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Trebuie să tindem mereu spre realizarea ideii de 
bine, generozitate şi frumuseţe, nici o operă 
literară nu poate trăi fără ele. Puterea pe care 
Dumnezeu ne-a dat-o trebuie s-o întrebuinţăm 
bine, încât în urma noastră arta să devină mai 
bogată şi oamenii mai buni.  
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ELISABETA ISANOS 
 
 
FRAGMENTE DIN ROMANUL BIOGRAFIC 

„COSÂNZENII” 
 
 

EPOCA 

Când s-a născut ea, era în Europa război, iar la Iaşi 
primăvară timpurie. Primăria aducea la cunoştinţă în ziar că în 
ocolul comunal era închis un mânz rătăcit, roib, cu coama şi 
coada neagră, stăpânul să vină să-l ia în termen de 
cincisprezece zile. Mânzul era ca o ursită a Magdei, simbol al 
tinereţii, legat deopotrivă de viaţă şi de moarte, de lună şi 
soare, şi de melodica înnoire a existenţei, primăvara. Paştele 
căzuse devreme, pe 10 aprilie, stil vechi, vremea era caldă, cu 
soare, apele se măriseră în matcă. Profitând de timpul prielnic, 
lumea ieşise să petreacă de sărbători la grădinile din 
împrejurimi, „La Perjoaia” şi „Leagănul fluturilor”, pe câmp 
ori în pădurea Bârnovei. O bură de ploaie căzută spre seară n-a 
speriat pe nimeni: scrânciobul plin de fete îşi urma 
„învârtiturile”. Lumea încerca să uite de grijile de toate zilele, 
de războiul dimprejur, de scumpete şi lipsuri. „Admirabil ne-ar 
fi traiul/ Şi sunt evidente semne/ Că, în Iaşi, ar fi chiar raiul,/ 
De-ar fi lemne.// Dar lipsesc şi lumea ţipă/ Că se face şahăr-
mahăr./ Totuşi ar tăcea o clipă/ De-ar fi zahăr.// Nici prin minte 
nu i-ar trece/ Ca guvernul să-l răstoarne/ Şi edilii toţi să plece/ 
De-ar fi carne.// Primăria că-i beteagă/ (Îndoială nu rămâne)/ 
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N-ar striga o lume-ntreagă,/ De-ar fi pâne.// Tremurând, pe 
nemâncate,/ Chiar de sete lumea crapă,/ Căci acuma, din 
păcate,/ Nu-i nici apă...// Pentru noi viaţa-amară,/ Pentru ei 
numai profituri./ Mi-aş aprinde o ţigară/ Nu-s chibrituri.” Alţii 
erau nemulţumiţi că, de Înviere, la Mitropolie, fanfara militară 
şi clopotele acoperiseră corul şi glasurile preoţilor, alţii erau 
revoltaţi de viteza cu care circulau automobilele, şi propuneau 
ca oricărei maşini care intra în Iaşi să-i fie plumbuite la barieră 
vitezele I, III şi IV şi acceleratorul. 

Trecând prin mahalaua Ţicăului, prin dreptul unei case de 
nemţi, cineva a auzit voci de copii neastâmpăraţi şi glasul 
mamei certându-i: „Ruhig, oder ich schik euch nach Werdun!” 
(„Tăceţi, că vă trimit la Verdun!”) Nu se mai vorbea decât 
despre Verdun, pe toate tonurile, de la imn la sarcasm; râurile 
de culoarea sângelui aduceau cadavre mutilate, capete şi 
membre, ceea ce nu i-a împiedicat pe ofiţerii ruşi, aliaţi, abia 
sosiţi la Marsilia, să-şi rotească ochii nerăbdători, întrebând: 
„Unde-i Verdunul?” Era „bătălia inimilor”, în care germanii 
pierduseră de-acum un trofeu: libertatea de a renunţa, trebuiau 
să meargă până la capăt. Pacea, aşadar, nu putea să fie departe. 
Anul 1915, „roşul an - mai roş ca sângele”, trecuse, apărea 
speranţa că „o nouă eră de prosperitate” avea să înceapă. La 17 
aprilie 1916, când se năştea Magda, în locuinţa modestă a 
părinţilor ei dintr-o incintă de spital, ziarele scriau că Germania 
făcea demersuri pentru o pace separată cu Rusia, iar cele din 
ajun afirmaseră că guvernul avea să ordone desconcentrarea 
unei părţi a rezerviştilor. O revistă ilustrată din Bucureşti dădea 
un termen pentru sfârşitul războiului: pacea până în toamnă, cel 
târziu în septembrie sau octombrie. Aşa se explică, poate, 
entuziasmul cu care populaţia avea să subscrie la Împrumutul 
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naţional cerut de guvernul I. C. Brătianu: în loc de un milion şi 
jumătate cât se ceruse, s-au strâns patru milioane. Apărătorii 
vigilenţi ai intereselor naţionale vedeau pretutindeni spioni, în 
mijlocul Capitalei, ca să nu mai vorbim de Iaşi, ziarele 
întreţineau „spionita” prin ştiri ciudate: în Franţa, printre 
rămăşiţele unui zeppelin doborât la Revigny, se găsiseră ghete 
de femeie şi „fâşii de sânuri rupte”; ce să fi căutat o femeie 
într-un zeppelin, dacă nu era spioană?  

Patriotismul lua forme patetice, expuse pe larg în ziare: la 
berăria „Azuga” din Iaşi, în prezenţa consulilor german şi 
austriac, studenţii au cântat „Gaudeamus”, adăugând versuri 
ca: „Pereat Germania, Pereat Austria” etc. şi „Vivat la 
Romania granda! Vivat Franţa!” Consulul austriac i-a cerut 
unui student mai gălăgios satisfacţie prin arme. „Avem să vă 
dăm satisfacţie la Viena sau la Buda-Pesta!” i s-a răspuns. 
„Aici suntem în România liberă şi independentă!” Sub abureala 
creată de frazeologie şi patetism, viaţa îşi urma cursul. 
Guvernul colecta cenuşa de la gospodării şi rechiziţiona arama 
pentru nevoile armatei. Afacerile se umflau, din ce în ce mai 
prospere, valurile ajungând până în Parlament: contrabandiştii 
făceau negoţ cu vite către Austro-Ungaria. Preţul aurului 
creştea, de pe diverse fronturi veneau ştiri îngrozitoare, la fel şi 
din imperiul de peste munţi: la Baijaluka, în Bosnia, 
şaisprezece inşi, din cele mai vechi familii sârbeşti, fuseseră 
condamnaţi la ştreang, semn că „senilul monarh de la 
Schoenbrun” continua să-şi târască bătrâneţele prin „bulevardul 
de spânzurători”. Creierele inventatorilor debordau de idei: noi 
unelte şi metode de a ucide sau de a se apăra; „cunoscutul 
chimist italian Ciamicin”, în cabinetul de chimie al 
Universităţii din Bologna, făcuse o experienţă pe el însuşi şi pe 
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studenţi, rezistând cu succes „gazurilor asfixiante”, datorită 
unor măşti speciale. În Anglia, 280 de invenţii făcute de femei 
îşi aşteptau rândul să fie patentate: îmbrăcămintea de hârtie, 
mai călduroasă ca lâna, patul care se strânge şi se pune în 
raniţă, telefonul prin care poţi vorbi fără să fi auzit de cei din 
jur etc. Doamnele, gata de un minim sacrificiu patriotic, 
protestau în numele economiei (stofele şi macaralele de aţă 
erau scumpe) şi al libertăţii de mişcare: să nu mai revină la 
modă malacoavele şi crinolinele! Cum să se urce cu malacoave 
în tramvaie, pentru a da fuga la datorie? Negustorii căutau să 
profite de moment pentru a-şi vinde marfa: reclamele 
recomandau să nu se plece în campanie fără „Trusa 
mobilizatului”, cu toate medicamentele necesare, şi lăudau 
„hydromelul şampanizat”, numai din miere de albine, cel mai 
bun pe timp de concentrări. Marele magazin „La Înger” vindea 
gramofoane ultima perfecţionare „cu şi fără goarne”, 
instrumente muzicale „cu coarde şi vânt”, plăci speciale cu 
Caruso şi alţii. Teatrele şi cinematografele lucrau din plin, doi 
lei costa biletul la balcon; Marioara Voiculescu juca la 
„Naţional”, iar la cinematograf puteau fi vizionate „Vicleniile 
Amorului”, „Greşeala tinereţii” sau „Sărutul Sirenii”, cu Mario 
Bonard, completat cu „Armata glorioasă a Belgiei. Colecţiune 
de vederi de pe câmpul de luptă din Flandra”.1 În „La Science 
et la Vie”, revistă recent apărută, circulând în mediul 
studenţesc şi spitalicesc de la noi, generalul Périn arăta „Ce 
qu’il faut dépenser pour tuer un homme à la guerre”: costul 

                                                 
1 După publicaţii ieşene şi bucureştene din primăvara anului 1916: 
„Absolutio”, „Actualitatea”, „Iaşul”, „Unirea Femeilor Române”, 
„Cuvântul”, „Evenimentul” ş.a. 
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uciderii unui singur om în război era de 75.000 de franci, şi 
creştea invers proporţional cu numărul morţilor; aşadar, 
moartea era scumpă, pentru a o face rentabilă trebuia să ucizi 
cât mai mulţi. Tot acolo, doctorul Raphaël Dubois spunea că 
războiul e provocat de mişcarea de rotaţie a pământului în jurul 
axei sale: se produce tendinţa „anticinetică”, de deplasare a 
mulţimilor vii în sens contrar, de la est la vest. Făcuse 
experienţe: cât era viu, animalul se împotrivea mişcării, numai 
cadavrele se lăsau purtate în sensul de rotire al recipientului, 
întinzându-se cuminţi pe peretele de sticlă. 

Unii sperau că România nu va face jertfa de sânge, dar, 
mai tăcută sau mai aproape de rostire, în minţile tuturor se 
răsucea întrebarea: „Când vom zvârli cu buzduganul?”  

Un tânăr, scutit ca orfan de serviciul militar, aflat în 
pragul unei cariere universitare strălucite, intra voluntar în 
armată; în toamnă, în ajunul plecării pe front, îi scria 
mentorului său: „... viaţa nu preţuieşte prin ea însăşi nimic - ci 
valoarea ei provine din idealul în slujba căruia e pusă. Idealul 
nostru este aşa de mare şi sfânt, încât vedeţi de ce nu mă 
nelinişteşte deloc gândul morţii.”1   N-a fost să fie cum spera 
lumea. Pe tăcute, ca toate dezastrele ce se respectă, războiul 
începuse. 
 

ANII DE ÎNVĂŢĂTURĂ 

Primele învăţături le-a primit de la mama ei, în grădina 
casei sau în parcul din jurul spitalului: o educaţie a voinţei, în 
spiritul filozofiei lui Schopenhauer. Oricât de tare ar pământul, 

                                                 
1Viitorul profesor Petre Andrei; după cartea sa „Jurnal. Memorialistică. 
Corespondenţă”. Editura GRAPHIX, Iaşi, 1993.  
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încât şi fierul plugului se rupe în bulgării seci, nevătămat 
rămâne colţul unui mugure, abia ieşit din sămânţă. Nu poţi să-ţi 
închipui că e vârful unui castan uriaş, şi totuşi, castana pe 
jumătate putrezită ascunde, într-adevăr, un posibil copac. Mai 
încolo, o furnică, în faţă c-un pietroi cât un munte: se caţără şi 
trece! Aşa poţi face şi tu, îi spunea mama fetiţei care îşi purta 
cu greu, cu revoltă, handicapul poliomielitei din prima 
copilărie.  

Lumea era mai vastă, munţii mai înalţi, mările mai 
adânci: gheţari uriaşi, urşi albi gigantici, ziduri şi stânci 
ciclopice în raport cu omul, imagini alb-negru, multă 
penumbră, mult neştiut. Cineva, desigur om de ştiinţă, 
pretindea că mişcarea pământului încetineşte; poate că Terra 
obosise, însă deviza oamenilor era: „Mereu mai repede!” 
Radar, avioane rapide, căpitanul Lindbergh traversa Atlanticul 
în zbor de la New York la Paris, şi voia să forţeze secretul 
morţii, inventând împreună cu doctorul Carrel un dispozitiv 
care întreţinea viaţa într-o fărâmă din inima unui pui. Se punea 
întrebarea dacă aeroplanul va putea să zboare mai iute ca 
sunetul, teoria lui Einstein aducea în discuţie viteze egale sau 
mai mari decât a luminii, totuşi un sceptic se îndoia că vor fi 
vreodată posibile călătorii interplanetare, la fel de fanteziste ca 
„piatra filozofală”. Intervievat după o expediţie la Polul Nord, 
comandantul Charcot vorbea despre cerul ca un curcubeu, şi 
afirma că globul nu-i nici pe departe rotund, ci de forma unui 
titirez. Cinematograful împlinea o vârstă matură şi căpăta grai, 
începea televiziunea, apăreau helicoptere, numite „autogiro”, 
automobile străbăteau deşertul, „ţinutul setei” dintre Tugurt şi 
Tombuctu. Genetica, inventarea „maşinii care suspendă 
timpul”, „zgârâie-nori” din zările americane, de unde veneau, 
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odată cu jazz-ul, ecourile unei teorii, „Christian Science”, 
întemeiată de o femeie: durata vieţii ţine de gradul de 
spiritualitate, de proporţia dintre ştiinţă şi ignoranţă, spiritul 
poate vindeca toate bolile, răul nu există. Oamenii nu se mai 
mulţumeau să cunoască, voiau să intervină, să se opună, să 
forţeze secretele; specialiştii francezi se entuziasmau de 
rezultatele „iarovizării” plantelor, inventată de rusul Lîsenko, 
iar un jurnalist, de asemenea francez, vorbea despre noua 
înfăţişare a Siberiei sovietice, „veritabilă colonie de 
repopulare”, net diferită de „Casa morţilor” a lui Dostoievski.  

Curând după Marea Unire din 1918, principalul obiectiv 
al şcolii româneşti era „unificarea sufletească” a naţiunii, 
realizată în primul rând prin cultură. În vremurile dinaintea 
marelui cataclism dintre 1914-1918 (vremuri care apăreau 
acum aproape idilice), viaţa sufletească şi morală erau stăpânite 
de un complex de norme tradiţionale, „cârmuind cu destulă 
precizie activitatea organică a societăţii.”1 După ce războiul a 
nimicit vechiul echilibru, şi a zdruncinat chiar ideea de 
autoritate, toţi cei capabili să contribuie, de la tânărul, licean, 
„normalist” ori soldat aflat în stagiul militar, până la profesorul 
universitar încărcat de doctorate, trebuiau mobilizaţi la lupta 
pentru Unirea culturală.  
  Politic, era o epocă agitată, tulbure, prevestind frământări şi 
mai mari; până şi un conservator ca Ion Petrovici o recunoştea 
şi recomanda măsuri grabnice, înainte ca o explozie să 
izbucnească. Sub o formă sau alta, era exprimată convingerea 
că sistemul de învăţământ nu mai corespundea cerinţelor 
vremii. 

