neterminate. Deci, puteau fi privite ca simple gânduri, şi gândurile, în 
nici o ţară din lume, mai ales neîmpărtăşite, nu puteau aduce vreo 
sancţiune din partea vreunui tribunal. 

Oricare scriitură, poate fi în principiu fi o calomnie, şi atunci 
va aduce autorului oprobriul moral, sau ea poate conţine lucruri 
adevărate, şi atunci ele, mai devreme sau mai târziu, vor ieşi la 
iveală, aducând un serviciu social. Scrierile false pot oricând fi 
incriminate de critică sau de cel direct lezat. Există tribunal şi opinie 
publică. Libertatea de conştiinţă nu era ea oare garantată de 
Constituţie? 

Grupurile de moşieri, funcţionari, ofiţeri, ce se găseau în juru-mi, 
aplaudau ca la teatru, arătându-le în detaliu felul cum ca avocat îmi 
făcusem fără ajutorul codului apărarea; cea mai frumoasă din 
pledoariile mele de până atunci. Mă lăsase să vorbesc, dar... fără 
câştig de cauză, fiindcă ... din oficiu, toată lumea acuzată era ca şi 
condamnată. Se spunea, pentru educarea şi lămurirea inculpatului, 
dar, de fapt, procedeul se credea mai ales util pentru... intimidarea 
deţinuţilor; dar cei mai debili sau bătrâni... piereau aducându-i. 

Apoi în penitenciarul de la Piteşti, unul dintre cele mai de 
temut, tortura zilnică reîncepe: ochelari negri de pâslă aplicaţi peste 
ochi, insuficienţa aerului ce-mi accelera o tuse seacă, o hrană 
insuficientă de turtoaie, ce-mi producea ameţeli şi tremurături de 
corp. Urmau apoi torturile numărul doi, adică deşteptările în plină 
noapte, numărătorile fără sens, transbordarea dintr-o celulă 
mizerabilă în alta şi mai păcătoasă, cu figuri lugubre şi necunoscute, 
ce se recomandau: preoţi, funcţionari, ofiţeri etc. 
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Piteştiului i-a urmat apoi groaznica Jilava, în cazemate de 
fortăreaţă dezafectate, cu ziduri subterane groaznice şi umede, 
luminate electric, beciuri pline de umezeală, unde aveam impresia că 
suntem îngropaţi de vii. Totul era în ciment. Pe culoarele curţii nu 
ieşeam decât pentru transportul fetidelor hârdaie. Din când în când 
câte o duşe binefăcătoare, dar şi aducătoare de curenţi şi opăriţi 
adesea, pentru ca să fim apoi transportaţi doar cu un cearceaf pe noi, 
cu picioarele goale prin zăpadă, distanţe serioase, apoi pe scări 
alunecoase de piatră. După o călătorie de tortură care nu se mai 
termina, în plin cuptor, iată-mă în sfârşit la Gherla, unde trebuia să 
schimb într-un mediu de închisoare mai aerat, cu săli mari şi 
luminoase, cu paturi şi aşternuturi curate şi primenite regulat, cu 
infirmieri ce se ocupau de noi, cu o alimentaţie suportabilă, iar 
alteori chiar gustoasă, cu supe de carne din belşug şi pită neagră! Din 
când în când, ni se serveau şi... murături, după care toată lumea se 
bătea, din cauza probabil a vitaminelor acre. Văd lumina soarelui din 
plin, intrând prin fereastră, totul dându-mi impresia unui larg spital, 
în care speranţa şi echilibrul sufletesc se restabileau treptat. Se spune 
că de la Jilava la Gherla ar fi fost expediaţi toţi cei care aveau 
urgente nevoi de îngrijiri medicale, şi mai ales „caşexici“. 

La ferestrele imense, în primăvara ce începea senină şi caldă, 
porumbeii în buchele se lăsau albi, perechi îndrăgostite ce roteau 
printre gratiile negre, iar mai apoi, brăzdau cerul mulţumiţi de 
libertatea lor! Păreau aripate simboluri de pace sfântă, într-o lume 
ce-mi apărea tot mai torturată şi frământată de răzbunări şi demoni. 

În gândul meu exaltat, silueta de lumină a lui Isus cobora; el 
pe divinii umeri, cu bucurie lăsase să coboare porumbeii Iordanului. 
Divina stemă de curăţire sufletească a omului de azi, crispat sub 
lăcomie şi ură. Aceste păsări fericite, ce nu se desboboceau decât 
pentru a iubi, înflorind sub dragoste şi înfrăţire, aduceau torturatelor 
noastre suflete calmul şi mântuirea, sensul unic al acestei vieţi 
torturate: iubirea. Şi chiar mai înainte de botezul Domnului, aceste 
blânde păsări îmi reaminteau întruchiparea speranţei de acela ce pe 
catargul corăbiei îi adusese lui Noe ramura de măslin verde, simbolul 
de totdeauna al vieţii. Să speri! Lângă tine adesea o nevăzută forţă 
înflorea şi îţi poruncea: speră şi crede! Asemănam aceste albe păsări 
acelora văzute pe vitraliile unor catedrale catolice, demult, ca 
student, la universităţile Franţei..., acea Franţă ce voise să mă 
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oprească la sânul ei, dar pe care din şovinism o refuzasem! Acum mă 
găseam, fără vreo vină, în închisorile ţării mele, fiindcă probabil o 
iubeam tot atât de mult ca pe fiinţa mea ce suferea amarnic. 

Visam la o umanitate cu instinctele înfrânte, cufundată în 
sfinţenie, poezie şi speranţă. Omul trebuie mereu să se îndrepte, să 
lupte şi să spere, chiar printre valurile de lăcomie instinctuală, de 
nedreptăţi flagrante şi strigătoare. Adevărul, bunătatea, dreptatea, 
înţelegerea, frăţia, fuseseră parcă deodată azi uitate sau poate numai 
prin crize de progres întrerupte. Să sper, să sperăm, să sufăr, să 
suferim... Mi se părea că nava închisorii şi a timpului, cu fiece zi 
scursă, se apropia acum de doritul ţărm al eliberării dorite. O lovitură 
însă, cu cât mai nedreaptă şi mai violentă, cu atât poate lăsa în urma 
ei o lumină mai orbitoare; o dâră parcă de cometă aprinsă. 

Aci, spre marea mea bucurie, discuţiile se puteau face liber, şi 
ele erau angajate cu tot felul de oameni, din păturile sociale cele mai 
diversificate: ţărani, politicieni, învăţători, jurişti, scriitori, moşieri 
etc. În faţa mea apăreau mereu minorităţi şi majorităţi, fiecare 
doritoare de a-şi impune punctul ei de vedere. Din numeroasele şi 
inteligentele confruntări, înţelegeam până la urmă tot mai limpede de 
ce Charles de Gaulle, mai târziu, insista mereu pentru o mai bună 
guvernare fericită, cu un referendum naţional. Întreg poporul să se 
conducă prin el, în mod clar, şi fără reprezentanţi ce adesea sofisticau 
situaţiile în interese proprii. Poporul singur şi în întregimea lui are 
suveranul drept să hotărască pentru el legiuirile ce-i convin. Marele 
bărbat de stat, şi care cu atâta căldură mult mai târziu ne-a vizitat, 
spunea că fără aceste sănătoase idei, nu se poate vorbi de... Libertate. 

Orice făptură în adevăr superior umană e flămândă de armonii 
şi nu de stridenţe, asemănătoare acelor mari picturi ce preferă 
războiul de tonalităţi, îmbierea şi amestecul culorilor pentru redarea 
peisajelor dulci ale sufletului interior, de perfect echilibru. Fericitele 
sinteze le întâlnim în colţurile de natură cele mai plăcut de trăit. 
Patimele primitivilor instinctuali în general nu cunosc margini. Ei 
procedează prin violenţe, apoi prin ucigătoare tatonări incompetente. 
Ceea ce a caracterizat totdeauna pe primitive sunt nerăbdarea şi 
violenţa. Ei nu cunosc deci fructele aşteptării şi evoluţiei, ci revoluţia şi 
războiul, nu cunosc înfrângerea, ci lăcomia şi dezordinea. Ei nu admit 
un prezent bazat pe trecut, ci numai un prezent în care lumea începe de 
la ei şi se confundă cu noi, totul închis într-o pseudo-formulă a 
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progresului şi noutăţii, ce e dat drept sistem de fericire socială a 
tuturor oamenilor, de pe tot globul şi din fiecare ţară. Alte crezuri nu 
sunt admise, nici alte convingeri şi în caz că se ivesc sunt prigonite şi 
cu asprime sancţionate.  

Personalitatea, individualismul, fantezia, variaţia, imaginaţia 
sunt noţiuni incompatibile cu formula statului totalitar, dominat de 
uniformism, adică cel puţin simbolic, toată lumea în aceeaşi 
uniformă. Lucrurile sunt astfel angrenate atât de ciudat, încât 
fericirea generală se confundă cu forţa celui mai tare, care observă şi 
comandă în scopuri altruist-sociale. Se decretează din oficiu că 
materia e factorul primordial, iar conştiinţa, spiritul, factor secund şi 
derivat. Avem deci: un patriotism-socialist, un umanism-socialist, o 
morală-socialistă, un om nou, dar cu păcate vechi etc. Totul duce 
spre frică şi ipocrizie. Oamenii de pe stradă spun: binele lor trebuie 
să fie şi binele meu, dar binele meu nu coincide cu binele lor. Bunul 
meu devine bunul lor, dar bunul lor nu devine niciodată şi bunul 
meu. Folosinţa în colectivitate e mereu stânjenită şi mereu plină de 
contrarietăţi. Fiecare incursiune spre o ridicare a standardului de 
viaţă e oprită de un „nu e permis“, fiindcă, de la o vreme, orice drept 
la fericire e oprit, iar pe toate e lipit afişul „oprit“ sau „interzis“. Se 
face mereu apel la simţul autocritic. Justiţia, fiindcă şi ea a devenit 
nouă, e justiţia mea, a învingătorului. Fiecare deci se mişcă sub 
masca neagră a ipocriziei, a fricii sau a revoltei acunse, interioare. 
Confiscarea a mers până acolo încât gândurile şi ideile nici ele nu 
mai pot fi rostite sau scrise decât cu mare prudenţă. Credinţa e abia şi 
ea doar tolerată, într-un stat ateu. Cine vorbeşte public despre tainele 
creştinătăţii e acuzat de propagandă mistică, fapt interzis şi 
pedepsibil. Bunurile spirituale sunt deci fără vreo legiferare expresă 
şi ele confiscate. Cetăţeanul trăieşte ca un iepure în stufiş, mereu 
hăituit, mereu vânat, fără chiar de epocile de prohibiţie ale vânatului. 
Dacă discuţiile libere erau învoite în temniţă, erau pentru simplul 
fapt că ele nu puteau trece peste zidurile acesteia.  

[Trăiam] sub spectrul palid al morţii, care tot mai mult, în paşi 
de dans, se apropia de noi, fără ca totuşi să îndrăznească, deşi mulţi o 
doreau cu toată sinceritatea inimii. Alţi deţinuţi plănuiau naive fugi 
în străinătăţi, cu reînceperea unor noi vieţi libere. Peste toate aceste 
nostalgice discuţii, între intelectualii arestaţi se lăsa oboseala 
nervoasă, urmată apoi de linţoliul tăcerii imaculate. Nu puteai avea 
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ziare, nu puteai scrie, nu puteai avea vreo veste de la familia părăsită, 
nici un fel de schimb cu lumea din afară... nimic... 

Cred că pentru firile afectuoase, sensibile, sentimentale, nu 
putea fi sau exista o mai mare tortură... Ochelarii negri, pe care 
regulat trebuia să-i porţi în anumite deplasări, acum creşteau enormi 
peste întreaga fiinţă omenească. 

Omul de azi, cu părul cărunt, era totuşi unul şi acelaşi cu cel 
de ieri, ce într-o viaţă de rai şi vise, navigase odată în Apus, pentru 
studii juridice, într-o mare fericire de ambianţă morală, în mijlocul 
unui popor de veche şi uriaşă civilizaţie, ce vroia să-l păstreze în 
mijlocul lui aporoape cu forţa. Popor fanatic al libertăţilor şi 
respectului persoanei umane, explicaţie acestei vieţi terestre, ce 
numai în acest mod putea fi superioară. Lamele de fund, 
distrugătoare, nu ajunseseră încă până la el spre a-i nimici sufletul şi 
convingerile, ci poate doar mişcările ciudate ale unei proiectări în 
afară, în afara ambianţei de biet deţinut politic neconformist. Era o 
fatalitate, trebuia să trăiesc zarul istoriei ţării şi generaţiei mele şi să 
beau până la fund paharul de fiere, în apusul unei vieţi de 
corectitudine şi modestie, mai ales de blândeţe sufletească incapabilă 
de a face cuiva rău. În aceste clocotitoare frământări sufleteşti, 
mărturisesc albului acestor pagini, nimic n-a putut mai mult să mă 
întărească şi să mă ridice decât rugăciunile de seara, în negrul de 
păcură al unui ungher de temniţă. Era singura lumină sufletească şi 
singura bucurie, înainte de a coborî în neantul somnului meu, 
cronometrat zi de zi şi supravegheat de gongul sonor al alămurilor ce 
agăţau de plafonul ostil. 

Deşi mă găseam în funduri de închisoare, nu gelozeam pe cei 
din afara ei. Deşi compatrioţii mei aveau niţel mai mult aer, rămâneau 
totuşi nişte biete fiinţe umane, tot atât de timorate la acea dată, ca şi 
noi. Nu vorbeau între ei decât pe tăcute şi, în prezenţa unui al treilea, 
schimbau vorba, şopteau la ureche, iar la plimbare fiind, priveau 
înapoi, să poată mai clar observa dacă nu sunt urmăriţi de un al 
treilea, individ securist sau notoriu „turnător“. Orăşenii însă pe toţi îi 
identificaseră cu destulă îndemânare. De fapt, indiferent de regimul 
politic, viaţa care va rămâne oricând bunul suprem al oricărei fiinţe, 
e făcută, cum spunea odinioară un bun amic de bară, să fie trăită sau 
aşa sau altcumva; nu avea prea mare importanţă biologiceşte. Dacă 
putem oricând fi apărători pentru o parte sau alta e tocmai pentru că 
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se poate trăi şi într-un mod şi în altul. Ce e morala, fericirea? Un 
elastic prodigios ce se pate întinde în mod excepţional până în buza 
celor mai mari abuzuri sau chiar a morţii. Sensibilitatea celulei 
omeneşti singură trasează hotarele, puterea inteligenţei. Esenţialul 
după acest oportunist era să ştii să te adaptezi le vreme, să fii apoi 
destul de atent şi abil, să te poţi uşor strecura, făcându-ţi egoistele 
interese şi a lăsa poeţilor sau utopicilor poezia şi idealul; puterea 
consta în elanul vital de care dispuneai.  

În cealaltă parte deci, la cârma omului, era animalul. Nu oare 
în doctrinele materialiste comandă materia înaintea spiritului, şi după 
aceşti ultimi filosofi, nu oare din ea – deci pe un plan secund – naşte 
spiritul? Moral, imoral, amoral, vorbe de clacă, vrând să exişti 
esenţial, e să eviţi moartea, apoi să te depărtezi cât mai mult de ea. 
Epicur, după acest coleg, a fost cel mai mare şi mai realist filosof al 
Antichităţii. De ce pentru neînţelese idei să ai înaitea ta suferinţa, 
când plăcerea şi fericirea, cu mici concesii ipocrite, îţi dau ghes la tot 
pasul? Capa „umanismului“, oricât de roşie, nu era decât pentru 
naivii tauri ce până la urmă sfârşeau prin a fi puşi la frigare de către 
toreador!... 

Poporul, masele pasive vor aplauda totdeauna până la urmă 
pe cel mai tare, de a cărui cravaşă se cutremură tot mai mult decât 
de bucăţica de zahăr. Dibacii dresori de popoare le întrebuinţează 
pe amândouă, asemenea dresorului la circ pe purul-sânge sau pe 
foxterierul în rochiţe de dănţuitoare după cravaşă. Colega dragă, 
îmi spunea el, pentru cine ştie mai adânc să privească, regula nu 
suferă nici o excepţie. E deci prudent din nonconformist să devii 
pseudo-conformistul clipei. Ce importă dreptatea bietului taur 
întărâtat, aplauzele mulţimii le va avea invariabil toreadorul ce l-a 
păcălit. În faţa îngenuncherii şi a valului de sânge sălbatica galerie a 
rămas şi va rămâne totdeauna bestială şi cinică.  

Aceste voci soseau la mine prin timp, asemenea unor târzii 
remuşcări faţă de un suflet curat, pentru care lumea era alcătuită 
numai pentru urzirea divinului, frumosului, iubirii, binelui... Ele 
trebuiau totuşi să vină oamenilor într-o clipă, cu voia sau fără voia 
lor, crescute din moartea atâtor martiri, din trupul care s-a frânt şi 
sângele care s-a vărsat nevinovat pentru acest măreţ drum omenesc, 
în afara materiei.  
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* 
 
În sfârşit, iată şi ziua eliberării mele dintr-un nesfârşit coşmar, 

din care şi în care, adesea am avut senzaţia că-mi voi da duhul. 
Sfârşit depărtat, dar oricât de depărtat, nu voi uita niciodată că, din 
prima zi a arestării lui, oricare deţinut se gândeşte cu obsedantă 
tenacitate, desprinzând în creerii lui adesea fără greş, zi după zi, 
săptămână după săptămână, lună după lună, an după an, ... în perfect 
contabil, eliberarea lui. 

Părea că încep să gust din această rarisimă licoare, „libertatea“, în 
clipa când, condus de un gardian pe la diferite ghişee, trebuia să 
semnez o serie de procese-verbale de eliberare. Păream un straniu 
călător la vamă ce trece acum într-o altă ţară, a oamenilor de alt grai. 
Părăseam tărâmul morţilor pentru a intra în acela al viilor. Tuns în 
cap chilug şi proaspăt bărbierit, îmi iau sub braţ hainele lăsate la 
intrare acum exact doi ani, prăfuite, boţite, dar intacte. M-au urmărit 
bietele pe la toate închisorile pe unde misterioase ordine mă perindau 
ca pe un colet de preţ.  

Privindu-mă întâmplător într-o oglindă aveam înfăţişarea unui 
sinistru spectru pohâltit; un Lazăr chemat din morţi printre cei vii. De 
atâta şedere pe paturi tari, picioarele mi-erau slăbite şi mergând, deşi 
se bălăngăneau sub mine, păreau totuşi absente. Inima, şi ea extrem 
de epuizată, mă obliga ca după zece-doisprezece paşi să mă opresc 
câteva secunde, ca apoi iar să păşesc, părând acum că pentru prima 
oară învăţ să merg. Lumina străzii mi se părea năvalnică precum o 
Niagara. Cu o ciudată spaimă interioară, parcă fugărit de un spectru 
al morţi, mă îndreptam direct spre gară. Aveam impresia că mergeam 
într-un vis, în care paşii n-aveau posibilitatea de a avansa, ci mi se 
încleiau în clisă.  

Priveam în dreapta şi stânga străzii să întâlnesc din ochi o 
bancă pe care să mă pot aşeza o clipă. Respiraţia şi aerul tare mă 
înăbuşau. Cine mă întâlnea mă lua drept un convalescent după o grea 
boală, căutând a-mi da braţul spre a mă putea sprijini măcar o clipă. 
Privindu-mi nenorocitul hal de slăbănogeală în care mă aflam, în 
minte îmi năvăleau imaginile bieţilor cintezoi ai copilăriei, care după 
un an de hrană cu seminţe de cânepă şi smochine, când plictisiţi de ei 
le deschideam uşa coliviei să poată zbura, paralitici, cădeau pe 
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podele căutând să se ascundă pe sub scaune, asemenea unor şoareci. 
Uitaseră să mai zboare...  

 De-a lungul unei străzi largi din Gherla, mergeam la vale ca 
o frunză veştedă luată de curenţi sau de apă vijelioasă. Făceam mari 
eforturi să mă pot opri. Prima clădire în acel orăşel necunoscut 
ardelenesc fu o biserică impozantă şi albă. Aş fi dorit să dau buzna 
înăuntru, să cad în genunghi şi să mă rog pentru sufletul meu obosit, 
mulţumind Domnului. Nu eram însă definitiv liber nici acum, să fac 
ce vreau; un gardian foarte prietenos mă acompania speriat de 
slăbiciunea mea cadaverică, dar trebuia să mă predea miliţiei locale 
pentru ultimele formalităţi de făcut. 

 Odată terminată şi această dureroasă formalitate, eram liber 
să merg la gară şi să iau primul tren spre casă. Eram totuşi fericit, în 
nenorocirea mea aparentă, fiindcă dacă trupul mi-era acoperit de 
haine boţite şi prăfoase, sufletul rămas întreg cânta! Păream un 
diamant luminos deasupra unui gunoi, pe care se lasă o rază de soare.  

 O ciudată voce din fundul conştiinţei mele îmi şoptea că nu 
încă multe decenii se vor scurge şi seismele sociale ale neamului 
meu se vor atenua şi vor trece, şi o mare mulţumire şi pace va 
cuprinde întreaga ţară, azi atât de agitată. Libertatea, echitatea, fru-
mosul, adevărul, mulţumirea se vor întoarce pe vechile şi adevăratele 
lor meleaguri, speriate azi ca un stol de porumbei sălbatici de pasul 
vânătorilor.  

 Oamenii au porunca divină de a se iubi între ei, tot timpul, şi 
cu atât mai mult cu cât sunt de aceeaşi naţionalitate şi în aceeaşi 
naţionalitate, dacă sunt fraţi ori surori. Iată de ce îmi apărea tot mai 
mult ca o monstruozitate „lupta de clasă” şi mai nescuzabilă şi mai 
gravă decât chiar aceea de „rasă”. La noi se întâmpla – nu ştiu prin 
care imixtiuni – contrariul: pace în afară şi război între fiii aceleiaşi 
brazde. 

