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Î

n dimineaþa zilei de 17 mai,
la ceasurile opt ºi douãzeci,
în Spitalul Sf. Spiridon din
Iaºi, inima lui Alexandru Husar a
încetat sã mai batã. Ochii i s-au
închis pentru totdeauna. Se încheia
ºi prietenia noastrã, care depãºise
80 de ani.
Nãscut la 26 aprilie 1920, l-am
cunoscut încã înainte de anul
1930, de cînd începuse ºcoala primarã. Era un copil frumos ºi
deosebit de cuminte. Faþa lui era
luminatã de un zîmbet cald, care
cucerea pe toþi cei care intrau în
contact cu el. Îl vãd în dimineþile
de primãvarã, în primii ani de
liceu, când aºteptam sã se deschidã
uºa de la intrarea în clãdirea ºcolii.
Ne adunam în curtea liceului ºi
discutam tot felul de lucruri. Unul
dintre colegii noºtri, care se distingea în aceste „deschideri”, era consãteanul meu Ion
Lup, viitorul senator naþional-þãrãnist, cãruia îi fãcea
plãcere sã fie ascultat ºi apreciat; parcã ar fi pledat pentru
o cauzã politicã. Husar era numai ochi ºi urechi, iar mai
tîrziu avea sã-mi povesteascã despre îndrumãrile date de
Ion Lup, în internat, unde ºi-au depãnat amîndoi viaþa în
toþi anii liceului. Dintre colegii mei doar trei erau
interniºti. Noi, ceilalþi, stãteam la gazde, cum a stat
Coºbuc însuºi în vremea lui. Eu am stat la aceeaºi gazdã
la care au locuit ºi unii profesori de ai mei, d-l Emil
Marcus, din rîndul celor care se apropiau de pensie, ºi d-l
Iuliu Morariu, care era în clasa a opta cînd eu eram într-a
patra primarã.
Cu Husar m-am împrietenit din vremea aceea ºi, întrun fel, chiar am început sã colaborãm împreunã; mi-a ajutat sã transcriu poeziile tatãlui meu, din timpul primului
rãzboi mondial, ºi caietul cu scrisul foarte frumos al lui
Husar se pãstreazã încã în arhiva familiei.
Încã din ºcoala primarã, Husar a început sã scrie ºi
prima lui „capodoperã”, alcãtuitã doar dintr-un distih:
ªcoala este edifici,/ Unde merg copiii mici, pe care am
popularizat-o ºi am fãcut sã fie cunoscutã pe toatã Valea
Someºului. I-a plãcut lui Geo Bogza, care i-a dat ºi o
replicã cu ocazia unei vizite la Iaºi. Ajungînd la hanul
„Trei Sarmale”, Geo Bogza ar fi vrut sã mãnînce niºte
mici. ªi dezamãgit cã n-a putut fi servit cu ce dorea, a
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replicat: Crîºma este edifici,/ Unde
nu mai este mici.
Debutul literar ºi l-a fãcut
Husar în vremea liceului, cu niºte
Însemnãri de cãlãtorie publicate în
anuarul liceului. A fost un elev
strãlucit, cel mai bun din clasã,
premiant în fiecare an. A intrat
devreme în atenþia profesorilor,
care l-au încurajat ºi se mîndreau
cu el. Dupã terminarea liceului s-a
înscris la Facultatea de Litere din
Bucureºti, unde a avut profesori
celebri: Tudor Vianu, Mihai Ralea.
Îmi amintesc ce frumoasã caracterizare i-a fãcut Tudor Vianu cu
ocazia unei vizite la Iaºi, în vremea
în care eu eram decan al Facultãþii
de Filologie.
Stabilit la Nãsãud, dupã terminarea facultãþii, avea sã contribuie acolo la îmbunãtãþirea multor stãri de lucru. A organizat Arhivele Statului din
Nãsãud, a militat pentru crearea unei case Coºbuc, la
Hordou, a pus umãrul la reorganizarea ºcolilor din
Nãsãud, lãsate în pãrãsire în timpul celor patru ani de
stãpînire hortistã, cînd biblioteca profesoralã a fost
aproape desfiinþatã, cînd au fost expediate 70 de lãzi cu
cãrþi la Budapesta, cum avea sã mã informeze prietenul
meu Vasile Scurtu, inspector ºcolar în anii imediat urmãtori rãzboiului. Herbariile noastre din muzeul de ºtiinþe
naturale, împreunã cu insectarele elevilor, în frumoase
cutii de lemn, cu capace de sticlã, au fost cãlcate în
picioare ºi date focului, care le-a transformat în cenuºã.