La 1 septembrie 1923, în toiul reformelor pentru 
„consolidarea Statului român” prin „unificarea conştiinţelor”, 
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Magda a intrat la şcoala primară a „cătunului” din incinta 
spitalului Costiujeni, pregătită cu tăbliţă şi plaivaz, beţişoare şi 
„maşină rusească” (numărătoare). După 1 octombrie 1924, 
când s-a făcut schimbarea calendarului, i s-a explicat în clasă 
că „stilul nou” avea drept scop repunerea în drepturi a soarelui 
asupra măruntei noastre vieţi, fapt demonstrat printr-o 
experienţă simplă: un măr străpuns de un beţişor şi învârtit ca 
un titirez era purtat pe întuneric în jurul unei lumânări. 

 

 

        Magda Isanos, elevă, 1928 
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Am încercat să-i urmez, imaginar, paşii făcuţi la şcoală; 

singurele încă accesibile fiindu-mi manualele (cărţile de Cetire, 
de Limba română, de Istorie, de Geografie), am vrut să le văd, 
să le pipăi, să le citesc. Spre uimirea mea, recunoşteam versuri, 
ghicitori, povestiri. După un timp, am priceput de ce: copil, le 
auzisem în casă („Dragi copii din ţara asta...”, „Trâmbiţa cu 
glas de-aramă...”, „La Sarmisegetuza stă mândrul Decebal/ Ce-
a frânt popoare multe de jos şi de pe cal...”, „Sus cugetul şi 
firea, sus frunţile, voinici...” Sau: „Băutura cea mai bună/ Este 
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apa din izvor,/ Peste pietre apa curge/ Murmurând încetişor./ O 
beau cerbi şi căprioare,/ Ea e limpede mereu./ De ea capul nu te 
doare,/ Nici nu-ţi face trupul greu...” Mi se explica: „Asta-i 
plăcea maică-ti...”. Textele din „Cetiri” pendulau între Naştere, 
în iarnă, (celebrată prin mici spectacole biblice cu iesle şi 
îngeri) şi Crucificare, la mijlocul primăverii. Fiecare zi de 
şcoală începea şi se sfârşea cu o rugăciune, duminica şi de 
marile sărbători se mergea la biserică împreună cu învăţătorul.  

Sub ramuri creştine de măslin, cărţile cuprindeau, firesc, 
îndemnuri la blândeţe şi milă („Puiul”, „Moartea lui Murgu”, 
„Pe mormântul lui Grivei”); pe de altă parte, era datoria către 
ţară: „Noi suntem datori să ne iubim ţara”, nu se preciza cum 
poţi fi „dator”, adică obligat, să iubeşti. Stimulativă în acest 
sens era mândria: nu era suficient să ai o ţară, oricum, trebuia 
să fie neapărat frumoasă („Acolo unde-s ’nalţi stejari...) şi cu 
locuitori de obârşie nobilă („Flăcăi cu piepturile tari/Ce 
moartea-n faţă o privesc...). Se dădeau pilde măreţe: domnitori, 
eroi de la 1877, mai nou cei din primul război mondial. Magda 
avea chiar în faţa ochilor unul, pe tatăl ei. Încet-încet, haiducii, 
eroii din afara legii, adoraţi de cei mulţi, dispăruseră din 
manuale sau intraseră în rândul lumii, sub comandă regală, 
căpătând uniforme şi grade militare; totuşi, „pe câmpul plin de 
sânge/de lângă Mărăşeşti”, îşi aruncaseră vestoanele şi 
coifurile, redevenind „voinicii în cămăşi”, care au preferat să 
moară decât să dea un pas înapoi. 

Cea mai rece şi mai impunătoare clădire din Chişinău se 
înălţa posomorâtă, pe stânga imediat lângă gară, pe o 
sprânceană de deal, deasupra unui rând de crâşme. Directoarea 
care conducea cu mână de fier Liceul Eparhial era doamna 
Alistar, deputata din Sfatul Ţării, mătuşa Magdei. La orele de 



FERESTRE anul VII, nr. 2 (17), aprilie 2016 
 

  11  
 

limba română li se vorbea despre perfecţiunea literară, 
despărţindu-se net „literatura de compoziţie”, în care se poate 
exercita orice elev, şi „capodoperele” care vin „din adâncurile 
necunoscute ale sufletului, „fără voia autorului”, şi sunt fără 
moarte. Fetele invidiate de Magda aveau doar „o valoare 
momentană”, în schimb poeziile ei („Exegi monumentum...) 
erau sortite să reziste: nici ploaia pătrunzătoare, nici vântul, 
nici anii fără număr, nici goana vremii. 

Am urmat-o în lecturile din manualele de liceu, mirată să 
descopăr, în „Psihologie”, o curioasă percepţie a morţii: omul 
suferă numai din cauză că moare înainte de vreme, vârsta 
normală fiind de 150 de ani; altfel, dacă ar trăi până la capăt, ar 
simţi dezvoltându-i-se „instinctul morţii”, iar momentul ei, ca 
şi dragostea, ar fi însoţit de plăcere. Printre cărţile 
recomandate, am recunoscut „Mitologia greco-romană în 
lectură ilustrată” de G. Popa-Lisseanu, care a existat până 
târziu la noi în casă. Am zăbovit mult cu manualul de filozofie 
care, ca şi psihologia, recomanda călirea treptată a sufletului. 
Orele de educaţie morală cuprindeau discuţii „relaxate” „ca la 
gura sobei”; elevii erau îndemnaţi să aibă carneţele în care să-şi 
noteze faptele bune şi rele ale fiecărei zile. Erau recomandate: 
cele 12 sfaturi ale lui Benjamin Franklin, exerciţii de voinţă, 
lecturi adecvate (Samuel Smiles1, Jules Payot, Thomas Carlyle, 
„Micul Lord”, „Cartea Munţilor”, „Cuore”).  

                                                 
1 „‘Self-help’ ou caractère, conduite et persévérance” par Samuel Smiles 
auteur de ‘La vie des ingénieurs’ traduit de l’anglais par Alfred Talandier. 
Paris, Henri Plon imprimeur-éditeur/Londres, John Murray libraire-éditeur, 
1865; Jules Payot, „Educaţia Voinţei”, traducere de N. Pandelea, Bucureşti, 
1907, Institutul Grafic Minerva.  
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Ideea-miez a educaţiei morale era aceea a datoriei: către 
sine şi către cei din jur; pentru îndeplinirea ei se cereau 
cultivate însuşirile morale: respect de sine, demnitate, curaj, 
sinceritate, răspundere, discreţie.  Idealul moral era 
„gentilomul” lui Smiles, nobleţea de caracter, realizată prin 
muncă dezinteresată, în slujba meseriei, artei sau ştiinţei. 
Vieţile celor care au reuşit să se ridice prin strădanie proprie 
din anonimat la celebritate (chiar dificultăţile i-au ajutat, 
forţându-i să dea tot ce erau în stare) erau oferite drept pilde, o 
„galaxie” de nume, savanţi, ingineri, meşteşugari, scriitori şi 
artişti.  

În Thomas Carlyle („Cultul eroilor”), mi s-a părut că 
disting cel puţin o frază pe care ochii Magdei s-ar fi putut opri: 
„Cântecul... este eroicul vorbirii!”1 L-am lăsat la urmă pe cel 
mai pe nedrept uitat, cel care a spus că nu există libertate reală 
fără Dumnezeu: Fr. W. Foerster. Miraculosul Foerster. 

În tribulaţiile mele, am dat uneori peste strigăte 
încremenite în albul hârtiei. Aşa a fost pagina următoare, 
semnată cu un nume mie necunoscut pe atunci:  

„În seara zilei de 10 noembrie 1916, o seară care cădea 
tristă şi grea ca plumbul, părăseam Bucureştii, în urma 
ordinului Serviciului, la care eram mobilizat, şi luam 
drumul pribegiei: duşmanul se apropia biruitor de 
capitala ţării şi toate încercările desnădăjduite ale oştirei 
noastre, de a-l ţine pe loc, erau înfrânte. Luam cu mine 

                                                 
1 Thomas Carlyle, „Eroii. Cultul eroilor şi eroicul în istorie”. Traducere din 
limba engleză de C. Antoniade, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice 
„Răsăritul”, 1929. 
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doar 2-3 cărţi, tovarăşi dragi, cu cari am împărţit zilele 
amare ale surghiunului şi cari în ceasurile cele mai triste 
au fost pururia un izvor de îmbărbătare şi de nădejde. 
Printre aceşti tovarăşi de pribegie, Lebenskunde, cartea 
profesorului elveţian F. W. Förster, mi-a fost prietenul 
cel mai bun.”  

Despre semnatar, Nicolae Pandelea, am aflat din alte 
surse că era profesor de geografie, autor de manuale şi 
traducător. Se pare că nu ştia, la ora aceea, de existenţa unei 
traduceri în româneşte, „Şcoala şi caracterul”, de Stelian I. 
Constantinescu, apărută chiar în 1916 (Bucureşti, Editura 
„Librăriei Şcoalelor C. Sfetea”), o adaptare care reunise atât 
„Lebenskunde”, versiunea germană, cât şi cea franceză. Dar a 
fost mai bine că n-a  cunoscut-o: încă de când era în spatele 
frontului, s-a apucat să facă propria traducere, şi a terminat-o la 
Bucureşti, după armistiţiu. Miraculoasa carte i se părea acum 
„un liman liniştit, unde te retrăgeai îndurerat, spre a găsi odihnă 
şi pace.”  

Din prefaţa la traducerea lui, apărută în 1920 (Bucureşti, 
Tip. „Convorbiri literare” Soc. Anonimă), sub titlul „Cartea 
vieţii. O carte pentru băieţi şi fete”, şi având ca motto „Mai 
multă bunătate”, reiese limpede intenţia de a făuri o unealtă 
pentru zidirea României unite, care ar fi rămas „grozav de 
mică, dacă ne vom fi lărgit numai hotarele şi vom rămâne mai 
departe cu acelaşi suflet strâmt şi îngust.” Urma să se ducă 
acum „un răsboiu aprig, de lungă durată, împotriva duşmanului 
din noi.”  

În lupta asta, cartea lui Foerster avea să fie o armă, căci: 
„Orice carte, bună sau rea, îşi are înrâurirea ei; când e pusă însă 
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în mâna copiilor, are o înrâurire imensă, care lasă adeseori 
urme pentru toată viaţa.” Cu atât mai mult putea înrâuri 
tineretul cartea lui Foerster, care ţintea la ridicarea şi 
purificarea morală, prin forţa uriaşă a pildelor. Uimit, 
traducătorul exclamă: „Binecuvântată fie ţara şi binecuvântat 
acest nou apostol, care ne-a adus Evanghelia Bunătăţii”. 

Nu auzisem de Foerster. Curiozitatea mi-a fost mare: 
aveam în fine ocazia să citesc o carte despre care cineva afirma 
că e una din cele cu care pleci la drum când eşti obligat să-ţi 
laşi restul bagajelor, poate una cu care te-ai duce pe altă 
planetă. Am început-o, sceptică, iar surpriza a fost uriaşă: 
descoperisem o comoară, şi meritul era în bună măsură al lui 
Nicolae Pandelea, care o tradusese într-o limbă românească 
mlădioasă, cărnoasă şi vie. După ce am sfârşit-o, am rămas 
convinsă că şi eu aş lua-o cu mine, dacă ar fi să plec doar cu 
două-trei cărţi. 

Tinerilor din generaţia Magdei, cartea profesorului 
Foerster le era indicată ca lectură în vederea orelor de Educaţie 
morală 1 : se pleca de la o povestire din „Cartea vieţii”, şi 
discutau întâmplări sau cazuri reale din şcoală ori din afara ei. 
După mărturisirea lui Foerster însuşi, „Cartea vieţii” s-a 
închegat din convorbirile avute la Zürich cu băieţi şi fete între 
11 şi 15 ani. Întemeiat pe idealurile eterne: Bine, Adevăr, 
Frumos, Dreptate, sistemul urmărea crearea unui „suflet de 
gentilom”. Filozoful elveţian era adeptul pedagogiei bazate pe 

                                                 
1 Printr-o circulară din 1923 a Ministerului Instrucţiei către toate şcolile 
secundare din ţară, „Cartea Vieţii”, prelucrarea românească a d-lui N. 
Pandelea, după opera celebrului pedagog Foerster, era recomandată drept o 
lucrare nu numai frumoasă, ci şi unică în felul ei şi care, bine întrebuinţată, 
poate săvârşi adevărate minuni pe tărâmul sufletesc.  
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religia creştină, idee la care a ajuns după o lungă experienţă cu 
elemente aparţinând tineretului delincvent din zona săracă a 
oraşului. Religia creştină, spunea el, este singura care poate să 
determine voinţa să se conformeze moralei, pentru că dezvoltă 
în suflet năzuinţa spre un bine infinit, asigură sufletul încătuşat 
de existenţa unei lumi spirituale şi transferă centrul său de 
greutate din lumea materiei în aceea a spiritului.1 

Foerster pleacă de la cuvântul lui Isus: „Grăuntele de 
grâu nu aduce roadă, dacă nu moare mai întâi.” Cu alte cuvinte, 
pentru a crea un om adevărat, trebuie distrusă mai întâi natura 
lui primară: „On n’est fort qu’en contrariant la nature”. Este 
opusul sistemului rousseau-ist: dacă până în veacul al XVIII-
lea i se vorbea omului de datoriile lui, de atunci încoace nu mai 
era vorba decât de drepturile şi de independenţa lui; pentru a 
reechilibra sufletul, pentru a croi caracterul, trebuia deci 
cultivat eroul din om, căci, în adâncul lui, omul e întotdeauna 
gata să răspundă la tot ceea ce-i cere o sforţare sau o renunţare 
                                                 
1 În conferinţa sa „La morale religieuse et la morale laïque”, Fr. W. Foerster 
mărturiseşte că a fost crescut în spirit „liber cugetător”, şi a ajuns la 
creştinism şi la pedagogia creştină împins de experienţa proprie şi ajutat de 
lecturile din Platon şi Schopenhauer. Din scrieri se deduce că a fost profesor 
la Viena, München şi Paris. Religia creştină este singura soluţie, după 
opinia sa, la toate problemele omeneşti. Într-un fel, se poate spune că 
anticipa fraza celebră a lui Malraux, ca şi atitudinea genial-conciliantă a 
Papei Ioan-Paul al II-lea: întrevedea posibilitatea, necesitatea chiar, a unei 
biserici creştine universale, în care să se îmbine armonios calităţile 
protestante, catolice şi ortodoxe. Din câte ştiu, nu toate lucrările lui au fost 
traduse în româneşte; aş menţiona, dintre ele, „Autorité et Liberté. 
Considérations sur les Problèmes de la Culture moderne et de l’Eglise” 
(1920). Ideea generală este aceea că nu există libertate reală fără Dumnezeu; 
căci „a face din raţiunea individuală instanţa supremă pentru a-ţi judeca 
viaţa şi comportamentul nu este o cale potrivită pentru a-ţi pune viaţa sub 
egida raţiunii.” (op. cit.) Este, de altfel, ideea suverană a filozofiei sale: 
nimic fără Dumnezeu. 
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eroică. Marea problemă a educaţiei este: cum poate fi clădită în 
om „o fortăreaţă de spiritualitate”, care să-l stăpânească, 
domnind peste ansamblul forţelor şi tendinţelor lui? Răspunsul 
lui Foerster este fără echivoc: singura care o poate face este 
credinţa. 