 Era furia clipelor de azi, dar ca oricare furie, repede va fi şi 
trecerea lor. Simţeam cum o voce divină necunoscută îmi vorbea din 
fundul conştienţii mele că nu mă găseam despărţit de o prăpastie aşa 
de mare, cu toată vârsta mea înaintată, ca să nu mai apuc şi vremurile 
când: dreptul de a gândi şi a scrie liber, de a visa, de a avea o 
locuinţă a ta, aşa cum toate sălbăticiunile pământului şi păsările 
cerului au, de a crede şi a te ruga în oricare templu, dreptul de a-ţi 
exprima considerentele tale politice, dreptul de a avea bunuri în 
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exclusivitate, drepturile sfinte ale respectului persoanei umane, toate 
acestea vor sosi cu sau fără voia noastră şi la noi, din retrograda 
atmosferă de teroare în care ne găseam. Probabil că toate aceste 
calamităţi se abăteau poate şi peste noi din cauza disproporţiei tot 
mai mari între înmulţirea omenească şi bunurile produse. Cel ce 
n-are, cu drept sau fără, jefuia pe cel ce are. Acesta îmi apărea ca un 
crud adevăr şi o ultimă explicaţie a răsturnărilor suferite, cât şi 
acapararea de bunuri în mod abuziv, în mâinile unor minorităţi, 
atunci incapabile de a le administra. Toate crimele de les-umanitate 
trebuiau în sfârşit să-şi ia de la noi acel definitiv adio.  

 Toate aceste gânduri ce-mi huruiau prin cap se domoliră ca 
prin farmec, când intrând în mica gară dădui peste ţărani vânjoşi, cu 
spinarea încovoiată de sacii plini de belşugul toamnei: mere, pere, 
struguri, nuci, gutui. Iar alte braţe purtau în coşniţe pui de găină, 
pâini ţărăneşti uriaşe, coapte în ţesturi de pământ, sculuri de lână 
toarsă etc. Când aceşti umili plugari mă văzură cu chipul ce ceară 
galbenă, cu hainele boţite şi pământii, cu ochelari enormi ce dansau 
pe nasul proeminent, mulţi dintre ei, mai ales femei, fură prinşi 
probabil de o mare jale, fiindcă începură să-şi desfacă desagii şi să 
mă miluiască cu struguri, cu pere, cu covrigi de casă făcuţi din făină 
albă şi ou, cu carafe de must dulce, că nu aveam unde să le mai pun. 
Bănuiau poate că părăseam închisoarea faimoasă, fiindcă unul după 
altul se apropiau de mine, îmbiindu-mă care mai de care cu o altă 
bunătate. Încercau să-mi vorbească cu vorbe blajine şi încurajatoare, 
părând toţi părtaşii marii şi nedreptei mele suferinţe. Mă mângâiau în 
naivitatea lor, şi fiecare mă încuraja cu o vorbă de bine. Dacă vream 
să-i refuz, cu forţa îmi îndesau în ultimul buzunar rămas gol.  

 Le explicai, văzându-mă înconjurat tot mai aproape, că 
ispăşisem o pedeapsă politică. „Lasă, moşicule, că şi noi ştim pe-aici 
destule... “ Bărbaţii mă felicitau că la vârsta mea am scăpat cu viaţă, 
că aşa e, omul de îmbătrâneşte devine mai costeliv... „Viaţa de 
temniţă e afurisită, maică“, rosteau femeile mai bătrâne. Ca român, 
mă simţeam mândru şi fericit de generozitatea fără hotare a acestor 
oameni din plaiurile transilvane. Aveam ferma impresie că suferinţa 
mea, cu nimic îndreptăţită, avea un adânc ecou în sufletele lor. Tot 
omul era iubitor de casa şi ograda lui, de singurătate şi bună-stare, 
dar mai ales de libertate.  
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Când să plec, iată că se mai ivi în lunga sală de aşteptare o 
măicuţă bătrână, pe cap cu un văl negru, şi cu ochii mărunţi, ca două 
flori de busuioc. Îmi întinse şi dumneaei o ciorchină de struguri 
albastră. Cum îi arătam că nu mai am loc unde să o mai pun, insistă 
cu lacrimi în ochi, explicându-mi: „Ia, maică, ia, că am şi eu un băiat 
închis, tânăr şi frumos, şi azi se împlinesc doi ani de când l-a ridicat, 
dar are sărăcuţul de el încă opt până s-o slobozi de greaua pedeapsă. 
N-avea vină! N-avea vină, măicuţă!“ Şi pe biata femeie o podidiră 
lacrimile ei calde de mamă. Eram convins de multă vreme că 
închisorile din acel timp erau pline până la refuz din cauza tot mai 
multora ce strigau: „E nedrept! E jefuială!“ etc... 

Bătrâna îmi da curaj consolându-mă, cu fatalismul sufletului 
nostru: „De maică, aşa a fost să fie de la Dumnezeu!...“ În adâncul 
tuturor românilor mei stăruie acest suflet răbdător şi plin de 
pasivitate şi, de cercetez mai bine, de la moldoveni până la oltenii 
puţin doar mai dinamici şi mai bătăioşi.  

Când trenul se urni din loc, cu un scârţâit prelung, abia atunci 
avui clara impresie că mă găseam în adevăr... liber. Privind distrat şi 
liniştit şesurile largi şi arăturile toamnei din 1961, gândeam, fără a 
putea da vreo explicaţie ciudăţeniilor vieţii unui om, fie el cât de 
corect, dar vrând să fie el, cu vederile lui. Ce puţin acord între 
începuturile unei vieţi şi sfârşitul ei!... 

Fără de voia mea, gândurile îmi fug iară la eminentul cronicar 
Miron Costin, care intuind nimicnicia vieţii omeneşti, fragilitatea ei, 
aşezând vremurile şi capriciile destinului deasupra nostră, îşi 
prorocea tragicul sfârşit de care trebuia să aibă parte. Nu oare eu, 
nenorocitul de azi, eram acelaşi şi tot una cu tânărul student entuziast 
şi voios, cu bucle negre şi ondulate, ce debarcase încrezător în viaţă 
şi fericit, cu câteva decenii mai înainte, în golful de azur de la 
Napoli? 

În acea clipă, pentru sufletul meu adolescent, lumea era creată 
ca omul în fiecare clipă a ei să fie tot mai fericit. Nu era posibil ca în 
acel îndepărtat timp, după atâtea crude războaie ale omenirii, după 
sângeroasa experienţă, să mai poată veni altele şi mai crude, 
prelungite şi amestecate vieţii de fiecare zi a bietului om. Cât de naiv 
şi tineresc optimism, generalizând doar clipa prezentă, din infinitul 
luptelor şi mereu schimbărilor căldurii şi frigului, florilor şi iernilor 
geroase! 
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În ritmul roţilor vagonului ce mă transporta foarte repede spre 
Bucureşti, mă gândeam amărât cum, cât de rapid pe ruinele 
învinsului se ridicau noii învingători ce dictau totul la bunul plac, sub 
cinicul conţinut palpabil al formulei ascunse: „Scoală-te tu, ca să mă 
aşez eu“!... Poate că trecutul ridicase prea mult unele clase para-
zitare. Poate că ceea ce prin mine vedeam în chip prea subiectiv, o 
nedreptate, era de fapt o restabilire a balanţei în adevăr drepte. 
Oamenii însă au fost şi vor rămâne totdeauna subiectivi şi egoişti, 
reducând totul la persoana lor şi a celor din jur, la turta pe care o 
mâncăm şi pe care la fiecare ocazie tragem... jarul, să fie cât mai 
gustoasă şi aromitoare.  

Ceea ce însă îmi apărea mai sălbatic în acea clipă era 
dispoziţia barbară de a mi se distruge manuscrisele, de a le pune gaz 
şi da foc. Ideile, oricare idei, în virtutea raţiunii trebuie discutate, 
alese şi nu distruse. Oricare punct de vedere îşi poate avea părţile lui 
bune.  

Eludarea deci, şi nu distrugerea, era normala şi civilizata 
soluţie, după toate părerile; mai ales că era vorba despre nişte biete 
gânduri literare, inofensive, indiferent dacă pâlpâiau în ele aripi de 
îngeri sau ale trecutului românesc de odinioară, aşa cum îl 
pomenisem în casa noastră atât de morală şi liniştită. Nu toţi filosofii 
sunt în istoriile filosofiilor de acord între ei, cum se cunoşte, şi nu 
toţi oamenii sunt obligaţi ca în timpul armatei să poarte aceeaşi 
uniformă. Variaţia e însuşi progresul şi viaţa, e însăşi în tiparele 
Creatorului, de la începutul veacurilor. Răzbunătorul uită că, oricât ar 
dori el, toate incendiile din lume nu pot devora şi distruge realitatea 
şi adevărul, după cum nu poţi incinera legile fizice şi matematice, ele 
aparţinând aceluia ce a zidit Cosmosul. Nu poţi îngropa marile 
talente ori marile genii, nici prin conspiraţiile tăcerii, nici prin 
decrete-legi, şi nici prin chiar suprimarea gânditorului, fiindcă, dacă 
gândul lui era cel just, alţii vor veni în urma-i redescoperindu-l şi 
impunându-l chiar împotriva clicilor de interesaţi ai orei prezente.  

Crudul şi sangvinarul Irod – şi după el istoria a înregistrat şi pe 
alţii mult mai cruzi – condamnând la moarte pe toţi pruncii mai mici 
de un an ai Iudeii, n-a putut totuşi înlătura din calea lui pe Isus, ce 
cristaliza cele mai înalte legi de morală umană, apa de viaţă vie, 
ideea respectului persoanei umane şi dragostea faţă de ea, şi care, din 
chiar acele vechi timpuri şi odată cu Mesia, începuse să se înfiripeze 
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pe pământ. Sunt şi momente cruciale, istorice, de progres, când 
anumite idei nu mai pot fi monopolul unui singur om sau al unei 
clici, vorbind de libertăţi şi fericire. Oamenii amărâţi tot mai mult se 
trezesc şi strigă tot mai tare dorinţele lor, ce nu la infinit pot fi 
astupate cu pământ. Ele plutesc în aer şi iluminaţii le surprind, le 
completează şi le răspândesc. 

Oricât de mari ar fi inepţiile noastre prezente, ele totdeauna 
şi-au avut un înaintaş în istorie, mai celebru. În secolul al VII-lea 
bunăoară, califul Omar, acest mare fanatic arab, arzând cu toate 
volumele ei preţioase manuscrisele bibliotecii din Alexandria, n-a 
reuşit totuşi să ardă ideile şi gândurile cuprinse incipient în atâtea 
valoroase manuscrise. Celebrităţile umane de mai târziu le-au regăsit, 
redându-le omenirii.  

Forţa binelui şi progresului e mai bine ancorată în om decât 
instinctele animalice, de care cu mari eforturi pe drumul istoriei 
încet-încet se leapădă, pentru divina pâine a iubirii şi înţelegerii 
unanime. Elementele mărunte ce se opun fermentului de progres şi 
dreptate sunt sorocite dispariţiei în noapte, asemenea unor comete ce 
au scăpat de sub controlul armonioaselor galaxii. 

Soarta împotriva căreia nimeni nu poate nimic sau foarte puţin 
a decis să fac parte dintr-o generaţie a sacrificaţilor pentru progres 
totuşi dacă copiii mei şi copiii copiilor lor vor trăi într-o lume 
pacificată, dreaptă şi blândă, mai bună decât cea de azi, suferinţele 
mele actuale se vor preface în jerbei de lumină în cer sau deasupra 
mormântului în care îmi voi găsi definitiva linişte... Iubirea, care e 
piatra filosofală a binelui, a tuturor claselor şi a tuturor oamenilor, pe 
care divinul Isus a propăvăduit-o în umilinţă şi modestie, va sosi 
totuşi pe acest glob! 

Cu ochii ascunşi sub pleoapele grele, în trepidaţia drumului 
nesfârşit ce-mi frământa creierii, [mă mistuia] arzătorul dor de a-i 
vedea cât mai repede pe ai mei de acasă, şi cărora neaşteptata mea 
arestare le produsese atât de groaznice frământări, lipsuri şi înjosiri 
de tot felul. Evenimentul era cu atât mai prodigios cu cât survenea în 
urma unei absenţe de doi ani încheiaţi, fără a putea să mai am de la 
soţie, copii, fraţi şi surori nici o veste, fie în rău sau în bine... 

Am impresia că istoria ţării mele se desfăşoară azi cu o mai 
mare iuţeală decât oricând, totuşi, cu ajustări, îmbunătăţiri într-un 
real progres de concesii tot mai vizibil.  
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Cu mirosul de mucegai al temniţelor inutile închis în haine, am 
notat aici în pripă, dar plin de sinceritatea ce totdeauna m-a 
caracterizat, toate înălţările şi toate coborâşurile unei vieţi de om şi 
scriitor, peste cataclisme, viforniţe şi încrâncenări, care par o clipă să 
se fi potolit. 

Rădăcinile literare n-au reuşit poate să se prindă mai în 
adâncuri, glastrele fiind mereu răsturnate de vijelii duşmănoase 
multor clase sociale şi categorii de români, mai cu seamă împotriva 
gândirii libere pentru care personal am stăruit atât, fiind convins că 
fără aceasta nu poate exista o cultură valabilă, progres şi nici 
civilizaţie.  

 
Azi, 13 martie 1962, 
Câmpulung Muscel 
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DE LA BRÂNCUŞI LA ION MARIN IOVESCU* 
 
 
 
Odată cu prima izbucnire a vieţii pe pământ, alături de mai 

rarul fior al satisfacţiei sau bucurei – ca un necesar dar şi misterios 
echilibru veşnic, – apare şi suferinţa. 

Cu toate scrâşnirile de dinţi şi poticnelile, omul, în aspiraţia lui 
zenitală, era condiţionat şi de frământările durerii; lacrimi picurate 
din suflet pentru cucerirea de mai târziu, prin veşnic progres, a mai 
binelui pământesc. 

Suferinţele şi contrarietăţile vieţii sunt deci cârjele pe care 
Creatorul sau demonul ni le-a împrumutat, spre a putea ajunge la 
inteligenţă şi raţiune, la toate prezentele minuni ale ingineriei şi 
tehnicii. 

                                                 
* Ion Marin Iovescu (6 august 1912, Spineni, jud. Olt – 9 august 1977, Bughea de 
Jos, jud. Argeş) a făcut studii medii la Slatina şi Constanţa, apoi a urmat Facultatea 
de Filosofie şi Litere a Universităţii din Bucureşti. Cel care l-a „descoperit“ ca 
prozator a fost criticul E. Lovinescu într-un text publicat în revista „Adevărul“ 
(februarie, 1936) unde a apărut articolul Un nou Creangă. Ulterior, sub titlul Un 
ţăran descălecat în literatură, articolul va fi inclus în volumul de Memorii ale 
criticului.  

Debutul lui Ion Marin Iovescu a avut loc în anul 1935 la cenaclul „Sburătorul” 
unde a citit, cu mare succes, un fragment din „romanul rural“ Nuntă cu bucluc, care 
va fi editat în 1936, cu o prefaţă de E. Lovinescu. A mai publicat: O daravelă de 
proces (1941), Oameni degeaba (1943), Lacrimi pe pâine (1967), Soare cu dinţi 
(1974), Marea vâlvătaie (1977) 

Marginalizat după al Doilea Război Mondial, prozatorul s-a mutat în ultima 
parte a vieţii la Bughea de Jos, unde a dus o viaţă retrasă, într-un deplin anonimat. 
Mihai Moşandrei s-a numărat printre puţinii lui prieteni din această perioadă. Se 
cunoscuseră în anul 1959, când amândoi au fost judecaţi de Tribunalul Militar 
Craiova, deplasat la Piteşti; Ion Marin Iovescu era acuzat de legionarism, iar Mihai 
Moşandrei, printr-o înscenare tipică epocii, că ar deţine aur nedeclarat.  

În memoriile sale, intitulate simplu Autobiografie, Mihai Moşandrei şi-l 
aminteşte în timpul detenţiei pe „colegul de pană“ Ion Marin Iovescu, „cu silueta lui 
de martir creştin“ şi „profilul de adevărat schivnic“. Textul este inclus în volumul de 
faţă la pagina 73. 
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Forţa ascunsă a omului a fost, în consecinţă, acel resort 
dinamic, acea energie, acea nesfârşită perseverenţă de-a lungul 
generaţiilor şi istoriei, şi deci a întregii civilizaţii umane. 

 
* 
 

De o sensibilitate aleasă, adânc permeabil durerilor umane, în 
luptă cu societatea şi existenţa zi de zi, cu o viaţă de început 
rudimentară şi aspră, d. Ion Marin Iovescu, autorul recentului volum 
apărut în librării, Lacrimi pe pâine, nu numai că numeroasele 
suferinţe le-a înregistrat cu atenţie, dar a reuşit să le redea într-o 
coloratură puternică şi vioaie, cu totul personală, de artist primitiv şi 
autentic. 

Pe acest atât de original scriitor 1-am cunoscut încă de la 
debuturile sale în faimosul salon literar de pe vremuri al lui E. 
Lovinescu. Sunt de atunci decenii multe trecute, mult mai repede 
decât anotimpurile; dar acele figuri literare ce mereu apăreau cât mai 
variate în jurul marelui critic mi-au rămas întipărite pentru totdeuna 
în suflet.  

Îmi face dar o deosebită bucurie să-mi reamintesc că dacă 
eruditul critic ţinea uşile apartamentului său totdeauna binevoitor 
deschise tuturor tinerilor ce, crezându-se inspiraţi, băteau în ele, 
entuziasmul său admirativ pentru vreunul dintre lectori se declanşa 
însă destul de anevoie. Dacă acestui om, de o probitate critică 
exemplară – fost excelent elev al lui Em. Faguet – destinul n-a voit 
să-i surâdă mai mult, după cum merita, adică până la treptele 
universitare ori academice, principalul motiv a fost că el n-a acceptat 
să-şi compromită convingerile critice, făcând jocul egoist şi ambiţios 
al persoanelor cu mari puteri sociale şi politice, dar fără talent literar. 
E. Lovinescu nu dădea note de promovare în literatură decât celor ce 
pe drept, după sincera lui convingere, o meritau. 

Această digresiune am făcut-o tocmai cu scopul de a reliefa în 
justa ei lumină entuziasmul pe care eminentul critic E. Lovinescu 1-a 
dăruit încă de la primele lui lecturi necunoscutului debutant de atunci 
– Ion Marin Iovescu. 

Limba lui plugărească, îmbibată de o grasă pastă folclorică, l-a 
fermecat chiar de la primele lecturi, dacă nu mă înşel, ale romanului 
atunci în manuscris Nuntă cu bucluc, roman pe care, pentru 
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savurosul grai, 1-a declarat ca de-a dreptul uluitor. O făcea aceasta 
temerar, în auzul celor prezenţi, numai ochi şi urechi, printre care, în 
ordinea regularităţii prezenţei lor îmi reamintesc de : Bebs 
Delavrancea, Felix Aderca, Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu, 
Pompiliu Constantinescu, G. Călinescu, I.Peltz, Nicolae Crevedia, d-
na Papadat-Bengescu, Ion Barbu, Camil Baltazar şi [alţii] pe care, 
fără de voie, cu excepţia maiorului Brăescu, îi uit acum. În una dintre 
şedinţe 1-a hirotonisit pe tânărul şi timidul prozator fiu spiritual 
direct al marelui Ion Creangă!... 

În lumea cenaclului se aşternu atunci o tăcere adâncă şi fără 
replică. Evident că, după atâta vreme irosită, citind azi Lacrimi pe 
pâine, precum şi atât de pregnantele prin forţa lor emoţională nuvele 
Groaznicul Ivan Mereanu, Averea i-a încurcat toate socotelile lui 
Stan dar, mai ales, Întoarcerea şi Văcarul Băţăgui, nu poţi, cu 
imparţialitate în suflet, să nu confirmi din nou sentinţa marelui critic. 

Nu într-o modestă şi simplă prezentare se poate analiza, mai 
cu aprofunzime, frumuseţea conceptuală atât de originală a fiecăreia 
dintre aceste nuvele vii şi nici plasticitatea unai limbi mustind de 
expresii şi seve tari. Ţăranii pasionaţi sau avizi, stoici sau indiferenţi, 
personajele uneori mărunte sau umile ale viziunii d. Iovescu te 
grăbesc să întorci repede foile prozei sale, încordat de atenţie, 
compasiune sau spaimă. Totul defilează pe fundalul peisajelor 
şesului dunărean. Dialogurile naturale şi de o rară spontaneitate – azi 
atât de rar întâlnite la prozatorii noştri, şi din care neologismele mai 
ales au fost alungate cu bună ştiinţă – oglindesc autentica viaţă, de 
nimeni mai bine cunoscută decât de d. Iovescu, a ţăranului nostru 
dintre Dunăre şi Carpaţi. Meritul reuşitei d. Iovescu îmi apare cu atât 
mai lăudabil cu cât d-sa a frământat un aluat cunoscut şi străvechi 
găsit încă de Creangă, Slavici, Rebreanu, Sadoveanu, Agârbiceanu, 
Zaharia Stancu etc.  