Husar a plecat la Cluj, unde nu s-a simþit prea bine din
moment ce a fost încadrat la istorie, nu la filosofie, cum ar
fi dorit. De lucruri ca acesta se plîngea cu ocazia unei
vizite pe care i-am fãcut-o prin deceniul a ºaselea al secolului al douãzecilea. „Hai la Iaºi, i-am zis, sã-þi ofer eu o
catedrã cum îþi doreºte inima”. A venit la Iaºi, în 1959, ºi
la mulþumirea lui s-a adãugat mulþumirea tuturor studenþilor, care i-au ascultat expunerile docte ºi deosebit de
frumos spuse.
Unii studenþi, mai apropiaþi, s-au simþit obligaþi sã-mi
mulþumeascã pentru cã l-am adus de la Cluj, spunîndu-mi:
„Dacã dumneavoastrã n-aþi mai fi fãcut nimic înafarã de
faptul cã l-aþi adus pe domnul Husar la Iaºi, încã aþi merita toate mulþumirile noastre”.
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Asemenea cuvinte mi s-au adresat chiar în ziua înmormîntãrii sale în cimitirul din umbra zidurilor mãnãstirii de
la Galata.
Activitatea ºtiinþificã a lui Husar este cu totul
deosebitã. Mã mulþumesc sã înºir mai jos doar principalele cãrþi pe care ni le-a dãruit: Dincolo de ruine...
Cetãþi medievale (1959), Întoarcerea la literaturã. Printre
clasici (1978), Ars longa. Probleme fundamentale ale
artei (1980), Metapoetica: Prolegomene (1983), Izvoarele
artei: Ad fontes (1988), Ironikon (1990), Ideea europeanã
sau Noi ºi Europa: (istorie, culturã, civilizaþie) (1993),
Lecþiile istoriei: (O, tempora!) (1995), Anti-Gog (replicã
la Gog de Giovanni Papini) (1996), Periplu prin memorie: (O tempora!...) (1998), Cetãþi de pe Nistru, în colaborare cu Gh. Gomþa ºi S. Chicu (1998), Mioriþa: (de la
motiv la mit) (1999), Întoarcerea la literaturã: Aplicaþii
(2000), Poeme de odinioarã (2000), Pro Eminescu
(2001), Tradiþii naþionale: (în esteticã ºi filosofia artei)
(2001), Studii de esteticã, istoria ºi teoria artei (2008).
Din lista de mai sus putem vedea cum colegul nostru
s-a miºcat cu aceeaºi siguranþã în domenii multiple,
impresionîndu-i pe cititori cu cunoºtinþele lui vaste ºi prin
expunerea lor într-o formã deosebit de atractivã. Filosof,
în primul rînd, ºi istoric al culturii ºi al literaturii, a scris
despre cetãþile noastre medievale, dar ºi despre Mioriþa,
capodoperã a literaturii populare româneºti. Este în acelaºi
timp interpret al fenomenelor de culturã, dar ºi autor al
unor volume de versuri: Ironikon (Cluj-Napoca, 1990) ºi
Poeme de odinioarã (volum apãrut în douã ediþii, amîndouã la Timiºoara, la editura Augusta, în anul 2002, una
avînd 128 de pagini, cealaltã 160). Sã citim împreunã
poezia Poiana Þigãncii, din prima ediþie, pagina 46:
„Sîntem numai noi doi/ În toatã poiana./ Ce simplu ar fi/
Sã-i îngrop gura/ Într-un sãrut/ Violent s-o rãstorn,/ S-o
culc în iarbã./ Dar nu, o nu,/ Silaba sacrã om/ Moartea
zãvorînd-o/ Poate cã ea e o sfântã;/ Sînt ºi eu un cãlugãr,/
Cu ochii în crucea sudului,/ Steaua girafei”.
A polemizat cu Pirandelo, autorul cãrþii Gog, cãreia ia dat o interpretare nouã, ºi a „corespondat” cu conducãtorii Republicii Moldova, cãrora le-a recomandat Lecþiile
istoriei (Iaºi, Institutul European, 1995) ºi a fost prezent la
toate manifestãrile de la Humuleºti (pentru Ion Creangã)
ºi de la Ipoteºti (pentru Eminescu), de la Mirceºti (pentru
Alecsandri), de la Iaºi-Copou (pentru Mihail Sadoveanu)
ºi cu deosebire la Nãsãud ºi Bistriþa, Hordou ºi Tîrliºua cu
Pripasul din Ion ºi cu Maierul lui Coºbuc ºi Rebreanu.