Sunt nouăsprezece capitole mari, având ca titluri însuşiri 
sau deziderate morale: Îndemnul de sine, Stăpânirea de sine, 
Lupta împotriva stomacului, Deprinderile, Cunoaşterea de 
sine, Puterea celor mici, Răspunderea, Neatârnarea, 
Mântuirea, Părinţi şi copii, Unde ne duce fapta noastră, Tari şi 
slabi, Iubirea de oameni, Din ora de muzică, Lupta cu 
nenorocirea, Smerenia.  

Forţa specială a cărţii stă într-o anumită blândeţe, cu 
miezul tare, dar şi în talentul literar, pe care traducătorul a ştiut 
să-l pună în valoare. Peste idei este aşternută carnea vie a 
pildelor, nimic nu este lăsat deoparte sau dispreţuit, dacă-i 
poate folosi copilului, de la expediţiile lui Stanley în Africa, 
până la tehnica de ultimă oră sau obiectele umile din jur. 
Faptele lui Iisus, Apostolul Pavel pe drumul Damascului, 
romanul „Învierea” de Tolstoi, Mucius Scaevola, Portia şi 
Brutus, preoteasa lui Apolo de la Delfi, Aristarc, Ptolemeu, 
Copernic, pitagoreicii, expediţia lui F. Nansen spre Polul Nord, 
personajul „Ciorap de piele” din romanul „Călăuza” al lui 
Cooper, un tâlhar din Bizanţ de pe vremea împăratului 
Mauriciu, „Ifigenia” lui Goethe, Rafael şi Madona Sixtină, 
preşedintele Lincoln, Sfântul Francisc, regele Alcinous din 
„Odiseea”, „tăietorul de cărbuni”, marinarul, slujnica, toţi 
conlucrează pentru a însufleţi lecţiile de morală, şi încă n-am 
numit toate personajele acestei fermecătoare enciclopedii.  
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Ce copil n-ar vrea să ştie „care este cel mai tare om din 
lume”, imaginându-şi, desigur, etaje de muşchi? Foerster 
răspunde însă: „Omul cel mai tare este acela care a adunat în 
sufletul său atâta gingăşie şi atâta bine, încât nu mai poate fi 
clintit de nimeni din cumpăneala lui. El ascultă cu linişte 
lucrurile cele mai urâte, iar răspunsul său îl face să izvorască 
numai din înseşi adâncurile iubirii lui. Fireşte că aceasta voi n-
o puteţi face încă. Nici eu. Din pricină că nu cântăm din vioară 
destul de mult...” „Vioara” este sufletul, şi „a cânta la vioară” 
înseamnă a-l struni în sensul bunătăţii.  

„Într-un viitor nu prea îndepărtat, spune Foerster, vom 
zări mişunând oameni pe planeta Marte”, dar adevărata minune 
ar fi să ne vedem sufletele ca printr-un ochean. Oricine poate fi 
rege dacă se poate stăpâni pe sine, spune el, şi-i îndeamnă pe 
copii să fie regi, printr-un exerciţiu pe cât de simplu, pe atât de 
greu: „A ţine trupul să stea liniştit un ceas întreg.”  

Vorbind despre „Puterea binelui”, arată că „Înainte 
vremuri era odată un rege puternic, care năvăli cu puzderie de 
oaste în ţări străine, arse sate şi oraşe şi târî pe locuitori în 
robie. Puse după aceea să-i sape isprăvile în stâncă, iar când 
simţi că i se apropie sfârşitul, porunci să-i râdice din lespezi 
urieşeşti un palat pentru mormântul său, iar leşul să i-l înfăşure 
în mirezme de preţ, pentru ca moartea să nu-l poată întru nimic 
atinge. Astăzi însă numele său nu mai trăieşte printre noi/.../. 
Înainte vremuri însă mai trăia un rege, care n-avea ostaşi, nu 
vărsa strop de sânge şi nu da foc caselor. El şi-a săpat numele 
nu în stâncă, ci-n inimile oamenilor.” Acest rege este Iisus.  

Cuvântul „rege” apare la tot pasul în carte. Trebuie să fim 
veseli, în ciuda necazurilor, să fim „regi şi regine” în 
„împărăţia voioşiei”, căci, spune el, citând un proverb italian, 



FERESTRE anul VII, nr. 2 (17), aprilie 2016 
 

  18  
 

aceluia „căruia Dumnezeu îi închide uşa, îi deschide o 
fereastră.” „Trebuie să-ţi închipui pururea că eşti un tânăr fiu 
de rege, care va veni cândva la cârma ţării, iar acuma îţi 
făureşti în tihnă tot felul de planuri frumoase, cum să-ţi poţi 
întrebuinţa spre bine puterea ta cea mare.”  

A reuşit oare Foerster să crească regi şi regine? Uitându-
mă la generaţiile dintre cele două războaie, la oamenii mari pe 
care i-au dat, sunt tentată să răspund afirmativ. „Stăpâneşte-te 
pe tine însuţi”, „Învaţă mai întâi care-ţi sunt datoriile, şi apoi 
drepturile”, sunt îndemnuri care azi, din păcate, şi-au pierdut 
puterea, şi asta explică uitarea în care s-a scufundat numele 
profesorului elveţian.  

Sigur, e greu de ştiut în ce măsură o carte, mai ales 
recomandată la şcoală, influenţează mintea şi sufletul cuiva. 
Dar e imposibil ca imagini atât de sugestive să nu fi 
impresionat un copil ca Magda, profund, meditativ şi precoce. 
Am găsit în „Cartea vieţii” fragmente pe care, mai mult ca 
sigur, le-a decantat în propria mentalitate şi chiar în versurile 
de mai târziu. De pildă: „Gânditu-v-aţi oare vreodată ce dibaciu 
maistru e o tulpină de trandafir, care e în stare să scoată din 
gunoaie o floare? Din ţărâna întunecoasă şi murdară ea ştie să 
soarbă pentru culori şi mirezme sucuri, cari nu trădează nici 
cea mai mică urmă de obârşia lor. Sau uitaţi-vă la o viorică pe 
un tăpşan. De unde această dulce mireazmă şi această culoare 
adâncă?” Sau: „în fundul mării şi adânc în sânul pământului, 
odihneşte o lume întreagă scufundată: o lume uriaşă de plante, 
de animale rare din vremurile de demult...” Acolo se întâmplă 
„fapta minunată cu insulele de mărgean, cari, din adâncimile 
întunecate ale oceanului, puţin câte puţin, prin munca înceată a 
unor gâze mititele, se înalţă deasupra valurilor mării/.../. 
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Adesea un polip de mărgean se aşează la mare adâncime sub 
suprafaţa mării şi după aceea creşte mereu, până când un inel 
de stânci se ridică deasupra valurilor.” (vezi poemul „Insula 
scufundată”)  

Imaginea luterană a Dumnezeului sever, care pedepseşte 
greşelile, pare să o fi obsedat pe Magda, mai ales în greaua ei 
copilărie. În capitolul IV al cărţii lui Foerster, am găsit 
următorul pasaj: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, sunt un 
Dumnezeu aspru şi învierşunat, care, faţă de cei ce mă urăsc, 
pedepseşte păcatele părinţilor până la al treilea şi la al patrulea 
neam.” Întrebat odată de un şcolar: „Se spune că Dumnezeu e 
iubirea însăşi. Cum poate fi dar mânios şi învierşunat să se 
răzbune?” Foerster a răspuns: „credeţi oare că ar fi cu adevărat 
plin de iubire pentru oameni, dacă lumea ar fi orânduită astfel, 
încât răul să nu aibă nici o urmare?/.../Atunci nu ne-am 
sălbătici şi mai mult în toate, n-am cădea şi mai jos/.../? Să fim 
dară recunoscători pentru Dumnezeul cel aspru şi mânios, căci 
după legile sale veşnice răsare şi binele.” Întrebarea pe care 
copilul acela i-a pus-o lui Foerster a fost şi pe buzele Magdei: 
de ce Dumnezeu a pedepsit în mine păcate strămoşeşti? Şi 
probabil că i s-a dat acelaşi răspuns: pentru că este un 
Dumnezeu al Binelui. 

Se întâmplă cu cartea lui Foerster o ciudată conexiune 
inversă: străluceşte în ochii mei, luminată, pentru că a citit-o 
Magda, şi astfel îmi apare întinerită, îmbogăţită cu sensuri noi 
sub coaja vechimii. Lumina căzută pe pagini vine dinspre viaţa 
Magdei: revolte copilăreşti, visuri poetice despre insule de 
mărgean din mările calde, scurta fericire temută fiindcă n-are 
cum să dureze, râsul vesel al unei fete triste; strălucirea în care-
mi apare este, poate, însăşi răsplata cuvenită pedagogului, 
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astăzi uitat, care spunea: „Cine are iubire, are şi prisos de 
putere”, ştiind să trezească în orice copil dorinţa de a fi rege.  

 

STUDENTA 

Exista pe-atunci moda „vamp”, şi orice tânără 
„emancipată” încerca să i se conformeze. Din portretul 
standardizat prin reclame, filme şi literatură, nu lipseau fardul 
de buze, ţigara, de preferinţă în ţigaret, fumată cu gesturi fine, 
studiate, puţin alcool, băut cu eleganţă rafinată, agape, 
escapade în locuri bizare. Poza exprima pe de-o parte deziluzia 
(dovedită de frecvenţa sinuciderilor), pe de alta graba de a se 
bucura de viaţa şi aşa prea scurtă. Acea „Miss” cu buze bine 
conturate, sprâncene arcuite, subţiate cu penseta, gene lungi, 
grele de rimel, şi cârlionţi pe tâmple, gen Marlene Dietrich, 
Greta Garbo sau alte apariţii din filme, cu faţa rotundă şi 
zâmbet angelic, era „la jolie dame en détresse”, urmărită de 
uriaşul cel bogat şi urât, dar de pe-acum destul de îndrăzneaţă 
încât să-şi emancipeze inima iubind. 

Cum arăta Magda, studentă, în toamna anului 1934? 
Fotografiile şi descrierile contemporanilor diferă până la 
contrast. Unul o vedea „fiinţă de o rară delicateţe sufletească şi 
trupească, având o sănătate şubredă, dar şi o mare dorinţă de a 
trăi”1, altul, „înaltă şi voinică, cu cozi negre şi groase, lăsate pe 
spate, cu faţa albă şi plină - ce strălucea de sănătate.”2  
 

                                                 
1Traian N. Gheorghiu, „Miercurile de la Însemnări ieşene”, Junimea, 1980.  
2Dorel Elefterescu, „Amintiri despre Magda Isanos”, 1960, dactilogramă.  
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Mai bine se descrie ea însăşi, sub chipul unei studente 

oarecare, abia coborâtă din trenul de Chişinău, gata să urce 
„calea regală” a Iaşului: „are un taior nou şi o servietă la fel, îşi 
întoarce faţa la dreapta şi la stânga, şi, cu mândrie şi cu 
entuziasm, ea strigă din ochi tuturor: sunt studentă!”1 Apoi, „în 
neprimitoarea cameră mobilată stă pe marginea patului şi nu 
poate dormi; îşi aminteşte de grădina de-acasă...” „La 
Universitate, a doua zi totul e copleşitor... larma, zidurile prea 
înalte, îndrăzneala viitorilor colegi. „ „Desigur, i se face curte, 
chiar dacă nu-i frumoasă, e tânără. Studenţii îi fac loc lângă 
dânşii...” Ea „priveşte drept la oameni ca şi cum le-ar spune: 
Eu am să înving.” 
 

 
 

                                                 
1 Magda Isanos, schiţa „Studenta”, în „Cîntarea munţilor”, BPT, 1988, 
Editura Minerva, Bucureşti. 
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Magda şi Silvica, studente, la Iaşi 

 
Faţada Universităţii Mihăilene se desfăşura simfonic, 

impresionându-i pe noii veniţi, rătăciţi între feţe necunoscute, 
în căutarea afişierelor cu anunţuri şi orare. În anul acela, 1934, 
cursurile  s-au deschis pe 29 octombrie, la 10 dimineaţa, cu un 
serviciu religios şi lecţia inaugurală.  

Corpul profesoral era alcătuit din „cariatide” pe măsura 
„zidurilor prea înalte”: doctorate străine, nume prestigioase, 
încărcate cu lauri academici sau lauri pur şi simplu, pentru 
eroismul din război. La Filozofie, Ion Petrovici preda Istoria 
filozofiei moderne şi Logica, la Sociologie şi Etică, Petre 
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Andrei a impresionat-o prin darul de a vorbi, Al. Claudian îl 
suplinea pe Şt. Zeletin la Introducere în filozofie; la Drept, erau 
Traian Ionaşcu (Drept civil), Ion Coroi (Drept roman şi 
Papirologie), Gh. Berechet (Istoria dreptului vechi românesc), 
Neculai Buzea (Dreptul penal), majoritatea cu doctorate şi 
licenţe în Franţa. Totuşi, unii deplângeau decăderea 
învăţământului ieşean, departe de culmile din alte vremuri, iar 
Magda a fost dezamăgită de distanţa existentă între studenţi şi 
profesori, care i s-au părut „leneşi”, nepunctuali. 

Locuia pe aleea Principesa Maria nr. 10, la o mătuşă din 
partea tatălui, Olga Călinescu, familie cu cinci copii, din care 
patru fete; era singurul detaliu care-i amintea de casă, în mediul 
străin. Îi era dor de Costiujeni, le ruga pe surori să-i scrie, cu 
multe amănunte, fiecare pe rând.  

Pe de altă parte, explorase posibilităţile oferite de Iaşi: 
berăria „Azuga”, seratele de la „Bragadiru”, cinematografele, 
Copoul. Era însoţită seara în oraş de „prietenul de la mare” ori 
de foste colege, cunoştinţe mai vechi. După o anumită oră, 
mătuşa Olga încuia uşa principală; Magda, care venea târziu, 
bâjbâia pe-ntuneric după cheia de la uşa din dos, şi, uneori, 
dădea nas în nas cu unchiul, sosit şi el după „ora stingerii”. 
Convinsă că Magda oferea „un exemplu negativ” fetelor ei, 
mătuşa o certa şi o „raporta” părinţilor. Magda încerca s-o 
împace spunându-i că va intra în istoria literaturii române, şi, 
peste ani, pe casa ei va fi pusă o placă: „Aici a locuit marea 
poetă... la mătuşa ei, Călinescu Olga”.  