Remarca îmi apare cu atât mai de luat în seamă cu cât e vorba 
de limpiditatea aceloraşi ţărmuri, a aceluiaşi pământ ce se oglindeşte 
în cristalul aceloraşi ape frământate de-a lungul unei dârze istorii şi 
până la cruciala şi răsturnătoarea revoluţie din 23 august 1944. 
Atunci, cu totul un alt destin de lumină şi belşug trebuia să fie hărăzit 
nu numai ţărănimii nevoiaşe, dar întregii ţări. Când d. Ion Marin 
Iovescu încearcă să ne convingă că eroii săi ţărani sunt născuţi în 
vremurile de băjenie ale lui Tudor Vladimirescu sau ale răscoalei din 
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1907 nu avem nimic de obiectat; dar tot ei, cred, n-ar fi alţii, dacă 
s-ar fi născut între cele două Războaie Mondiale. Pe tânărul cititor de 
azi acest fapt nu-l mai preocupă, şi poate nici pe cel matur sau 
bătrân; ceea ce însă toţi trebuie să remarce şi să reţină din lectura 
acestui unic prozator e pensula sa viguroasă de primitiv, şi care sub 
acest aspect îl aşază în familia celor mai buni creatori ai noştri de 
artă, începând de la Creangă, cum spune E.Lovinescu, şi terminând 
la Brâncuşi, care ca şi Ion Marin Iovescu era şi el în spiţe direct fiu al 
primitivilor plugari, în stil de geniali dăltuitori de limbă, şi nu de 
piatră. La ambii aceşti frământători de cuvânt sau argilă descoperim 
acelaşi realism ţărănesc, aceeaşi uriaşă dragoste de viaţă, cu toate 
nimicniciile ei, aceleaşi nevoi lăuntrice de esenţialism simplificator 
şi claritate, grefat în acelaşi timp uneori de mari frenezii native şi 
vitale, ce printr-un minunat echilibru nu sunt lipsite de o viguroasă 
fantezie de basm epic. Alături de impulsivitatea „dragostei“, deseori 
dezlănţuită în toate brutalitatea ei, „mizeria“ e al doilea substrat 
energetic, ce mişcă şi dinamizează pe eroii atât de primitivi ai cărţii 
d. Iovescu. 

Fatalitatea destinului e legată de toţi aceşti oameni cu precizia 
cu care o axă leagă polii opuşi ai unei sfere; mişcări gravitaţionale 
din care ei nu mai pot scăpa. Inspiraţia cea mai fericită şi mai 
fecundă a autorului, asemenea rădăcinilor unui copac în pământul 
natal îşi are prinse izvoarele ei în viaţa păturilor rurale în mijlocul 
cărora a văzut lumina zilei şi încă trăieşte, departe de agitaţiile 
citadine sterile şi rafinate. Frământaţi de acest rural, fondul pe care ei 
cresc izbucneşte adesea în coloraturi de o mare virginitate. 

Deschizând oricare dintre operele d. Iovescu, vom remarca 
uşor că nu speculaţia intelectuală, nu combinaţiile de intrigi 
artificiale şi livreşti, nu dialogurile studiate animă personajele sale, ci 
întrebări şi răspunsuri de o biblică simplitate, în care oameni 
intelectualiceşte foarte apropiaţi unul de altul se topesc şi se 
armonizează cu puritatea peisajului românesc, de la greiere până la 
câine, de la oaie până la cioban. Duşmănia sau liniştea indiferentă a 
naturii, răsăriturile sau apusurile, arăturile, lanurile cu grâne, 
alunecarea norilor pe albastrele bolte, iernile pline de gheaţa 
viforniţelor, imensitatea păşunilor deasupra cărora se mişcă, 
asemenea unor pietre lunecoase, turmele de oi, toate îşi găsesc în d. 
Ion M. Iovescu zugravul de intensă coloratură, cântăreţul de o 



 91

ascuţită sensibilitate, dar şi de primare valenţe „brâncuşiene“, de o 
rară plasticitate sub unghiul redării puternicelor esenţe ale vieţii. 

Originaliltate alăturată expresiei necăutate e tot ce trebuie să fi 
izbit frontal pe E. Lovinescu în ascultarea nuvelelor acestui prozator 
de puternice şi pasionale rezonanţe. Sub o frunte bolovănoasă, sub 
care joacă doi ochi mici, negri, cu pâlpâiri astuţioase, iar uneori 
ironice, d. Iovescu e mai ales meşter în a surprinde şi a pătrunde 
sufletele în dominantele lor pasionale. Imaginaţia sa, privindu-i, se 
animă până a le da uneori zvârcoliri de supraoameni. Acelaşi suflet 
străvechi românesc, ce poate a călăuzit inspiraţia unui Brâncuşi, 
penelul unui Luchian în pânza La împărţitul porumbului, unde 
mizere gloate de plugari cu sumane zdrenţuite şi căciuli desfundate 
dau buzna, toate aceste modele par fraţii gemeni ai oamenilor 
iovescieni, locuitorii pământurilor sărace ale Dibăreştilor sau ale 
Spinenilor de Olt. 

Cu o remarcabilă economie, fără de inutile descrieri, d. 
Iovescu pictează cu mare îndemânare gloatele, mulţimile, adunările 
săteşti, fiinţe de sine stătătoare, fie că le surprinde la munci 
câmpeneşti, fie la storsul mustului prin călcarea ciorchinilor dulci, fie 
atunci când pornesc în lanţuri de cocori în căutare de lucru. 

De la toponimie şi până la numele dobitoacelor şi pesonajelor, 
nici un detaliu, cât de mic, prozatorul nu-l lasă la voia întâmplării, ci 
cu grijă caută sau scorneşte nume de locuri: Uibăreşti, Drumul 
rachiului, Duruitoarea, Oarba de Argeş, Valea Şoaptelor, Luna de 
Jos, Hangeoaica, Măţău ş.a. Eroii [se numesc] Firuţa Abălaru, Leucă 
Pepeneci, Isaia Streche, Coanda lui Coţuşca etc. Până şi căţeaua 
cirezilor lui Băţăgui nu se cheamă oricum, ci cu un nume foarte 
sugestiv, „Târzia“ şi pe care, e drept, unii ciobani îl dau câinilor lor. 
Putea oare numi un adevărat scriitor această căţea Bubica ori Miss? 
Nu!.. Măgarul lui Iordache Streche se numeşte şi el, probabil după o 
certă provenienţă, Barulea! Cu fantezii alese, pentru un pitoresc mai 
stringent, alături de o primară mitologie rurală, în care farmecele şi 
superstiţia îşi au cu toatele puterea lor de sugestie, sunt cu destulă 
măiestrie angrenate povestirilor sale. 

În atât de pitoreştile descrieri ale satelor de odinioară, autorul 
nu uită nici poezia vrăjitorească, atât de bine compartimentată 
folclorului nostru, cu toată aureola ei de naivitate şi supranatural ce 
infioară şi încântă imaginaţia. Descântecele de „Izdat“ şi „Tragăn“ la 
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vaci, de alungarea omizilor, de prinderea roiurilor de albine 
sălbatice, de împrăştierea lupilor şi vulpilor etc., toate îi sunt 
familiare romancierului-sătean, până la farmecele ce se fac cu nuca 
în trei dungi, cu pruna furată, cu nămolul de sub găleată ori cu zgura 
ciordită de la ţigani. Printre atâtea duhuri necurate, iată şi „dracul“, 
ca starostele întunericului, şi care se poate preface oricând în cal, 
capră, boier în trăsură, în cheie, în ied, în claie de fân, în sfârşit în 
orice vrei, în afară de albină, porumbel ori oaie. 

Ţiganul Târlică e acela ce pentru prima oară povesteşte 
văcarului Băţăgui – eroul admirabilei şi ultimei sale nuvele a 
volumului – despre duhurile necurate şi comorile ascunse, şi care 
numai noaptea, în liniştea coclaurilor şi bărăganelor, saltă în jocuri 
de flăcări deasupra lor, dar care se ascund cazmalelor iscoditoare şi 
târnacoapelor hrăpăreţe. În această ultimă nuvelă, superbe se 
desfăşură în măreţia lor câmpiile dunărene, cu turmele rătăcitoare de 
oi, alături de singuraticii ciobani, sub nopţile reci de toamnă înstelată 
şi aceleaşi în neschimbatul decor de acum trei mii de ani. 

Limitaţi de spaţiu, să ne fie îngăduit să ne oprim ceva mai 
mult, neglijând restul cu regret, la esenţiala nuvelă sau roman mai 
concentrat Văcarul Băţăgui, ce s-a născut din romantica împreunare 
a unui haiduc, Boşerniţă, cu o călugăriţă, Istinia, în urma unui jaf 
mănăstiresc. De la taică-său moştenea herculeana forţă, fiindcă la un 
rămăşag făcut, în urma căruia a ieşit victorios, a luat în spate o vacă 
cu doi viţei, urcându-i până în vârful dealului Năpraznele. Portretul 
lui Băţăgui pare mai degrabă săpat în piatră de o mână de sculptor şi 
văzut ca un uriaş mitic, având un piept cât o poartă boierească, iar o 
înălţime aşa de fantastică încât soarele nu putea niciodată să-l 
încălzească dintr-o dată. 

Bănuim însă că valoarea esenţială a acestei bucăţi constă în 
felul cum e privit din interior, iar nu din afară, acest văcar Băţăgui – 
ca un împărat al vitelor, probabil acelaşi, trasat simbolic, de pe 
vremea lui Decebal şi Burebista. Interesul credem însă că e ţinut în 
alarmă nu atât de obsesia „comorii“, ce trebuia cu orice preţ găsită, şi 
nici, mai ales, de intriga povestirii, cât de acea ciudată înfrăţire a 
omului iovescian cu imensităţile naturii, cât şi de lupta văcarului, 
disperată, împotriva sărăciei. Revoltat asemeni regelui persan ce 
flagela marea, Băţăgui ciomăgea pământul ce se încăpăţâna să nu-i 
încredinţeze comorile. 
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Fermecătoare în această măiestrită „frescă“ a satului românesc 
sunt mai ales episoadele atât de vechi ale muncilor ogorului, ale 
păşunatului, ale culesului strugurilor, ale storsului mustului de-a 
lungul bacanalelor şi beţiilor rurale; în sfârşit, pictura tuturor acestor 
bucurii ale toamnelor frumoase, vechi ca şi oamenii, şi care fac pe 
cititor să uite de lumea prezentă, dus în visele acestei minunate şi vii 
povestiri de începuturi. 

În arta de a crea oameni vii, din acele sate româneşti pe care 
le-a cunoscut fiecare dintre noi, dogari, lemnari, plugari, popi, 
jandarmi, ţigani etc. constă toată frumuseţea aspră şi frustră a acestei 
proze din plin reuşite în marea ei simplitate de linii. 

În clipa în care Stancu Băţăgui şi umila lui soţie şi totodată roaba 
Călina Vizonie găsesc, în sfârşit, dorita comoară, şi indicată de un alt 
fost haiduc, Isaia Streche – soţii odată eliminaţi din frământările foamei, 
dispar de pe ecranul curiozităţii noastre, fiindcă întreaga lor personalitate 
era ţesută pe marile frământări omeneşti, gravitând în jurul luptei cu 
sărăcia şi mizeria. 

Aci e chiar locul să amintim că într-o situaţie similară, în 
Comoara de Ioan Slavici, acest scriitor făcea pe eroul său – plugarul 
Duţu, ce şi el avea obsesia comorilor, ca odată comoara însuşită să 
înceapă pentru el alte frământări tocmai din cauza averii, fiindcă 
banii n-ar avea însuşirea să te facă şi fericit. Teză gândită oarecum 
prea didactic şi etic la Slavici, faţă de soluţia mult mai apropiată de 
adevăr a liniştirii dată de d. Iovescu eroilor săi. 

Şi totuşi, dacă ar fi neapărat o soluţie şi o concluzie de pus, 
dacă banii fac pe om fericit sau nefericit, nu cred că aci trebuie să fie 
vorba şi de câţi bani, ci mai ales de firea omului care îi caută. Numai 
aşa am putea explica adevărata realitatea a fabulei lui Diogene, cât şi 
nuvela tot din culegerea de faţă : Averea i-a încurcat toate socotelile 
lui Stan. 

Cititorul atent mai are de reţinut iarăşi, cum am semnalat mai 
sus, forţa autorului ca numai succint, din două trei aruncături de 
pensulă, să dea o viguroasă viaţă personajului său : 

„Şi ochii babei negri şi înguşti, ca gura cutiilor de scrisori, se 
făcură acum şi mai înguşti. Îi era necaz babei de ce o minţise şeful.“ 

Sau:  
„Căluşarii jucau «Floricica», cu ciomegile în sus după cap, cu 

ele pe spate, pe vine sau pe brânci. C-avea douăsprezece feluri de 
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mişcări jocul, şi fiecare fel, se schimba numai la semnul pe care îl 
făcea vătaful cu ciomagul după cap. Iar-aşaaaa ...“ (Lacrimi pe 
pâine) 

Sau: 
„Ioneaţa, nevasta lui Zaharia Nederu, o femeie uscată, cu faţa 

neagră ca baliga, veni în grădină, la spinare cu un braţ de mărăcini şi 
intră cu ei în casa la foc. Era învălmăşită rău în treburi, de nu-şi mai 
vedea capul, că erau azi şase oameni la sapă, în câmp, tocmai în 
dealul Teişului“. 

Când femeia aceasta numai iuţeală şi hărnicie prepară arhaica 
mămăligă străbună, îi simţi parcă mirosul gâdilindu-ţi nările: 

„Ioneaţa dădu oalele mai aproape de foc, că se îndurase prea 
sfântul să i se aprindă mărăcinii şi zori pâsatul. Cum pâsatul începu 
să forfote, băgă în el o mâna de pielm, pe care îl răsuflă cu făcăleţul, 
dete tuciul jos şi apucă să mestece mămăliga, cu două cărămizi puse 
sub tălpile picioarelor să n-o ardă. Când mămăliga fu gata mestecată 
o răsturnă pe fund. Apoi străchinele şi şase linguri le puse toate în 
baniţă împreună cu şervetul. Nici sarea n-o uită Ioneaţa.“ 
(Groaznicul Ivan Mereanu) 

Dar pe acelaşi fundal atât de neaoş româneasc şi rural, iată şi 
portretul frumoasei adolescente Oiţa, coborâtă parcă dintr-o pânză de 
Grigorescu : „Oiţa se încinge aproape de subsiori cu betele, ca să 
aibă mijlocul sus. Că-1 avea ca glastra de subţire. Şi acum mai de 
bătăi, mai de fugă se învolvoşise la obraji şi ochii ei negri ca 
sâmburii de măslină văpăiau. Iar faţa o avea aşa de fragedă şi subţire, 
s-o tai cu aţa de mămăligă.“ ( ibid.) 

Natura e la fel de viu conturată, în culori sângerânde, dar totuşi 
distilată prin nervii unui senzitiv. În faţa făpturii omeneşti, ano-
timpurile nu pot trece imposibile şi distrate, ci bucurând sau 
înlăcrimând sufletul omenesc, care adânc se resimte sub mersul lor : 
„Ţinură cât ţinură zilele bune în Uibăneşti. Dar pe urmă începu soa-
rele să se spumuie şi să se nevoioşeze şi tot mai mult începu cerul să 
se acopere de nori. Începură să se moaie căciulele oamenilor de ce-
ţuri, iar fumul să vină îndărăt pe coşul caselor. 

Toamna se-apucă repede să dea jos frunzele de prin pomi, iar 
coaja să le crape şi să le-o usuce... Începu vântul să bată sus, şi atunci 
zăpada începu să se aştearnă uşor ca şalul peste case, peste dealuri, 
peste pământ.“ 
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Iată deci vastul dar mai ales aeratul ecran, în lumina căruia 
atâţia umili ţărani vin să defileze. Cu ironie, autorul vede pe popa 
satului mai grăbit decât oricare să se înfrupte din bunurile interzise. 
Iată şi pe nepoftitul „jandar“, rotofei dar mai mult bestie, care atunci 
când nu ucide în bătăi pe nenorociţii infractori mărunţi, se 
metamorfozează în stârpitorul puilor de găină şi îmulţirea copiilor 
prin sat. 

Dacă învăţătorul, figură importantă în comună, nu prea se 
iveşte pe nicăieri, în schimb autorul, pe ici pe colo, strecoară câte o 
siluetă misterioasă de boieroaică, precum Lisaura Călărăşeanca sau 
Muşa Zirna, ce zăvorâte în căminele conacelor, sub vălul misterelor 
sentimentale adună mereu bucăţi de aur şi „berlante“, pe care le 
îngrămădesc în fabuloase comori prin cufăraşe, ferecate în lacăte şi 
lăcăţele. 

Fişa scriitoricească, la al cincilea volum de proză al d. Ion 
Marin Iovescu, ar fi în rezumat aceea a unui romancier inspirat nu 
din alte cărţi, ci din viaţa vie şi trăită a satelor pe care le cunoaşte din 
copilărie, şi în profunzime, în inima cărora continuă să trăiască. 
Autorul face parte din familia acelor mari „primitivi“ ce urmăresc 
stăruitor şi pe deasupra oricăror contingenţe realitatea vieţii rustice, 
desfăşurată în frumuseţea impasibilă a naturii, în care omul de 
totdeauna a fost chemat să se frământe şi deseori să izbutească. 
Impresionat în cel mai înalt grad de datină şi obiceiurile din bătrâni, 
proza d-sale înfloreşte foarte aproape de folclorul popular. Fără teze 
sociale ori prejudecăţi, d-sa lasă pe ecranul viu al vieţii să se 
profileze figuri remarcabile care trăiesc intens, fiindcă nu sunt 
imitate din alte cărţi, ci trăite. Asupra lor cititorul e liber să-şi dea 
oricare sentinţă. 

Dacă la toate acestea adăugăm arta minunată a autorului, ce 
asemenea unui intuitiv paiang brodează în pânza toarsă strălucitoare 
constelaţii, rezumându-se la atât de numeroasele zicale, proverbe, 
ghicitori etc., ce cu toatele nu fac decât să picure cu discreţie 
înţelepciunea milenară a acestui neam, putem în definitiv trage 
conturul esenţial al operei d. Iovescu. 

Nimic la d-sa nu o dinainte fabricat, de mai înainte planificat. 
Totul e descoperit cu interes şi apoi redat cu o mare inteligenţă 
artistică. Oricum ar fi, ultimul volum Lacrimi pe pâine, predat de 
editură librăriilor, înseamnă pe răbojul literar o crestătura adâncă şi 
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peste care critica viitorului va fi obligată să poposească poate mai 
mult. 

D. Ion Marin Iovescu şi-a găsit marea originalitate nu imitând 
pe alţii, alte mode, până la noi aşa de încet sosite, încât odată cu 
tipătirea lor sunt şi perimate. Creaţia sa este un reflex al unor trăiri 
autentice, redate de o pană viguroasă de prozator plin de prospeţimi 
native.  
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UN POET BILINGV : SANDU TZIGARA-SAMURCAŞ* 
 

 
 
E o certitudine faptul că orice artist adevărat, odată cu extazul 

contemplaţiei ce se naşte în el, simte şi nevoia exteriorizării, a 
exprimării lui. De fapt, misterioasa intuiţie constă tocmai în actul 
alegerii instrumentului care ţi-ar putea reda momentele de culminaţie 
sufletească. În ce ne priveşte, d. Tzigara-Samurcaş face parte din 
categoria acelor artişti – de altfel destul de rari – care, înzestraţi cu o 
pluralitate a mijloacelor de exprimare, a avut poate o ezitare atunci 
când a fost vorba de alegerea felului de a se exprima. Între muzică şi 
poezie, d. Tzigara-Samurcaş a preferat pe ultima, ca mai fermă; apoi 
alegând versul, în cântăreţ tot atât de dexter în mânuirea limbii 
franceze şi a celei natale, le-a ales pe amândouă pentru exprimarea 
eului său liric. E poate virtuozul ce trece cu aceeaşi îndemânare de la 
pian la vioară şi invers.  

În graiul lui Ronsard ne-a dăruit o primă culegere de versuri, 
încă din 1944, sub modestul titlu Préambules; iar acum câteva luni în 
urmă, la editura pariziană Saint-Germain-des-Près, romanicele şi atât 
de încântătoarele poeme în melancolia lor Invocations1. 

De fapt, cum se ştie, limba franceză e una dintre acelea vechi 
şi clare, pe bulevardele căreia, pietruite cu dale de marmură, încă din 
vremea şi de către Ronsard, du Bellay, F. de Malherbe, apoi de 
clasicismul francez, se poate nu numai uşor circula azi, dar şi patina 
în elegante opturi, fără eforturi prea mari de exprimare. Totul pare 
aşezat în căsuţe, cu ordine, de topica limbii, patinată de ani şi 
revoluţii. În acest grai neolatin, totul e luminat ca ziua, începând cu 
nuanţele cele mai tandre, în curcubeele de becuri de toate mărimile. 
                                                 
* Text inedit 
1 Invocations, Editions Saint-Germain-des-Près, Paris, 1972. 
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În schimb, în această perfecţie însă, totul pare tocit şi uzat de 
scurgerea secolelor.  

Frumuseţea limbii noastre e cu totul alta, aceea de zăvoi sau de 
pădure tânără şi proaspătă, plină de crudităţi şi balsamuri, şi unde 
totul e reavăn. Poetul sau prozatorul, pentru a-şi face colibă în hăţişul 
ei, trebuie cu caznă şi grijă să muncească pentru fiecare crenguţă 
tăiată spre a o împleti la locul cuvenit. Când e vorba de mărgăritarul 
ascuns al acestei limbi, poetul izbucnind, mărturiseşte : „Doamne, 
unde să-l regăsesc, /În scoicile căror fermecate valuri“ (Mărgăritarul 
ascuns – vol. Oglindiri1). 

Dl. Tzigara-Samurcaş, poet cărunt, aparţinând şi d-sa 
generaţiei fecunde dintre cele două războaie, cu o mare modestie şi 
cu perseverenţă, evitând „declicul“ fotografului, a debutat cu 
mănunchiul de poeme de mult răsunet în vremea lor, Recital de pian 
(1941), ca în urmă să continue cu tristul Culesul de apoi (1943), 
urmat de Cartea sângelui (1946) şi Măştile gândului (1947). Poet 
liric, cu valul sufletului mereu frământat, el poartă sub faldurile lui 
eternele probleme omeneşti: iubirea, moartea, credinţa, frumosul, 
muzica, chimera... Ca problematică şi idei, rămâne fără îndoială un 
romantic întârziat, dar care poate tocmai prin surprinzătoarea patină a 
bronzului, un poet veşnic. Vechea modă care se reîntoarce e adesea o 
noutate, împletită pe un suflet modern.  