S-a bucurat de simpatia ºi sprijinul marilor profesori ºi
îndrumãtori, cum dovedesc autografele primite de la ei,
din care reproducem cîteva de la Lucian Blaga, pe volumele Nebãnuitele Trepte: „Cu mare dragoste ºi înaltã
preþuire lui Alehandro, care se gãseºte prin apropierea
izvorului acestei poezii” – Sibiu, 1943, Lucian Blaga;
Lessing, Opere: „Lui Alehandru Husar cu o preþuire pe
cale de a degenera în mare simpatie” – Lucian Blaga; Din
lirica universalã Tãlmãciri de Lucian Blaga: „Lui
Alehandro Husar cu dragoste ºi mare preþuire” – Lucian
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Blaga; apoi de la Domniþa Gherghinescu: Cãrarea
Pierdutã (traducere): „Prietenului scump, Alexandru
Husar sub semnul existenþei infinite” – 1955 toamna,
Braºov Domniþa Gherghinescu; Tudor Vianu. Jurnal:
„Lui Al. Husar – cu veche afecþiune prieteneascã” – T.
Vianu, februarie 1963; Nicolae Þaþomir – Þara
albatroºilor: „Distinsului coleg ºi prieten prof. univ. dr.
Al. Husar – stãpîn peste marea cea mare a culturii, voevod
al substanþei ºi al stilului fermecãtor, omagiul sincer al
autorului” – Nicolae Þaþomir; Timotei Cipariu Opere I,
introducere de Gavril Istrate: „Lui Alexandru Husar, în
amintirea anilor noºtri petrecuþi împreunã, mîndru cã sînt
contemporan cu el ºi mi-e prieten, preþuire ºi dragoste
grãniþãreascã” – Gavril Istrate, septembrie 1987.
ªi prietenia mea cu el se poate confirma prin trei-patru
autografe din cele peste douãzeci din câte mi-a dat din
cãrþile primite de la el. Pe volumul Întoarcerea la literaturã, 1978: „Domnului profesor Gavril Istrate, mîndria
Þãrii Nãsãudului ºi a Þãrii de Sus, în amintirea anilor de
la noi, la Moldova, ºi a celor de «acolo» cu o prietenie
care se naºte din iubire ºi cu o iubire care provine din
stimã, omagiu cordial” – Al. Husar; Ars longa, 1980:
„Domnului Profesor dr. Gavril Istrate, demn urmaº al
marilor ardeleni la Iaºi, Et in Arcadia ego, omagiul gratitudinii, cu o prietenie semisecularã”, Al Husar;
Metapoetica: Prolegomene, 1983: „Domnului Profesor
Gavril Istrate, în care am cunoscut un om cum rar mai sînt
– cu vechea afecþiune, aprinsã prin decenii, dar stinsã nicicînd, omagiu cordial” Al. Husar; Ideea europeanã sau noi
ºi Europa: „Domnului Prof. dr. doc., Gavril Istrate, vrednic fiu al Graniþei Nãsãudene ºi arhonte al ei, demn urmaº
al lui Nicolae Drãganu ºi Sextil Puºcariu – cu o prietenie
sudatã prin ani timp de peste o jumãtate de veac – omagiul gratitudinii” – Al. Husar, 10. 10. 1993; Anti-Gog:
„Domnului Prof. univ. dr.doc. Gavril Istrate, ultim stegar
al Graniþii Nãsãudene, a cãrei virtute romanã reînviatã o
poartã cu mîndrie printre noi omagiul vechii ºi sincerei
prietenii de o jumãtate de veac”, Al. Husar, 8 mai 1997;
Cetãþi de pe Nistru: „Domnului Profesor dr. docent Gavril
Istrate, pentru care ca ºi pentru corifeii ªcolii Ardelene,
istoria se învecineazã vital cu filologia, vie, caldã afecþiune respectuoasã”.
Alexandru Husar a fost unul dintre cei mai strãluciþi
profesori pe care i-a avut Universitatea „Al.I. Cuza” din
Iaºi în ultimii 60 de ani. Numele lui se alãturã celui al lui
Simion Bãrnuþiu, August Treboniu Laurian, al lui Eftimie
Murgu, pînã la Titu Maiorescu ºi la alþi ardeleni, care au
contribuit la ridicarea Moldovei pe plan cultural ºi au
fãcut din Iaºul nostru un adevãrat centru al culturii
româneºti. Nu va pieri întreg. Numele lui se va înscrie
printre adevãraþii ctitori ai redeºteptãrii României.
Generaþiile viitoare îl vor cinsti pentru toate realizãrile lui.
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