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ORIENT ROMANESC 

De la vulnerabilitate la 

implicare 

Anul 2020 a fost teribil, pentru toată lumea 

pe întreg globul pământesc. A venit precum 

cuţitul ghilotinei peste noi toţi. Un an sumbru 

în care timpul parcă își pierduse liniaritatea, 

ne-au asaltat cascade de gânduri vechi și 

temeri noi. Am ajuns chiar să-l interpretăm, 

să-l înţelegem astrologic, numerologic… 

Acelaşi rezultat. Un an intrat în istorie cu 

calificativul “blestemat”. Oare, acesta este 

adevărul?  Ne-am chinuit să regăsim un drum 

spre normalitate, acea normalitate pe care de 

multe ori am acuzat-o că e prea fadă, că nu 

are nimic strălucitor în ea. A trebuit să facem 

față straniului, izolării, fricii,confuziei și 

frustrării. Ne-am redefinit realitatea.  

Virtualul a început tot mai mult să ne ocupe 

viețile. Cum putem uita starea în care ne 

aflăm şi uimirile care, brusc, ne-au îndoit 

sufletele? Ne-am privit răniţi, neîncrezători, 

înspăimântați, imens de triști.  

Chiar dacă luptăm, intuiția infirmității 

noastre în fața acestui inamic invizibil ne 

îndeamnă să luăm în considerare această 

întrebare “de ce”? Unii vor răspunde repede 

este natura care se ridică împotriva 

noastră”. Cu toate acestea, dacă parcurgem 

firul istoriei, observarea epidemiilor înca din 

Antichitate ne arată că nu stăm în faţa unei 

noutăţi. 

„Nicăieri nu ne-am amintit de un asemenea 

flagel și de atât de numeroase victime (...). 

Medicii erau neajutorați în fața unei boli pe 

care nu o cunoșteau, iar moartea i-a lovit cu 

atât mai mult cu cât tratau mai mulți pacienți. 

Toată știința umană era ineficientă; în zadar 

au înmulțit cererile din temple, în zadar au 

recurs la oracole sau practici similare; totul 

era inutil; în cele din urmă au renunțat, 

depășiți de flagel”. Cu aceste cuvinte istoricul 

și omul politic grec Tucidide evocă 

răspândirea ciumei din Atena, considerată 

prima epidemie meticuloas documentată din 

istorie, în cartea sa Războiul peloponezian, 

publicată la începutul secolului al IV-lea 

Î.Hr. Tucidide insistă în descrierea sa asupra 

implicației medicinii și subliniază inanitatea 

religioasă. Cu toate acestea, în timpul 

Antichității, această atitudine este departe de 

a prevala: mulți consideră că răul care se 

răspândește asupra orașului este o pedeapsă 

trimisă de zei. Această furie a divinului care 

se manifestă în boală, o găsim aproape peste 

tot în textele și tăblițele care au ajuns până la 

noi, de la primele civilizații mesopotamiene 

din epoca bronzului, până în Egiptul antic, 

până la Evul Mediu. 

Exemplele sunt numeroase, şi de fiecare dată 

cauza epidemiilor este explicată fie prin 

războaie fratricide, fie prin jafuri, sclavie, 
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declanșând reamintirea superiorității 

demiurgilor asupra Omului. Flagelul este 

văzut ca un preț de plătit, o greșeală. Deci 

vedem în ce măsură omul se simte amenințat 

cu represalii din partea forțelor creatoare, de 

natură. Trăieşte o neliniște perpetuă cu 

privire la o pedeapsă viitoare și pe care 

adesea o percepe ca fiind meritată. Poate 

suntem miraţi însă, întemeiată sau nu, această 

intuiție, pe care știința nu o mai folosește, este 

totuși o realitate pentru mulți încă, chiar 

astăzi în secolul XXI ... 

Suntem mereu în căutarea drumului 

existenţei noastre, dăm un sens suferinţei 

noastre şi sperăm că ea nu va avea ultimul 

cuvânt de spus, că binele se va ridica 

triumfător. O vreme ne-am amăgit cu gânduri 

optimiste, apoi toate au fost  împrăștiate sub 

furtuna unor schimbări pe care nu le 

înțelegeam, nu era pregătiţi să le înțelegem. 

Toate ideile în care am crezut atâția ani fără 

clintire s-au împrăștiat sub apriga urgie a 

unor schimbări radicale în viaţa noastră. Pe 

mulți aceasta criză i-a afectat financiar iar pe 

alții psihic. Multora carantina ne-a oferit 

nesperat de mult timp. Adică fix ceea ce 

consideram înainte că ne lipsea.  Mereu ne 

plângeam, nu avem timp. Şi uite, cadoul 

minunat a sosit. Oare l-am folosit cum se 

cuvine? E drept, a fost un timp tensionat, 

otrăvit. Şi totuşi, calitatea lui ne aparţine. Am 

început să vorbim despre amintiri,să asociem 

gusturi cu anumite cuvinte, să ne amintim că 

avem prieteni, oameni aproape de inimă, am 

început să iubim cuvintele schimbate cu alţii, 

Am început să ne gândim la cuvinte care te 

fac să visezi, care te fac să vrei să reacționezi, 

să râzi, să fii fericit, să facem pe alţii 

fericiţi.  Ni s-a dezvoltat un gust pentru 

cuvinte şi valori.Un nou exercițiu, al cărui 

rezultat ne surprinde încă, o mică călătorie, 

care ne-a permis să descoperim adevăruri şi 

să ne descoperim. Prin aceste cuvinte, am 

explorat emoțiile, am observat, ne-am definit 

şi redefinit statutul, ne-am dus înapoi la 

propriile noastre gânduri.  

Am început să vorbim mai des şi parcă mai 

profund despre destinul planetei,acest destin 

tatuat pe umerii noştri încovoiaţi. Oare vom 

fi în stare să ne ridicăm, să pornim mai 

departe?  

Amintirea acestei perioade va trece prin tot 

locul, vor rămâne în urmă colivii goale, vise 

caustice pentru aripi de fluturi, iar singurele 

fotografii autentice vor fi ale fantomelor. 

Vom purta în sânge, undeva, o durere ca o 

lacrimă, ca un surâs în agonie.  

Apoi, în spirale, clipele se vor îneca în 

penumbră, se vor topi nelinişti cu clinchete 

de suspin şi pieptul ni se va apleca peste 

dantela tăcerii care se distilează în alambicul 

memoriei. Un zgomot ne va deştepta, fumul 

vagabond din acest ultim naufragiu: îl vom 

culege ca pe un steag. Vom crede mai mult în 
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noi şi-n visurile noastre. Până atunci, trăim un 

timp al durerii, al întrebărilor dar şi al 

căutării, al învăţării.Ne depăşeşte această 

pandemie, într-un fel ea rămâne 

insesizabilă.Este mai puternică decât oricare 

alt duşman în carne şi oase, orice super-erou 

pe care l-am inventat în imaginaţia noastră şi 

în cinematografie. Uneori o idee care dă fiori 

ne străfulgeră: vom pierde războiul împotriva 

ei? O înfrângere mondială? Ceva în 

invisibilitatea acestei pandemii, în violenţa ei 

pare a ameninţa, a aspira la toată existenţa 

noastră care ne apare fragilă şi fără 

apărare.Tot ce s-a spus despre ea în ultimile 

luni nu a reuşit să o facă mai uşor de înţeles.  

Şi totuşi cum putem fi învinși? Suntem 

umanitatea secolului XXI! Suntem 

sofisticați, computerizați, echipați cu o 

infinitate de arme și mijloace de distrugere, 

antibiotice, vaccinuri, invenţii… În ciuda 

tuturor, există ceva în această pandemie, care 

ne spune că, de data aceasta, regulile jocului 

sunt diferite de tot ce am fost obișnuiți până 

acum, până la punctul de a spune că, 

deocamdată, acest joc nu are reguli. 

Terorizați, numărăm cazurile de la un capăt 

la altul al planetei. Iar inamicul care stă în fața 

noastră nu prezintă semne de epuizare sau 

relaxare, deoarece ne anihilează nestingherit 

și se foloseşte de noi pentru a se răspândi. 

Epidemiile, precum războaiele și situațiile de 

urgență extremă, sunt evenimente care 

perturbă radical viața colectivă și individuală, 

confruntându-ne cu vulnerabilitatea noastră, 

neputința noastră și inevitabilele noastre 

eșecuri morale. Ne găsim confruntați cu 

dileme insolubile și, astfel, cu o 

conștientizare acută a ambiguității stării 

noastre: credem că ne putem decide viața, 

însă ne dăm seama brusc că evenimentele 

externe ne pot distruge toate proiectele. 

Omenirea a trebuit să se închidă pentru ca 

inimile să se deschidă, mă refer la o chestiune 

de supraviețuire într-o lume înghețată de o 

pandemie. Iar acceptarea acestui nou mod de 

viață, chiar temporar, necesită o întrebare 

pentru a depăși această perioadă fără 

precedent -„ Cum să schimbăm ceea ce am 

fost forțați cu toții să trăim în același timp? Ei 

bine, poate cu o perspectivă diferită. 

Patrick Boucheron spunea: “Emoţia este o 

sursă de cunoaştere şi scriere”- sunt cuvinte 

care par scrise pentru ziua de astăzi. 
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Cum putem uita starea în care ne aflăm, 

uimirile care, brusc, ne-au îndoit 

sufletele? Ne-am privit neîncrezători, 

înspăimântați, imens de triști. Ne aflăm într-

un război singular care acționează ca un 

revelator politic, economic, cultural și 

existenţial. Italianul Erri de Luca, îngrijorat 

mult timp de problemele de mediu, arată și el 

în Sâmbăta Pământului ravagiile „ idolatriei 

economiei”. Acest om spiritual vorbește 

chiar despre „convertire”: „Economia a căzut 

de pe zid și s-a supus unei noi priorități: viața 

pură și simplă. Adică, o întoarcere colectivă 

la valori de mult ignorate. 

Și apoi ne întrebăm: cine ne va aminti acest 

moment de revoltă planetară când umanitatea 

și-a redescoperit fragilitatea, micimea și non-

atotputernicia, vulnerabilitatea.  Desigur, vor 

exista istorici, scriitori, psihologi, vor exista 

romane și poezii, o mulțime de cărți și o 

mulțime de filme, poate picturi și sculpturi.  

Dar va exista și mărturia celor care, 

săptămână după săptămâna, de-a lungul 

timpului vor fi scris despre starea lumii și a 

oamenilor,fricile, durerile, angajamentele, 

singurătatea, întunericul, dar și lumina, 

încrederea și speranța.  

Vor exista „cronici”- acest cuvânt învăţat la 

istorie, cuvânt atât de plin de timp și atenție 

la timp, la timpul care trece, la vreme, la 

vremurile pe care le trăim, prin care trecem și 

mai ales care trec prin noi. Acest perioadă de 

răsturnare a fost combinată cu alte dureri, 

făcând întrebarea despre viață și moarte și 

mai acută.  

Mulţi și-au luat stiloul pentru a scrie despre 

tragedia vieții și pentru a transmite lacrimile 

sufletului lor în cuvânt.  Iar alții și-au luat 

stiloul, să descopere ce este în ei. Astfel se 

aşterne pe hârtie terra incognita a fiecăruia 

dintre noi, aceea a slăbiciunii și tandreții 

noastre infinite, unde inima așteaptă. Unde în 

sfârșit apare cineva de departe pentru a veni 

de partea ta.  Am împrumutat această ultimă 

frază din prefața unei cărți a lui Frédéric 

Boyer intitulată Under the luster of the 

arrows, care tocmai a fost publicată de 

editura Bayard. O carte magnifică, care într-

o scriere de o mare frumusețe, combină 

poezia cu meditația filosofică și respirația 

biblică a profeților, un set de cronici care se 

întinde pe trei ani, care nu numai că oferă o 

amintire a ceea ce a fost dar şi ce trebuie să 

fim: o invitație să ne amintim că trebuie să 

continuăm să trăim!  

Concizia vieții și fragilitatea acesteia poate 

ne va încuraja să adoptăm o nouă ordine de 

priorități. Același țesut uman ne unește. Nu 

este binele fiecărei ființe umane, în cele din 

urmă, binele nostru comun? Binele 

pământului pe care trăim este binele nostru și 

viitorul copiilor noștri. Ştim cu toţii, după 

fiecare dezastru, există o schimbare de 

cultură. Au fost o mulțime de dezastre, 

războaie, calamități naturale ... După fiecare, 

viața se reia, dar nu ca înainte, cu o ierarhie 

complet transformată a valorilor sociale. Tot 

ce trebuie să facem este să inventăm un nou 

mod de a trăi împreună, de a ne respecta, a 

respecta valorile adevărate ale vieţii.  

Să mulțumim pentru teribila experienţă care 

ne-a oferit-o anul 2020 și să privim cu 

speranță spre viitor. Pandemia asta nu va fi 

uitată niciodată. Ne va marca pentru 

totdeauna mințile și memoria colectivă. 

Această conștientizare a ambiguității 

existenței noastre și a vulnerabilității 

acesteia, poate și trebuie să fie punctul de 

plecare pentru un nou mod de a gândi 

moralitatea şi valoarea libertății umane în 

centrul preocupărilor noastre. O viață 

sănătoasă şi pe deplin morală trebuie să fie o 

existență asumată în mod autentic. Decizia de 
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a face acest lucru depinde de noi în mod 

colectiv. Oricare ar fi contextul, pe cât pare 

imposibil, astăzi trăim și acționăm, deciziile 

și acțiunile noastre actuale vor determina 

lumea de mâine. Astăzi, suntem cu toții 

nerăbdători să ieșim din criză, să ne 

recâștigăm „libertatea” și „viața normală”. 

Nu trebuie să așteptăm zile mai bune, pentru 

a lupta pentru lumea pe care vrem să o 

vedem. Alegerile și acțiunile noastre în 

fiecare moment determină cursul istoriei. Să 

trecem de la vulnerabilitate la implicare. 

Pentru  că cuvintele victorie, înțelepciune, 

bucurie, au un sens, o importanţă şi o putere 

majoră. 

Anca Cheaito 
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Academia Română – 155 de ani de la 

înfiinţare 

Academia Română este cel mai înalt for ştiinţific şi 

cultural din România. A fost înfiinţată în anul 1866 sub 

denumirea "Societatea Literară Română".  

De-a lungul timpului, ea a adunat în rândurile sale unii 

dintre cei mai proeminenţi reprezentanţi ai culturii române. 

Finanţată de statul român, este instituţie însărcinată cu 

elaborarea ortografiei, gramaticii şi dicţionarul limbii 

române 

 

Scurt istoric 

Societatea românească în curs de modernizare avea nevoie de un for al personalităţilor vieţii 

intelectuale, un grup de reflecţie şi acţiune, care să contribuie la progresul general al societăţii prin 

ştiinţă şi cultură. Această înaltă instituţie, organizată după modelul celor din Europa, trebuia să fie 

formată din elita culturii româneşti. Trebuie amintit că în România, s-au făcut numeroase eforturi 

de a susţine şi promova cultura naţională, încă din secolul al XVI-lea, în vremea domnilor Petru 

Cercel al Ţării Româneşti şi Despot Vodă al Moldovei, primii care au intenţionat să creeze 

„academii” în cele două capitale - la Târgovişte şi, respectiv, la Suceava. Încercări s-au înregistrat 

şi în anii următori, cum ar fi organizarea Academiilor domneşti de la Bucureşti (1688) şi Iaşi 

(1707), în care s-au format viitoarele elite creştine din întreg Sud-Estul european şi din Orientul 

Apropiat şi care vor deveni, în secolul al XIX-lea, primele universităţi din România. 

Instituţiile de învăţământ superior în Ţara Românească, organizate temeinic şi de lungă durată, îşi 

au începutul în secolul al XVII-lea prin strădania unor domnitori luminaţi ca Matei Basarab (1632-

1654), dar mai ales Şerban Cantacuzino (1678-1688) şi Constantin Brâncoveanu (1688-1714). 

Academia Domnească de la București a fost o școală superioară având ca limbă de predare greaca 

veche, întemeiată la 1694 de către domnul Constantin Brâncoveanu (1688-1714), în clădirile de la 

Mănăstirea „Sfântul Sava”. În anul 1818 s-a deschis, în clădirea ei, prima instituție superioară de 

învățământ în limba română, sub conducerea lui Gheorghe Lazăr. 

O prima încercare pentru crearea unei forme de învăţământ din Moldova îi aparţine lui Despot 

vodă Heraclid (1561-1563) care înfiinţează colegiul de la Cotnari. Durata acestui colegiu a fost 

scurtă (aprilie – august 1963). O altă şcoală a fost înfiinţată în vremea lui Petru Şchiopu , (1574 – 

1578). Era o şcoală latină la Cotnari, cu profesori iezuiţi aduşi din Polonia, o şcoală destinată mai 

mult catolicilor. Următoarea încercare îi aparţine lui Vasile Lupu (1634-1653) care înfiinţează în 
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1640 colegiul de la Trei Ierarhi. Limba în care s-a predate la început a fost latina, ulterior se pare 

că a fost şi limba greacă. 

Academia domnească din Iaşi Fondată la Iaşi (capitala Principatului Moldova) de către 

prințul Antioh Cantemir în februarie 1707. Nicolae Mavrocordat, domn al Moldovei intre 1711 şi 

1715, reînfiinţează Academia Ieşeană în primăvara anului 1714 cu ajutorul lui Hrisant Notara 

(patriarhul), Academia a continuat Academia Vasiliană fondată de către domnitorul Vasile 

Lupu în 1634.  Principalul reformator al Academiei a fost Grigore al III-lea Ghica (1776), care a 

modernizat-o pentru a concura cu universitățile europene. Studiile erau realizate în limba greacă și 

pentru cea mai mare parte a secolului al XVIII-lea au fost practic aristotelice. Începând din anii 

1760 o serie de directori luminați au introdus în Academie studiul matematicii, al științelor naturale 

și al filozofiei moderne, traducând și adaptând manuale europene. 

În anul 1795 avem Societatea filozofească de la Sibiu realizată prin întrunirea cărturarilor români 

– medici, filozofi, istorici şi „alţi mai mulţi învăţaţi la număr”. În anii următori, ideea societăţii 

academice române prinsese rădăcini şi ea începuse să se manifeste cu deosebire prin intermediul 

aşa-ziselor înştiinţări, al corespondenţei directe a intelectualilor români dintr-o provincie sau alta. 

În anul 1828, marele cărturar Ioan Heliade Rădulescu publică, la Sibiu, la tipografia lui Petrus 

Barth, Gramatica românească, în prefaţa căreia propunea să se întemeieze „o Academie de câţiva 
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bărbaţi, a căror treabă să fie numai literatura românească, cari cu vremea vor pune în regulă şi vor 

desăvârşi limba prin facerea unui dicsioner”. 

În aprilie anul următor, I.H. Rădulescu va edita prima gazetă românească din Principate, la 

Bucureşti, „Curierul românesc”, care publica în paginile sale articole cu conţinut politic, 

administrativ, dar, mai ales, se va axa pe probleme de cultură şi literatură. 

În 1834, a luat naştere, la Iaşi, Societatea medicinei şi istoriei naţionale, membrii fondatori fiind 

medicii Iacob Cihac şi Mihai Zotta. Potrivit statutelor, scopul societăţii medico-naturale era 

îndreptat spre „a păşi, pe cât va fi cu putinţă, deopotrivă cu literatura”, sporindu-se „ramul 

medicinal” în Moldova. Societăţi cu scopuri în general literare şi culturale, au apărut şi la Braşov 

(1821), Bucureşti (1844), Sibiu (1861), Cernăuţi (1862). Succesul lor a încurajat eforturile în 

direcţia creării unei instituţii centrale pentru promovarea creaţiei literare şi ştiinţifice, dar mai cu 

seamă pentru întocmirea unui dicţionar şi unui glosar al limbii române.  

Academia Mihăileană de la Iaşi a fost 

prima instituţie de învăţământ superior din 

Moldova. A fost înfiinţată de domnitorul 

Mihail Sturdza, cu ajutorul lui Gheorghe 

Asachi şi a mai multor oameni de cultură ai 

vremii. Inaugurarea sa a avut loc la 16 iunie 

1835. Este prima instituție de învățământ 

superior modernă din Moldova (1835 – 

1847). Aici erau susţinute cursuri de istorie, 

filosofie, drept, teologie, chimie, 

matematică, inginerie, agronomie, 

arhitectură. Este precursoare a Universităţii 

din Iaşi şi a Colegiului Naţional şi a pregătit o întreagă 

pleiadă de intelectuali pe care ii regasim mai târziu în 

rândurile paşoptiştilor şi ai luptătorilor pentru Unire. 

În anul 1840 apărea, sub conducerea lui Mihail 

Kogălniceanu “Dacia literară”, în paginile căreia se 

milita pentru „o limbă şi o literatură comună pentru 

toţi”. 

În anul 1841, apare adevărata idee a unei Academii 

permanente, cu organizarea şi menirea pe care ea le 

are astăzi, într-o cărticică a unui dascăl de limbi străine 

din Moldova. În acest text se exprima cerinţa 

înfiinţării unei adunări „pan-româneşti” temporare, a 

unei Academii alcătuite din învăţaţi munteni şi 

moldoveni, care ar fi lucrat fiecare separat în 

capitalele lor şi care la datele stabilite ar fi urmat să se 
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întâlnească în cadrul unor conferinţe la Focşani, unde ar hotărî o gramatică fixă pentru amândouă 

naţiile, precum şi un dicţionar. Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859 şi programul 

amplu de reforme care i-a urmat, a creat condiţiile necesare pentru punerea în practică a înfiinţării 

Societăţii Literare Române. Intelectualii români îşi dădeau seama că unitatea politică nu era 

posibilă fără o unitate culturală. Ioan Maiorescu propunea la 1860, o societate academică care să 

concentreze activitatea erudiţilor români "...pentru cultura limbii, pentru scrisul istoriei naţionale". 

Proiectul său nu s-a materializat, însă fiul său, Titu Maiorescu, avea să ia parte la înfiinţarea noii 

academii.  

În 1861, fruntaşii românilor din Transilvania s-au întrunit într-o „adunare consultătoare”, în data 

9/21-11/23 martie, la Sibiu, pentru „înfiinţarea unei reuniuni a cărei chemare să fie lăţirea culturei 

poporale şi înaintarea literaturii cu puteri unite”. Fără Academie, estima scriitorul Gheorghe Sion 

(1821–1892), „talentele sînt osîndite a zace în întuneric cu florile mirositoare abandonate între 

mărăcini sau călcate de picioare profane”. În martie 1866, V. A. Urechia se adresează consiliului 

de miniştri spunând „Cultivarea limbii e reclamată imperios, domnilor miniştri”, astfel că în 

regulamentul promulgat prin decretul de înfiinţare a Societăţii Literare Române se prevede, înainte 

de toate, misiunea specială a instituţiei, aceea de a hotărî ortografia limbii române, gramatica şi 

dicţionarul ei. 

La 1 aprilie 1866, lua fiinţă, Societatea Literară Română, cel mai înalt for de ştiinţă şi de cultură 

din România, fondată prin Decretul nr. 582 din 1/13 apilie 1866 al Locotenenţei domneşti.Însă 

deschiderea festivă a Societăţii literare se va desfăşura la Bucureşti, în casa banului C. Gr. Ghica, 

de la intrarea în grădina Cişmigiu, abia la 1 august 1867, fiind un eveniment naţional, care a cuprins 

mai multe şedinţe inaugurale. Societatea Literară Română  şi-a început însă activitatea în anul 

următor, sub numele de Societatea Academică Română. 
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Sfera de activităţi nu a gravitat doar în jurul problemelor de limbă şi istorie, ci şi materia fizică, 

care constituie patrimoniul naţional al poporului român. 

Au fost 21 de membri fondatori, din toate regiunile româneşti – inclusiv aromâni: 

– 7 membri din vechiul regat: Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi, Vasile Alexandrescu-

Urechia, Ion Heliade Rădulescu, August Treboniu Laurian, C.A. Rosetti şi Ion C. Massim, la 

care s-au adăugat, în 1868, Titu Maiorescu şi Nicolae Ionescu 

– 3 membri din Transilvania: Timotei Cipariu, Gavriil Munteanu şi George Bariţiu 

– 3 membri din Basarabia: Alexandru Hasdeu şi Constantin Stamati 

– 2 membri din Bucovina: Alexandru Hurmuzachi şi Ambrosiu Dimitrovici 

– 2 membri din Maramureş: Iosif Hodoş şi Alexandru Roman 

– 2 membri din Banat: Alexandru Mocioni şi Vincenţiu Babeş  

– 2 membri aromâni: Ioan D. Caragiani şi Dimitrie Cozacovici. 

A fost ales biroul de conducere al Societăţii, format din: Ion Heliade Rădulescu - preşedinte, 

Timotei Cipariu - vicepreşedinte, August Treboniu Laurian, Al. Roman, V. Alexandrescu-

Urechia şi Ioan Massim - secretari. 

În adunarea inaugurală, din 6 august 1867, au fost puse bazele Bibliotecii Academiei, printr-o 

generoasă donaţie a episcopului de Buzău, Dionisie Romano, care a cedat 73 cărţi vechi româneşti 

din colecţia marelui bibliofil Constantin Cornicescu-Olteniceanu. 

Trebuie spus, aici, că după trecerea în eternitate a episcopului Romano, la 18 ianuarie 1873, 

biblioteca sa personală a intrat în patrimoniul Academiei Române, incluzând documente de o 

inestimabilă valoare precum cele 150 manuscrise (româneşti, greceşti, slave, turceşti, arabe), 

dicţionarele, ediţiile rare din clasici şi scriitori moderni, aproximativ 7000 cărţi vechi, constituind 

primul fond al Bibliotecii Academiei Române. 

La 15 septembrie 1867, domnitorul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen este declarat membru de 

onoare şi protector al Societăţii Academice Române. 

La 26 august 1868 se aprobă înfiinţarea „Analelor Societăţii Academice Române”, publicaţie care 

va apărea neîntrerupt până în prezent, iar la 16 septembrie, în acelaşi an, „Gramatica română. 

Partea analitică”, de Timotei Cipariu, este prima lucrare premiată de Societatea Academică 

Română. 

În 1869, la 14 septembrie, Alexandru Papiu Ilarian şi George Bariţiu deschid seria discursurilor, 

respectiv a răspunsurilor rostite sub cupola instituţiei academice, iar o zi mai târziu sunt aleşi primii 

membri corespondenţi români şi cei dintâi membri de onoare străini. 
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La 4 septembrie 1870, se hotărăşte traducerea şi tipărirea în limba română a lucrării lui Dimitrie 

Cantemir „Descriptio Moldaviae”, care va deschide seria publicării operei domnitorului-cărturar. 

La 19 septembrie 1872, alături de cele două secţiuni, filologico-literară şi arheologico-istorică, 

active încă din 1867, se constituie şi cea de-a treia secţiune, a ştiinţelor naturale, care va cuprinde 

treptat specialişti din diverse ramuri ale ştiinţelor – geologie, geografie, biologie, botanică, 

meteorologie, medicină umană şi veterinară, fizică, chimie, matematică etc. 

La 30 august 1873, generalul Constantin Năsturel-Herescu, autorul uneia dintre cele mai însemnate 

donaţii, este declarat membru donator al Societăţii Academice Române, fiind singurul căruia i s-a 

acordat această calitate. Din Fondul „Năsturel-Herescu”, creat în urma veniturilor rezultate de pe 

moşiile dăruite Societăţii Academice Române, s-au înfiinţat premii, cu care s-au distins, de-a 

lungul anilor, cu deosebire lucrări din domeniul literaturii, istoriei, arheologiei, geografiei şi 

dreptului. În 1879 Societatea Academică Română a fost declarată, printr-o lege specială, institut 

naţional, sub numele de Academia Română. 

Tot în 1879, la 21 iunie, este adoptat Statutul Academiei Române, care prevede împărţirea în trei 

secţiuni: literară, istorică şi ştiinţifică, structură menţinută până în august 1948, iar la 2 iulie este 

ales primul Birou de conducere al Academiei Române, preşedinte – Ion Ghica, vicepreşedinţi – 

George Sion, Dimitrie A. Sturdza, Petre S. Aurelian, secretar general – Alexandru Odobescu. 

La 30 martie 1884 este adoptat Regulamentul pentru Biblioteca Academiei Române, iar la 2 aprilie 

1885, intră în vigoare Legea exemplarelor obligatorii, prin care orice tipograf avea obligativitatea 

de a trimite Bibliotecii Academiei Române câte trei exemplare din „orice carte, broşură, ziar sau 

orice altă tipăritură ce se va executa în atelierul său”. 
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Noua clădire a Academiei Române este inaugurată la 3 

martie 1898. La 8 martie 1906 intră în vigoare 

Regulamentul pentru acordarea premiilor literare şi 

ştiinţifice ale Academiei Române, iar la 18 aprilie 1907 

sunt decernate, pentru prima dată, în şedinţă publică 

solemnă, premiile Academiei Române. 

La 14 mai 1919, la Ateneul Român, se desfăşoară prima 

şedinţa solemnă de după înfăptuirea României Mari, 

consacrată împlinirii unei jumătăţi de veac de la 

înfiinţarea Academiei Române. La 22 octombrie 1920, 

este promulgată legea de înfiinţare, sub egida Academiei 

Române, a Şcolilor Române de la Paris (de la Fontenay-aux-Roses – inaugurată la 2 iulie 1922) şi 

Roma (Accademia di Romania – inaugurată la 10 ianuarie 1933). 

La 18 mai 1936, se votează un nou Regulament pentru Biblioteca Academiei Române, iar la 5 

iunie 1937 se inaugurează clădirea Bibliotecii Academiei Române, operă a arhitectului Duiliu 

Marcu. La 19 ianuarie 1945, sub egida Academiei Române, se pun bazele Consiliului Naţional al 

Cercetării Ştiinţifice, destinat „a contribui la progresul ştiinţelor teoretice şi aplicate, prin 

coordonarea instituţiilor existente ce se ocupă cu problemele ştiinţei în general, inclusiv cu 

cercetarea poporului român, precum şi a persoanelor care lucrează şi crează în domeniul ştiinţei”. 

Academia Română a cunoscut, asemenea tuturor instituţiilor de cultură ale ţării, vitregiile 

regimului comunist totalitar. Proprietăţile Academiei au fost  supuse naţionalizării. Academia a 

fost deposedată, de unele colecţii de documente, monede, piese arheologice şi opere de artă. În 

anul 1990, odată cu reîntoarcerea în subordinea Academiei Române a institutelor sale de cercetare, 

supremul for de ştiinţă şi de cultură al ţării a revenit la menirea ei iniţială. 

Academia este o instituţie finanţată în principal de la bugetul de stat şi funcţionează autonom. 

Surse secundare de finanţare pot fi activităţile proprii sau exploatarea propriului patrimoniu, 

precum şi donaţiile. Are trei filiale, la Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara. În subordinea sa se află o 

serie de instituţii prestigioase şi centre de cercetare din România (circa 60). În anul 2001, două 

dintre institutele Academiei Române au fost recunoscute de Comunitatea europeană ca institute de 

excelenţă. 

Conform statutului actual, un mandat de preşedinte are durata de patru ani, iar o persoană nu poate 

deţine funcţia de preşedinte pentru mai mult de două mandate. Biroul Prezidiului Academiei 

Române este format din şase academicieni, din preşedintele Academiei Române, cei patru 

vicepreşedinţi şi din secretarul general. 

Aura Manole 

Bibliografie 

Berindei, Dan, Istoria Academiei Române (1866 - 2006), Editura Academiei Române, Bucureşti, 

www. Radio România Cultural 
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Vasile Alecsandri – Bardul de la Mirceşti - 

Poetul Unirii 

200 de ani de la naştere - 130 de ani de la 

moarte 

 

Vasile Alecsandri a fost un poet, dramaturg, folclorist, om 

politic, ministru, diplomat, membru fondator al Academiei 

Române, creator al teatrului românesc și al literaturii 

dramatice în România, personalitate marcantă a Moldovei și 

apoi a României de-a lungul întregului secol al XIX-lea. 

Vasile Alecsandri s-a născut în 14 iunie 1821, în ţinutul Bacăului şi a fost poet, dramaturg, 

folclorist, om politic, ministru, membru fondator al Academiei Române, creator al teatrului 

românesc şi al literaturii dramatice în România, personalitate marcantă a Moldovei de-a lungul 

întregului secol al XIX-lea. 

Poetul şi-a petrecut copilăria la Iaşi şi la Mirceşti, unde tatăl său avea o moşie şi a revenit mereu, 

pe întreaga durată a vieţii sale să-şi găsească liniştea. A început învăţătura cu un dascăl grec, 

continuată cu dascălul Gherman Vida. După aceea, tatăl său l-a înscris la pensionul francez din 

Iaşi, unde a studiat alături de Mihail Kogălniceanu şi de Matei Millo, actorul de care l-a legat o 

mare prietenie şi admiraţie şi pentru care a scris Chiriţele şi o mare parte din Cânticelele comice. 

A urmat studii şi la Paris, unde şi-a luat bacalaureatul. 

În 1840, împreună cu Kogălniceanu şi 

Costache Negruzzi a luat conducerea 

teatrului din Iaşi, unde şi-a început 

activitatea de dramaturg care i-a adus 

constante succese. Opera sa dramatică 

însumează circa 2000 de pagini, rămânând 

cel mai rezistent compartiment al activității 

sale literare și va constitui baza solidă pe 

care se va dezvolta dramaturgia 

românească în principalele sale direcții 

tehnice: comedia străină și drama istorică. 

În noiembrie s-a jucat Farmazonul din 

Hârlău iar în februarie 1841, Cinovnicul și 

modista, ambele preluate după piese 

străine. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XIX-lea


 

14 
 

ORIENT ROMANESC 

Din 1842 datează importanta sa călătorie în munții Moldovei, în urma căreia descoperă valoarea 

artistică a poeziei populare. Scrie primele sale poezii în limba română pe care le va grupa mai 

târziu în ciclul Doine și care sunt foarte strâns legate de modelul popular din care au luat naștere. 

În 1844, împreună cu Mihail Kogălniceanu și Ion Ghica scoate săptămânalul Propășirea, în care 

poetul va publica versuri ce vor fi incluse în ciclul Doine și lăcrimioare, iar în 11 ianuarie se 

reprezintă piesa Iorgu de la Sadagura, comedie de rezistență în dramaturgia scriitorului. 

Din 1842 datează importanta sa călătorie în munţii 

Moldovei, în urma căreia descoperă valoarea artistică 

a poeziei populare. Scrie primele sale poezii pe care le 

va grupa mai târziu în ciclul „Doine” şi care sunt strâns 

legate de modelul popular din care au luat naştere. 

Vasile Alecsandri a fost unul din fruntaşii Revoluţiei 

de la 1848. Mişcarea revoluţionară din Moldova a avut 

caracter paşnic şi în 27 martie 1848, la o întrunire a 

tinerilor revoluţionari moldoveni, a fost adoptată o 

petiţie adresată domnitorului Mihail Sturdza, petiţie 

redactată de Vasile Alecsandri. După înfrângerea 

mişcării paşoptiste, poetul este exilat şi călătoreşte prin 

Austria şi Germania, apoi se stabileşte la Paris. Acolo 

se întâlneşte cu alţi militanţi paşoptişti munteni. Din 

perioada exilului datează poeziile” Adio Moldovei” şi 

„Sentinela română”.  

Vasile Alecsandri s-a angajat într-o mare misiune 

unionistă, fiind ales deputat și membru în Comitetul Central al Unirii de la Iaşi şi membru în 

Adunarea Electivă a Principatului Moldovei. În acest context, el a fost candidatul la tron care 

întrunea cele mai multe voturi din partea aripii liberale a Partidei Naţionale, însă Alecsandri a 

refuzat desemnarea, propunându-l în locul său pe Costache Negri. În final, opțiunea din 5 ianuarie 

1859 a forului elector a revenit lui Alexandru Ioan Cuza, ales și la București pe 24 ianuarie. 

După unire, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza l-a desemnat pe Alecsandri ministrul afacerilor 

externe si va duce o campanie diplomatică pe lângă cancelariile occidentale. 

De numele său se leagă textul „Hora Unirii”, pe care îl publica în 1856, în revista unionistă „Steaua 

Dunării” (condusă de Mihail Kogălniceanu), pusă pe acorduri muzicale de compozitorul 

Alexandru Flechtenmacher. Tot lui Vasile Alecsandri îi aparţin versurile cunoscutului mars militar 

“Drum bun, toba bate”.(1886) iar  în anul 1881, cu prilejul încoronării regelui Carol I, Vasile 

Alecsandri a scris textul „Imnului regal român”. 

În 1863 ia naștere la Iași societatea Junimea, al cărui membru onorific a fost până la sfârșitul vieții. 

În anul 1867 este ales membru al Societății literare române, devenită Academia Română. 