 
* 
 

Invocations. Poezia însă, fără doară ultimul „s“, e şi aceea 
care deschide pasul acestui şirag de poeme, cu un parfum puţin 
Second Empire. E lunga teorie de ritmuri frumoase, muzicale, uşor 
declamatorii, ce fără de voie ne reaminteşte de vechile lecturi din 
Lamartine şi Alfred de Musset: 

Non, je ne prendrai pas la cire molle qu’Ulysse 
Donna aux matelots qu’ils ne puissent t’entendre  
O, chant de la Sirène qui dans nos cœurs te glisses 
Je veux laisser la Muse éparpiller ma cendre. 

                                                 
1 Oglindiri, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1972 
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Tonalităţi exclamatorii, înalte şi grave, de o largă nobleţe şi 
generozitate, şi pe care le vom mai întâlni în bucăţile ce poartă titluri 
ca: La Musique, La Beauté, Deux ombres etc. De remarcat că d. 
Tzigara-Samurcaş nu e primul poet român de limbă franceză, având 
pe această cale ca înaintaşi pe un Vasile Alecsandri, Alexandru 
Macedonski, Iulia Hasdeu ş.a. 

Dar în lungul lecturii ceea ce ne pătrunde mai apăsat din 
personalitatea d. Tzigara-Samurcaş e obsesia unei dureri metafizice: 
flamuri sufleteşti zdrenţuite, herborizări de flori agăţate pe stânci 
abrupte ce domină hăurile neantului, păzite de un cer creştin ce-i 
aruncă o frânghie pe care cu greu se urcă. Frământările sunt de o 
perenă valabilitate umană, scăldată în valuri mereu melancolice. În 
această plachetă de versuri franceze, de cel mai bun gust, nu lipsesc 
nici chiar stihurile rafinate, din care s-ar putea îngemăna şiraguri 
preţioase:  

Reviens sans détourner de moi ton vrai visage,  
Reviens, Muse de France ; toi qui es revenue  
A mon appel, un soir où j’eus le beau courage 
De te prendre la main m’ouvrant la porte des nues. 
      (Invocation)  
sau : 
Messagère éthérée d’un perdu Paradis 
Ecartant le rideau de cendre, elle est l’écho 
Du chant des séraphins qu’en rêve j’entendis,  
Messagère éthérée d’un perdu Paradis. 
      (La Beauté)  
sau   
Le saurons-nous un jour ? Mais toi, comprends-tu  
Qu’au ciel veille Celui qui sans cesse lit  
En nous, auprès de qui tout qu monde pâlit  
Et qu’Il a entendu ce que nous avons tu ? 

(Incertitudes) 
sau :  
Le sourire de l’âme freurit dans les yeux  
Ses pétales irisés voltigent sous les cils  
Faut-il baisser les paupières pour deviner leurs cieux ? 

(Questions)  
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Suflet deci mult zbuciumat de contrarietăţile acestei vieţi, şi 

peste care nu rareori gigantica umbră a lui Baudelaire coboară aripa 
ei de misticism binefăcător. 

 
* 
 

Oglindiri. Culegere în care poetul nu face altceva decât, aşa 
după cum am mai arătat, să schimbe vioara pe pian sau invers. 
Sentimentele sale ardente oglindesc aceleaşi nelinişti şi cu toatele 
sunt aşa după cum ne spune: Răsărite din brazda durerilor tăcute 
(Florile lui Luchian). Fără şovăială, această trepidantă frământare îl 
ţine de mână în tot locul când se crede inspirat; e poate umbra lui 
Leopardi pe care de altfel îl celebrează cu tot ceremonialul, în primul 
opuscul. În întregimea lor, Oglindirile sunt închinate unui narcisism 
aristocrat şi distant, în care se refugiază atunci când doinele nu-l mai 
pot satisface şi nici scoate din seismul lăuntric.  

Obosit se îndreaptă spre Dumnezeu, ca să poată fi îmbrăţişat, 
asemenea unei flori, pe toată figura:  

Totuşi mărgăritarul ascuns în scoică de vis  
Doamne, nu vreau să-l uit nici să-l blestem, 
Din cana visării cu toţii noi bem:  
Steaua mea n-o zăresc decât căzută în abis. 
    (Mărgăritarul ascuns) 

 Totuşi, pe gentilomul-poet îl văd în limba maternă mai puţin 
refractar locului comun, fiindcă nu reuşeşte să scape de versuri 
prozaice ca acestea: Zadarnic e oftatul şi vană-i crunta jale (Eros) 
sau: Vrut-ai să ştii... prea mult ai vrut să ştii sau: Trec clipele de jale, 
trec repede ca vântul (Către prietenie). Negljenţe, e drept mărunte, 
care la noi şi mai atente revizuiri ale textelor pot uşor dispărea. 

Dar poeţii, în atât de variatele lor înfloriri temperamentale, nu 
pot oare fi asemuiţi în diversitatea lor florilor sau fluturilor 
muscelelor? Cei mai mulţi aduc vâlvătăi de caleidoscopice imagini, 
dar foarte puţini un mesaj nou şi uman, cu o cale de luat. 

Lirica neoromantică a d. Tzigara-Samurcaş ne aduce însă rarul 
mesaj al absolutului şi pe fundalul căruia se conturează frământările 
omeneşti şi în infinita lor micime se pulverizează faţă de marele Tot. 
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Poetul dispunând de rarul simţ al proporţiilor şi distanţelor, al intuirii 
Infinitului, se situează odată cu aceasta pe înaltele trepte ale 
întrebărilor metafizice. Necesarul e ca elevatele corespondenţe să 
poată fi găsite şi în sufletele cititorilor, amatori de o poezie cu 
rezonanţe muzicale şi mistice în acelaşi timp. 

Nu oricare poet poate fi însă – cu excepţia geniilor – pe 
înţelesul tuturor categoriilor de cititori, asemenea donatorilor 
generali de sânge. Pentru poetul de căpătâi, preferinţele se schimbă şi 
ele adesea cu vârsta şi anii care trec, iată şi pentru ce avem poeţii 
tinereţii, vârstei mature şi ai bătrâneţii.  

Poezia d. Tzigara-Samurcaş pare a dori să se situeze deasupra 
modelor şi prezentului, ea gravitând în jurul temelor ce conţin un 
„etern“ omenesc, grav şi de mari orchestraţii. Poemele d-sale şi 
tumultul sângelui deschid baldachinul cerurilor cu lumina nădejdii 
printre infinitele amare singurătăţi, peste mode şi timp, cum ar spune 
Ion Barbu, maestrul căruia îi închină şi primul poem al acestei 
culegeri din amurgul vieţii. 
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PRIN CÂMPULUNG ŞI PE MUSCELELE LUI* 
 

Prin Câmpulungul muscelean, mărunt orăşel de provincie 
uitată, cu un aer înviorător ca un pahar de vin vechi, ce fusese 
odinioară prima cetate de scaun domnesc, câţi dintre noi n-au 
zăbovit refăcuţi o zi-două sau chiar un întreg sezon, atraşi mai 
ales de aerul şi clima montană? 

Mulţi suferinzi de plămâni s-au întors înzdrăveniţi, dar 
poate să nu fi ghicit nimic din farmecul mai ales atât de distinct 
al acestui pământ atât de românesc şi totodată atât de încân-
tător. 

Marii dezamăgiţi, îmi închipui, n-ar putea fi decât „mondenii“ 
în căutarea înfrigurată a societăţilor vesele, dar pe care cele mai 
frumoase pajişti naturale îi lasă, dintr-o lipsă majoră a sensibilităţii 
lor, perfect indiferenţi. 

Acelora ce se aşteaptă să găsească în arhaicul orăşel adesea cu 
aspecte modeste şi rurale elegantele clădiri ale Sinaiei, terenuri de tenis 
etc. le putem spune, de la început, că ei trebuie să renunţe la biletul de 
tren Bucureşti – Câmpulung Muscel. 
                                                 
* Acest text este o variantă revăzută a recenziei făcute de Mihai Moşandrei cărţii 
Prin Câmpulung şi pe muscelele lui (164 p.) de Nicolae Th Ştefănescu, volum apărut 
în 1946 la tipografia „Gh. N. Vlădescu“ din Câmpulung Muscel. 

Autorul cărţii era un spirit rafinat şi un bun cunoscător al culturii şi civilizaţiei 
franceze. În perioada interbelică făcuse o lungă călătorie la castelele din Valea 
Loarei, vizitase marile muzee ale Parisului, colindase Italia şi îi admirase marile ei 
valori artistice. Blazat după atâtea capodopere, Nicolae Th. Ştefănescu descoperă în 
Câmpulung şi împrejurimile sale un loc plin de farmec. 

Recenzia acestui volum, azi aproape de negăsit, a apărut în revista craioveană 
„Ramuri“, nr.5, mai 1947, p.95-97. Pe fila 95 a revistei, Mihai Moşandrei mi-a făcut 
următoarea dedicaţie: „Această revistă a trecutului literar, care de la dl. prof. 
Constantin Capră trece în biblioteca domnului profesor Adrian Săvoiu, o însemnez 
cu prezentele rânduri ale unui bătrân poet azi, şi care în 1947 era şi colaboratorul ei. 
Spre o caldă amintire bibliofilă, Mihai Moşandrei, 1985, Câmpulung.“ 
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Originalitatea sau mai exact spus vraja Câmpulungului stă 
cu totul în altă parte pentru amatorul ce doreşte cu orice preţ s-o 
cunoască sau s-o surprindă. Ea palpită poate ceva mai în afară de 
oraş în tăcerea albastră şi învăluitoare a munţilor depărtaţi dar 
chemători, în imensele livezi ale periferiilor şi pustii de treacătul 
omenesc, în acel fâşâit grav al nucilor centenari sau în acel 
opus lor, al brazilor, cădelniţe de răşină tămâind prin tot locul. 

Vetustul suflet al Câmpulungului de ieri şi de totdeauna de 
la aşezarea lui constă, cum am spus mai sus, în acele livezi de 
meri creţeşti şi pruni, în drumurile lui ocolite şi lăturalnice pe care 
te întâlneşti cu oameni cu privirile lor negre dar binevoitoare ale 
acestor pământuri parfumate, purtând în iarnă nişte sarici 
miţoase părând nişte căpiţe de fân ambulatorii. În primăvară tot pe 
aceste străvechi poteci tracice întâlneşti venind la târg cu ouă şi 
legume mai ales, fete şi neveste, încinse în fote strânse în bete; 
văzându-te bărbat, ele înaintea ta îţi dau totdeauna „bineţele“. 

Puţine scrieri m-au mulţumit precum atât de inspirata şi 
pitoreasca broşură a d-lui Nicolae Ştefănescu, cu titlul sugestiv 
Prin Câmpulung şi pe muscelele lui.Pe marginea acestei cărţulii, cu 
merite literare incontestabile şi pe care o am acum deschisă înaintea 
ochilor ar fi trebuit să insist mai mult dacă marea modestie a 
distinsului autor nu m-ar fi oprit s-o fac chiar de la început. 

Bănuiesc că încă de la primele capitole autorul n-a scris-o ca 
să ne informeze printr-un lux de cunoştinţe arheologice sau istorice, 
ci dintr-o veche şi înduioşată sinceritate sufletească, strivindu-şi o 
lacrimă trecătoare la colţul ochiului pentru tot ce aici rămăsese strict 
românesc, autentic şi pitoresc într-un oraş atât de puţin schimbat 
din marile vechimi, pentru tot ce mai zăboveşte încă în 
metamorfoze spre o actualitate mai confortabilă, mai puţin 
duioasă în amintirile ei. 

Autorul este de un gust rafinat şi sigur care pare fi acela al 
unui estet născut şi nu făcut, al unui blazat al călătoriilor în 
Occident; am impresia că nimeni până acum n-a ştiut mai esenţial 
să asculte şi să privească, să se recreeze mai odihnitor în 
monologuri ori de câte ori s-a aflat fie în faţa vreunui mesteacăn 
uitat în depărtări sau pe coasta pustie, fie în faţa unui copilaş 
întorcându-se acasă cu un ghiozdan subsuoară, mai mare decât 
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el, fie a vreunei scoarţe rucărene ce se usucă în soare sau în faţa 
porţilor vreunui gospodar muntean ce-1 surprinde în plin lucru 
ridicându-şi căpiţa de fân abia descărcată, şi aceasta repede înaintea 
răpăielii ploii ameninţătoare, acestor ploi totuşi atât de plăcute, 
răcorind în toiul verii nu numai pământul, dar şi sufletul. Domnul 
Ştefănescu nu s-a dat la o parte să privească mai îndelung nici pe 
ciobanul ancestral, cu sarica lui în spate, în mijlocul cioporului de 
oi, ce în calm şi visare urcă la munte, şi nici vreo lighioană 
sălbatică surprinsă printre frunze şi buruieni în ultima ei siestă 
matinală. 

Ochiul său e sagace, omul văzut de autor se înfrăţeşte 
perfect cu decorul ce 1-a născut. Omul şi peisajul suferă sau parcă 
se bucură laolaltă cu acest pământ verde, muscelean, atât de 
caracteristic sub soarele iute de primăvară sau sub cerurile de 
mătase ale toamnei, pe cărările bătătorite ale lui noiembrie sau pe 
făgaşele pline de gloduri ale Drăceştilor, pe singuraticele şi curatele 
drumeaguri ale Creţişoarei, Bărbuşei sau Groşanilor. În excursiile 
sale estivale mai puteţi adesea întâlni pe acest mărunt călător 
pătimaş de găsirea a noi decoruri spre mulţumirea visului său de-o 
clipă, mai ales atunci când e pe punctul de a surprinde documentul 
său turistic original şi viu... 

Alteori, cu un creion bine ascuţit şi sigur, schiţează pe 
carnetul său de drumeţie figuri de originali ciobani autentici, plugari 
necăjiţi sau alteori fete sau neveste vesele şi vorbăreţe surprinse în 
mijlocul fânului cosit, grabnice la strânsul lui cu furci şi greble sau 
alteori surprinse, sub voluptatea soarelui iute, la înnălbitul pânzelor 
la gârlă. Pe interesanta peliculă a Kodacului poţi nu rareori 
surprinde copaci centenari uitaţi de Dumnezeu şi de vreme alături 
de podoaba florilor de câmp sub polenul proaspăt al dimineţilor de 
aur. 

Poate că dacă ar fi ştiut să înceapă o clipă mai devreme 
cultivarea slăbiciunilor sufletului său cu siguranţă că ar fi 
devenit un important pictor al nesfârşitelor frumuseţi ale acestei 
ţări binecuvântate. Fota sau ia curată prinde bine pe trupul voinic 
al muscelencei, dar mai ales specifica maramă : „uşoară ca 
spuma, luminând obrazul, încolăcind în voie gâtul cade pe spate 
până la călcâie, de flutură mersul sprinten al piciorului de 
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neam...“ Deci o proză ce la fiecare pagină musteşte un sentimen-
talism sincer, faţă de oameni şi natură, faţă de aceşti ţărani 
interesanţi în rusticitatea lor, pagini în care autorul nu-şi poate 
ascunde o înăbuşită şi interioară exclamaţie de mândrie. 

În faţa notărilor sale calchiate pe viu şi care aduc o 
contribuţie atât de serioasă literaturii noastre de drumeţie nu-mi 
rămâne decât un regret, şi anume acela de a nu-şi fi găsit editorul 
patriot şi generos pentru a difuza această merituoasă cărţulie în 
mase cât mai largi de cititori, autorul fiind constrâns de inima lui 
mereu darnică de a o fi tipărit pe cont propriu. 

Un duh puternic autohton pâlpâie totuşi plin de originalitate în 
această nu prea voluminoasă broşură asemenea luminilor totdeauna 
vii ce joacă de veacuri pe crestele sihastre ale Iezerului, Clăbucetului 
sau Păpuşii, de atâtea ori călcate de paşii viguroşi ai autorului. 
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MUZELE CAPTIVE∗ 
 
 

 
Sunt multe descoperiri ale sufletului care de-a lungul secolelor 

sau chiar mileniilor nu s-au mai schimbat. Aşa bunăoară tot mitul 
poeziei, ce niciodată nu s-a mai putut despărţi de variatul joc al 
fanteziei, deci de libertatea gândului, în lupta lui de a se concentra 
cât mai mult, în semn. 

Sunt deci legi, pare-mi-se gravitaţionale, de la care poeţii ori 
de câte ori s-au abătut, cu toate eforturile lor, au încetat din aceeaşi 
clipă de a mai scrie poezie. De altfel, abaterile şi derogările de-a 
lungul anilor au fost frecvente, dar odată cu ele şi acelea de la un 
generos lirism.  

Cei vechi, odată cu marile prerogative pe care le acordau 
poeţilor, în sensul că ei se puteau abate de la locul comun sau 
adevărul banal, ştiinţific, de la tot ce se putea chema terestru sau 
pedestru, le fixaseră drept etern simbol Pegasul, adică un cal uriaş, 
înaripat. Era Himera ce cobora pe crestele Acrocorintului să poată 
bea o clipă însetată din izvorul Peirene, cu ape diamantine şi ferite 
turmelor şi păstorilor.  

După sfaturile zeiţei Athena, Bellerofon fu primul care a reuşit 
pentru prima oară să-i înşface coama, după ce primise în dar de la 
înţeleapta zeiţă frâul de aur, simbolizând probabil disciplinele 
prozodice. Cu el, eroul a săvârşit cele mai mari ale lui victorii mitice.  

Pegasul deci, simbolul lirismului înaripat, nu putea suferi nici 
pinteni şi nici cravaşă, fantezia lui numai conducând călăreţul în 
împărăţiile poeziei. Toate vicleşugurile regeşti spre a-l răpune 
rămâneau tocmai inoperante, fiindcă nu-i puteau dicta o linie de uz 

                                                 
∗ Text inedit 
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util şi terestru, şi angrenată mulţimilor, spre nevoile lor pedestre. Ca 
nefolositori, poeţii chiar trebuiau expulzaţi din cetate. 

Dar cum uneori, dacă nu în totul, ci numai în parte, istoria se 
repetă, iată că şi azi la noi poeţii tineri ori bătrâni, ca mai în toate 
republicile socialiste, sunt constrânşi vrând-nevrând să devină utili 
partidului, guvernului, muncii sociale, atelând pegaşii lor camioane-
lor de combustibil sau alimente; vizitii ai regimului, sunt constrânşi 
alături de toţi muritorii să circule pe drumuri cincinal trasate, dar 
veşnic fără nici o variaţie, aceleaşi.  

La adunările lor, poeţii şi prozatorii cer însă azi, din nou 
protestatari, anularea cenzurii literare, deci glorie frumosului, ce 
trebuie scos de sub tutela economicului, politicului, socialului şi 
reîntors oamenilor cetăţii, cu libertatea surâsului. Numai deci într-o 
atmosferă respirabilă şi ozonată ei s-ar mai putea considera din nou 
în templele zeieşti ale Parnasului, capabili de a urca în azururile 
eterice, departe de un circ plin de acelaşi veşnic nisip, şi unde mereu, 
sub influenţa cravaşei şi zăhărelului, pe cai pomădaţi, sunt forţaţi să 
cadă în genunchi la tot pasul, sau la ordin să cabreze în mod solemn. 

Ştim însă că, de-a lungul întregilor istorii literare, Pegaşii n-au 
purtat niciodată traista de ovăz sub bot, şi niciodată n-au tolerat 
ochelarii, ca să poată fără discernământul conştiinţei lor alerga numai 
înainte. Singura hrană cerească ce le umfla aripele era Libertatea.  

Unii scriitori totuşi, măsurând poate cu toată imparţialitatea 
măruntul talent gazetar de care dispun şi alternativa de a-l înstrăina 
în condiţii comode, de scris angajat, au optat pentru un perfect 
conformism şi, în consecinţă, pentru anularea oricăror veleietăţi de 
personalitate; cel puţin dintr-un spirit adânc realist, până la trecerea 
în viaţă şi glorie a primului... prag. 

Dând dovadă şi de subtilitate diplomatică, au căutat mulţi 
dintre ei să se exprime într-o lirică camuflată, în măştile şi după 
paravanele unei „hermeneutici“, de altfel puţin îmbietoare pentru 
masele largi cititoare. 

Mulţi juni, asemenea unor simpatici muschetari, şi-au lăsat 
plete şi bărbi, demonstrând poate în acest ciudat fel cât de mult 
contează pentru ei moda; deci cel puţin pentru anii lor, lipsa unui eu 
interior, prea bine conturat, şi hotărâţi la aceasta, în marea lor 
decepţie protestatară. 
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Angajaţi sub culisele unui curios circ, ei continuă să facă pe 
clovnii, sau aceleaşi figuri arhaizate ca modă, cum ar fi pentru atleţi 
saltul la paralele sau trapez, atunci când nu sunt ispitiţi de calul de 
lemn. Ei numesc tot acest Nou, de fapt foarte vechi, ultima perfecţie 
a descoperirilor literare. Criticii şi recenzenţii se luptă din greu, dar 
cu asiduitate, în sute de foiletoane, să explice cititorului poemele lor, 
ceea ce nu prezintă niciun interes, asemenea unor coji de alună sau 
de nucă, a unor cochilii marine lipsite de orice conţinut adânc, 
simbolic ori filosofic... 

Rupând rândurile, tinerii scriitori conformişti, fără de voia lor, 
au uşurat se înţelege conducerea direcţiei culturale, mai ales prin 
învrăjbirea unora contra altora, prin închiderea sau deschiderea la 
ordin a uşilor redacţiilor sau editurilor. În acest mod s-a creat arbitrar 
o recompensă cu două măsuri.  

