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GEORGE SION
(1822-1892)

Limba românească
Mult e dulce şi frumoasă
Limba ce-o vorbim,
Altă limbă-armonioasă
Ca ea nu găsim.
Saltă inima-n plăcere
Când o ascultăm,
Şi pe buze-aduce miere
Când o cuvântăm.
Românaşul o iubeşte
Ca sufletul său.
Vorbiți, scrieți româneşte,
Pentru Dumnezeu!
Fraţi, ce-n dulcea Românie
Naşteţi şi muriţi,
Şi-n lumina ei cea vie
Dulce vieţuiţi!
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[…]
De ce limba strămoșească
Să n-o cultivăm?
Au voim ca să roşească
Țărna ce călcăm?
Limba, ţara, vorbe sfinte
La strămoşi erau;
Ei ar plânge în morminte
Când ne-ar asculta.
Al lor geniu ne șoptește
Din mormânt mereu:
Vorbiţi, scrieţi româneşte,
Pentru Dumnezeu!
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ZIUA LIMBII ROMÂNE
La 31 august 2013 se va sărbători Ziua Limbii Române,
proclamată printr-un decret anul acesta în martie. Avem o Zi a
Pădurii, dar pădurile continuă să dispară. Avem o Zi a Mediului, şi
mediul este continuu agresat. Acum, avem şi Ziua Limbii Române. Se
vor face manifestări în cinstea ei în marile oraşe, culminând cu un
fel de pelerinaj la Sfinxul de pe culmile Bucegilor. O excursie
frumoasă, plină de învăţăminte, dar atât. În rest, totul va fi ca
înainte. Pentru a ne convinge, e destul să privim şi să ascultăm atent
ceea ce constituie expresia zilnică, familiară a limbii noastre.
Bucureştiul e plin de firme, reclame şi afişe în limbi străine,
predominant în engleză, ori într-o românească desfigurată care nu
mai seamănă cu ceea ce ar trebui să fie limba noastră naţională.
Radio-ul şi televiziunile strică limba zi de zi, ceas de ceas, sub
oblăduirea unui consiliu care ar trebui să le sancţioneze. Recent, a
putut fi văzut la postul tv5 un documentar subtitrat în limba română,
însă fără litera cu diacritică „ţ”; rezultatul era un „patois” peltic,
iar situaţia s-a repetat şi cu alte filme subtitrate. De toate acestea nu
pare să-i pese nimănui. O vorbire fără punctuaţie, adică fără
pauzele necesare, fără intonaţie, repezită de-a valma, monotonă şi
inexpresivă ne agresează aproape neîntrerupt auzul. Mai mult un
zgomot în plus. Dar avem acum o zi pe an când tot românul să-şi
aducă aminte că vorbeşte sau ar trebui să vorbească româneşte. O
singură zi. Se vor recita poezii pe tema asta, se vor organiza,
probabil, şi alte acţiuni. În rest nu se va schimba nimic. De ce nu se
dă o lege de apărare a Limbii Române, aşa cum au şi alte naţiuni?
De ce nu există un regulament care să interzică antreprenorilor
expunerea de firme şi afişe în alte limbi, fără dublarea lor în
româneşte?
Revista FERESTRE lansează cu ocazia Zilei Limbii Române
o provocare: să ne gândim care sunt CELE MAI FRUMOASE ZECE
CUVINTE DIN LIMBA ROMÂNĂ. Şi să nu uităm nici în celelalte
zile ale anului că depinde de fiecare din noi ca această limbă să
dureze.
Elisabeta Isanos
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Câteva „mostre” din peisajul urban:

Pe geamul unei Bănci,
str. Lipscani.

Pe strada Doamnei.

Pe strada Ion Ghica.
Pe strada Lipscani.
Fotografii de Gabriel Goian

Pe șoseaua Ștefan cel Mare.
Foto: Andreea Sion
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EMINESCU
O legendă chinezească spune că era odată o liră cu un
număr dublu de coarde faţă de cele obişnuite. Nici zeii, cât erau
ei de zei, nu rezistau să-i asculte cântecul mult prea frumos, iar
muritorii, cu timpane inadecvate, îl auzeau ca pe un zgomot
oarecare, fără să-i perceapă melodia. Enervaţi şi doritori s-o
asculte, zeii i-au cerut celui care o făurise să despice lira în
două, iar meşterul a trebuit să se supună poruncii. După aceea,
zeii ascultau când o parte a lirei, când alta, nereuşind să lege
jumătăţile cântecului, iar meşterul, regretând sacrificiul inutil, a
reunit în ascuns părţile lirei, al cărei glas era osândit să rămână
neînţeles.
A fi român, printre alte sensuri, de obicei negative, dar
mai persistente, înseamnă a fi părtaş la misterul limbii române,
a putea înţelege integral cuvinte ca „mai am un singur dor”, „pe
lângă plopii fără soţ”, „sara pe deal buciumul sună cu jale”,
„m-or troieni cu drag aduceri aminte”... Oare înţelegerea
noastră este întotdeauna la înălţimea acestui noroc?
Poezia lui Eminescu, extraordinară şi tristă de
presimţirea propriei singurătăţi, pare să fi rămas prizonieră în
frumuseţea ei unică. Ar trebui să o ascultăm cum se cuvine, să
ne bucurăm de ea, cât nu e prea târziu pentru noi ca muritori,
căci lira eminesciană, dinspre partea ei, are în faţă eternitatea.
Elisabeta Isanos
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MIHAI EMINESCU

LUCEAFĂRUL / VESPER
(Versiune franceză de Mihail Bantaş)
On dit qu’il était une fois,
Comme dans un beau conte,
Une belle fille de rois;
À ce que l’on raconte,
Enfant unique au front divin,
Fière comme pas une,
Telle la Vierge entre les Saints
Et dans le ciel la lune.
De l’ombre des voûtes son pas
Vers le coin se dirige
Où l’étoile du soir, là-bas,
L’attend comme un prodige.
Elle voit l’astre à l’horizon
Qui scintillant se lève,
6
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Guidant sur les mouvants sillons
Les navires sans trêve.
Le regardant soir après soir
Ainsi son cœur s’enflamme;
Vesper aussi sent que l’espoir
S’allume dans son âme.
Rêvant, accoudée à loisir
Sous l’ogive à pilastres,
Elle sent son cœur se remplir
D’amour pour le bel astre.
Et lui, vers l’ombre du manoir
Où elle allait paraître
Comme il s’allume chaque soir
Brillant à sa fenêtre !
*
Et, pas à pas, en la suivant
Il glisse sur ses traces,
Avec ses froids rayons tissant
Les rets où il s’enlace.
Et lorsqu’au lit elle s’étend
Pour dormir, sa lumière
Lui touche les mains tendrement,
Lui ferme les paupières,
Et de la glace en doux reflets
Sur son beau corps s’épanche,
Sur ses grands yeux qui palpitaient
Et sur sa face blanche.
7
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Elle suivait en souriant
Vesper qui dans la glace
La regardait tout en tremblant,
Quêtant ses bonnes grâces.
Et, lui parlant dans son sommeil,
Tout bas elle soupire :
― « Ô mon doux maître sans pareil,
Descends de ton empire !
Ô viens glissant sur un rayon,
Et jusqu’à moi pénètre,
Et, de même que ma maison,
Éclaire tout mon être ! »
Il écoutait tremblant dans l’air,
S’allumant de plus belle
Et se jetait comme un éclair
Dans la mer immortelle.
Le flot jaillit, et tourne en rond
Là où Vesper s’engouffre,
Et un charmant jeune homme blond
Surgit du fond du gouffre.
Il passe leste sur le bord
De la fenêtre étroite,
Un thyrse orné de roseaux tors
Pour sceptre en la main droite.
Avec son manteau violet
Mis à l’ancienne mode,
Et ses boucles d’or, il semblait
Un jeune voïvode.
8
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L’ombre de son visage clair
Est diaphane et belle –
Un beau mort aux yeux vifs ouverts
Jetant des étincelles.
― « J’abandonnai à ton appel
À grand’ peine ma sphère,
Et mon père est le vaste ciel,
Comme l’onde, ma mère.
Pour que j’arrive jusqu’ici
Afin que je te voie
Je suis venu de l’infini
De la mer qui ondoie.
Ô viens mon trésor, mon espoir,
Et quitte ces contrées,
Je suis Vesper, l’astre du soir,
Ô, sois ma fiancée !
Au fond des mers dans mes palais
De corail je t’emmène,
Et sur ce monde désormais
Tu seras souveraine. »
― « Ô tu es beau tel qu’apparaît
Dans un rêve un bel ange,
Mais jamais je ne te suivrai
Dans ce chemin étrange.
Car tout m’inquiète, ton corps,
Ta parole, ta face :
Je suis vivante, tu es mort
Et ton regard me glace. »
*
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Il se passa un jour, puis, trois,
Et de nouveau l’étoile
Du soir revient comme autrefois
Quand le ciel est sans voiles.
Dans le sommeil elle aperçut
Sa lumière sereine,
Et de nouveau son cœur voulut
Lui confier sa peine
― « Ô viens glissant sur un rayon,
Et jusqu’à moi pénètre,
Et de même que ma maison
Éclaire tout mon être ! »
Dès qu’il l’entend, l’astre s’éteint
À regret. À sa place
Au ciel un tourbillon soudain
S’élève dans l’espace,
Des flammes jaillissant dans l’air
Sur le monde s’élancent
Et du chaos, dans un éclair,
Un jeune homme s’avance.
Dans ses cheveux noirs et bouclés
Scintille sa couronne
Et de rayons auréolés
Le ciel il abandonne.
Sortant ses bras marmoréens
De sa chlamyde sombre,
Il vient d’un pas aérien
Et le regard plein d’ombre.
10
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Et ses grands yeux sont merveilleux
Et brûlent chimériques
D’un feu profond et ténébreux,
D’une passion unique.
― « Pour t’obéir, j’abandonnai
À grand’ peine ma sphère,
Et c’est du soleil que je nais
Et de la nuit, ma mère.
Ô viens mon trésor, mon espoir,
Et quitte ces contrées,
Je suis Vesper, l’astre du soir,
Ô sois ma fiancée.
Ô viens, et dans tes blonds cheveux
Je mettrai des couronnes
D’étoiles pour que dans mes cieux
Plus qu’elles tu rayonnes ! »
― « Ô tu es beau tel qu’apparaît
Un démon dans un songe,
Mais jamais je ne te suivrai
Dans tes cieux de mensonge.
Parce que ton cruel amour
Comme un fardeau me pèse
Et que je sens dans tes yeux lourds
Un feu que rien n’apaise. »
― « Mais que voudrais-tu? Je ne puis
Avoir forme charnelle,
Tu ne comprends pas que je suis
Immortel, ô mortelle ? »
11
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― « Les beau mots ne sont pas mon fort,
Mais tu pourras comprendre
Que moi, malgré tous tes efforts,
Je ne peux pas t’entendre.
Pour que je puisse croire en toi
Et t’aimer et te suivre,
Deviens un mortel comme moi,
Sur la terre viens vivre ! »
― « Quitter mon immortalité
Pour un baiser de femme ?
Eh bien ! M’y voilà décidé
Pour te prouver ma flamme.
Oui, je vais naître du péché,
Suivre les lois humaines,
Renoncer à l’éternité,
À ses lois qui m’enchaînent. »
Et le bel astre disparaît
S’en allant de la voûte
Céleste, parce qu’il aimait
Une enfant qui l’envoûte.
*
Pendant ce temps-là Catalin,
Un jeune et joli page
Enfant sans famille et malin,
Venu dans ces parages
Afin de porter pas à pas
Le manteau de la reine
Et pour servir dans les repas
Comme échanson, – sans gêne
12
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Vient regarder d’un œil furtif
Cataline, la fille
Du roi, pensant d’un air naïf :
Diable, qu’elle est gentille !
Ah, c’est le moment, ou jamais,
De tenter la fortune
Mon garçon ! Et vite, tout gai,
L’enlaça sur la brune,
Dans un coin obscur, hardiment.
― « Ah, mais tiens-toi tranquille
Et puis, que me veux-tu, vraiment,
Avec ces façons viles ? »
― « Ce que je veux ? Ah ! Je voudrais
Ne te voir plus pensive,
Mais bien riante, et, puis, après
Baiser ta bouche vive ! »
― « Je ne sais pas ce que tu veux,
J’en suis toute surprise,
Ô, je suis de Vesper des cieux
Éperdument éprise. »
― « Si tu ne le sais pas, je vais
À l’instant te l’apprendre,
Pourvu que tu sois désormais
Plus aimable, plus tendre.
Quand je t’enlacerai d’un bras
Enlace-moi de même
Qu’un oiseleur qui dans ses lacs
Étreint l’oiseau qu’il aime.
13