Părinţilor, le scria, în replică la plângerile mătuşii, că, 
după atâtea cursuri, seminarii şi lucrări, după Bergson, 
Durkheim, Spinoza, Kant, Schopenhauer, Descartes, A. Comte, 
John Stuart Mill, n-avea cum să-i mai ardă de petreceri, simţea 
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însă nevoia de societate şi de puţină relaxare. Încă elevă, 
tipărise poezii, în 1932, în revista „Licurici” a Liceului de 
băieţi „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Chişinău, iar în 
primăvara acelui an, 1934, în revista Şcolii Eparhiale, 
„Ghiocei”, dar nici versurile, nici ieşirile in oraş nu o 
împiedicau să-şi vadă, spre liniştea părinţilor, de cele două 
facultăţi. 

Nu peste mult, însă, poezia şi cărţile aveau să-i rămână 
singurii prieteni, într-o vreme „mohorâtă şi laborioasă”, în 
oraşul dezolant, toamna, pe ploaie, cu zgomotul asurzitor al 
apei în burlane; în timp ce „norodul cel vesel al studenţimii” 
cobora ca de obicei la vale, spre oraş, grăbindu-se la vreo 
serată sau la un spectacol, doar ea, pentru că n-avea o sută de 
lei în manşon, va urca la deal, spre casă, unde-o aşteptau 
camera mobilată şi noaptea de insomnie.  

În primele luni ale vieţii de student, „până la Paşti”, 
Magda avea de gând, după cum spune într-o scrisoare, să fie 
„rezervată”, „dacă nu chiar timidă şi sălbatecă”, până avea să 
afle „în ce ape se scaldă lumea pe-acolo”. „Cercurile 
studenţeşti de-aici au şi’nceput seratele la Bragadiru, le scria ea 
părinţilor, la 11 noiembrie 1934, ieri seară cineva mă invita şi 
pe mine - dar ideea nu mă tenta deloc şi-am refuzat. În schimb 
mă duc la cinematograf - beau uneori bere la Azuga şi alteori 
mă plimb...”; „...n’am fost încă niciodată la teatru şi la 
cinematograf doar de câteva ori - au fost multe serate 
studenţeşti, dar nu m’am dus că n’am avut chef şi rochie 
potrivită...” spunea în scrisoarea din 3 decembrie 1934. 
Cinematograful, uneori cu bilete de favoare de la Nicu 
Călinescu, şi plimbările cu sania erau pe atunci singurele 
distracţii; ea le considera necesităţi, nu simple fleacuri. 
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Abia în primăvara lui 1935, prin februarie, apare într-o 
scrisoare un pasaj din care se vede că ieşise din „rezerva” 
impusă. „Ca să mai uit de mizerii m’am dus la o serată a 
studenţilor Lăpuşneni şi m’am amuzat oarecum; era lume 
cunoscută, am dansat şi am discutat...”   

La restaurantul-berărie „Bragadiru”, din Piaţa Unirei nr. 
7, într-o seară de la începutul primăverii 1935, cel mai probabil 
spre finele lui februarie; undeva, printre studenţi, era o fată 
mică de statură, brunetă, cu ochi mari, strălucitori. E uşor de 
închipuit seara: aerul ceţos acoperind pantele oraşului, cu 
faţade în diverse nuanţe solare, o stea ivindu-se prin aburii deşi, 
tremurul copacilor care se temeau parcă să nu cadă în cer.1 
Magazinele de pe Ştefan cel Mare îşi trăgeau obloanele, în 
schimb lampagiul aprindea felinarele, iar ferestrele luminate, la 
restaurante şi berării, se abureau. Magda mergea dreaptă, cu 
fruntea sus, cu mâinile-n manşon, dar zâmbetul uşor ironic de 
pe buze îmblânzea îndrăzneala ţinutei.  

Cum era îmbrăcată? Mi-o imaginez în rochia de culoarea 
vişinei putrede, a cărei preferinţă mi-a lăsat-o moştenire, la gât 
cu un guleraş alb, podoabă simplă şi întineritoare, dacă o fată 
de nouăsprezece ani mai are nevoie de întinerire. Părul tuns 
scurt şi-l buclase acasă, îşi făcuse singură manichiura, se 
pudrase şi se rujase: o ieşire în oraş la dans era, şi după regulile 
severe ale gazdei ei, o ocazie deosebită. Cum fardul nu intra în 
vederile părinţilor ca necesar, nici măcar convenabil unei fete 
(„or să ţi se învineţească buzele, or să-şi piardă culoarea, cea 
mai frumoasă faţă e aceea pe care o ai de la natură”), probabil 

                                                 
1  Magda Isanos, poezia „Amurg”, în „Iaşul” VIII, II, nr.532/luni 25 
Decembrie 1939. 
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că şi-l cumpărase la Iaşi, în vreo prăvălie unde mirosul 
vopselurilor se învălmăşea cu parfumurile, de pildă „La 
Marinarii”, nume nostim prin dezacord cu marfa, de pe str. 
Anastasie Panu nr. 33.  

Şi, în primul rând, era veselă, ceea ce făcea, într-adevăr, 
parte din frumuseţe. Dansa cu uşurinţă tango şi foxtrot, 
valsurile se mărginea să le asculte. În braţele cui dansa? Pe ce 
melodie? Poate era „Zaraza” ori alta la modă, „Glasul roţilor de 
tren”, „La fereastra unde doarme o pisică”, „Poate cânţi şi tu 
aceeaşi melodie”...? Ale cui erau braţele? Silueta cenuşie, fără 
faţă şi nume, s-a estompat, lăsând-o să danseze singură. 
  Au mai fost ieşiri în oraş, dar despre dans nu se mai vorbeşte 
nicăieri în scrisorile ei. După venirea la Iaşi a Silviei, sora ei, 
Magda le scria părinţilor la 20 octombrie 1937: „Silvica e 
foarte veselă, am fost la cinematograf şi-am văzut un film 
frumos. Astă seară intenţionăm să ieşim iar în oraş ca 
s’ascultăm o orchestră nouă care-a venit la Corso...” „Corso”, 
cofetărie, restaurant de lux, la parterul palatului Jokey-Club, pe 
strada Carol, era cel mai elegant local din Iaşi; ducând-o acolo, 
Magda spera ca Silvia să-şi mai „dreagă” impresia despre urbe 
şi să uite de dorul de casă. „La dolce vita” dintre războaie. 
  Berăria „Bragadiru” avea să-şi continuie serile muzicale şi 
dansante. În mai 1938, un anunţ în ziarul „Iaşul” vestea că 
acolo concerta „orchestra profesorului Ciorăscu” „ansamblu de 
prim rang”, „diseur” fiind „simpaticul Burduja”; poate acelaşi 
ansamblu şi acelaşi solist ca în primăvara lui 1935. Dar în mai 
1938, Magda nu mai avea nevoie de muzici pentru a-şi ridica 
moralul: trăia o vreme fericită, cupola vieţii, încât ea, cea 
mereu cu gândul la „mai sus”, scria acasă aceste rânduri care 
nu-i seamănă: „Atâta fericire poate supăra pe Dumnezeu.”  
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NUNTA 

Martorul meu târziu 1  povesteşte: în toamna sau iarna 
1937-38, Magda l-a poftit la masă într-o duminică, să-i prezinte 
pe cineva: „L-am cunoscut la Însemnări ieşene... Ai să vezi, e 
foarte cult, un causeur formidabil!” Duminică, s-a dus în strada 
Dimitrie Greceanu; Magda întinsese masa punând la bătaie 
cuprinsul unei lădiţe cu provizii de-acasă. (Acceleratul 
Chişinău-Bucureşti făcea o oră şi ceva până la Iaşi, în lădiţa de 
la Costiujeni, „nu apucau să se răcească pârjoalele”.)  

Cel prezentat i-a făcut o impresie excelentă. Lucrurile s-au 
complicat abia mai târziu, când, înştiinţată despre planurile de 
căsătorie, Eliza a sosit la Iaşi, „ca orice mamă normală”,2 şi a 
vrut să afle „cine-i” el, „de unde-i”, „ce face”, „cu ce s-ocupă”, 
„din ce trăieşte”, „din ce-o să trăiţi”: a constat cu uimire că, în 
afară de superlative, lacrimi şi declaraţii de dragoste („îl 
iubesc, cum era să-l întreb ce studii are?”) nu exista răspuns.  

La scurt timp, a urmat vizita la Costiujeni, cu prezentarea 
în faţa familiei. Între patru ochi, retraşi, masculin, în birou, 
Mihai Isanos l-a sfătuit pe pretendent să-şi ia o slujbă, oricare, 
chiar şi de ochii lumii, pentru a astupa gurile bârfitoare, „Că 
mie, fără să fiu cu-adevărat bogat, îmi merge vestea că sunt, şi 
o să zică lumea că te-ai însurat ca să te ţin eu.”  

În alt „tête-à-tête”, de astă dată cu martorul meu târziu, 
Mihai Isanos l-a întrebat ce părere are de alegerea Magdei, 
mărturisind că, deşi pretendentul îi făcuse impresie bună, avea 
totuşi o obiecţie, din delicateţe nu i-a putut-o spune direct, era 

                                                 
1 Doctorul Gheorghe Ţepuşel.  
2 Elisaveta Isanos-Botez, Memorii. 
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de la sine înţeles că se baza în chestiunea asta pe mijlocirea lui. 
Oricât de multe ai ştii, ca autodidact, spunea, în lumea noastră 
meschină şi superficială nu poţi să răzbaţi şi să te menţii fără o 
bucată de hârtie: atestatul de studii. Sigur, extrem de mulţi au 
diplome în loc de cunoştinţe, dar pentru cel care ştie fără să le 
aibă, situaţia este mai complicată, „haiducia şcolară”, amendată 
social, îl scoate din rând, îi răpeşte şansele de afirmare, 
punându-l, chiar şi printre cei apropiaţi, în situaţii jenante. Nu 
mai departe decât în familia lor, soţul Lenei Alistar, profesorul 
de matematici Romanescu, obsedat de impostori şi plastografi, 
avea obiceiul, la sindrofii şi mese, să se intereseze de diplomele 
celor de faţă şi chiar să le ceară spre examinare. Era, aşadar, de 
dorit ca mirele, deşi ştia cât pentru şapte diplome, să aibă totuşi 
una. Întors la Iaşi, martorul le-a spus lui Zebi şi Magdei ce 
condiţie punea tatăl ei.  

Aşadar, pentru a avea deplina binecuvântare a „regelui”, 
mirele trebuia să treacă prin două încercări: să-şi caute slujbă, 
greu de găsit când Iaşul gemea de şomeri, şi să bată drumul 
şcolii pentru patalama. Slujbă, cu chiu cu vai, a găsit: întâi, 
muncitor la o ţesătorie; prost plătit, a renunţat repede („mai 
mult strica hainele”, a zis, maliţios, „regele”); apoi gazetar la 
ziarul „Iaşul”, unde primea săptămânal o sumă rezonabilă. 
Pentru a aduce la buget un ban în plus, Magda, „într-un elan de 
gospodărie”1 , s-a apucat să gătească şi i-a luat cu masa în 
pensiune pe Al. Bârlădeanu de la Universitate, pe Traian 
Gheorghiu de la „Însemnări ieşene” şi alţii.  

După cununia civilă, alaiul, în frunte cu mirii şi martorii, 
George Lesnea şi Marin Călinescu (nenea Nicu), s-a dus la 

                                                 
1 Elisaveta Isanos-Botez, op. cit.  
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crâşma lui Balcu, în colţul străzii Sf. Haralambie cu Sărăriei, 
loc de întâlnire al studenţilor din zonă. Cârciuma, intrată în 
pământ, cu pereţii înclinaţi, părea copleşită de vechime: câteva 
trepte până la uşa cu geam, o sală joasă afumată de ţigări şi de 
lămpi cu fitil; apoi separeul, rezervat favoriţilor casei. Vinul 
era ieftin şi bun, atmosfera veselă, iar patronii se purtau cu 
oaspeţii ca şi cum ar fi avut o secretă legătură de rudenie. 

 

 
Magda Isanos şi Eusebiu Camilar în 1938 
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În 13 mai 1938, într-o vineri, ziarele vorbeau despre 
războaie şi revolte: la Vladivostok se răsculase un regiment de 
infanterie, în Brazilia era o revoltă fascistă, în Spania şi în 
China (pe frontul japonez) se duceau lupte crâncene. La 
Bucureşti se sfârşeau funeraliile lui Octavian Goga, la Roma, 
Hitler lua parte la mari manevre aeriene şi se fotografia cu 
Mussolini pe plaja de la Curtore. Iaşul dormita, copleşit de 
oboseala post-festum a zilei de 10 Mai: pe marile clădiri se 
uscau ghirlandele de brad, becurile în culorile naţionale se 
stinseseră, odată cu ecourile retragerii cu torţe, din Piaţa 
Unirei.1 

Pentru ea, era o noapte de insomnie, dar nu ca altădată, 
de tristeţe şi zbucium, ci de prea multă fericire. O noapte care 
trecea, căreia i-ar fi spus, fără şovăire: „Opreşte-te!” „Eu sunt 
foarte fericită”, scria către cei de-acasă, „cred că nu e exagerat 
să spun că ne iubim în fiecare zi mai mult... Ne-am pus 
verighetele, ne stau foarte bine, nici largi, nici strâmte... Zeby 
îmi aduce flori din oraş, îmi lustruieşte pantofii, şi nu mă lasă 
să fac treabă, de parc’aş fi o principesă în exil. Câteodată mi-i 
frică. Atâta fericire poate supăra pe Dumnezeu.” Nu putea 
dormi de teamă că binele în exces va enerva Cerul. Şi nu ştia 
câtă dreptate avea. 

În septembrie 1939, a sosit „ordinul verde”: „caporalul 
Camilar Eusebie” să se prezinte la regimentul 37 infanterie, din 
Botoşani. La 1 septembrie, Hitler invadase Polonia. A plecat, 
cu moralul la pământ. Ea l-a urmat după scurt timp, gata să dea 
chip cuvintelor „merg cu tine până la capătul lumii”. Dacă 
regulamentele militare ar fi permis, bucuroasă ar fi mers cu el 

                                                 
1 Ziarele.  
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nu numai în concentrare, ci şi pe front. S-a făcut luntre şi punte 
să-i obţină învoirea de a dormi în oraş, şi spera să poată rămâne 
împreună, dar, după şase zile, regimentul a primit ordinul de 
plecare. I-a cumpărat bocanci, castron, moletiere, o provizie de 
ţigări, cărţi poştale şi lame de ras; înainte de a porni spre gară, 
i-a dat ultimii ei bani. Prima carte poştală de la el avea să 
sosească foarte curând, de undeva, de la graniţa de nord. 
   
 

REFUGII 

Pe un acoperiş de casă aterizase un vagon de tramvai, 
peste tot - morţi înşiraţi pe străzi, mai ales copii, acoperiţi cu 
ziare. Aşa arăta centrul Bucureştiului după bombardamentul 
american de la 4 aprilie 1944.  

Ziua începuse ca orice altă zi, gazetele dădeau 
comunicate despre operaţiunile militare: „lupte cu caracter 
alternativ” în partea de mijloc a Basarabiei şi străpungerea în 
câteva puncte a frontului de pe Prut.  