Unii scriitori conduc editurile şi revistele alături de clica sau 
clicele lor de amici, în vreme ce alţii, poate mult mai talentaţi, rămân 
înaintea porţilor pe care le zgâlţâie, dar fără rezultat. Cei din lăuntru 
nu dau nici un fel de explicaţii, talentul real rămânând cel mai de pe 
urmă a fi luat în oarecare consideraţie, pentru a se vedea tipărit. 
Cumpăna oscilează puternic, neexistând criterii de judecată altele 
decât bunul plac al şefului conformist, plin de altfel şi el de tot felul 
de astuţii ipocrite.  

Sub măşti actoriceşti, şefii sunt totdeauna abili, încurajează, îţi 
recomandă răbdarea, revenirea la idei mai actuale, patriotismul în sensul 
lor etc... 

Cititorul nostru actual se întreabă adesea şi se miră, cu cât e 
înzestrat cu mai mult rafinament şi gust, de ce poezii submediocre, 
care la ora actuală abundă, sunt imprimate în cap de revistă, în vreme 
ce acelea ce într-adevăr excelează sunt aruncate prin colţurile 
paginilor ultime.  

Iarăşi e o enigmă de când se face ca poemele acelor modeşti 
poeţi, dar excelenţi membri de partid, să apară ciclic şi în primele 
pagini, bine retribuiţi prin toate revistele, însoţite de fotografii bine 
retuşate, în vreme ce adevăratele valori lirice ale orei actuale să fie 
ţinute în umbră, la mari distanţe? 

Tot ce e în legătură cu mistica – fără de care o bună parte din 
poezie nu poate în general exista – e aruncat în coşul redacţiilor, în 
vreme ce acele poezii ocazionale şi omagiale ocupă stalurile din faţă.  
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Am văzut cum la adunările lor, legiuni de poeţi dintre ei au 
luat cuvântul începând cu cei mai juni şi terminând cu cei mai albiţi 
de ani, cu vehemenţă, cu violenţă, cu ironie, împotriva directorilor de 
reviste şi editurilor. Violenţa şi invectivele în asemenea împrejurări, 
totuşi, nu servesc la nimic afară poate de simple răfuieli personale ce 
mai întotdeauna apoi se termină la un pahar de vin sau o cafea cu 
mult caimac etc. 

De ce ?  
Fiindcă, de fapt, spre a ajunge la unele rezultate, războaiele 

dintre zei şi pigmei nu se dau la o masă rotundă, faţă în faţă, ci sub 
culise, de unde nu vorbeşte şi nu răspunde numai o voce loială, ci 
vocile ambigue ale unui colectiv poltron.  

De ce atâtea tranşee? De ce atâtea paravane şi cortine? De ce 
acel ce taie crud cu foarfecele cenzurei nu poate fi cunoscut şi 
niciodată vizibil masei scriitorilor? Nu oare adevărul, dreptatea, 
binele au fost totdeauna sincere şi s-au arătat pe faţă?... 

Drepturile garantate ale omului liber, dreptul la cuvânt, dreptul 
de a fi lămurit şi informat, de ce la noi sunt camuflate precum marile 
secrete de stat, spre a da locul numai abuzurilor, minciunii, inducerii 
în eroare, prigoanei ascunse, împotriva sicerităţii şi adevăratelor mari 
talente? 

Ele, de fapt, au fost totdeauna sincere, fiindcă au dorit binele 
artei lor şi o cât mai adevărată prosperitate a ei, trecerea graniţelor 
naţionale. Istoria însă numără legiuni de martiri ai adevărului pentru 
că au refuzat să se supună unui conformism închis şi steril, tocmai 
spre a face să treacă adevărata artă sub ochii adevăraţilor amatori şi 
mai ales fiindcă nu voiau să adere la o flagrantă sau falsificată idee a 
frumosului şi adevărului, în interesul lor strict personal, deci 
meschin.  

De ce mereu sforarii izbucnesc în hotote de râs când trag 
nimicitoarele trape de după perdele, fără să-şi strige numele, cînd e 
vorba de a răspunde cine-i vinovatul?  

Eroarea sau inducerea în ea, de ce se complace a fi mereu 
colectivă?  

Procedându-se astfel, nu se poate trezi în tineret decât cel mai 
josnic şi mai animalic sentiment, acela al fricii. 
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Directorului de revistă îi e teamă, editorului îi e frică, toată 
lumea în loc de a pune punctele pe i, se scuză, făcând augustul gest al 
lui Pilat din Pont, sub teama îndepărtatei Rome.  

Oricare mare poezie care a rămas în antologiile lumii, la care 
azi, după cum se ştie, şi poezia românească năzuişte, a oglindit 
sufetul poetului, începând de la Homer.  

A oglindi chiar lumea prezentă, în actualitatea ei, dar nu 
reflectată de sensibilitatea şi sufletul tău, ci numai după aceea a unor 
directive date, şi care n-au nimic de a face cu lirismul şi lirica, e un 
rău imens, ce se poate face la ora actuală poeziei noastre, şi care 
poate merge până la anularea ei pe veşnicie, metamorfozată fiind în 
articol politic rimat sau poate nici măcar atât, ci numai ritmat, 
precum toate acele stanţe caduce şi festive odată cu foaia 
calendaristică.  

Impunându-ţi un punct de vedere strict politic, cu gândul poate 
de a face un bine, faci indirect artei un mare rău. Fără discuţia clară 
şi loială a poeziei româneşti la o masă rotundă între critici şi poeţi de 
toate vârstele şi clasele şi fără a se lua indirecte sancţiuni pentru cei 
ce sunt de altă părere critică, un progres artistic nu va putea fi 
realizat. Fiecare deci, trebuie a fi liber spre a-şi exprima şi pleda 
punctul lui de vedere şi al frumuseţii. 

Poezia să rămână multiformă, cât mai variată şi deci cât mai 
liberă. Gustul s-a schimbat nu numai cu epoca, dar cu fiecare 
sensibilitate de poet, cu clasa şi vârsta lui, cu mai superficiala sau 
mai adânca lui cultură etc... 

Variaţia şi varietatea au fost şi vor rămâne poate cel mai mare 
bun al artelor şi cea mai mare bogăţie a literelor, cu atât mai variate 
cu cât ţările în care au evoluat au avut regiuni mai liberale.  

Un adevărat poet nu va putea fi niciodată un valet de 
anticameră, cu periuţe mătăsoase şi coloană vertebrală din plastic 
suplu. El va cere totdeauna libertatea de a face şi a ajunge perfecţia 
artei lui. El va cere adesea libertatea de a putea inova, libertatea de a 
putea trece prin perdeaua asfixiantă a norilor, până la cer sau a cânta 
bogăţiile pământului. 

Poezia noastră de azi însă se ascunde după vălurile mediocre 
ale imitaţiei Apusului, a unei psihofrenii moderne, dar care din 
păcate nu are nici o aderenţă cu cerul de azur al patriei noastre, cu 
orizonturile ei clare, blajine şi simple. La ora prezentă avem invazii 
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de tineri stihuitori, care continuă să confunde amarnic simţirea lirică 
şi spontană cu jocul ce se vrea cerebral al cuvinteleor încrucişate şi 
care e departe de a fi totuna. 

Mulţi poeţi au fost şi sunt protestatari numai spre a găsi o cale 
mai lesnicioasă de vieţuire în prezent. Pentru aceasta însă nu trebuie 
nici să ne mâhnim şi nici să ne irităm, şi nici măcar să ne facem 
judecătorii altora... Fiecare poet, ca şi fiecare poezie, îşi are destinul 
ei; esenţială nu rămâne decât libertatea scrisului bine-intenţionat, iar 
singura autentică cenzură e aceea a cititorului iniţiat. 

Cu cât mai multor poeţi presupuşi talentaţi li se vor publica 
opera, cu atât bănuiesc se va proceda mai bine, fiindcă de fapt, aşa 
cum am arătat mai sus, cine alege şi culege în ultimă instanţă, nu 
suntem din păcate noi, ci viitoarele generaţii dezlipite de patimile 
prezente. 

Multă maculatură va cădera iremediabil la fundul nămoalelor 
netulburate, dar numai publicând cât mai mult se va putea până la 
urmă face o alegere judicioasă şi echilibrată.  

Arta şi poezia în general, au dreptul la toate fanteziile, la toate 
ideile, la toate formele, la toate esteticile, la toate experimentele, 
unicul scop urmărit fiind izbânda desăvârşită peste mormanul anilor.  

Timpul bizar pelerin, dintre miile de răzoare cu mănunchiul 
tuturor florilor, va alege foarte puţine pentru păstrat la căpătâi sau de 
înfipt la butonieră. 

Odată alese, pentru muzee ori temple, nimeni atunci nu le va 
mai putea clinti dintre vitrinele anilor. Grăbitul trecător va privi 
formele, gusturile, epocile, va trage reci concluzii spre a putea păşi 
apoi mai departe.  

Personal, bănuiesc că numai în această atmosferă de exigenţe 
multiple, sub semnul libertăţii şi deci al exaltării personalităţii crea-
toare, poemele simţirii şi fanteziei noastre vor putea lua loc în 
pretenţioasele muzee ale artei marilor civilizaţii şi ale unei umanităţi 
de superioare şi largi înţelegeri estetice.  

 
 1 ianuarie 1974, Câmpulung Muscel 
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DIN JURNALUL UNUI POET 
MĂRTURISIRI LIRICE* 

 
 
 
 
 
E destul de ciudat să observi pe acest glob, chiar şi în lumea 

spiritului, pluralitatea mai multor lumi, interesând nu numai pe 
filosofi, dar chiar pe poeţi, şi anume aceea a materiei, şi lângă ea a 
spiritului, a mărginitului şi a nemărginitului, a ştiinţei şi a 
imaginaţiei, a vieţii exterioare, biologice, prinsă de raţiune; şi aceea a 
vieţii sufleteşti interioare, angrenată intuiţiei şi imaginaţiei. Stări 
necesare, ele însă totdeauna s-au respins, s-au războit chiar, având 
directive şi uneori scopuri opuse. Fiecare gând a căutat să-şi aşeze pe 
frunte coroana, iar în dreapta să-ncleşteze buzduganul cu scopul de a 
reduce în sclavie, dacă nu a suprima total pe adversarul lui.  

Asemenea Binelui şi Răului, aceste antinomii vor exista 
întotdeauna, ca fatale componente ale Totului. În compensator 
echilibru, oricare nimicire completă a duşmanului va deveni deci, în 
timp, fatală însă şi nimicitorului. Oricum am imagina un Absolut, el 
nu poate fi decât rezultanta unei componente a contrariilor, unitatea 
ce singură poate rămâne valabilă în timp.  

E deci totdeauna prudent ca un scriitor să privească lumea sub 
acest unghi de un indiscutabil adevăr pentru a putea cât mai multă 
vreme naviga pe calea dătătoare de viaţă lungă.  

 
* 

 
Calitatea poeziei, de nonvaloarea ei şi de totdeauna, se reduce, 

după cât mi se pare, numai la spontaneitatea debitului ei. Izbucnind, 
adevăratul poet caută mai mult să frâneze marele şipot decât să lupte 
mereu adăugând. El poate mai degrabă fi asemănat călăreţului cu 
                                                 
* Text inedit 
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frâu şi zăbăluţă, decât birjarului cu hăţuri lungi, cu bici şi pleaznă 
usturătoare. 

Poezia deci trebuie privită ca o esenţă de viaţă vie şi în măsura 
în care tehnica omenească se răspândeşte, înlocuind frumosul viu cu 
maşina, ea, prin forţa lucrurilor, e sortită pieirii, alimentându-se 
numai din abstractul înconjurător. 

Să nu se treacă deci prea repede cu vederea că arta angrenată 
masiv vieţii nu va putea fi niciodată înlocuită cu gândita viaţă 
citadină, legată roboţilor, roatelor dinţate, zgârie-norilor sau abilului 
şi atât de ingeniosului computer. Iată de ce, cred, că trebuie să 
rămânem cât mai atenţi la tot ce numim cu atât orgoliu progres 
uman.  

Poluarea aerului şi cristalinului acestei lumi terestre nu merg 
ele, oare, parcă mână în mână cu dispariţia simţurilor proaspete, a 
visului liber, a generoaselor sentimente umane, deci şi a poeziei...? 

Anemica lirică de azi se prezintă tot mai îngrijorător vidată de 
sentimente generoase şi mari virtuţi, încercând zadarnic în schimb să 
reînvie un labirint de imagini, în care se pierde ca în fundul unui 
static caleidoscop, din care nu mai poate ieşi.  

 
* 

Naturaliştii clasifică vietatea vegetală sau animală adesea după 
forma unui simplu caliciu sau a unui dinte. Nu oare şi istoricii sau 
alteori criticii literari ar putea aplica aceeaşi metodă? Nu oare se pot 
clasifica şi temperamentele omeneşti numai după stilul civilizaţiei şi 
al culturii lor sau al artelor pe care le-au produs? 

Priviţi linia elegantă împodobită cu himere a unei chivăre 
elene, apoi alături dura insolenţă a unui coif roman.  

Un caracter diferit al popoarelor există net, şi aceasta chiar din 
cele mai depărtate trecuturi ale istoriei şi dăinuind cristalizat până 
azi, în mărturia artei lor, precum viaţa geologică în carcasele 
scheletice ale dihăniilor preistorice. 

 
* 

S-a certat şi s-a discutat mult în jurul poeziei aşa-zise 
„încifrate“, „ermetice“ sau „absconse“, dar nicio polemică nu mi s-a 
părut mai interesantă dar şi mai plină uneori de ciudate capricii decât 
această luptă în a prinde nişte himere învăluitoare.  
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La un moment dat, ea înflăcărase lumea din toată Europa 
culturală. De fapt, „exprimarea lirică“ e atât de variată şi de vastă 
tocmai fiindcă, prin natura ei, e cea mai subiectivă scriitură. 

Să ţii deci, cu orice preţ, să complici simpla şi naiva poezie de 
totdeauna mi s-a părut o eroare tot atât de mare şi tot atât de neiertat 
ca şi aceea de a limpezi o inspiraţie, prin natura lcrurilor născută în 
penumbra unor nebulozităţi, fiindcă poezia e încă departe de a fi 
redusă la redarea unor simple obsesii sau sensibilităţi interioare sau a 
vreunui vis savant orchestrat de poet, pe un anumit portativ. 

Am totuşi intuitiva convingere că visele cele mai grele de 
farmec sunt acelea ce trăiesc în ceaţa incandescentă a unor viziuni 
cât mai fidele, asemenea unor flori îngemănate într-un răzor uitat. 
Atragi, tocmai fiindcă dărui totul, şi o normă comună de bun gust, 
obligă să dărui cu rafinament ceea ce nimeni nu poate prăda dintr-o 
singură sorbitură, la repezeală. În acelaşi timp, să nu se uite însă că 
nimic nu rămâne mai şovăitor şi alunecător decât gustul „snobilor“, 
preocupaţi mult mai mult de moda clipei decât de ceea ce în plus ar 
putea aduce un poet original, din suflet, în cântecele lui. A te 
exprima deci obscur ori limpede, în redarea inspiraţiei tale, ce 
importanţă poate avea acest fapt, faţă de mesajul poemei, ce e greşit, 
atunci când nu e o revelaţie sinceră. 

În ultimă analiză conchizând, creatorul în adevăr nou şi 
original nu poate trăi decât frăgezimea sufletului său, ce uneori are şi 
marele noroc de a se putea împleti cu timbrul sufletului cititorului 
necunoscut. 

Degetului de adevărat maestru îi va răspunde de la primele 
acorduri coarda viorii înfrăţite, iar restul, credeţi-mă pe cuvânt, e 
doar... maculatură. 

 
∗ 
 

Se înţelege, poezia lirică nu poate fi nici religie, nici dogmă, 
nici pictură şi nici muzică, dar tot ea îşi poate permite marele lux să 
facă unele incursiuni în fiecare din acestea, atunci când o crede, 
luând din fiecare doar ceea ce îi convine. Vreau să spun prin aceasta 
că niciodată şi nimeni nu poate planifica eul poetului, deci inspiraţia, 
deci poezia valabilă şi autentică, şi ceea ce e mai curios nici poetul 
însuşi, fără ca prin acest mers în răspăr ea să nu se topească, să se 
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înece deci în ocazional şi mediocru. Haina nesincerităţii îmbrăcată, îi 
acordă cel mult viaţa prezentului, adică metamorfozarea versului în 
produs spiritual... „deliberat“, deci caduc. 

 
∗ 
 

Am surprins odată, nu de mult, în amurgul unui început de 
mai, o turturică dintre primele sosite, şi care în mijlocul unei ogrăzi 
care înverzea se uita jur-împrejurul ei, foarte atentă. Îşi curmase 
zborul, în mijlocul unor paie abia împrăştiate, dintre care multe erau 
maculate de impurităţi. Privea la ele, le lua în cioc, ca apoi pe unele 
repede să le lase să cadă, ca numai după a zecea, a cincisprezecea 
oară, să aleagă un pai strălucitor pe care prinzându-l în cioc, să 
zboare cu el spre cuibul pe care începea să-l construiască. 

Fără de voia mea, m-am gândit atunci la poetul care la rândul 
lui din marea masă a dicţionarului cuvintelor trebuie să desprindă 
atent, pentru poemul scris ce-l clădeşte, numai pe cele mai curate, 
adică vreau să spun proprii, cu aceeaşi răbdare şi trudă, spre a lucra 
împletind intuitiv, poezia, ca şi cuibul, năzuind echilibrul şi perfecţia. 

Sub firul de pai sau cuvânt se ascunde misterul a tot ce este 
destinat să ascundă taina a tot ce se naşte viu şi pâlpâitor... Viaţa. 

 
∗ 
 

Pentru mine, poezia e incontestabil o rugăciune, coborâtă sau 
desprinsă din cea adevărată, adică din aceea adresată lui Dumnezeu 
acasă sau în biserică. 

Poetul doară îl simte mai bine, sub metamorfozata formă a 
Frumosului, şi nu a evlaviei. E poate una dintre numeroasele 
explicaţii pentru care mulţi cântăreţi îşi apără arta lor de oricare 
încălcări din afară cu o frenetică şi fanatică ardoare, şi aceasta fără 
a-şi da întotdeauna seama că ceea ce fac e împotriva imperativelor 
clipei istorice. Asemenea martirilor creştinătăţii ei trâmbiţează sus şi 
tare adevărul lor. 

Templul artelor e acelaşi, ce trage de om, cu imaginea uimirii, 
admiraţiei sau adoraţiei, dar care apără cu îndârjire pe acelaşi Deus 
absonditus al celor vechi. 
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Nevoia contemplaţiei a făcut şi face parte din firea spirituală a 
celor aleşi şi virtuoşi; e un fapt pe care nimeni nu-l mai poate 
dezminţi astăzi. 

 
∗ 
 

Pe ecranul viu al imaginaţiei noastre, în căutare veşnică a 
frumosului şi ineditului, cât de ispititoare sunt poemele şi cât de 
necesare pentru redarea unor ceţoase viziuni sufleteşti, acelei 
tremurări ascunse a perfecţiei, spre care omul superior tinde. 
Asemenea unor superbe himere, unor paradiziace viziuni, ele alunecă 
în vis, mult deasupra noastră, sosite din marele mister al 
subconştientului şi licărind doar o clipă, asemenea unor umile 
buchete de flori sau alteori în uriaşe cununi de lumină. 

Pe bancul de mâl al hidoasei realităţi, pe care, fără voie, poetul 
e şi el ancorat, luminoasele flori ale sufletului, poemele, ne apar în 
prospeţimea lor născândă, ca adevărate giuvaeruri, ca apoi repede să 
se ascundă în norii din care au purces. 

Uneori, abia mult mai târziu, regăsite şi prinse în viguroase 
mâini, în lumina trează şi neînduioşată a minţii, multe dintre ele se 
prefac în ghemuri informe, fără a le mai putea măcar recunoaşte. Îi 
trebuie atunci sufletului multă tinereţe, spre a le mai putea redeştepta, 
în himeriaca lor splendoare de născânde începuturi. Îi mai trebuie 
inimii o masivă doză de simpatie să poată aduce acestor naufragiate 
năzuinţa la care au aspirat în clipa entuziasmului naşterii lor. 

Bucuria maximă, ce dă o stanţă autorului ei, e poate şi aceea 
de a nu o termina niciodată, spre a mai putea reveni asupra ei din 
când în când, cu anii ce se adună şi ne transformă, schimbând 
decorul veşnic altul al mersului istoriei, de care suntem angrenaţi 
fără voia noastră. 

 
 
  
 1 martie 1972, Câmpulung Muscel 
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CORESPONDENŢĂ INEDITĂ 
 
 
 
 
 
 

SCRISORI CĂTRE ADRIAN SĂVOIU 
 
 

 1 mai 1986 
 Câmpulung Muscel 
 

Iubite domnule profesor, 
 

Până la o mult dorită întâlnire în Câmpulungul muscelean, vă 
mulţumesc aci pentru apariţia scrisorilor din „Viaţa Românească“ şi 
a iluştrilor mei amici, dispăruţi atât de curând!1 

Comentariilor d-voastră mă alipesc imediat, cu adaosul numai 
că el, Lovinescu, m-a preţuit şi iubit mult, reciproca fiind tot atât de 
adevărată. 

Din laboratorul lui literar, alături de atâţia tineri de la acea 
vreme, am fost şi eu lansat; deci de către faimosul... „Sburătorul!“ 

L-am admirat şi iubit, mai ales pentru demnitatea lui umană şi 
critică, mărturisirea adevărului, care, conştient, l-a făcut să piardă 
fotoliul academic!...  

Mai ales în timpurile ce le trăim astfel de oameni îi întâlnim tot 
mai rar! 

Şi totuşi sunt marile modele etice cu care marile epoci şi 
marile civilizaţii se instaurează.  

Personal, în faţa Demnităţii, am dat totdeauna: Jos pălăria! 
  