FERESTRE anul IV, nr. 3(11), aug. 2013

Que tes yeux restent sous mes yeux
Quand mes regards y plongent,
Quand je t’élève plein de feu
Jusqu’à moi comme en songe,
Hausse-toi vite et reste ainsi,
Dans mes bras recueillie,
Et regardons-nous attendris
Pendant toute la vie.
Et pour qu’enfin l’amour te soit
Connu dans son ivresse
Quand je t’embrasse, embrasse-moi
Embrassons-nous sans cesse. »
Ravie elle écoutait l’enfant,
Et, confuse et aimable,
Se refusait tout en s’offrant
À ce page adorable,
Et lui dit : « Je te connaissais
Déjà depuis l’enfance,
Étourdi, tu me ressemblais
Et tu serais ma chance,
Mais un bel astre, mon Vesper
Surgissant en silence,
Des solitudes de la mer,
Rend l’horizon immense.
Lorsque je vois aller vers lui
Les vagues comme en rêve,
Je sens que mes yeux alanguis
Se noient de pleurs sans trêve.
14

FERESTRE anul IV, nr. 3(11), aug. 2013

Il brille plein d’amour nouveau
Pour apaiser ma peine,
Mais il monte toujours si haut
Que ma poursuite est vaine,
Et de son monde un triste jour
Ses froids rayons m’amènent…
Toujours je l’aimerai, toujours
Je lui serai lointaine…
C’est pour cela que mes jours sont
Des steppes désertiques,
Tandis que toutes les nuits ont
Un charme énigmatique. »
― « Tu n’es qu’une enfant, voilà tout.
Perdons-nous dans le monde
Qu’on ne sache plus rien de nous
Dans la forêt profonde,
Où nous serons sages toujours,
Pleins de joie infinie,
Et tu y quitteras l’amour
De cet astre sans vie. »
*
Vesper partit en étendant
Ses ailes, et des routes
D’un millénaire, en un instant
Il les parcourait toutes.
Un ciel d’étoiles au-dessus,
Dessous, un ciel d’étoiles
Un éclair ininterrompu,
Tel Vesper se dévoile.
15
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Il voit du chaos de la nuit
Comme au début du monde
Des lumières autour de lui
Surgir comme d’une onde.
Et passe à travers cette mer
D’étoiles à la nage,
Jusqu’à ce que tout dans l’éther
Périt sur son passage.
Car son désir le mène hors
Du temps et de l’espace,
Où connaître est un vain effort
Puisque rien ne s’y passe.
Il n’y a rien, et, malgré tout,
Cette soif qui l’anime
Est une sorte de remous
Qui le pousse à l’abîme.
― « Du faix de l’immortalité
Délivrez-moi mon père,
Gloire à vous dans l’éternité
Par la nature entière.
Accordez-moi un autre sort,
Où mon cœur me convie,
Ô vous, dispensateur de mort,
Source de toute vie !
Reprenez-moi l’éternité
À tout prix, mais que j’aie
Au moins, comme l’humanité
Une heure d’amour vraie !
16
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Seigneur, je suis né du chaos
Dont vous étiez le centre,
Et je suis sorti du repos,
Laissez-moi que j’y rentre ! »
― « Vesper, dès le commencement
Du monde au ciel tu veilles,
Et tu voudrais qu’en ce moment
J’éteigne une merveille ?
Tu veux devenir être humain,
Mais périssent les hommes
Qu’il en naîtra d’autres demain,
Aussi mortels, en somme !
Eux seuls se forgent vainement
Des idéals tout vagues –
Des vagues en disparaissant
Font place à d’autres vagues.
Ils craignent leur mauvais destin,
Croient à leur bonne étoile,
Mais nous, la mort voudrait en vain
Nous couvrir de son voile.
Du sein de l’éternel passé
Vit l’être qui s’achève,
Tandis que le soleil couché
Le lendemain se lève.
L’homme se fie à l’avenir
En vain, la mort le presse,
Car tout mortel naît pour mourir
Et meurt pour que l’on naisse.
17
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Mais tu te lèveras toujours
Si le soir tu te couches.
Veux-tu, créé du premier jour,
La sagesse farouche ?
Veux-tu le don de la chanson
Pour charmer les montagnes
Les forêts jusqu’à l’horizon,
Les îles, la campagne !
Ou bien tu veux faire régner
La justice sur terre ?
Je te la donne à gouverner
Comme empereur austère.
Te donner des forêts de mâts,
Des troupes invincibles
Pour dominer tous les climats ?
Mais la mort, impossible !
Retourne vers la terre un peu,
Puisque tu la préfères,
Afin de voir à quoi tu peux
T’attendre sur la terre. »
*
Vesper reprit sa place au ciel
Et tout comme naguère
Du haut de son trône éternel
Répandait sa lumière.
Car c’était après le couchant
Le soir couvrait le monde,
La lune montait lentement
Frissonnante, des ondes.
18
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Elle remplissait de ses feux
Les sentiers des clairières.
Sous les tilleuls deux amoureux
Se tenaient solitaires.
― « Ma bien-aimée, ô laisse-moi
Coucher un peu ma tête
Sur ton sein dans un doux émoi,
Sous tes yeux, l’âme en fête.
Avec tes regards pénétrants
Éclaire ma pensée,
Apaise mon cœur, mon tourment,
Ma douce fiancée.
Veille sur moi, sur mon cœur lourd
Pour que ma nuit s’achève,
Car tu es mon premier amour
Comme mon dernier rêve. »
Vesper du haut du ciel voyait
Leur extase amoureuse,
Au beau garçon qui l’embrassait
Elle s’offrait heureuse.
Les fleurs d’argent embaumaient l’air
En tombant sur les têtes
Des deux enfants aux yeux si clairs
Dans leur doux tête-à-tête.
Ivre d’amour, levant les yeux
Vers l’astre à l’apogée,
Elle lui dit, comme à son Dieu,
Ses secrètes pensées :
19
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― « Ô viens glissant sur un rayon
Dans la forêt pénètre
Éclaire mon bonheur profond,
Ma vie, ô mon doux maître. »
Vesper tremble comme autrefois
Au-dessus de la terre
Veillant sur les mouvants convois
Des vagues solitaires.
Mais il ne tombe plus du ciel
Comme il faisait naguère :
― « Que t’importe, limon mortel,
Qui est ton partenaire !
Vivant dans votre monde étroit
La fortune vous mène.
Moi, je suis immortel et froid
Dans la paix souveraine. »

20
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Profesorul, poetul și
traducătorul

MIHAIL BANTAȘ
(1890-1959)