O pagină de duminică, artistico-feminină, îşi sfătuia 
cititoarele cum să-şi amenajeze „căsuţa de la ţară” în caz de 
evacuare: înveselind-o cu cretoane imprimate cu dungi, stele şi 
mai ales cât mai multe flori, o pajişte verde înflorită, crengi 
graţioase, buchete; se mai puteau adăuga şi perne de diferite 
nuanţe, dar nu era recomandabil să fie transportate serviciile de 
masă şi bibelourile preţioase.  

Se pare că puţini luau în serios înştiinţările în chenar, la 
vedere: „Verificaţi-vă camuflajul!” „Nu vă atingeţi de obiectele 
găsite!” „Un nou semnal de prealarmare prin sirene”. Ultima 
apăruse pe 3 aprilie: lumea era avertizată că, după 
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„prealarmare”, trebuia să  s-aştepte la un atac aerian în 
următoarele douăzeci de minute; însă cei mai mulţi reţinuseră 
doar că urma să aibă loc un exerciţiu, „pentru familiarizarea cu 
noul semnal”.  

Pe la 12, în casa din strada Popa Nan 49, fetele Isanos 
învăţau pentru examene; când a început să sune alarma, au 
crezut că era „o repetiţie generală”. Totuşi, s-au îmbrăcat gros 
şi au intrat în adăpostul săpat în curte, un şanţ acoperit cu 
scânduri.  

Curând, au început să se audă bufniturile bombelor şi a 
venit din om în om vestea că era un bombardament adevărat, 
cerul s-a umplut de avioane: formaţii de câte 54 de 
bombardiere, în frunte cu un avion de comandă; la semnal, 
întreaga escadră lansa simultan încărcătura, acoperind zona cu 
un covor de bombe. 

Tremurau în adăpostul umed, aşteptând cu sufletul la 
gură să se termine; dinspre centru veneau veşti îngrozitoare. Un 
prieten de familie, doctorul Vasiliu, a sosit cu maşina, să-i 
scoată din Bucureşti. Au părăsit Bucureştiul în aceeaşi zi: 
Magda (cu mine) şi două din surori, Veronica şi Elisaveta; 
două ore a durat până au ieşit din oraş, strecurându-se pe 
străzile blocate de dărâmături; culoarea maşinii, un Ford 
Taunus kaki, i-a ajutat: mergând în urma Salvărilor şi a 
maşinilor armatei, era lăsată să treacă la barajele din zonele 
lovite de bombe. Distrugerile erau teribile, ca şi numărul 
morţilor, bombardamentul a fost în plină zi, lumea circula pe 
străzi, iar la primele valuri de avioane, mulţi au ieşit din case, 
curioşi să vadă ce se-ntâmplă.  

 În casa din satul unde fuseseră repartizaţi, camera nu 
fusese încălzită toată iarna, când s-a făcut focul, a ieşit fum, 
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Magda, grav bolnavă de inimă în urma unui reumatism 
poliarticular, se sufoca, a trebuit deschisă fereastra, şi odaia s-a 
răcit din nou. Duceau o viaţă monotonă, întreruptă de alarme: 
valurile de avioane, pe deasupra satului în drum spre Bucureşti, 
îşi aruncau în trecere butoaiele goale de benzină. Casa, din 
satul Costeşti de Argeş, la aproximativ zece kilometri de 
şoseaua Piteşti-Craiova, într-o zonă de dealuri joase, era situată 
între două cârciumi care se concurau muzical, baia era la 
butoiul cu apă de ploaie de sub burlan, iar adăpostul - sub 
şopron. 

În iunie, Silvia, sora Magdei a renunţat la postul de 
internă în Bucureşti, pentru cel de medic de circă într-o 
comună, tot din Argeş, Drăganu, situată pe şoseaua spre 
Râmnicu Vâlcea. Au plecat din Costeşti cu două căruţe 
(baloturi cu haine de iarnă şi cărţi de medicină). La Drăganu au 
închiriat o cameră în casa unui om înstărit; în spatele casei, 
grădina se prelungea pe panta unei culmi împădurite. Era, 
incredibil de linişte „ca’n rai”: fără alarme, nu se vedeau 
avioane trecând, gazeta sosea doar o dată pe săptămână, iar 
ştirile mai importante le spunea în mijlocul satului un vătăşel 
de la primărie, după ce suna din trâmbiţă să adune lumea. 

Soţul Magdei, aflat cu regimentul la Balş, venea la 
Drăganu de câte ori „scăpa” în permisie. Îşi făcuseră sălaşul de 
scris în grădina lui Meleacă: patru pari şi o scândurică - 
scaunul, alţi pari, mai înalţi, şi o scândură - masa. Cum Magda 
nu putea să urce singură panta, o ducea el în braţe; ea scria 
acolo câteva ore, în vremea asta el lucra în odaie (sau invers, 
lucra ea în odaie şi el urca în grădină). La urmă, îşi citeau şi 
criticau; Magda insista ca el să taie lungimile: un mare scriitor 
trebuie să aibă curaj să taie ce a scris, pentru a obţine o strofă 
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sau un singur vers, ea scrijela multe pagini cu linii 
perpendiculare. Se petrecea ceva uimitor: el se târguia, dar nu 
pentru paginile lui, ci pentru ale ei, insistând întru „iertarea” 
unor pasaje frumoase; ea le zvârlea, el le strângea şi le păstra. 

Mă uit la „Manuscrisul de la Drăganu”, un dosar-mapă, 
verzui, cuprinzând foi ca de maculator. E dintre puţinele 
manuscrise care au supravieţuit. Sub unul din poeme, e scris de 
mâna ei: „12 iunie 1944, Drăganu Argeş”. Printre poezii, 
fulgeră câte o frază care nu ştii ce e, vers sau însemnare de 
jurnal: „Plină de bucurie m’am deşteptat: Mai am o zi.” Ca şi 
cum ar fi primit în dar ce alţii consideră de la sine înţeles şi 
cuvenit: o zi de viaţă.  

În iunie, grădina lui Meleacă mirosea a iarbă cosită, câte 
o adiere mai rece venea dinspre deal, un foşnet ritmic, ca un 
zgomot de vâsle; ea nota: „Mă bate’n faţă răcoarea morţii,/ 
S’au fost deschis canaturile porţii,/ Văd întunericul./Vâsleşte, 
vâsleşte puternicul/ Charon, aud lopeţile,/În urma mea rămân 
dimineţile.”  

De-atâtea ori invocată, încă din copilărie, alternativă la 
suferinţă, moartea n-o înfricoşa. Timpul trecea încet, furişat, 
ultimul rest de lumină, picătură gata să cadă, era de forma 
inimii ei. Întinsă pe patul de campanie al tatălui ei, cu pânza 
decolorată de ploile de la Mărăşeşti, Magda se uita la dealul din 
faţă: ar fi vrut să ştie ce era dincolo, însă n-avea cum. Putea să 
fie orice: alte dealuri, un sat cu case risipite larg pe pante, o 
fâneaţă, un râu, o altă localitate, deocamdată neinteresantă din 
punct de vedere strategic...  
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FAŢA NECUNOSCUTĂ A MAGDEI ISANOS 
 
 

 „Căci eu ştiu că sunt mulţi dintre noi care se tem a-şi 
arăta fondul curat, idealist numai pentru a nu părea, în ochii 
celor mai mulţi, naivi, nepricepuţi în lupta vieţei. Dar această 
luptă a vieţei ce rost mai are, dacă asemenea animalelor nu 
ne-am gândi decât să ne hrănim, să ne păstrăm şi să ne 
continuăm fiziceşte?” 

(Magda Isanos, 1944, ciorna unui discurs) 
 

Pentru cei mai mulţi dintre cititorii ei, Magda Isanos este 
numai poeta „Macilor”, a „Toporaşilor”, a crengilor înflorite de 
cais; puţini pot să şi-o închipuie în altă ipostază, aceea a 
luptătoarei care a fost, de fapt, toată viaţa, fie în apărarea unor 
nedreptăţiţi, fie pentru o cauză pe care o credea dreaptă.  Dacă 
puterile fizice-i lipseau, îi rămâneau în schimb alte resurse: 
citea gazetele, scria articole, crezând cu naivitatea celui curat 
că lumea era însetată de adevăr şi dreptate. Nu putea să-şi 
închipuie că după coşmarul războiului oamenii vor continua să 
fie ca înainte, că lumea s-apropia cu paşi repezi de un alt 
coşmar, ţesut din minciună. Sunt momente (poate că fiecare 
generaţie îl are pe al ei) ca o ieşire pe brânci din purgatoriu 
spre stelele eliberate, când prima reacţie a unui suflet cinstit nu 
poate fi decât făgăduinţa că lumea nu va mai greşi şi nu va mai 
lăsa nici pe alţii să risipească zestrea purităţii redobândite. 
Pentru că răul poate oricând să reînceapă, de la ceva în 
aparenţă mărunt, chiar şi de la o „eroare” strecurată într-un 
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ziar. Şi iată ce găsea în „Scânteia”, unul din primele numere, 
având portretul lui Lenin pe prima pagină:  

 „Strigoii n’au ce căuta în Moldova! Când Armata 
Roşie eliberatoare s’a apropiat de Moldova şi apoi, trecând 
peste Prut, a atins Carpaţii, când hoardele naziste fugeau în 
debandadă jefuind şi incendiind totul în urma lor, slugile 
vânzătoare de ţară ale lui Hitler s’au refugiat din faţa mâniei 
poporului şi măsurilor militare. Şi toţi cei ce jecmăniseră pe 
muncitori şi ţărani, toţi cei ce înjosiseră numele de român în 
Moldova, toţi cei ce torturaseră şi uciseseră pe patrioţi şi 
comunişti au pornit-o în bejenie, vărsând lacrimi amare de 
despărţire şi jale. Cum îi mai durea inima după averile 
agonisite din jaf. Cum li se sfâşia sufletul după bătrâni arşi 
de vii, după femeile siluite, după copiii aruncaţi pe stradă, 
după tinerii executaţi la stâlp! Dar au plecat – şi poporul a 
respirat uşurat ca un om care se trezeşte dintr’un coşmar 
îngrozitor. S’au adunat ţăranii, s’au întrunit orăşenii şi au 
ales în modul cel mai democratic primari, prefecţi, 
administratori etc., dintre cetăţenii patrioţi hotărâţi şi 
energici. Aceştia au funcţionat cu rezultate excelente, 
lucrând operativ, energic cu iniţiativă. Moldova începea să 
întinerească. Dar aceiaşi inşi cari încercaseră să oprească 
istoria în loc, aceleaşi figuri înţepenite în trecut, aceiaşi cari 
patronează agitaţia pronaziştilor camuflaţi, încearcă să 
împiedice, să se pună în calea voinţei norodului. Şi a fost 
dată poruncă să se întoarcă îndărăt cioclii răposatului regim 
antonescian, toţi legionarii şi naziştii acoperiţi. E în zadar! 
Strigoii n’au ce căuta în Moldova. Poporul nu vă vrea, vă 
urăşte. De ce aţi fugit? Sunteţi vinovaţi!” 
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Ce trebuie să fi simţit citindu-l e lesne de înţeles. Ea 
însăşi era dintre „strigoii” cărora autorul le interzicea, în 
numele unei pretinse dreptăţi, întoarcerea acasă, împreună cu 
toţi ai ei, părinţi surori, refugiaţi de asemenea din calea 
frontului. Dar se întreba: poate că autorul nu cunoştea 
realitatea? La urma urmei, nu era vina lui că nu era moldovean 
şi nu ştia cum a fost. Îi trebuia, deci, o replică, în care lucrurile 
să fie puse la punct. Şi s-a aşternut pe scris: 

„Cetim cu surprindere în Scânteia No. 18 an I din 8 X 
944, un articol întitulat: 'Strigoii n’au ce căuta în Moldova'. 
Din rândurile groase şi fără iscălitură reesă lucruri 
neadevărate, probabil autorul nu-i moldovean, nu cunoaşte 
cum s’a petrecut refugiul nefericiţilor locuitori ai provinciei 
greu încercată de războiu şi ceiace este mai trist, a scris 
înainte de-a se informa. Socotindu-l de bună credinţă vom 
căuta să-l lămurim, întrucât suntem unul din cei care 
cunoaşte, întâmplător, lucrurile. N’au fugit din Moldova 
numai: „slugile vânzătoare de ţară ale lui Hitler care se 
refugiau din faţa mâniei poporului”. /.../ Iar cei care fugeau 
în momentul apropierei iminente a frontului erau în marea 
lor majoritate oameni necăjiţi, funcţionari mici, cu’n salar de 
mizerie, muncitori şi ţărani îngroziţi nu de judecata 
poporului ci de războiul care urma să se dea peste capetele 
lor, în clipa imediat următoare când Moldova devenea teatru 
de războiu. Au fugit de groaza morţii în trenuri descoperite, 
îngrămădiţi, era încă iarnă şi-au călătorit săptămâni de zile, 
deasupra lor ningea şi ploua; copiii îngheţau şi erau svârliţi 
ori îngropaţi pe marginea terasamentului. Femei gravide-au 
născut în vagoane de marfă, bătrâni au murit, neputând 
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îndura oboseala. Am fost între ei, i-am văzut. Nu erau 
profitorii regimului, ci victimele lui, nu plângeau averi 
agonisite prin crimă, ci bunuri modeste, fructul unei vieţi de 
trudă. După ce-au ajuns la destinaţie, toţi aceştia şi încă un 
număr de nu ştiu câte mii de premilitari ridicaţi cu forţa au 
devenit cerşetori. Căci stăpânirea se interesa prea puţin de ei. 
Funcţionarilor li s’a plătit (la unele instituţii) leafa pe trei 
luni cu titlu de împrumut; însă liberii profesionişti, micii 
proprietari şi negustori, muncitorii – au rămas la voia 
întâmplărei. Nu putem şti câţi au murit în mizerie şi câţi se 
mai sbat încă nădăjduind că se vor întoarce într’o zi acasă. 
Aceasta fiind realitatea, ar fi fost bine ca autorul articolului 
„Strigoii” să pomenească şi de aceşti năpăstuiţi, victime-ale 
măcelului dezlănţuit de nebunia nazistă. Alături de înfierarea 
funcţionarilor venali, a îmbogăţiţilor şi profitorilor de tot 
felul, înfierare pe care-am fi voit-o mai precisă, cu nume, 
căci sunt nume de toţi cunoscute, să se ridice un glas şi’n 
apărarea celor care, în pragul iernei, printre străini, fără 
bani şi fără haine se sbat să găsească mijloace de transport 
şi-un sprijin cât de mic pentru a reveni la gospodăriile lor. 
Scânteia, ziarul partidului comunist care luptă pentru 
dreptatea tuturor năpăstuiţilor, nu poate să nu aibă un 
cuvânt de spus şi în această tragică chestiune – a întoarcerei 
moldovenilor la vetrele lor. Căci îmi închipui că nimenia nu 
va avea îndrăzneala să susţie că noi toţi moldovenii fugiţi din 
faţa războiului pustiitor suntem fascişti, îmbogăţiţi de război 
sau mai ştiu eu ce criminali care ne’ngrozim de judecata 
poporului…” 
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Cum era să-şi închipuie că pe autorul anonim din 
„Scânteia” nu adevărul îl interesa, ci propaganda? De altfel, 
toate aceste prime numere ale ziarului foşgăiau de îndemnuri la 
răzbunare, şi se practica înfierarea „în bloc”, iar numărul de 
miercuri 11 octombrie 1944 anunţa profetic: „Se crapă zorile 
unei zile mari”. Ce mai conta, pe lângă asta, o „mică 
minciună”?  