 Cu paterne îmbrăţişări,  
 Mihai Moşandrei 

∗ 
                                                 
1 Articolul Ion Barbu şi E. Lovinescu în corespondenţă cu Mihai Moşandrei a 
apărut în revista „Viaţa Românească“, nr.1, ian. 1986, p.79-82. 
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 5 martie 1987 
 Câmpulung Muscel 
 

Dragă domnule Săvoiu, 
 
Anul acesta mi-a răpit pe cel mai drag dintre copiii mei, pe 

scumpul meu Şerban2, mâna mea dreaptă, toiagul bătrâneţilor mele, 
cel căruia îi lăsasem în grijă întreaga mea operă. De aci înainte nu-l 
voi mai putea îmbrăţişa. Niciodată! Ce groaznic cuvânt!... 

De câte ori mă gândesc mai adânc la bunătatea, vioiciunea, 
felul său de a-mi descurca toate nevoile bătrâneţilor, lacrimi calde 
îmi brăzdează obrajii. Pare a fi o Eroare în dosarele cerului. Eu eram 
cel care trebuia să plece, demult, şi a fost el, luptătorul pentru o 
pâine, cu veşnicul surâs pe buze. 

Când veniţi în Câmpulung, nu mă ocoliţi, având multe de 
transmis în legătură cu inedita mea operă literară, apărută până acum 
doar în fărâmituri, cenzurată. 

Dl. prof. Nicolae Scurtu ce-a realizat cu scrisorile cerute 
pentru „Manuscriptum“, ce nu mai apar deloc? N-am primit până azi 
nimic.  

O caldă şi tristă îmbrăţişare de la – de acum înainte – pustnicul 
nonagenar. 

 
 M.Moşandrei 
 
 

* 
 
 14 mai 1987 
 Câmpulung Muscel 
 

Stimate domnule profesor, 
 

Rugându-vă a-mi ierta deranjul cauzat, maleabil bunelor 
sugestii, voi căuta chiar în cursul acestei săptămâni a lua contact 
telefonic cu dl. N. Ciobanu, pentru detalii şi formele de făcut. 
                                                 
2 Şerban Moşandrei (1932-1987), fiul cel mai mic al scriitorului. 
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Din opera mea de o lungă viaţă n-au fost lăsate luminei 
tiparului decât răzleţe texte, Maica noastră Cenzură a scrisului, mai 
ales în începuturi, arătându-se cruntă şi nemiloasă, aureolată de tot 
felul de instrumente, care de care mai tăioase: coase, brice, foarfeci, 
bisturie, săbii, iatagane, paloşe, topoare, suliţi... etc. etc. 

Sinceritatea, adevărul, gluma, ce duc spre marele Bine general: 
dinamitate, catapultate, explodate, respinse, dispreţuite, neactuale, 
perimate etc. Conturnaţi, unii poeţi, ascultând de sfatul doar al muzei 
lor, şi-au făcut sere personale ca visul să poată creşte, şi florile 
înconjurate de „Verdeaţă“ ale inimii lor să se deschidă parfumate. 
Din aspra hotărâre a soartei, printre aceştia mă număr şi eu... 

Ştiindu-vă un Cavaler în oastea sau garda Binelui unanim şi 
Frumosului, am recurs la bunăvoinţa şi înţelegerea d-voastră, în locul 
scumpului meu fiu şi neuitatului Şerban şi pe care l-aţi cunoscut, 
dispărut aşa de repede!... 

Vă aştept cu dragoste să veniţi sănătos şi voios în 
Câmpulungul nostru atât de sedativ, cât mai repede, fără a îl uita în 
vizite şi pe cel ce semnează, 

 M.Moşandrei 
 
 
 

* 
 
 28 ianuarie 1988 
 Câmpulung Muscel 

 
Iubite domnule profesor, 

 
Chiar acum primesc scrisoarea dumneavoastră începând să am 

remuşcări de prea multele însărcinări date... 
E clar, ideea de a lua contact cu „Viaţa Românească“, 

scriindu-i direct directorului ei, academician, fără măcar a 
cunoaşte numărul şi luna în care au apărut poemele mele, îmi pare 
puţin năstruşnică şi n-o voi face! Voi încerca cel mult un telefon, 
dar care ca toate telefoanele provinciale va cristaliza în simplă... 
promisiune. 
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Iată şi pentru ce, iubite domnule Săvoiu, în locul lui Şerban, vă 
rog tot pe dumneavoastră să vă duceţi, cred dimineaţa, la redacţia 
„V.[ieţii] R.[omâneşti]“ vorbind cred [şi] prezentând prezenta; să vă 
elibereze numărul în cauză pentru mine. 

Onorariul în cauză l-am încasat încă de acum 3-4 luni, deci 
afirmaţiile lui Raicu3 de a mă fi citit sunt plauzibile în plin. Îi scriu 
chiar acum acestui vechi, bun şi generos mai ales amic al meu. 

Pentru restul însărcinărilor, sper tot în energia d-voastră, 
altoită tinereţii, să fie rezolvate favorabil. În special cu prof. amic 
Scurtu. 

Cu prietenia şi încrederea mea, în aşteptarea de eventuale 
noutăţi, 

 Mihai Moşandrei 
 
 
 

* 
 
 22 februarie 1988 
 Câmpulung Muscel 
 
 

Iubite domnule Săvoiu, 
 

Chiar acum primesc misiva d-voastră cuprinzând veşti 
necunoscute mie şi în acelaşi timp excepţionale, şi care mai 
mi-au îndepărtat norii de tristeţe de care de la o vreme sunt 
mereu învăluit. 

Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti e o reconfortantă 
veste pentru moralul meu atât de scăzut actualmente. b) „Viaţa şi 
opera poetului Mihai Moşandrei“, cinste pentru care vă rog să 
primiţi imediata mea îmbrăţişare, paternă, lângă poate întreaga 

                                                 
3 Scriitorul Alexandru Raicu, bun prieten al lui Mihai Moşandrei. Vizita sa la 
Câmpulung Muscel a fost evocată în volumul Autografe, Editura Albatros, 
Bucureşti, 1983, p. 134-147. 
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mea recunoştinţă prezentă şi viitoare, dacă Domnul îmi va acorda 
încă atâtea zile, săptămâni, luni şi ani calendaristici s-o pot citi.4  

Relativ la premierea mea, n-am primit până acum nimic 
oficial. În treacăt doară mi-a fost şoptit la ureche de către dl. prof. 
Vintilă Purnichi că pe curând (?) voi primi vizita redactorului-şef al 
„Argeş“-ului aici la Câmpulung, şi voi fi prevenit în acest sens, dar 
fără alte detalii. Mai copioase aştept tot de la bunăvoinţa d-voastră şi 
eventual, noutăţi legate de această minune.  

Îmi rămâneţi încă dator cu promisiunea de a-mi trimite 
numărul din „Viaţa Românească“ în care au apărut câteva din 
poemele trimise, în 1987, număr ce nu mi-a fost expediat, deşi vechi 
abonat, numărul în cauză.  

Ieri am dat chiar un telefon redacţiei respective şi o voce f. 
amabilă mi-a răspuns că pe curând îmi va fi expediat în plic. De 
atunci, însă, linişte şi pace!... 

Poate un nou telefon al dv., redacţiei, ar reaminti situaţia, nu 
disperată, dar mult misterioasă, şi poate remediabilă?!  

În binevoitor al meu cred sigur că şi de această dată îmi veţi 
întinde o mână filială. Am mereu nevoie.  

 
 Cu vii mulţumiri şi dragoste, 
 M.Moşandrei 
 

                                                 
4 Acest proiect în care intenţionam să prezint personalitatea scriitorului Mihai 
Moşandrei s-a materializat prin publicarea unor articole şi studii precum : Epistolar 
Mihail Sadoveanu. Scrisori către Mihai Moşandrei, „Manuscriptum“, nr.4, 1986 ; 
D. Nanu către nepotul său Mihai Moşandrei, „Manuscriptum“, nr.3, 1989 ; Un 
patriarh al poeziei româneşti – Mihai Moşandrei, „Literatorul“, nr.11, 1991 ; O 
scrisoare revelatoare a Liviei Dymsza-Maiorescu, „Jurnalul literar“, nr. 45-48, ian. 
1996 ; Centenar Mihai Moşandrei, „Gazeta de Muscel“, nr. 36, febr. 1996, Mari 
scriitori în corespondenţă cu Mihai Moşandrei, „Albina“, nr.4, 1998 ; Efigia unui 
scriitor – Mihai Moşandrei, „Revista de istorie a Muscelului“, vol. VI, Editura 
Nummus, Bucureşti, 2001 ; Scriitori români în corespondenţă cu Mihai Moşandrei, 
„Limbă şi literatură“, nr. 3-4, 2001; Corespondenţa lui Dimitrie Nanu cu Mihai 
Moşandrei, Limbă şi literatură“, nr. 3-4, 2003; Doi prieteni: Ion Barbu şi Mihai 
Moşandrei, „Revista de istorie a Muscelului“, vol. VII, Editura Nummus, Bucureşti, 
2003; prefaţa volumului Lisimah de Mihai Moşandrei, Editura Albatros, Bucureşti, 
2004; Câmpulung Muscel. Scrinul cu amintiri, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 
2005. 
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N.B. Alătur aci o autobiografie rezumativă a trecerii mele pe 

acest glob de toate culorile şi nuanţele pentru lucrarea dumnea-
voastră abia aşezată pe şevaletul critic. Vă doresc tot succesul. 

 
 
 

* 
 
 30 martie 1988 
 Câmpulung Muscel 
 
 

Scumpe fiule adoptiv, 
 
În primul rând te rog să-mi ierţi corvezile ce ţi le impun; pe 

dumneata te am singurul om de nădejde în tot Bucureştiul. De 
sfintele sărbători pascale vă aştept ca pe un cireş copt, cum se spune, 
să-mi aduceţi numărul din „Viaţa Românească“ cu poemele publicate 
şi plătite, într-unul din numerele pe 1987, număr ce nu-l cunosc?!... 
Şi alte redacţii de reviste îmi solicită colaborarea lirică, şi nu doresc 
deloc să mă situez în poziţia de a le trimite tot pe cele publicate. Vă 
rog deci călduros a-mi face rost de numărul în cauză, chiar cu titlu de 
împrumut. 

De multă vreme sunt abonat la „V.[iaţa] R.[omânească]“, ca şi 
în prezent, dar pe anul în curs nu am primit nici un număr! Să nu fi 
apărut? 

[În al doilea rând,] mulţumindu-vă, mai doresc să-mi aduceţi, tot 
de la „Asociaţie“ şi diploma eliberată, în scopul unei dovezi materiale, 
certe. 

Nu-mi explic deloc faptul pentru care nu mi-a fost trimisă direct 
de „Asociaţie“ prin poştă. Pe colegul Tomozei nu l-am revăzut demult. 

Cât despre profesorul Scurtu, sub sugestiile dv., îi voi face o 
scrisoare şi voi aştepta răspunsul, de preferinţă tot prin dumnea-
voastră. 
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Până la plăcerea de a ciocni un ou roşu de Paşti cu 
dumneavoastră şi de a vorbi mult mai multe atunci, primiţi o caldă 
îmbrăţişare paternă, 

 
 M. Moşandrei 
 
N.B. Intenţionez să vă las două biblioteci modeste, dar 

conţinând cărţi literare, franceză şi română... rarisime, cu autografe. 
Din cele o mie de volume, sunt acelea ce le-am iubit şi preţuit 

mai mult. Multă poezie şi eseuri. 
 M.M. 

 
 
 

* 
 
 
 17 mai 1988 
 Câmpulung Muscel 
 
 

Iubite domnule profesor, 
 

Înainte de orice, toate viile mele mulţumiri pentru însărcinările 
date, parte din ele fiind rezolvate: Mihaela şi diploma de premiere, 
aduse chiar azi acasă de mama dumneavoastră, cu care am stat mai 
mult de vorbă arătându-i bibliotecile şi cărţile ce vă revin imediat la 
decesul meu, cum de altfel v-aţi înţeles şi cu Mihaela la întâlnirea din 
Bucureşti, şi care a decurs în ambianţa cea mai fericit posibilă, 
liniştindu-mă. 

Lucrări mai laborioase rămân deci manuscrisul Lisimah, de la 
Editura Eminescu, şi „Viaţa Românească“ adusă, un număr cu 
poemele mele apărute [sic], dar necitite de mine. Reuşind să-l 
obţineţi, cred, numai prin redactorul-prim, profesorul Al. Balaci, 
mi-aţi face o mare, mare bucurie!... 
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În privinţa manuscrisului lăsat editurii, din parte-mi nici o 
concesie; nu pot pune banii pierduţi înaintea credinţei mele creştine, 
sincere şi luminoase.5  

În bun creştin apolitic toată lunga mea viaţă, ar fi o laşitate 
nepardonabilă şi o meschinărie de dat exemplu, prin josnicia ei.  

Când libertatea scrisului va învinge, integrată în „Drepturile 
omului cetăţean“, cititorii de atunci, acelor fericite timpuri, se vor 
simţi foarte probabil în culmea mulţumirii de a trăi conform „Eului“ 
lor. 

Esenţialul - pentru doritorii de Adevăr - e să asculte mai întâi, 
cele două clopote sau discuţiile în contradictor, spre a se putea deci 
pronunţa în cunoştinţă de cauză. 

Aşa că în caz că această bucată va fi respinsă, după convorbiri 
cu dl. redactor-şef, vă rog mult a-mi aduce manuscrisul la 
Câmpulung, în sertarul lui. 

Dumnezeu f. de mult timp îmi luminează sufletul şi nu-L pot 
vinde a doua oară pentru toţi dolarii Americii, nu numai pentru 30 de 
arginţi. Sunt regrete mari şi regrete mici în viaţa noastră, după cum 
sunt oameni întregi şi sferturi umane. 

În aşteptare de noutăţi, întreaga mea dragoste şi mulţumiri 
pentru cele realizate până acum, 

 M. Moşandrei 
 
 
 
 

* 
 
 
 

                                                 
5 Efortul pe care l-am depus înainte de 1989 pentru a publica volumul de proză lirică 
Lisimah n-a dus la niciun rezultat. Redactorul-şef de la Editura Eminescu mi-a 
comunicat faptul că acest manuscris ar putea, eventual, să apară numai dacă Mihai 
Moşandrei ar fi de acord cu amputări ale textului, toate vizând conţinutul religios, 
printre care şi capitolul Fragment creştin la care autorul ţinea în mod deosebit. 
Refuzând orice compromis, Moşandrei (deşi trecut de 90 de ani) mi-a transmis că 
aşteaptă vremuri mai bune. Clarviziunea şi revanşa sa postumă le-am semnalat în 
prefaţa volumului Lisimah apărut în anul 2004 la Editura Albatros. 
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 Vineri 1 iulie 1988 
 Câmpulung Muscel 
 
 

Iubite domnule profesor, 
 

Chiar în această clipă mă reîntorc dintr-o vizită făcută mamei 
dumnevoastră, împreună cu fiica mea, Mihaela, pe care bănuiesc o 
cunoaşteţi de la Bucureşti. 

Mi s-a comunicat de către doamna Săvoiu că pe viitoarea 
vineri veţi fi în Câmpulung, spre marea mea bucurie, nu numai a 
dânsei, dar poate şi a mea, poate puţin mai interesată. 

În primul rând doresc stăruitor să vă fie restituit pachetul de 
scrisori încredinţate colegului Scurtu N. şi care faţă de mine a intrat 
într-o complectă tăcere. 

2) Răspunsurile clare ale editorilor mei, de anul când vor 
aparea manuscrisele încredinţate lor şi deţinute: „Cartea Românească“, 
„Minerva“ şi „Eminescu“, faţă de care nu sunt hotărât, în numele 
libertăţii gândului, să le fac nici o concesie, şi în consecinţă Lisimah 
al meu se va găsi sigur în servieta d-voastră la întoarcere, dacă ei vor 
rămâne... intransigenţi. 

3) Dacă aşa cum v-am rugat la plecare aţi reuşit să descoperiţi 
o antologie a poeţilor tineri cu fotografii şi în care apăruse cu câteva 
poezii triste, dar prorocitoare, şi scumpul şi neuitatul meu fiu, 
dispărut în Veşnicie azi. Versurile erau cutremurate de o prevestire 
tragică, care s-a realizat, spre infinita mea durere, nu multă vreme 
după apariţia lor. 

Recenta moarte a emeritului critic şi vechi amic, Ş. Cioculescu, 
mi-a sfâşiat azi inima de durere şi umplut ochii de lacrimi. 

Toate însemnările lui literare până la copioasele lui mono-
grafii respirau dorul de bună-credinţă şi Adevăr, de ţinută etică şi 
imparţialitate. Nu sunt prea numeroase aceste fiinţe ce apar pe 
ecranul literaturii noastre, dublate adesea de un fin humor. 

 
 Cu o caldă îmbrăţişare, al d-voastră, azi părinte sufletesc, 
 M.Moşandrei 
 

* 
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 10 septembrie 1988 
 Câmpulung Muscel 
 

Stimate domnule profesor şi... iubite nepot, 
 
Miraculosul poet abia acum a primit misiva dumneavoastră şi 

se grăbeşte a vă răspunde, mulţumit de a fi primit o lămurire 
„explicativă“ a lungii absenţe şi tăceri, faţă de împrejurări pentru 
mine de-o importanţă capitală; aceasta cum spun francezii: „pour la 
bonne bouche“, deci a fi mai în larg şi mai stăruitor la urmă.  

Gastronomul preţuitor de totdeauna, a fost al dulciurilor 
sfârşitului de masă, şi mai ales – se mai spune – poeţii.  

Pentru mine, ce mă aveţi în suflet, cum afirmaţi în scrisoarea 
primită, cred că s-ar putea traduce cu următoarele înfăptuiri: a) 
Scoaterea din biblioteca colegului N. Scurtu, colegul dumneavoastră 
pe vremuri, a pachetului de epistole primite de mine de la Tudor 
Arghezi, M. Sadoveanu, Ion Barbu, D. Nanu etc., pachet pentru care 
grăbit şi-a dat cuvântul său de onoare că va fi restituit cel mult într-o 
lună de zile şi în mod personal. E de atunci aproape un an. Misivele 
mele toate au rămas fără răspuns...  

2) Ce-au hotărât cu manuscrisele primite editurile „Cartea 
Românească“ (George Bălăiţă director, manuscrisul∗ găsindu-se la 
Florin Mugur6) şi editura „Minerva“, cu eseul critic Prezenţa 
Pegasului sau plimbări în jurul poeziei...? Director V. Ileasa. 

La ai mei 92 de ani îmi va mai dărui oare Domnul zile să am 
mulţumire de a mă mai citi? Vreau mai mult ca orice, iubite nepoate, 
să fii pentru mine, care – ca o depărtată umbră – sunt mereu lângă 
d-ta, sprijin solid şi de bună credinţă, cum sunt convins, dar numai 
intuitiv, că sunteţi. 

                                                 
∗ Ultimul buchet, [volum de] poezii lăsat acum 3 ani.[n.a.] 
6 Volumul de poezii Ultimul buchet, purtând un titlu premonitoriu, dat în lucru, spre 
publicare, lui Florin Mugur, redactor la Editura „Cartea Românească“, a rămas 
nepublicat. Moartea fulgerătoare a redactorului a făcut ca manuscrisul să se 
rătăcească. Încercările mele ulterioare de a-l recupera din arhiva editurii nu au avut 
sorţi de izbândă. 
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Adaug aici două poeme, ultimele scrise, cu gândul că vă vor 
plăcea. 

 
 Cu îmbrăţişarea paternă de totdeauna, 
 M. Moşandrei 
 
 

* 
 

 
 20 septembrie 1988 
 Câmpulung Muscel 
 

Iubite domnule profesor, 
 
 
N-a fost pentru mine o mai mare bucurie decât rândurile 

d-voastră în bănuiala că veţi veni înaintea lor în scumpa noastră urbe. 
După debarcarea în casa părintească, o a doua vizită v-o aştept în str. 
Spiru Haret nr.1. Veţi fi pentru mine ca un gigant cireş, încărcat de 
fiece creangă cu noutăţi literare, ce strict mă frământă de la 
despărţirea noastră. Bănuiesc cât de mult sunteţi ocupat, cât şi acei 
cărora le cereţi precizări, dar care după aproape doi ani – în afara 
directorului Ileasa – atât de înţelegător şi adevărat parolist, oameni ce 
pe la noi azi devin tot mai rarisimi. Îmi pare rău că la „Cartea 
Românească“, după primirea anunţată, manuscrisele mele odihnesc 
în sertarele colegului poet Florin Mugur de mai bine de doi ani, fără 
nimic sigur pe viitor, după câte înţeleg din rândurile ce-mi trimiteţi. 
Vă rog mult, domnule profesor, să mai stăruiţi, altfel nu cred, cu cei 
92 de ani, să mai apuc să mă recitesc în volum. Cât despre Lisimah, 
nu înţeleg de ce să-l lăsaţi editurii dacă vor să mi-l ştirbească cu 
esenţiala proză lirică Fragment creştin, după părerea mea cea mai 
frumoasă a culegerii încredinţate ateilor... 

Sunt mai totdeauna acasă, între orele 11 şi 14, iar după-mesele 
între 18 şi 20. 

Pe aici o vreme frumoasă, cu cer senin, dar rece; pomi arămii, 
de o bogată inspiraţie pentru poeţii ce în mijloc de feerii au uitat de 
„utilul“ combustibil şi de ...comestibil chiar... 
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Cu o îmbrăţişare paternă mă despart de d-voastră până la o 

revedere cu veşti mai bune şi cu promisiuni în parte realizate, până 
acum, 

 
 Mihai Moşandrei 
 
 

* 
 
 
 13 iunie 1989 
 Câmpulung Muscel 
 

 
Mult iubite şi stimate domnule profesor, 

 
De mult timp vă aştept cu noutăţi ale [sic] sau de la colegii mei 

bucureşteni, ce după câte am auzit, nervoşi, sunt cu toţii f. agitaţi de 
marile evenimente politice din jur; politică ce din totdeauna în 
primele rânduri nu s-a văzut decât pe ea, cu bagheta ridicată până la 
cer şi... suveranul drept de... a „comanda“! Cui? Tuturor... 
supuşilor... 