Mihail Bantaș (de fapt, Bantăș), s-a născut la 8
noiembrie 1890 la Iași. Și-a făcut studiile în orașul natal,
începând cu ciclul primar. După obținerea bacalaureatului în
1909 s-a înscris la Facultatea de Litere și Filozofie, pe care a
absolvit-o în 1914. În timpul facultății, între 1912 și 1914, a
făcut două stagii de perfecționare în străinătate, la Leipzig cu
psihologul Wilhelm Wundt și la Paris.
De la terminarea studiilor până la pensionare, în 1950, a
fost profesor secundar de limba franceză și filozofie în diferite
orașe ale țării (Iași, Galați, Brăila, Botoșani, Focșani,
București). În paralel, a fost asistent și apoi șef de lucrări la
Seminarul Pedagogic Universitar din Iași (1938-1944),
inspector general școlar (1928-1933 și 1944-1945), autor de
manuale de limba franceză pentru liceu, colaborator al
Institutului de Lingvistică al Academiei pentru prima ediție a
Gramaticii limbii române a Academiei și pentru ediția revizuită
a Dicționarului francez-român.
21
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În ceea ce privește activitatea sa literară, și-a făcut
debutul în revista simbolistă Versuri (revistă cu o viață scurtă,
de numai doi ani, pe care a creat-o chiar Mihail Bantaș,
împreună cu prietenul său I. M. Rașcu, în 1911). Timid, scrie
sub pseudonimul Pierrot, sau semnând cel mult cu inițialele, M.
B. Tot împreună cu I. M. Rașcu înființează și revista Versuri și
proză, cu o viață la fel de scurtă (1912-1914). Continuă să
publice, tot sub pseudonim. Mai târziu a colaborat la revistele
Viața Românească, Însemnări ieșene (aici fiind și membru în
comitetul de redacție), Minerva, Zări senine, Însemnări
literare, Junimea Moldovei de Nord, Teatrul, Gândul nostru,
Arhive și Ethos, cu versuri, critici, recenzii sau articole.
În afară de diversele contribuții la reviste, din creația
proprie a publicat în timpul vieții un singur volum de poezii,
Versuri (Focșani, 1921, semnate Pierrot) și Într-o oră liberă,
„scenetă din viața de liceu” (Focșani, 1923).
A tradus în limba română din Verlaine, Baudelaire,
Francis Jammes, Henri de Régnier, Jean Moréas, Vortelain,
Heine, Nietzsche, Kelldorfer și alții, iar în limba franceză,
poezii de Eminescu și câteva lucrări în proză de diverși autori
români, o parte dintre traducerile sale fiind publicate de-a
lungul timpului în reviste sau antologii, precum și în culegerea
postumă Mihail Bantaș – Choix de poésies, édition francoroumaine, București, Editura Teora, 1996.
Poet timid și prea puțin vizibil în lumea literară
românească, Mihail Bantaș este menționat doar rar și telegrafic
de către critici: dintre cei mai însemnați, George Călinescu îl
pomenește într-o notă de subsol 1 , iar Eugen Lovinescu, în
Istoria literaturii române contemporane, amintește în treacăt

1

La pag. 158 a Poeziilor de Eminescu, Ed. Ciornei, București, 1938.
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de revistele înființate de acesta, Versuri și Versuri și proză;
astăzi este, așa cum îl numește Edgar Papu, un „poet uitat”1.
La fel de rare și prețioase sunt și evocările celor care
l-au cunoscut și cărora le-a fost fie dascăl, fie prieten sau
coleg 2 , fie părinte 3 . Este descris ca fiind un om timid și
sensibil, corect, vertical, respectat, un educator remarcabil și
progresist, gânditor original cu o puternică independență de
spirit. Natura liberă a gândirii sale și sinceritatea i-au adus
neajunsuri pe parcursul vieții (la un moment dat a fost
considerat persoană indezirabilă și a fost închis) și i-au cauzat
cel mai probabil și moartea, în circumstanțe extrem de neclare
dar etichetată oficial drept „sinucidere”, pe 27 iunie 1959, la
București.
Andreea Sion
(Biografie bazată pe informațiile din Mihail Bantaș –
Choix de poésies, édition franco-roumaine, București,
Editura Teora, 1996, 176 pagini.)

1

Edgar Papu, „Un poet uitat: M. Bantaș”, Viața Românească nr. 2/1981.
Câteva dintre aceste evocări (ale Acad. Iorgu Iordan, prieten și coleg, Prof.
dr. docent Ștefan Bârsănescu, coleg, Prof. Horia Deleanu, fost elev, inter
alii) se regăsesc în culegerea postumă Mihail Bantaș – Choix de poésies,
édition franco-roumaine, București, Editura Teora, 1996.
3
Mihail Bantaș a fost căsătorit cu Angelica-Corina Constantinescu (18921982, studentă favorită a lui Philippide și Ibrăileanu, fiica profesorului
Emanoil Constantinescu, director al Liceului Unirea din Focșani și al
Liceului Național din Iași) și au avut trei copii, Suzana Bantaș (n. 1922,
medic și pictor), Mihai (1924-2000, medic) și Andrei Bantaș (1930-1997,
reputat profesor de engleză, traducător și lexicograf).
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MIHAIL BANTAŞ
Amurg
Ți-aduci aminte?
Umbra zilei lunecase peste ziduri,
De prin grădini se ridicau chemări discrete
Ca neuitatele refrene ale uitatelor vechi Lied-uri.
În zare turlele păreau că-și spun secrete.
Tremurători – ca obositele cordaje de lloyd-uri1 –
Pe bulevarde-și răsfirau salcâmii brațele violete.
Ți-aduci aminte?
În iatacul cu greoaie draperii decolorate
Cu-mbătrânite și-apreciate baldachine,
Ce scuturau înfiorate petalele sfoliate
Ale defunctelor iubiri senine
Pe care le-au trăit străbunii-n vremuri depărtate –
Cu mâini ușoare, fericite,
Învăluită-n roz de focul din cămin,
Redeșteptai sonorități nebănuite
În strămoșescul clavecin,
Peste-ale cărui clape roase, -ngălbenite,
Plutea un vag parfum de fildeș.
Tu surâdeai cântând încet…
Ți-aduci aminte?
Deasupra gurii tale gura-mi tremura,
Ca pe un iris beat de rouă o albină:
Era sărutul cel dintâi ce-și flutura
Pe viața-ți aripa-i divină.
Când s-a sfârșit sărutul nostru nesfârșit –
1

Vapoare ale companiei Lloyd.
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Ce mi-a lăsat pe buze-amaru-unor balsame,
Care-a strămoșilor cenușă-ar fi solvit –
Zâmbeau blajinele bunici din învechitele lor rame.
Și când muri și cel din urmă-ecou din ultima bătaie
În orologiul, ce preface veșnicia în fărâmi,
Simțirăm inimile noastre de văpaie
Vibrând ca brațe violete de salcâmi.
(1921)

Marină
Amiază… Valurile-amijă
De somn în larguri ca burghejii.
La țărmuri unda fără grijă
Dezmiardă prundul de pe plajă.
Cum arde soarele!... Și rujii
Se bat, și mrenele în mreajă.
Pescari cu fețe ca harbujii
Lucrează coșuri verzi de mlajă.
În luntrea mea, cu ochii treji,
Visez ca Petru Majă.
Speranța-n volbură de vreji
Se-nalță-n suflet ca pe-un hluj.
Din larg mugește-un glas de spijă:
Cu gesturi lente de stacoj
Un vas se-apropie ca-n vrajă…
Pe gând din nou fiori de grijă
Se-nseamnă-adânc ca pe-un răboj.
(1921)
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Noapte
În vraja liniștii de noapte, pe care-un greier o-nfioară
Cu țârâitul lui nostalgic ca pizzicato de vioară,
Șoptește vântul prin perdele un cânt ce-mi tulbură visarea,
Și ca un duh de întuneric trecând îmi suflă lumânarea.
Încet, slomnind parcă-o poveste, cu glas scăzut de rugăciune
În limba ei pustia Noapte neînțeleasa-i jale-și spune:
I-o fi fiind urât afară întunecatei bătrânici;
Ce vrei? Să stai de-atâtea veacuri cu-aceeași lună și pisici!
Sub lună plopii aiurează ca-n vis cu buze înmiite.
Abia de-și tremură aripa gândirea-n mințile trudite…
Și târgu-i trist în noaptea asta, ce-mi pare lungă cât decenii
Parcă-i un târg – decor de teatru, pe care-l vezi din dosul scenii.
(1921)

Nocturnă
Infern… Trăiesc „Divina Comedie”…
Parisu-n noapte, -n frig și-n insomnie
Deschide ochi cețoși pe la mansarde,
Și ard ca guri de iad pe bulevarde
Vitrine, baruri, uși de cabarete.
Femei cu foamea-n ochii de erete
Aruncă-n nervi surâsuri stânjenite.
„Marchand d’amour!” spun glasuri răgușite,
Și mâini slăbite, vinete de frig,
Se-ntind spre brațe, -n care se înfig
Grăbit ca-n lemnul luntrii de scăpare.
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Văzduhul geme-a trudă și-aiurare…
Mocirla străzii gâlgâie și-nghite
Grămezi de trupuri goale, -nvinețite…
Visează rău noptatecul Paris,
Infernu-acesta fără paradis!
(1921)

Oraș trudit
Din zori și până-n noapte caravanele de fum,
Pornind făr’ de răgaz pe-același drum,
Călătoresc prin nesfârșitele văzduhuri pustii
Și pier fără de urmă după veșnice stihii.
Din hornuri de uzini, ca din altare,
Cu noi speranțe făurite-n exaltare
Se-nalță jertfa trudei omenești
Spre Pantocratorul din slăvile cerești.
De sus,
Ascultă și privește surâzând ca un Iisus.
Ciocane-n luptă dreaptă cu ilăul
Și zmăul
Puterii înhămate la motoare,
Popoare,
De pârghii învrăjbite cu biele,
Oțele
De roți care se mușcă-ntre ele,
Șuvoaie
De fire învălmășite în războaie:
Orașul răbufnind ca un balaur
Macină aur.
(1934)
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Spaţiu vital
A răzbit nucul peste case
În curtea strâmtă de oraș.
E-al lui tot cerul, cum visase
În iureșul de crengi, trufaș.
Și-acuma umbra lui amară
Domnind din cer până-n pământ
Stăpână-n casă și afară
Ne-năbușă ca-ntr-un mormânt.
Un val de vânt… Când vine oare
Furtuna, care să-l doboare?
(21 iunie 1940 – Înfrângerea Franței de către hitleriști)