Cu ocazia serbărilor de la Putna din 1871, poetul trimite două cântece care au însuflețit marea masă 

de oameni: Imn lui Ștefan cel Mare și Imn religios cântat la serbarea junimei academice române. 

În același an Titu Maiorescu publică în Convorbiri literare studiul Direcția nouă în poezia și proza 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1842
http://ro.wikipedia.org/wiki/1844
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Ghica
http://ro.wikipedia.org/wiki/Prop%C4%83%C8%99irea
http://ro.wikipedia.org/wiki/11_ianuarie
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Iorgu_de_la_Sadagura&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Imnul_Regal
http://ro.wikipedia.org/wiki/1863
http://ro.wikipedia.org/wiki/Junimea
http://ro.wikipedia.org/wiki/1867
http://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Putna
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Imn_lui_%C8%98tefan_cel_Mare_(poezie)&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Imn_religios_c%C3%A2ntat_la_serbarea_junimei_academice_rom%C3%A2ne&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Titu_Maiorescu
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Direc%C8%9Bia_nou%C4%83_%C3%AEn_poezia_%C8%99i_proza_rom%C3%A2neasc%C4%83&action=edit&redlink=1
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românească în care spune: „În fruntea noii 

mișcări e drept să punem pe Vasile Alecsandri. 

Cap al poeziei noastre literare în generația 

trecută, poetul “Doinelor și lăcrimioarelor”, 

culegătorul cântecelor populare păruse a-și fi 

terminat chemarea literară (...). Deodată, după 

o lungă tăcere, din mijlocul iernei grele, ce o 

petrecuse în izolare la Mircești, și iernei mult 

mai grele ce o petrecuse izolat în literatura țării, 

poetul nostru reînviat ne surprinse cu 

publicarea Pastelurilor ... “ 

În 1882 este ales președinte al secției de literatură a Academiei. Călătorește în Franța pentru a 

primi premiul oferit de felibrii; este sărbătorit la Montpellier. Îl vizitează pe ambasadorul 

României la Londra, prietenul său Ion Ghica. Pleacă la Paris în 1885, ca ministru al României în 

Franța. În 1889, primește vizita poeților francezi Sully Prudhomme și Leconte de Lisle. 

Vasile Alecsandri s-a stins din viață la 22 august 1890, după o lungă suferință, fiind înmormântat 

cu toate onorurile la conacul său de la Mircești. 

„Doine şi lăcrămioare” este opera care întoarce poezia cu faţa 

spre folclor. În „Legende” a zugrăvit momente din trecutul 

istoric glorios. „Ostaşii noştri” evocă eroismul ostaşilor 

moldoveni, care au luptat contra turcilor la Şipka şi la Plevna 

alături de oastea rusă. „Pasteluri” e considerată opera de vîrf 

a „bardului de la Mirceşti”, care a fost entuziasmat de viaţa 

rustică şi de „crugul anotimpurilor”. 

Este primul dramaturg de stofă naţională cu monologurile din 

„Cînticele comice”, comediile de atmosferă şi de moravuri 

„Iorgu de la Sadagura”, „Iaşii în carvanal”, ciclul „Chiriţelor” 

şi altele, prin drame şi tragedii inspirate din istoria naţională 

sau antică „Despot-Vodă”, „Fîntîna Blanduziei”, „Ovidiu” şi 

feeria „Sînziana şi Pepelea”. 

Proza e marcată de „Jurnalele de călătorie” − „O primblare la munţi”, „Călătorie în Africa” şi 

scrieri romantice „Buchetiera din Florenţa”, „Dridri”, „Istoria unui galbîn şi a unei parale”. Şirul 

publicaţiilor sale nu se opreşte aici. 

 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Direc%C8%9Bia_nou%C4%83_%C3%AEn_poezia_%C8%99i_proza_rom%C3%A2neasc%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mirce%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/1882
http://ro.wikipedia.org/wiki/Montpellier
http://ro.wikipedia.org/wiki/Londra
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Ghica
http://ro.wikipedia.org/wiki/1889
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sully_Prudhomme
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Leconte_de_Lisle&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/22_august
http://ro.wikipedia.org/wiki/1890
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Casa memorială de la Mirceşti 

Prin testamentul său din 21 septembrie 

1886, poetul Vasile Alecsandri a lăsat soției 

sale, casa și moșia sa din comuna Mircești. 

În anul 1914, văduva poetului și-a lăsat 

întreaga avere nepoatelor sale, Elena și 

Margareta Catargi, acestora revenindu-le 

obligația să doneze averea liberă de orice 

sarcini Academiei Române. 

În anul 1914, Academia Româna a intrat în 

posesia casei și a numit un custode pentru tot 

inventarul. Casa s-a aflat în custodia Academiei până în anul 1944, fiind permis accesul publicului 

vizitator. Ca urmare a luptelor purtate în apropiere în cel de-al doilea război mondial, conacul și 

exponatele au suferit o serie de daune, care a determinat necesitatea efectuării unor lucrări de 

restaurare. 

După război, casa și moșia lui Alecsandri au fost preluate de Ministerului Artelor și Informațiilor. 

Odată încheiate reparațiile, conacul a fost deschis ca muzeu memorial la data de 9 iunie 1957. 

Exponatele au fost reorganizate în anul 1987, apoi, în perioada 1991-1993, s-au efectuat lucrări de 

restaurare. La finalizarea acestora, casa memorială a fost redeschisă publicului vizitator la 19 

septembrie 1993. Odată cu înlăturarea regimului communist,Academia Română a reintrat în 

posesia casei memoriale, a moşiei şi a mausoleului de la Mircești.  

Maria Teodorescu 
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145 de ani de la naşterea marelui sculptor 

român 

Constantin Brâncuşi 

19 februarie – Sărbătorim în fiecare an la această dată cel 

mai mare sculptor al secolului XX, Constantin Brâncuşi, 

figura centrală în mişcarea artistică modernă, pionier 

abstractizării, considerat părintele sculpturii modern.  Opera 

sa a influenţat profund conceptul modern de formă în 

sculptură şi pictură. 

Arta este prinsă în mod constant într-un flux nesfârșit de 

cuvinte, atât rostite, cât şi scrise. Evident, putem spune o 

mulțime de lucruri despre o operă de artă şi artistul care a 

creat-o. Evocăm, de exemplu, viața artistului, istoria, 

biografia sa, evenimente formative și alte ipoteze despre 

constituția sa psihologică, caracterul sau înclinațiile 

sale. Textele despre artă sunt, de asemenea, pline de 

descrieri tehnice ale materialelor, instrumentelor și 

proceselor utilizate de artiști. Este întotdeauna interesant să 

evaluezi ce a realizat un artist și cum a influențat opera sa 

tendințele artistice. Cu toate acestea, compilarea faptelor și 

a informațiilor obiective despre viața și opera artiștilor este 

doar un preambul al marelui corp de eseuri critice care 

descriu opera de artă și caracteristicile acesteia. Încercăm 

invariabil să-l interpretăm și să ne gândim la profunzimile 

sale, sociale și politice, precum și psihologice și 

filosofice. Calitățile estetice și metafizice ale operei de artă 

dau naștere la speculații nesfârșite. 

Tot acest limbaj, inteligent și sensibil, uneori artistic și 

perspicace, îl tipărim sub formă de texte, articole sau 

prezentări care hrănesc media culturale și rafturile de 

cărți. Pe cât de interesante sunt aceste încercări de a descrie 

o operă de artă, este evident că nici cel mai bogat și mai bun 

limbaj vorbit nu poate înlocui niciodată experiența de a privi 

o pictură sau o sculptură, de a asculta o piesă de muzică sau 

chiar de a citi o poezie. Ne  regăsim mereu   în faţa operelor 

marelui sculptor Brâncuşi, impresionaţi de splendoarea 

acestora. Cuvintele parcă sunt sărace pentru a putea reda 

frumuseţea lucrărilor sale. Fiecare lucrare a lui Brâncuşi 

spune o poveste. Descrierile, transcrierile sau explicațiile vin 

mai târziu, în timp ce experiența trăită, de a ne afla în faţa 
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acestor capodopere, ne atinge imediat, dincolo 

de conștiință, fără cuvinte.  Toată arta, indiferent 

de disciplină, mișcare, stil sau gen, este o 

experiență care se exprimă în termeni propria. 

Sculptura însă este o disciplină care se ocupă de 

valența dintre suprafață și formă. Dintotdeauna 

ea a transmis idealuri: realizare fizică, fertilitate, 

frumusețe, inteligență, compasiune, dreptate, 

moralitate.  Sculpturile lui Brâncuşi se definesc 

prin formele lor care vibrează de energie și prin 

principiul că orice manifestare materială ar fi 

datorată fluxurilor de energie emanate de o forță 

supremă.Fiecare formă la Brâncuşi vine dintr-o 

stare mentală, pasiuni și emoții. Odată cu 

această dezvoltare decisivă și de pionierat, 

Noțiuni abstracte precum evoluția, mișcarea, 

relativitatea și geometria structurală au devenit 

astfel cauzalitatea formală subiacentă în opera 

lui Brancuşi.  Arta este un sentiment. Brâncuşi 

este un adevărat poet al pietrei si lemnului, omul 

care face să răsune sunetul vieţii în materie, 

substanţa frumuseţii, adevărul mişcării. 

Frumuseţea în sculptură este un lucru sever şi 

dificil, ia naştere din perseverenţă şi răbdare 

pentru a putea surprinde intimitatea formelor. 

Nevoia de a crea sălăjuieşte în suflet, acolo sunt 

arderile, acolo se construieste un plan profund, 

un destin …Un sculptor trebuie să fie contopit cu 

materia, să elibereze figura care doarme 

înăuntrul ei, să o facă să-nflorească, să 

triumfe.Eliberată, ea încântă şi devastează 

sufletul. Pentru că ea începe de la inimă,de la 

inteligenţă, de la sensibilitate. Este un adevăr 

simplu şi sincer transmis de artist. Fiecare 

sculptură a lui Brâncuşi are încriptat în ea un 

întreg univers! Pasărea măiastră, Muza dormind, 

Sărutul toate sunt opere unde Brâncuşi şi-a 

depăşit originea de pământean, a încercat 

atingerea cerului. Opera sa integrează viziunea 

cosmosului,imensitatea şi profunzimea sa.  

Brâncuşi este cel mai mare sculptor al secolului 

XX.Musa adormită rămâne în eternitate, magică 
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şi strălucitoare precum astrul solar la linia 

orizontului. În ciuda micilor dimensiuni, 

prezenţa ei este atât de puternică şi ne imprimă 

acel sentiment al sacrului, necunoscut în istoria 

artei abstracte. Forma ovoidală la Brâncuşi, 

vine de la sursa, operele sale sunt un subsitut al 

sacrului, lucru care-l distinge de alţi artişti ai 

cubismului.  A încercat mereu să identifice 

esenţialul, profundul, nevăzutul,puritatea 

omului care trăieşte între Dunăre şi Carpaţi, la 

care pare să aspire întreaga operă a lui 

Brâncuși.Nu şi-a uitat niciodată originile, chiar 

la Paris, devenit “l'ermite de Montparnasse”, a 

păstrat în intimitatea lui  munţii şi vechile 

legend româneşti. „Simplitatea este o 

complexitate hotărâtă”, a spus artistul. De la 

începuturile sale până la lucrările ulterioare, 

Brâncuși folosește doar materiale 

„tradiționale”, precum marmură, piatră, lemn. 

"Nu căutaţi formule ascunse sau mistere, ceea 

ce vă dau eu este bucurie pură. Priviţi 

sculpturile mele până ce le veţi vedea”, îi 

sfătuia Brâncuşi pe cei ce îi admirau creaţiile 

sale. Brâncuşi ne-a oferit conştiinţa formei. 

 În această perioadă suntem invitaţi să 

redescoperim frumusețea sculpturii marelui 

artist. Reţeaua Institutul Cultural Român 

organizează o serie de proiecte online dedicate 

lui Constantin Brâncuşi, la sediile sale din 

Bruxelles, Chişinău, Lisabona, Londra, 

Madrid, Paris şi Bucureşti. 

"Săptămâna Brâncuşi" a început luni, 15 

februarie 2021, pe canalele de comunicare ale 

Institutului Cultural Român (Facebook, 

Twitter, Instagram), cu o retrospectivă a 

expoziţiei "Brâncuşi. Sublimarea formei", 

deschisă în perioada 2 octombrie 2019 - 2 

februarie 2020 la Palatul Artelor BOZAR din 

Bruxelles, în cadrul Festivalului EUROPALIA. 

Contribuția genială adusă de Constantin 

Brâncuși la înnoirea viziunii plastice în 
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sculptura modernă este un fapt unanim 

recunoscut. Însă, pentru noi românii 

sărbătorirea marelui sculptor  reprezintă 

mai mult, reprezintă sărbătorirea eternului 

românesc. 

Anca Cheaito, Beirut, februarie, 2021 
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ARDEALUL  ÎN OPERA LUI NICOLAE 

BĂLCESCU: „ROMÂNII SUPT MIHAI 

VOIEVOD  VITEAZUL” 

 

Suflet ardent, patriot înflăcărat, iniţiatorul 

revoluţiei de la 1848, N. Bălcescu, rămâne în 

memoria colectivă a neamului românesc ca un 

istoric dublat de un scriitor ce a ştiut să creeze, 

cu mari sacrificii, o operă ce a străbătut negura 

timpului, fiind apreciată foarte mult şi în zilele 

noastre. Tema principală a acestei cărţi este 

lupta pentru apărarea fiinţei  naţionale şi 

afirmarea conştiinţei naţionale, precum şi lupta 

pentru unirea tuturor Românilor. 

În Introducere, autorul vorbeşte de ideea de 

dreptate naţională şi socială, bazată pe morala 

creştină adusă în lume de Iisus Cristos care, 

prin moartea sa jertfelnică „ne arată calea legii 

ce trebuie să guverneze dezvoltarea umanităţii, 

„legea practică, legea lucrării, a jertfirei, a 

iubirii şi a frăţiei, chipul în care ne putem 

mântui, putem învinge răul şi îndeplini menirea 

morală a omenirei, adică, mai întâi prin cuvânt, 

prin idei, prin lucrare”(p 5, opera Nicolae 

Bălcescu – Românii supt Mihai Voievod 

Viteazul – Editura Junimea, 1988) punând totul 

în slujirea patriei, a viitorului. 

Şi acum ne impresionează fraza de început a 

cărţii întâi, prin care N. Bălcescu ne 

emoţionează profund, prin cuvintele sale care 

aduc mărturie de misiunea sa de istoric şi de 

imboldul de a scrie cu multă responsabilitate 

aceste cărţi de glorie a neamului românesc, 

pentru a fi un document-mărturie a unor pagini 

din istoria poporului român, care să fie  

adevărate lecţii pentru alte generaţii:  

„Deschid sfânta carte unde se află înscrisă 

gloria României, ca să pun înaintea ochilor 

fiilor şi câteva pagini din viaţa eroică a 

părinţilor lor. Voi arăta acele lupte urieşe 
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pentru libertatea şi unitatea naţionale, cu care românii, 

supt povaţa celui mai vestit şi mai mare din voievozii lor, 

încheiară veacul al XVI-lea. Povestirea mea va cuprinde 

numai opt ani (1593--1601), dar anii istoriei românilor cei 

mai avuţi în fapte vitejeşti, în pilde minunate de jertfire 

către patrie. Timpuri de aducere aminte glorioasă! Timpuri 

de credinţă şi de jertfire! Când părinţii noştri, credincioşi 

sublimi, îngenucheau pe câmpul bătăliilor, cerând de la 

Dumnezeul armatelor laurii biruinţei sau cununa martirilor 

şi astfel, îmbărbătaţi, ei năvăleau, unul împotrivă a zece, 

prin mijlocul vrăjmaşilor şi Dumnezeu le da biruinţă, căci 

el e sprijinitorul pricinilor drepte, căci el a lăsat libertatea 

pentru popoare şi cei ce se luptă pentru libertate se luptă 

pentru Dumnezeu” (op. cit. p 28) 

Lupta pentru independenţă şi unitate naţională este descrisă 

cu multe amănunte, scenele istorice par vii, nu „umbre pe 

pânza vremii”. Cartea întâi, poartă subtitlul „Libertatea 

naţională” şi, după ce prezintă situaţia internaţională, 

Bălcescu scrie o pagină glorioasă din istoria neamului 

nostru -  victoria de la Călugăreni în lupta contra turcilor 

învinşi şi în alte locuri din Ţara Românească, fapt ce a dus 

la libertatea naţională. Autorul scrie cu mândrie: 

„Niciodată semtimentul libertăţii în inima unui popor mai 

puternic nu îmbărbătă.” (op.cit. p 87) Deşi este o scriere 

istorică, această carte face parte şi din istoria literaturii 

române, prin bogăţia stilului folosit, mai ales în descrierea 

Ardealului, o pagină de o frumuseţe cutremurătoare, 

inspirată de aspectele geografice unice, de bogăţiile 

naturale, de oameni deosebiţi ce locuiesc aici, o pagină 

scrisă sub influenţa patriotismului vibrant ce însufleţea pe 

scriitorul-revoluţionar.  Iată cum, la începutul cărţii IV, în 

primul capitol, se face o amplă descriere a Ardealului unde 

apare un tablou ce redă imaginea plenară a acestui meleag 

de o frumuseţe rară care ţine adunate toate aspectele 

naturale ale altor ţinuturi din Europa: 

„Pe culmea cea mai naltă a munţilor Carpaţi, se întinde o 

ţară mândră şi binecuvântată între toate ţările semănate de 

Domnul pre pământ. Ea seamănă a fi un măreţ şi întins 

palat, capodoperă de arhitectură, unde sunt adunate şi 

aşezate cu măiestrie toate frumuseţile naturale ce 

împodobesc celelalte ţinuturi ale Europei, pe care ea, cu 

plăcere, ni le aduce aminte.”(op.cit. p 292) 
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Aspectele geografice sunt redate cu multă 

măiestrie, prin cuvinte ce capătă valoare literară, 

prin puterea lor sugestivă, prin asamblarea lor 

măiestrită, într-o ordine crescătoare şi 

descrescătoare, după formele de relief specifice 

ţinutului ardelean: „Un brâu de munţi ocolesc, 

precum zidul o cetate, toată această ţară, şi 

dintr’însul, ici-colea, se disface, întinzându-se 

până în centrul ei, ca nişte valuri proptitoare, mai 

multe ziduri de dealuri nalte şi frumoase, măreţe 

pedestaluri înverzite, care varsă urnele lor de 

zăpadă peste văi şi peste lunci. Mai presus de acel 

brâu muntos, se înalţă două piramide mari de 

munţi, cu creştetele încununate de o vecinică 

diademă de ninsoare, care, ca doi uriaşi, stau la 

ambele capete ale ţării, cătând unul în faţa 

altuia.” (op.cit. p 292)    

Bogăţia florei şi faunei din Ardealul secolului al 

XIX-lea nu are elemente de comparaţie cu ceea ce 

se întâmplă în zilele noastre:  „Păduri stufoase, 

în care ursul se plimbă în voie, ca un domn 

stăpânitor, umbresc culmea acelor munţi… Aci 

stejarii, brazii şi fagii trufaşi înalţă capul lor spre 

cer; alături te afunzi într-o mare de grâu şi 

porumb, din care nu se mai vede calul şi 

călăreţul.” (op.cit. p 293)  

Ca un maestrul al condeiului, Nicolae Bălcescu 

pare că sculptează în cuvinte, pentru a descrie 

Ardealul şi, aplicând sincretismul artistic, face, 

prin arta cuvântului, o operă impresionantă: 

„Oriîncotro te-i uita, vezi colori felurite ca un 

întins curcubeu şi tabloul cel mai încântător 

farmecă vederea. Stânci prăpăstioase, munţi 

uriaşi a căror vârfuri mângâie norii, păduri 

întunecoase, lunci înverzite, livezi mirositoare, 

văi răcoroase, gârle a căror limpede apă lin 

curge printre câmpiile înflorite, pâraie repezi 

care mugind groaznic se prăvălesc în cataracte 

printre acele ameninţătoare stânci de piatră, care 

plac vederii şi o spăimântează totdeodată.” 

(op.cit. p 293) 
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N. Bălcescu vorbeşte în aceste pagini de bogăţiile subsolului, 

îndeosebi  de aurul ce a adus mai multe nenorociri şi suferinţe 

neamului nostru românesc: „Apoi, în tot locul, dai de râuri 

mari, cu nume armonioase, a căror unde port aurul. În 

pântecele acestor munţi zac comorile minerale cele mai 

bogate şi mai felurite din Europa: sarea, fierul, argintul, 

arama, plumbul, mercurul, zincul, antimoniul, arsenicul, 

cobaltul, tuteaua, teluriul şi, în sfârşit, metalul cel mai 

îmbelşugat decât toate, aurul, pe care îl vezi strălucind până 

şi prin noroiul drumurilor. Astfel este Ţara Ardealului.” 

(op.cit. p 293) 

Această scurtă propoziţie: „Astfel este Ţara Ardealului” este 

concludentă, ea face să apară glasul creatorului acestei opere, 

glas în care răzbate mândria naţională. Bălcescu propune 

cercetarea istorică a teritoriului românesc, pornind de la viaţa 

vechilor daci: „În sfârşit, istoricul-arheolog va cerceta cu 

interes suvenirile şi rămăşiţele dacilor, a acestui viteaz şi 

nenorocit popor, cea din urmă odraslă din acel neam minunat 

al pelesagilor, care se arătă la leagănul civilizaţiei tuturor 

popoarelor şi formă vârsta eroică a omenirei.” (op.cit. P 299) 

Autorul expune cu claritate evoluţia istorică din Ardeal, 

numit ulterior /Transilvania(Ţara de dincolo de păduri, 

construcţie lingvistică luată din texte latine, fără conotaţii 

locale) Iată un fragment de mărturie istorică: „Ardealul mai 

cu seamă fu scutitorul naţiei române. În munţii lui scăpă 

locuitorii Ţării Româneşti, ai Moldovei, când se văzură 

năpădiţi de barbari. De unde, când se mai limpezea locul de 

duşmani, ei se coborau la şesuri, către căminele lor. Era 

atunci, în veacul IX de la căderea avarilor, Dacia liberă şi, 

în vreme ce în Dacia Inferioară se 

întemeia banatul Craiovii, în Dacia 

Superioară se întemeia mai multe 

staturi române libere.” (op.cit. p 299) 

Creatorul acestei opere este foarte 

bine documentat. El aminteşte de 

vicisitudinile istorice care au întunecat 

existenţa românilor din Ardeal: 

 „Pe la începutul veacului al X-lea 

domnea peste Ardeal, Banat şi Bihor 

ducii români Gelu, Menomorut şi 

Gladiu, când un nou neam barbar din 
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Asia, ungurii, năvăliră asupră-le. Românii stătură 

puternic împotriva acestui nou potop. După două 

lungi războaie, ducele ungurilor, Arpad, încă nu 

putu cuprinde Bihorul, ţara lui Menomorut, şi 

tocmai după moartea acestuia intră în stăpânirea 

ei cu drept de moştenire, fiindcă fiul său, Zolta, 

luase în căsătorie pe fiica ducelui Menomorut. 

Gelu, domnul românilor din Ardeal, încă se 

împotrivi eroiceşte ungurului Tuhutum şi muri în 

bătaie de o moarte glorioasă pentru patria sa 

(904) … Atunci românii, văzând moartea 

domnului lor, deteră mâna cu ungurii de bunăvoia 

lor şi îşi aleseră domn pe Tuhutum, tatăl lui 

Horca. Aşa, românii, nu învinşi şi cuprinşi fiind, 

dar printr-o unire politică, primiră pe unguri în 

Ţara lor. Într-acest chip, după un război sângeros, 

intrară ungurii şi în Banat, unde domnea Gladiu.” 

(op.cit. p. 317) Adevărul istoric este pus în lumină 

cu multă competenţă, combătând teoriile actuale 

ale unor autori, privind populaţia românească din 

Ardeal: „La începutul domnirei ungurilor, soarta 

românilor fu mai blândă. Ei îşi păstraseră 

constituţiile lor provinţiale cu ducii lor proprii. 

Românii era atunci soţi ai ungurilor, iar nu supuşii 

lor. Tot Ardealul nu încăpuse încă în stăpânirea 

ungurilor şi pe lângă hotarele de miazăzi se afla 

ducaturi cu totul libere, precum era cele ale 

Făgărşului, Omlaşului şi Maramureşului. În 

celelalte părţi ale Ardealului, supuse ungurilor, 

aceştia era foarte puţini; mai mult o armată decât 

o populaţie. Afară de dânşii, se mai afla atunci în 

Ardeal nişte oarde din acelaşi neam, ce locuiau 

munţii de către răsărit. Aceştia erau secuii, ce se 

cred a fi rămăşiţe din oştile lui Atila. Ei erau împărţiţi în scaune şi aveau o organizaţie cu totul 

democratică.” (op.cit. p 342) Scena istorică din Transilvania se schimbă de-a lungul secolelor: 

„Mai târziu, pe la anul 1143, o colonie germană veni în Ardeal, chemată fiind de craiul Gheiza II 

şi aşezată de dânsul pe pământul numit crăiesc. Cu toţi ungurii, secuii şi saşii, românii, cu toate 

că mulţi din ei trecuseră în vecinele principate, rămaseră însă tot în mai mare număr în Ardeal şi 

îşi păstraseră, până în al XIII-lea veac, împreună cu simtimentul dreptului lor de moşteni ai ţării, 

încă multe drepturi şi pământurile lor. Dar jaluzia naţiilor ce vecuiau cu dânşii într-aceeaşi ţară, 

iar mai cu seamă de când ducii ungurilor se urcară la vrednicia de crai şi introduseră iobăgia, 

începură a trata pe români ca o naţie cuprinsă şi, după dreptul cuprinderilor de atunci, a-i despuia 
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de pământurile lor, spre a şi le împărţi 

între sine şi a reduce pe moştenii ţării în 

starea de iobagi.” (op.cit. p 357) 

Nicolae Bălcescu aminteşte de revoltele 

populaţiei româneşti din Ardeal: „Românii 

nu suferiră în tăcere tirania şi reducerea 

lor din stare de naţie liberă la starea 

iobăgiei; dar norocul nu-i ajută şi toată 

răscoala nefericită îngreuie mai mult jugul 

lor. Astfel, încă din vremea lui Ştefan, 

craiul Ungariei, în Banat, Optum, nepotul 

ducelui Glad, văzând tendinţele tiranice 

ale ungurilor, chemă poporul la arme şi, 

după un înfricoşat război, numai prin trădarea ginerelui său, Cinad, fu învins. Apoi, mai târziu, 

când jugul ajunsese şi mai greu, românii, reduşi acum toţi în stare ţărănească, se sculară în mai 

multe rânduri în veacul al XII-lea, al XIII-lea şi al XIV-lea. Istoria Ardealului şi a Ungariei după 

acele timpuri e plină de aşa-numitele răscoale ţărăneşti (tumultus rusticorum). Aceste răscoale 

nu erau numai ridicarea iobagului către stăpânul său, dar mai mult răscoala simtimentului 

naţional al unui popor chinuit de alt popor. De atunci, ura neamurilor luă proporţii mari şi, în 

vreme ce această deosebire a sângelui slujea împilătorilor de pretext la tirania lor, în inima 

împilaţilor ea hrănea vecinica dorinţă a neatârnării.” (op. cit. p 362) 
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UNITATEA  NAŢIONALĂ  este ideea centrală a părţii a doua, purtând acelaşi titlu partea acestei 

cronici ce cuprinde anii 1593-1601. În ultimul deceniu al secolului al XVI-lea, în Moldova domnea 

Aron-vodă şi în Ţara Românească Alexandru Bogdan, care îşi cumpărase tronul de la turci şi 

împila poporul cu multe dări, încât oamenii ajunseseră la disperare. Iată apariţia lui Mihai Viteazul 

în paginile cărţii: „În acel timp de chin şi de jale, strălucea peste Olt, în Craiova, un bărbat ales 

şi vestit şi lăudat prin frumuseţea trupului său, prin virtuţile lui alese şi felurite, prin credinţa către 

Dumnezeu, dragostea către patrie, îngăduiala către cei asemenea, omenia către cei mai de jos, 

dreptatea către toţi deopotrivă, prin sinceritatea, statornicia şi dărnicia ce împodobea mult 

lăudatul său caracter. Acesta era Mihai, banul Craiovii, fiu al lui Pătraşcu-Vv., care, pentru 

blândeţea cu care cârmui ţara de la 1554 până la 1557, se numeşte cel Bun... Strălucirea naşterii 

lui Mihai, sfatul lui cel drept şi priceput, cuvântul lui blând şi îmbielşugat, iar mai cu seamă faptele 

cunoscute ale lui îi câştigă inima poporului şi trâmbiţă numele lui în toate părţile ţării.” Banul 

Craiovei, „administra de câtăva vreme banatul Craiova şi aduse cu încetul această bănie în starea 

ei cea veche de neatârnare administrativă şi judecătorească şi ostăşească, fără altă legătură cu 

domnia ţării decât plata de un tribut”. (op.cit. p 90) 

Voind a salva ţara, Mihai a încercat să urce pe tron, dar a fost capturat de oamenii lui Alexandru 

Bogdan şi condamnat la moarte. Scena execuţiei acestui conducător este edificatoare pentru 

caracterul şi forţa lui Mihai Viteazul: „Dar când (călăul) aţinteşte ochii asupra jertfei sale, când 

vede acel trup măreţ, acea căutătură sălbatică şi îngrozitoare, un tremur groaznic îl apucă, ridică 

satârul, voieşte a izbi, dar mâna îi cade, puterile îi slăbesc, groaza îl stăpâneşte şi, trântind la 

pământ satârul, fuge prin mulţimea adunată împrejur, strigând în gura mare că el nu îndrăzneşte 

a ucide pe acest om.” (op.cit. p. 97) 

Autorul prezintă influenţa acestei figuri 

istorice asupra mulţimii: „Această 

întâmplare minunată înfioră mulţimea ca o 

mişcare electrică. Vâzu într-însa un semn 

ceresc, prin care Dumnezeu voia păstrarea 

acestui om, şi un glas detunător de milă şi 

iertare scăpă din pieptul acelei gloate. 

Boieri şi popor luară pe osândit în miljocul 

lor şi, ducându-se la palat, înaintea 

voievodului, cerură iertare.” Bălcescu se 

serveşte de sursele scrise ale vremii de 

istorici ca Wather Istvanfi (Cronicele 

române), Seadedin, Le Thou, Guerrin, 

Montreux, pentru a prezenta lupta trupelor române conduse de Mihai Viteazul contra turcilor şi 

pentru înfăptuirea unirii ţărilor române. El subliniază rolul istoriei scrise, nu pentru a evidenţia 

viaţa unor persoane, ci pentru a reda „viaţa poporului român cu instituţiile, ideile, sentimentele şi 

obiceiurile lui în deosebite veacuri”. (op.cit. p. 90) Unirea celor trei ţări române a fost o necesitate 

istorică, deoarece numai aşa puteau face faţă celor trei imperii din jurul lor, puteau opri oprimarea 



 

28 
 

ORIENT ROMANESC 

românilor din Ardeal şi cotropirea Moldovei de 

Polonia. Deposedarea de drepturi a românilor din 

Ardeal, asuprirea acestora au determinat pe 

Voievodul Mihai Viteazul să ducă lupte 

crâncene pentru cucerirea ţinutului de pe culmile 

Munţilor Carpaţi. Pentru a împiedica alipirea 

Ţării Româneşti şi Ardealului Ungariei, conform 

tratatului de la 20 mai, 1595 prin care se stabilea 

că vor avea ca domnitor pe Sigismund Bathori, 

iar poporul să aleagă un vice-prinţ din neamul 

lor. Mihai Viteazul a ales să lupte pentru acest 

pământ românesc. El ridică oaste şi înfruntă pe unguri, dobândind victoria ce a permis proclamarea 

Unirii cu Ţara Românească. 

Bălcescu aminteşte că şi Mircea cel Bătrân a fost „cel dântâi domn român care luptă pentru 

unitatea naţională” (op.cit. P 241. Teritoriul peste care domnea se întindea din Moldova până în 

Balcani. O parte a teritoriul ardelean a fost multă vreme în stăpânirea domnitorilor Ţării Româneşti 

care „păstrară stăpânire peste ducatele Omlaşului, Făgăraşului şi Rodna în Transilvania, precum 

şi domnul Moldovei stăpâni o vreme ducatul Maramureşului” ( Op.cit, p.240)  După război, 

Transilvania era greu încercată şi în mare suferinţă. De aceea: „Mihai-Vodă trimise în 

Transilvania, cu multă cheltuială - fiind şi acolo mare lipsă, căci negoţul încetase cu totul din 

pricina războiului -  de cumpără grâne, făină, vin, sămânţă şi toate cele trebuincioase, de împărţi 

între popor, care, la glasul domnului său, părăsi pădurile şi vizuniile munţilor unde se trăsese şi 

începu a rezidi oraşele şi satele pe ruinele celor vechi şi a se apuca de lucrul pământului; şi putu 

îndată să preţuiască foloasele independenţei ce dobândise cu atâtea jertfe.” (op.cit. p 417) 

Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia, în catedrala unde a fost consfinţită unirea Ţării Româneşti 

cu Ardealul, în ţinuta lui mândră, înveşmântat în alb a rămas un tablou vivant ce a inspirat mulţi 

pictori. Faptul că a fost omorât în condiţii cumplite are drept cauze trădarea   unora din garda sa şi 

nesprijinirea lui Mihai Viteazul pe ajutorul poporului, pe ţărănime, cum subliniază autorul. 

„Romanii supt Mihai-Voievod Viteazul”, opera lui Nicolae Bălcescu, este considerată „o parte  

vie a patrimoniului cultural pe care gânditorii secolului al XIX-lea au lăsat-o urmaşilor.”(Maria 

Platon, Postfaţă,op.cit.p 647)  

Această scriere trebuie cunoscută de tânăra generaţie, pentru a cunoaşte trecutul glorios al 

neamului nostru, pentru a înţelege prezentul şi pentru a-şi dirija acţiunile viitoare, în slujba patriei 

noastre dragi. 

Prof. Ecaterina Chifu 

Bibliografie: 
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Paul Cornea  – Românii supt Mihai Voievod Viteazul– Studiu introdictiv–Editura Albatros, 1972;(Lucrare 

prezentată la Congresul de cultură şi civilizaţie daco-română, Buzău, 2019) 
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Despre vlahi, origine, limba și 

istoria lor 

 Acest „exonim” (denumire străină dată de 

alte popoare: vlachs sau wallachians în 

engleză, Walachen în germană, oláh în 

maghiară, βλάχοι în greacă, воло́хи în rusă, 

valaques în franceză, valacchi în italiană sau 

valacos în spaniolă) desemna, în limbile 

respective, populațiile romanizate din Europa 

Centrală și Răsăriteană, de o parte și de alta a 

Carpaților, Dunării și Prutului, anume 

românii, aromânii, meglenoromânii și 

istroromânii. Denumirea βλάχοι (vláhoi) în 

greacă, a fost preluată în română sub forma 

Vlahi care, după crearea statului modern 

român, devine denumirea preponderentă a 

aromânilor, meglenoromânilor și 

istroromânilor, pentru a-i deosebi de români. 

Totodată, în domeniul istoriei, denumirile 

Wallachians, Walachen, Oláhok, Volohi, 

Valaques ș.a. sunt folosite de străini pentru a-

i desemna pe Români, îndeosebi înaintea 

apariției statului modern român (dar și după), 

în timp ce pentru romanicii sud-dunăreni 

străinii folosesc alte denumiri (Vlachs, 

Aromunen sau Zinzaren, Vláchok, Vlahii 

ș.a.). „Vatra străromână” a Vlahilor este 

controversată, fiindcă sursele nu-i 

menționează sub acest nume între 

romanizarea Traco-Geto-Dacilor și apariția 

cuvântului βλάχοι în scrierile cronicarului 

grec Ioan Skilițes din anul 976 apoi în 

„Compendiul” cronicarului bizantin 

Ghiorghios Kedrenos din sec. XI.  

De fapt, populația romanofonă era, până 

atunci, și aidoma populației elenofone și 

albanofone, inclusă în denumirea generală de 

Ῥωμαίοι („Romei” în sensul de „Romani”) 

cuprinzând toți locuitorii băștinași din fosta 

„Romanie” (Ῥωμανία, adică Imperiul roman 

de răsărit). Astfel Cassius Dio în „Istoria 

romană” nu menționează „Vlahii” ci scrie: 

„Dacii locuiesc pe ambele maluri ale Istrului, 

dar cei ce locuiesc dincoace de fluviu - lângǎ 

țara tribalilor - țin cu plata birurilor de Moesia 

și se numesc moesi, afară de cei așezați foarte 

aproape de tribali. Cei de dincolo poartă 

numele de daci, fie că sunt geți, fie cǎ sunt 

traci din neamul dacilor, care locuiau 

odinioarǎ în Munții Rodopi.”Primele limbi 

romanice sunt atestate abia în perioada 

marilor migrații: franceză în 842 (Les 

serments de Strasbourg) și italiană în 960 

(Carta capuana). Latina populară a vlahilor si 

românilor s-a manifestat mai pregnant in 

secolul al X-lea, fiind strâns legată de 

menționarea vlahilor/românilor în cronici 

(Ibn al-Nadīm, Mutahhar al-Maqdisi, 

Cronica lui Nestor, Gesta Hungarorum).  