Personal şi sincer acest drept e că în lunga mea viaţă nu l-am 
dorit niciodată, tot confortul năzuindu-l şi pretinzându-l de la 
imaginaţie. Are talentul delicateţea de a nu supăra pe nimeni!... Nu 
mă gândesc la confraţi.  

Vă aştept deci, cu nerăbdare, fiindcă acesta e realismul 
„Balanţei“ despre care îmi vorbiţi cu observaţii realiste: după 
„mare“, „muntele“. De aceste vizibile echilibre Creatorul, de la 
gândac până la om, totdeauna a avut o deosebită grijă! Balanţa vieţii. 
E dovada imanentei lui justiţii, în foarte numeroase cazuri. 

Aglomerat atât de mult, vă aşteptăm în mod sigur în iulie, aşa 
cum îmi promiteţi în scrisoare. Nu uitaţi că chiar din uşă vă voi 
întâmpina cu două întrebări, esenţiale pentru mine: 

1) Ce aţi descoperit în antologiile de poeme şi fotografii ale 
începătorilor poeţi de acum câţiva ani în urmă?... L-aţi găsit şi pe 
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scumpul şi neuitatul meu fiu Şerban? Aţi uitat de promisiunea făcută 
în mod solemn? 

Grija d-voastră ar şterge din nesfârşita durere ce mereu mă 
obsedează de la moartea lui, şi pe care bătrâneţea şi singurătatea 
absolută o creşte zi de zi. 

2) Biblioteca mea sculptată în nuc alb, cu 1400 volume, 
broşate şi legate în piele multe dintre ele, pe unde mai rătăceşte oare? 
E oare ea de oricine vizibilă în imobilul Uniunii Scriitorilor? Poartă 
ea – aşa cum mi s-a promis – vreo plachetă cu inscripţia: „donaţia 
Mihai Moşandrei“???... 

Informaţii precise nu puteţi avea decât deplasându-vă la sediul 
Uniunii în Calea Victoriei, fie chiar, poate, telefonic, cerând numele 
informatorului.7 

Îmi veţi face oare, fiule, aceste mari bucurii? Legământul 
dintre noi s-ar însuti şi optimismul în cele promise de d-voastră, 
atunci când nu voi mai fi pe pământ. 

În aşteptarea de a vă vedea sănătos şi voios, pe curând, şi până 
atunci un roi de săruturi paterne, 

 
 Mihai Moşandrei 
 
 

* 
 
 
 6 octombrie 1989 
 Câmpulung Muscel 
 

Iubite domnule profesor, 
 

În primul rând, vă rog să-mi iertaţi rugăminţile insistente la 
dorinţa de a mi se da un răspuns categoric de către colegul Florin 

                                                 
7 Mihai Moşandrei a donat în anul 1989 Uniunii Scriitorilor 1400 de volume, cele 
mai multe în franceză, cărţi aduse cu sacrificii în timpul studiilor din Franţa. Cel 
care a preluat donaţia din partea Uniunii Scriitorilor a fost Cornel Brahaş, stins din 
viaţă în 2005. Nu se mai ştie nimic până astăzi despre destinaţia acestor cărţi. 
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Mugur relativ la manuscrisul cu poeme, încredinţat şi acceptat de 
editură acum cred mai mult de trei ani.  

Fiind cel mai bătrân dintre membrii Uniunii noastre, 93 de ani, 
nerăbdarea mea se poate explica poate într-un sens foarte normal. 

Vă sar, bănuiesc, în ajutor, dându-vă numărul de acasă al lui 
Florin Mugur, dat chiar de el. Tel.: 14 93 52. Cred că nu e unul 
eronat. 

În lipsa lui, tov. director G. Bălăiţă vă poate cred informa şi 
mai exact la întrebările dumneavoastră. 

Vă aştept cu nerăbdare să ne sosiţi la Câmpulung, poate până 
atunci cu răspunsul clar şi definitiv, ce atât mă chinuie. 

Dacă atâţi ani nu m-ar apăsa pe umeri, nerăbdarea mea n-ar 
putea fi poate explicabilă.  

Dar bietul om propune şi Dumnezeu dispune. E singura, 
bănuiesc, reală explicaţie, dar tristă.  

 
 Ca totdeauna, cu o paternă acoladă până la revedere, 
 Mihai Moşandrei 
 



 
 
 
 

SCRISORI CĂTRE DUMITRU BACIU 
 

 
 
 4 martie 1973 
 Câmpulung Muscel 
 

Dragă domnule Baciu, 
 

Rândurile dv. mi-au produs alături de o mare surpriză şi o 
mare bucurie, fiind primul îndatorat a vă da tot concursul, având 
toată recunoştinţa faţă de unchii mei materni, ce mi-i amintesc, pe cât 
de generoşi, pe atât de indiferenţi faţă de propria lor operă.1 

Cred că tot ce vă preocupă însă pe un plan atât de larg nu se 
poate rezolva nici printr-o scrisoare şi nici printr-o corespondenţă cât 
de lungă. Trebuie, în vacanţele dv., fie cele mari, de Sf. Paşte sau de 
Crăciun, să luaţi contact cu mine verbal pentru precizări. Prea de 
mare folos nu cred să vă pot fi din punct de vedere 
„documentaristic“, fiindcă tot ce bruma a rămas s-a întrebuinţat de 
către publicişti şi medici, de scriitori şi recenzişti. Până atunci vă 
puteţi servi de: 1) numărul comemorativ Prof. Ion Nanu-Muscel cu 
ocazia ieşirii la pensie a unchiului meu matern;2 2) Timişoara 
medicală (nr. 3-4), iulie-dec. 1970, unde vărul meu bun, dr. prof. Gh. 
Tănăsescu îi închină câteva amintiri calde; 3) Biografii în bronz şi 
marmură ale d-lui V. Firoiu, f. exacte. Cu mai multe, cu ce aş putea 
să contribui?...  

                                                 
1 Dumitru Baciu îi solicitase lui Mihai Moşandrei informaţii despre fraţii Nanu 
(poetul Dimitrie Nanu, prof. dr. Ion Nanu-Muscel şi doctorul Constantin Nanu) 
pentru evocarea personalităţii acestora. Aceste informaţii le-a folosit în volumul 
Oameni, caractere, pasiuni (rămas în manuscris) şi în cartea Lumini muscelene, 
Editura Sport-Turism, 1980. 
2 Volum apărut în anul 1936 în condiţii grafice excepţionale. 
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Totuşi întâlniri mai lungi cu d-ta, evlavios ca şi mine, n-ar 
putea decât să-mi facă multă bucurie şi plăcere, şi le aştept –. 

Până la o apropiată vedere, o caldă strângere de mână, 
recunoscătoare. 

 Mihai Moşandrei 
 
 
 

* 
 
 

 15 aprilie 1974 
 

Iubite doctore, 
 

Fiindcă într-un stat ordonat „ateu“ mai există şi fervenţi 
creştini printre care, cred a nu mă înşela, d-ta şi cu mine, dă-mi voie, 
ca din întreaga mea fiinţă spirituală să-ţi răspund cu un : 

Adevărat a înviat!...3 
Regret adânca poezie şi evlavie a vremurilor trecute ale 

copilăriei noastre, când oamenii pare-se să fi fost mai generoşi şi mai 
buni decât oamenii noi de azi, roboţii şi robii materiei şi energiei 
cibernetice... 

Cât despre rest, prea multe scuze pentru întârzieri datorate 
pare-mi-se nu unei voite şi răutăcioase intenţii, ci probabil unei 
naturi oarecum distrate sau prea ocupate şi acaparate de cele prezente 
ale vieţii, astăzi atât de stringente! 

Francezul spune: „Mieux vaut plus tard que jamais.4“, iar 
nemţul: „Ende gut, alles gut!5“. 

Era de datoria mea să vă reamintesc, dar nu vă cunoşteam 
adresa, învăţat de mult să fim, poate, vecini de... „răzăşie“.  

Aştept cu nerăbdare portretele d-tale, editate şi în vitrina 
marilor librării din ţară. Aştept autograful de rigoare şi volumul 
înainte de sosirea lui în Câmpulung!... 

                                                 
3 Scris cu roşu şi subliniat. 
4 „Mai bine mai târziu decât niciodată“.  
5 „Dacă sfârşitul este bun, toate sunt bune“. 
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Eu am vreo opt manuscrise gata, constând în poezii, eseuri, 
critică literară etc., dar din păcate, nefiind un conformist, ezit să le 
mai prezint actualelor edituri şi ele la ora actuală presate puternic, 
între ciocan şi... nicovală, sau altcumva spus, între Scila şi Caribda!... 

Când oamenii vor înţelege să nu-şi mai facă mizerii şi rău unii 
altora, când clopotele pascale vor găsi înţelegere în inimi, atunci 
poate voi încredinţa sau vor fi încredinţate de către „Academie” 
tiparului editurilor, şi creştinele până în ultimele fibre, gândurile şi 
visurile mele nostalgice de Absolut.  

Marginea de dincolo de moarte e infinită! Apoi ceea ce e o 
datorie pentru un bun creştin e... umilinţa... Prin ea va sosi iubirea şi 
atât de mult trâmbiţata ... Pace! 

 
 Al dumitale din preistoria vremilor apuse, 
 Mihai Moşandrei, 
 Spiru Haret nr. 1 
 
 

* 
 
 
 9 nov. 1974 
 Câmpulung Muscel 
 

Iubite domnule Baciu, 
 

N-a putut fi un gând mai binevenit, din partea dv., decât acela 
de a-mi trimite, cu ocazia onomasticii mele, cele două medalii ale 
bunilor mei mei unchi materni: dr. prof. I. Nanu-Muscel şi a fratelui 
său mai mic, Dimitrie, cât şi a treia medalie, a celui mai vechi şi a 
excepţionalului amic al meu de copilărie Ion Barbu (Dan Barbilian).6 

Îmi cereţi... verdictul?... Toată viaţa mea am avut oroare de 
ele, căci cuvântul includea şi include în el constrângerea, am preferat 
şi prefer deci simplele şi sincerile păreri sau alteori, sugestiile. 

                                                 
6 „Cele trei medalii“ sunt evocările celor amintiţi, folosindu-se şi referinţele trimise 
de Mihai Moşandrei. 
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Portretele d-tale., pe care le-am citit cu multă plăcere, uneori 
cu bucurie şi scrupulozitate, mi-am dat seama că sunt rezultatele unei 
munci conştiincioase, plină de adevăr şi căldură; paginile se întorc cu 
iuţeală, fiind un travaliu de portretistică literară desăvârşit. Sunt deci 
trei medalii de aur, demne de cea mai preţioasă antologie, din care, 
oricare ar fi lectorul, va avea todeauna de învăţat ceva nou. Deci, mie 
nu-mi mai rămâne nimic decât să te felicit călduros, îmbrăţişându-te 
patern pe amândoi obrajii. Munca d-tale, dezinteresată şi demnă, de 
aci înainte îţi va mărturisi cu fapte concrete cetăţenia de onoare a 
Câmpulungului, veche cetate de scaun. „Talantul“ încredinţat nu 
numai că n-a fost îngropat, dar mult a rodit, cu un autentic „talent“ 
scriitoricesc. Evident că sunt cu atât mai mult mulţumit cu cât 
sfaturile mele paterne n-au fost aruncate la „coş“ şi au depus astfel 
cimentul necesar lucrării d-tale. E cred azi o axiomă pentru toată 
lumea faptul că numai acelui artist ce spune adevărul, timpul îi va 
respecta la rându-i opera. Numai din suflete şlefuite cu sârguinţă în 
datina credinţei strămoşeşti pot naşte oameni cu siluete morale şi 
înfăptuiri obşteşti ca acelea ale fraţilor Nanu, pe care d-ta le-ai înţeles 
atât de bine, tocmai fiindcă te-ai dus la Izvorul izvoarelor, din care 
mulţi dintre bunicii noştri se adăpau, cu apa cea vie, care era a iubirii 
de semen, şi azi atât de negăsit... 

Ca să explici mai bine un om, ca şi o plantă, e prudent şi 
salutar să cercetezi în prealabil pământul din care creşte. 

[În ceea ce mă priveşte] cele redactate despre amicul copilăriei 
mele, Dan Barbilian, a cărui mamă e născută însă nu Voiculescu, ci 
Şoiculescu Smaranda, pe genialul matematician-poet, deşi nu l-aţi 
cunoscut, îl reînviaţi totuşi, în tot adevărul şi plenitudinea mişcărilor 
lui de om, adesea însă refugiat în spirituala „aură“ a supraomului. 
Cum foarte bine afirmaţi, a fost sub toate aparenţele uneori 
sfidătoare, un mare modest, şi pe deasupra un autentic creştin. În 
colţul retras al căminului său ardea candela creştinătăţii:  

„Voi coborî să caut, pierdută într-un ungher 
Firinda unde arde, cu foc nestins, Divinul.“ 

   („Când va veni declinul“) 
Filosof, astronom, geometru, poet, infinitul şi Dumnezeu, te 

forţezi fără de voia ta să fii umil; ce nu e însă acelaşi lucru cu 
ignorarea propriei tale valori umane... 
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Dar lupta dârză trebuie acum dată cu „felonii“ de editori, 
conformişti şi ei ca toată lumea, în monoliticul „partinic al ţării 
noastre totalitare şi univoce“. Atâţia, mai ales azi, dintre bătrânii 
scriitori cu o personalitate formată cad în faţa sau pe baricadele 
libertăţilor de conştiinţă şi gândire, a circulaţiei părerilor şi 
persoanelor. Prin tot felul de conspiraţii ale tăcerii ordonate se caută 
înăbuşirea omului vechi şi născocirea, din laboratoarele şi retortele 
noilor directive, a omului nou. Homuncul, frate geamăn cu robotul, 
fără personalitate, acţionat electric, mecanic, fără păreri, fiindcă fără 
viaţă. Din tineretul cu caş la gură, dar ambiţios şi naiv, se recrutează 
la ora actuală falange nesfârşite, mai ales de pseudo-poeţi. Se 
aplaudă la semnal şi se merge înainte... zâmbind. 

Lumea întreagă, însă, pare azi cistalizată în două păreri 
diametral opuse, formând schematic tezele şi antitezele, dar toată 
lumea, pe toate planurile, aşteaptă azi... sinteze. S-ar putea traduce cu 
contopirea omului vechi cu omul nou, deja învechit şi el; pentru 
omul complet, sau, mai probabil, pentru omul anului 2000, omul în 
sfârşit cu faţă umană, cu vederi generoase şi largi, deschis tuturor 
părerilor şi admiţând respectul tuturor convingerilor... un spirit deci 
nesectar şi liber fratern. 

Suntem deci, d-le Baciu, încă învăluiţi de norii marilor 
plămădeli, ai lungilor aşteptări, uneori cu explozii şi scurt-circuite. În 
umanişti convinşi şi buni creştini, să luptăm pentru pace, pentru 
iubirea de rase şi clase, pentru mai ales libertatea spiritului şi 
respectul omului, pentru adevărul întreg, pentru deci o literatură şi o 
ştiinţă din care politica să fie alungată tot mai în pustii. Ingerinţele ei 
au fost totdeauna aducătoare de secetă, de grave deformări şi de 
„mediocritate“ consumabilă numai intern; adesea şi aici cu crize de 
indigestie! Marea datorie a oricărui autentic intelectual e să lupte 
pentru Adevăr, aşa cum faci acum d-ta şi pentru care fapt te admir şi 
te felicit încă o dată, în mod sincer. 

După copioasa scrisoare, nu-mi mai rămâne acum, dragă d-le 
doctor, decât să aştept volumul cu autograf, binemeritând de la 
patrie. 

 Al dumitale vetust vecin, cu acolada prieteniei afectuoase, 
 Mihai Moşandrei 
 

* 
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 30 martie 1975 
 Câmpulung Muscel 
 

Stimate domnule doctor, 
 

Chiar acum primesc SOS d-voastră de ajutor pe tărâm 
publicistic, în loc de opera pe care o aşteptam cu atâta nerăbdare şi 
plăcere.7 

E un fenomen ce azi mi se întâmplă să-l constat nu pentru 
prima oară, cu mine şi cu alţii, din cauza marelui prag ideatic în care 
se găseşte lumea. Eu, din păcate şi neşansă pentru dv., mă găsesc 
printre scriitorii prizonieri sau, dacă vreţi, puşi la „index“, cu toţi anii 
lungi de serviciu, puşi mai ales în trecut pe tărâm literar. Am şi eu la 
diverse mari şi cunoscute edituri literare opere primite principial şi 
date spre tipărire, dar care [de] mai bine de cinci ani sunt de fiecare 
dată, deşi anunţate prin gazete de specialitate, mereu amânate fără 
explicaţii, dar cu stăruitoare promisiuni că vor apărea, chiar în... 
acest an. 

Pe vorbele editorilor de azi nu mai poţi conta, ei fiind conduşi 
din culise politice, ca pe sfori, siluetele de carton ale „muţunachilor“. 
Ca să pot scrie azi pentru marele public - indiferent talentul, care nu 
e luat în consideraţie decât pe plan secund - trebuie să te 
metamorfozezi, cu voie sau fără, în pielea „scribului“ angajat. 
Aceasta se poate traduce în vorbe de adevăr prin renunţare la 
propriile idei, şi propria deci filosofie, înţelegere şi explicare a vieţii; 
la renunţarea la personalitatea ta, şi a te naşte din nou pe „terra“, 
devenind tu însuţi „omul nou“, adică omul comunist reclamat cu 
atâta insistenţă azi doar de tezele de partid. Insistenţele au mers până 
acolo, până la [un] „fiasco“ complet în faţa a numai 60 de spectatori, 
care au luat parte la festivitatea „Eminescu“, în sala cea mare de la 
Sorbonna. 

Marele patron al literelor româneşti a fost şi el boicotat de un 
mare număr de eminescologi străini şi băştinaşi, pe dreptul motiv că 
la rându-i fusese ...cenzurat şi el, cât e de genial!...Atunci cum ar fi 
putut naşte ciocniri de idei?... În acest caz, vă întreb, domnule 

                                                 
7 „Opera“ aşteptată cu nerăbdare era volumul Oameni, caractere, pasiuni, care n-a 
putut fi publicat din cauza censurii. 
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colonel, de ce să mai fim supăraţi, d-ta şi cu mine, indignaţi pe „Maica 
Cenzură“, când ea de fapt cenzurându-ne nu ne doreşte decât... binele 
nostru, în sensul ei unic de vedere. Alături de Marele Patron forfecat 
n-avem decât a ne mândri, având astfel consensul lui... 

Şi apoi, ce ajutor v-aş putea eu da azi, când înfierat politic din 
epoca stalinistă fiindcă am spus în faţa tribunalului militar Piteşti că 
presa în Ţara Românească nu e liberă! Fapt pentru care am ispăşit, între 
1959 – 1961, doi ani de temniţă politică grea, la Piteşti, Jilava şi Gherla. 

Acum m-am cuminţit de mult, fiindcă strigătul meu nu fusese 
scos decât pentru salvarea poeziei şi frumosului valabil românesc. 
Capul e totuşi mai moale ca zidul închisorii, iată care trebuie să 
rămână lozinca... idealiştilor notorii. 

Dar revenind la medalioanele dv. ce încearcă să vină după Din 
istoria culturii argeşene, de Augustin Z. N. Pop, şi după Biografii în 
bronz şi marmură, de regretatul V. Firoiu, ele sunt totuşi admirabile 
ca informatică şi vioiciune de observaţie, de stil concis. Ceea ce însă 
cred că e adevărata lor vină, nemărturisită de editură, e că 
valoroasele d-tale medalioane sunt ale unor personalităţi indezirabile, 
mai ales pentru prezenta clipă... reprezentând oameni de vechi 
principii etico-sociale, tocmai prăbuşiţi de cei de curând veniţi, de 
alte concepţii, diametral opuse lor, pe toate şi la toate nivelurile de 
viaţă socială. O creştere a vieţii lor anecdotice n-ar fi valabilă decât 
ridiculizând aceste auguste şi morale figuri? D-ta o poţi face?... Eu 
nu!... Aceasta „tacit” vi se cere totuşi. Nu cred să fie nici o insinuare. 
Oricare laudă a apropiatului trecut, e o... eroare de calcul.  

Dar autenticul scriitor nu scrie pentru a se vedea imediat 
tipărit, mai ales atunci când ţine la valoare şi nu la propria, mediocra, 
prezentă reclamă. Eu unul cel puţin nu înţeleg să intru decât în casele 
şi la şezătorile unde sunt poftit. Poate că azi nu ne găsim prea la mari 
distanţe de timp, când toate măştile vor fi sfâşiate de „laserul” 
adevărului, atât de percutant în timp, şi care se confundă cu 
Dumnezeu adesea. De acea clipă d-ta eşti mai aproape decât mine!...  

Până atunci doresc să rămân – în materie literară şi de poezie – 
mai ales sfătuitorul şi integrul dv. călăuz de bine. 

  
 Cu toată vechea mea afecţiune, 
 Mihai Moşandrei 

* 
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 25 decembrie 1978 
 Câmpulung Muscel 
 

Iubite domnule Baciu, 
 

Alături de soţia mea, călduros mulţumindu-vă pentru tradi-
ţionalele urări de Sf. Crăciun, şi în care vetustul meu suflet a rămas 
cu bucurie închis, la rîndul nostru şi în buni creştini vă dorim: multă 
sănătate şi împlinirea dorinţelor d-voastră. 

Solicitările mai de mult făcute nu le-am uitat şi mă grăbesc a 
vă ataşa aici patru poeme inedite, pe care personal le preţuiesc, şi mai 
strâns legate de sufletul meu şi mediul bisericesc al copilăriei mele, 
ce m-a inspirat şi azi, după atâtea decenii irosite!... 