Bejenie
Dorm țarinile sterpe sub cerul fără stele,
Dorm oameni fără casă cu plodurile-n drum,
Dorm tunurile-n hrube și puștile-n rastele
Dorm sufletele-n beznă și inimile-n scrum.
Zăbranicul se lasă pe somnul tuturor;
În cuget nu mijește nici visul altei soarte;
Dorm robii deznădejdei sub chei și sub zăvor;
Nu-i nimeni să-i deștepte din somnul cel de moarte.
(30 august 1940 – Răpirea Ardealului)
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Duminică după bejenie
Din curțile adormite și pustii
De parcă și-au pierdut de-un veac stăpânii
Se uită casele prin geamuri fumurii
La ulițele fără de copii
Stinghere, hodinindu-se de truda săptămânii.
(1940)

Ispas
Pribegi din țară cotropită,
Cu casele sfărmate și curțile pustii,
S-au tras în țara mică primitoare,
Și ies cu ochi uscați de lacrimi, iar la soare.
De-acum casa lor e țara toată
Cu munții ei, cu plaiuri nesfârșite
Cu dealurile ei nenumărate,
Cu șesurile ca un sân de frate.
Și Domnul îi va ocroti deopotrivă
Cu cei ce stăpânesc cu aur lumea,
Și dând din nou puteri făpturii lui de tină,
Îi va îndrepta spre zarea de lumină.
Iar pruncii lor ca floarea de răsură,
Născuți pe margine de drum,
Deasupra miilor de ghimpi și-or face cale
Spre cer, în iureș candid de petale.
(1944 – Refugiul din Moldova)
29

FERESTRE anul IV, nr. 3(11), aug. 2013

Le mie prigioni cittadine

1

Prin curtea de lumină pân’la mine
Nici vântul, necum soarele, nu vine
Deși-n subsol e-un geam mărinimos
Lăsat de arhitect aicea jos
Mai mult ca să usuce ăst fund de mină,
Decât ca să am aer și lumină.
Și, eu, fost om, doar printre oameni
Ajuns om de serviciu la neoameni
Prin geamul ăsta searbăd, de ocară
Văd și eu lumea, văd afară
Cum cad ori stropi de ploaie, ori fulgi de nea
Am și eu, cum s-ar zice, lumea mea!
Arareori, c-un tunet îmi dă de veste
Prietenul meu cerul cum că este
Acolo peste case undeva.
Încolo, umezeală și hazna,
Și beznă și amar de om sărman.
De ce-am lăsat opincă și suman
Și câmpurile toate și ogorul,
Ca astăzi tuturor să le duc dorul
Și oricărui străin să-i zic „Cocoane!”
Iar el să-mi zică mie: „Măi Ioane!”
Acum însă totu-i de prisos
Aici trăiesc, și mor, aicea jos!
(1947)

1

„Temnițele mele orășenești” (ital.) – aluzie la memoriile din închisoare
(1832) ale poetului italian Silvio Pellico (1789-1854).
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Seninătate
Zadarnic cearcă vremea, de ani, să mă domine
Și-n chip de bătrânețe pe trupu-mi se răzbună.
Intrată în țesuturi, străină-o simt în mine,
Și-mi pare că de-o vreme în casă e-o nebună,
Ce-mi ia din ochi lumina și-auzul din urechi,
Și-mi sfarmă frumusețea din lume și din artă,
Lăsând-o pustiită de idolii mei vechi.
Zadarnic împotriva-mi se-aruncă și se-ntartă
Talazurile vremii cu anii care vin;
Simt valul cum mă urcă spre cer, tot mai aproape
De pacea nesfârșită a gândului divin,
Pe care nici o vreme nu poate să-l îngroape.
Curată de simțire, în liniștea adâncă
Gândirea fără vreme și fără de prihană
Senină stăpânește în cel ce mai sunt încă,
Pe când tălăzuiește în juru-mi vreme vană.
(1950)

Ostrov
Ostrov, pe care apele l-au rupt
Din mal, și-acum l-au năpădit scaieții.
C-un zâmbet strâmb primesc ofensa vieții,
Cu care-ar fi zadarnic să mă lupt.
(1958)

31

FERESTRE anul IV, nr. 3(11), aug. 2013

PEGAS
ION LAZU
Neîntreruptul cântec
Cântul continuă. Cine-ar pricepe
De-i pe sfârşite ori abia-ncepe?
Cel ce ascultă nu se uimeşte
Au care-i pasărea ce-l izvodeşte,
Ce-l înfioară şi îl ridică
Când alta zboară sau rece pică.
Codrul e veşnic proaspătă-i zarea
Şi fără istov spune-şi cântarea.
Iar printre triluri ce se-nfiripă
Altul mai meşter se-arată-n pripă.
Toate-n lumină îşi cată partea
Dar jos în iarbă, în umbră, -n tină
Pe cel ce cade-l înghite moartea.
Când bolta-naltă şi ramuri line
În tril tresaltă şi le e bine,
Cine s-audă păsări sleite
Bufnind grăbite în iarba crudă?
8 febr. 2008
(din antologia 101 poeme, colecţia Ideal, 2011)
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Sânziene
Coroniţa de sânziene
Livide chiar de-a doua zi
Atârnă în cuiul ei
Pe scândura porţii
De culoarea nimicului.
Încă puţin şi
Cel mai sălciu praf
Se va deşira în drum
Din paiele împletite cu drag.
Un nimb ar putea fi
Pentru sufletu-mi tânăr –
Dar n-am văzut
Să poarte cineva
Boarea galbenă de sânziană.
Un obicei atât de vechi
Că ţi se face teamă.
1968, Pocola-Beiuş
(din volumul Muzeul Poetului, ed. Eminescu, 1981)

***
Până la urmă s-a vădit
Că sunt făcut spre a fi fericit.
Dar începutul acela anapoda –
ca pentru altcineva, nu pentru mine…
Şi scriam poezii spre consolare;
Acum sunt fericit şi pe potriva firii mele
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Mulţumit de femeia mea / de copilul ce mi-a dăruit
De apartamentul nostru, culme a banalităţii
De meseria asta imposibilă, care mă scoate zilnic
pe deal
În pădure, în păienjenişul de cântec
Al lunii mai.
Am ajuns să fiu mulţumit şi de mine, până la urmă
Şi dacă în zori e înnorat, îmi văd de treabă
Şi până la prânz se înseninează de la bucuria mea
Răul lumii nu mă mai atinge
Decât rareori, în vreun coşmar Acum scriu în picioare, cu caietul
Pe catifeaua verde a muşchiului uscat
De pe-o lespede de cuarţ
Şi ce scriu eu aici e lipsit de orice echivoc:
Două linii în cruciş şi-n curmeziş peste
Poezia mea de demult.
(din volumul Cuvinte lângă zid, elegii, 1999)

ION MURGEANU
Se apropie seara
Nu am ce lăsa; ce aveam am dăruit vâltorii
De timpuriu şi pot spune întocmai cu zorii.
La amiază s-au adunat norii
Şi au bubuit şi a plouat.
Nu am palate decât poate nişte cuvinte.
Câteva reparate, pe alocuri cârpite.
Sunt inabordabile, căci par blestemate;
Fără apel, deci fără drept de cetate.
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Pământul de ţară nu am învăţat cum se ară.
Nici secerea cum se ţine în holda mlădie..
Milă de mine lor şi de ele sfială şi mie..
Aduceri aminte din ţara natală îmi sunteţi povară.
Nu am ce lăsa. Se apropie seara.
Nu-mi ţine nimeni la pinteni scara
Să mă sui cu uşorul în şa – ultima cavalcadă la cer.
Neavând ce lăsa nimănuia nimic nu cer.
Favoare cu fast sau comemorare…
A doua zi sau şi în cele de harţi următoare.
Insist pentru dreptul meu la uitare.
Trupul meu nu va fi dat hrană la viemi.
Troieni vor veni de ierni şi veri luminoase
Nu sunt hotărât încă ce îmi doresc să cer (cui?!)
Să-l ardă pe trup os cu os şi cuvânt de cuvânt,
Într-o sumbră ceremonie: un Nimeni al Nimănui.