În decursul timpurilor, s-a folosit pentru 

populația latinofonă balcanică denumirile de 

daci, geți și apoi de vlahi. 

https://www.blogger.com/goog_46625661
https://1.bp.blogspot.com/-yPtouIn4lAk/X9DAikUD5ZI/AAAAAAAA0Fw/aDJcBdYzEH829zPBBw7jTfuOZHPiZ1C7ACLcBGAsYHQ/s960/p.jpg
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Secolul al V-lea - Scriind despre ambasadele 

lui Priscus la curtea lui Atila (probabil în 

Banatul de astăzi) din anul 448, istoricul 

Lisseanu arată că bizantinii au găsit sate cu 

case de tip colibă spre deosebire de corturile 

nomazilor. Localnicii se ocupau cu 

agricultura, fiind sedentari. În descrierea lui 

Priscus, localnicii sunt numiți sciți. Istoricul 

Zosimos (Zosimos, Istoria contemporană, IV, 

34) scrie: „Theodosius II respinse pe sciri și 

pe carpodacai …peste Istru.” Carpodacai e o 

mențiune a autohtonilor daci sau carpi din 

secolul al V-lea. Într-o cronică rusă târzie, 

care preia date din alte cronici, numită 

„Cronica grecească" sunt menționați vlahii la 

funeraliile lui Attila.  

Secolul al VI-lea - Prima mențiune a unui 

cuvânt romanic oriental (din Europa de sud-

est) apare în cronica lui Theofilact din 

Simocatta, datând din anul 587 (episodul cu 

expresia „Torna, torna, fratre!”). Ulterior, 

Primul Imperiu Bulgar cucerește bazinul 

Dunărei de Jos și partea de răsărit a 

peninsulei Balcanice, despărțind astfel 

populațiile romanice de Imperiu care, între 

timp, devine din ce în ce mai puțin roman și 

din ce în ce mai grec. Apariția cuvântului 

βλάχοι (Vlahi) în scrierile lui Skilițes și în 

„Compendiul” lui Kedrenos este legată de 

lipsa lor din Imperiu timp de mai bine de 

două veacuri, datorată extinderii stăpânirii 

bulgare asupra teritoriilor locuite de 

romanofonii orientali, numiți Власи în 

bulgărește. Filologul Ilie Gherghel, într-un 

studiu despre cuvântul „Vlahi” arată că 

denumirea cartierului Blachernae (Vlaherne) 

din Constantinopol vine de la vlahi și datează 

aproximativ din secolul al VI-lea; vlahii au 

avut o colonie lângă capitală. Istoricul 

Theophylact Simocatta a scris despre 

Blachernae în legătură cu câteva evenimente 

din secolul al VI-lea, din timpul împăratului 

Mauricius. 

Secolul al VII-lea - Isidor din Sevilla a scris 

în secolul al VIII-lea lucrarea Etymologiarum 

Libri Viginti arătând că „dacii” din vremea 

lui ar fi urmașii goților. În cosmografia 

anonimului din Ravenna compusă după anul 

680, găsim scris „Dacia, care se numește și 

Gepidia” deci ne indică venirea nomazilor 

gepizi. 

Secolul al VIII-lea - Istoricul Stelian 

Brezeanu scrie că primele date precise despre 

românii de la sud de Dunăre, numiți „vlaho-

rinhini” (posibil „vlahii de la râul Rynhos”), 

apar într-un document istoric referitor la 

mănăstirea Kastamonitou, scris în secolul al 

XVII-lea, însă bazat pe o sursă bizantină din 

secolul al IX-lea. Conform documentului, în 

vremea iconoclasmului (secolul al VIII-lea) 

la Sfântul Munte s-au așezat treizeci de 

familii de vlahorinchini: „În zilele 

împăraților iconomahi, neamurile din 

ținuturile de lângă Dunăre, găsind prilej de 

dezordine, deoarece împărații cei nelegiuiți ai 

romanilor purtau război contra sfintelor 

icoane, pe atunci așa-numiții rinhini și, în 

limba celor simpli, vlahorinhini și sagudați, 

după ce au ocupat Bulgaria și s-au întins 

încetul cu încetul în diferite părți, au pus 

stăpânire și pe Macedonia. În cele din urmă 

au ajuns și la Athos cu femeile și copiii lor, 

căci nu se afla nimeni să le stea împotrivă și 

să-i înfrunte cu război”. 

Secolul al IX-lea - Iosif Genesios a folosit 

denumirea de „geți” (getae) într-o relatare 

legată de participanții la răscoala lui Toma 

Slavul din anul 821. Scriind despre geți, 

Genesios s-a referit la un popor situat la nord 

de Dunăre, aflat sub ocupația slavilor. O 

scrisoare a lui Emmerich din Elwangen către 

Grimaldus, abația St.Gall menționează 

românii nord-dunăreni cu numele de daci 

(anul 860): ...„gentes innumeras... Sunt his 

Germanique truces et Sarmata bellax-atque 

Getae nec non Bastarnae semina gentis-
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Dacorumque manus et Martia pectori Alani.” 

Chiril și Metodiu au avut mai mulți discipoli 

în secolul al IX-lea, dintre care doi au 

propovăduit creștinismul în rândul slavilor 

rămași printre românii deja creștini din Tările 

Române: Jandov în Dacia (probabil 

Transilvania) și Moznopon în Alpibus 

Vallachicis (probabil Valahia Transalpina). 

Secolul al X-lea - Constantin al VII-lea 

Porfirogenet a scris despre locuitorii din 

Dalmația, care își ziceau romani și vorbeau o 

limbă latină și care au fost alungați de slavi. 

Slavii îi numeau vlahi pe urmașii romanilor. 

Constantin presupunea că acest popor ar fi 

urmașul romanilor aduși din Italia în timpul 

împăratului Dioclețian. Este prima 

menționare istorică a vlahilor din Dalmația. 

Anul 971 - Cronicarii Ioan Skylitzes și de 

Georgios Kedrenos, povestind lupta dintre 

varegii lui Sveinald (Sviatoslav) cu Ioan 

Tzimiskes, menționa existența semănăturilor 

de grâu și mei în regiunile de pe malul stâng 

al Dunării, din vecinătatea Silistrei, lucru ce 

dovedește că această zonă era locuită de o 

populație sedentară. Încercuite în Durostor, 

oștile varegilor se aprovizionau noaptea cu 

aceste cereale și furaje transportate de pe 

malul opus al Dunării. Aceeași cronicari au 

scris că: „au venit la dânsul (în fața 

împăratului) din Constanția și din alte 

fortărețe ridicate dincolo de Istru, soli care 

cereau iertare pentru faptele rele săvârșite, 

predându-se împreună cu acele fortărețe; 

primindu-i cu blândețe, împăratul a trimis 

oameni să preia cetățile și oaste 

îndestulătoare pentru paza lor.”O nouă 

mențiune a vlahilor apare la cronicarul 

Georgios Kedrenos și se referă la anul 976. 

Kedrenos ne relatează despre ciocnirea dintre 

vlahi și bulgarii din Macedonia, în timpul 

revoltei bulgarilor împotriva Bizanțului, care 

a izbucnit la moartea împăratului Ioan 

Tzimiskes (ianuarie 976). Cronicarul bizantin 

ne informează că David (fratele lui Samuil, 

conducătorul revoltei) „a murit ucis de niște 

vlahi călători, între Castoria și Prespa, la așa-

numiții «Stejari frumoși». Vlahii formau 

paza caravanelor de pe drumurile Balcanilor 

de sud și de vest şi erau de partea 

împăratului.Lexiconul Suidas din secolul al 

X-lea arată că la acea vreme Dacii sunt numiti 

Pecenegi. Acest lucru înseamnă că de fapt 

pecenegii au ocupat vechea Dacie, care era 

locuită în acel timp de români. În 

anul 938 Ibn al-Nadīm a publicat lucrarea 

Kitāb al-Fihrist (Indexul cărților arabe) în 

care a menționat „turcii, bulgarii, vlahii" 

(folosind termenul Blagha’ pentru vlahi) și 

alte popoare. Identificarea Blagha’cu românii 

a fost făcută de Dodge și Spinei. Denumirea 

de vlahi era deja utilizată încă din secolul al 

VIII-lea, când au fost identificati 

„vlahorinchinii”  în Balcani.Cronicarul arab 

Mutahhar al-Maqdisi, care a trait în secolul al 

X-lea,  a menționat printre vecinii popoarelor 

turcice pe slavi, Waladj(vlahi), alani, greci și 

alte popoare. Cronica lui Nestor descrie fapte 

din secolul al X-lea, arătând că nomazii 

unguri „au alungat vlahii (din Panonia și 

Transilvania) și le-au luat pământurile”. 

Datele despre vlahi din Cronica lui Nestor 

sunt confirmate de cronica Gesta 

Hungarorum. 
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Secolul al XI-lea - Vlahii sunt menționați 

pentru prima dată în Moldova cu ocazia unei 

bătălii care a avut loc pe Râul Alta în 

apropiere de Kiev în anul 1019. Vlahii au 

participat la războiul civil pentru conducerea 

Kievului luând partea unui principe local. În 

tabăra opusă vlahilor erau varegii (vikingii) 

care au consemnat mai prezența vlahilor în 

bătălie sub denumirea „Blokumenn”. Vlahii 

din Moldova sunt menționați ca participanți 

alături de pecenegi (sau cumani) în bătăliile 

de la Chiraleș (Jud. Bistrița Năsăud) și 

Oradea Mică (Kisvarda) în Ungaria. Vlahii 

sunt menționați în 1040 sub numele de „geți” 

și „daci” ca mercenari în Polonia, participând 

la război în vremea ducelui Cazimir. Ana 

Comnena descrie românii în Alexiada 

folosind termenii vlahi, dar și daci: „dacii 

locuiesc pe pantele de nord ale munților 

Haemus (Hercinici, în unele traduceri), iar 

macedonenii pe pantele de sud.” 

Kekaumenos, autorul lucrării Strategikon, a 

identificat vlahii cu dacii cuceriți de Traian. 

Foucher de Chartres a menționat participarea 

românilor la Prima cruciadă din 1095, 

utilizând denumirea de daci. A mai menționat 

și că o parte din cruciați au trecut prin „țara 

ungurilor”. Chartres face astfel distincție 

între daci si unguri. 

Secolul al XII-lea - Cuvântul „Vlahi” este 

folosit de Ghiorghios Kedrenos și de Nichita 

Honiatis relatând Răscoala Asǎneștilor din 

1185: „împăratul Isaac Anghelos (1185-

1195) [...] zgârcindu-se să cheltuiască pentru 

serbările de nuntă din banii vistieriei, îi aduna 

fără cruțare din propriile ținuturi; și a 

jecmănit, din meschinărie, și alte orașe din 

părțile Anhialos-ului (azi Pomorje, în 

Bulgaria) pe furiș, dar mai ales și i-a făcut 

sieși și Romeilor (bizantinii) dușmani pe 

barbarii din Muntele Haemus, care mai 

înainte se numeau „misieni”, iar acum se 

cheamă „vlahi”. Aceștia, încredințați în 

nepătrunderea ținutului în care locuiau și 

bizuindu-se pe cetățile și posadele lor, care 

sunt și foarte numeroase și ridicate pe stânci 

abrupte, s-au sumețit și altădată împotriva 

Romeilor. [...] După aceea misienii au 

început să acționeze fățiș ca niște răzvrătiți. 

[...] La început, vlahii se codeau și fugeau de 

răscoala la care erau împinși de Petru și 

Asan...” Ulterior denumirea „Vlahi” se 

răspândește în documentele istorice europene 

din Evul Mediu sub diferite forme : 

Walachen (germ.), valaques (fr.), vlachs sau 

wallachians (engl.), velascos sau valacos 

(sp.), velaci sau valacchi (ital.), volohi sau 

Włochy (rus., pol.), vlasi (serb., bulg.), 

oláhok sau vláchok (magh.), vláhoi (neogr.), 

iflaklar (turc.) și variante (moshovlahi, 

kuțovlahi, mavrovlahi sau morlahi...). 

https://www.blogger.com/goog_46625862
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Vlahii, origine, limba și istoria lor  

Președintele Societății pentru Studii 

Macedonene, Nikolaos Mertzos, el însuși de 

origine vlahă, menționează în cartea sa 

„Vlahii aromâni” că termenul de vlah era 

atribuit de celelalte popoare unei civilizații 

antice de munteni care s-au latinizat pe cale 

orală deoarece au servit drept soldați oficiali 

ai Imperiului Roman în zona Greciei și a 

Balcanilor. Timp de secole, aceștia s-au 

căsătorit numai între ei, reușind astfel să-și 

păstreze originea intactă. „Noi, așa-numiții 

vlahi, ne-am identificat întotdeauna drept 

aromani, adică cetățeni romani ai Imperiului 

Roman de Răsărit, care în ultimele sale secole 

a fost numit și România.  Aromani în limba 

greacă înseamnă războinici mândri. Iar, noi, 

vlahii am fost întotdeauna războinici.” 

Considerând indubital indiciul sigur al 

asemănării limbii vlahilor cu limba română, 

istoricii greci printre care Konstantinos 

Paparigopoulou (1815-1891), Nikos Beis 

(1882-1958), Panaiotis Arabantinos (1811-

1870) au considerat că grecii vorbitori de 

limbă vlahă din Macedonia, Thesalia, Epir, 

au acceași origine cu vlahii din zona Dunării 

și zona Balcanilor din Bulgaria. Studiind 

lucrările cronicarilor bizantini Kinamos 

(1143-1185), Kekaumenos (secolul 11 e.n) și 

Halkokondilis (1423-1511) au acceptat faptul 

că vlahii din nordul Greciei provin din zona 

Dunării. 

Etimologia cuvântului Vlah - Sunt mai 

multe păreri despre originea acestui cuvânt: 

- din greaca veche, unde cuvântul vlaha 

însemna behăit 

- din greaca veche unde cuvântul vlahan 

însemna broască (batracian) 

- din greaca veche unde cuvântul vlahnon 

însemna ferigă 

- din cuvântul flaccus care se referea la cel 

care are urechi mari 

- din cuvântul grecesc vrahos care înseamnă 

stâncă 

- din cuvântul egiptean felahos care însemna 

oier, păstor 

O altă părere este că provine din cuvântul 

german Volci. Astfel îi numeau germanii la 

început pe celți și apoi pe toți vorbitorii 

romani de limbă latină și pe vecinii lor. 

Iorgos Babiniotis în dicționarul limbii 

grecești scrie astfel: Vlah ( slavonă - vlaha, 

germana veche - Wal(a)h, latină - Volcae) 

este denumirea unei spițe celtice aflată sub 

stăpânire germanică. Vlahii sau aromânii 

provin din populații ce au fost latinizate în 

perioada romană și vorbesc un dialect roman, 

înrudit cu limba română. Germanii și apoi 

slavii, tuturor popoarelor latinizate, 

indiferent de originea lor, le spuneau vlahi. 

Polonia, chiar și astăzi, folosește numele 

Wloshy (Vlahia) pentru a desemna Italia. 

Izvoare buzantine 

despre vlahi și limba lor 

Istoricul Prokopios (secolul al VI-lea) este 

primul care folosește cuvinte ale limbii vlahe. 

Deasemeni, Ioannis Lidos (490-578) 

vorbește despre existența civilizațiilor latine 

din zona europeană.  

În lucrarea sa „Despre principiile statului 

roman” specifică: „Exista o lege veche 

conform căreia orice se întocmea de către 

guvernatori sau celelalte autorități trebuia să 

fie spus în italiană. iar în zona Europei (cum 

se numea atunci zona Balcanilor),chiar dacă 

majoritatea locuitorilor erau greci,  era 

impusă limba italiana, mai ales funcționarilor 

publici. Lidos susține astfel că în secolul al 

VI-lea în zona Balcanilor limba oficială era 
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latina. Istoricul bizantin Ioannis 

Kekaumenos (sec. 11) nu vorbește măgulitor 

despre vlahi în lucrarea sa „Strategii” 

spunând despre ei că nu prezintă încredere, 

sunt indisciplinați și se înrudesc cu daco-

romanii. Anna Komnini în lucrarea sa, 

Alexiada, oferă informații despre vlahii din 

Thessalia, pomenind de vlahii din zona 

Larissei din Grecia, dar și de cei din zona 

Balcanilor, Macedoniei și a Dunării. Ea 

vorbește despre un sat aflat la nord de 

Larissa, care se numea Satul Vlahilor sau 

Ezevan. Lângă Dunăre erau vlahii care se 

învecinau cu Kumanii, apoi s-au îndreptat 

spre Balcani. Spune despre ei că duceau o 

viață nomadă, însă nu specifică dacă vorbeau 

sau nu latina. Cronicarul bizantin Laonikos 

Halkokondilis (sec.15) consideră, fără a 

menționa surse sau dovezi, că neamul stabilit 

în munții Pindului din Thessalia provenea din 

Dacia. Îi numește Vrakii (denumire din 

greaca veche care înseamnă stâncă) sau 

vlahii. Spune că ei vorbesc aceeași limbă cu 

dacii și seamănă cu aceștia, sunt înarmați și 

populează două mari regiuni, una este lângă 

Dunăre, cealaltă fiind Moldova, pe care el o 

numește Bogdania.  

Sinteză și traducere -  Adina Velcea. 

 

Surse: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vlahi 

https://www.protothema.gr/stories/article/76

4584/oi-vlahoi-i-katagogi-i-glossa-kai-i-

makraioni-istoria-tous-/ 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vlahi
https://www.protothema.gr/stories/article/764584/oi-vlahoi-i-katagogi-i-glossa-kai-i-makraioni-istoria-tous-/
https://www.protothema.gr/stories/article/764584/oi-vlahoi-i-katagogi-i-glossa-kai-i-makraioni-istoria-tous-/
https://www.protothema.gr/stories/article/764584/oi-vlahoi-i-katagogi-i-glossa-kai-i-makraioni-istoria-tous-/
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De la Dionis la Apolo - glanda pineală și 

misterul agatârșilor 

“Trebuie să cunoști trecutul ca să înțelegi prezentul.” Carl 

Sagan 

“Trecutul este în urmă, învață de la el. Viitorul este în față, 

pregătește-te pentru el. Prezentul este aici, trăieste-l.” 

Thomas S. Morisson 

Glanda pineală este “sediul principal al sufletului și sursa, 

locul unde se formează gândurile.” Rene Descartes 

 

De ce ne-ar interesa pe noi trecutul? Pentru că 

omul cel de demult s-a pornit într-o călătorie pe 

care noi cei de astăzi suntem datori să o 

încununăm, sau măcar să o continuăm, nu 

pentru că vrem, ci pentru că așa ne este nouă 

menirea.  De ce ne-ar interesa vechile mituri pe 

noi, cei ce trăim aici și acum, într-un veac cu 

calculatoare, cu internet și roboți? Pentru că 

ființa umană are un corp, dar are și suflet; între 

un calculator și un copac, omul se aseamănă mai 

mult cu copacul, decât cu mașina… ea are un 

corp, dar nu are suflet. Asemeni copacilor, omul 

are și el rădăcini care se întind în timp și în 

spațiu, și care, atâta timp cât nu le taie, acestea 

îl hrănesc precum o mamă își hrănește puii. 

Omul are rădăcini care se întind în istoria, sau 

în povestea pe care și-o spune sieși și copiilor 

săi, dar, mai ales, are rădăcini arhetipale care îi 

determină ansamblul de gândire, emoții și 

comportament – ele îl pregătesc pentru mâine, 

pentru împlinirea sa spirituală și a rostului său 

pe pământ.   

La început au fost zeii, vechi ipostaze și 

deziderate umane, fiecare luând forma și 

acțiunea pe care omul o dorea când și-a pus zeul 

pe altar ca să-i servească drept ghid și oglindă.  
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Omul a fost mai întâi natură, a fost Mama Geea, a fost Dionis, dar a jinduit sa devină lumină, și s-

a făcut Apolo într-un târziu.  Confruntarea dintre acești doi zei și parcursul de la Dionis la Apolo 

exprimă sinteza călătoriei umane de la omul-natură la omul-intelect, dar starea de fericire și 

mântuirea se află undeva la mijloc, ca o sinteză între ambele extreme. Diferența dintre aceste două 

opoziții, ca și aflarea justului echilibru îi revin omului care a atins acea înțelepciune naturală aflată 

mult deasupra intelectului. Această înțelepciune, vom vedea, este, a fost mereu și va să fie țelul 

unic al existenței umane, iar căutarea ei i-a făurit istoria. 

 Istoria… cine poate spune că o cunoaște? Este mai întotdeauna povestită de cei care s-au împins 

în frunte, făcându-și loc cu coatele prin istoria celorlalți. De aceea este important să căutăm cu 

lupa răbdării printre firimituri și cioburi, să încercăm să le punem laolaltă ca pe cioburile unui vas 

de lut găsit prin ogoarele de la Cucuteni, Tărtăria, Hamangia, Gumelnița și câte altele… pentru că 

istoria, se pare, și-a îngrămădit cioburile aici la noi. Dar scopul acestei cercetări nu este acela de a 

ne redescoperi istoria, ci este dezgroparea unor adevăruri despre potențialul uman, prea îndelung 

ținute sub mantia misterului - adevăruri pe care trebuie să ni le reamintim, sau măcar să le 

descoperim, dacă vrem să intrăm cu bine în secolul 21, dacă vrem să ne împlinim misiunea pentru 

care noi am venit, trecători pe-acest pământ, aceea de a evolua în divinitatea noastră.  

Agatârșii – cine erau? 

Religiile de mistere practicate în antichitate și-au avut rădăcini mult mai adânci decât credeam. 

Ele atingeau nivele de cunoaștere spirituală foarte avansată, o cunoaștere care mai ales acum când 

cunoașterea științifică de ultimă oră ajunge să îi confirme adevărul, ne uimește pe noi cei de astăzi 
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prin profunzimea sa. Deși nu face parte din cunoașterea generală, totuși faptul că sursa primară a 

religiilor de mistere se află la “geții cei cu toiag”, sau “tyrsagaete”, mai cunoscuți sub numele de 

“agatârși” este destul de ușor de argumentat. Numele de agatârși (Gr: agathyrsos) vine de la “aga” 

– “cei ce duc, conduc”, și “thyrsus” – care înseamnă “toiag”, deci denumirea de “cei ce conduc 

cu toiagul” se trage de la toiagul numit tyrsos, un toiag lung cu un cap din con de pin și împodobit 

cu frunze de iederă și cu viță de vie. Toiagul era însemnul zeului Dionis, acesta însuși figurând ca 

purtând tirsul în toate reprezentările sale grafice. Despre agatârși, istoria modernă ne spune că erau 

un neam al sciților, deși anticii îi distingeau clar de sciți de care erau total diferiți, și cu care 

agatârșii s-au confruntat în diferite războaie.  În afară de istoricii vechi care nu îi considerau a fi 

sciti, precum Herodot care îi descrie ca fiind din neamul tracilor, precum dacii, mai există destule 

argumente care să îndrepte afirmațiile istoricilor moderni, precum miturile consemnate de autori 

antici, și care descriu originea neamurilor începând de la Noe.  

                  Echidna - Gradinile Bomarzo, Italia            

După cum se știe, îndepărtând aspectele fantastice ale mitului se poate dezgoli adevărul istoric 

măcar parțial. Astfel, după Berossus, istoric babilonian și preot al lui Bel Marduk (sec 3 î.Hr.), 

aflăm că după Potop, Noe ar fi numit în Armenia un Pontif numit Sabacios, sau Saga; acesta, atacat 

de Nino, primul rege al Asiriei, ar fi trecut râul Don încoace, aducând cu el pe cei patru fii ai lui 

Haran (sau Aram, fiul lui Sem), pe Messa, Ul, Ur și pe Geter, după cum sunt amintiți de Moise în 

Geneza. Aceștia ar fi fost la originea a patru seminții cărora le-au luat numele, astfel, Geter, al 

patrulea fiu, ar fi fost strămoșul Geților, ne spune tot Berossus. Geter a avut fiu pe Berig, acesta 

pe Arigis, și el urmat de Gangaric, care îl va avea pe Filimer și pe o fiică; din căsătoria acesteia 

cu Scita va rezulta Ilea, despre care se spune ca ar fi fost de o frumusețe răpitoare, dar că trăia într-

o peșteră și că ar fi avut, de la brâu în jos, corp de șarpe, și de aceea grecii au numit-o Echidna. 

Într-un episod în care Hercule Oros (“egipteanul”, diferit de eroul grec) și-ar fi pierdut caii când a 

trecut prin acea zonă, Ilea, sau Echidna, i-ar fi cerut lui Hercule să o ia de soție în schimbul găsirii 

cailor săi pierduți. Din unirea lor au ieșit patru fii, Agathîrs, Tusco, Gelon și Scita (Baltul, diferit 

de primul Scita, care-i era bunic), fiecare dând numele său populației pe care avea să o conducă, 

la noi stabilindu-se cel numit Agatârș. Din toată această serie mitologică putem reține că geții ar fi 
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apărut înaintea scitilor și că Agatârșii sunt urmașii geților, în conformitate cu spusele lui Herodot, 

dar și după relatările istoricilor antici ca Berossus, Procopius din Caesarea, Iordanes și alții.  

Înțelegem că sub umbrela largă a dacilor sau geților se aflau multe seminții trace; Herodot îi 

enumera pe terizi, crobizi, trausi și tauri sau taurisci și multe alte populații, iar hărțile vechi care 

menționează larga lor diversitate se bazează cel mai mult pe descrierile acestui istoric. Din noianul 

de triburi vechi menționate, agatârșii au fost aceia pe care istoria i-a reținut ca fiind adepții cultului 

lui Dionis, poate datorită însemnelor lor mai speciale, cum ar fi tirsul cu con de pin, și se poate ca 

tot acest indiciu să ne arate că la ei acest cult era mult mai vechi, mai structurat și mai împământenit 

ca la alții.  În timpurile istorice pământurile agatârșilor se întindeau  de la Tisa, în vest, și până la 

Nistru, în est, cuprinzând Transilvania și Moldova pâna la stepele scitilor.  

Herodot menționează că teritoriul aflat după Scitia minor (la vest de Scitia minor sau Dobrogea de 

azi) era cunoscut ca “țara agatârșilor”, teritoriu străbătut de Maris (Mureș) și de cei doi afluenți ai 

sai, Târnava Mare și Târnava Mică.  

Există peste 100 de dovezi arheologice, morminte agatârșe de pe Mureșul Superior datând din anii 

550 – 450 î.Hr.  care ne arată despre existența lor în acest spațiu. Se știe că agatârșii erau 

specializați în extragerea aurului din Munții Apuseni, dar și că aveau vii întinse în zona Mureșului, 

la Târnave ca și în Moldova la Cotnari; toate descrierile istoricilor antici concordă cu faptul ca 

agatârșii erau adepți ai cultului lui Dionis, de la purtatul tirsului cu vârf de con de pin până la haine, 

tatuaje și podoabe. Mai găsim tirsul și pe una din tăblițele de la Sinaia.  

 

 

Tirsul ca siglă -colțul 

dreapta sus - și ca element 

heraldic pe una din tăbliţele 

de la Sinaia 

 

 

          

Agatârșii aveau legi, aflăm din scrierile lui Aristotel, care erau cântate pentru a le întări cunoașterea 

lor în rândul  populației, așa cum ar fi obiceiul ajuns până la noi al baladelor și colindelor.  Herodot 

îi menționează ca “popor tracic, ca și dacii”, și îi descrie ca pe niște oameni mai neobişnuiți pentru 

vremea lor: “agatârșii sunt cei mai luxoşi oameni, iar cei mai mulți poartă podoabe de aur”, iar în 

alt loc ne spune că “erau lipsiți de energie și foarte gingași”, deși Juvenal îi menționează ca pe 

“sarmateqve traces, aut immanes Agathyrsi” (sarmații traci, sau uriașii agatârși).  

Vergiliu îi menționează (Eneida IV 146) cu termenul de “picti agathyrsi”, în ideea că aceștia se 

tatuau și își vopseau corpul în albastru, fapt confirmat de geograful roman Pomponius Mela care 

adaugă și faptul că își vopseau părul albastru închis, căci nobilii traci se tatuau cu ajutorul unor ace 

cu o vopsea albastră care nu putea fi îndepărtată, cu cât mai înalți în rang, cu atât tatuajele lor erau 
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mai extinse. Se pare că purtau și pietre scumpe, căci Ammianus Marcellinus îi pomenește pe 

agatârșii “cei ai căror pământuri abundă în diamante” [piatra adamant, menționată la antici]. Cu 

moravurile, așa cum am judeca noi chiar și astăzi, nu stăteau prea bine, dar se vede că urmăreau 

un scop benefic: “au în devălmășie nevestele, ca să fie frați cu toții și, înrudindu-se, să nu existe 

între ei nici pizmuire, nici vrăjmășie. Cât privește celelalte obiceiuri, se apropie de traci.”  

 La acestea, parcă i-ar răspunde cu o notă de ironie fină (căci 

poate nu trebuie luat totul ca literă de lege) poetul grec 

Meneandru (~ 342 î.Hr), care se mărturisește a se trage el însuși 

dintre geți: “Așa suntem noi, tracii toți, și mai ales geții – mă 

mândresc că mă trag din neamul acestora din urmă: nu suntem 

din cale afară de cumpătați. Nici unul dintre noi nu ia o singură 

femeie, ci zece, unsprezece sau douăsprezece, și unii chiar mai 

multe. Când se întâmplă să moară cineva care n-a avut decât patru 

sau cinci neveste, oamenii din partea locului spun: Bietul de el, 

n-a cunoscut iubirea. ”Tot Herodot mai spune că societatea 

agatârșilor era una bazată pe iubire, deci nu pe forță și asuprire.  

Toate mărturiile scrise despre datinile, obiceiurile, religia și ritualurile lor religioase îi arată pe 

agatârși ca pe niște oameni animați de petreceri și de frumusețea vieții, dar care știau și să se lupte 

când nevoia le-o cerea. Mereu agasați de incursiunile vecinilor lor sciții, un popor nomad de stepă 

renumit ca aprig luptător, regele agatârș Spargapeithes avea să-l ucidă pe regele scit Ariapeithes 

într-unul din astfel de conflicte. În timpul campaniei duse în anul 514  î.Hr. împotriva sciților de 

către Darius cel Mare, “fiul lui Istaspe” după Eminescu, sciții au încercat să formeze alianțe cu 

triburile vecine sub argumentul că perșii, odată ajunși în aceste locuri nu vor avea scrupule să 

cucerească și să subjuge orice altă populație după sciți. Unii dintre regii din adunarea formată 

pentru a discuta coaliția ar fi dorit să se alăture sciților, dar regele agatârșilor a dat un răspuns 

înțelept: dat fiind că tot scitii provocaseră cu bună știință furia perșilor ocupând un teritoriu din 

cadrul imperiului și terorizând populația timp de 

28 de ani, a refuzat să se alieze cu ei, explicând 

că cine a comis o fărădelege, tot acela va trebui 

să dea seama pentru acțiunile sale. Departe de-a 

fi fost motivat de lașitate, regele agatârș a 

precizat că, în cazul în care vor fi ei cei atacați, 

atunci vor intra în război cu perșii, iar când, mai 

târziu, sciții au vrut să aducă lupta cu perșii pe 

teritoriile agatârșilor, aceștia s-au apărat de 

incursiuni cu fermitate.  Din puținele descrieri pe 

care le mai avem, reiese faptul că agatârșii ar fi 

fost un grup de populație cu standarde și cu o 

filozofie de viață mult mai evoluate decât vecinii 

lor, acei “barbari”mereu menționați de greci și 

de romani; să fie acest lucru de pus în seama 

religiei practicate de ei?  
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                                Cultul lui Dionis, cult al vinului și viței, cult al vieții 

Nimeni nu poate ști vechimea cultului dedicat unui zeu al viței, cel mai probabil ar fi că 

începuturile le-a avut odată cu condițiile climei care să permită cultivarea acestei plante în ariile 

locuite de traci, în timpurile străvechi când cultul Zeiței Mame era practicat. După Eliade, Marea 

Zeiță, sau Zeita Mamă, era numită în începuturile îndepărtate Mama  (sau Zeita) - butuc de vie, 

căci vița-de-vie era văzută de către antici ca sursă, sau resursă vitală. Vița era identificată la 

orientalii vechi ca “iarba vieții”, iar semnul sumerian pentru “viață” era o frunză de viță (ca pe o 

paranteză, este curioasă coincidența asemănării dintre viță și viață în limba noastră). 

De-a lungul timpului, intensificându-se conflictele pentru pamânt și hrană, locul Zeiței a fost luat 

de un zeu masculin, acesta preluându-i atributele, astfel că la venirea grecilor, aceștia au adoptat  

în panteonul lor o  mare parte din religia tracilor, cum ar fi cazul zeului trac Sabazios, adoptat sub 

denumirea de Dionysos, de aceea unele mitologii îl prezintă ca Dionysos-Sabazios. 

Există artefacte care dovedesc cu prisosință despre originea tracă a cultului, cum ar fi bustul lui 

Sabazios purtând cușma dacă și ținând în mână un con de pin, reprezentând astfel un pre-Dionis. 

Există un artefact găsit recent în Bulgaria cunoscut ca “mâna lui Sabazios”; această mâna din bronz 

este tipică cultului lui Dionis-Sabazios și se găsește în muzeele europene în multe forme și variante, 

indicând răspândirea vastă a cultului, dar și adoptarea lui de către greci și romani. Artefactul este 

probabil o formă mai evoluată a tirsului cu cap de pin;  mâna este făcută pentru a fi purtată la 

capătul unui tirs, ca pe un sceptru în timpul ceremoniilor. În toate variantele ei, mâna lui Sabazios 

conține un număr de simboluri care sunt mereu aceleași, dar cel mai semnificativ, conul de pin de 

pe degetul mare, este însemnul zeului Sabazios 

Sabazios cu cuşma tracilor-dacilor, cu 

tirs, vita de vie și conuri de pin 
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O primă mențiune a lui Dionis este o tabletă scrisă cu caractere numite Linear B (scrierea minoică) 

datând din secolul 13 î.Hr, având înscris numele Bacchus (numele provine din Lidia, preluat apoi 

de romani, ) sau Liber, căci numele zeului Dionis varia după împrejurări și după rolul diferit pe 

care-l îmbrăca zeul – mai era poreclit și Bromius (Tunet) sau Lyaeus, (Tigrul), Tauro (Taurul) și 

altele. 

                Reprezentări ale lui Dionis 

Putem vedea cum Sabazios, devenit Dionis, a ajuns în mitologia greacă cu fostele prerogative ale 

Zeiței Mame, mama pământului și a viței. Cu timpul, cultul zeului celebra renașterea naturii și 

reînnoirea vieții prin ritualuri de fertilitate, ajungând a fi identificat la rândul lui ca zeul-natura, 

devenind emanația și expresia acelei forțe generatoare a naturii.  Devenit el însuși zeul vegetației, 

al pomiculturii, al vinului, al extazului și al fertilității, a preluat de la zeița vița de vie care, 

împreuna cu iedera, împodobea tirsul cu cap de pin din timpul ceremoniilor și armele tracilor care 

plecau la război. Tot în cadrul cultului dionisiac femeile purtau podoabe din aur sau argint cu 

frunzele emblematice ale zeului și își tatuau corpul cu aceleași motive, după cum vedem pe brațele 

unor femei de pe vasele grecești. 

 În Iliada, Homer ne spune că zeul este cel care îi învățase pe 

oameni să pregătească vinul și îl menționează pe Dionis cu 

atributul “mainoumenos”, adică “cel beat”, sau “cuprins de 

beție furioasă”. Prin practicarea ceremoniilor de mistere, 

care la bază erau ritualuri de fertilitate, se ajungea la 

identificarea cu zeul, adepții gustând nemurirea asemenea 

zeilor. Pe dealuri și munți, în pădurile nesfârșite și 

nepătrunse, adepții zeului Dionis se întâlneau pentru 

celebrarea primăverii și a ciclurilor repetate ale nașterii, 

morții și renașterii. Intoxicați de vinul sacru, de ritmul 

sunetelor și al mișcării, oamenii din spatele măștilor, 

indiferent dacă îmbrăcau rolul șamanului, al animalului 

jertfit sau al divinității, intrau în extaz divin, canalizând forța 

primară a zeului într-un loc comun de întâlnire a animalului 

și al divinului din om; astfel, Eliade îl identifică pe Dionis cu 
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"Străinul din noi înșine, temutele forțe antisociale pe care le dezlănțuie patima divină”. Menadele, 

tiadele și bacantele formau cortegiul adoratoarelor; femeile, încununate precum zeul însuși cu 

iederă sau frunze de viță de vie, purtau tirsuri împodobite cu conuri de pin,  și umblau în grupuri 

de “thyai”, grupuri “sfinte”, chiuind în strigăte de “Eoi”, agitând piei de căpriori sfâșiați și dansând 

în ritmurile cimpoaielor duble (aulos) și al dairelelor (thimpano). 