În monografia ce o preparaţi Câmpulungului nostru îmi permit 
a vă da sfatul să nu căutaţi a reda lucrurile, personajele şi sufletele în 
alt timbru decât al adâncului adevăr ce le caracterizează. Adevărul e 
singurul durabil în vreme. Mereu viu, el e la adăpostul ruginei şi 
intemperiilor politice, atât de vremelnice! Cu sila, nimic nu se poate 
clădi etern, oamenii şi civilizaţiile căutând totdeauna libertatea 
neipocrită. 

Nu s-a înţeles poate azi îndestul că există o lege fundamentală 
socială şi psihologică, şi anume că, în măsura în care contrazici o 
lege naturală a firii, în aceeaşi măsură natura se răzbună înzecit. 
Cosind iarba, cu atât mai frumoasă ea răsare, în istorie persecuţiile 
religioase au fundamentat de fapt credinţele. Carta drepturilor 
omului, „Amnesty International“ etc. nu sunt decât imediatul rezultat 
al lagărelor şi gulagurilor, ce le-a precedat, abuziv. 

O cenzură atee nu va reuşi să facă decât un mai mare număr de 
poeţi mistici etc.... 

Deci, iubite domnule Baciu, faceţi prezentările dv. publicului 
cititor pe această cale totdeauna respectată de scriitorii talentaţi, a 
marelui Adevăr. 

Şi acum în altă ordine de idei – dacă cu referire la familia mea 
maternă sau la mine mai aveţi nelămuriri, vă rămân la dispoziţie 
pentru oricare eventual chestionar –.  

 
 Cu paternă îmbrăţişare, până la revedere,  
 Mihai Moşandrei 
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N.B. În caz şi după folosinţă, vă rog, de e posibil, a-mi înapoia 

poemele dactilografiate şi aici alăturate. 
 Cu mulţumiri,  
 M.M. 
 
 

* 
 
 
 10 mai 1979 
 Câmpulung-Muscel 
 
 

Iubite domnule Baciu, 
 
Fidel promisiunilor, şi oarecum fără de voia mea, vă trimit aci 

alăturat poeziile ce bănuiesc că v-ar interesa pentru monografia 
Câmpulungului muscelean, şi care azi, pe zi ce trece, urbanizându-se 
în util şi economic, pierde în aceeaşi măsură din poezie. Pentru cel 
mai mare număr de oameni şi sub lespedea marxism-leninismului 
ce-i întăreşte în convingeri, frumosul şi deci spiritualitatea trebuie să 
circule numai pe anumite artere şi în sens unic, spre a fi îngăduit în 
cetate... Apele ca şi clipele pe care le trăim şi experimentele trec 
repede în istorie în drumul lor spre Absolutul mereu intangibil. Sunt 
totuşi oameni şi fapte, care sub toate vijeliile rămân în amintirera şi 
inimile oamenilor înţelepţi şi sensibili ca dumneata, oricât ar căuta 
aceste fapte şi aceşti oameni să se ascundă. 

Am constatat că Binele şi Frumosul sunt cele mai rezistente în 
vreme. Vă doresc tocmai pentru aceasta tot succesul critic şi de 
librărie lucrării d-voastră pe care o doresc cât mai lirică şi cât mai 
puţin monografică, distonând astfel de ceea ce s-a mai scris despre 
urbea noastră, cu excepţia poate a lui N. Ştefănescu.8 

                                                 
8 Nicolae Th. Ştefănescu, Prin Câmpulung şi pe muscelele lui, 1946. Volumul a fost 
recenzat de Mihai Moşandrei în revista Ramuri, nr. 5, mai 1947; textul recenziei se 
află în această carte. 
 



 142

Poate că poemul meu în legătură cu colocviile luate busturilor 
din grădina publică vă va servi ca o încheiere sau armonios final. Tot 
alăturat lui, Drumul spre Emaus, cât şi Ciobanii, poeme la care ţin şi vi 
le-am dăruit spre strălucirea textului. Dv. veţi dispune de ele cum vreţi 
şi în toată libertatea. Ştiu mai bine decât oricine câte vămi, câte furci 
caudine, cenzuri invizibile, mizerii cu zisa criză a hârtiei (tot un fel de 
eludare a bucăţilor nedorite), antimisticism, regionalism etc. etc. au de 
trecut operele scriitoriceşti, nu numai la noi, dar şi în ţările vecine. 
Pluralismul, tradiţionalismul, misticismul, dogmatismele de orice 
ordin sunt detestate, eludate, iar autorii înfăşuraţi în temniţele 
„conspiraţiei tăcerii“ de critici şi recenzenţi. Poate că în clipa când se 
va vedea că mulţi sau foarte mulţi dintre poeţi şi prozatori nu sunt 
decât bine intenţionaţi şi pentru scoaterea din stagnare, fără de care 
nici un progres nu e posibil, poate că numai atunci amatorii şi cititorii 
pretenţioşi vor găsi izvorul de înviorare care le va găsi somnul din 
incomensurabila moţăială în faţa monotoniei... impersonale. Esenţialul 
e să fii sincer cu tine, având curajul mărturisirii simplelor tale 
convingeri. Nu jocuri duble!... „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa!“, a 
spus Christ. În buni creştini – deci curajoşi – să-L mărturisim, iubite 
domnule colonel, spre fericirea şi binele celor ce ne ascultă şi ne 
privesc, celor ce ne urmează pe divina lui cale. 

Din parte-mi, o caldă şi paternă îmbrăţişare, cu bucuria unei 
cât mai apropiate revederi. 

 
 Mihai Moşandrei 
 

∗ 
 

 14 noiembrie 1983 
 Câmpulung Muscel 

 
 

Iubite domnule Baciu, 
 

Mii de scuze pentru întârzierea acestui răspuns, lângă mii de 
mulţumiri pentru felicitările onomasticei mele, şi cea mai tristă din 
lunga mea viaţă, atât de viscoloasă în bătrâneţele ei. 
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Cu toată căldura v-am îndeplinit şi micul dv. comision, către 
primarul oraşului, ce mi-a confirmat primirea Luminilor cu repetate 
mulţumiri. 

În ce mă priveşte – dintre toate cele apărute cărţi asupra 
Câmpulungului muscelean – o consider ca pe cea mai bună, legând 
în mod măiestrit imaginea, literatura, cu adevărurile, azi istorice, pe a 
d-voastră. 

Fiindcă din vechime vă preţuiesc şi vă consider ca pe un 
desăvârşit amic, îndrăznesc ca aici să vă povestesc din prezentele 
mele necazuri inestricabile şi dogoritoare.  

a) Căsuţa-vilă modestă mi-a fost eronat naţionalizată, aşa după 
cum recunosc [în] scris înseşi organele administraţiei locale; scriitorii 
fiind puşi la adăpostul frustrărilor imobiliare. S-a dat chiar în 1950 
dispoziţie de la organele de resort bucureştene să-mi fie redată, dar se 
susţine că ordinul a fost pierdut!...?... Voi căuta să fac o întâmpinare 
la Consiliul de Miniştri, dar cred cu minime şanse de reuşită, cererea 
mea sosind prea târziu, cu toate că francezul spune „Mieux vaut plus 
tard que jamais!“ 

b) Mă văd chiar ca bătrân şi văduv locatar hăituit de „spaţiul 
locativ“ câmpulungean, ca având o suprafaţă excedentară, cu o 
cameră (a fostei mele soţii) fapt pentru care mă obligă în prezent să 
plătesc fabuloasa sumă pentru bugetul meu, de o mie de lei lunar, sau 
să părăsesc imobilul?! În toată lunga mea viaţă n-am avut nicăieri 
nici o datorie şi nici nu am, de ce acum sunt obligat s-o fac de stat?... 

Am apărat în două războaie, în primele rânduri, mii de cămine, 
am fost decorat şi decoraţiile mele sunt la muzeul oraşului alături de 
diploma mea de doctor în ştiinţe politice şi economice de la Paris, cu 
toată vechea mea familie maternă, începând cu dr. prof. Nanu-Muscel 
etc., etc. Prin bunăvoinţa d-voastră şi a distinsului acad. Dan 
Simonescu sunt cetăţean de onoare al oraşului, dar pe punctul, 
luându-se totul, de a fi luat de guler şi aruncat în stradă, fiindcă nu 
mai pot preda şi biata mea pensie literară, ce-mi asigură existenţa 
vieţii. Cum rămâne atunci cu umanismul socialist? trâmbiţat la toate 
răspântiile, ca ecoul lui să ajungă şi să destupe, acum mai ales, 
urechile străinătăţii capitaliste? 

Cum amândoi suntem şi buni şi autentici creştini, mă rog – 
dacă e posibil – să daţi dv. cu toată greutatea acest surplus de 
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lămuriri tov. Oancea, pe care l-am votat şi o ştie, să mă lase la 
vechea mea chirie, adică la 397 lei lunar. 

 
 Cu o paternă îmbrăţişare,  
 al d-tale din vechime,  
 Moşandrei 
 
 

∗ 
 
 

21 aprilie 1984, Câmpulung Muscel 
 
 
Un  

Adevărat a înviat!9 
vă spune Mihai Moşandrei, pentru slava Celui ce acum aproape 2000 
de ani a rostit, Dumnezeu fiind: „Cerul şi pământul vor trece, dar 
cuvintele mele nu vor trece”(Matei, cap. 24, versetul 35). Pentru 
acest adevăr al adevărurilor, să îngenunchem în divinul ecou al 
cuvintelor Lui dătătoare de speranţă, durerilor noastre trecătoare.  

 
M. Moşandrei 

 
∗ 

 
 

3 martie 1985 
Câmpulung Muscel 

 
Pentru neaşteptata surpriză şi metamorfoză a mărţişorului într-

o superbă carte, o paternă plină de căldură îmbrăţişare! Pentru T. 
Muşatescu, amicul comun de odinioară, „humorul“ a fost şi a rămas 
esenţialul acestei vieţi ca şi pentru mai marele înaintaş I.L.Caragiale: 
realismul vieţii sub emblema bravă „Faire bonne mine à mauvais 
jeu!” de provenienţă galică, şi care poate s-ar putea traduce cu: „Să 
                                                 
9 Scris în roşu şi subliniat. 
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faci haz de necaz“. Încă o îmbrăţişare de la vechiul d-tale Moşandrei, 
schivnic al destinului neîndurător. 

 
 
 

13 februarie 1986 
Câmpulung Muscel 

 
Iubite domnule Baciu, 

 
Pentru urările trimise, cu împlinirea prăpăstioşilor 90 de ani, 

bătrânul poet al acestor scumpe meleaguri, şi de sub măreţele priviri 
ale vetustului voievod, patronul Câmpulungului, vă trimite o caldă 
îmbrăţişare şi toate urările de sănătate dumneavoastră şi familiei. Am 
regretat mult absenţa marelui meu amic! 

 
Mihai Moşandrei 

 
∗ 

 
 

30 octombrie 1986 
C-lung Muscel 

 
 

Iubite Domnule Baciu, 
 
Om de cuvânt şi punctual, aşa cum mă cunosc toţi, am fost 

informat de la muzeul orăşenesc de o domnişoară că veţi conferenţia 
la orele 16, în mod sigur! 

Sosit în mare ţinută, mă pregăteam să vă ascult, cu atât mai 
înfometat de noi lucruri, despre vechiul, vechiul coleg, de două ori 
scump, Tudorel Muşatescu. 

A fost însă... relaş (relache), aflând că d-voastră aţi 
conferenţiat dimineaţa, la orele 11. 

Dacă aş fi primit vreo veste, soseam chiar nebărbierit, numai 
să stau o clipă de vorbă cu d-voastră; dar mai ales medicii sunt mereu 
pe unde colindă mereu grăbiţi!... ca şi de altfel clienţii ce-i aşteaptă... 
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Tot ţinând promisiunea făcută, şi spre mai precis a fi cunoscut, 
vă alătur o autobiografie a mea din 27 iunie 1985, cu rugămintea de a 
o păstra cu grijă, fiind printre puţinele ce mai am şi păstrez. 

Cum trăiesc într-o pustnicie de Robinson, nu uitaţi ca pe viitor, 
în trecerile dv. prin Câmpulung, oraşul drag, să-mi ciocăniţi la 
fereastră ca un vechi colindător. 

Coincidenţele pline de misterele lor vor vrea poate să ne mai 
îmbrăţişăm de câteva ori, înaintea solemnului reverans şi... ultimul! 

 
Cu întreaga mea preţuire şi afecţie, omagii Doamnei, 
 

Mihai Moşandrei 
 
 

∗ 
 
 

2 martie 1987 
Câmpulung Muscel 

 
Mult preţuite şi iubite domnule 

col. dr. Baciu, 
 
Vă fac aceste rânduri pline de tristeţe şi nesfârşite lacrimi 

întors de la un parastas al scumpului şi neuitatului meu fiu, Şerban. 
El era sub povara celor ai mei 91 de ani, braţul meu drept, uşurătorul 
imensei lor greutăţi şi pe toate tărâmurile ale lor [sic], când 
Dumnezeu a inversat lucrurile pe care noi ne bizuim şi programăm 
viitorul. Dar nu aduce anul ce aduce, pe neaşteptate, ceasul! Iată o 
prea adevărată şi înţeleaptă zicală populară dată şi mie s-o încerc în 
groaznice suferinţe, când conştienţei mele de o prea lungă viaţă nu-i 
am nimic, absolut nimic de reproşat, în afară de longevitate şi 
predestinarea numelui ce port, dar care vin tot de Sus.  

Ştiu, cuvintele de liniştire ale d-voastre, cât şi ale admirablului 
meu preot-paroh Stoica, de la biserica Nicuţ, sunt acelea că, pe cine 
Domnul iubeşte „încearcă“ şi amar „pedepseşte“, începând cu Fiul 
său Isus şi terminând cu Iov care din marile lui bogăţii şi puternică 
sănătate terminase pe gunoaie cu rănile linse de câini şi strigând: 
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„Domnul a dat, Domnul a luat,  
Fie numele Domnului binecuvântat! “ 

Numai că mintea noastră de vanitoasă furnică, nu poate 
dezlega totul. Fiindcă dacă lucrurile s-ar petrece astfel, cum am putea 
explica „harul“ preştiinţei Acelui ce-l numim şi „Atotştiitorul“? 

Sau dacă el ştie de mai înainte ce se va întâmpla cu noi, de ce 
să ne dea pedeapsa „încercării“ sau a chinurilor sufleteşti cele mai 
groaznice, atunci când foarte mulţi dintre noi n-o merită. Imensa lui 
Bunătate prin iertare cum de o mai putem explica în acest caz?... 

Dar am veşnică obsesie sau mereu ideea fixă, aceea că 
scumpul meu fiu trăieşte, fiindcă un om extrem de generos cu alţii, 
dar neglijent cu el, a cărui sănătate de oţel ce i-o dădusem o submina, 
fumând la fiece clipă din zi şi noapte, din cauza sărăciei, ţigări ieftine 
şi proaste şi-a terminat mizeria de viaţă la 55 de ani, la 22 ian. 1987, 
la Bucureşti, muşcând într-o patiserie un sandviş; infarct cardiac, 
arterioscleroză, mister? E înmormântat la Flămânda lângă scumpa lui 
maică ce suferea de diabet zaharat, dormind lângă ea şi îngrijind-o ca 
cea mai expertă soră de caritate. Soţia mea murind în somn, iar el 
dându-mi primul nenorocita şi amara veste, dimineaţa, în camera de 
baie, la orele 8. 

Mormântul strămoşesc al Nanilor de la Flămânda, tot energia 
şi marea lui pricepere l-au restaurat, alături de muncitori manuali, 
fiindcă aproape de 200 de ani începuse mormântul s-o ia la vale din 
cauza solului lunecos. El se găseşte ceva mai sus, pe linia 
sculptorului Baraschi şi Docsache, fostul coleg de barou. 

Mă întreb acum amărât, eu fiind ultimul descendent scriitor al 
familiei Nanu, cine de aici înainte va avea grijă de acest mormânt în 
care după bunul unchi poetul Dimitrie, premiat cu marele premiu 
Naţional în 1937, voi coborî şi eu, tot poet şi scriitor titular al 
Uniunii noastre?10 

Înainte mult a bunului Şerban, dorm aici rude de ale lui 
paterne ce au luptat în oştile Bălcescului. Dar biata operă a mea lirică 
încredinţată în paza lui şi la care am activat o viaţă atât de lungă, 
fiindcă în cele 15 plachete şi broşuri apărute pe la diferite edituri 

                                                 
10 La propunerea lui Nicolae Iorga, Dimitrie Nanu a primit în anul 1937 Premiul 
Naţional de poezie, care i-a adus o mare satisfacţie morală, precum şi suma de 
100 000 de lei. 
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bucureştene, dar „amputate“ pe unde deveneau mistice, şi reprezen-
tând numai o fracţiune a întregii mele opere [sic]. Cele două fiice ce-
mi rămân în viaţă sunt străine în materie cu totul: una, medică, 
Păunica fiind devenită cetăţeană greacă şi locuind în Tessalonic. 

Iată deci, scumpul şi vechiul, veneratul meu amic, grozava 
tragedie a ultimelor mele zile!... De ce? Cu judecata noastră 
mărginită nu putem explica pe Cel ce ne-a creat, dar pentru mine el 
trăieşte în noi printr-o intuiţie ciudată, dar de ordin tot divin şi 
ascuns. 

De câte ori aveţi ocazia să treceţi prin Câmpulungul dv. şi al 
meu, nu uitaţi să-mi ciocăniţi în uşă. Vă voi deschide-o cu dragostea 
celui mai devotat al d-tale bătrân prieten. Omagiile mele Doamnei, 
iar d-tale. întreaga mea inimă, adânc îndurerată şi bolnavă, prinsă în 
gratia lacrimilor. 

 
M. Moşandrei 

 
 
∗ 

 
 

Miercuri 25 martie 1987 Câmpulung Muscel. 
Buna Vestire 

 
 

Iubite domnule colonel, 
 

Chiar acum primesc calda d-voastră scrisoare de îmbărbătare, 
după marea şi atât de neaşteptata durere a pierderii pentru totdeauna 
a celui mai scump şi mai drag dintre copiii mei, Şerban.  

Îl iubeam atât de mult fiindcă şi el mă iubea şi mă înţelegea 
mai bine decât fetele, şi mai ales în ce priveşte literatura mea. El la 
Bucureşti pentru mine alerga fără preget, pe la toate editurile şi 
redacţiile unde îl trimiteam, apoi făcea cu mare devotament toate 
cozile să-mi trimită toate alimentele ce se dovedeau pe aici lipsă. De 
câte ori reuşea, venea contra placului să stea la Câmpulung 
săptămâni şi luni de zile de vară cu mine să mă îngrijească şi 
glumească. 
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Era o fire de francez veselă, semănând mult mai ales cu maica-
sa, dar care ascundea o nesfârşită energie şi realizări practice mari. 
Tot vechiul nostru de la Flămânda mormânt strămoşesc, de el singur 
a fost restaurat perfect, după luni de stat ore lungi prin intemperii 
alături de lucrători recrutaţi de unde găsea şi care mai de care mai 
neserioşi şi superficiali. Credeam ca eu să fiu acela ce trebuia să fie 
primul ocupant. A fost sărăcuţul de el...el!  

Toate „liniştitoarele“ medicale nu reuşesc să mă liniştească! 
Am lungi nopţi de insomnie şi frământări pe un fundal al unei 
singurătăţi tot mai întristătoare, acum când inima mea tot mai 
şovăielnică avea nevoie de filiale încurajări şi alinări, când grija de 
opera mea literară revine tot mai acută şi mai stringentă.  

Apariţiile ciuntite pe la diferite edituri, sub tot felul de vijelii 
sociale, nu reprezintă decât mărunte cioburi cu severă grijă filtrată de 
editori „strunaţi“. 

Poate că numai în jurul sfintelor sărbători voi fi lipsă. Vă 
felicit de ieşirea d-voastră la pensie şi vă urez ca ea să fie cât mai 
prelungită, cu bucurii şi de ordinul scrisului, aşa cum aţi început cu 
succesul „Lumini muscelene“, carte de căpătâi integrată literaturii de 
călătorie românească.  

Până la o cât mai apropiată şi mai lungă întrevedere, ce mi-aş 
dori să mi-o anunţaţi din vreme spre a mă găsi la Câmpulung cu 
ochii încă lăcrimând, rămân al d-voastră vechi şi patern prieten, tot 
mai singur şi mai împovărat de cumulul anilor adunaţi şi piramide de 
supărări, contrarietăţi şi necazuri.  

 
 

Mihai Moşandrei 
 
 
 

∗ 
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15 aprilie 1988 
Câmpulung Muscel 

 
Adevărat a înviat! 

 
Scumpul şi vechiul meu prieten, şi în prim rând iartă-mi 

întârzierea răspunsului ce nu-şi găseşte explicaţia decât în faptul că 
Păunica mi-e dragă şi n-o mai văzusem de un an încheiat. Foarte 
mulţi intelectuali câmpulungeni veneau s-o vadă dându-i care mai de 
care câte un comision pentru Grecia şi cunoscându-i proverbiala 
dărnicie a ei.11 

Mult recunoscător pentru superbul „medalion“ din viitoarea 
dv. carte, scris de o pană de critic literar notoriu; pe cât de viu, pe 
atât de precis informat. 

Mă întrebaţi dacă mai am ceva de adăogat? Dacă nu e prea 
târziu, aş vrea ca acolo unde îmi caracterizaţi inspiraţia mea lirică să 
subliniaţi şi că ea izvorăşte din Absolutul Suprem, ca tot ce e valabil 
şi etern; altcumva spun de la Dumnezeu, fiindcă după ce cu toţii 
constatăm, după aproape două mii de ani şi după cum ne-a asigurat 
prin predicile Fiului său: pământul şi cerul vor trece, dar cuvintele 
Lui nu vor trece!  

Cu o îmbrăţişare caldă şi paternă, al d-tale poet nonagenar, 
Mihai Moşandrei 

 
 
 

                                                 
11 Păunica Rozas, fiica lui Mihai Moşandrei, stabilită la Salonic (Grecia). 
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