Continuări.
Continuări și regrete
Am vrut să fiu tăcut şi singur.
Tăcut să nu-mi răspundă nimeni.
Nevoie-aveam să nu-mi răspundă nimeni.
Am vrut şi am dorit iubirea pură
Să-i înflorească floarea roşie pe gură.
Şi floarea roşie mi s-a uscat pe gură.
Am vrut puţină linişte puţin repauz.
Nu mi s-a dat decât şi mai mult haus.
Abia m-am regăsit într-un fragment-adaus.
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Am vrut să mor – nu se făcuse timpul.
Sau suferinţa care mi se dase cu încetul
Nu s-a finit - deci nu se terminase setul…
În rostul rugăciunii care mă conţine
La miezul nopţii nu găsesc pe nimeni
Ştiind că nu mă adresez la nimeni(!?!)
Sau poate uniformitatea sorţii
Punctul de sus continuarea artei
În forma conţinutului nesigur…
Sau cel mai sigur începutul ei
Neterminarea formei ca ideie…
(Cine sunt eu să dau răspuns la toate!?!)
Această bântuire ce mă ţine în retortă
Precis nu cea mai fericită dintre toate
În schimb nici cea mai rea din Arte…
Un sens se va ivi din umbra sorţii
Dacă nu chiar din strălucirea ei…
Moartea
fiind obsesia ideii născută din femeie…
singurătatea mea singurătatea ei…
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Viul nu se justifică
Criză de sentiment
tensiuni inutile
spun şi susţin că sunt
pregătiţi
să vină la tine!…
deşi nu au dată în calendare
nici cheia din poartă nu le-a fost dată
din câte văd acolo unde nu-i chemi
casa o găseşti spartă…
stelele lipsă pe bolta rece
şi nu-i o eclipsă întunericul
trece din odaie-n odaie…
Unde le vei aşterne?! mă scurmă o teamă
până în măruntaie ce pat şi ce perne
ce clopote bat cine
sună-răsună şi-n mine
fără-ncetare şi fără ruşine?
Un vârcolac un uriaş vierme
rătăcit de turmă papă din lună
roade şi-n mine viermele de nisip
un semn uriaş: ale timpului timpuri
făurite-n nimic din nimic
justifică noi teorii umede
ale noutăţii nimicului…
Şi-mi spun şi-mi explică
că nici aici afară de vise
viul nu se justifică!…
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Calul din peșteră
În vremuri năvalnice nespuse şi când
Român bietul nu mai trăia pe orând
Când vraiştea năvălirilor punea foc
Când pulberea spulbera orice loc
O peşteră din Carpaţi ascunsese un cal
Ori nobilul animal protejase stăpânul
În peşteră numai oasele pe o piatră
Calul pictat fără călăreț idolatră
Frescă murală cu sângele colorată
Nu mai ştii cine-a pictat acolo tabunul
Stăpânul pe cal ori calul stăpânul
Mânuind raza de cridă-n despicătură
Un penel într-o o mână de zeu sau
Zeul suprem, Dumnezeu-Bunul.
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FEREASTRA CU CĂRȚI

Versurile Magdei Isanos, într-o singură carte
– articol de Liviu D. Clement, preluat din ziarul „Crai nou”
nr. 6266, 25 mai 2013, Suceava
Numeroase lansări de carte, ieri, la Suceava
(Biblioteca Bucovinei şi Librăriile Cărtureşti), în prima zi a
ediţiei din acest an a festivalului „Rezonanţe udeştene”.
În prezenţa a numeroşi scriitori locali şi invitaţi, alături
de liceeni interesaţi să-i cunoască de aproape, şirul
prezentărilor de carte a început la Biblioteca Bucovinei „I. G.
Sbiera” cu premiera naţională a lansării „integralei Magda
Isanos”, editată de TipoMoldova Iaşi. Directorul editurii
ieşene, scriitorul Aurel Ştefanachi, a spus printre altele că este
încântat că a avut şansa să realizeze această ediţie „aproape
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completă”, pe care i-a propus-o fiica Magdei Isanos, scriitoarea
Elisabeta Isanos. Vorbind despre carte, Lucia Olaru Nenati a
conturat un profil al autoarei, soţia scriitorului udeştean
Eusebiu Camilar, a efectuat o incursiune în lirica poetei şi a
numit-o pe Elisabeta Isanos „biograful cel mai atent şi mai
competent” al Magdei Isanos. Un nou volum semnat de
Elisabeta Isanos, „Poemele Dragmarei”, a fost prezentat de
colega noastră, scriitoarea Doina Cernica, cea care, în acest
context, a propus public ca festivalul să revină la numele
anterior, „Eusebiu Camilar – Magda Isanos”. Propunerea a fost
susţinută ulterior şi de scriitorul Alexandru Ovidiu Vintilă (care
l-a prezentat pe Constantin Abăluţă alături de noua sa carte
„Bazinul cu 9000 de peştişori invizibili”) şi, pare-se, are nu
puţini alţi susţinători.
Manifestările de la Suceava au continuat până seara, cu
un recital cameral dedicat Magdei Isanos, cu participarea
compozitoarei din Germania Violeta Dinescu. Astăzi urmează
cele de la Udeşti, ocazie cu care se vor afla şi numele
câştigătorilor de premii în concursurile de versuri, proză şi
reportaj literar.
***
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Întâlnirea cu Artema
(fragment din POVEŞTI ALE COMORILOR DIN
BUCUREŞTI de Victoria Dragu Dimitriu)
Într-o duminică de primăvară a anului 2005, pe la orele
prânzului, pornisem spre casă, de la unchiul şi mătuşa mea, din
strada General Manu. Eram cu Saşa, căţeluşa noastră, şi
plănuiam să mergem pe jos, prin Grădina Icoanei, pentru a
revedea pe drum case pe care le iubim: în Piaţa Romană, colţ
cu Mendeleev, casa Nicolae Pătraşcu, apoi, spre Piaţa
Lahovari, casele Take Ionescu, Xeni şi Răuţoiu, după colţ, casa
Assan, peste drum, le Calea Dorobanţilor, casa Catargi, şi alte
câteva clădiri, cu nume pentru noi necunoscute, de pe strada
General Eremia Grigorescu. Nu bănuiam că vom descoperi, în
drumul acesta, o altă locuinţă, tăinuită trecătorului, deşi plină
de frumuseţi dăruite demult publicului bucureştean. Pe când
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coteam pe lângă blocurile Leonida şi Casata, spre Piaţa
Lahovari, la stânga, pe strada fostă Atenei, fostă Cătunului, azi
Take Ionescu, am fost oprite de un seamăn al Saşei, un căţeluş
alb, cu pete roşcate, care i-a tăiat hotărât calea şi, pe când
patrupedele se informau prin mijloacele lor, una despre
cealaltă, am schimbat câteva cuvinte cu stăpâna căţelului. Era o
doamnă scundă, subţire, elegantă, cu un profil nobil şi un fel
gingaş de a-şi ridica bărbia spre interlocutorul nu cu mult mai
înalt. După convenţionalele fraze de laudă la adresa
companionilor noştri, care părea că nu mai vor să se despartă,
doamna mi-a cerut numărul de telefon, pentru a organiza o
revedere a căţeilor. Nici stăpâna lui Topi nici eu nu aveam
nimic de scris în genţi şi atunci doamna, cu acelaşi ton
prietenos, m-a invitat să urc la ea. Locuia în apropiere şi aveam
să ne notăm, fiecare, telefonul celeilalte. Am urmat-o, privind
cu câtă graţie înainta pe tocurile ei înalte, învăluită în haine de
culori înrudite cu ale lui Topi, bejuri delicate, alb mătăsos,
maronuri deschise. Pe drum, ne-am recomandat, doamna se
numea Artemiza Petrescu şi locuia în blocul AGIR. Ştiam
clădirea elegantă, în stil internaţional. Fusesem în sala de
conferinţe, dar nu şi la etajele cu locatari. Am intrat în holul
placat cu marmură neagră, am suit în liftul îngust, prevăzut cu
două uşi, faţă în faţă, am descins pe palierul luminat de un bec
puternic, râzând de bucuria căţeilor, rostind banalităţi
politicoase.
Ca să nu-mi deranjez prea mult gazda, am rămas în
antreul îngust, mobilat cu o oglindă, un cuier şi o banchetă de
lemn negru sculptat. Simplitatea ei nobilă ar fi trebuit să mă
avertizeze, dar Saşa nu mi-a dat timp, s-a smucit din mâna mea
şi l-a urmat pe Topi, dispărând în casă, unde mă invita să intru
şi doamna Petrescu. Am făcut câţiva paşi şi am încremenit în
prag. Era o încăpere de o frumuseţe uimitoare. Pe pereţii albi ca
42