                                                          Basorelief - Triumful lui Dionis 

Însoțitorii lui Dionis erau silenii, satirii și nimfele, și chiar zeul însuși lua întruchiparea unui 

animal, a unui țap sau taur; la apogeul transei orgiastice bacantele ajungeau să aibă puteri 

supranaturale, dădeau sânul animalelor să sugă,  îmblânzeau șerpi și sfâșiau animale ca să se 

hrănească din carnea lor, act ritualic care însemna a se împărtăși din carnea zeului însuși, strigându-

și zeul cu nume ca Bromios (“Tunetul”) sau Tauroprosopos (“Față De Taur”), într-un act de 

imitație a zeului care a sfârșit sfâșiat de Titani. Ne putem ușor imagina cum dezlănțuirea colectivă 

dată de euforia beției sacre, de orgia de dansuri, de chiote și de cântece dădeau loc la excese, la 

licența sexuală și la căderea tuturor barierelor sociale; extazul religios ducea la transe și 

decorporalizări șamanice, la o profundă experiență mistică și la anticiparea fericirii ce îl aștepta pe 

inițiat după moarte, a ceea ce va sa fie “dincolo”, acolo unde începea adevărata viață.  

În esență, credințele, ritualurile și sărbătorile legate de cultul lui Dionis atingeau realități majore 

ale vieții, subliniind relația dintre om și natură. Aveau la bază legătura dintre agricultură, fertilitate, 

naștere, moarte și renaștere, ca și dependența totală a omului de ciclurile pământului și de ritmul 

cosmic, sugerând ideea necesității depășirii condiției umane, când omul va să devină aidoma 

zeului, nemuritor și liber. În toate acestea îi putem vedea cu ușurință pe strămoșii agatârși, cu tirsul 
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lor simbolic împodobit cu viță,  cu viile lor nesfârșite, cu modul lor de viață libertin la care anticii 

făceau aluzie. Dacă motivul viței și cel al vinului sunt clare, este important să-l înțelegem pe cel 

al conului de pin; ca simbol al renașterii și nemuririi, acesta este legat de identificarea omului cu 

însuși Dionis, prin mitul zeului “cel născut de două ori”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Menade cu însemnele zeului 

În esență, credințele, ritualurile și sărbătorile legate de cultul lui Dionis atingeau realități majore 

ale vieții, subliniind relația dintre om și natură. Aveau la bază legătura dintre agricultură, fertilitate, 

naștere, moarte și renaștere, ca și dependența totală a omului de ciclurile pământului și de ritmul 

cosmic, sugerând ideea necesității depășirii condiției umane, când omul va să devină aidoma 

zeului, nemuritor și liber. În toate acestea îi putem vedea cu ușurință pe strămoșii agatârși, cu tirsul 

lor simbolic împodobit cu viță,  cu viile lor nesfârșite, cu modul lor de viață libertin la care anticii 

făceau aluzie. Dacă motivul viței și cel al vinului sunt clare, este important să-l înțelegem pe cel 

al conului de pin; ca simbol al renașterii și nemuririi, acesta este legat de identificarea omului cu 

însuși Dionis, prin mitul zeului “cel născut de două ori”.  

Dionis era la greci fiul lui Zeus și al lui Semele, 

fiica fenicianului Cadmos, o muritoare sedusă de 

Zeus. Cunoscuta gelozie a Herei i-a cauzat 

moartea Semelei când pruncul Dionis era încă în 

pântecele mamei; salvat în extremis de Zeus, 

tatăl său, Dionis a crescut în coapsa tatălui până 

când i-a venit sorocul nașterii, fiind astfel născut 

de două ori.  

Moartea lui Orfeu, ucis de Menade 
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Alegoria este sugestivă pentru adeptul cultului lui Dionis; asemeni zeului născut muritor din 

mamă și re-născut nemuritor prin tată, omul de rând muritor, adept al religiei de mistere,  va 

renaște și el nemuritor. 

Ca să ne facem o idee despre importanța misterelor lui Dionis, cunoscute și ca misterele bahice, 

apoi ca mistere orfice, trebuie să știm că în lumea antică ritualurile dionisiace ajunseseră să fie 

celebrate pe o arie cuprinzând tot bazinul  Mării Mediterane și cel al Mării Negre, întinzându-se 

la est până în India, duse de soldații lui Alexandru cel Mare, deci această mare sărbătoare a 

fertilitatii, a renașterii naturii, și deci și a omului, avea loc la date diferite, în funcție de variația 

geografică a climei. Astfel, dacă la noi la geto-daci ele aveau loc în luna martie, după Tucidide, 

general și filozof grec (~ 400 î.Hr.)  cele mai vechi și mai importante sărbători ale lui Dionis la 

greci erau Anthesteriile - o Sărbătoare a Florilor, între 11 și 13 ale lunii Anthesterion (un fel de 

Florar, sau luna mai la noi), se sărbătoreau trei zile între ianuarie-februarie și nu era cu putință să 

se sustragă cineva, căci zeul îi pedepsea aspru pe cei care nu îi onorau cultul - când bărbații atenieni 

s-au opus cultului zeului, acesta i-a lovit prin impotență. 

                        De la cultul celebrat pe dealuri și păduri, la Teatrul din Atena 

Măştile actorilor teatrului antic de la Atena 

La grecii Atenieni sărbătorile marcau atât fermentarea vinului nou cât și deschiderea sezonului de 

navigație; fiecare din aceste trei zile avea o semnificație: prima zi, numită “deschiderea 

butoaielor” era marcată de deschiderea ceremonială a butoaielor de ceramică ce serveau la 

maturarea vinului roșu; a doua, numită “umplerea pocalelor” era marcată de “apariția zeului”, 

adică “intrarea zeului în oraș”, simbolizată printr-un hieros gamos, adică nunta sacră a reginei cu 

zeul; mai târziu urma un banchet  în care comesenii se întreceau la băutul vinului sfânt. A treia zi 

era “sărbătoarea marmitelor”, o zi a cultului morților,  în care se comemorau atât coborarea zeului 

in Hades pentru a-și recupera mama, pe Semele, ca și moartea zeului sfâșiat de către titani, deci 

era o zi pentru ofrande si sacrificii, marcată ca nefastă. Mâncărurile gătite urmau a fi oferite lui 

Dionis și lui Hermes și constau mai ales din grâu fiert și legume; vedem cum originea grâului fiert 

la români are origini arhaice, căci agricultura exista la traci (numiți pelasgi în acele timpuri) înainte 
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de venirea grecilor în Peloponez; de altfel, pe la 495 î.Hr. Sofocle a scris o dramă, acum pierdută, 

Triptolemos, despre Geția și geți, și despre regele lor Charnabon care a încurajat agricultura la geți 

– drama s-a pierdut din păcate.  

       Atena - Teatrul lui Dionis                                Tirs cu conuri de pin multiple - biserica în Ostia, Italia 

La sfârșitul celor trei zile urmau reprezentatii dramatice; în misterele din Eleusis, Dionis, 

Liberatorul primăverii de sub dominația iernii, era sărbătorit alături de Demetra, zeița agriculturii 

care și ea își celebra reunirea cu fiica Persefona, răpită și ținută sub pământ de zeul Hades și 

eliberată la începutul primăverii; în epoca romană reprezentația avea să ia forma nunții lui Liber 

cu Libera.   Datorită popularității sărbătorilor Dionysia sau Bacchanalia, existau chiar la începutul 

mileniului I î.Hr. forme mai primitive de reprezentații teatrale de tip cultic numite Lenee; mai 

existau asociații parareligioase de artiști dionisiaci numite Technites precum și micile și marile 

Dionisii, când zeul, sub numele de Bromius (Asurzitorul), era sărbătorit în cântece și dansuri cu 

caracter orgiastic, cu practici de deghizare și de recitare a ditirambilor. Acest fel de manifestații au 

dat naștere tragediei grecești, la fel cum comedia greacă își are începuturile în procesiunile care 

celebrau fertilitatea prin simboluri falice, dintre care se mai află încă și la noi în regiunea Buzăului 

două relicve - doi megaliți, cel mai mare de aproximativ trei metri. 

Cu timpul, ritualurile campestre ale cultului dionisiac, altarul, măștile, bacantele și silenii au trecut 

la forme controlate de canoane și cerințe, luând forma artei dramatice și dând naștere la primele 

teatre. Primul și cel mai renumit la Atena era Teatrul lui Dionysos Liberatorul și făcea parte din 

sanctuarul zeului de pe Acropole; pe la 600 î.Hr. avea o capacitate de 17 mii de oameni, cu o scenă 

largă și cu propria terasă pentru orchestră. Marile tragedii grecești, piesele lui Eschil, Sofocle și 

Euripide, ca și marile comedii ale lui Aristofan și Meneandru erau concepute și scrise pentru acest 

festival religios și destinate a fi jucate pe această scenă.  Însuși termenul de “tragedie”, ne spune 

Aristotel, vine de la corul satirilor, “tragoidia”, în limba greacă însemnând “cântatul caprelor”, cu 

referire la însoțitorii cu coarne și picioare de țap ai lui Dionis.  Este curios cum tragedia greacă, 
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cea care a introdus în cultura universală modele de explorare a condiției umane și interogărilor 

asupra sensului vieții a ieșit tocmai din ditirambii satirilor sălbatici ai misteriilor dionisiace.  

“Teatrul grec își are rădăcinile adânci în ritualul religios. Orchestra Teatrului lui Dionis era un 

loc de o sanctitate particulară. Actorul ajungea sa fie identificat cu preotul, iar comunitatea 

înconjura performanța tot așa cum tribul își ocupă locul în perimetrul sacru din ritualul de demult 

(…) Limitele dintre ritual și teatru, ceremonie și actorie nu sunt întotdeauna ușor de trasat.” 

(extras din Wikipedia) 

Preocupat de condiția umană,  Nietzsche, în cartea sa “Nașterea Tragediei”, considera că tragedia 

a apărut ca o necesitate, ca o schimbare majoră la nivel de conștiință atunci când lumea naturii, a 

lui Dionis, s-a întâlnit cu lumea intelectului a lui Apolo, și că omul are nevoie de ambii pentru a 

se împlini. De la înălțimea experienței umane adunate peste secole, filozoful îi sfătuiește pe oameni 

să se întoarcă și să trăiască din nou în lumea lui Dionis, o lume a “unității primordiale” care a fost 

și rămâne eternă, dar în același timp, să caute a-i face loc și lui Apolo.  Un fapt curios ar fi acela 

că sanctuarul templului lui Apollo 

de la Delphi era consacrat în timpul 

iernii lui Dionis, sugerând o 

legătură invizibilă între cei doi zei 

majori, unul legat de pământ, de 

vegetație și agricultură, celălalt 

legat de soare, de simbolismul 

luminii intelectului.   

În căutarea mântuirii și pentru a se 

realiza în umanitatea sa, omul se 

află în căutare de ordine și sens ca 

răspuns la haosul lui Dionis, 

ferindu-se totodată de 

intelectualizarea exagerată a lumii 

raționale  a lui Apolo.  

Apolo şi Dionis reprezentând 

dualitatea artei 

 

Nu întâmplător, orgiile dionisiace sunt menționate în legătură cu acte de cruzime și de dezlănțuire 

totală, ajungând să pună în pericol ordinea în stat.  La geți este cunoscut episodul din timpul lui 

Burebista, când Deceneu a decis  desființarea culturilor de vie. Astăzi se consideră că decizia a 

venit ca o soluție pentru a-i determina pe geto-daci să se întoarcă de la cultul chtonicului Dionis, 

spre a-i orienta înspre cultul solar al lui Zalmoxis, care propovăduia un mod de viață abstinent. 

Dar restricțiile împotriva cultului lui Dionis au avut răspândire mult mai largă.  

La Roma, deși nu s-au luat măsuri atât de drastice ca în imperiul lui Burebista, înțelegem că a 

existat o oarecare adversitate faţă de misterele şi ceremoniile cultului lui Dionis, căci în anul 186 
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î.Hr. senatul roman a interzis celebrarea misterelor, considerate ca fiind primejdioase pentru 

siguranţa statului şi pentru moralitatea publică. Și la celți interdicția vinului a fost în vigoare până 

la cucerirea romană, iar la egipteni, deja în mileniul I î.Hr exista un tabu, cu mult înainte de daci, 

traci, greci si romani,  mai ales împotriva vinului roșu, legat, în cazul lor, de cultul zeului egiptean 

Seth, întrucât, aidoma zeului malefic, vinul provoacă nebunie și dezordine între oameni.  

Ca o reacție împotriva haosului provocat de cultul lui Dionis a apărut nevoia de abstinentă, de calm 

și de reculegere reprezentate de cultul lui Orfeu. Informațiile scrise despre sectele religioase de la 

sfârșitul mileniului I î.Hr. menționează că acele clase sociale mai privilegiate ale Atenei erau 

adepte ale Orfismului. Acest fapt nu anula cultul dionisiac, ci îl rafina, adepții fiind conduși către 

alte nivele de inițiere care cereau purificare și puritate.  

 

 

 

 

Orfeu, mozaic - este reprezentat cu 

cusma tracilor-dacilor, cu tirsul cu vita 

de vie, lira și animalele care vin să-l 

asculte 

 

Ca mai înainte cu Dionis, un zeu trac adoptat de către greci, la fel s-a petrecut și cu Orfeu,  originar 

și el din Tracia, ceea ce-l face pe Strabon să se plângă, în lucrarea sa Geografia:  “La fel ca în 

toate celelalte aspecte, atenienii continuă să îmbrățișeze lucruri care le sunt străine, tot așa cum 

procedează și cu adorarea zeilor; căci au primit de bună voie atâtea ritualuri străine, dintre care 

ritualurile trace și frigiene, că au ajuns sa fie ridiculizați de scriitorii comici”, iar mai departe se 

referă direct la ritualurile orfice: “La fel semănând cu aceste ritualuri ale Rheei si ale lui Dionis 

sunt cultul lui Cotis și al lui Bendis practicate printre traci, din mijlocul cărora provin ritualurile 

orfice.”  Cultul lui Orfeu, sau misterele orfice, aveau legătură cu Teogonia lui Orfeu și cu 

coborârea zeului în Hades, și, nu în ultimul rând, cu mitica expediție inițiatică a argonauților la 

care Orfeu a contribuit cu lira și cu cântul său.  

Cultul lui era răspândit în întreaga lume veche, și, în ciuda originilor tracice ale orfismului, sau 

chiar de aceea, grecii i-au acordat lui Orfeu un rol primordial în apariția și dezvoltarea artelor - dar 

tot el a fost și inițiatorul a celor ce vor fi numite religiile de mistere. Știm de la Pindar că grecii îl 

considerau “tatăl cântecului” și “primul poet”, el fiind cel care a produs scrierile sacre cunoscute 

ca Rapsodiile orfice, și cel care i-a inspirat și precedat pe toți poeții greci,  inclusiv pe Homer,  căci 

Orfeu era în legătură directă cu zeii și cu Muzele. Conon, un mitograf al împăratului Octavian 

Augustus, menționează că Orfeu, în calitatea lui de rege al Macedoniei si Traciei, își aduna 

razboinicii într-o încăpere specială în care îi pregătea înainte de luptă prin niște ritualuri de inițiere. 
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Cum despre mistere nu se cunosc prea multe lucruri decât că acestea erau anumite trepte de inițiere, 

ceea ce se cunoaște în general despre orfism este că a venit în prelungirea cultului lui Dionis.  

Drama lui Euripide, Cretanii, produsă pe la 438  î.Hr. este cea mai veche referință despre o viață 

de tip “orfic”; unul dintre personaje își descrie parcursul inițiatic:  

Ducem o viață pură de când am devenit un inițiat (mystes) al lui Zeus Idaianul, și unul de păstor 

(boutes) al rătăcitorului nopții, Zagreus, când am mâncat carne crudă; când am ridicat torțele 

sus pe Muntele Maicii cu kureții am fost consacrat și numit abackos. De când mă îmbrac doar în 

alb ocolesc nașterile, ca și locurile unde morții se odihnesc. Nu mă mai apropii; m-am păzit mereu 

de atunci să mai mănânc orice mâncare care are suflet [hrană animală, n.a.] 

Vedem deci că inițiații orfici, deși au trecut prin inițierile dionisiace, ajung să se situeze la polul 

opus, îmbrățișând abstinența de la vin și de la viața sexuală, puritatea și ritualurile de purificare, 

vegetarianismul, și adoptă drept cod vestimentar inul alb (evitau deci hainele din lână sau blănuri, 

deci suferința animalelor “cu suflet”; preferau inul, cunoscut ca fiind o plantă care încurajează 

starea de bine, mai ales în zonele călduroase. Prin purificare se intra în contact cu acea energie 

psihică din univers care impregnează Universul.  

Cât despre aspectul mistic și rezultatele inițierii, deși nu se vorbește despre ele în religiile de 

mistere, se știe doar că au legătură cu o transformare și o emancipare spirituală a inițiatului care, 

aidoma zeului care a coborât în Hades și s-a întors, deci in spiritul acelui imitatio dei menționată 

de Eliade, a trecut prin moarte ca simplu muritor, pentru ca să renască în spirit, în divinitate. 

Observăm cum același motiv al morții celui vechi și al nașterii celui nou întru divinitate se repetă 

la adepții lui Orfeu ca și la cei ai lui Dionis, ca și la cultul cu caracter inițiatic al lui Zalmoxis, 

omul-zeu care a stat sub pământ timp de trei ani pentru a reveni și a împărtăși oamenilor 

învățăturile sale spirituale, acest lucru fiind elementul cheie al religiilor de mistere. 

        Agatârșii, religiile de mistere și glanda pineală 

Firul conducător al acestei călătorii în trecutul spiritual 

îndepărtat ne duce de la agatârși, sau  “geții cei cu tirs” 

(tyrsagetae), la religiile de mistere cu ritualurile lor inițiatice. 

Ce este demn de reținut este faptul că acest con de pin este 

mereu prezent în contexte având ca loc comun religia sau 

spiritualitatea, dar mai ales, reprezintă aspectul ezoteric, latura 

misterioasă a acestora. Prezent în arte și arhitectură, mai ales 

în lăcașuri de cult sau în locuri ce sugerează progres și evoluție 

pentru omenire, conul de pin este mereu asociat cu trezirea 

spirituală și cu nemurirea; mai face referință la accesarea 

acelei forțe unificatoare care simbolizează Creația, și ne 

trimite cu gândul la “cel de-al treilea ochi”, la glanda epifiză, 

sau pineală. Ca semnificație profană, conul poate impresiona 

prin geometria sa particulară cu solzii și spiralele sale, fiind un 

exemplu perfect al Seriei Fibonacci, și aici sugerând ideea de 

creștere 
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                Conul de pin, Vatican 

                                                                                     

Vechea fântănă din curtea Catedralei Sf.Petru, Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Tirsul de pe biroul lui Hitler                                   Secvența Fibonacci pe conul de pin 

Mai aproape de zilele noastre, Descartes, filozoful, matematicianul și părintele gândirii moderne 

occidentale a ajuns la concluzia că, dată fiind diferența dintre corp și suflet, este nevoie de un 

organ, posibil situat undeva în creier, care să servească drept legătură între ele. Astfel, acesta spune 

despre glanda pineală că ar fi “sediul principal al sufletului și sursa, locul unde se formează 

gândurile”. Glanda pineală există și la anumite vertebrate, la reptile și broaște, la care ia forma 

unei structuri asemănătoare ochiului, frontal sau pe crestet, numită “ochiul parietal”. Chiar dacă 

nu apare la toate vertebratele în această formă, ea există și are rolul important de receptor de 

lumină.  
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       Reprezentări ale tirsului simbolizând coloana vertebrală pe care urcă energia şarpelui Kundalini 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                             Ochiul parietal la şopârlă și la broasca ţestoasă 

La cei care practică trezirea  spirituală, deci activarea glandei pineale, este cunoscut faptul că 

lumina este un stimulent și decalcifiant puternic al glandei, astfel adepții lui Zalmoxis practicau 

șederea îndelungată și privirea fixă a focului, iar, mai târziu, Dimitrie Cantemir menționa în 

Descriptio Moldavie că țăranul avea un obicei din strămoși, acela de a privi soarele la răsărit timp 

de un ceas, practicată și în egiptul antic. Astăzi este cunoscută ca sun gazing (privirea fixă a 

soarelui) și este practicată de cei interesați în trezirea spirituală. Științele medicale nu au ajuns la 

o înțelegere completă a rolului și funcțiilor glandei pineale: …glanda pineală este de mult timp o 

structură enigmatică. Chiar și la început de secol 21 (…) trăsături fundamentale ale glandei 

rămân înțelese numai parțial. (Encyclopedia Britannica. ) Situată în centrul creierului, la întâlnirea 

celor două emisfere, glanda pineala este de mărime variabilă în funcție de starea ei de sănătate și 

funcționare; în stare normală are 0.8 cm în lungime și cântărește 0.1 de grame - cât un bob de 

mazăre la mărimea normală. Este fotosensibilă și sintetizează și produce hormonii serotonină și 

melatonină. 
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 Melatonina este esențială pentru orologiul nostru biologic și este responsabilă cu reglarea ritmului, 

alternanței dintre veghe și somn, dar serotonina are o paletă de funcții mai vastă - este importantă 

pentru fiecare parte a corpului, de la emoții și pană la capacitatea de mișcare. Are rol în felul cum 

dormim, măncăm, digerăm, are rol în emoții și în starea psihică generală. Astfel, reduce depresia, 

anxietatea, stimulează starea de fericire, ajută la regenerarea rănilor prin coagularea sângelui, ajută 

la menținerea sănătății oaselor și este responsabilă de starea de greață, atunci când se cere 

expulzarea cu forța a alimentelor pe care aparatul digestiv le percepe ca toxice. Serotonina este în 

relație invers proporțională cu apetitul sexual; cu cât crește serotonina, cu atât scade libidoul (ceea 

ce explică abstinența la călugări și la persoanele interesate de practicile spirituale).  

 

 Dacă la copii glanda pineală are celulele din țesut moale, la adulți se ajunge la un grad variabil de 

calcifiere, aceasta afectând negativ capacitatea ei de funcționare; la unii bătrâni se poate ajunge la 

o calcifiere totală, și s-a stabilit o corespondență directă cu procesele degenerative responsabile 

pentru boli ca pierderea memoriei, alzheimer și demența.  Calcifierea excesivă se poate pune pe 

seama unui regim de viață dezordonat, a depresiei și a problemelor psihologice nerezolvate și poate  

fi cauzată de intoxicatii cu metale grele, dar mai ales de prezența fluorului din alimentație.  

 

         Glanda pineală cu un început de calcifiere                      Structura de con de pin a glandei 
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Dat fiind că este un organ crucial pentru echilibrul și bunăstarea organismului, putem vedea cu 

ușurință legătura dintre sănătatea glandei pineale și trezirea spirituală, dar, mai ales, cu o 

spiritualitate avansată. “Al treilea ochi”, cum e numită glanda în diverse tradiții, deschide calea 

către interior, această cunoaștere dând loc la numeroase capacitati extrasensoriale și la fenomene 

de supraconștiență, la clarviziune, precognitie, apariții ale unor imagini religioase, ca și experiențe 

în afara corpului, precum și la manifestări fizice care în mod normal nu sunt accesibile oamenilor 

– de aceea mai este numită și “ochiul mistic”. Din cele mai vechi timpuri s-au pus la punct sisteme 

și discipline spirituale care să ajute la activarea acestei glande, de la practicile yoga până la artele 

marțiale, Aikido și altele, cu toatele urmărind să antreneze capacitatea de a medita se urmărește 

golirea de gânduri prin focalizarea pe cel de-al treilea ochi, ca și capacitatea de de-focalizare și de 

detașare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avalokiteshvara - Zeita Compasiunii la chinezi și japonezi     Shiva - reprezentat cu Ajna mult deschisă 

Glanda pineală este recunoscută ca un simbol pentru iluminare. Toate detaliile expuse până aici ne 

pot duce la concluzia că anticii cunoșteau perfect rolul acestei glande, atât pentru corp, dar mai 

ales pentru spirit; ar mai fi și faptul că vechii egipteni extrăgeau creierul la imbălsămarea trupului 

pentru a izola glanda pineală, aceasta fiind păstrată separat. In mânăstirile tibetane, un secret 

cunoscut de puțini ar fi urnele cu acele “pietre de suflet”, mici cristale de mărimi și culori diferite 

care, se spune, erau  ultima rămășiță, “conul de pin” rămas după crematia corpului (la marii 

maeștri, căci tibetanii de rând practică o altă formă de funeralii) care nu ard și sunt indestructibile.  

Este un fapt evident că toate tradițiile au un mare respect pentru acest “al treilea ochi”; în Hinduism 

si Buddhism glanda pineală corespunde celei de-a 6-a chakre și este marcată pe locul dintre 

sprâncene, cunoscut ca bindu, sau tilaka, punct considerat a fi în linie directă cu acel “con de pin” 

interior. În Taoism se consideră că la persoanele “trezite”, acest punct numit “ochiul minții” se 

dilată, ajungând până la jumătatea frunții, și de aceea mai poate fi văzut sub forma de romb 

ocupând mijlocul frunții, de obicei un semn al lui Shiva. La Sikhi glanda pineală este cunoscută 

ca Dasam Dwaar și se practică activarea ei prin incantația sunetului “kirtan" cu intensitate și 

focalizare maximă.  

Dacă s-ar face o călătorie în jurul lumii nu ar exista loc în care locuitorii antici să nu fi cunoscut și 

practicat marcarea celui de-al treilea ochi, înaintea contactelor dintre continente, acest fapt 
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ducându-ne la concluzia că se practica un cult al deschiderii ochiului minții și al trezirii spirituale 

pretutindeni în lume, din preistorie și până in zilele noastre.  

 

Marduk, Apkalu și Oanes, personaje mitice la sumerieni, babilonieni și la asirieni care au avut rolul de 

aducere a cunoasterii la oameni; masca Moche cu al treilea ochi  

Al treilea ochi - masca din Gabon cu con de pin; două masti precolumbiene -bufnita este simbol al    

                                                           înțelepciunii și iluminării 
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Incitați de rezultatele uimitoare pe care le realizează yoghinii și practicanții unor metode de 

stimulare a energiei kundalini, numita și “energia sarpelui” (energie aflată la baza perineului și 

care, în condiții speciale, se ridică fulgerător prin coloana vertebrală ajungând să treacă prin glanda 

pineal și să o activeze) oamenii de stiința, neurologi, endocrinologi s.a. în ultima vreme s-au 

aplecat cu mare interes asupra studiului acestei glande, ajutați fiind de noile tehnologii, iar 

descoperirile recente sunt surprinzătoare.   Cristalele în general sunt cunoscute ca având proprietăți 

piezoelectrice – atunci când se aplică o presiune mecanică asupra lor, se produce o descărcare 

electrică, și avem în jur numeroase obiecte care folosesc această proprietate, cum ar fi bricheta, 

ceasul deșteptător, aprinzătorul de aragaz, detectorul de fum, alarma anti-furt și multe altele.  

                 Diferite practici spirituale menite să activeze “trezirea” celui de-al treilea ochi 

În ceea ce privește cristalele din glanda pineală, s-a constatat că yoghinii obțin acest efect, deci 

ajung să exercite o presiune asupra glandei. Mileniile de practică și experiență ale unui șir nedefinit 

de maeștri spirituali au condus la tehnici precise de stimulare a energiei kundalini și de activare a 

glandei pineale printr-o serie de contracții ale mușchilor de la baza și de-a lungul șirei spinării și 

prin coordonarea mișcărilor de respirație și de reținere a suflului, astfel încât să aplice presiunea 

necesară pentru obținerea acestui effect. Măsurătorile arată că hormonul serotonină își schimbă 

compoziția chimică și se transformă în DMT, sau Dimetiltriptamină, substanță cunoscută ca un 

compus halucinogen prezent in ayahuasca, băutura șamanilor din Amazon. La fel se cunoaște că 

această substanță este eliberată în cantități importante în momentul morții fizice. 

 

 

 

 

 

Procesele chimice si bio-fizice care au loc în corpul fizic și mental atunci cand glanda este activată 
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Atunci cînd cristalele glandei sunt activate prin efectul piezoelectric se produce un câmp 

electromagnetic care cauzează expansiunea cristalelor până la limita lor maximă, pentru ca mai 

apoi să se restrângă, cauzând compresia lor, obținându-se astfel un mini transductor capabil să 

recepteze frecvențe  și să le transforme în imagini, glanda devenind o microantenă și un traducător 

de frecvențe asemeni unui televizor. La acest nivel nu ne mai aflăm la nivelul fizicii obișnuite, ci 

ajungem la nivelul cuantic, în lumea frecvențelor și a vibrațiilor.   Yoghinul sau persoana 

practicantă poate avea descărcări de energie imense cu viziuni interioare mai reale decât realitatea 

exterioară – dar aici ne aflăm la nivel de camp cuantic, unde dimensiunile și frecvențele sunt la 

nivelul constantei lui Plank.  

Este demn de remarcat că ceea ce a ajuns pană la noi în chip de cunoaștere ezoterică astăzi devine 

știință, și este foarte posibil ca umanitatea să se afle chiar acum în pragul unei revoluții în conștiință 

care să determine o transformare majoră a omului și a capacităților sale. Ceea ce strămoșii noștri 

agatârși și lumea antică încercau să atingă prin ritualuri magico-religioase poate să devină acum o 

modalitate a omului modern de a-și depăși condiția, de a-și rezolva problemele inerente civilizației 

materiale actuale ajunsă în pragul unei crize majore de identitate cauzată de confruntarea 

inteligenței umane cu cea artificială. Alegerea ne aparține. 

 

Mirela Pintilie Jaber, Beirut, 2021 
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Paştele este cea mai importantă sărbătoare creştină a anului 

şi are o imensă încărcătură spirituală. Unele obiceiuri se 

regăsesc, cu semnificație diferită, în antichitatea anterioară 

religiilor biblice, atingând astăzi o mare diversitate 

culturală, în funcție de particularitățile religiei adoptate. 

Este sărbătoarea speranţei, a iubirii, a iertării şi aduce în 

sufletele credincioşilor lumină, linişte sufletească şi 

armonie în familie.  

În zilele de Paşte ne reamintim să fim mai buni, mai plini 

de dragoste, cu inima caldă şi mai deschisă.  

Colaboratoarea noastră, sociologul Georgiana Valeria 

Nabbout, ne prezintă semnificaţia biblică a Sărbătorilor 

Pascale într-un interviu realizat cu teologul Cristian 

Frunză. 

 

            Sărbătorile pascale – o perspectivă istorico-spirituală 

Paştele, una dintre cele mai importante sărbători pe care le au românii, are origini străvechi, 

care ne întorc în timp până în antichitate.   

Pe teritoriul României celebrarea Paştelui este caracterizată de o diversitate de tradiţie, culoare şi 

practică religioasă, datorită melanjului spiritualului cu viaţa socială şi cultura zonelor geografice. 

Sigur cã influienţele nu sunt doar de ordin cultural, ci ele pot fi legate chiar şi de obiceiuri pre-

creştine sau de superstiţii legate de viaţă şi moarte sau de viaţa de după moarte. Probabil că dacă 

ar fi sã întrebăm mai mulţi oameni de ce ţin anumite sărbători, nu ar avea o explicaţie clară, care 

să implice valenţa spirituală şi istorică a sărbătorii, dar cu siguranţă ar spune că “ne bate 

Dumnezeu”, dacă nu facem aşa.  Această frică de moarte şi pedeapsă, pe cât poate fi de 

constructivă, pe atât poate fi de degradantă, deoarece individul reacţionează ca entitate comună, 
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practicând nu din convingere proprie, ci pentru că aşa fac toţi oamenii sau din frica de 

marginalizare la care ar putea fi supuşi pentru că nu sunt în rând cu lumea.  

Scopul acestui articol este cel a de a înţelege la nivel profund implicaţiile istorico- spirituale ale 

sãrbãtorilor pascale. Unii ar spune ca sărbătoarea pascală este strict legată de moartea pe cruce şi 

învierea lui Isus Hristos, iar alţii ar spune, conduşi de influientele vestice, că Paştele este un simbol 

a renaşterii naturii, al vieţii şi al bucuriei, al fertilităţii şi al speranţei. Totuşi, din perspectiva omului 

care a studiat cu pasiune acest eveniment, afirm cu tărie că Paştele este mult mai mult de atât- o 

sărbătoare vastă, care se întinde pe mai mult de trei zile şi care are o implicaţie spirituală şi 

profetică inegalabilă. Vom vedea în cele ce urmează că Paştele nu este doar o sărbătoare, ci este 

însăşi jertfa de sacrificiu, având o însemnatate polivalentă.  

Paştele este sărbătoarea peste care timpul şi-a pus amprenta poate în cel mai inoportun mod, 

forţând o puternică degradare de la sacru către profan şi în cele din urmã până la comercial, căci 

cu tristete mi-a fost dat să aud atunci când am întrebat mai mulţi copii, că Paştele este sărbătoarea 

iepuraşului sau a ouălor de ciocolată. Prinşi în mrejele esteticului şi al decorativului, pentru unii 

Paştele a devenit doar o oportunitate de a schimba decorul în casa sau de a servi copiii cu bomboane 

de ciocolată. Noi ştim însă că sărbătoarea aduce oamenii împreună şi că sărbătorile creştine, prin 

excelenţă,   au ca scop primordial apropierea omului de Dumnezeu şi comemorarea evenimentelor 

sacre din trecut, cu scopul de a ne întipări în minte şi inimă o lectie, o regulă, un fapt de extremă 

importanţă pentru mântuirea sufletului. 

Ȋn acest articol vom afla care este adevărata provenienţă a sărbătorilor pascale şi care este 

simbolistica fiecărui element constituent al sărbătorii. Pentru început, trebuie să ştim că primele 

scrieri în care se vorbeşte despre Paşte se află în Pentateuh sau Torah şi anume primele cinci cărţi 

ale Vechiului Testament.  

Dacă este să ne întoarcem la cea mai veche scriere din istorie, avem Epopeea lui Ghilgames, regele 

Urukului, scrisă pe piatră în jurul anilor 2100 BC- 1700 BC, însã în realitate, marea operă antică 

cu un impact major până în present este constituită de cărţile Bibliei, traduse în peste 3.300 de 

limbi.  Geneza, a cărei scrieri datează din  în jurul anului 1500 BC, relatează cu precizie,  logică şi 

acurateţe ştiinţifică viaţa unor personaje reale, a căror existenţă a fost descoperită şi dovedită mai 

târziu în istorie.  

Noe, personaj comun atât în Biblie, cât şi în Epopeea lui Ghilgames, este conturat foarte precis în 

cartea Genezei. Tot acolo ni se dau detalii cronologice despre viaţa 

personajelor şi informaţii istorice, dar şi geografice , care nu pot fi 

combătute nici astăzi. Una dintre primele dovezi ar fi menţionarea 

râurilor Tigru si Eufrat, a căror nume este neschimbat şi astăzi, încă 

din primele capitole ale Genezei: “Numele celui de-al treilea este 

Hidechel (adica Tigru): el curge la răsăritul Asiriei. Al patrulea rau 

este Eufratul.” – Geneza 2:14. 

   Epopeea lui Ghilgames 
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Sulurile de la Marea Moarta (contin cărti biblice aproape în întregine - ex. Cartea Isaia, care a fost 

pusă cap la cap în aproximativ 15.000 de fragmente de text). Aceste suluri, calitatea literarã a 

scrierilor şi complexitatea lor arată cã limba ebraică avea o istorie vastă încã înainte de cel de al 

doile templu. Gramatica precisã a limbii, cât şi varietatea lingvistică denotă o cultură extrem de 

dezvoltată şi incontestabilă. Toate acestea nu pot decât sã întăreascã faptul că Biblia nu este o carte 

de poveşti, ci că ea conţine adevăruri istorice şi spirituale.  

 Ȋn demersul nostru de a afla cât mai multe informaţii despre sărbătorile pascale, care să fie şi 

precise din punct de vedere teologic şi istoric, am apelat la teologul Cristian Frunză, care a 

acceptat cu mult entuziasm invitaţia de a răspunde unui interviu pe aceasta temă. Domnia sa a 

studiat teologia la Free Bible Institute, Jacksonville, Florida SUA, absolvind în anul 1994.  

*** 

Valeria G. Nabbout: - Ce semnifică sărbătorile pascale pentru români, în viziunea teologului 

Cristian Frunză? 