Speranţa? Nu putea să fie decât una singură: aceea 
întrupată în tineri şi copii. Printre strigătele de ură, mai 
răzbătea uneori din ziare şi câte un asemenea glas. În numărul 
de duminică 8 octombrie 1944, din „Semnalul”, "cotidian 
independent al democraţiei româneşti", director Sebastian 
Şerbescu, la rubrica „Vorbe de clacă”, Magda citea următoarele 
rânduri, „aduse de un palid şi frumos adolescent, aproape 
copil”, „cu o stângăcie şi o puritate de atitudine de-a dreptul 
mişcătoare”, rânduri pe care redactorul le-a reprodus fără a 
schimba „nici o virgulă”.  

„Războiul e pe sfârşite. Câţi nu se’ntreabă astăzi: ce-a 
fost?!…Ce-a rămas? Câţi nu lipsesc dela apelul colectivităţii, 
loviţi de secera neândurătoare a morţii? Atâţia ani de muncă 
deveniţi nefolositori prin flagelul războiului! Atâtea suflete 
omeneşti dispărute, atâtea bestialităţi şi distrugeri inutile. Ce-
a ajutat munca grea a atâtor oameni pentru progresul 
civilizaţiei şi al ştiinţei când în patru ani de măcel, oamenii 
au scos la iveală instinctele lor animalice ascunse şi au 
răsturnat toată temelia umanităţii? Generaţia de acuma, 
peste câţiva ani se va irosi şi generaţia care vine la frânele 
omenirii, suntem noi, copiii de astăzi. Cu toată vârsta 
fragedă, noi, copiii bătrânului continent, n’am fost lipsiţi de 
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ororile războiului. Am suferit, am îndurat împreună cu „cei 
mari” toate cruzimile, am fost îngrădiţi în limite forţate, ne-
am întrebat ca toţi ceilalţi: 'Când va veni oare clipa 
libertăţii?' Ne-am strecurat în mijlocul clocotului prin cărări 
întunecate şi spinoase, spre a ne cunoaşte pe noi înşine mai 
bine şi a ne cultiva. Ne-am mirat şi speriat de răutatea 
oamenilor şi am aflat uimiţi că scopul actelor sălbatice şi a 
întregului războiu feroce este fericirea generaţiei noastre. 
Pentru fericirea noastră au fost îngropaţi oameni de vii, au 
fost sfârtecate suflete nevinovate, au fost distruse opere de 
artă. Acei care au condus atrocităţile acestui războiu ce a 
frământat omenirea, au proclamat că tot rostul acestui 
sângeros flagel este asigurarea unui trai mai fericit pentru 
noi. Pentru fericirea noastră trebuie să se sbată omenirea în 
sânge şi tot pentru aceasta, a fost umanitatea renegată.  Noi 
ne întrebăm: fericirea noastră are nevoie de aşa crude 
sacrificii? Înălţarea generaţiei care vine, trebuie făcută pe 
piedestalul cruzimii, uitând toate principiile omeniei? Ne 
vedem mâinile albe, nevinovate, de copii şi privim braţele 
pline cu sânge omenesc, ale celor cari vor să ne făurească 
fericirea! Privind urmele cruzimii bestialice, hotărârea 
noastră n’are nici o şovăială. Refuzăm asemenea fericire, 
ieşită din sânge. Refuzăm o asemenea viaţă „înălţătoare” 
înfăptuită prin cele mai crude atrocităţi.(s.a.) Repet, peste 
câţiva ani generaţia noastră va fi angajată să participe la 
destinul omenirii şi… ce vom găsi? Şiruri omeneşti rărite de 
biciul morţii, urmele nimicirii rămase ca un deget întins spre 
acuzarea umanităţii! Iată fericirea!/.../ Din această fericire 
izvorăşte instinctul de criminal şi de-aceea, noi generaţia care 
vine o refuzăm”. (Semnat: Alexandru Dinescu) 
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Răspunsul Magdei a venit imediat, plin de pasiunea cu 
care se angaja întotdeauna în apărarea unei idei: 

„Am citit în 'Semnalul' un articol al unui tânăr de 
paisprezece ani; de fapt nu era un articol ci mai de grabă un 
strigăt se revoltă împotriva barbariei războiului în care 
fasciştii au aruncat omenirea./.../ Iar după înşirarea tuturor 
ororilor de care ochii săi tineri au fost plini până la refuz, 
autorul închee: 'Noi refuzăm asemenea fericire ieşită din 
sânge'. Ce bine-ar fi dacă toţi tinerii ar simţi la fel cu acesta 
care semnează rânduri atât de admirabile! Dar sunt speranţe 
ca şi alţii să fi înţeles ceva din tragedia fără egal a războiului 
actual. La vârsta când ar trebui să se mai joace; maturizat – 
înainte de vreme – de atâtea sguduitoare realităţi, tânărul 
nostru scrie cuprins de oroare: 'Refuzăm fericirea bazată pe 
crimă'. /.../ Însă după ce sgomotul armelor va înceta, copiii de 
astăzi vor fi chemaţi mâine să judece trecutul şi să hotărască 
viitorul. Când va veni pacea, să nu uitaţi ceia ce, copii fiind 
încă, aţi văzut. Să nu faceţi ceiace supravieţuitorii şi urmaşii 
luptătorilor din celălalt război mondial au făcut. Să nu vă 
culcaţi pe laurii proaspeţi, să nu vă lăsaţi biruiţi de egoism, 
de oportunism şi de toate ispitele unei vieţi comode şi uşoare. 
Alţii vor dobândi pentru voi victoria şi pacea, dar vouă vă 
revine sarcina nespus de grea de-a păstra pacea./.../Iar voi 
adolescenţii de azi şi făuritorii de mâine ai destinelor patriei 
să ştiţi că de veţi greşi la fel, foarte curând veţi vedea 
repetându-se măcelul care v'a îngrozit copilăria. Dar, 
nădăjduim, să fiţi mai vrednici şi mai fericiţi şi vă dorim să 
puneţi temeliile păcei eterne. Totul este posibil şi geniul 
omenesc nu cunoaşte înfrângere şi oboseală când îşi propune 
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un ţel de atins./.../ Băgaţi de seamă, ca la rândul vostru să nu 
fiţi înşelaţi. 

Dar, ce spun eu, ochii voştri au privit de timpuriu în 
faţă, orori care nu pot fi uitate. Aţi cunoscut fascismul, nu 
din cuvine, anume potrivite să sune frumos, ci din fapte. 
Adolescenţii şi chiar copiii cei mai fragezi au plătit tributul 
lor de sânge Molohului nesăţios care este războiul. Nu, voi 
nu veţi mai fi o pradă uşoară pentru cei fără inimă şi fără 
conştiinţă. Curaj, tinere prieten şi nu uita că pacea este’n 
mâinele tale. Magda Isanos.”  

Copiii pe care-i vedea şi-i auzea zilnic o înviorau cu 
glasurile lor.  

„Stau lângă o şcoală primară. Şi’n fiecare zi, la 
amează, văd ieşind copiii. Strada se umple deodată ca albia 
unui pârău după o ploaie văratecă. Soarele devine mai 
luminos şi inima mi se umple de speranţe. E caşicând aş 
vedea venind spre mine viitorul. Acel viitor spre care privim 
mereu dar pe care prezentul cu scăderile lui îl covârşeşte în 
momente de oboseală. Copiii trec fără să mă vadă, hainele lor 
multicolore, fundele din părul fetiţelor, capetele tunse-ale 
băeţilor gata mereu de bătaie, totul mă’nveseleşte. Dacă ar şti 
ei cât bine îmi fac, reamintindu-mi cu prezenţa lor în fiecare 
zi, că lumea nu sfârşeşte cu noi, aceştia, care-am suferit 
poate prea mult ca să mai putem fi fericiţi vreodată. 
/.../Această imagină a copiilor care se revarsă pe străzi la ora 
amiezei, ar trebui să stea pururi înaintea fiecăruia dintre noi. 
Cărturarul când ridică de jos condeiul să scrie, să se 
gândească la ei. Şi cel care strânge puşca pe front să-i aibă în 
inima sa. Fiecare care munceşte în orice fel şi care-are-o 
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răspundere mică sau mare – ar trebui să nu’nceteze de-a-i 
avea înaintea lui, căci de fapt generaţia noastră şi încă multe 
după noi vor trebui să muncească din răsputeri pentru o lume 
mai bună, o lume de lăsat moştenire copiilor care se joacă în 
faţa casei mele şi-a dumitale cetitorule. Dar asta-i, se’nţelege, 
mai greu. Să iubeşti viitorul şi să te simţi dator faţă de cei 
care vin.”  

Nu ştiu dacă Magda Isanos şi-a trimis la vreo redacţie 
articolele, replicile ei în acest dialog cu ziarele, cu lumea de zi 
cu zi. Poate că le-a expediat la „Tribuna Poporului” sau chiar la 
„Scânteia”; cert este că nici unul n-a apărut: articolele ei nu 
erau „pe linie”. Care ar fi putut să fie situaţia Magdei Isanos 
în acest context este o întrebare gravă şi grea, al cărei răspuns 
nu-l ştie decât Dumnezeu. Noi nu putem face decât 
presupuneri. Totuşi, există indicii (cum e, de pildă, replica ei la 
articolul despre „strigoii din Moldova”) că nu s-ar fi putut 
adapta la vremurile „noi”.  

Imaginaţia nu poate fi oprită s-o ia pe cărări ireale, dacă 
nu găseşte răspunsuri în altă parte. E momentul în care simţim 
mai mult ca oricând nevoia să întrebăm, să căutăm răspunsuri, 
să ne închipuim ce-ar fi fost dacă Magda Isanos nu pleca dintre 
noi la 17 noiembrie 1944. Nu ştiu cât ar fi putut supravieţui în 
anii care au urmat. Dar niciodată nu voi spune, aşa cum am mai 
auzit despre alţii, că a plecat la timp, înainte ca visul ei despre 
o lume mai bună să se năruie definitiv. Dimpotrivă, cred că a 
plecat în momentul când era mai mare nevoie de ea. 
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PEDAGOGIA DE DINCOLO DE MOARTE 

 
Am pornit în căutarea Magdei, şi m-am trezit explorând 

lumea, descoperind locuri şi evenimente, cărţi şi idei. Multe din 
cunoştinţele primite de-a gata s-au risipit ca fumul, la fel şi 
unele idei preconcepute. M-am pomenit gândind altfel decât 
înainte de a pleca. 

Cum ea s-a născut în 1916, am început cu anii primului 
război mondial, şi m-am cutremurat: vedeam soldatul-călăuză 
păşind cu o lumânare în mână, căruţele cu coviltir ca pe vremea 
sciţilor, mârţoagele, tunul tras de boi, soldaţii cu degetele 
ţepene de frig, toate aruncate în luptă contra armatelor 
înmănuşate a două imperii. Nu mai era imaginea oficială, ci 
adevărul incomod, care zace ascuns.  

Oamenilor nu li se spune adevărul, nici măcar despre 
propria lor viaţă. Iar eu am trăit în vremuri cu vocaţia 
minciunii. Nu mi-am cunoscut cu adevărat părinţii, nici lumea, 
totul era ascuns sub scheme şi cuvinte înşelătoare. De aceea 
fiecare scânteie de realitate a fost un semn luminos în întuneric, 
ca lumânarea călăuzei din primul război, şi am zburat spre el, 
gânganie, cu riscul de a mă arde.  

Citind despre Chişinăul anilor 1917-1918 în ziarele 
vremii, o imagine îmi stăruia în minte: delegaţia basarabeană, 
de-a lungul întinderilor de stepe, pentru a obţine aprobarea 
congresului ostaşilor moldoveni din întreaga Rusie. Acolo au 
fost lupte şi zbateri, până şi cei mai înfocaţi naţionalişti au 
şovăit; cu atât mai dramatică şi mai sinceră apare hotărârea 
finală, altfel sună cuvintele Declaraţiei de unire a Basarabiei cu 
mama ei România, când ştii că au trecut biruitoare prin 
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frământări de gânduri. Fermentul care lucrase la opera Unirii 
era social-democraţia de diferite nuanţe, care căuta în toată 
Europa soluţiile marilor convulsii sociale. Deosebită radical de 
bolşevism, credea posibilă o transformare paşnică a societăţii 
existente, rămasă în vechile tipare, prin luminarea poporului şi 
printr-o „iluminare” interioară a bogaţilor, nevoiţi să înţeleagă 
că împărţirea averilor e o necesitate: va trebui, cândva, să se 
expropieze singuri. O altă variantă era socialismul creştin, dacă 
se poate numi aşa, reprezentat de Fr. W. Foerster, şi avându-şi 
sursa în Biblie, în „Predica de pe Munte”. „Voi aţi pierdut 
jocul, le spune el posesorilor, şi cine pierde n’are dreptul să 
apere încă mai departe practica sa ca o înţelepciune superioară. 
Unde izbucneşte o aşa formidabilă răscoală, acolo se află un 
cusur, un viciu, la bază/.../, deci ştiu că întreaga voastră tratare 
omenească este falsă şi că din cauza acestei greşeli trebuie să 
se prăbuşească întreaga noastră cultură/.../. A sosit ceasul, când 
trebuie să daţi mantalele voastre, pentru a expia vechea vină şi 
a convinge pe cei înfuriaţi şi sceptici; voi nu trebuie să lepădaţi 
numai privilegiile absurde; nu, ar trebui să se ivească între voi 
conducători ai iubirii, profeţi ai dreptului omenesc, eroi ai 
sacrificiului, care să smulgă din rădăcină înfumurarea 
stăpânilor şi să fie tot aşa de clar văzători şi fini simţitori pentru 
onoarea şi dreptul la viaţă al muncitorului celui mai simplu, 
cum până acum au fost în interesul propriilor privilegii.”1  

După primul măcel mondial, tendinţa a sporit, ca reacţie 
împotriva războiului şi, implicit, a lumii care-l generase.2 Iată, 

                                                 
1  Fr. W. Foerster, „Înţelesul şi Aplicarea Predicei de pe Munte”, 1925, 
Atelierele Zanet Corlăţeanu, Huşi.  
2  Vezi militanţii pacifişti, din familia spirituală a unor St. Zweig, J. 
Wasserman, Knut Hamsun, Selma Lagerlöff, Romain Rolland ş.a.  



FERESTRE anul VII, nr. 2 (17), aprilie 2016 
 

  46  
 

aşadar, că preocupările umanitariste şi sociale erau larg 
răspândite, la ordinea zilei, iar umanismul Magdei nu avea 
tangenţă cu comunismul bolşevic: ea putea găsi aceste idei în 
manualul de sociologie al profesorului Petre Andrei şi în cărţile 
de economie politică folosite în şcoală. În chip aberant, 
„dragostea de oameni neînvinsă” i-a fost confiscată, după 1944, 
şi prezentată altfel, când ea venea, de fapt, dintr-un izvor 
îndepărtat, de când lumea, din surse iudeo-creştine, în care se 
sublimaseră mai vechi înţelepciuni. 