FERESTRE anul IV, nr. 3(11), aug. 2013

laptele, atârnau tapiserii mari, întunecate, cu volburi de
verdeaţă înconjurând castele, din tavan scânteiau stalactite de
cristal, înlănţuite în monturi de aramă, prin colţuri erau grupate
piese de mobilă franţuzească aerisite şi uşoare, scaune strunjite
în lemn aurit, canapele capitonate cu mătase solară, fotolii ca
nişte petale de trandafir. Tablouri în clar obscur, măsuţe cu
jaduri, fructiere şi casete de argint, bufete cu platouri de
porţelan, carafe de cristal şi cositor se adăugau decorului şi,
printre toate, alergând ca pe o pajişte pe covorul cu seminţele
vieţii încolţite în lâneturi vechi, Saşa şi Topi, gata să răstoarne
gheridoanele fragile, încărcate cu sticlării poleite în insulele
veneţiene. Toate le-am identificat şi le-am admirat pe rând mai
târziu, ajutată de gazdă, ca pe o lecţie de istoria artelor, atunci
vedeam numai lucruri superbe, într-o armonie care-ţi tăia
răsuflarea şi doi câini primejduind cu fuga lor veselă totul.
Stăpâna casei, calmă în larma dezlănţuirii canine, mă poftea să
iau loc unde îmi face plăcere.
Aşezată cuminte la măsuţa cu intarsii din lemn de
trandafir din mijlocul camerei, punct strategic, de unde se
deschideau, pe sub arcade, mai multe perspective spre
ungherele casei, am aflat cine este de fapt gazda mea. Uneori,
ignoranţa îţi oferă condiţia unei receptări mai depline decât o
informare prealabilă. Nu ştiusem că între colecţiile adăpostite
în fosta Casă Facca, fostul Minister de Finanţe, clădire
devenită, de prin 1978, Muzeul Colecţiilor, se află, din 1988, şi
aceea a doctorului Mircea Petrescu şi a profesoarei Artemiza
Petrescu, colecţie vestită pentru gravurile, mobilierul şi
porţelanurile ei. În casa lor nimerisem eu, iar apartamentul
părea, la rândul lui, o filială de muzeu, ascunsă într-un bloc
bucureştean, ca o perlă în carnea scoicii. Pe atunci, căutam cu
frenezie povestitori ai vechiului Bucureşti, şi era pentru întâia
oară când găseam pe cineva atât de promiţător, într-un chip atât
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de neaşteptat. Căţeluşa mea mă adusese la subiect! Mai târziu,
când am devenit prietene, clipa aceea căpătase un farmec
amuzant. Artema spunea cu convingere: A fost un destin să ne
cunoaştem. Dacă aveam ceva de scris la noi, poate nu ne mai
vedeam niciodată! Gândeşte-te că eu te-am invitat, un om
necunoscut, adus de pe stradă. Iartă-mă! La fel îmi spusesem
şi eu când, trecând pragul vestibulului, din banalitatea străzii şi
a holului de bloc, mă trezisem între scânteierile daurite de secol
XVIII. Uimirea îmi dublase încântarea, eram o străină, puteam
fi oricine, iar ea mă adusese senină în casa ei. Şi tot ea explica:
Erai cu căţelul. Ei ne-au apropiat. Întâi că eu socot că cine
iubeşte un animal, aşa cum iubesc eu sau tu, nu poate să fie om
rău. Din capul locului mi-am dat seama că eşti o intelectuală,
că eşti un om drăguţ, corect, fără să ştiu altceva decât că
iubeşti un animal, cum iubesc şi eu. Mi s-a părut că te cunosc
demult.
*
Oricum, surpriza mea de a ajunge în casa ei a fost cu
mult mai mare decât a ei de a mă aduce acolo pe mine. Atunci,
în toamna lui 2005, am făcut, foarte curând, la Radio, o
înregistrare. Artemiza Petrescu mi-a vorbit despre saloanele
familiei de la Muzeul Colecţiilor. Am mers împreună acolo, pe
când putea fi vizitată aripa dinspre Calea Griviţei, restaurată pe
afară şi pe dinăuntru. Între timp, întreaga clădire a fost
consolidată, acum se lucrează la interioare, iar colecţiile nu pot
fi, deocamdată, văzute. Încă mai mult decât vizita de atunci la
muzeu mă încântau şi mă farmecă şi azi vizitele acasă la
Artema, cum îi spun prietenii şi am fost îngăduită să o numesc
şi eu. Camerele sunt primitoare şi aerisite, deşi atâtea lucruri se
unesc în decorul lor rafinat: gravuri, litografii, acuarele,
broderii franţuzeşti şi japoneze, tablouri, aghiasmare de faianţă,
statuiete şi capete de îngeri cioplite în lemn din vechi
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ornamente bisericeşti, oglinzi, casete, boluri, fructiere şi
platouri de argint, porţelanuri europene şi asiatice, adunate în
decursul a zeci de ani de doctorul Mircea Petrescu şi aranjate
de soţia lui, cu un dar desăvârşit al armoniei. În scenografia de
ea imaginată, poveştile Artemei au un ecou special, sunt
ilustrate de un desen de colecţie, de o fotografie de familie, de
o carte, de un album de artă. Nu oboseşte niciodată să răspundă
întrebărilor mele. Îmi aduc aminte cât de uluită am fost, atunci,
la prima vizită, când mi-a spus câţi ani avea: 89. Părea cu
treizeci de ani mai tânără, iar sufletul ei este şi mai proaspăt. A
fost zeci de ani profesoară de chimie şi fizică, de unde
disciplina calmă a omului de ştiinţă, aliată, la ea, cu o
extraordinară graţie a înfăţişării, asemeni aceleia pe care o
dobândesc cu trecerea vremii numai marile dansatoare. Are
darul prieteniei, aşa cum are, înnăscute, simţul frumosului şi al
dreptăţii, discreţia, toleranţa, generozitatea. I-am cunoscut
nepoatele, prietenele şi prietenii, am stat cu ei la prânzuri de ea
pregătite, amestec de tradiţii şi fantezii recente. M-a încântat
când, aşezate la cină, în scânteierile porţelanurilor transparente,
a ridicat faldul de damasc şi mi-a arătat tăblia din plastic a
mesei rotunde, de grădină, mascată de scrobelile albe,
dantelate, ritmând perfect prin proporţii cu mobilele stil.
Cele mai frumoase întâlniri însă, sunt, pentru mine,
acelea când, singure în casa ei, îmi povesteşte despre lumea,
despre neamurile ei, despre bunici, părinţi, fraţi şi mătuşi,
despre colegi de muncă şi prieteni, despre rudele prin alianţă,
despre colecţia de artă a familiei.
Treptat, prin ani, fragmentele noastre de conversaţie sau cimentat, am făcut legături între episoade, am rugat-o să-mi
repete câte un moment estompat, am privit fotografii, am văzut
scrisori, am citit cărţi semnate Lucreţia Petrescu, Aristeea
Manoliu-Vorobchievici, Alexandru Tatos, Mircea Tatos, am
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potrivit întâmplări risipite, am alcătuit, cu încetul, acest text.
Are multe salturi în timp, reveniri, paranteze şi goluri dar,
cronologic, prima noastră conversaţie a fost despre colecţia de
artă. Astfel am intrat în şirul de poveşti bucureştene ale
doamnei Artemiza Petrescu, dar, transcriind înregistrarea, am
intervenit cu adăugirile impuse de atâtea alte convorbiri,
depănate în anii trecuţi de atunci.
― La Muzeu, plăcuţa de la intrarea în cele două săli ale
voastre anunţa: Colecţia doctor Mircea Petrescu şi profesor
Artemiza Petrescu. Ştiu că ţii în mod special la ordinea aceasta.
― Eu vreau ca Mircea să fie pus în valoare, el a creat
colecţia, contribuţiile mele sunt o bagatelă pe lângă ceea ce a
făptuit el. De aceea, numele lui este primul. Aş fi dorit ca
numele meu să nici nu apară. Eu vroiam să-i spun doar
Colecţia doctor Mircea Petrescu.
― Totuşi, gestul concret de a face donaţia a fost a ta,
eşti factorul de legătură, fără tine nu ar fi existat aceste săli la
muzeu.
― Poate că ai dreptate, dar e un aspect secundar. Am
fost, ca să zic aşa, sfătuită, nu obligată, să apar şi eu în
titulatura colecţiei, mi s-a explicat că eu fiind moştenitoarea,
deci proprietarul, sunt cea care face donaţia, deci trebuie să
figureze şi numele meu.
― Cum a luat naştere ideea donaţiei la Muzeul
Colecţiilor?
― Imediat după pierderea soţului meu, în 1988, m-am
gândit să fac donaţia, în amintirea lui. Era dorinţa amândurora.
Şi eu şi el gândeam la fel. Erau însă mai mult lucrurile lui,
alese, cumpărate de el, era colecţia lui. Imediat ce el s-a sfârşit,
am vrut să fac donaţia lucrurilor cu adevărat de valoare, de
valoare artistică. Am vrut s-o fac în numele lui. Ne gândeam
întotdeauna că donaţia e singurul mod de a păstra această
46

FERESTRE anul IV, nr. 3(11), aug. 2013

realizare, colecţia era opera vieţii lui. Nu a lăsat ceva scris în
sensul ăsta, deşi ar fi putut să scrie, n-a mai apucat, dar la
această soluţie se gândea. Îl surprindeam cum privea, pe
gânduri, câte un obiect, rămânea în pragul camerei şi privea.
Tapiseriile, fotoliile proiectate pe peretele alb, vasele mari de
porţelan. Mi-a spus numai atât, într-o zi: Ia uite ce frumos e
colţul acela, mamă. Tu ai să le vinzi? Şi eu am început să plâng
aşa, fără să-mi dau seama: Cum te gândeşti, nici un ac n-o să
plece în condiţiile astea. Ai adunat lucrurile astea tocmai ca să
le salvezi frumuseţea. Aşa vor rămâne. Se gândea că s-ar putea,
fiind singură, să am nevoie de bani. Şi într-adevăr, am vândut
unele gravuri sau tacâmuri, lucruri frumoase, dar care nu
făceau parte din ansamblul gândit de el. Eu am adus în casă
lucruri de valoare, dar neimportante, nu piese de dus la muzeu.
Am venit cu obiecte de uz casnic, cu argintărie, cu porţelanuri,
din astea am vândut. Nu, el avea încredere că am să fac ceea ce
trebuie cu lucrurile selectate şi adunate de el. De aceea am vrut
să fie numită colecţia doctor Mircea Petrescu. Întâmplător, neam potrivit total în gusturi. Poate că am şi moştenit pasiunea
asta, pentru că şi mama era puţin colecţionară şi m-a deprins să
fiu atentă la legăturile dintre lucruri, la aşezarea lor alături. Dar
Mircea era cu mult mai mult dăruit acestei preocupări, el
colecţiona cu un scop: salvarea frumosului...
***
NOTĂ:
Cu noua sa carte, „Poveşti ale comorilor din Bucureşti”
(Editura Vremea, 2013), doamna Victoria Dragu Dimitriu ne
deschide, ca în basmul din „O mie şi una de nopţi”, intrarea
într-o lume aparte, a strângătorilor de altfel de comori decât
aurul şi argintul: lumea, mai mult sau mai puţin secretă a
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colecţionarilor îndrăgostiţi de artă. Aflăm istorii vechi, poveşti
de familie, dar şi despre soarta caselor, clădirile împărtăşind cu
oamenii vitregiile vremii.
Prima parte, precedată de un prolog, adevărat „Sesam,
deschide-te!”, înfăţişează istoria familiei şi a colecţiei Artemiza
şi Mircea Petrescu, iar a doua secvenţă a volumului ne duce în
splendida casă de pe strada Occidentului, la familia Mircea şi
Livia Deac; este una dintre puţinele case pictate care au
supravieţuit în mult încercatul Bucureşti, „casă de o elegantă
robusteţe”, „cu o friză superbă înflorită sub streaşină”, un loc
unde totul te-ndeamnă să afli „cine a fost arhitectul, cine a
pictat florile şi medalioanele frizei...”
Curiozităţi satisfăcute din plin de lectura acestor pagini,
doldora de istorie și de imagini unice.
Elisabeta Isanos
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DOINA CERNICA