Cristian Frunză: - Dat fiind faptul cã poporul român se declară ca fiind un popor creştin, acesta 

are două mari sărbători: sărbătoarea de Crăciun şi sărbătoarea de Paşte. Sărbătoarea de Crăciun 

este cea în care se celebrează întruparea Mântuitorului Isus Hristos şi această sărbătoare are loc pe 

25 decembrie, iar sărbătoarea de Paşte, este sărbatoarea în care se celebrează suferinţele, moartea 

şi învierea Lui Isus Hristos – Mântuitorul nostru.  Ei bine, pentru români însă, cele două sărbători 

înseamnă mai mult decât atât. Dar fiind faptul că ambele sărbători au şi un caracter preparator şi 

unul administrativ este de înteles cã cu ocazia celor două sărbători toate familiile din România fac 
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curătenie în case, acest lucru fiind dus la statutul de ritual. De asemenea, ambele sărbători au şi un 

rol social, de aceea sărbătorirea nu se face individual, ci practic se invită familia şi prietenii.  Astfel 

organizaţi în grupuri de diferite mărimi, românii sărbătoresc atât Paştele, cât şi Crăciunul. 

Sărbătorile sunt consruite în jurul familiei, al mâncării şi al datinilor. 

V.G. N.:  - Care este originea sărbătorii  pascale? 

F.C.: - Ei bine, partea foarte tristã este că românii nu prea cunosc originea, istoria şi semnificaţia 

acestei sărbători. Bineînteles că vom descoperi că felul în care românii sărbătoresc nu se regăseşte 

în maniera de sărbătoare originală aflată în Biblie. De aceea foarte mulţi care încearcă să studieze 

scriptura, pentru început vor fi decepţionaţi din cauza faptului că felul în care ei au practicat aceste 

sărbători încă din copilărie, nu se regăseşte pe paginile sfintelor scripturi.   

Putem spune cu certitudine că istoria sărbătorilor pascale nu începe în Noul Testament. Iată, 

aceasta este o primă informaţie. Istoria sărbătorilor pascale începe încă din Torah, care reprezintă 

cărţile scrise de Moise (ebr. Moshe). Acestea sunt primele cinci carţi din Biblie, respectiv Geneza, 

Exodul, Leviticul, Numeri şi Deuteronom. Cuvântul Torah nu înseamnă lege, aşa cum găsim greşit 

tradus în foarte multe locuri, ci Torah înseamnă INSTRUCŢIUNI, înseamnă învăţătură. Ei bine, 

încă din aceste cărţi descoperim sărbătoarea de Paşte, înainte de Noul Testament. Observăm că 

Vechiul Testament prezintă mai multe sărbători.  Ȋn Leviticul capitolul 23 vor fi prezentate un 

număr de 7 sărbători anuale, iar prima dintre ele se numeste Paşte. Astfel, foarte mulţi creştini, 

care abordează pentru prima dată acest studiu al Vechiului Testament, vor fi uimiti pentru faptul 

că sărbătoarea de Paşte este regăsită cu mult timp înainte în Torah.  

Aşadar, sărbătoarea pascală este găsită în scrierile lui Moise încă din Geneza. Ȋn Geneza (Facerea) 

capitolul 1 avem descriese zilele creaţiei. Ȋn cea de a patra zi, Domnul Dumnezeu ne spune că El 

a pus în ceruri SOARELE, LUNA şi STELELE pentru mai multe scopuri. Unul dintre scopuri era 

cel de a separa ziua de noapte, alt scop era cel de a transmite mesaje, semnale  (şi de aceea nu este 

de mirare că multe dintre marile evenimente care s-au întâmplat în istoria umanităţii sunt anticipate 

sau însoţite de tot felul de mesaje astrale sau acte cosmice), iar alt scop era cel de a arăta un timp 

stabilit, care în limba ebraică se traduce moed, adicã sãrbãtoare (arabă: ayd). Sărbătorile Lui 

Dumnezeu, iată sunt transmise şi anunţate prin aceste semnale astrale, care sunt legate de fazele 

lunii (în special). Deci încă din a patra zi de creatie Biblia anunţă sărbătorile.  

Dacă continuăm demersul nostru de verificare  şi studiu al Torei cu referire la ce se mai vorbeste 

despre PAŞTE - PESSAH, descoperim că în Geneza capitolui 12 :10- 20, avem ceea ce noi numin 

“Exodul lui Avraham”. Textul biblic ne arată că Avraam, aflat la Hebron, este izgonit de o mare 

foamete, astfel încât el şi cu nevasta lui Sara trebuie să meargă în Egipt.  

Ajuns în Egipt primeşte ajutor de la Faraon, numai că acesta încearcă să îi ia soţia, dar în cele din 

urmă Dumnezeu intervine şi Avraam este rugat să plece, dar i se dau  foarte multe daruri (astfel 

recunoscându-i-se asocierea cu Dumnezeul cei viu şi adevărat).  

Iată că acest în prim Exod – vom vedea că Paştele este legat de EXOD- acest eveniment 

întâmplându-se prima dată în viaţa patriarhului Avraam.  Ȋn Geneza 18 de la versetul 1, avem un 

alt eveniment foarte important şi anume Dumnezeu îi promite  Lui Avraam că va avea un  fiu. 
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Bineînţeles că fiul acesta, Issac, aşa cum este prezentat în Biblie a fost promis în perioada sărbătorii 

de Pessah (Paşte) şi acesta se va naşte cu ocazia sărbătorii de Pessah. Dacă citim textul observăm 

că acolo se vorbeşte despre matzah (pâine nedospită, fãră drojdie) şi cunoscând elementele 

specifice pentru fiecare sărbătoare putem identifica cu precizie când anume s-a întâmplat aceastã 

promisiune şi când a avut loc împlinirea a acestei făgăduinţe. Avraam este vizitat de Dumnezeu 

cu ocazia zilei de Pessah şi Issac, fiul promis se va naşte cu ocazia aceleiaşi zile.  

***   

Iată şi textele biblice pentru susţinerea afirmaţiilor de mai sus: 

“Avraam s-a dus repede în cort la Sara şi a zis:”Ia repede trei măsuri de făină alba, frământă, şi fă 

turte.”Geneza 18:6 – turte – ebr. U-go-wt = prăjitură circulară sau pâine (dicţionarul interlinear 

englez-ebraic).  

“Dar Lot a stăruit de ei până au venit şi au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină, a pus să coacă 

azimi şi au mâncat. “ Geneza 19:3 azimi –matzah - pâine nedospită, prăjitură rotundă, făcută din 

făină albă.  (Dict. Interlinear eng.- ebr.) 

Observăm că azimile sau matzah sunt menţionate fără a fi introduse sau prezentate în vreun fel, 

lucru care denotă faptul că erau foarte bine cunoscute de toata lumea şi că obiceiul de a le face la 

acest timp stabilit- moed era înpământenit.  De asemenea observăm că Avraam îi spune Sarei să 

ia trei măsuri de făină albă, iar noi ştim că azimile se făceau din floarea făinii, adică din fãină albă 

de cea mai bună calitatate. Faptul că terminologia folosită de Avraam, dar şi de Lot în jurul 

aceleiaşi perioade se traduce prin “prajitură” – un fel special de pâine nedospită, denotă faptul că 

este vorba de unul şi acelaşi lucru adică de azimi, care se consumă doar în perioada pascală. Atenţia 

sporită la detalii şi traducerea corectă a textului din limba originală ne vor fi cei mai puternici aliaţi 

în demersul nostru de studiu asupra acestei sărbători. 

*** 

Teologul Cristian Frunză continuă prin următoarele: 

“Ȋn Geneza 19 cu versetul 1, se vorbeşte despre aceeaşi perioadă şi se semnalează evenimentul în 

care Sodoma şi Gomora vor fi distruse. Lot, cel care îi primeşte pe cei doi îngeri, le va pregăti de 

mâncare matzah. Acest fel de mâncare coincide cu ceea ce a pregătit Avraam cu o zi înainte pentru 

musafirii sãi.  Putem concluziona că Sodoma şi Gomora, cele două oraşe antice, sunt distruse tot 

în perioada de Pessah- Paşte.  

Ȋn Geneza capitolul 22, de la versetul 1, vedem o altă şcenă interesantă şi anume că Avraam 

primeşte o provocare  din partea Lui Dumnezeu pentru a vedea dacă ,el, Avraam, iubşte mai mult 

pe Dumnezeu decât pe fiul sau Isaac (Ytzaak). Avraam este provocat să îl aducă şi jertfă pe fiul 

său şi bineînţeles că Avraam nu ezită. Toată şcena coincide cu simbolistica morţii şi a învierii lui 

Isus Hristos  (fiu unic, prezenţa mielului care va fi sacrificat în locul lui Isaac).  

Avraam porneşte în această călătorie spirituală cu fiul său Isaac şi urcă un munte pe care mai târziu 

îl vom identifica, ca fiind dealul Golgotei. Issac este cel care a purtat lemnele pe spate asemenea 

lui Isus, care a purtat lemnul crucii. De aici vom merge mai departe şi în Evanghelia după Matei, 
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capitolul 26, vedem jertfa Lui Isus Hristos.Trebuie să precizez înainte de aceste lucru că mai existã 

un eveniment major în istoria poporului evreu şi anume exodul din Egipt. Poporul este provocat 

să se încreadă în Domnul Dumnezeu şi în ziua de 

Paşte să ia mielul pe care ei l-au pregătit cu cinci zile 

înainte ei să îl sacrifice, iar sângele sa îl pună ca semn 

pe uşorii uşii, pentru ca îngerul morţii să ocolească 

casele credincioşilor atunci când îi va lovi pe cei din 

Egipt cu ultima dintre cele 10 plăgi.  

Mielul trebuia să fie fript în foc, iar poporul trebuia să 

fie îmbrăcat şi cu toiegele în mână, pregătiţi de 

plecare. cu ultima dintre cele 10 plăgi. Mielul trebuia 

să fie fript în foc, iar poporul trebuia să fie îmbrãcat şi 

cu toiegele în mână, pregătiţi de plecare.  

Ȋn noaptea de Paşte mielul trebuia mâncat cu ierburi 

amare, iar la sunetul de şofar, care avea să se audă 

cândva în noapte, toţi trebuiau să părăsească casa şi să 

se strângă pentru a forma coloana care va părăsi 

Egiptul. Aşa avea să se producă acest Exod relatat în 

Biblie.  

Tot în noaptea de Pessah (trad. a trece pe lângă), îngerul morţii avea să treacă pe lângă fiecare 

casă, dar avea să ocolească casa a cărei uşori erau unşi cu sângele de jertfã. Celelalte case aveau 

să piardă întâiul născut dintre copii şi animale. Această sărbătoare aduce în discuţie un personaj 

special şi anume întâiul nãscut, care este o sintagmă inclusiv pentru Mântuitor. Observăm că mielul 

jertfit, sângele mielului, aduce salvare, precum sângele Lui Isus Hristos care are puterea de a ierta 

şi curăţa păcatele omenirii.   

Ȋn Matei 26 vedem cum toate elementele  amintite de la creaţie şi pânã la Exodul poporului Israel, 

se regăsesc în istoria sufeinţei, morţii şi învierii Lui Hristos. Astfel Isus va intra cu 5 zile înainte 

de Paşte în Ierusalim pentru că atunci trebuia ales mielul, care avea sa fie     sacrificat şi trebuie să 

specific că Pessah este şi numele mielului de jertfã. Nu este doar numele unei zile, ci şi numele 

unei jertfe. Apostolul Pavel spune că Isus Hristos este paştele nostru.  

Ca si paralelă a celor 5 zile de pregătire si verificre a mielului pascal descris  în Exodul 12, în 

evanghelii se specifică că cu 5 zile înainte de a fi crucificat, Isus a fost verificat si judecat de Farisei 

si Pilat, iar în concluzie, toţi vor descoperi ca Isus este unic şi că este fără de păcat, deci practic 

este jertfa perfectã, fără cusur, care şterge păcatul lumii. 

 Acest ultim verdict va fi dat tocmai în noaptea zilei de Pessah, când Isus va fi fost judecat de 

Sinedriu, El va fi judecat de procuratorul roman, Pilat şi de împărat. Nimeni nu a găsit nici o vină 

în El. Cu toate acestea Isus este condamnat şi moare la alegerea poporului dintre El şi Baraba.  

Textul biblic ne spune că Isus a murit în ziua de 14 Nisan şi că a înviat în a treia zi. (Exodul 12:6/ 

Marcu capitolele 14 şi 15/ Luca capitolele 22 şi 23), astfel că comform calendarului ebraic El 
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moare miercuri şi va învia în ziua de Shabath. (orice sărbătoare biblică este shabath şi avem şi 

shabatul săptămânal. Ȋn săptămâna morţii Mântuitorului au fost două shabate în aceeaşi săptămânã. 

 

V.G.N: - Dacă ar fi sã discutăm despre unicitatea sărbătorii de Paşte, care ar putea fi 

caracteristicile specifice ce o deosebesc de restul sărbătorilor creştine şi de cele ale altor culturi 

sau religii? 

C.F.: -  Ei bine, deja am amintit câteva lucruri ale acestei sărbători, care sunt unice. Ȋn primul rând 

am vorbit despre acest termen evreisc, care este foarte important în procesul de a înţelege această 

sărbătoare şi anume cuvântul moed, care înseamnă şi sărbătoare, dar şi timp stabilit de Domnul 

Dumnezeu.  Un element de unicitate este că această sărbătoare nu poate să fie ţinută, comemorată, 

celebrată, decât într-o anumită dată. Este vorba de o anumită dată calendaristică şi inclusiv de un 

anume timp din zi. Vorbim despre luna Aviv, adică prima lună a anului, în ziua de 14. Ştim exact 

care este ziua de 14, pentru că fiecare lună biblică începe odată cu luna nouă (crai nou, cum spun 

românii). Ei bine vreau să ne amintim cã tocmai acestă este scopul pentru care Dumnezeu a pus 

pe cer soarele luna şi stelele. Pentru a arăta acest timp stabilit - sărbătoare.  

Paştele nu poate fi mai devreme sau mai târziu. Bineînţeles, chiar şi în Noul Testament elementul 

de timp contează foarte mult, în Matei 12 Isus Hristos declarând că singurul semn care va fi dat 

pentru a îl identifica pe Isus cu Mesia (Mashiah)-Mântuitorul constă în moarte Lui şi învierea după 

trei zile.  Dacã Isus nu ar fi murit exact pe data de 14 Aviv, în ziua de Paşte, Paşte pe care îl găsim 



 

63 
 

ORIENT ROMANESC 

în Vechiul Testement şi Paştele pe care l-a sărbătorit şi trecut în revistă şi Avraam, atunci nu ar 

mai fi putut fi considerat Isus,  Mashiah cel aşteptat. Probabil că ar fi trebuit să aştetăm pe 

alticineva. Isus, împlinind acest lucru care ţine de unicitate şi anume moartea lui pe 14 Aviv, nu 

cu o zi mai devreme sau mai tarziu şi înviind după trei zile, El dovedeşte că este Fiul Lui Dumnezeu 

(se supune unor condiţii, care nu se puteau îndeplini la întâmplare). Isus este pessahul nostru, El 

este jertfa de Paşte.  

*** 

 Cred că majoritatea oamenilor se gândesc că în termenii creaţiei divine, soarele luna şi 

stelele au fost create cu scopul de a da lumină. Ei bine, este adevărat, dar numai parţial. Lumina a 

fost creată chiar în prima zi a creaţiei, înainte de astrele cereşti.  

“Pãmântul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul Lui Dumnezeu se 

mişca deasupra apelor. 

Dumnezeu a zis: “Să fie luminã!” Şi a fost lumină.  

Dumenzeu a văzut că lumina era bună şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric. 

Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară, şi apoi o 

dimineaţă şi aceasta a fost ziua întâi.” Geneza 1:2-5  

Iată şi ce spune Sfânta Scripturã despre crearea astrelor, abia în a patra zi de la întemeierea lumii.   

Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători* în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să 

fie nişte semne** care să arate vremurile, zilele şi anii15şi să slujească de luminători în întinderea 

cerului, ca să lumineze pământul.” Şi aşa a fost. 
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16Dumnezeu* a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare, ca să stăpânească 

ziua, şi** luminătorul cel mai mic, ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele. 
* Ps 136:7 Ps 136:8 Ps 136:9 Ps 148:3 Ps 148:5   ** Ps 8:3 Iov 38:7 

 17Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului, ca să lumineze pământul, 

 18să stăpânească* ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul 

acesta era bun. 

 19Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a patra. (Geneza 1:14-19) 

Aşadar, prin analizarea termenilor din limba originalã, vremi (lb.rom.)- seasons(eng) şi mowadim 

(moed-pl.), vom descoperi cã astrele au fost create şi pentru a arãta un timp precis, stabilit cu un 

scop anume. Vom vedea pe parcursul acestui articol că sărbătorile biblice nu au doar scop 

comemorativ, ci că ele au o polivalenţă legată şi de timpul viitor.   

*** 

Un alt element de unicitate, fie că vorbim de iesirea din Egipt în ziua de Paşte sau de moarte 

şi învierea Domnului Isus, un element caracteristic Torei (primelor 5 cãrţi din Biblie) este că nu ai 

voie să scoţi sau să adaugi nimic la această sărbătoare. Cu alte cuvinte sărbătorile acestea trebuie 

sã stea lipite de informaţia textului biblic. Orice element adus în plus la această sărbătoare, orice 

practică, orice obicei, orice tradiţie justificată prin faptul că e o tradiţie românească sau de altă 

sorginte, nu poate fi decât un lucru greşit. Biblia în sine cere această perfecţiune şi arată că nimeni 

nu trebuie să schimbe nimic. 

*** 

Aşezarea Paştelor 

 1 “Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron în ţara Egiptului: 

 2„Luna* aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună; ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului.  

 * Exod 13:4 Deut 16:1 

 3Vorbiţi întregii adunări a lui Israel şi spuneţi-i: ‘În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un 

miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. 

 4Dacă sunt prea puţini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după 

numărul sufletelor; să faceţi socoteală cât poate mânca fiecare din mielul acesta. 

 5Să fie un miel fără* cusur, de parte bărbătească, de un an; veţi putea să luaţi un miel sau un ied. 

 * Lev 22:19-21 Mal 1:8 Mal 1:14 Evr 9:14 1 Pet 1:19 

 6Să-l păstraţi până în ziua a paisprezecea* a lunii acesteia, şi toată adunarea lui Israel să-l înjunghie 

seara1. 

 * Lev 23:5 Num 9:3 Num 28:16 Deut 16:1 Deut 16:6 

 7Să ia din sângele lui şi să ungă amândoi stâlpii uşii şi pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. 

 8Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, şi anume s-o mănânce cu azimi* şi cu 

verdeţuri amare. 

 * Exod 34:25 Num 9:11 Deut 16:3 1 Cor 5:8 

 9Să nu-l mâncaţi crud sau fiert în apă, ci să fie* fript la foc: atât capul, cât şi picioarele şi 

măruntaiele. 

 * Deut 16:7 

 10Să* nu lăsaţi nimic din el până a doua zi dimineaţa; şi dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi 

dimineaţa, să-l ardeţi în foc. 
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 * Exod 23:18 Exod 34:25 

 11Când îl veţi mânca, să aveţi mijlocul încins, încălţămintea în picioare şi toiagul în mână şi să-l 

mâncaţi în grabă, căci sunt Paştele* Domnului. 

 * Deut 16:5 

 12În noaptea aceea, Eu voi trece* prin ţara Egiptului şi voi lovi pe toţi întâii născuţi din ţara 

Egiptului, de la oameni până la dobitoace, şi voi face judecată împotriva tuturor zeilor** Egiptului; 

Eu†, Domnul. 

 * Exod 11:4 Exod 11:5 Amos 5:17 ** Num 33:4 † Exod 6:2 

 13Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi vedea sângele şi voi trece pe lângă voi, 

aşa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi ţara Egiptului. 

 14Şi pomenirea* acestei zile s-o păstraţi şi s-o prăznuiţi printr-o sărbătoare** în cinstea Domnului; 

s-o prăznuiţi ca o† lege veşnică pentru urmaşii voştri. 

 * Exod 13:9 ** Lev 23:4 Lev 23:5 2 Imp 23:21 † Exod 12:24 Exod 12:43 Exod 13:10 

 15Timp de şapte* zile, veţi mânca azimi. Din cea dintâi zi, veţi scoate aluatul din casele voastre, 

căci oricine va mânca pâine dospită din ziua întâi până în ziua a şaptea va fi nimicit** din Israel. 

 * Exod 13:6 Exod 13:7 Exod 23:15 Exod 34:18 Exod 34:25 Lev 23:5 Lev 23:6 Num 28:17 Deut 

16:3 Deut 16:8 1 Cor 5:7 ** Gen 17:14 Num 9:13 

 16În ziua dintâi, veţi avea o adunare de sărbătoare* sfântă; şi în ziua a şaptea, veţi avea o adunare 

de sărbătoare sfântă. Să nu faceţi nicio muncă în zilele acelea; veţi putea numai să pregătiţi 

mâncarea fiecărui ins. 

 * Lev 23:7 Lev 23:8 Num 28:18 Num 28:25 

 17Să ţineţi Sărbătoarea Azimilor, căci chiar* în ziua aceea voi scoate oştile voastre din ţara 

Egiptului; să ţineţi ziua aceea ca o lege veşnică pentru urmaşii voştri. 

 * Exod 13:3 

 18În luna întâi, din a paisprezecea zi a lunii, seara, să mâncaţi azimi, până în seara zilei a douăzeci 

şi una a lunii*. 

 * Lev 23:5 Num 28:16 

 19Timp de* şapte zile, să nu se găsească aluat în casele voastre; căci oricine va mânca pâine dospită 

va fi nimicit** din adunarea lui Israel, fie străin, fie băştinaş. 

 * Exod 23:15 Exod 34:18 Deut 16:3 1 Cor 5:7 1 Cor 5:8 ** Num 9:13 

 20Să nu mâncaţi pâine dospită, ci, în toate locuinţele voastre, să mâncaţi azimi.’” 

 21Moise a chemat pe toţi bătrânii lui Israel şi le-a zis: „Duceţi-vă de luaţi un miel* pentru familiile 

voastre şi înjunghiaţi Paştele. 

 * Exod 12:3 Num 9:4 Ios 5:10 2 Imp 23:21 Ezra 6:20 Mat 26:18 Mat 26:19 Marc 14:12-16 Luca 

22:7 

 22Să luaţi* apoi un mănunchi de isop, să-l înmuiaţi în sângele din strachină şi să ungeţi** pragul de 

sus şi cei doi stâlpi ai uşii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până 

dimineaţa. 

 * Evr 11:28 ** Exod 12:7 

 23Când* va trece Domnul ca să lovească Egiptul şi va vedea sângele pe pragul de sus şi pe cei doi 

stâlpi ai uşii, Domnul va trece pe lângă uşă şi nu** va îngădui Nimicitorului† să intre în casele 

voastre ca să vă lovească. 

 * Exod 12:12 Exod 12:13 ** Ezec 9:6 Apoc 7:3 Apoc 9:4 † 2 Sam 24:16 1 Cor 10:10 Evr 11:28 

 24Să păziţi lucrul acesta ca o lege pentru voi şi pentru copiii voştri în veac. 

 25Când veţi intra în ţara pe care v-o va da Domnul*, după făgăduinţa Lui, să ţineţi acest obicei 

sfânt. 
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 * Exod 3:8 Exod 3:17 

 26Şi când* vă vor întreba copiii voştri: Ce înseamnă obiceiul acesta? 

 27să răspundeţi*: ‘Este jertfa de Paşte în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor 

lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul şi ne-a scăpat casele noastre.’” Poporul s-a** plecat şi s-a 

închinat până la pământ.” 

 

*** 

Apoi, ceea ce este foarte interesant cu ocazia acestei 

sărbători, este faptul că absolut nimeni nu avea voie 

să aibă drojdie în casa. Lucru care s-a transmis până 

mai târziu. De ce acest lucru?  

Pentru că drojdia (fermentarea) era şi este un simbol 

al păcatului. Chiar apostolul Pavel ne spune în 1 

Corinteni capitolul 5 că cu ocazia acestei sărbători 

trebuie scos tot aluatul cel vechi- drojdia, care este  

simbolul păcatului, din vieţile noastre, din casele 

noastre şi să ne hrănim cu trupul Lui Isus Hristos.  

 

Matzah- azimile, simbolizează trupul Lui Isus, care 

este fără păcat şi acesta ar trebui să ne hrănească 

simbolic şi să ne înnobileze pe fiecare dintre noi.  

 “6. Nu vă lăudati bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala?  

7. Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, 

Paştele nostru, a fost jertfit.  

8. Sã prăznuim, dar, praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu 

azimele curaţiei şi adevărului.” 1 Corinteni 5:6-8 

Un alt lucru specific Paştelui este că în vechuil Testament ni se spune că sărbătoarea nu 

putea fi ţinută decât la Ierusalim. Acum datorită faptului că credincioşii sunt răspândiţi în toată 

lumea, această ceriţă nu mai poate fi împlinită, iar Biblia precizează că lucrurile care pot fi 

împlinite, trebuiesc îndeplinite aşa cum trebuie, dar în afara pământului sfânt, acele lucruri care 

depind de spaţiu, trebuiesc lăsate deoparte, dar nu trebuiesc uitate. Ele trebuie promovate şi 

cultivate în memoria colectivã, astfel încât toţi să cunoască aceste aspecte. Şi vom vedea mai târziu 

că aceste lucruri sunt importante pentru că sărbătoatea de Paşte are o dimensiune escatologică, 

profetică.  

V.G.N. : - Cine este Isus Hristos, Mesia cel ales, personajul principal din cadrul sărbătorii de 

Paşte? Se poate demonstra istoric veridicitatea existenţei sale? 

C.F. : - Ei bine, pentru că spuneam că istoricul acestei sărbători porneşte încă din Geneza capitolul 

1, încă din a parta zi de creaţie, trebuie să ajungem la concluzia că sărbătoarea de Paşte din Geneza, 

Exodul şi aşa mai departe în toată Biblia, are ca şi personaj principal pe Isus Hristos. De ce?  

Pentru ca toate aceste sărbători aveau să fie mesaje profetice, care în cele din urmă aveau să îl 

prezinte, să Ȋl aducă în scenă pe Isus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, cel care este numit Mesia. El 
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este Creatorul - Cuvântul, Fiul Lui Dumnezeu, poartă denumirea şi de Fiu al omului, întrucât tot 

ceea ce face El este pentru omul creat după chipul şi asemănarea Lui Dumnezeu şi bineînţeles că 

concluzia finală este că Isus Hristos -  Mesia este însuşi Dumnezeu întrupat. Sigur că dacă ar trebui 

să ne uităm în Torah, în Vechiul Testament, am putea merge mai departe şi să spunem că acest 

Isus Hristos este regăsit în paginile Torei într-un mod foarte clar. El este prezentat în Exodul 23 ca 

fiind Ȋngerul Domnului.  

“Iată, Eu trimet un Înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum, şi să te ducă în locul pe care l-am 

pregătit. Fii cu ochii în patru înaintea Lui; să nu te împotriveşti Lui pentru că nu vă va ierta păcatele, 

căci Numele Meu este în El.” Exodul 23:20,21. 

Ȋngerul Lui Dumnezeu - de ce?  Probabil că mulţi se gâdesc doar la definiţia îngerului ca fiind acea 

fiinţã angelicã, care nu face altceva decât să transmită mesaje din partea Lui Dumnezeu. Şi într-

adevăr, cuvântul malakh în limba ebraică însemnă mesager.  

Dar în limba ebraică nu se face diferenţa etimologicã între îngeri şi mesagerii care erau oameni, 

contextul fiind cel care ne arată sensul corect al cuvântului. Ȋn sensul acesta Isus este mesagerul 

Lui Dumnezeu pentru omenire. Dacă ne uităm în Exodul 23, vom observa că este scris că acest 

înger va rămâne cu poporul pentru totdeauna. (După ce a păcătuit poporul închinându-se la viţelul 

de aur, poporul era speriat că Domnul nu va mai fi cu ei, dar El le spune că îngerul Lui va fi cu ei 

şi că El va conduce poporul. Ȋngerul acesta va ierta păcatele şi conform Bibliei numai Dumnezeu 

iartă păcatele, El pedepseşte pe cel păcătos şi binecuvintează pe cel ascultător) şi va lupta pentru 

cucerirea Canaanului.  

Ȋn continuarie ne punem întrebarea:”Cine este Isus Hristos?” Este acest mare profet despre care ni 

se vorbeşte în Deuteronom capitolul 18 cu versetele 15- 19. Mai mult, El este Mielul pascal cum 

am arătat mai sus şi  totate aceste jertfe din Vechiul Testament sunt construite în jurul prototipului 

Lui Mesia şi îl anunţă într-un mod profetic.  
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Ioan Botezătorul va afirma în debutul lucrării lui Mesia: “Iată Mielul Lui Dumnezeu, care ridicã 

păcatele lumii.” Descoperim că Isus Hristos este un personaj foarte important în Scripturi şi nu 

numai atât, ci mai degrabă El este personajul principal din toată literatura biblică.  

Se poate demonstra veridicitatea existenţei Sale? 

Sigur că da! Ȋn primul rând avem Noul Testament, care nu este doar un buchet de cărţi religioase, 

ci este un document istoric, pentru că oamenii de acum 2000 de ani au scris despre un personaj pe 

nume Isus Hristos (Yeshua HaMashiah ebr.). 

Viaţa Lui este relatată cu foarte multe detalii 

de la naştere şi până la moarte. Gândindu-ne 

că din perioada anticã avem foarte puţine 

scrieri, ba chiar fragmente scrise sau copiate, 

care descriu tot felul de evenimente, iată că 

avem Noul Testament, care este o carte antică 

cu foarte multe relatări despre acest personaj, 

încât conform rigorilor de interpretare istorică 

nu se poate conchide decât că acest personaj 

este unul real.   

Ȋn comparaţie cu Ştefan Cel Mare, care a trăit cu aproximativ 400 de ani în urmă nu avem decât 

două scrisori, care vin şi vorbesc despre el,astãzi ar fi o problemă să afirmăm că nu credem în 

istoricitatea lui Ştefan Cel Mare, deşi nu avem foarte multe izvoare istorie scrise în acest sens.  

Cu atât mai mult suntem îndreptăţiţi să credem în veridicitatea existenţei Lui Isus Hristos despre 

care avem numeroase scrieri şi în urma căruia morţi şi învieri, se naşte cultura creştinã, veche de 

peste 2000 de ani. Pe de altã parte avem şi alte scrieri ne biblice, cum ar fi de exemplu scriitorul 

Iosif Flavius, un evreu, care nu a crezut că Hristosul este Mesia. Acesta scrie pentru Roma istoria 

poporului Israel şi bineînteles că va scrie istoria din perioada Lui Isus şi îl va menţiona şi pe acesta 

împreună cu toatã lucrarea pe care El a făcut-o în perioada aceea de timp. 

Mai târziu, între anul 200 şi anul 400, se va scrie Talmudul, în Babilon. Ei bine, când se va scrie 

Talmudul, al Fariseilor, care erau oponenţii Lui Isus, ei vor scrie despre El. Dacă Isus Hristos nu 

ar fi fost decât un personaj fictiv, cu siguranţã că aceştia nu ar fi scris despre El, dar din contra 

pentru că polemizau cu învăţătura Lui Isus, aceştia vor scrie despre El. Ȋn Talmud Isus este găsit 

sub denumirea de Yeshu. De asemenea, la anul 700 apare Coranul, care este oarecum în opoziţie 

cu învăţătura creştină şi cu cea iudaicã, deşi pe alocuri îmbrăţişează multe dintre învăţăturile 

iudaice şi creştine, totuşi în Coran Zaid şi gruparea lui, vor prezenta personajul istoric Issa (Isus 

sau Yeshua- arabă). Deci dacă ar fi să ne referim doar la această literatură antică, care este de o 

valoare importantă şi anume Noul Testament, Iosif Flavius, Talmudul şi Coranul am putea spune 

că Isus Hristos a fost un personaj istoric real. 

V.G.G.: - Ce ar trebui să facem noi ca şi creştini comform Bibliei, în această perioadă de Paşte? 

C.F. : - Aşa cum am mai spus, întâi de toate trebuie aleasă/ descoperită perioada corectă de timp. 

Când anume cade Paştele? Pentru că Paştele nu cade în aceeaşi perioadă în fiecare an. Să ne 



 

69 
 

ORIENT ROMANESC 

amintim că vechiul Testament şi Noul Testament respectă aceste rigori legate de timp.. Noi nu 

vom ţine Paştele doar comform Noului Testament. Sărbătoarea – moed înseamnă întâi de toate un 

timp stabilit de Dumnezeu. Nu însemnă mâncare şi băutură, ci un timp stabilit. Apoi, nu trebuie 

fãcută o separare între Noul şi Vechiul Testament, astfel încât să ne aducem aminte doar de 

suferinţele, moartea şi învierea Lui Isus Hristos.  Acest act al morţii şi învierii Mântuitorului nu ar 

avea nici o valoare dacă nu s-ar suprapune calendaristic peste Paştele Vechiului Testament, 

identificându-l pe acest Isus ca fiind Mesia cel promis.  

Pe de altă parte, dacă sărbătoarea de Paşte a Vechiului Testament nu anunţă profetic şi în detaliu 

evenimentul ce se va consuma şi va conchide în moartea şi învierea Lui Isus, atunci nu are din nou 

nici o relevanţã.  Ce îl face pe acest om mai special decât oricare altul care a murit sau a fost 

crucificat în istorie?  

Diferenţa majoră este că Dumnezeu anunţă înainte într-un mod profetic, în Torah şi în alte cărţi 

din Vechiul Testament, fiecare detaliu, care se va întâmpla cu El mai târziu, în planul Lui de a ierta 

şi mântui umanitatea. Astfel, moartea Lui Isus se va suprapune perfect pe şablonul deja anunţat 

din Vechiul Testament. Mai mult, nu trebuie fãcută diferenţa între informatiile din Vechiul 

Testament  şi Noul Testament  pentru că ele nu sunt diferite, ci doar se completează prin  paradigme 

mai detaliate, evenimente şi învăţături fidele aceleiaşi legi a Lui Dumnezeu.  

Astfel, îmi voi aduce aminte şi de exodul poporului Israel din robia egipteană şi de moartea şi 

învierea Domnului Isus Hristos. Cu ocazia acestei sărbători trebuie citite pasajele din scriptură, 

care prezintă rigorile şi aşezarea sărbătorilor, observarea regulilor de pregătire a sărbătorii şi 

bineînteles, observarea interdicţiilor. Deci ctitim textul biblic şi aplicăm ceea ce este scris.  

Un alt element important este scoaterea drojdiei din casã. Sã nu uităm că şi în Noul Testament şi 

în Vechiul Testament, plus în toată  literatura biblică găsim foarte multe simboluri. Până şi botezul 

este un simbol al morţii şi al învierii, care trebuie practicat aşa cum este prezentat pe paginile 

scripturilor sfinte.  Cina Domnului este un alt simbol şi aici avem pâinea, care simbolizează trupul 

Lui Isus şi vinul- simbol al sângelui curs pe cruce.  

Simbolurile acestea trebuiesc păstrate în totalitate. Astfel, ni se cere ca în perioada aceasta de Paşte, 

pentru şapte zile, plus una să nu se mănânce drojdie sau aluat fermentat, în sensul în care trebuie 

să reţinem lupta noastră împotriva păcatului, căci Isus a murit pentru păcatele omenirii. De aceea 

scoaterea drojdiei din casă nu face altceva decât să reprezinte acest lucru.  

Fiecare credincios trebuia să aibă o parte aplicativă a textului scripturii şi nu doar una 

comemorativă, istoricã. Şi iată, ce înseamnã aceasta parte aplicatã? Dacă mai este păcat în viaţa 

mea trebuie să îl identific şi să mă cãiesc, să renunţ la el şi să mă întorc spre Mântuitor pentru a îi 

cere iertare. Cred că s-a observat că nu vorbim despre o sărbătoare în care mâncarea şi voia bună 

sau distracţia devin importante, ci iată înţelegerea mesajului biblic contează,  pentru că Paştele este 

o sărbătoare cu specific spiritual.  

V.G.N.: - De unde vine obiceiul cozonacilor şi al ouălor roşii sau al iepuraşului? 

C.F. : - Ei bine, aceste obiceiuri pe care creştinii le-au preluat şi le-au introdus în creştinism, le-au 

convertit la creştinism, sunt învăţături păgâne şi sunt total interzise comform Bibliei. Din lipsă de 
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cunoaştere a scripturilor, unde se cere foarte clar ca fiecare sărbătoare să se ţinã cu stricteţea şi 

rigoarea impusã de textul biblic, mulţi creştini au introdus elemente străine Bibliei.   