Şi din anii celui de-al doilea război păstrez imagini 
obsedante: momentul ultimatumului de la 28 iunie, tăcerea 
autorităţilor române, deruta, oamenii care, neavând nici radio, 
nici telefon, dormeau liniştiţi, visând lucruri devenite chiar în 
timpul somnului lor anacronice, pentru că a doua zi s-au trezit 
cu Armata roşie la poartă. Şi apoi, deportările, „ciornaia 
chibitka”, devenită camion sau maşină neagră, nocturnă, 
oamenii care nu s-au mai întors niciodată, căci li s-a pierdut 
urma în pustiu, ori le-au fost descoperite cadavrele în subsoluri.  
  Nu pot să scap, de asemeni, de alte câteva imagini: populaţia 
de gură-cască a Bucureştiului, ieşind pe 4 aprilie 1944, zi 
însorită, să vadă avioanele, şi apoi culcându-se definitiv, pe 
trotuare. Cât de relativ şi de întâmplător este totul, la scara 
minusculă a oamenilor. Ce puţin îi putem apăra, în mod real, pe 
cei la care ţinem.  

În toamna lui 1944, Magda citea ziarele bucureştene, şi 
găsea, în „Tribuna poporului” (nr. 8, 22 septembrie), la loc de 
cinste, povestea amănunţită, romanţată, a penicilinei, „un 
medicament miraculos”, iniţial o ciupercă pe zidurile 
mucegăite ale unei pivniţe londoneze... Există, pentru unii, o 
nepotrivire cronologică, un mers în contratimp, între boală şi 
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leacuri. O văd pe Magda, întinsă în pat, într-o prelungită şi 
nefirească odihnă, în camera ei din Popa Nan, cu fereastra spre 
apus, citind articolele în care se vorbea despre propria ei, 
imposibilă, vindecare.  

Căutând-o, am început să întrezăresc adevărul. M-a făcut 
să aflu ce nu ştiam, să citesc din cărţi pe care nu le citisem, şi 
chiar să murmur rugăciuni pe care nu le-am rostit niciodată, de 
pildă, „Rugăciunea dimineţii”: „Doamne, Carele cu multă 
bunătatea Ta şi cu îndurările Tale cele mari, mi-ai dat mie, 
roabei Tale, de am trecut timpul nopţii acesteia fără ispită de 
toată răutatea pizmaşului, Tu însuţi, Stăpâne, făcătorule a toate 
câte sunt, învredniceşte-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac 
voia Ta, cu inimă luminată, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
Amin.”1  

De parcă ar fi ştiut ce-mi lipsea, ce goluri erau în mintea 
şi-n sufletul meu, m-a făcut să ajung, căutând-o, la sursele 
ignorate, de care am fost ţinută departe prin forţa vremurilor. 
Datorită ei, care-l studiase în şcoală la orele de morală, l-am 
citit pe Fr. W. Foerster, încercând asupra mea, la bătrâneţe, 
influenţa pedagogiei creştine. Şi tot graţie ei, în căutarea 
strămoşilor, am ajuns în insula Samos, patria muntoasă a lui 
Pythagora. M-am încălzit cu ea la sorii altor locuri şi timpuri.  

Spre Samos am pornit în mână cu un ghid „Joanne et 
Isambert”, cel mai vechi pe care l-am putut găsi: „Itinéraire de 
l’Orient”, Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1861. 
Frunzărindu-l în căutarea itinerarului, am aflat că România era 
pe vremea aceea în Orient, ca şi Grecia şi Turcia, iar leagănul 
                                                 
1 „Carte de educaţie morală şi întărire sufletească...” de Dr. Dumitru 
Stănescu, Bucureşti, Editura „Ancora S. Benvenisti & Co., 1929. 
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familiei, Samos, făcea parte din Imperiul Otoman. Consultând 
lista cheltuielilor, între clasa I şi ultima, care nu promitea nici 
un fel de lux, am ales călătoria pentru studenţi şi artişti, care 
puteau să doarmă pe punte, înfăşuraţi în pledurile cu o fantă la 
mijloc, servind, pe uscat, drept „ponchos”, în timpul drumurilor 
călare.  

Ghidul ne-a spus ce pregătiri să facem, prima şi cea mai 
importantă era lectura: Strabon, Pausanias, diverse descrieri de 
voiaje humoristice şi pitoreşti, Istoria Artei Monumentale a d-
lui M. Bâtissier, cărţi de istorie naturală. Apoi, trebuia să ne 
iniţiem, pe cât posibil, în arta desenului, a fotografiei şi a 
mulajului. Mintea mea, pervertită de superficialitatea modernă, 
şi-a pus întrebarea: urma să plecăm într-un simplu voiaj sau 
într-o expediţie? Probabil că, pe atunci, cele două variante se 
confundau, oamenii călătorind pentru a se instrui, pentru a 
cunoaşte, de vină fiind o seriozitate azi de mult dispărută.  

Pentru călătoria asta intelectuală şi artistică, un fel de 
iniţiere, ne trebuia totuşi şi un echipament adecvat, iar ghidul 
„Joanne et Isambert” ne sfătuia să ne luăm, printre altele, 
pălării de fetru cu boruri largi şi voaluri albastre, costume de 
călărie, nelipsitul pled, plase de ţânţari, hărţi, albume, necesarul 
de scris, creioane, culori, un binoclu, metru, barometru, 
termometru, sextant, busolă, aparat de fotografiat. Cortul 
aveam să ni-l procurăm la faţa locului, de la dragomani, în 
schimb o mare grijă trebuia acordată alegerii armelor, încât să 
fie vizibile şi impresionante: revolvere şi puşti. La fel de 
importante erau darurile pentru şeicii la care aveam să 
poposim: arme de foc, bijuterii, cuţite, busole minuscule, care 
să le indice încotro se află Mecca.  
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Vaporul avea să ne ducă la Constantinopol, şi de-acolo la 
Smyrna, trecând pe la Capul Baba, vechiul promontoriu 
Lectum, menţionat de Homer, care spune că acolo era, pe 
vremea lui, închinat celor doisprezece zei mari, un altar 
construit de Agamemnon; acum, nu se mai aflau, potrivit 
ghidului, decât o mică fortăreaţă turcească, un sat în amfiteatru 
pe pantă şi nişte mori.  

Am trecut, spre est-sud est, către insula Lesbos, numită 
acum Mytilini, una dintre Insulele Fortunate, care făcuse apoi 
parte din imperiul lui Priam şi fusese prădată de Ulysse şi 
Achille după înfrângerea Troiei. Nu ne mai săturam 
respirându-i aerul, şi ne-am dat seama prin ce se deosebeşte 
marea grecească de alte mări: miroase a flori de portocal. De la 
Chios, unde localnicii pretind că s-ar fi născut Homer, şi îţi 
arată o stâncă, în apropierea ţărmului, cu chipul lui sculptat 
între două muze, un pachebot al companiei Lloyd, cu plecarea 
într-o joi, ne-a purtat spre Smyrna.  

În sfârşit, mereu mai la sud, trecem printre Icaria şi 
Samos, traversăm golful Ephes şi debarcăm la Vathy, aşezat în 
adâncitura unui golf care intră profund în uscat. Explicaţia 
etimologică a numelui „Isanos”, care ascunde îndemnul 
pithagoreic spre „mai sus”, nu reuşisem s-o găsesc în alte părţi, 
a trebuit să ajung aici ca s-o aflu.  

În comparaţie cu unele insule apropiate, Pathmos de 
pildă, care nu-i decât stâncă goală, însă păstrează vie amintirea 
Apostolului Ioan, care şi-ar fi scris aici, într-un sat dispărut, 
Evanghelia, iar Apocalipsa într-o grotă, unde se poate vedea 
fanta triunghiulară prin care îi vorbeau vocile divine, Samos 
pare mai mult păgână decât creştină, cu toate că Sfântul Ioan 
are şi aici o capelă, pe muntele Kerki; dar lângă ea este „puţul 
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lui Panareto”, o prăpastie sinistră, de-o adâncime ameţitoare, 
numită astfel după un localnic din Platanos, care a coborât 
înăuntru şi n-a mai ieşit.  

Poate că spiritul lui Pythagora este mai viu aici decât în 
alte părţi. De la el la Iisus mai era un singur pas, dar atât de 
uriaş şi de greu, că nici un om obişnuit nu putea să-l facă: de la 
cunoaştere, la iertare şi milă, prin care legea dumnezeiască era 
îmblânzită şi împărţită mulţimilor, precum flămânzilor o bucată 
de pâine.  

„Gimnastica filozofică”, atât de dragă Magdei, era 
practicată şi de pithagoreici, iar Soarele, pe care ea-l numea 
undeva „amantul meu”, era Apolon Hyperboreanul, în carul 
tras de lebede, zeul căruia Pythagora îi fusese închinat încă 
dinainte de naştere, de părinţii care consultaseră oracolul de la 
Delfi. Tatăl lui era bijutier, îşi putea permite lungile călătorii 
recomandate de oracol pentru copil, la Sidon, în Fenicia, pentru 
zămislire şi naştere, şi în valea Libanului, la templul lui 
Adonai, după ce a împlinit vârsta de un an.  

Am văzut, fără ochi, oraşul-port, desfăşurat în amfiteatru 
pe pante, în faţa munţilor violeţi din Asia Mică; l-am văzut pe 
tiranul Policrat ucis de răzbunarea zeilor pe care-i sfidase, şi 
apoi pironit pe-o cruce înălţată pe muntele vecin Micale, ca să 
poată fi contemplat de pe insulă de foştii lui supuşi.  

L-am urmărit pe Pythagora în Egipt, în timpul iniţierii 
îndelungate, şi în prizonierat la Babilon, după victoria lui 
Cambyse. Apoi, eliberat, din nou în Samos, unde lumea îl 
credea mort de mult, după o absenţă de treizeci şi patru de ani. 
Am aflat că „înţeleptul din Samos” a dat lumii denumirea de 
„Cosmos” şi a născocit cuvântul „filozofie”; am citit despre 
numerele sacre care guvernează Universul, despre treptele 
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iniţierii, despre corpul spiritual, eterat, un fel de trup al 
sufletului, „carul subtil” care-l duce spre sferele înalte sau îl 
lasă să cadă în regiunile întunecate ale materiei.1  

Despre felul cum este orânduită lumea, lui Pythagora îi 
plăcea să le vorbească discipolilor noaptea, pe ţărmul mării. 
Nimic nu este exclus din armonia cosmică, nici pietrele, nici 
animalele, totul este rânduit într-o ordine divină. Prin doctrina 
reîncarnării, este explicată inegalitatea stărilor omeneşti, 
diversitatea destinelor. Dacă omul s-ar naşte pentru prima oară 
şi o singură dată, distribuirea inegală a norocului nu s-ar 
justifica. Cum am putea admite că există o dreptate eternă, 
când unii se nasc într-o stare care atrage sărăcia şi umilinţa, iar 
alţii sunt norocoşi şi trăiesc fericiţi? Dacă-i adevărat, însă, că 
am trăit alte vieţi şi vom trăi altele după moarte, atunci 
deosebirile de soartă nu-s decât efectele vieţilor anterioare. 
Sufletul păstrează în profunzimile oculte tot ce a acumulat în 
diferitele lui existenţe. Cu toate că ajunşi pe trepte diferite, cu 
toţii suntem fraţi şi datorăm tuturora sprijin, simpatie şi milă. 
Orice suferinţă este sfântă şi orice simpatie este divină, pentru 
că ne face să simţim forţa care leagă între ele lumile. Iată cât de 
adânci şi depărtate rădăcini ar putea să aibă „dragostea de 
oameni” a Magdei, la fel de veche în cei nobili ca şi ura în 
nemernici.  

În care clasă de oameni s-ar fi încadrat Magda, după 
ierarhia stabilită de Pythagora: oameni instinctivi (la care 
voinţa lucrează mai ales asupra corpului), pasionali (al căror 
centru e în suflet), intelectuali (cu voinţa localizată în intelect) 

                                                 
1 Edouard Schuré, „Marii iniţiaţi. Pitagora. Misterele de la Delfi”. Trad. de 
P. Muşoiu. Biblioteca Revistei Ideei, [1934]. 
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şi, în sfârşit, adepţii, iniţiaţii, care-şi pot cârmui întreaga fiinţă, 
corp, suflet şi spirit. Cred că ea intră în a treia categorie, 
penultimul rang înainte de iniţiaţi sau magi: cei la care voinţa 
s-a deprins să lucreze în intelect, ca să-l scoată de sub tirania 
pasiunilor şi din mărginirea materiei; e tagma din care fac parte 
eroii, martirii şi poeţii rari.  

La Crotone, în sudul Italiei, Pythagora încercase să 
întemeieze o societate ideală, ridicând un templu al Muzelor 
într-o grădină împrejmuită, un parc de chiparoşi şi de măslini, 
nu departe de mare. Şi Magda, în unul din puţinele şi scurtele 
ei răgazuri, a încercat să creeze o grădină, în preajma casei din 
strada Mihai Săulescu, la Iaşi. Reacţia vecinilor a fost oarecum 
similară cu a crotonienilor: s-au enervat, pentru că nu 
înţelegeau rostul faptei, curtea s-a prefăcut într-un infern. N-au 
mers până acolo încât s-o lapideze pe autoarea grădinii, dar nici 
departe n-au fost, ura şi violenţa lor contribuind mult la ivirea 
celui de al doilea puseu al bolii, care i-a fost fatal. 

Aş mai vrea să spun că Magda nu m-a dus numai prin 
oraşe şi insule îndepărtate, ci şi prin locurile unde merg de 
obicei mama şi fiica, dar noi n-am putut ajunge niciodată. Am 
fost la cinema, în Iaşi, la „Sidoli”, unde am văzut „Iubirea 
lor...” cu Charles Boyer „idolul femeilor” şi Bette Davis, 
„regina neîncoronată a ecranului”; la „Phoenix” l-am văzut pe 
Tom Mix în „Călăreţul misterios” şi pe Erroll Flyn în 
„Elisabeth şi Essex”. Am colindat magazinele ieşene: „La 
Americanul”, de pe Cuza-Vodă, pentru stofe de vară, la 
„Comoara” ca să vedem mănuşi, ciorapi cu talon şi baticuri de 
voal; la „Fraţii Vartparonian”, pe Ştefan cel Mare, ne-am uitat 
la stofele de taior, iar la „Ghemul Roş”, pe strada Lăpuşneanu, 
am căutat lânuri şi andrele.  
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Pe parcursul călătoriei mele, „misterele” nu erau decât 
momeala cu care mă atrăgea mereu mai departe de cele 
obişnuite şi de mine însămi. M-a dus pe unde nu fusesem, mi-a 
spus ce nu-mi spusese nimeni, şi abia acum îmi dau seama că, 
în timp ce-o căutam, m-am transformat, ca într-o târzie dar 
radicală pubertate a spiritului. S-a folosit de tot ce nu ştiam 
pentru a mă şlefui, netezind cu răbdare piatra grosolană. Nu pe 
ea am descoperit-o, căci e de neatins: m-am găsit pe mine. Şi 
am redescoperit lumea. M-am lovit de limitele propriilor puteri 
şi am simţit că mi se deschid deasupra capului adâncimile 
cerului necesar. 