Impresii de lectură despre poemele Dagmarei
în traducerile Elisabetei Isanos
Al cui este chipul visător din portretul pictorului Petru
Moţiu de pe coperta cărţii ,,Poemele Dagmarei Traduse din
amurg de Elisabeta Isanos / Les poèmes de Dagmar Traduits
de l’amourgue par Elisabeta Isanos”, Editura Lucman,
Bucureşti, 2012? Al poetei Magda Isanos, al cărei prenume
anagramat se află în titlul volumului? Al Elisabetei Isanos, care
îşi caută mama în tot ce Magda Isanos a iubit? Al Elisabetei
Isanos care deschide cartea cu poemul ,,Tata” – ,,Câte nume de
străzi şi prieteni s-au dus! / Grâul nou îşi suia din pământuri
epava, / El era un copil de prin Ţara de Sus, / Un copil de ţăran
din planeta Suceava. // Zile-ntregi, nopţi în şir a tot scris… Însă
cui? / Lut în două cu aur şi luceferi amari… / N-am pătruns
încălţată în vreo frază de-a lui, / Căci se intră desculţ în odăile
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mari.” –, un poem cu trimitere limpede la tatăl ei, scriitorul
Eusebiu Camilar din Udeştii Sucevei? Pentru Elisabeta
pledează, dincolo de calculul anilor, şi ,,Înmormântarea
mătuşii”, şi, mai ales, ,,Domnişoara Mierlă”: ,,Ca domnişoara
mierlă pe pământ / Mă furişam şi m-ascundeam să cânt, / Şi
ruşinoasă şi neruşinată, / Scoteam un vers şi-l ascundeam în
gând.”, dar răspunsul exact este imposibil, nici nu contează,
până la urmă, aşa cum traducătoarea scrie din amurg, Dagmar
este o poezie care se scrie în amurg.
Cu el, cu amurgul, cititorului i se încredinţează încă din
titlu o a doua taină. Fermecat (pentru că suntem fermecaţi de
poemele Dagmarei), el este tentat să le lege vraja de foşnetul
lor în amurg, un răstimp al zilei mergând spre noapte şi o stare
sufletească deosebite, receptate ca atare şi în literatura
universală, Heine, după el Şt. O. Iosif, Duiliu Zamfirescu, de
pildă, şi marcând nu o dată memorabile convorbiri
duhovniceşti, ,,Zece «Convorbiri de amurg» cu Antonie
Plămădeală” (Artur Silvestri), ,,Convorbiri în amurg – Chira
Iustinian” (Eduard Bogdan), de ex., sub arcada convingerii că:
,,Amurgul este ca o sărbătoare permanentă, o reminiscenţă a
întâlnirii lui Dumnezeu cu Adam. Oricare dintre noi simte în
amurg ceva, ca o mângâiere, ca o adiere care pluteşte în
atmosferă, care tulbură, te mişcă, te face mai gânditor, mai
înţelept, mai bun”. E un amurg prielnic unor poeme care
reînvie amintiri, precum cele deja menţionate. Sunt însă şi
poeme care apropie amurgul de zona crepusculară a iubitorilor
de literatură ştiinţifico-fantastică prin universul straniu pe care
îl dimensionează. Un univers în care ,,Uriaş de încet se
întâmplă ceva”, ,,nu vezi creste murind, doar făină de creste”,
sau în care totul se petrece accelerat – ,,În fiecare clipă e alt
soare / în fiecare seară altă lună…”; ,,E vremea celor care mor
de tineri, / eternă tinereţea s-o-ntreţină, / e vremea existenţei de
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o oră / în care toată carnea e lumină” (,,Veşnicie”), în care
frumuseţea atinge apogeul, absolutul – ,,Niciodată sfârşitul de
lume / Nu se pune la începerea verii / Când de dulce sunt
leoarcă salcâmii / Şi se-ncheagă în aerul serii”, ,,O să fie şi
rouă, dar cine / E nebun să atingă o perlă?” (,,Gomora în
floare”), în care lumea are semnul schimbat, ,,Iarna mângâie
numai, însă floarea loveşte, / toporaşii pe gât sunt suave
topoare… / Nu de viscol mă tem, ci mi-e frică de floare”
(,,Gingăşii” – să ne amintim de ,,Urgia plăpânzilor”…), iar
timpul aparţine paradoxurilor, ca în ,,Ora” – ,,Eu mă-mblânzesc,
sălbatică e ora, / Eu vin la timp, dar timpul nu mai vine,
/Sosind la vreme am ajuns târziu, / Lumina zilei a fugit de
mine.”, sau ca în ,,Ninsoare”, cu sentimentul morţii împărtăşit
de întregul univers: ,,Eu cad în cer, zăpada pe pământ”.
Când însă amintirea şi stranietatea par a schiţa integral
albia curgerii lirice, iat-o pe Dagmar, cu înţelepciunea vârstei
mergând spre amurg şi cu revolta clamată cu forţa tinereţii,
vorbind despre vremea noastră – ,,E vremea celui crud şi
muşchiulos, / când sufletul coboară tot mai jos, / între Iisus şi-un
campion la lupte, / câţi l-ar alege astăzi pe Hristos?” (,,Vremea
lui Baraba”) – şi lumea noastră, în care ,,Tresărind cum
zvâcnesc crinii în cepe, / tot drepţi se ţin cu fruntea sus,
/omuleţi de două sau mai multe parale / aşteaptă-n veşnicie o
secundă în plus” (,,Oameni în toată firea”), o lume a
dispariţiilor de ordin moral care îi prevestesc extincţia:
,,Infernul e atunci când totul minte” (,,Iadul roz”), ,,Şi groaza
este că lipseşte groaza” (,,Sfârşitul lumii”). Există aici şi un
inventar oarecum bacovian, reperele extincţiei rezidă şi în el,
,,Spital”, ,,Sicrie roz”, există imagini care stăruie, care rămân:
,,noi în adormite, viermănoase cetăţi / singuri pe verticală, /
popor de singurătăţi” (,,Singuri pe verticală”). Încununând
aceste poeme ale exasperării, se ridică ruga poetei adresată
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Creatorului de dinainte de creaţie: ,,Doamne, mai bine ţine
totul pe loc, / Ţine-ţi în piept răsuflarea de ape, / Ştii tu că toate
vor trece prin foc? // Doamne, dă-mi sângele cât este în ploi /
Şi trupul cât este încă-n merinde, / Dă-mi toate ca lacrima
păstrate şi noi, / Încă nu marfă ce-n cântare se vinde!”
După multele şi frumoasele poezii de dragoste ce
urmează acestui tablou caustic al contemporaneităţii, şi din care
vom cita, emblematică, doar o strofă, ,,Să spun că te iubesc ar
fi puţin, / vreau alte vorbe, ele nu prea vin, / toţi le-au tocit,
nimic n-a mai rămas, / ca lebedele mute ne iubim” (,,Vorbe”),
Elisabeta Isanos ne descumpăneşte din nou, aşezând în
deschiderea baladei ,,Un trimis în cer” (soră cu acel misterios
,,Cântecul Soarelui”) o altă înţelegere a amurgului într-o
tabletă ca un manifest poetic, ,,Despre graiul amurg”, un grai
,,încă nenăscut, precum copilul visat, existent doar în mintea
părinţilor, traducătorii lui în trup”. Este o limbă a gândurilor,
uneori viziuni fulgerătoare, pentru care cuvintele sunt
,,capcane”, ,,paratrăsnete”. Cei mai buni conducători ai ei,
,,fulgeraţii, sunt şi traducători din amurg în limba vorbită”. Cu
această tabletă, întoarcerea spre titlu, mai exact spre secvenţa
sa secundă, este irepresibilă, ca şi recitirea de la început a
cărţii, cu o atenţie nouă pentru cele două versiuni ale poemelor,
în limba română şi în limba franceză. Subtitlul, ,,Sonete
imperfecte şi alte încercări / Sonnets et d’autres poèmes
perfectibles” sugerează diferenţe, genul de diferenţă dintre
,,imperfect” şi ,,perfectibil” pe de o parte, iar pe de alta, cea
dintre română şi franceză, pentru care am să citez mărturisirea
unei poete, Dana Shishmanian, care, scriind în franceză, spune
că preferă, ,,ca întotdeauna când e vorba de comparaţie, româna
aspră şi gingaşă totodată, colorată şi plastică, purtătoare de
umbre şi lumini, de unghiuri şi de perspective întrevăzute,
francezei ce se derulează ca într-un unic plan reflectat”. De aici
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şi sentimentul lectorului ambelor versiuni că traducerea
poemelor Dagmarei din amurg în franceză oferă ferestre, raze
de lumină pentru mai misterioasa traducere în română, precum
şi acela, puternic, pentru amândouă, că diferenţele dintre ele şi
imperfecţiunile sub aspectul formal al sonetului sunt un plus
pentru sugestia intraductibilului din graiul amurg. Pentru că în
funcţie de ceea ce spune, poezia este şi ceea ce nu spune. Or
poemele Dagmarei în traducerile poetei aparte care este
Elisabeta Isanos sunt poezie şi iarăşi poezie. Poezie.
***
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FEREASTRA SPRE LUME
Din poezia lumii. Versiuni de George Anca.