Iatã ce se întâmplă cu ouăle roşii, iepuraşul şi cozonacul. Ştim foarte bine din istorie, că Ishtar, cea 

care era împărăteasa Babilonului, soţia lui Nimrod sau Semiramida, ajunge la momentul când 

moare. Poporul o plânge, dar legenda spune că în timpul alocat pentru jelit şi anume 40 de zile, 

deodată a căzut din cer un ou gigant şi roşu, în râul Eufrat.  

Din oul acesta a ieşit un iepuraş, care la fel ca şi oul era un simbol de fertilitate.  

Ishtar era o regină babiloniană devenită zeiţă a 

fertilităţii şi de aceea oamenii din vechime, din 

lumea păgână, se închinau zeiţei Ishtar pentru a 

putea avea copii. Iată că acest element cu ouăle 

roşii şi cu iepuraşul care iese dintr-un ou, nu au 

nimic de a face cu toate imaginile biblice pe care 

tocmai le-am envocat mai înainte. 

Nu au nimic de a face cu Isus Hristos şi nu au 

nimic de a face cu istoria mântuirii neamului 

omenesc. Acestea sunt recunoscute de istorici ca 

fiind practici păgâne şi ele trebuiesc eliminate.  

Mai mult, cum se sărbătorea acest evenement al 

căderii oului roşu în Eufrat? Iată, prin dansuri, 

băutură tare şi multe dulciuri, multe bucate 

coapte exact ca şi celebrul cozonac. Să ne 

amintim că la sărbătoarea de Paşte se mănâncă o 

pâine care ne aminteşte de căinţă şi durere. 

Azimile nu sunt o mâncare pe care cineva să o 

dorească a mânca, dar simbolistica lor este 

extrem de importantă.  

De asemenea, aceastã sărbătoare se celebra prin practicarea sexului, de aici şi expresia “copii din 

flori”, pentru că sărbătoarea zeitei Ishtar (Easter în engleză) avea loc în prima lună a anului nou, 

în primavară, exact în perioada în care se sărbătoreşte astăzi Paştele.  

V.G.N.: - Existã posibilitatea ca sărbătoarea pascală să aibă şi o rezonanţă profetică? 

C. F. : -  Sigur că da! Să  nu uitãm că atunci când studiem o sărbătoare biblică, întâi de toate ne 

uităm la partea istorică pentru cã orice sãrbãtoare biblicã aduce în discuţie un eveniment istoric. 

Pentru că acea învăţătură, care rezultă din urma acelui eveniment să nu se piardă, ci să se menţină, 

evenimentul istoric se transformă în sărbătoare. Bineînţeles că fiecare sărbătoare are un caracter 

mesianic, pentru că vorbeşte despre Hristos, Mesia al nostru şi are şi un caracter didactic. Fiecare 

sãrbătoare are de asemenea un caracter escatologic, adică vorbeşte despre viitor. Ȋn sensul acesta 

în Biblie avem foarte multe texte în care se vorbeşte despre un al doilea Exod şi despre un al doilea 

Paşte, care va fi diferit de cel de acum. Este vorba de un alt eveniment biblic, care se va suprapune 
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ca timp şi situaţie peste acest Paşte.  Ȋn Deuteronom 

capitolul  4 de la versetul 25 la 40, în Deuteronom 31 

de la 1 la 10, în Isaia 11, în Ieremia 16, Ieremia 23, 

Ieremia 34, Ezechiel 37 este scris despre vremurile din 

urmă şi arată că înainte de revenirea Domnului Isus 

Hristos se va întâmpla un exod, când cei credincioşi în 

Mântuitor vor fi strânşi împreună şi vor fi conduşi, 

asemenea evenimentului din Exodul, către ţara 

promisã, acolo unde pe muntele Sionului se vor întâlni 

cu Isus, care va reveni pe pământ, aşa cum arată 

Apocalipsa lui Ioan. 

*** 

Ceea ce trebuie sã înţelegem în interpretarea Bibliei este că textele sunt legate între ele. De 

exemplu când vorbim despre scena de dupa naşterea Lui Isus Hristos, vedem că Iosif, Maria şi 

Pruncul au fugit în Egipt ca să nu fie omorâţi de Irod.  “Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama 

Lui, noaptea, şi a plecat în Egipt. “ Matei 2:14.  Apoi cu un verset mai jos se spune că aceste lucruri 

s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce fusese spus de proorocul Osea :”Acolo a rămas până 

la moartea lui Irod ca să se împlinească ceea ce fusese vestit de Domnul prin proorocul care zice:” 

Am chemat pe Fiul meu din Egipt.”Matei 2:15 

Osea 11:1 “Pe când era tânăr Israel,îl iubeam şi am chemat pe Fiul meu din Egipt.” Iată dar că în 

Osea se vorbeşte atât despre poporul Israel, dar şi despre Mesia, într-o notă profetică , care avea 

să se înplinească odată cu evenimentul venirii Magilor şi a tentativei de omor asupra Pruncului 

Isus.  

Avem un principiu de intepretare care 

este găsit în toată literatura ebraică. 

Aşadar, învăţătura Vechiului Testament 

nu este una veche în sensul că nu mai 

este valabilă, pentru că exact ce s-a 

întâmplat cu marii patriarhi, s-a 

întâmplat şi cu poporul Israel şi apoi cu 

Isus, iar profetic se va întâmpla cu toţi 

credincioşii.  Ȋn acest sens, Paştele, da, 

are o dimensiune profetică, care va 

culmina prin Marele Exod şi împărăţirea 

credincioşilor alături de Mesia. Astfel 

că Apocalipsa se întâmplă în cadrul 

acestui mare eveniment, al celui de al 

doilea Exod. De exemplu, toate cele 10 

plăgi din Egipt se regăsesc în 

Apocalipsa. 
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*** 

 Din câte am putut observa în acest interviu, hermeneutica textului şi atenţia acordată detaliilor, 

dar şi corecta traducere a textului antic, ne pot releva adevărul ascuns printre rânduri sau acoperit 

de obiceiuri care nu au fond sau rădăcini în creştinism.  

Pe de altă parte istoria ne este cel mei bun profesor şi doar căutând, analizând şi interpretând putem 

trage concluzii sănătoase. Am observat că Paşte biblic diferă drastic de cel laic, sărbătorit astăzi 

de majoritatea credincioşilor şi ne facem vinovaţi, dacă nu de necredinţă, căci românul în sine 

crede, de lipsa de studiu, de conectare la nivel personal cu litera şi textul, cu originile noastre cu şi 

cu spiritualul. 

Vechea sintagmă “Crede şi nu cerceta” este pe cât de neadevarată, pe  atât de periculoasă, căci rasa 

umană este înzestrată cu gândire raţională şi cu capacitate de comprehensiune a realităţii 

înconjurătoare, pe care trebuie să le folosim în scopul de a întelege cã nu suntem doar o entitate 

trecătoare fără scop pe Terra, ci că de fapt suntem partea principală a unui scop divin şi că totul a 

fost creat pentru noi (de aceea omul a fost făurit în ultima zi de creaţie, pentru că se dorea ca acesta 

să aibă cadrul perfect de dezvoltare şi perpetuare). 

 

Prezentare şi interviu realizat de Georgiana Valeria Nabbout, Beirut,2021 
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Frumusetea primăverii româneşti si Paştele 

Adriana Dinu Alexandri – pictură pe sticlă 

 

Plutarh: “Pictura este poezie tăcută” 

Fiecare artist îşi înmoaie pensula în suflet şi 

îşi pictează natura proprie în picturile sale. 

Cu emoţie şi recunostinţă, Adriana Dinu 

Alexandri, se înconjoară, prin picturile sale, 

de cele mai frumoase si strălucitoare culori 

care îşi găsesc sensul,învăluie inima, 

pulsează viață,se unesc şi vibrează ca un 

dans viu când se întâlnesc. Cadouri 

de  culoare, daruri de iubire, căutări pe 

drumurile sufletului într-o primăvară 

miraculoasă. 

Pe strunele propriei  sensibilităţi ne prezintă 

nevoia de armonizare a omului cu natura,cu 

divinul,  atât prin reprezentare, cât și prin 

cromatică. 

Ca să pictezi icoane este nevoie de multă 

îndemânare şi pregătire în artă, la care se 

adaugă un  lucrul esenţial care se cere - 

curăţirea sufletului pentru a vedea, a simţi 

Divinul.  Aşa cum un poet  îşi alege 

cuvintele pentru a reda sentimentele,, în 

aceeaşi manieră pictorul încearcă să-şi 

aleagă planul iconografic, tematica scenelor, 

dar şi culorile, încât mesajul să ajungă la 

inimile oamenilor.Mulţi spun, “icoanele se 

scriu” nu se pictează.  

Pictura icoanelor pe sticlă are o tradiție de 

peste două secole în România îndeosebi în 

Transilvania și în Ţara Oltului, unde s-a 

dezvoltat ca o formă de iconografie 

țărănească, însă care respectă în bună 

măsură canoanele iconografice de 

reprezentare. S-a răspândit ulterior în 

întreaga țară, mai ales în sec. XX, ca formă 
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folclorică specific românească de 

reprezentare iconografică. Cultura 

românească medievală şi o mare parte din 

cea modernă s-a constituit într-un dialog 

continuu cu natura. 

Icoana trebuie să reflecte eforturile 

spirituale nevăzute,slava cerească. 

Teoreticienii în iconografie subliniază 

strânsa legătură dintre icoană şi trăirile 

personale ale pictorului. Icoana este creată 

în rugăciune şi pentru rugăciune. 

Deci icoana este destinată cunoaşterii lumii 

transcendentale, imaginea sacră fiind creată 

pentru a ne cufunda în liniştea contemplării. 

Adriana Dinu Alexandri întinde un fir în 

timp şi spaţiu,este o modalitate de a se simti 

prezentă în această lume. Cu privirea 

senină,vocea calmă, surâsul  pe buze, artista, 

încărcată de experienţa acestei profesii, a 

frumuseţii care degajă înţelepciune şi 

linişte, pictează frumuseţea satului şi a 

spititualităţii româneşti. Peisaje luminoase 

care ne umplu de uimire și ne mențin 

conectaţi cu magia lumii naturale. Lucrărire 

au multă lumină. În picturile icoanelor în 

general, nu se fac umbre, cât mai multă 

lumină, se pleacă de la sumbru la clar. Exact 

ca şi cum ai relua etapele creaţiei: de la 

întuneric, la lumină. Şi fiecare detaliu pare a 

avea o semnificaţie filosofică.Totul este 

trăit cu emoţie şi intensitate. 

Trecutul, miracolul, frumuseţea, lumina, 

calmul, contemplarea, rugăciunea, lacrima, 

durerea, înţelepciunea, toate sunt prezente 

într-o icoană. Timpul se opreşte, lucrul cu 

pensonul şi culoarea urmează ritmul 

rugăciunii. Apoi frumuseţea acestei mari 

catedrale care este natura şi satul românesc, 

suflet viu  în ritmul anotimpurilor, încărcat 

de flori şi poveşti care rămân nemuritoare. 

Ne lăsăm în voia culorilor vii ale primăverii 

https://context.reverso.net/traducere/romana-franceza/uimire
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ale acestui pământ de legendă,satul, un 

tărâm fascinant, unde omul și natura, 

omul și divinitatea sunt într-o armonie 

totală, departe de civilizație și de 

tehnologie.  

De cele mai multe ori, vedem o relație 

pură, plină de inocență, care pune în 

valoare strălucirea mediului arhaic și 

sacru al satului Poveştile şi versurile 

poeziei româneşti se împletesc cu 

culorile.   

Dinamică,ordonată, cu minuţiozitate şi 

răbdare Adriana Dinu Alexandri 

pictează cu sufletul. 

Orient Românesc 
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Pictorul  

NICOLAE MANIU 

Pictura românească are artiști 

remarcabili, fiecare fiind o expresie 

unică.  Nicolae Maniu este o 

personalitate a artelor plastice 

româneşti cu o carieră impresionantă, 

cu opere apreciate și căutate în 

numeroase muzee și colecții din 

întreaga lume. 

Nicolae Maniu s-a născut în Turda, în 1944 şi a absolvit Institutul de artă plastică din Cluj, în 1969. 

Mai întâi sculptor până în 1971, apoi a abandonat această artă pe care o stăpânea atât de bine pentru 

pictură care, de atunci, a fost rațiunea sa de a fi. Și-a părăsit țara de origine în 1983 și s-a stabilit 

la Köln, în Republica Federală Germania.Din 1993 s-a stabilit la Paris. Este cunoscut ca ”cel mai 

vândut pictor român”, supranumit şi “Salvator Dali al României”. 

De-a lungul anilor, a fost invitat de onoare, ca reprezentant al României, la Saloanele de Artă 

Plastică internaţională organizate în Franţa şi a primit numeroase premii şi distincţii. Printre 

acestea se numără Premiul I şi Medalia de Aur decernate de Federaţia naţională a Culturii Franceze 

(1987), Marele Premiu la Bienala Europeană „Artă şi Comerţ” de sub înaltul patronaj al 

Ministerului Culturii din Franţa (1996), Medalia de Aur decernată de Comisia Superioară de 

recompensă „Merit şi Devotament Francez” (2000), Ordinul „Meritul Cultural” cu grad de ofiţer, 

acordat de Preşedintele României (2004), distincţia Senior al cetăţii conferită de Primăria Cluj-

Napoca (2009). 

Nicolae Maniu este un magician al picturii, un artist 

care realizează simbioza realului pe care îl trăim și 

fantasticul la care aspirăm cu toții. Ai impresia că 

personajele sale sunt gata să părăsească pânza. 

Temele picturilor sale sunt complexe. Pânzele sale 

fiind o viziune profundă de a se situa în timp şi 

încercarea de a trece dincolo de el. 

Un pictor devine Maestru atunci când dobândește o 

perfectă stăpânire a artei sale. Un Maestru este într-

adevăr singurul pentru care arta sa nu mai are secrete. 

Atelierul Maestrului Nicolae Maniu  este un loc în 

afara timpului. Lucrările sale exprimă conținutul 

universului interior într-o artă a creației totale, sunt o 

dictare a gândirii. Fantasticul, bizarul, neaşteptatul, 

reveria, simbolicul, alegoricul, minunatul şi miturile 

scoase la suprafaţă, constitue bazele poetice ale 
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pânzelor pictorului şi devin un instrument experimental pentru a cunoaşte lumea. O 

artă unică  realizată în ordinea unei tehnici de pictură singulară și atipică, toate lucrările artistului 

sunt realizate într-un material pictural puternic ale căror proprietăți optice particulare dau o 

senzație incomparabilă de deschidere și extindere a timpului în volum tridimensional.  

Alegerea culorilor este unul dintre cele mai complexe 

elemente ale picturii, fiind însăși esența sa. Gama 

cromatică este incontestabil nesfârșită, dar pentru a crea 

o lucrare puternică și eficientă, nimic nu este 

întâmplător, este nevoie de un control admirabil. În 

pânzele artistului Nicolae Maniu, descoperim o calitate 

tehnică şi o claritate a culorilor deosebită, o unitate 

perfectă şi armonioasă. Compoziția respectă regulile 

clasice ale echilibrului și simetriei, dar are un caracter 

suprarealist, de vis devenit realitate. De multe ori te 

întrebi este suprarealism sau este realism fantastic cu 

rezonanțe meditative profunde? 

În tablourile sale toată viața imaginativă a omului tinde 

să se reconstituie simbolic, abordând situații și 

reprezentări, o stare paradisiacă inițială. Putem vorbi 
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despre căutarea idealului său în domeniul picturii: 

efectele luminilor dramatice, gradările de 

culoare,precum şi textura perlată a corpurilor sale.  

Asociind înţelegerea cu analiza intelectuală pictura 

sa întruchipează toate metaforele. Percepția noastră 

despre timp și spațiu, condiționată de un mod mecanic 

devine sursă de  fantasm a fluxului. Pictorul  îşi permite 

să evolueze în lume pictând-o, toate portretele, figurile, 

care îi bântuie picturile, reprezintă un simbol, o 

interpenetrare a imaginilor, a căror citire este cel puțin 

pe un nivel dublu: exterior şi interior. Dramatizarea 

punctului de vedere este însoțită de o teatralizare a 

luminii. Nicolae Maniu aşterne pe pânză fantezii 

dezordonate,  resuscitate în gloria trupului și spuma 

orbitore de lumină. Lucrările sale leagă trei elemente 

complementare, aparatul optic, spațiul teatral și 

lumina retroiluminată, care, luate împreună, constituie 

o punere în scenă reală din punct de vedere subiectiv, 

o dramatizare a iluziei profunzimii, plasând subiectul 

care se uită în centrul dispozitivului. În picturile 

artistului întâlnim gustul enigmei. El se aliniază 

treptat la părerea lui Freud care considera că pictura 

suprarealistă este hrănită conștient de 

psihanaliză. Aranjarea figurilor în picturi este calmă, 

exprimând un gust pentru simetrie. Asociind religia cu 

știința și știința cu inconștientul,Nicolae Maniu pune 

bazele spirituale ale picturii sale, căutând să pătrundă 

tot mai mult în matematica contradictorie a 

universului. Este pictorul imaginilor invizibile 

păstrate în interiorul său ca apoi să le interpreteze 

diferit pe pânză, o îmbinare între ştiinţă şi pictură, cu 

elemente enigmatice, picturi teoreme ale visului 

interpretat psihanalitic. 

Nicolae Maniu este un artist complet, care are o 

metodă de gândire filosofică personală pentru a 

înţelege şi reflecta asupra  realităţii, arta sa fiind o 

alchimie de vise,  culori sublime şi vibraţii.  Un artist 

al  zborurilor înalte, profunde, una dintre cele mai 

originale personalități ale lumii de artă contemporană 

pe care vă invităm să îl descoperiți. 

OANA PROŞTEAN, Cluj, 2021 
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Interviu cu pictorul  

              Nicolae Maniu 

Orient Românesc - Pictorul Nicolae Maniu în 

câteva cuvinte …Cum aţi început să pictaţi? 

Nicolae Maniu - Aş răspunde când am început să 

pictez: talentul meu a fost remarcat din copilărie, la 

grădiniţă şi la şcoala elementară. Îi datorez tatălui meu faptul că am devenit artist, el m-a implorat 

să dau examen la Liceul de Arte din Cluj. 

O.R. - Cine v- a influenţat la început de drum?  

N.M. - Mi-a plăcut mult Grigorescu, Van Gogh, Touluse Lautrec, Picasso, îmi plăcea să creez 

lucrări inspirat de operele lor. 

O.R. - Nicolae Maniu egal suprarealism, este o ecuaţie omniprezentă pentru al defini pe pictorul 

Maniu. Sunteţi de accord sau suntem într-un univers mult mai raționat, mult mai atent? 

N.M. - După ce am terminat Facultatea de Arte, secţia sculptură, activitate la care am renunţat 

după terminarea facultăţii, în 1969, am început pictez în 1971, fiind foarte impresionat de pictura 

lui Salvador Dali şi în acest fel am intrat şi eu în universul suprarealismului.  

O.R. - Puteţi spune că pictura dvs a progresat, a traversat stiluri, curente artistice, în funcţie de 

diversitatea culturală cu care v-aţi confruntat? 

N.M. - Între anii 1971 şi 1983 am locuit şi creat în România, iar în această etapă am avut o abordare 

imagistică specifică universului pastoral rural, pe care o găseam fascinantă. Îmi plceau 

compoziţiile complexe, inspirate din imagistica rurală. După plecarea mea din România în 

Germania am schimbat destul de radical subiectele având o abordare mult mai universală. În 

această perioadă am introdus elementul meu vizual distinctiv folia de aur care a devenit semnştura 

personală în arta mea, subiecte pe care le-am continuat şi în perioada în care am locuit la Paris.   

O.R. - În pănzele dvs se observă o legatură între imagine, poezie şi filosofie. A existat mereu o 

luptă între cuvânt şi imagine. Credeţi că imaginea este la înălţimea cuvântului?  Poate să 

exprime sentimente şi trăiri la fel ca şi poezia sau filosofia? Gândiţi în imagini? 

N.M. - Sigur că există o legatură între cuvânt şi imagine, inspiraţia vine şi din cuvinte şi tabloul 

este întotdeauna completat de titlu. Cred că avantajul picturii este că transmite mult mai direct un 

mesaj pentru orice nivel de vârstă sau nivel intelectual, decât filosofia şi poezia.  

O.R. - Aveti relaţii cu filosofi sau psihanalişti cu care discutaţi anumite subiecte pe care apoi le 

transpuneţi pe pânză?  

N.M. - Din fericire sunt înconjurat de multi prieteni filosofi, psihanalişti, ezoterici care îmi deschid 

şi mai mult orizontul cunoaşterii.  
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O.R. - Peter Dempf în cunoscuta sa carte Misterul lui Hieronymus Bosch, spune: “Nu înțelegem 

lucrurile în sensul tradițional al cuvântului, le asimilăm uitându-ne. Este o experiență fără 

precedent.” Consideraţi că o pânză poate fi un teren de jocuri filosofice? 

N.M. - Cu cât este mai complexă compoziţia, include misticism şi/sau mister, cu atât este mai 

fertilă pentru orice filosfie, scopul artei este transcendenţă, iar arta pe care o creez eu este departe 

de a fi o artă decorativă şi este mai degrabă o invitaţie la o pătrundure în profunzimea universului 

meu personal. 

O.R. - Trăim într-o perioadă foarte avansată din punct de vedere al tehnologiei, am dezvoltat 

studii de fizică cuantică pentru foton, lumină, teorii care sunt încă în studiu, nu au fost pe deplin 

demonstrate. Invenţiile, studiile, descoperirile umane au fost bazate la început pe imaginaţie, 

un amalgam între ştiinţă şi imaginaţie.În artă este nevoie de imaginaţie.  Unde se situează astăzi 

arta vis a vis de ştiinţă? 

N.M. - Unicitatea în artă este decisivă şi derivă din imaginaţia artistului, pe când ştiinţa în arta este 

aplicată prin tehnică, dar tehnica nu este niciodată suficientă fără harul personal. Desigur că ştiinţa 

a adus contribuţia ei în civilizaţia umană, dar arta are importanţă mult mai mare pentru 

spiritualitate, ca dovadă sunt realizările artistice fenomenale de-a lungul mileniilor.  

O.R. - Iconografia dvs. vine din lecturile, studiile dvs, sau din maniera în care vă imaginaţi 

lumea?  

N.M. - Leonardo Da Vinci spune: nimeni şi nimic nu are mai multă imaginaţie decât natura, ori 

iconografia mea vine din realitate.  

O.R. - Se spune că artistul este prizonier, că evoluează într-o lume închisă și că ideile îl fac total 

autist în raport cu lumea din jur. Pictorul are pentru vocație să raporteze un dialog cu lumea 

pe baza privirii și a simțurilor sale? 

N.M. - Meseria de pictor este o activtate foarte solitară, dar asta nu înseamna că nu sunt deschis la 

tot ce se întâmplă în exteriorul atelierului meu.  

O.R. - Să vorbim puţin despre procesul de creaţie al unei lucrări. Aveţi o reţetă anume pe care 

o urmaţi? De asemenea, rămâneţi fidel principiilor de lucru sau observaţi cum acestea se 

modifică în timp sau în funcţie de situaţie? 

N.M. - Nu încep un tablou până ce nu am în mintea mea structura mare a lui. Pe parcurs intervin 

şi adaug elemente noi până la final, care pot fi decisive în compoziţie.  

O.R. - Care este relaţia dintre dumneavoastră şi ambientul atelierului? Sau mai bine spus, cum 

vă raportaţi la atelier? 

N.M. - Eu nu am avut niciodată un atelier, am pictat întotdeauna în camera de zi şi unde sunt în 

contact continuu cu lucrarea de pe şevalet, stare pe care o consider benefică procesului de creaţie.   

O.R. - Care este cea mai grea parte a creării unui tablou? Sunt importante titlurile lucrărilor? 
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N.M. - Cel mai greu moment este să ajung în punctul în care să pot spune că tabloul este terminat. 

Titlurile pot fi foarte importante. Sunt tablouri care pot vorbi de la sine, fără să aibă nevoie de 

titluri, dar titlurile pot completa decisiv înţelegerea deplină a mesajului tabloului. Să luăm un alt 

exemplu, operele lui Brancuşi, care, fără titlurile lor ar fi fost mult mai greu, dacă nu chiar 

imposibil de interpretat. 

O.R. - Vă despărţiţi greu de pânzele dvs? 

N.M. - Destinul lor este să ajungă în locuri private şi publice unde pot fi văzute şi bucura alţi 

oameni. Am şi nostalgii pentru tablouri pe care mi-ar fi plăcut să le păstrez, dar am ocazia să le 

revăd în locaţiile în care sunt, cu mare plăcere. Fiindcă sunt foarte apreciate tablourile mele, pe tot 

mapamondul, în acest moment deţin numai trei tablouri, toate celelalte se află în colecţii private 

sau publice. 

O.R. - Care este momentul care a marcat cariera dvs? 

N.M. - Sunt foarte multe momente, pentru acest raspuns trebuie să vă uitaţi pe site-ul meu, unde 

veţi găsi toate distincţiile şi evenimentele importante care au marcat întreaga mea carieră.  

O.R. - Ce părere aveţi despre direcţia, tendinţa actuală în pictura românească dar şi în cea 

mondială? 

N.M. - La momentul actual există artişti din noua generaţie care sunt remarcaţi şi de succes, atât 

în România cât şi internaţional. În general, în arta contemporană s-a creat o mare confuzie deoarece 

s-a promovat o calitate artistică îndoielnică care a perturbat reperele corecte despre ceea ce dă 

valabiltate unei opere.  

O.R. - Cu ce asociaţi perioada aceasta, anii 2020, 2021? Aţi resimţit dorinţa de a exprima lumea 

interioară? 

N.M. - Nu am fost afectat în niciun fel fiindcă eu sunt  izolat în mod normal prin natura meseriei, 

dar se resimte o fracturare la nivel mondial în ceea ce priveşte socializarea.  

O.R. - Se spune “Nihil sine Deo”, sunteţi o persoană credincioasă? 

N.M. - Cred într-un fel de reverberaţie cosmică divină dar singura modalitate prin care îmi manifest 

credinţa este rugăciunea de seară.  

O.R. - Care sunt valorile fundamentale după care vă ghidaţi în viaţă? 

N.M. - Generozitatea, deoarece din fericire am avut parte de oameni foarte generoşi care mi-au 

făcut esenţial mult bine.  

O.R. - Ce dicton consideraţi că vă caracterizează? 

N.M. - Prin opera mea sunt sigur că am câtigat un fel de imortalitate şi singurul lucru care mi-a 

rămas este supravieţuirea.  

Vă mulţumim pentru amabilitatea dvs. şi vă aşteptăm cât de curând cu o expoziţie în Liban. 
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Mioara Corozel Cherki - 
Textile / art & design 

Artist autodidact născut în România 

comunistă, munca mea reflectă 

identitatea mea multiculturală, o viață 

ritmată de plecări și absențele 

consecințe. În călătoria vieții mele, 

contact cu India, experiența mea 

culturală și spirituală cu această țară, au 

transformat profund actul picturii, care s-

a schimbat de la un simplu hobby la o 

necesitate urgentă de exprimare. În 

dorința de a desființa distanțele separate, 

conceptele de ′′ ochiuri ′′ și ′′ încurcătură 

′′ mi-au impus, precum și conceptul de ′′ 

interdependență universală ". Gestul 

împletitor ancestral și simbolul fibrelor - 

prin omniprezența sa în structura traiului - sunt incluse în abordarea mea ca elemente ale memoriei 

culturale colective. Întrebările despre limbajul poetic, firele și fibrele devin textură și textură. 

 Munca mea este despre un amestec complex de media prin care explorez arhitecturile spațiului, 

timpului și memoriei, ale căror granițe se agită constant și se mișcă. Aceasta se exprimă prin 

instalațiile, picturile abordate adesea într-un mod ′′ suport - suprafață o emancipare a suprafeței 

bordului, acum spațiul pentru întâlnire și dialogul broderiilor, ceramicii sau alte materiale cu culori 

și culori. texturi. Nu uita. Aceasta este 

abordarea mea artistică. Majoritatea 

lucrărilor mele aparțin colecționarilor privați 

din Franța, India, SUA, Finlanda, Belgia, 

Italia și Emiratele Arabe Unite. În România, 

India și Emiratele Arabe Unite am fost 

binecuvântat că mi-am văzut lucrarea 

publicată în reviste și ziare în timpul 

expozițiilor mele. 

Educație pentru artă - După ce am făcut 

cursuri de pictură în România în anii 90, mi-

a plăcut mereu să mă antrenez în autodidact, 

prin experimentare directă, dar și 

implicându-mă în multe ateliere de artă. În 

India, Italia, Franța sau Emiratele Arabe 

Unite, am căutat să învăț și să-mi extind 

https://www.facebook.com/groups/56988204215/user/100001354238417/?__cft__%5b0%5d=AZXF4LMbrSxnF2JENshysnaLwJVHseyaa6Cyde4QH9GqP06hMMXLYhgi54XIYzLnsMgTQ2oDp_eWQrkleClMr_vcMuGfX9mUh2jxe5VXccK6O3C7UU51FdVcUgAC8uEp0UF068WhugIs5lkTzY73uIvXtTs1_1cZMTZlhsxRq2bGJIoDD-0EWDQ_0OPY4C7KG3zsh8JuRF7r8ZnPy6RpkV8RzbfoAXQOEIMJ7fcNNtkTMg&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/groups/textil.art.design/?__cft__%5b0%5d=AZXF4LMbrSxnF2JENshysnaLwJVHseyaa6Cyde4QH9GqP06hMMXLYhgi54XIYzLnsMgTQ2oDp_eWQrkleClMr_vcMuGfX9mUh2jxe5VXccK6O3C7UU51FdVcUgAC8uEp0UF068WhugIs5lkTzY73uIvXtTs1_1cZMTZlhsxRq2bGJIoDD-0EWDQ_0OPY4C7KG3zsh8JuRF7r8ZnPy6RpkV8RzbfoAXQOEIMJ7fcNNtkTMg&__tn__=-UC%2CP-y-R
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modul de expresie prin multiple mass-

media: mozaicuri, ceramică, mehendi 

sau iluminare. Curiozitatea mea, 

propriile lecturi și cursuri gratuite de 

ascultători la Universitatea Sorbona din 

Abu Dhabi m-au ajutat să înțeleg și să 

învăț mai multe despre istoria artei și 

filosofia. 

Expoziții selectate - Expozițiile mele 

individuale și de grup au început în 

2013 în Chennai, India. Am participat 

la numeroase expoziţii internaţionale şi 

festivaluri de artă.  

www.artquid.com/mioara 

 

Artiste autodidacte née en Roumanie 

communiste, mon travail reflète mon 

identité multiculturelle, une vie 

rythmée par les départs et les absences 

qui en découlent. Sur le parcours 

itinérant de ma vie, le contact avec 

l'Inde, mon expérience culturelle et 

spirituelle avec ce pays, ont transformé 

profondément l'acte de peindre, qui a 

basculé d'un simple passe-temps à une 

nécessité urgente d'expression.  

Dans un désir d'abolir les distances séparatrices, les notions 

de "maille" et " d'intrication" se sont imposées à moi, ainsi 

que celle d'une "interdépendance universelle". Le geste 

ancestral de tressage et la symbolique de la fibre - par son 

omniprésence dans la structure du vivant - sont inscrits dans 

ma démarche comme éléments de mémoire culturelle 

collective. Dans un questionnement par rapport au langage 

poétique, le fil et la fibre deviennent à la fois texture et texte. 

Mon travail s'articule autour d'un mélange complexe de 

médias à travers lequel j'explore les architectures de l'espace, 

du temps et de la mémoire, dont les frontières se brouillent 

et se déplacent constamment. Cela s'exprime à travers les 

installations, les peintures souvent abordées de façon " 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.artquid.com%2Fmioara%3Ffbclid%3DIwAR1dEqJIVGCDwFxcV-_WfPkJb0EYrX0mpFzhuOaqxxXCcF9HOsOfWvsESHg&h=AT1IOVjjg3d_IkKwAka1fCTeMTTiqVoJ6TU1mKJ-hz4ShHLrvqGn7mDYfsKkpgtAj8sgGsvWPb29FQ8JNL7-hUCtisIkfDc4mBSVQKFBBXQYCEHQISWgV3IP-bWwyhjDb7w&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0Cyntgb1am70arwzdCYQhp-14q2QDbBe5QaGc-ULflwGD4h4lV7zPsQMFNa0N6HdgHtzgHzYcXrB50xwVxt1tNw6DJxQoXYHTKIZ2xzgtHYgLr4qj-OXvxgsuhIvFHF6iTTFdkPN5OJMM2Lf29Rj6RQJIalMfIIxjgUa8nyWhOWCxzDPYrNuYV0zZDphWFn8MmAWwB1hh4X38OXXLdEVAVg_q_oRaGqnRTNQyL1D5o3pEb07BuqOw
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support - surface ": une émancipation de 

la surface du tableau, devenue l'espace 

de rencontre et de dialogue des 

broderies, des céramiques ou autres 

matières avec les couleurs et les 

textures. 

 Ne pas oublier .C'est ça, ma démarche 

artistique. La plupart de mes œuvres 

appartiennent à des collectionneurs 

privés en France, en Inde, aux États-

Unis, en Finlande, en Belgique, en Italie 

et aux Émirats Arabes Unis. En 

Roumanie, Inde et aux EAU j'ai eu la 

chance d'avoir vu mon travail publié 

dans des magazines et journaux à 

l'occasion de mes expositions. 

Éducation artistique - Après avoir 

suivi des cours de peinture en Roumanie 

dans les années 90, j'ai toujours aimé me 

former en autodidacte, par 

l'expérimentation directe, mais aussi en 

m'impliquant dans de nombreux ateliers 

d'art . Que se soit l'Inde, l'Italie, la France 

ou les Emirats Arabes Unis, j'ai cherché 

à apprendre et à élargir mon mode 

d'expression au travers de  multiples 

médias: la mosaïque, la céramique, le 

mehendi ou l'enluminure. 

Ma curiosité, mes propres lectures et des 

cours en auditeur libre à l'Université de 

la Sorbonne à Abu Dhabi m'ont aidé à 

comprendre et en savoir plus sur 

l'histoire de l'art et la philosophie. 

Expositions sélectionnées 

Mes expositions individuelles et 

collectives ont commencé en 2013 à 

Chennai, en Inde. Elles ont été suivies 

par de nombreuses autres à Abu Dhabi et 

Dubaï jusqu'à aujourd'hui. 
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Seria Paintig Prana seria este o operă de 

artă unde cerneala este purtată de suflare, 

căsătorindu-se cu broderia firului de aur a 

cuvântului sanscrită JAAN însemnând 

VIAȚĂ, o expresie fetiș găsită sub pielea 

mea și pe pânză; uneori o repetiție 

mantrică a rugăciunii inimii prin 

intermediul model unic al scoicii stilizate 

de arta orientală orientală atemporală a 

Mehendi și broderia perlei din inima sa - 

simbol marial, Iisus în pântecele Mamei, 

speranța universală a renașterii și 

transcendenței.. 
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Alexandrina Carmen Ene 

Artist, Filolog, Doctor în psihologie clinică, 

psihopatologie și procese creative la 

Universitatea Paris 13 - “Paris Sorbonne 

Cité”, Franța 

 

 

         Câte ceva despre artă și proiecție… 

Aveam schița portretului de fetiță în față. 

Privirea aluneca în mișcare de pendul când la 

fotografia de pe monitor, când la imaginea 

conturată de mâinile mele. Ceva nu se potrivea, 

însă nu aș fi putut prinde esența acestei 

senzații.  

                      O schiță cu bucluc 

Chiar dacă mi se întâmplă să modific de multe 

ori realitatea care-mi servește drept sursă de 

inspirație, acum era altceva. Era ca și cum 

ochiul mă trăda, însă nu-mi era limpede în ce 

privință. Cum nu reușeam să mă prind ce 

anume a ieșit altfel decât mi-am propus eu 

conștient, am încropit un mesaj pe whatsapp și 

am așteptat, nerăbdătoare, părerea Ioanei, 

mentorul meu neobosit într-ale artei, cea lângă 

care am crescut artistic de-a lungul anilor, 

prietenă bună și absolventă de Grafică, de altfel 

și o foarte talentată pictoriță.  

Realitate internă versus realitate externă 

Cuvintele ei nu numai că m-au surprins, dar, 

așa cum mi se întâmplă adesea, mi-au reașezat 

distorsiunea perceptivă căreia îi căzusem pradă 

în matca unui sens. Ce nu văzusem eu? Dintr-

un motiv pe care aveam să-l descopăr ulterior, 

într-un proces autoreflexiv, schimbasem 

aproape imperceptibil postura corporală și 

unghiul feței fetiței. În fotografia care m-a 



 

88 
 

ORIENT ROMANESC 

inspirat, corpul ei era cu mult mai arcuit înspre 

dreapta și chipul cu mult mai mult din 

semiprofil decât îl redasem eu. Cum se face că 

de pe pânză mă privea o copilă căreia îi 

dispăruse mare parte din arcuire? Oare cum? 