În ceremoniile pitagoreicilor, pe lângă muzică şi dansuri, 
gimnastică mintală, exerciţii mnemotehnice şi recitări de 
eufonii, un rol de seamă aveau parfumurile. Reţeta unuia, 
furnizată de Plutarh, este următoarea: miere, vin, stafide, 
căprişor (Cyperus flavescens sau fuscus), răşină, smirnă, lemn 
de trandafir, fistic, bitum, obligeană (trestie parfumată), stevie, 
ienupăr, mentă...  Unele ingrediente îmi sunt necunoscute, însă 
încerc să-mi imaginez cum e amestecul, în care par a se 
concentra, subtil, în proporţii atent cântărite, ape, munţi, vii, 
grădini şi păduri. Dacă poezia ar putea impresiona nările, cred 
că versurile Magdei ne-ar apărea aureolate de acest miros din 
esenţe (maluri de pârâu, livadă cu stupi, bucătărie vara, pădure 
de brazi, asfalt de oraş, biserică, tufiş aprins) căruia i-aş spune 
parfumul pythagoreic al lumii. 

În 1917, la 23 aprilie, prăbuşirea unei porţiuni din 
terasamentul liniei ferate dintre Roma şi Neapole, aproape de 
Porta Maggiore, a scos la lumină o criptă, o bazilică primitivă.1 

                                                 
1 După Édouard Schuré, op. cit. 
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Înăuntru, se vedea o imagine: o femeie, ţinând în mâini lira, 
sub privirile lui Eros şi sub crengile unui copac misterios, se 
aruncă din vârful unei stânci în mare; o sirenă aşteaptă s-o ducă 
spre insula stăpânită de o divinitate solară, Apollon probabil. 
Ar putea fi sufletul: împins de iubire, vibrând de muzica lumii, 
nu se teme să treacă prin moarte, pentru a descoperi, dincolo de 
valurile tulburi, strălucirea luminii.  

Ar putea fi şi povestea Magdei, într-o imagine 
descoperită întâmplător şi departe, la un an după naşterea ei: 
făcută pentru a percepe armonia şi a trăi sub impulsul iubirii, a 
rezistat ispitei îngânate de sirenă, şi-a trăit suferinţa până la 
capăt şi a pornit spre lumină strângând în mâini semnul Crucii. 
Ursită cu parfum de păgânătate creştinată.  
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MAGDA ISANOS  
 

PAGINI DIN MANUSCRISUL DE LA DRĂGANU,  
VARA ANULUI 1944 
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MAGDA ISANOS – POEME 
 
 
 

CUVÂNTUL EVEI 
 
N-aş fi crezut că suferinţa poate 
de la un timp plăcere să devină, 
că deopotrivă se găseşte-n toate 
amestecată umbră şi lumină. 
 
Eram asemeni unei ape moarte 
care-oglindeşte fără să-l încapă 
un cer de dânsa pururi prea departe. 
Tu m-ai făcut să fiu şi cer, şi apă. 
 
Ca lumea mai-nainte de-a fi soare, 
pe mine însămi nu m-am cunoscut, 
şi-n căutarea ta, rătăcitoare, 
eram asemeni unui rece strop de lut. 
 
Dar tot aceeaşi taină care face  
să se-ntâlnească suflete şi stele 
mi te-a adus, ca tu, de-acum încoace, 
să fii puterea slăbiciunii mele. 
 
1936 
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DRAGOSTEA MEA 
 
Eu ştiu că tu nu meriţi dragostea 
şi-mi place totuşi să ţi-o dăruiesc; 
dar parcă balta merită vreo stea, 
şi totuşi, câte-ntr-însa s-oglindesc... 
 
Nu meriţi iarăşi clipele de-acum 
şi gândurile bune câte ţi le-am dat, 
dar parcă merită noroiul de pe drum 
petalele ce peste el s-au scuturat? 
 
Iubirea însă e ca soarele, 
care rămâne pururea curat 
şi după ce – milos – i-a sărutat 
leprosului, pe uliţă, picioarele... 
 
1936 
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NUNTĂ 
 
Acuma pământu-ntreg putea 
mărturisi pentru noi; 
ca unele văratece, luminoase ploi, 
plânsul şi râsul între noi plutea. 
 
Eu eram principiul neschimbat, 
ţărâna, întunericul roditor, 
luna, spre care mareele tuturor 
oceanelor adânci au urcat. 
 
Tu, soarele care-aruncă-n spaţii 
arcul superbei graţii, 
amintind chiar în somn mişcarea... 
„Nu-mi clătina întunericul şi nemişcarea”, 
 
voiam la-nceput să strig; 
şi-auzii murmurul ţurţureilor mici de ghiaţă. 
Stând în lumină tremuram de frig 
şi nu ştiu cine mă chema spre viaţă. 
 
Trebuia s-ascult negreşit acele porunci. 
Ca şi când aş fi dormit pân-atunci, 
priveam verdele ca un fum 
al primăverii şi simţeam precum 
 
nişte muguri de aripi pe umeri. 
„Poţi să trăieşti şi fără să numeri 
zilele.” Glasul tău plutea 
ca duhul deasupra apelor şi creştea 
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parcă noaptea primului somn din noi... 
Sunt unele văratece, luminoase ploi, 
care prefac pământul şi apa din temelii. 
Şi eram străvezii, străvezii. 
 
  
 
 
DUPĂ SCRIPTURĂ 
 
Şi-odată scripturile spun c-au adus – 
O mână de făţarnici farisei, 
Cu gând ascuns şi rău ca de-obicei – 
Pe-o păcătoasă-n faţa lui Isus. 
 
Profetul tânăr şedea-n gloată trist 
Şi pe nisip scria îngândurat; 
Femeia cunoscându-l că e Crist 
Sandala pe furiş i-a sărutat. 
 
Şi lucru plin de taină i-a părut 
Că fiecare-o piatră-n pumn strângea, 
Numai cel ce n-a păcătuit cu ea 
Şedea cu mâna goală şi-a tăcut. 
 
1937 
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CALUL DE LA BIRJA DE NOAPTE 

 
Parcă s-ar fi-nchegat din ceaţă: şade 
bătrâna birjă-n gară şi se-aud 
locomotive triste-n aer ud – 
în care-aşteaptă ploaia şi nu cade; 
şi se gândeşte calul fără vlagă 
la biciul ce-l pândeşte şi la drum, 
la umezeala grajdului şi cum 
e hamul greu şi nu i-l mai dezleagă. 
Iar buza lui bătrână se-nfioară 
de-o suferinţă fără răzvrătire, 
simţind aroma fragedelor fire 
de iarbă, ce răsar pe câmp afară; 
şi, pirotind, urechea-şi aţinteşte, 
s-audă glasul aspru care-i cere 
mereu să-şi mişte trupu-ntr-o durere, 
ce, ca şi drumul, nu se mai sfârşeşte. 
O vreme-avu pe-alăturea tovarăş, 
şi boturile când li s-atingeau, 
povara mult mai lesne-o dovedeau, 
dar a căzut prietenul – şi iarăşi 
stă calul şi nu poate să priceapă 
întunecoasa lege care-l mână 
prin nopţi mucegăite şi prin apă. 
Şi-n sinea lui se roagă să rămână, 
cum a rămas şi celălalt, pe paie, 
nesimţitor la bici şi-njurătură. 
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Fierbinte fulger gândurile-i taie, 
şi-adânc simţind înc-o jupuitură, 
porneşte,-n spate roţile s-aud, 
ca ieri, ca-ntotdeauna, şi departe 
locomotive,-n aerul cel ud, 
ca strigăte de dincolo de moarte.  
 
1937 
 
 
 
 
AMURG 
 
Când ultimul soare se-mparte 
pomilor pe colina cea clară, 
cuprinsă-n albastru, seara de primăvară 
visa strălucind pân’departe. 
 
Desprinse de pământ şi uşoare, 
pădurile cu flori de zăpadă 
în cerul adânc se temeau să nu cadă, 
se temeau nişte păsări să zboare... 
 
Însă prin aburii deşi steaua ivindu-se 
lumina întinse-amintiri şi-mi spunea 
c-am mai văzut toate-acestea cândva 
în tristeţi fără fund oglindindu-se... 
 
1939 
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FATA BĂTRÂNĂ 
 
Cântecul încă necântat al vieţii 
s-a stins în pieptul ei sub multe şaluri, 
şi ea visează nunţi ca-n basme, baluri 
şi sănii svelte străbătând nămeţii. 
 
Ai săi au putrezit de mult sub dealuri; 
când iese-n prag în clarul dimineţii, 
ca buhna fac la ea din drum băieţii; 
nepăsător, oraşul curge-n valuri. 
 
De leturghie clopotul când bate, 
cu grabă merge-n strană să se-nchine, 
dar nici acolo nu e pietate... 
 
Ţinând copilu-n braţele ei pline, 
Madona spune: „Dacă n-ai păcate, 
nefericito, nu veni la mine...” 
 
1943 
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FLORI ADORMITE 
 
În dimineţi de mai demult uitate 
Treceau pe lângă mine stânjinei, 
Ca nişte fete oarbe-ncet purtate 
Şi trandafiri treceau şi crinii grei. 
 
O, toate-aceste flori ca-n somn senine 
Se ridicau asemeni unor frunţi, 
Sau atârnau în somptuos ciorchine, 
Gătite pentru lungi, voioase nunţi. 
 
Atuncea bănuind profunda viaţă 
Pe toate-aş fi dorit să le respir 
Şi albul care-n crinii mari îngheaţă 
Şi roşul care geme-n trandafiri. 
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SĂRACII 
 
Săracii sunt închişi în viaţa lor 
Ca-n temniţă, şi totuşi sunt loviţi 
De vânturi mari în faţă şi când mor 
Se fac deodată albi şi liniştiţi. 
 
Dar Doamne pân-atuncea ei trăiesc 
Şi visează mereu nişte lucruri ciudate, 
Despre camere largi, despre paturi curate, 
Şi visează mereu şi tuşesc. 
 
Dar niciodată – nimic nu se-ntâmplă, 
O, desigur, nimic, niciodată! 
Şi viaţa care le mai este lăsată 
Când sunt tineri, parcă-i arde sub tâmplă. 
 
Şi pe urmă se petrece cu ei un destin, 
Totdeauna acelaşi meschin: 
Între fabrică, tramvai şi tractir 
Se-ncâlceşte viaţa lor ca un fir. 
 
Până ce vine şi unica lor sărbătoare, 
Boala cea de pe urmă şi moartea ce pune 
Deodată mâna ei calmă pe fruntea-n sudoare 
Şi buzele ei care pot orice lucru s-adune.  
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RUGĂCIUNE ÎN PĂDUREA DE BRAD 
 
Ca să ne-ntâlnim noi doi acum, 
stelele-au făcut atâta drum, 
şi-a fost soare-n lume, şi-au fost ploi, 
cer rotund şi lanuri pentru noi... 
 
Doamne, n-am genunchi să-ţi mulţumesc 
pentru pomi şi turme câte cresc, 
ocrotite-n poala ta albastră, 
toate pentru bucuria noastră... 
 
Ne-nchinăm de-aceea Răsăritului, 
apei şi pământului, truditului... 
Şi-o să-ţi sărutăm, colo, pe munţi, 
marginea veşmântului, să-ţi spunem 
lauda, şi sub picior să-ţi punem 
praful nostru, praful de pe frunţi... 
 
Ne-or primi pădurile şi turma 
ierburilor alergând aproape 
de pământ... Şi zânele din ape 
ne-or cunoaşte pe nisipuri urma... 
 
Umbre-n asfinţit ne-or face semne, 
vom striga ecoul să ne-ndemne, 
şi luându-i urma, vom cunoaşte 
locul unde căprioara paşte... 
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Vom cunoaşte scunde-mpărăţii 
de ciuperci şi vizuini pustii, 
de duşmani sau poate de prieteni, 
ce-şi uitară oasele sub cetini. 
 
După urma ciutei fără vină, 
ne vom face drum şi-apoi hodină 
pân’la stâncile ce nu-obosesc s-aştepte 
pasul Domnului, pe primele lor trepte... 
 
1938 
 
 
 
 
 
ACUM, DIMINEAŢA 
 
Acum, dimineaţa e-naltă şi plină 
de arbori care tremură uşor 
şi de coline singure-n lumină, 
ce-n respiraţii unice cobor. 
 
E vară, până sus în cer e vară, 
şi verdele acestor mari câmpii 
ne-nvaţă că şi morţii au o ţară, 
şi mările, tăcute temelii. 
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ROMANŢĂ 
 
Albastru marin, 
n-am mâni să mă-nchin, 
şi-albastru ceresc, 
simt aripi pe umeri că-mi cresc. 
 
Se clatină-n mine catarguri 
şi doruri de larguri, 
de lanuri cu spicul de spumă, 
cu sarea deasupra drept brumă. 
 
Ţi-s ochii ca două fereşti 
spre mare, chenare cereşti; 
şi genele-o sută de furturi, 
comise-ntr-o ţară de fluturi. 
 
Pe ce nesfârşituri de-ocean 
găsit-ai inel de mărgean, 
cu margini atâta de dulci, 
în mijlocul feţei să-l culci? 
 
Şi curge pe tâmpla ta bună 
de-acolo, şi-adesea răsună, 
când scoica urechii e-aproape – 
atavice certuri de ape. 
 
Pricepi tu tăcerea-ntristării 
ciudate de-a fi lângă tine, 
cum lângă miracolul mării 
stau ţărmuri, s-apleacă ruine... 
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ÎN ASFINŢIT 
 
În asfinţit regăseam 
umbra şi sufletul meu liniştit, 
acela cu care nădăjduiam 
să trec în eternitate. 
Auzeam strigătele cum se-ntorc mirate 
iar pe pământ. Şi cerul se făcea 
albastru-mprejurul tău, stea 
a serii... 
 
Era pe la mijlocul verii, 
când grâul se coace şi sună. 
Nu eram singură, ci-mpreună 
cu arborii şi alte fiinţi 
plămădite din cel dintăi lut 
al lumii, în ere uitate, fierbinţi. 
 
Cu toţii atârnam în picătura 
luminoasă ce precede noaptea. 
O presimţire străbătea făptura 
mea pieritoare: 
oare-avem să te vedem, încă, mâine, soare? 
Nu-i asta ultima clipă? 
Şi asfinţitul, strălucita risipă 
a culorilor ne-nspăimânta. 
Adio, adio, sufletul pâlpâia, 
şi-n timpul veşnic clipa mea cădea. 
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CÂND FÂNUL COSIT... 
 
Când fânul cosit miroasă 
a vară sfârşită, a flori, 
spre zarea pământului joasă, 
cu seara, cu basmul cobori. 
 
Şi greierii sună – pământul 
s-ar zice că murmură, plin 
de cântece-n ceasul senin, 
când tace şi apa, şi vântul. 