KIM SOWOL
Azalee
Când neplăcându-ți felul meu te-ai duce
Fără o vorbă, m-aș resemna și eu
Cu drag la îndreptățita-ți plecare.
Voi smulge un braț de azalee Yaksan,
la Yong-Byun, le voi aduce
Să le presar pe drumul tău de ducă.
Pas după pas în calea ta
Pășește blând și gingaș
pe risipitele flori.
Când neplăcându-ți felul meu te-ai duce,
Nicicând vre-o lacrimă nu-mi pice
Nici întru palida-mi moarte.

demult într-un vis
ninge afară – doar ninge.
doar lumina lunii trece prin geam.
doar femeia apropiindu-se cu amurgul
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îmi intră în vis – să mă țină, să stea.
ea a venit și a plecat.
O stea taie cerul – numai o stea.
un singur punct de lumină lucește, numai unul,
doar în crăpătura geamului
și numai în zorile mute.

mâini împreunate
o plimbare – doar noi doi lumina stelei e negrul nopții lin scufundându-se uite: luna șerpuie printre arbori noi pășim conversând pe unde vântul se stârnește străzile sunt tăcute, departe, vest e locul umbrelor mute, beznă parcă încinsă ud pâlpâind, ca roua în câmpuri de aproape noaptea se adâncește, cele patru cardinale se alină uite: luna șerpuie printre ramuri tocmai aici, niciun cuvânt, niciun pas stăm pierduți pe stradă, ochi închiși, față la față lumina stelei e negrul nopții crăpându-se în depărtare luna apune, vine ziua,
clopotul tău de munte sună zorii.
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una care a venit
de cum îmbătrânii
neieșind la lumină,
ascunzându-mă în vise ea veni iar.
fața i-era rumenă, ca înainte,
degetele i-erau lungi și subțiri,
și-mi stătea în brațe ca totdeauna,
calmă și nemișcată.
între noi este doar tăcere.
deodată se ridică
precum sunetul fâlfâindelor aripi de păsări,
și o zbârlită trezie de sine
îi ia locul.
în strălucirea zilei
rămân cu greșelile mele.
oricine de pe stradă – chiar tu poate fi ea.

marea
unde e marea
cu pulsul undelor crescând, căzând, umflându-se în timp ce algele se înroșesc?
unde e marea
cu pescarii tolăniți în bărcile lor 56
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murmurând cântece de iubire și noroc?
unde e marea
cu cerurile murind blând la chindie cobalt din sur din rece întuneric?
unde e marea
cu păsări călătoare durându-și stoluri mai vaste cu cât se topesc în depărtări?
unde e marea
de-aș trece-o fără niciun gând marea ultimă fără uscat în partea cealaltă?
Kim Sowol (1902 – 1934) este poetul național al Coreei.
Singura carte publicată în timpul vieții, Azalee, a apărut în 1925.

DU FU
chūn wàng
Scenă de primăvară
Țara-i ruină, mai rămân munți, râuri,
Primăvara în oraș învie arbori și iarbă.
De spaimă, floarea izbucnește în lacrimi,
La despărțire, pasărea-și frânge inima.
De trei luni ard focuri de alarmă,
Scrisori acasă costă zece mii în aur.
Duc mâna-n părul alb, aproape dus,
abia de-ar mai ține un ac de păr.
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FRIEDRICH SCHILLER
Nänie
Însăși frumusețea va să se stingă! Robit-a oameni și zei,
N-atinse însă pieptul de aramă al stygianului Zeus.
O singură dată iubirea îmblânzi zeul umbrelor,
Dar, netrecut pragul, hotărât, își retrase darul.
Nici Afrodita nu poate alina rana băiatului,
Gingaș trup în care se prefăcu fiorosul mistreț.
Nici sacrul erou nu-și salvează mama eternă,
Când prăvălit în fața porții soarta își împlinește.
Dar ea se înalță din mare cu toate fetele lui Nereus
Și pornește un bocet pentru slăvitu-i fecior.
Uite! Plâng zeii și plâng și zeițele toate,
Ce e frumos veștejește, cel desăvârșit va să moară.
Asemenea plâns lied pe buze pentru iubire glorifică,
Pe când cei de rând neștiuți se coboară la Orcus.

GABRIELA MISTRAL
Doi îngeri
Nu am un singur înger
Cu aripa strivită:
Mă leagănă cum spre mare
Se leagănă două râuri
Îngerul ce dă bucurie
Și cel ce dă agonie,
Unul cu aripi tremurând,
Celălalt cu aripi nemișcate.
Știu, când se luminează,
A cui îmi va fi ziua,
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După culoarea flăcării
Ori culoarea cenușii,
Și mă dau ca alga
pe undă, mâhnită.
Doar o dată zburară
Cu aripile unite:
De ziua iubirii,
A Bobotezei.
Se îmbinară ca una
Aripile dușmane
Tăind nodul
Vieții și morții.

OCTAVIO PAZ
Două corpuri
Două corpuri față în față
Sunt uneori două valuri
Iar noaptea este ocean.
Două corpuri față în față
Sunt uneori două pietre
Iar noaptea deșert.
Două corpuri față în față
Sunt uneori rădăcini
Legate peste noapte.
Două corpuri față în față
Sunt uneori cuțite
Iar noaptea fulgerare.
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USMAN AVANG
Iubito
Voi roti marea strop cu strop
să-ți învârt cingătoare
Voi împleti valuri rostogol
să-ți aștern saltea la culcare
Voi țese din pânza norilor
șal să-ți cuprindă părul
Voi coase vântul muntelui
să-ți fie rochie de seară
Voi smulge din stea răsărind
broșă să-ți împodobească pieptul
Voi decupa din luna în eclipsă
lampă să-mi lumineze dorul
Voi prăvăli soarele
în marea nopții pentru tine
respirându-ți mierea suflării
Iubito,
numără visele
ce realul uciseră
cu-a raiului ilusii.
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FEREASTRA CU OPINII
MIHAI ŞTEFAN

IULIA HASDEU PENTRU GENERAŢIA TÂNĂRĂ
Trăim vremuri din ce în ce mai grele. Cultura Română
este distrusă cu zâmbetul pe buze de mai marii zilei.
Tinerii se raportează din ce în ce mai rar la adevăratele
valori ale spiritualităţii româneşti, preferând fel de fel de
surogate de import. Îndobitocirea tinerelor generaţii a atins cote
alarmante, iar politicienii se folosesc cu abilitate de această
situaţie deoarece, conform spuselor lui Nicolae Iorga, „Fără
steag de cultură, un popor este o gloată, nu o oaste.”
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Autorităţile culturale naţionale şi locale, în loc să
promoveze valorile şi talentele acestui popor, scot în evidenţă,
printr-o serie întreagă de pseudomanifestări girate politic, tot
felul de „creatori” de gunoaie literar-artistice, care au năpădit
ca nişte buruieni actul cultural.
Ne sunt prezentaţi analfabeţi cu ifose ca fiind elite
culturale, oameni de litere, scriitori, profesori, formatori de
opinie, analişti în cele mai diverse domenii, despre care nu au
nici cele mai vagi cunoştinţe. Toţi vagabonzii se autointitulează
„artişti” sufocându-ne cu elucubraţiile ieşite din minţile lor
profund clătinate, fiind promovaţi până la refuz de mijloace de
informare în masă care şi-au pierdut complet, dacă au avut
vreodată, uzul raţiunii şi simţul estetic.
Monumentele istorice sunt distruse cu buldozerul în
numele economiei de piaţă sau sunt „retrocedate” unor
personaje, apărute după 1990 ca ciupercile după ploaie, care nu
au nici în clin nici în mânecă cu România şi cu Poporul
Român, urmărind doar să îşi umple cât mai repede şi mai bine
buzunarele.
În aceste condiţii, tinerilor nu le rămâne decât să
discearnă cu mare atenţie, să identifice şi să aprofundeze
valorile adevărate ale culturii române, să obţină informaţii
despre acestea şi să le folosească în vederea formării şi şlefuirii
propriei personalităţi, în aşa fel încât orice tentativă de
intoxicare cu nonvalori să fie din start sortită eşecului.
Cel mai bun exemplu de valoare adevărată a Culturii
noastre Naţionale, care nu trebuie să lipsească din sufletului
nici unui tânăr studios, este Iulia Hasdeu.
Răsărită din viţa nobilă a învăţaţilor Hasdei din
Bucovina, Iulia a fost crescută încă din fragedă pruncie sub
deviza importantei familii de cărturari din care se trăgea: „Pro
fide et patria” (Pentru onoare şi patrie). Geniala copilă, în care
se îngemănau cele mai înalte calităţi ale iluştrilor săi înaintaşi,
a căutat, în scurta dar scânteietoarea sa viaţa, să facă cinste atât
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stirpei valoroase din care înmugurise, cât mai ales Neamului
Românesc, a cărui fiică era.
Când a plecat la studii la Paris, tot ceea ce făcea şi crea
era gândit în cel mai pur stil românesc, deşi Iulia îmbrăţişase şi
măreaţa cultură franceză, nutrind o profundă admiraţie pentru
personalitatea şi opera lui Victor Hugo.
Pe tot parcursul existenţei sale, Iulia Hasdeu a sorbit cu
nesaţ din izvorul cunoaşterii, fiind animată în fiecare clipă de
dragostea pentru frumosul Ideal, cea mai mare plăcere a ei
constituind-o dulcele şi nesfârşitul şi chinuitorul A ŞTI. Nici
măcar când s-a îmbolnăvit, Iulia nu a dezarmat şi nu şi-a
abandonat nobilele preocupări, ducând o luptă neîmpăcată cu
destinu-i necruţător. Chiar şi pe patul de moarte, când îşi dădea
ultimele suflări, a cerut să i se citească ceva, netrădându-şi nici
atunci chemarea, după cum ne spune şi istoricul George
Ionnescu-Gion, unul dintre cei mai apropiaţi prieteni ai
familiei:
„De când a luat condeiul în mână şi până când, pe patu-i
de durere, abia putând să-l mai ţină, scria cugetări pe mici
bucăţele de hârtie, Iulia Hasdeu a avut nota sa personală.
A fost şi a rămas ea.
Şi astfel a fost totdeauna căci, după cum am spus,
pentru ea era o necesitate, o pornire irezistibilă a minţii de a
scrie, de a produce, de a realiza lumea de idei care clocoteau în
puternica-i inteligenţă.”
În acest context, revenind la vremurile noastre, cred că
tineretul are nevoie mai mult ca oricând de modele demne de
urmat, care să-l ferească de impostorii ce umplu până la refuz
viaţa noastră culturală.
Iar etalonul cel mai bun sau, cum spunea înţeleptul
Nicolae Iorga, icoana cea mai curată, EŞTI TU, DRAGĂ
IULIA!
19 mai 2013
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