Hm.  Simplu. Am fost și eu prinsă într-un joc 

al proiecțiilor, iar unele dintre ele s-au 

strecurat direct în forma corpului și în expresia 

feței conturate. Și ce ar fi proiecția, într-un fel 

de definiție mai degrabă metaforică, în ton cu 

textul de aici?  

      Un fel de definiție a proiecției 

Proiecția este un fel de scai care se prinde de 

haina realității și o distorsionează. Sau 

mecanism de apărare vechi. De pe vremea 

prunciei. Ce anume mi-a dezvăluit acea 

confuzie de planuri din tablou? 

În primul rând, mi-a dezvăluit momentul în 

care mă aflu acum în raport cu istoria unei 

absențe sau a unei distanțe pe care cândva am 

trăit-o ca fiind dureroasă. A mamei, pe vremea 

când nu aveam mai mult de patru luni și 

jumătate. A unui spațiu căscat nefiresc între 

mine și ea și care avea să-mi crească în ființă 

un fel de teamă de singurătate și mai ales de 

însingurare. Cu silueta acestei trăiri m-am 

întâlnit mare parte din copilăria și adolescența 

mea.  

În al doilea rând, cum este adeseori vorba în 

arte, care presupun și un fel de transcriere încă 

neelaborată narativ a ceea ce sălășluiește 

intern, pe măsură ce desenul se încheagă, se 

nuanțează tot mai mult și o diferență, de altfel 

greu de sesizat în viața de zi cu zi, și anume cea 

dintre ceea ce vrei să redai conștient și ce iese. 

Și aici, chiar și la cei mai experimentați artiști 

apar suprize.  De exemplu, picioarele cu 

musculatură mai degrabă bărbătească din 
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portretele de femei ale lui Rembrandt... sau 

faptul că într-unul dintre tablourile cu maci ale 

lui Monet pictorul își surprinde soția ca și cum 

se pregătește să iasă din câmpul lui vizual și 

asta cu puțin timp înainte ca ea să moară. 

Interesant, nu? În ceea ce mă privește, când 

vine vorba despre portretul "Far away", ce am 

ales conștient a fost să reproduc proporțiile, 

luminile și umbrele din fotografie, să o 

colorez pentru că era alb-negru și să îi adaug 

în dreapta un element, luna, care ar fi luminat 

discret de la distanță.  

Intenții conștiente și surprize creative 

La ce m-am gândit inițial? Că luna este un 

principiu matern- feminin. Că e la distanță și 

că tocmai acest spațiu al prezenței- absenței, 

al apropierii- îndepărtării, ar putea să invite pe 

cel care îmi va privi imaginea să scoată la 

iveală din cotloanele ființei sale 

vulnerabilitățile personale de natură similară. 

Ca de fiecare data când pictez, oglinda 

plămădită din culori avea să treacă prin istoria 

personală legată de o foarte timpurie absență a 

mamei și să nuanțeze și alte aspecte ale 

devenirii de sine în și prin ceea ce am făcut din 

moștenirea mea.  

Că fetița din pânza mea a ajuns să întoarcă 

spatele și mai mult lunii, ceea ce poate fi văzut 

și ca un proces de separare internă nu tocmai 

ușor de dus, care a venit cu zbatere și suferință, 

ca orice formă de desprindere, cu atât mai mult 

cu cât înainte de orice formă de a-ți lua rămas 

bun e nevoie să poți face doliu pentru ce n-ai 

avut. Adică să lași să moară dorința de a primi 

de la un altul ceea ce nici mama ta nu a avut 

cum să-ți dăruiască. 
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Cu toate astea, chiar dacă la fiecare pas pe care-l 

facem mai întâlnim și câte ceva din chipul ei, al 

proiecției, e o mare provocare să ne dezvrăjim de 

tentația de a privi oamenii și lumea ca și cum nu ne-

am putea înșela perpetuu cu privire la acuratețea a 

ceea ce am întrezărit...  

Chipul proiecției ne însoțește la fiecare pas… 

Cert este că eu, cu o fotografie alb-negru semiprofil 

arcuit clar spre dreapta, am ajuns să redau imaginea 

aproape din față și să întorc fetița aproape complet 

cu spatele la lună... Da, în ciuda unor elemente atât 

de logice, am făcut un fel de transcriere 

personalizată a realității... O urmare interogativă 

firească ar fi: ce se întâmplă atunci în situațiile cu 

mult mai incerte, neclare? Oricât ne-ar plăcea să 

credem diferit, suntem cu mult mai influențați decât 

ne dăm seama de poveștile noastre. Despre oameni, 

despre lume, despre noi și despre viață. Unele 

scrise cu mult timp înainte, în orice caz în primii 

ani de viață. Și da, putem trăi perpetuu în orizontul 

unei reiterări sau reacții la ceea ce nici măcar nu 

știm că am decis atunci, în timpurile în care nu eram 

decât niște gâgâlici. 

De exemplu, de fiecare dată când am senzația că mi 

se întâmplă ceva din cauza altcuiva... sunt în plin 

peisaj proiectiv. "Nu eu, celălalt" sau "Doar din 

pricina mea" sunt exemple clare ale faptului că 

experiența prin care trec acum scoate la suprafață 

aspecte ale unor emoții mai vechi, de copil. 

Cu toate astea, e utopic să crezi că te poți lepăda 

complet de proiecție și că te poți întoarce precum 

un fiu sau o fiică risipitoare pe meleagurile unei 

realități neaoșe, absolute sau obiective. Așa ceva nu 

există, după cum nu există nici om pe lumea asta 

care să nu expulzeze elemente ale propriei realități 

interne asupra celorlalți. Un fel de antidot pentru 

proiecție și alte nuanțări conceptual. 

Și atunci? Ce anume face diferența? 
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Ceea ce se numește retragerea proiecției sau 

capacitatea autoreflexivă... curiozitatea de a 

descoperi ce din mine și ce din celălalt ne face să 

purtăm uneori lunetele care nu fac decât să ne 

reapropie dureros de mult... de atmosfera 

copilăriei mici.  Nu, nu o să insist asupra originii 

conceptului psihologic, deși, în treacăt fie vorba, 

cine altul decât Freud ar fi putut folosi pentru 

prima oară acest termen în psihologie cu sensul 

care îi este atribuit, în linii mari și azi? (în 

lucrarea intitulată "Psihonevrozele de apărare").  

În accepția psihanalistului, proiecția este 

echivalentul unei forme de expulzie a 

conținuturilor personale, fie ele dorințe, calități, 

emoții din spațiul intern în exteriorul sinelui, 

concomitent cu fenomenul de a le localiza și a le 

atribui altuia: "M-a făcut să mă simt..."; "Sigur 

vrea să mă facă să..."; "E nemaipomenit 

de...","El/ea/ei/ele sunt problema". Cunoașteți, 

nu?  

Proiecția ține de un refuz de a privi drept în ochi 

lumea umbrelor sau a luminilor prea puternice și 

corespunde unei forme de fragmentare.  

De exemplu, în ceea ce mă privește, încă o 

dificultate de a tolera suferința pierderii, poate 

amplificată și de contextul pandemic actual sau 

de moartea încă recentă a mamei. Mama 

biologică este și la propriu și la figurat departe. 

În plan intern, un fel de principiu maternant 

binevoitor și-a încropit susținerea din toate 

căutările mele psihologice. 

Cu toate astea, procesul de renaștere internă, de 

integrare a aspectelor mamă, tată intern și copil 

care se simte în siguranță în mediul parental este 

un proces care poate că nu se încheie cu totul atât 

cât trăim.  
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În loc de concluzie 

În momentul în care am arătat pictura unor 

cunoscuți și apoi am dezvăluit-o ochiului 

consumatorului de frumos via instagram și 

facebook, feed-back-urile pe care le-am primit 

nu au făcut decât să întărească cele de mai sus. 

Fiecare aproape că a văzut și reținut altceva. E 

un fel de interpretare proiectivă în orice vezi 

într-un obiect artistic, fie el tablou sau fotografie 

și uneori apare spontan și un refuz de a-ți 

apropia anumite conținuturi interne aflate în 

exil. De exemplu, într-o replică de genul (pe 

care am primit-o de altfel cu privire la “Far 

away”): "E foarte frumoasă, dar mi se pare 

tristă, ca și cum ar plânge. De ce nu pictezi portrete mai vesele?", se pot întrezări liniile discrete 

ale unei istorii personale a privitoarei, una legată de o suferință nepermisă, reprimată... și asta 

pentru că de-a lungul anilor am învățat că nu poți tolera să vezi în exterior ceea ce nu te autorizezi 

să simți în plan lăuntric. Altminteri, ochiul ar lăsa libertate spațiului să ia orice tip de forme... 

Alexandrina Carmen Ene 
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        Anastasia Maria Banu  

Mă numesc Anastasia Maria Banu am 15 ani și 

sunt elevă la colegiul National „I. C. Brătianu", 

din  Pitești, în clasa a IX-a.  

Fac parte din cercul de pictură „Culoare și Vis" 

din Corbeni, Argeș, unde, sub îndrumarea 

profesoarei Elena Stoica, am obținut premii 

naționale și internaționale, în țări precum Japonia, 

India, Turcia, Portugalia, Franța ș. a., și am 

participat cu mai multe lucrări la realizarea 

Manualului de Educație Plastică pentru clasa a 

VI-a, aprobat de MEN. 

O tema care dintotdeauna m-a inspirat este lumea 

satului cu tradițiile ei, multe din lucrările mele 

fiind create in taberele de pictură organizate de 

Muzeul Satului Golești. 

 

                   Oare cine sunt eu?  

Mi-e foarte greu să mă descriu pe mine 

însămi. Cred că dacă îmi voi spune calitățile 

mă voi lăuda și cu toții știm că nu e frumos 

să te lauzi. Pe de altă parte, dacă îmi voi 

spune defectele, toată lumea va crede că am 

o viață foarte tristă și nu e deloc așa.  Dacă 

le-aș spune pe amândouă tot nu aș ști cine 

sunt, ci doar cum sunt. Expusă într-un 

tablou, situația aceasta nimeni nu ar 

înțelege-o. Atât de multe culori, atât de 

multe contraste și nuanțe... Acum am 

înțeles, poate că totuși m-aș putea descrie în 

câteva culori: Turcoazul, una din culorile 

mele preferate, reprezintă latura mea 

creativă, pasiunea pentru pictură și 

inspirația care-mi vine atunci când fac ceva 

ce îmi place. Coraiul este partea mea 

jucăușă, veselă și tot timpul plină de 

speranță. 
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Auriul este soarele care strălucește în inima mea 

și care mă face să împărtășesc cu cei din jurul 

meu bucuria vieții. Și nu în ultimul rând violetul, 

pasărea călătoare din mine, pentru care lumea 

este o poiană plină cu flori, un ocean îndepărtat, 

o peșteră misterioasă, un munte ce trebuie 

explorat sau o galaxie nedescoperită. Și iată-mă 

zugrăvită în culorile sufletului meu, știind că de 

fapt sunt o taină ce se descoperă în fiecare zi, din 

darul lui Dumnezeu. 

Anastasia Maria Banu  
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         Alchimie imagistică 

Lucrările Anastasiei Banu ne încantă prin 

bogăţia şi frumuseţea specifică limbajului 

plastic bine articulat, dozat într-o aleasă 

proporţie cu anume disciplinare şi rigoare. 

Dialectica sugestiei, un aer de puritate şi 

libertate a gestului, culoarea vie, dau farmecul 

şi personalitatea picturii sale. O mişcare amplă, 

lentă a maselor cromatice este intersectată de 

mişcarea rapidă, intens dinamică a gestului 

marcat câteodată de un accent cromatic 

agresiv, ca o condensare de narativitate.  

Este realizată o imagistică structurată pe forme 

evocatoare, atent elaborate din elemente, 

motive şi combinaţii alese, metaforice, 

codificate. Ideea de structură este 

omniprezentă în lucrările sale care se disting 

printr-o unitate compoziţională perfectă, 

concentrată şi densă. Fantezia, sufletul, 

imaginaţia, mentalul iluziilor, emoţiile, 

amintirile, sunt sursă de inspiraţie. Toate 

lucrările sunt concepute, elaborate şi finalizate 

în numele echilibrului geometric, artistic şi 

psihic.  

Satul românesc este prezent mereu în lucrările 

sale. O manifestare a prezentului prin formă şi 

culoare, imortalizarea unei clipe în care 

parcă,s-a blocat timpul. Este un prezent 

atemporal,etern, structurat pe prezentarea a tot 

ce-i frumos şi autentic românesc, unde este 

percepută fineţea unei lumi alcatuită din culori 

şi linii fin distilate.  Un fel de alchimie 

imagistică care evocă spaţiul tradiţional 

românesc, totul orchestrat cu delicateţe şi 

rafinament.  Cromatica arată armonie şi 

luminozitate simţ decorativ şi sensibilitate 

diafan manifestată. În unele lucrări, ritmul de 

forme şi ritmul de culori, sunt în cadenţe 

alerte, puţin grăbite.  
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Anastasia este povestitoarea tradiţiilor 

populare resuscitând o lume imaginară plină 

de nostalgie, o grădina a Edenului. Ea fixează 

pe pânză momente specifice cu detalii care 

ne împărtăşesc bucuria, parcă inundă lumea, 

fără pretenţie şi cu multă sinceritate. 

Anastasia traduce pe pânză lumea ei 

interioară, a poveştilor, printr-o pictură 

precisă cvasi-desenată, un dozaj minuţios de 

culori vii, care dau cel mai mare efect de 

puritate şi intensitate. O pensulă care ştie sa 

dozeze tehnica  autentică şi supleţea.  

Anastasia lucrează cu frenezie executând 

peisaje care strălucesc de lumina si sunt 

saturate de culoare şi căldură, personaje şi 

obiecte curg într-un fel de lavă de aur şi 

culoare în fusiune. O lumină inventată, 

picturală pe care artista o pune în valoare în 

pânzele ei. Şi această lumină nu este singurul 

lucru de expresie personală este de asemenea 

un semn de elevare spirituală, care este 

expresia unui suflet simplu şi generos. O 

lume calmă şi serenă impregnată de o viaţă 

interioarî intensă. În unele pânze întâlnim un 

univers care este în afara timpului, aparţine 

misteriosului, supranaturalului efemer. O 

lume fabuloasă, feerică, reinterpretată, 

magică, misterioasă care vine din poveştile 

româneşti.  

Culorile sunt atingeri fluide care conferă într-

o tandră morfologie, expresivitate şi rigoare, 

între legendă şi realitate. Putem spune că 

liniile se dizolvă în dimensiunea lirică. 

Culorile etalate cu atât de multă poezie îşi 

asumă o funcţie precisă, o undă care ne 

inundă cu amintiri care bântuiesc imaginarul 

şi memoria noastră. O meditaţie poetică 
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asupra lumii satului originală, de o 

subtilitate aparte care transformă şi ne 

prezintă, prin alchimia culorilor, veşnicia 

satului românesc.  

Mişcările care explodează în toate 

sensurile, care ondulează pe fondul 

albastrului infinit, ritmate de 

interminabile întrebări, tot acest grafism 

nu este decât imaginea seculară  a satului, 

zgomotul acestei filosofii milenare, a 

genezei creatoare a spiritului românesc.  

În lucrările sale, claritatea și culoarea scot 

în evidență esențialul formelor în 

contrastul lor, reintrodus permanent de 

straturi secvențiale de culori a căror 

fluiditate a volumelor impune un gest 

ritmic și vast, specific Anastasiei. 

Peisajul satului românesc este însăși 

esența căutării. Prin această sensibilitate a 

locurilor de explorare, Anastasia ne invită 

să percepem ceea ce este dincolo de 

vizibil, rămânând concentrata pe formele 

și culorile personajelor. Toate prezentate 

în nuanțe, culorile se nasc în opusul lor. 

O juxtapunere a culorilor dă impuls, 

liniile afirmă caracterul volumelor, vaste 

pe alocuri, concentrate, acest impuls 

ritmic anunță o simfonie de forme și 

culori. Uneori, un semn, o rezonanță cu 

imaginea percepută, invită privirea să 

depășească această echivalență vizuală 

pentru a ne transporta la sentiment. Acest 

ritm atât de unic pentru Anastasia este 

punctat de anotimpuri, de variația luminii 

care sondează memoria intuitivă revizuită 

în timpul plimbărilor în natură. În această 

explorare, cea mai mare parte a cercetării 

este legată de regnul vegetal, dar nu 

numai, deoarece conectarea verticalelor 
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peisajului cu cerul, aduce aceste spații deschise 

la o compoziție într-un fel de iluzie optică, a 

cărei culoare este are semnificație simbolică cu 

natura. 

 Unele lucrări ne invită într-o lume 

imaginară,cu o deosebită  arhitectură 

peisagistică, metamorfozarea este 

imprevizibilă și minunată, fiecare lucrare fiind 

străbătută de ceruri imense. Anstasia compune 

variații pe aceleași teme cu autenticitate și 

emoție extraordinară. Adică încearcă să 

stabilească o armonie între desen - un desen 

foarte structurat, întotdeauna foarte prezent, 

chiar marcat - și culoare, care rămâne un 

echilibru dificil, la fel ca, în muzică, relatia 

intre contrapunct și armonie. Desenul rămâne 

primar. Să nu uităm că este, conform lui Ingres, 

„integritatea artei”. Dar culoarea își spune 

cuvântul, fără să vrea vreodată să intre în 

conflict cu ea. Rămâne o slujitoare umilă, 

mereu docilă stăpânului ei. Desen si culoare, 

împreună, opera sa devine atmosferică și 

sensibilă.  Peisajele sale imaginare, îți permit să 

visezi. Fiecare pânză este o mare deschidere 

către natură cu care se simte în comuniune, în 

care sensibilitatea sa explodează. Lirismul 

arătat de Anastasia se învecinează cu poezia.   

Suntem reținuți de o atmosferă de căldură pe 

care o avem ca un moment de calm. o emoție 

naturalistă, îmbătătoare cu mirosurile sale, 

încântătoare cu culorile sale,care vine să ne 

cucerească  

Anastasia amestecă razele soarelui cu brazdele 

pământului și tonurile ocre și stâncoase de aici 

de jos cu culorile azurii de acolo sus. Sapă și își 

ară pânza, semănând în ea vise și stele. După 

efortul creator, ea  culege roadele spontaneității 

sale reflectând munca realizată asupra 

sa. Atingerea sa pământească, gestuală ne 
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atrage simțurile; iar prin exercițiul privirii, pânza 

ne dezvăluie nu numai forme, volume și culori, ci 

și sunete, zgomote, mirosuri, muzică și 

tremurăturile ființei. 

Anastasia s-a remarcat prin pânzele de mare 

bogăție poetică, nu se mulțumește să raporteze, 

compune spații naturaliste capabile să permită 

emoțiilor să strălucească. Este o pictură a 

impresiei, a sugestiei, a tăcerii, care aduce o 

plăcere nespusă. O artistă care aruncă o privire 

proaspătă asupra lumii din jur, pentru a extrage 

emoțiile. Anastasia Banu este încă tânăra.  

Ar fi prezumit să pretindem că cunoaştem 

dezvoltarea viitoare a artei sale. Dar cred că 

intenționează să-și urmeze drumul, sincer si calm. 

Opera spontană și generoasă a Anastasiei, prin 

limbajul și culorile sale,combină echilibrul 

forțelor cerești și vegetale, nori, ceruri, mișcare în 

frunziș, lumină, toate aceste componente 

amplifică sentimentul de poezie vizuală și ne 

invită de a merge dincolo de vizibil.  

Anca Cheaito 
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Mihaela Toader 

 Istoric şi cercetător la Institutul de 

Investigare a Crimelor Comunismului 

şi Memoria Exilului Românesc. 

 

 

Vila Camelia - o poveste de 

viață în Sinaia regală 

Casele au propriile destine care 

împletesc în trecutul vremurilor povești 

de viață frumoase sau triste ca rezultat al unor istorii trăite de oameni. Întâlnim, astfel, case care 

au adăpostit  destine frânte de politica istoriei sau în armonie cu timpul istoriei.  

În Sinaia regală istoria s-a plăsmuit în mai multe generații și s-a înstăpânit cu timp și dincolo de 

timp în numeroase legende care s-au eternizat în parfumul oglinzilor sau vitraliilor de odinioară. 

Una din multele poveşti care s-a conturat pe parcursul a trei generaţii o reprezintă vila Camelia 

situată nu departe de mănăstirea Sinaia şi drumul către Castelul Peleş. 

Situată pe strada Spătar Mihail Cantacuzino, clădirea are marele avantaj, în acelasi timp, să fie 

retrasă şi situată într-o zona linistită, înconjurată de case cu aceeaşi vechime şi poate destine sau 

poveşti asemănătoare care inspiră deopotrivă pe cei care-i trec pragul sau pe trecători ocazionali. 

Vila Camelia a fost construită în anul 1884, după un proiect de arhitectură în stil austriaco-german, 

potrivit maeştrilor care au ridicat Castelul Peleş, emblema regalităţi româneşti, şi anume, arhitecţii: 

Johannes Schultz, Carol Benesch și Karel Liman din Viena. Edificul aparţine de mai bine de trei 

generaţii, de peste 75 de ani de consevare în eleganţa tradiţiilor de altădată. Firul poveştii casei din 

Sinaia regale ne conduce către Bucureşti, mai exact la Casa Culturală Armeană „Hovsep și Victoria 

Dudian” din Bucureşti care adăpostește o biblioteca interesantă și un muzeu de istorie al 

comunității armene. Întreaga construcţie a comunităţii armene din Bucureşti, ce se regăseşte şi 

astăzi, a fost ridicat în perioada anilor 1942-1944 (deşi, prima acţiune de organizare a unei 

biblioteci armene datează de la începutul anului 1927) la iniţiativa profesorului armean Hagop 

Siruni (istoric şi orientalist) iar costurile au fost suportate de negustorul de textile Hovsep Dudian, 

al cărui bust îl întâlnim în holul bibliotecii, operă a lui Oscar Han.  

Familia Dudian era cunoscută ca o familie armeană înstărită în acele vremuri ce a înţeles că etnia 

din care provine are nevoie de un loc în care să se adune și să se păstreze obiectele de cult, cărțile, 

tablourile și sculpturile care vorbesc despre cultura și tradiţiile armenilor şi astfel a cosntruit casa 

Dudian unde, de atunci şi până astăzi colecţiile muzeului s-au îmbogăţit cu multe obiecte.  

Istoria somptuasei vile Camelia care după căderea comunismului anii’90 a fost restaurată, 

recondiţionată şi reamenajată cu ambiţie, pricepere şi incontestabil bun gust, aparţine vechii şi  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_Benesch
https://ro.wikipedia.org/wiki/Karel_Liman
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             Vila Camelia, Foto - Arhiva Vila Camelia, Sinaia, județul Prahova, 2020 

cunoscutei familiei Dudian, cea care a susţinut financiar biblioteca comunităţii armene din 

Bucureşti. Ca atare, ceea ce este astăzi, clădirea Camelia, destinată turismului, se datorează 

doamnei Alegra, moştenitoarea familiei armene Dudian. 

Doamna Alegra dispunând de istoria familiei şi, mai ales a vilei, aşa cu era înainte să o preia 

comuniştii după anii postbelici, unde a copilărit împreună cu sora sa, a reuşit după mai multe 

procese să recupereze casa şi să-i refacă destinul din vechime. 

Astfel, aşa cum se prezintă oficial, Vila Camelia reflectă „printr-o spectaculoasă alternanţă a 

lemnului cu vitraliile originale toate prerogativele unui laitmotiv imagistic, cu oglinzile de calitate 

şi pereţii zugrăviţi sau tapetaţi, ce imbraţişează minunata scara interioara ce creează un inefabil joc 

pictural, accentuat de tuşele negre. Deasupra, cercul larg al lampadarului din fier forjat, realizat în 

maniera medievala, completează armonios, fără ostentaţie, interiorul feeric, aducând un plus de 

eleganţă”. Un aspect magic al casei îl constuie floarea delicată de camelie ce conferă sursă de 

inspiraţie pentru fiecare turist care-i trece pragul. Una dintre varietăţile acestei flori, Camellia 

sinensis, oferă cea mai populară băutură a lumii – ceaiul pe care îl asociem cu liniştea, armonia, 

meditaţia.  

Meritoriu pentru actualii proprietari, în special, al principalei moştenitoare a familiei Dudian, 

Alegra este că au reuşit să reînvie un trecut regal al casei Camelia ce părea cu greu de imaginat în 

anii comunismului. Astăzi, Vila Camelia, deschisă oaspeţilor, îşi trăieşte propriul destin istoric 

ancorat în actualitate într-o atmosferă primitoare ce se face simţită încă de la intrare, o notă aparte 

„fiind adusă de lambriurile ce îmbracă pereţii vilei”, precum şi de şemineului ce conferă o notă 
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intimă casei. Destinul caselor fabuloase, aşa cum îl reprezintă vila Camelia din Sinaia, a familiei 

armenene Dudian are avantajul de a-şi conserva trecutul în vremuri tulburi şi de-a renaşte în 

timpuri prielnice pentru a-şi  (re)trăi propiul farmec incontestabil. 

 

Mihaela Toader  

Interior - Vila Camelia, Foto - Arhiva Vila Camelia, Sinaia, județul Prahova, 2020 
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                                  PALATUL BÁNFFY - Cluj  

Important edificiu baroc din Cluj Napoca, Palatul Bánffy  a fost construit în secolul XVIII,fiind 

opera  arhitectului german Johann Eberhard Blaumann. Din anul 1951acest edificiu 

găzduiește Muzeul Naţional de Artă. Palatul Banffy a fost construit în perioada 1774-1786 la 

comanda contele György II Bánffy de Losoncz (1747-1822), viitor guvernator al Transilvaniei. 

Acest palat este primul sic el mai frumos edificiu laic baroc din Transilvania, decoraţia 

arhitecturală în piatră fiind completată cu o serie de sculpturi cu valoare artistică deosebită realizate 

de Anton Schuchbauer. Un efect visual unic este dat de şirul de statuiete cu subiect mitologic 

situate pe frontispiciul clădirii, între care, situate în mijloc se afla blazonul familiei Banffy.  

Motivul central al faţadei principale este stema familiei Bánffy, susţinută de grifoni înaripaţi şi 

încoronaţi. În jurul acestei steme sunt dispuse, alternând cu câte două urne, statuile unor divinităţi 

antice, operă a sculptorului Anton Schuchbauer (Marte, Pallas Athena, Diana, Apollo, Perseu, 

Hercule), dispoziţia statuilor respectă principiul simetriei, caracteristic ansamblului clădirii. Acest 

palat a avut numeroşi oaspeţi de seama,împăratul Francisc I şi împărăteasa Carolina, împăratul 

Frantz Josef şi împărăteasa Elisabeta (Sissi). Compozitor Franz Liszt a susținut, de asemenea, o 

serie de concerte în camerele edificiului. Clădirea a avut şi alte destinaţii: reşedinţă de protocol, 

Cazinou Naţional, clădire de apartamente şi spaţii comerciale, sediu de societăţi industriale. În 

anul 1925 a fost construit un cinematograf în curtea imobilului. Între anii 1960-74 la palat au avut 
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loc vaste lucrări de restaurare.  Muzeul de Artă 

s-a mutat în palatul parţial restaurat în 1962 şi 

a fost deschis publicului în 1965. 

În prezent, palatul este proprietate publică a 

judeţului Cluj şi se află în administraţia 

Muzeului de Artă Cluj-Napoca. Palatul Bánffy 

este compus din patru aripi dispuse în jurul 

unei curţi interioare rectangulare. Palatul are 

forma unui patrulater - 67 de metri lungime și 

48 de metri lățime - și conține o curte 

interioară, un etaj și numeroase camere. 

Parterul era ocupat de către servitori, bucătărie 

și diverse depozite, în timp ce etajul era 

rezervat membrilor familiei Bánffy și 

oaspeților lor. Istoricii spun că familia a 

organizat multe baluri în această reședință și 

mai ales în curtea interioară  

Proiectul palatului etajat urmează tipul 

palatelor orăşeneşti din apusul Europei vremii: 

planul pătrat cu o curte interioară închisă de 

cele patru aripi, acoperişul de tip mansardă, 

faţadele de palat spre exterior, respectiv 

cursivele interioare etajate deschise spre curtea 

interioară cu arcade la parter şi cu colonade la 

etaj. Proporţiile monumentale şi suprafeţele 

faţadelor, statuile divinităţilor antice, stilul 

elegant al tâmplăriilor şi al elementelor 

decorative interioare dau un aspect specific 

palatului, care se înscrie în curentele artistice 

europene ale epocii. Decorul interior original 

s-a păstrat în cea mai bună condiţie, spaţiile 

cele mai reprezentative ale palatului, au un 

bogat decor: lambriuri şi obloane de lemn, 

vopsite în alb, cu decor  cioplit în relief şi 

aurit, cu un aspect foarte elegant.  

Începând cu 1951, palatul adăpostește Muzeul 

de Artă din Cluj, cu un valoros patrimoniu de 

pictură, grafică și artă decorativă. Nucleul 

acestui patrimoniu reunește opere ale 
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artiștilor Nicolae Grigorescu, Ştefan 

Luchian, Dimitrie Paciurea, Theodor 

Pallady, Camil Ressu şi Vasile 

Popescu, dispuse în peste 20 de 

încăperi. Expoziția de bază prezintă 

și lucrări ale unor artiști mai puțin 

cunoscuți din Transilvania secolelor 

XVIII-XIX, respectiv o importantă 

colecție din lucrări de mare valoare 

aparținând şcolii de pictură din Baia Mare. Muzeul deţine un patrimoniu valoros de artă românescă 

şi universală (sec. XV-XXI), cuprinzând peste 13.000 de piese: pictură (peste 3.600 de piese), 

sculptură (peste 450 de piese), arte grafice (peste 5.600 de piese), arte decorative (peste 200 de 

piese) şi fond documentar (peste 3300 de piese).Muzeul de Artă Cluj-Napoca a fost nominalizat 

la premiul EMYA pentru muzeul european al anului 1997. 

Adina Lucian Daher 

Surse: 

Ciorca, Ioan şi Horvath, Leonard (ed.) (2011),”Așezăminte istorice de patrimoniu din Cluj-Napoca”, 

Direcția județeană pentru cultură și patrimoniu național Cluj, Cluj-Napoca, 2011. 

”Palatul Banffy”, Muzeul de artă Cluj-Napoca, www.macluj.ro/palatul.html 

Weisz, Attila, “Palatul Banffy, Cluj-Napoca Napoca”,   

https://www.wikiwand.com/ro/Dimitrie_Paciurea
http://www.macluj.ro/palatul.html
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                                              SIBIU - oraş de legendă 

Cetate transilvană cu o istorie extraordinară, cu aerul  medieval şi parfumul occidental, cu locuri 

istorice deosebite, peisaje naturale de poveste, încărcat de tradiţii şi legende. 

Sibiu - Hermannstadt - Nagyszeben: un oraş cu trei 

denumiri în română, germană şi maghiară, aşezat în 

inima ţării, şi care odată vizitat, va avea un loc special 

în inima voastră. Despre Sibiu se pot spune 

multe.Poezia şi frumuseţea te întâmpină la fiecare colt. 

Este oraşul din România care a intrat pe lista celor mai 

bune destinaţii din Europa în anul 2020. 

Aici, primele urme de locuire umană sunt mai vechi de 

8000 de ani. Munţii ascund ruine ale fortificaţiilor 

dacice, cetăţi şi biserici medievale. 

Oraşul Sibiu era cunoscut în vremea romană sub 

denumirea de Cibinium şi a fost menţionat documentar 

pentru prima dată în anul1223 sub numele de 

Hermannstadt. A devenit unul din cele mai prospere 

oraşe din această zonă a ţării. A fost capitala 

Transilvaniei în secolele XVII si XVIII. Peste timp, în 

2007, a devenit Capitală Cultural Europeană  alături de 

Marele Ducat de Luxemburg. De-a lungul istoriei 

Sibiul a fost şi a rămas un important centru de educaţie 

şi cultură.  
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●Prima şcoală în Sibiu este documentată din 1380 

pe locul unde se află astăzi Colegiul Brukenthal 

fiind prima şcoală din această parte a Europei. 

Sibiul avea o legislaţie încă din sec. XIV prin care 

învăţământul era obligatoriu în cadrul bisericii. În 

1526 călugării dominicani deschid o şcoală 

superioară Studium generale Cibiniensis. În anul 

1692 Ordinul Iezuiţilor înfiinţează un Gimnaziu 

Catolic la Sibiu cu limba de predare latina care va 

funcţiona până în anul 1773 când ordinul este 

desfinţat. Va fi reorganizat în 1780 ca Gimnaziu 

Catolic. Şcoala măicuţelor ursuline, înfiinţată în 

1734, va avea o existenţă neîntreruptă până la 

naţionalizarea din 1948. În anul 1786 Dimitrie 

Eustatievici a organizat şi condus la Sibiu un “curs 

metodic” pentru pregătirea viitorilor învăţători. 

Este primul curs de pedagogie şi teologie românesc 

din Sibiu. La începutul sec. XIX şcoala se va 

transforma într-un Institut teologic-pedagogic sub 

îndrumarea lui Andrei Şaguna. Pe 15 septembrie 

1886 s-a deschis la Sibiu, prin eforturile ASTRA 

(Asociaţia Transilvană pentru Literatură Română şi 

Cultura Poporului Român), prima şcoală secundară 

pentru fete din Transilvania. După Unire, şcoala se 

transformă în liceu de fete (15 iulie 1919), primind din 1924 numele de „Domniţa Ileana”.  

●Primul spital românesc s-a deschis acum 721 de ani la Sibiu.  Istoria asezămintelor spitaliceşti la 

Sibiu începe la jumătatea anului 1292 şi continuă până în zilele noastre, tradiţia aceasta fiind 

atestată documentar în anul 1309. 

●Prima farmacie,din România s-a înfiinţat tot la 

Sibiu în 1494. Astăzi, Muzeul de Istoria Farmaciei 

din Sibiu, se află printre puţinele de acest fel din 

Europa, şi reprezintă o atracţie turistică.     

●Biblioteca ASTRA este înfiinţată în 1861. Una 

dintre cele mai celebre si frumoase cladiri din 

Romania - Palatul Muzeu Brukenthal din Sibiu este 

primul muzeu din Romania. Palatul Brukenthal din 

Sibiu a fost construit între anii 1778-1788, de 

către baronul Samuel von Brukenthal (1721-1803), 

guvernator al Marelui Principat al Transilvaniei.  
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●Podul Minciunilor este cel mai 

vechi pod din fontă aflat în serviciu pe 

teritoriul actual al României. A fost al doilea 

pod european realizat din fontă turnată și 

primul din spațiul românesc. 

●Prima instituţie bancară cu capital integral 

românesc din ţară, banca Albina, s-a înfiinţat 

în anul 1872 la Sibiu şi avea să suţină 

numeroase proiecte de interes local. 

 

●În 1717 fabrica de bere orăşenească 

(Städtische Bräuhaus) este pusă în funcţiune, va fi prima fabrică de bere din România.  

●Centrala hidroelectrică de mică putere Sadu I, situată pe valea râului Sadu la 18 km de  oraşul 

Sibiu, este cea mai veche  centrala aflată  în operare din România.   Ea a fost pusă în  funcţiune în 

data de 16 decembrie 1896 pe terenul  pus la dispoziţie de  primăria din Sadu 

pe  baza  documentaţiilor întocmite de proiectantul Oskar von Miller. 

●Prima tipografie din Transilvania a funcţionat la Sibiu. La 9 ianuarie 1525 este prima atestare a 

tiparului la Sibiu prin tipografia lui Lukas Trapoldner. Este prima din Transilvania şi a doua de pe 

actualul teritoriu al României. Prima carte tipărită la Sibiu este 'Gramatica Latina' de Thomas 

Gemmarius în 1529, iar cartea medicului Sebastian Pauschner “Tratat despre ciuma” din 1530 

este prima tipăritură în limba germană de pe teritoriul ţării noastre. Prima tipăritură în limba 

română a fost realizată în anul 1544 de Filip Moldoveanu: “Catheismul luteran”. În 1850, 

episcopul Andrei Şaguna va pune bazele tipografiei Eparhiale Ortodoxe, unde va apărea Telegraful 

Român. Tipografia funcţionează şi astăzi fiind cea mai veche tipografie în funcţiune din 

România.În a doua jumătatea a secolului XIX Sibiul era centrul de necontestat al presei şi 

tipografiei ardelene.  

●Staţiunea Păltiniş situată la 32 km sud-vest 

de Sibiu, amplasată la o altitudine de 1442 m 

în Munţii Cindrel, a fost întemeiată de 

Societatea Carpatină Transilvană în ultimul 

deceniu al secolului XIX, fiind cea mai veche 

şi cea mai înaltă staţiune din România. 

●Conrad Haas (n. 1509, Dornbach, Viena, 

Austria - d. 1579, Sibiu) a fost un guard 

imperial de artilerie, şef al arsenalului cetăţii 

Sibiu între 1556 şi 1579 şi a elaborat o amplă 

lucrare privind rachetele cu mai multe trepte 

şi rachetele-bumerang, considerată a fi prima 
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de acest fel în istoria modernă a rachetei. El a 

experimentat în zona Sibiului prima rachetă în 

trepte din lume. 

●Cel mai vechi ansamblu folcloric profesionist 

din România, "Junii Sibiului" a fost fondat în 

1944 de către coregraful roman Ioan Macrea. 

Sibiul este un oraş frumos, captivant, încărcat 

de istorie, cu un bogat trecut cultural. 

Cristina  Nassar 

 

 

Ciobănașul poet din Mărginimea Sibiului 

 

Trece ochiul trist al nopții peste valea adormită,  

picurând argint pe frunze din privirea ostenită,  

prin zăvoaie, sălcii mute peste apă se apleacă,  

licuriciul scoate vesel spada de scântei din teacă. 

 

Pe pământul reavăn doarme, ca-ntr-un pântec cuibărită,  

turma blândelor mioare de un ciobănaș păzită 

și în liniștea ce crește peste lumea străvezie,  

prinde viață o poveste cu trup cald de poezie.  

 

Depărtările vibrează mărginimi nebănuite,  

stă Sibiul în picioare, cu ferestre prăfuite,                              

când în cumpăna visării cu tâmpla zvâcnind a vară,                 Nicolae Grant – Micul ciobănaş 

versuri scrie ciobănașul despre turma lui stelară. 

Adina VELCEA 
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ADINA VELCEA - Poezie                      Alexandru Darida – Pictură 
 

 

Eu știu că nu sunt doar femeia                             

 

Eu știu că nu sunt doar femeia 

care se pleacă-n fața vieții, 

port în adâncul meu scânteia 

spre care tind mereu poeții. 

 

Cenușa zilelor ce zboară 

se schimbă-n aur prin cuvânt, 

altfel am învățat să doară 

tot ce îndur pe-acest pământ. 

 

Din poezie-mi iau puterea 

de a zâmbi când alții plâng, 

am strâns din ea toată averea 

pe care o voi lua-n mormânt. 

 

Azi știu că nu sunt eu aceea 

de care râzi atunci când cad, 

în palmă țin ascunsă cheia 

destinului în care ard. 

 

 

Pygmalion modern                                 

 

Din gânduri întregită, imaginea fugară 

parcă-i amestecată din pulbere şi ceară, 

dar în privirea tandră din ochii dragei tale 

se-ascund luciri blajine de stele arzătoare. 

 

Gingaşa ei făptură te-mbie la păcate 

și-nlănţuit pe veci de pletele-i roşcate 

te arde cu privirea, o, inocentă pradă, 

te laşi cuprins de vrajă, vuieşti ca o cascadă. 

 

Prinzi firul Ariadnei din geana de lumină 

să zbori prin labirintul ascuns într-o retină, 
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sorbind cu nepăsare din cupa-amară-a vieţii                  

ofrandă pui iubirea pe-altarul zeităţii. 

 

Adânc, în creuzetul pornirilor nebune, 

materia se zbate în zloata de cărbune, 

dar cununat cu-'naltul din ochii dragei tale 

i-ai zămislit un templu din cărămizi stelare. 

 

Stăpân peste regatul celestei frumuseţi, 

învingător al morții și creator de vieți, 

încătuşat de patimi, rănit de fantezie, 

femeia ai sculptat-o în vers şi poezie. 

 

În pana ta de aur cuvântul ce scânteie 

deschide universul prin mii de curcubeie 

ca împletind iubirea cu nemurirea toată 

pământul să respire cu cerul laolaltă. 

 

Pe chipul cel vremelnic ai pus pecetea vie, 

Pygmalion modern, cu-atâta duioşie, 

și-n magicul tău vers, lăcaş de strălucire, 

ai preamărit, nu trupul, ci raiul din privire! 

 

Static                                                             

plin de uimire  

privea  

perfecțiunea femeii 

gândurile se loveau  

de o pietate necunoscută până acum 

renegată cu un fel de ură involuntară 

 

se ascundea  

în tremurul degetelor 

o teamă ciudată 

sau poate o emoție 

 

privirile pipăiau cu sfială 

formele voluptoase  

alunecau pe coapsele arcuite 

zăbovind îndelung pe gleznele fine 
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un freamăt surd răzbătea din ființa lui                                          

inocența aceasta nativă a contemplării 

îl domina pentru prima oară 

redefinindu-l ca descendent al universului  

rătăcit până acum într-un colaps afectiv 

 

sentimentele își întindeau brațele  

prin cavernele osoase 

prin venele moi 

sfâșiind tot în trecerea lor  

nebună de acaparare 

 

femeia zâmbea 

 

 

Ea 

 

ea a trecut în fugă prin fața mea                                           

am urmărit silueta zveltă  

printre mașini 

printre blocuri  

tomberoane 

peste tot erau urmele ei  

le vedeam le simțeam le ghiceam 

cutiile de sticlă opacă râdeau de mine 

înghesuiți în ele oamenii priveau 

ascensorul care urca spre ultimul etaj  

ce mai rămăsese din mine  

din cel care alergase prin catacombele  

orașului mizer 

printre plastice gunoaie  

reclame țipătoare sâni expusi                             

și dezgust afișat nonșalant  

pe fețele reci  

 

ea fugea 

și nu știam că fugea de mine 

 

Adina Velcea  
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 Ortansa Bacalu Nahra – Poezie 

Fântână otrăvită 

orice fântână seacă la un moment dat 

chiar eu fântână lină de toate am secat 

mi-s ghizdurile reci și lespedea e roasă  

doar lanțuri ruginite căldarea-n jos o lasă 

dar fundu-i pământiu, nisip și mușchi mă-neacă 

și tragi căldarea goală nici strop de promoroacă 

nici caii nu se-adapă, nici caprele, nici boii 

fântână părăsită, rămasă-n mila ploii 

nu ud grădini, livezi, nici curcubeie-n cer 

să bei din mine tu nu pot ca să mai sper 

acuma tac, m-astup, mi-e piatra istovită 

mai bine aș fi fost fântână otrăvită. 

                                                                                                                                                                  

Voiam să-ți spun…                            

voiam să-ți spun că de-o vreme 

printre sute și mii de probleme 

aici, în constelația carul cel mic,  

nu se întâmplă nimic.  

bine, ceva-ceva tot se-ntâmplă,  

uneori când duc mâna la tâmplă,  

într-o formă destul de bizară 

se-ntâmplă o vară.  

și se mai întâmplă că, fără veste 

undeva, cumva începe-o poveste 

numai că povestea, știi prea bine,  

se-ntâmplă fără mine.  

voiam să-ți spun că de-o vreme 

printre sute și mii de probleme 

se-ntâmplă uneori să mai greșesc 

și uit să te iubesc. 

 



 

114 
 

ORIENT ROMANESC 

Femeie …                                                  

durerile din lume le-am luat, pe toate, eu,  

atâta-i rămăsese de dat lui Dumnezeu,  

când m-a născut demult din coasta lui Adam,  

căci dintre toți, desigur, mai bine sufeream.  

și lacrimile toate, tot mie mi le-a dat,  

iar Dumnezeu, prea mult, nici nu a întrebat,  

știa că nici o lacrimă nu-mi este de prisos,  

căci dintre toți, doar eu, plângeam cel mai 

frumos.  

și, peste toate-acestea, mi-a dat multă iubire,  

și nu, n-a fost nicicum, o simplă rătăcire,  

căci, din generozitate sau, poate, din eroare,  

a pus în pieptul meu o inimă mai mare.  

și mi-a mai dat apoi, mai multe în desagă,  

și rele și mai bune, să am o viață-ntreagă,  

și, cum să mă numească, neavând nici o idee,  

s-a scărpinat la ceafă, și m-a numit femeie.  

 

 

 

Ti-aș desena o poezie                             

pe un perete mare de hârtie,  

n-ar fi un desen tehnic,  

ci mai degrabă,  

o pictură renascentistă,  

un fel de monalisa 

(cu mult, mult mai tristă),  

dar cu același zâmbet imperfect,  

și aș intitula-o, simplu, autoportret. 
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Ea…                                               

ea e acolo, așteaptă  

c-un ochi de soare și unul de apă,  

vara, din ochi îi răsare o floare,  

ce crește de la lună până la soare.  

ea e acolo, întotdeauna a fost acolo,  

e un fel de iarbă scăldată în rouă,  

din brațele ei cu miros de evă 

curg lapte și miere și sevă.  

ea e acolo, n-a fost în altă parte,  

ea știe să transforme nimicul în lapte 

iar atunci când, uneori, nu mai poate,  

reinventează mersul pe ape.  

ea e acolo , nu mă-ndoiesc nicio clipă,  

pentru fiecare din noi poart-o aripă,  

ai crede că-i fluture sau zână sau sfânt, 

nu-i decât mamă, un fel de înger pe 

pământ. 

 

Când voi fi liberă iar 

am să-mi pun pălăria veche 

o mănușă sau o pereche 

și-un ceas de buzunar. 

am să ies din casă tiptil 

pe ușa din dos 

căci altfel ce folos 

(ar fi complet inutil)  

și-am să fug în grădină 

în picioarele goale 

să calc iarba moale 

și stratul de verbină.  

cu brațele roată 

cu corpul, cu tot 

aș înconjura, să pot 

pădurea toată.  

apoi doar am să tac 

și-așa în surdină 

cu inima plină 

voi săruta un copac. 
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.            PANAIT ISTRATI  

“Un Gorki balkanique “- c'est ainsi que Romain 

Rolland définissait Panaït Istrati, vagabond 

héroïque, auteur d'une œuvre écrite essentiellement 

en français. Grec par son père, roumain par sa mère, 

celui-ci est né à Braïla, en Roumanie, ville 

cosmopolite du bas Danube. C'est un gamin du port, 

“un enfant du Danube”.  

Braïla, port fluvial ouvert sur l'Orient, habité par les 

ethnies les plus diverses, lui donne très tôt le goût 

des voyages. On peut voir là l'origine de ses rêves de 

voyages, ses envies d'horizons nouveaux, sa 

perpétuelle errance.  À vingt ans il est rédacteur 

à Roumanie ouvrière, et il manifeste déjà sa ferveur 

pour la défense des causes sociales. Cet activisme lui 

vaut le poste de secrétaire du syndicat des travailleurs portuaires de Braïla. Après avoir occupé 

divers métiers, il rencontre l'ami de sa vie, Mikhaïl, un noble russe qui a tout abandonné pour 

mener une existence errante. Tantôt seul et tantôt avec lui, il sillonne la Méditerranée orientale 

(Grèce, Égypte, Liban, Syrie, Turquie). Sans argent, il va voyager en clandestin. Il sera aussi valet 

de chambre, photographe, autant de métiers qui lui permettent de sillonner les rives de la 

Méditerranée et de parcourir l'Europe. 

Panaït Istrati reste avant tout un être tourmenté et 

hypersensible. La France et sa littérature l'attirent: 

après un premier séjour à Paris en 1913, il s'établit 

trois ans plus tard en Suisse, où il soigne sa 

tuberculose, En 1921, à Nice, il tente de se suicider  

en s'ouvrant la gorge, convaincu d'avoir raté sa vie. 

Mais une lettre de lui atteint Romain 

Rolland.  Lorsque celui-ci en prend connaissance, il 

reconnaît en lui un authentique écrivain et 

l'encourage à canaliser la force littéraire. Rolland va 

pousser Istrati, lui donner confiance, le motiver, afin 

de l’amener à réaliser l’œuvre qu’il porte en lui:” je 

n’attends pas de vous des lettres exaltées,  j’attends 

de vous, des œuvres”.  lui écrit-il en 1922. Coup sur coup, de 1924 à 1926, vont paraître quatre 

recueils de récits : Kyra Kyralina (1924) ; Oncle Anghel (1924) ; Présentation des 

Haïdoucs (1925) ; Domnitza de Snagov (1926). Sa prose française rappelle les cadences et les 

formules des contes traditionnels de sa terre natale. 
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Par l'intermédiaire de son double romanesque, Adrien Zograffi 

(« Adrien le peintre », en grec), il entreprend de raconter son enfance 

en Roumanie. Marque du succès, Gallimard publie en 1927 La Famille 

Perlmutter (écrit en collaboration avec Josué Jéhouda), en 1928 Mes 

départs (épisode de la jeunesse d'Adrien). Nerrantsoula paraît en 1927 

(Éditions de France), Les chardons du Baragan (Grasset) en 1928. 

Les chardons du Baragan est sans doute l'œuvre qui illustre le plus 

parfaitement, tant par les thèmes que par l'écriture, ce que Panaït Istrati 

a apporté d'unique à la littérature française. 

Le Danube, les paysages et les villages des rives danubiennes, de 

l’embouchure (le confluent du Sireth avec le Danube), où il passe une 

partie de son enfance chez sa grand-mère, du Baragan, de Brǎila, 

occupent dans plusieurs de ses oeuvres une place considérable, 

symbolique du lien profond de l’écrivain avec cet espace impitoyable 

et fascinant. Ses œuvres sont imprégnés de la tradition populaire orale 

de son pays natal, émaillés de termes et de proverbes roumains. 

En 1927, Panaït Istrati découvre l’URSS avec l’écrivain grec Níkos 

Kazantzákis et publie dès son retour en France "Vers l’autre flamme" 

(1929) qui dénonce les abus du pouvoir soviétique. En 1930, il retourne 

en Roumanie où il écrit de nombreux articles pour la presse ainsi que 

des traductions de ses propres textes dans sa langue d’origine. En 1935 il meurt de la tuberculose 

dans un sanatorium de Bucarest. 

Toute l’œuvre d’Istrati, ainsi que les valeurs qui s’en dégagent, se constitue en fonction du contexte 

historico-sociologique établi dans les principautés danubiennes -Moldavie et Valachie. Lutter 

contre la médiocrité humaine, l’égoïsme, l’injustice, être libre et défendre la liberté voilà donc la 

philosophie d’Istrati. Conteur exceptionnel qui dévoile au fil de ses récits les histoires 

extraordinaires de ces héros - brigands révoltés passionnés et généreux, qui combattent au nom de 

la justice et de la liberté, tel fut Panaït Istrati un“ haïdouc de génie”.Dans le volume 

Correspondance 1919-1935 (Gallimard, 2019), 320 lettres réunies par Daniel Lérault et Jean Rière 

témoignent de la richesse de l’échange entre Panait Istrati, le haïdouk roumain et Romain Rolland 

le prix Nobel français de littérature 1915.Panait Istrati - routard céleste, éternel insoumis et conteur 

irresistibleil  fut un voyageur d'exception et demeure un compagnon de route envoûtant. Son génie 

est d’abord celui d’un homme qui a su rester fidèle à l’esprit de son enfance et de son adolescence. 

Rêveur insatiable de nouveaux horizons, Istrati avait pour bagage la littérature et pour flamme 

l'amitié vagabonde. Romancier fécond, conteur extraordinaire, personnage hors du commun à la 

personnalité intègre et courageuse, l’homme qui a considéré que la vérité portée par l’art ne peut 

être destinée qu’à “réaliser toujours plus de justice sur terre“ 

Maria Teodorescu, Beyrouth,2021 
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 Couleurs de femmes  

Elles ont longtemps été de muses et de modèles, d’icônes et 

d’héroïnes des œuvres des artistes masculins. Maintenant 

elles se racontent, et se rejoignent, en peinture... 

Au Liban, c’est à partir des années ‘50 que les artistes 

femmes ont commencé à émerger et ont joué un rôle non 

négligeable dans le développement de l’art moderne arabe. 

Elles s’y sont engagées, avec talent, avec passion, avec 

sincérité.Parmi ces pionnières, qui se sont lancées dans la 

peinture comme dans une grande aventure exploratoire, 

Marie Thérese Ammoun et Yvette Achkar, poursuivent  

cette quête de sens et de sensibilité dans l’art. 

Yvette Achkar 

Une artiste maître dans l’art de distribuer la couleur.Sous 

l’énergique pression d’une spatule, ces compositions 

relèvent un aspect tactile et visuel de transparence. Les 

couleurs sont les mots de sa poésie picturale et s’écrivent 

dans la liberté du geste et le rythme de la touche. Une 

technique singulière d'enduit de chaux, sublime couleurs 

et vibrations. Cette maîtrise est l'indéniable alchimie d'un 

savoir-faire que nous vous proposons de mieux découvrir. 

Travail, rigueur et plaisir sont les mots-maîtres de cette 

artiste à la gestuelle libre, spontanée et flexible, qui laisse 

jaillir ses variations chromatiques dans la répartition de 

l’éspace. 

Libérées du contenu réel, les couleurs se superposent, 

fusionnent dans une symphonie chromatique raffinée dans 

laquelle chacune fait vibrer ses propres émotions, sa 

propre vie, cristallisant la fugacité émotionnelle de la 

sensation éprouvée. 

Pour elle, une toile c’est un monde qui a son 

indépendance, en relation avec le reflet du réel. La nature 

n’est point pour elle un modèle, mais un point de depart. 

Pour l’artiste, l’art est une perpétuelle découverte de soi. 

 

https://www.facebook.com/CuvinteLila/photos/a.285717075237905/817769935365947/?__cft__%5b0%5d=AZV-Y54pruFVwsuDBdqAPetQ6N4l2BMSKweeZoJDPPNTu2Qq0G-8ON0fNqOLBO8bPNtB7SoJZgDfhmYwf4ZPshl7bihXra7T60sm5HIznLOztXJZvnL-B0xI0risescfqYX-87OV8VnjxqOtCTxE00dw&__tn__=EH-R
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 Marie Thérèse Ammoun 

Marie Thérèse Ammoun est une artiste au regard 

et à l’intelligence pénétrants. Finesse, sensibilité 

et souplesse se dégagent de ses toiles. Ce qui la 

fait agir, dans ses œuvres, c’est le sentiment, la 

nécessité psychologique et un don authentique. 

La poétique de l’imaginaire de cette artiste 

s’inscrit totalement dans la dynamique, une 

clarté primordiale qui fascine et émerveille par sa 

fraîcheur émotive. La cohérence de 

la peinture de Marie Thérèse Ammoun jaillit de 

la convergence de grandes lignes dynamiques à 

l’intérieur desquelles viennent s’inscrire les 

couleurs les plus fraîches et les plus subtiles d’un 

indicible lieu de l’ouvert dans le frémissement 

d’un passage. C’est le mystère de cette artiste à 

l’imaginaire sans borne, capable d’imposer le 

movement initial de la vie. Le concept de cette 

force creative est tout empreint d’universalité. 

La toile de l’artiste n'est plus le lieu où l'on 

simule une représentation de 

l'espace tridimensionnel en recourant à 

la perspective : elle reste un espace à deux 

dimensions, exactement comme la feuille de 

papier sur laquelle s'exprime l'écrivain. Ses 

œuvres sont originales, poétiques et pleines de 

créativité laissant ressortir des émotions, des 

sentiments et biensûr de la réflexion. 

 Maya Rizkallah, Beyrouth,2021 
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Mărţişor en Roumanie 

Une tradition - héritage des temps anciens 

 

La notion de tradition renvoie à l'idée d'un mouvement dans 

le temps,un dépôt culturel sélectionné, l'esprit durable d'une 

culture, d’une philosophie de vie. La tradition est un fait de 

permanence du passé dans le présent, une survivance à 

l'œuvre. Soit quelque chose d'ancien, supposé être conservé 

au moins relativement inchangé et qui, pour certaines raisons 

et selon certaines modalités, fait l'objet d'un transfert dans un 

contexte neuf. La tradition serait de l'ancien persistant dans du nouveau. Nous associons à la notion 

de tradition la représentation d'un contenu 

exprimant un message important, culturellement 

significatif et doté pour cette raison d'une force 

agissante, d'une prédisposition à la reproduction.  

Les Roumains savent perpétuer les traditions et 

sont fiers de celles ci. Les traditions sont une des 

forces de leur pays, de leur riche patrimoine.  

Le Mărţişor, une des traditions roumaines les plus 

representatives et les légendes remontent aux 

temps les plus anciens. “Mărţişorul” est une 

tradition héritée des Daces et des Romains. Le 

nom populaire du mois de mars – “mărţişor” - est 

d'origine latine (martius).  

Le 1er mars, le premier jour de l’ancien calendrier 

romain, on célébrait la fête de “Matroualia”.  

C'est le jour où se déroulaient les fêtes de Mars, la 

divinité des forces de la nature, du printemps et de 

l'agriculture (le dieu de la Guerre se vénère 

paradoxalement et comme protecteur de la 

vegetation). Chez les anciens thraces Marsyas 

Silen était la divinité qui avait inventé la flûte et 

qui était liée à la terre materne et à la végétation. 

Les fêtes de printemps, des fleurs et de la fertilité 

de la nature avaient lieu en son honneur. 
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Des découvertes archéologiques montrent que le premier jour du printemps était célébré même il 

y a quelques millénaires. Nos ancêtres, les Daces confectionnaient des amulettes de printemps 

pendant l’hiver – de petites pierres rouges et blanches sur un fil – qu’ils portaient après le 1er mars. 

Elles symbolisaient la fertilité et la beauté. On les portait jusqu’à ce que les arbres fleurissaient, 

puis on les suspendait sur les branches. Entre le 1er et le 9 mars, le pendentif offert aux filles et 

aux femmes - suggère la victoire du printemps dans la guerre contre l'hiver. Dans les villages 

roumaine, on met le “mărţişor”dans un arbre fleuri ou dans les branches des cerisiers, des pruniers 

etc.  A la fin du 19e siècle, les parents donnaient un “mărţişor” aux enfants, avant l’aube. Tout 

comme dans l’antiquité, c’étaient des pièces de monnaie attachées par un fil à la main, au cou ou 

portées comme des broches. Le moment où l’on renonçait au “mărţişor” marquait la transition de 

l’hiver au printemps.  

                                       Vive le Mărţişor, vive le printemps! 

Randa Kanj 

http://www.romania.co.nz/ro/martisor.php 

http://www.tln.schulnetz.org/ru/subprojects/articles/martisor.html 

http://beaulieu.free.fr/symbolisme/mythologie/mars.html 
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Roumanie - un phare culturel 

Célébrons la Francophonie et 

réaffirmons les valeurs partagées 

 

Le 20 mars 2021, les 274 millions de 

locuteurs francophones dans toute leur 

diversité et les amoureux de la langue de 

Molière répartis aux quatre coins de la 

planète, célèbrent la Journée internationale 

de la Francophonie. 

La Francophonie réunit, en effet, toutes les 

conditions pour devenir un des acteurs 

majeurs de la diversité Culturelle. Une 

présence planétaire, répartie sur les cinq 

continents. Une expérience de la pratique 

multilatérale très rodée depuis des années. Un 

réseau d'institutions partenaires très étendu, 

incluant notamment les organisations 

représentatives des grandes aires 

géoculturelles hispanophone, lusophone, 

arabophone, anglophone. Le fait pour la 

francophonie d'être elle-même un laboratoire 

de la diversité puisqu'elle présente la 

particularité de décliner dans une langue 

unique une pluralité de cultures sans 

équivalent dans aucune des grandes autres 

aires linguistiques. Au sein de la 

communauté francophone coexistent des 

cultures asiatiques, arabes, nord-américaines, 

caraïbes, africaines, européennes qui 

concourent à en faire une exceptionnelle 

mosaïque. 

La Francophonie tient  compte des mutations 

historiques et des grandes évolutions 

politiques, économiques, technologiques et 

culturelles qui marquent le XXIe siècle pour 

affirmer sa présence et son utilité dans un 

monde respectueux de la diversité culturelle 

et linguistique, dans lequel la langue 

française et les valeurs universelles se 

développent et contribuent à une action 

multilatérale originale et à la formation d’une 

communauté internationale solidaire. La 

Francophonie, consciente des liens que crée 

entre ses membres le partage de la langue 

française et des valeurs universelles, et 

souhaitant les utiliser au service de la paix, de 

la coopération, de la solidarité et du 

développement durable, a pour objectifs 

d’aider : à l’instauration et au développement 

de la démocratie, à la prévention, à la gestion 

et au règlement des conflits, et au soutien à 

l’État de droit et aux droits de l’Homme ; à 

l’intensification du dialogue des cultures et 

des civilisations ; au rapprochement des 

peuples par leur connaissance mutuelle ; au 

renforcement de leur solidarité par des 

actions de coopération multilatérale en vue 

de favoriser l’essor de leurs économies ; à la 

promotion de l’éducation et de la formation.  
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La langue française constitue aujourd’hui un 

précieux héritage commun qui fonde le socle 

de la Francophonie, ensemble pluriel et 

divers. Elle est aussi un moyen d’accès à la 

modernité, un outil de communication, de 

réflexion et de création qui favorise 

l’échange d’expériences. 

Historiquement francophile, la Roumanie, 

pays latin, est souvent considéré comme la 

petite sœur de la France. Elle est considerée 

miroir de la francophonie en Europe centrale, 

souvent décrite comme un îlot de latinité dans 

un monde slave. En matière de Francophonie, 

cela la prédispose à être le plus francophile 

des pays de la région.  La position 

géographique périphérique du pays à  ses 

voisinages ont conduit à une évolution isolée 

de la langue roumaine de toutes les autres 

langues néolatines. Les contacts linguistiques 

qui en découlent lui ont imprimé un aspect 

différent par rapport aux autres langues-

sœurs et un caractère dissymétrique par 

rapport aux autres langues. 

Il faut remonter au XVIIIe siècle pour  voir 

l’introduction du français comme discipline 

obligatoire pour l’aristocratie roumaine et 

constater la présence de secrétaires français 

auprès des princes de Moldavie et de 

Valachie.  Un premier consulat français est 

établi à Bucarest en 1795. Au XIXe siècle, les 

voyageurs roumains en France y ramènent les 

valeurs libérales de la révolution française, 

qui vont faire florès au milieu du siècle. Les 

historiens Jules Michelet et Edgar Quinet, 

entre autres, promeuvent l’unification et 

l’indépendance des principautés de Valachie 

et de Moldavie, une position que soutient 

Napoléon III lors de la Conférence de Paris 

de 1856. 

Puis, les élites moldo-valaque  sont séduites 

par les idées diffusées par les Français après 

la Révolution, et y voient la matrice 

émancipatrice d’une future nation roumaine 

indépendante. 

Autant l’élite politique que la correspondance 

de personnalités culturelles comme Georges 

Enesco ou Vasile Alecsandri attestent de la 

maîtrise de la langue française et d’une 

francophilie indéniable dans la société 

roumaine.  

Vasile Alecsandri a vécu en France, à Paris 

entre 1848 et 1850. Après 1855 et 

l'avènement d'une Roumanie unifiée, il est 

nommé ministre des affaires étrangères et 

mène plusieurs missions en Europe. En mai 

1878 se déroulent à Montpellier les premières 



 

124 
 

ORIENT ROMANESC 

grandes Fêtes latines organisées dans la 

mouvance de la renaissance d’oc. Comme 

pour toute rencontre d’inspiration 

félibréenne, et dans le souvenir des Jeux 

floraux du Moyen Âge, un grand concours de 

poésie est organisé. Cinquante-six poètes de 

langue latine concourent pour le choix du 

“Chant du Latin”, destiné à devenir l’hymne 

identitaire de la latinité.  

Parmi eux, trois auteurs de langue roumaine 

enverront des textes, une écrivaine anonyme 

de Tîrgu-Mures, un certain Romulus Scriban 

et Vasile Alecsandri.  

Le poème d’Alecsandri, “Chant de la gent 

latine” - est couronné et largement diffusé 

dans la presse de l’époque, de Turin à New 

York en passant par Bogota. Cet honneur 

montpelliérain rencontre un écho important 

dans la jeune Roumanie, dont l’indépendance 

n’a été reconnue qu’un an plus tôt, et qui 

bénéficie ainsi d’un éclairage mondial.  

Des liens profonds se tissent dès lors entre les 

intellectuels roumains et français.  "Le nom 

d'Alecsandri est inscrit dans le ciel des bons 

génies de Provence, comme il l'est au 

panthéon des plus pures gloires latines et des 

immortels fondateurs de la nationalité 

roumaine" ( Lettre de Frédéric Mistral à 

Pauline Alecsandri, 12 septembre 1890.) 

Décoré de la médaille d'argent du 

conservatoire de Vienne, c'est à Paris que 

s'établit le jeune  George Enesco en 1895 

pour poursuivre ses études musicales au  

Conservatoire de musique de Paris de 1895 à 

1899,  il étudie la fugue le contrepoint et 

l'harmonie avec Ambroise Thomas, 

Théodore Dubois, Massenet et André 

Gédalge. Il suit les cours de violon de Martin 

Marsick, et obtient le premier prix en 1899. Il 

commence alors sa carrière de violoniste 

virtuose. 

Géographiquement éloignée et sans liens de 

subordination particuliers avec la France, on 

peut véritablement considérer la langue 

française comme une « langue de cœur » en 

Roumanie. La relation entre les deux pays est 

à son apogée durant l’entre-deux guerres, une 

époque où on surnomme Bucarest le « Petit 

Paris » et où la capitale roumaine est le 

premier client étranger de l’édition parisienne 

tandis que des investissements français sont 

effectués en Roumanie. Au niveau culturel, 

les échanges sont encore plus nourris et 

nombre d’intellectuels roumains viennent 

fleurir la culture française, à l’image d’Elvire 

Popesco, de Mircea Eliade, de Tristan Tzara, 

d’Emil Cioran ou d’Eugène Ionesco, parmi 

tant d’autres. La langue française devient la 

langue d’expression de leur génie. 

La Roumanie est un pilier de la francophonie. 

https://www.erudit.org/fr/revues/ps/1997-v16-n1-ps2489/040051ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/ps/1997-v16-n1-ps2489/040051ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/ps/1997-v16-n1-ps2489/040051ar.pdf
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Sur le plan institutionnel, la Roumanie 

s’enorgueillit d’avoir su faire de la 

francophonie une histoire de succes, c’est une 

francophonie choisie, rayonnante. Et les 

institutions majeures de la francophonie ont 

choisi la capitale roumaine comme quartier 

général pour être représentées dans 

l’ensemble des pays de l’Europe centrale et 

orientale. L’Organisation internationale de la 

francophonie (OIF) a implanté à Bucarest son 

bureau régional pour les pays d’Europe 

centrale et orientale. C’est dans le domaine de 

l’éducation que la francophonie marque des 

points forts en Roumanie, même si l’anglais 

reste en tête du choix des Roumains. La 

francophonie est aussi un atout pour le 

rayonnement de la Roumanie à l’étranger. 

Roumanie est  ouverte sur le monde et la 

Francophonie. Pour la Roumanie, la 

Francophonie représente une opportunité de 

rétablir des liens historiques, culturels, 

diplomatiques, académiques et économiques 

non seulement avec les pays fondateurs de 

l’Union européenne, mais aussi avec d’autres 

pays du monde. 

L'immense espace littéraire francophone est 

devenu  le laboratoire de la culture post-

moderne du vingt et unième siècle.  La 

littérature francophone forment un immense 

corps littéraire Mondial. Le nombre et la 

valeur des écrivains français d'origine 

roumaine sont impressionnants.  

L'exil linguistique des écrivains tels: Elena 

Văcărescu (Hélène Vacaresco), Tristan 

Tzara, Panaït Istrati, Emile Cioran, Mircea 

Eliade, Eugène Ionesco, Virgil Gheorghiu, 

Vintilă Horia, Benjamin Fondane, Isidor 

Isou, Gherasim Luca, Dumitru Tsepeneag, 

Paul Goma, Bujor Nedelcovici, Georges 

Astalos, Matei Vişniec a apporté au 

patrimoine francophone du XX-ième siècle 

un pilier soutenant tout un pan de la 

modernité. Fusion des langues et des 

cultures, les œuvres littéaires frncophones 

représentent le dialogue des sources qui s'y 

réunissent.  Aujourd'hui, les écrivains 

francophones nous apprennent à conjuguer la 

mondialisation avec la diversité plutôt 

qu'avec l'uniformisation. 

“La francophonie est une maison pas comme 

les autres, il y a plus de locataires que de 

propriétaires”. Tahar Ben Jelloun (Maroc) 

Dr. Ali Cheaito, Lille, 2021 
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         La librairie Kyralina - un lieu chaleureux de vie et de culture 

Une librairie pour moi est un lieu indispensable dans une ville,un refuge intellectuel  Un 

haut lieu de la vie littéraire. Si une ville n’a pas de librairie, c’est une ville qui ne va pas beaucoup 

bouger déjà. C’est le lieu d’abord où les gens se rencontrent, on peut trouver les livres qu’on veut, 

donc c’est vraiment un lieu de passage et de culture important.  

Kyralina, la librairie française de Bucarest a ouvert ses portes le 23 novembre 2012, en plein centre 

de Bucarest, à l’ombre d’un vieux cerisier. Elle a été fondée par Sidonie Mézaize et Bruno Ménat, 

lauréats de la Bourse “Libraire”de la Fondation Lagardère. Le 1er octobre 2015, Kyralina a 

déménagé dans un nouvel espace, plus grand et lumineux situé Rue Biserica Amzei n°10, à 

quelques pas de l’Ambassade de France. 

L’unique librairie française en Roumanie, Kyralina est une librairie  généraliste, disposant d’un 

fonds de 5000 titres répartis environ à 30% en littérature, 30% en SHS et en art et 40% en littérature 

jeunesse. Elle dispose également de livres consacrés à la Roumanie ainsi que quelques ouvrages 

en roumain, d’un rayon cuisine, BD et romans graphiques, FLE et méthodes de langues, 

parascolaire, papeterie, presse, jeux et carterie. Les auteurs classiques, tout comme les derniers 

prix littéraires et les auteurs contemporains sont représentés. La librairie s’attache à mettre en avant 

l’actualité éditoriale française, en particulier le catalogue des éditeurs indépendants. 

Le nom Kyralina est une référence à Panaït Istrati, auteur  roumain de langue française, et à son 

personnage Kyra Kyralina. Cet auteur, qui représente un pont littéraire entre la France et la 
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Roumanie, était également un humaniste, épris de liberté et de voyage, un citoyen du monde. 

Kyralina est à son image. Choisir ce nom pour la librairie, c’était donc à la fois un clin d’œil et un 

état d’esprit, La librairie est un  acteur culturel affirmé un véritable lieu culturel avec sa 

programmation  de débats et de rencontres, ses séances de dédicaces, et l’organisation annuelle de 

prix littéraires. Distinction, valorisation culturelle et logique commerciale s’entremêlent ici pour 

définir sa posture. En plus, on rencontre une super équipe dans un lieu calme, accueillant,  agréable 

et raffiné. À visiter à tout prix à Bucarest. 

Dr. Ali Cheaito 

 

https://books.openedition.org/bibpompidou/1519?lang=en#tocfrom2n5
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        Le Printemps des Poètes 

     Édition 2021 - Le Désir 

Le 21 mars, Journée mondiale de la 

poésie 

Après L’Ardeur, La Beauté et Le Courage, voici 

venu le Printemps du Désir…Le désir nous relie 

aux étoiles. Tout droit tombé des astres et des 

regrets latins : desiderare qui vient de sidus, 

sideris. Comme un ciel étincelant d’absences. 

Une aimantation vitale. Un souhait ancestral, 

jamais élucidé, jamais rassasié, jamais exaucé. 

La poésie, c'est instaurer un nouveau rapport 

entre les mots et le monde, les mots et les 

choses, l'homme et le monde. Mais la poésie, 

c'est quoi? Quelle est cette chose indéfinissable 

qu'est la poésie?  La poésie est l’art le plus 

complet. C’est le langage le plus expressif  qui 

passe par les sens pour aller jusqu’à l’âme. 

c’est la réalité qui comprend l’existence et 

cette essence de vie qui frémit au fond de 

nous. La poésie c’est la création de langage. 

Créez du langage et vous serez poète, un point 

c’est tout. Les poètes ce sont des gens qui 

travaillent sur les mots et qui les maintiennent 

en vie alors que les mots dans la vie 

quotidienne, dans la conversation quotidienne 

s’endorment. Il y a une certaine musique, un 

mouvement, une respiration dans le vers, dans 

le langage. C’est des rêves de bonne qualité 

c’est l’art de rêver et de faire rêver aussi. Dans 

le fond la poésie est un fluide qui ne s’échange 

qu’entre poètes mais tout le monde est 

poète. Elle est plus le résultat d’une 

transpiration de l’âme, que d’une réflexion 

profonde. Et pour vous, c'est quoi, la poésie ? 

Lyn Nassar, Beyrouth,2021 

https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2021
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