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Libertatea creatoare 

( Îşi merită viaţa, libertatea, acela numai ce zilnic şi le 

cunoaşte neîncetat. - Goethe) 

Tendința spre libertate este una dintre cele mai puternice 

necesități interioare ale omului, este nobilă și absolut 

firească. În realizarea libertății, oamenii văd șansa de a-

și asigura o existență sigură și independentă, de a 

construi o viață de confort și fericire. Conceptul de 

„libertate” poate fi găsit în diferite epoci istorice. A 

ocupat mintea multor gânditori ai istoriei, a fost folosit 

de personalități religioase și politice în apelurile către 

umanitate.  Libertatea este un concept abstract, a cărui 

definiție nu este evidentă. Noțiunea este în general 

asociată cu facultatea ființei umane care îi permite să 

întreprindă sau să desfășoare o acțiune după propria 

voință. 

Din secolul al XVIII-lea, libertatea a început să fie combinată cu alte facultăți sau abilități, precum 

justiția și egalitatea. Această schimbare socială a avut loc în același timp cu dezvoltarea de noi 

forme de organizare a societății și apariția unor regimuri politice nevăzute anterior. O ființă liberă 

nu este atașată coercitiv de voința celorlalți. Libertatea garantează respectul prin voință individuală 

și apără că fiecare individ trebuie să fie responsabil pentru acțiunile sale. La rândul său, 

libertinismul este libertate absolută care duce la confuzie / dezordine socială. Libertatea 

individuală, pe de altă parte, trebuie protejată de stat. Nimeni nu poate împiedica libertatea 

altora; în caz contrar, autoritățile competente vor trebui să acționeze pentru a pedepsi persoana 

responsabilă. O altă analiză a libertății este asociată cu subiecte psihologice sau 

metafizice. Substanța libertății, într-un fel, nu poate fi afectată niciodată, deoarece există în 

interiorul fiecărei persoane (a gândi sau a simți). Libertatea este un principiu esențial al organizării 

noastre politice și sociale, rodul unei lungi cuceriri 

 Libertatea în Antichitate – “Principiul fundamental al 

guvernării democratice este libertatea. Iată ce obișnuim 

să spunem, sub pretextul că în acest singur regim am 

împărtășit libertatea. Se spune că acesta este scopul 

oricărei democrații. Unul dintre semnele libertății trebuie 

condus și guvernat la rândul său. Un semn al libertății 

este să-ți conduci propria viață după cum consideri 

potrivit.” (Aristotel, Politică , secolul IV  î.Hr.) 

Libertatea în epoca Iluminismului - “Prima stare pe care 

omul o dobândește prin natură și care este considerată cea 
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mai de preț dintre toate bunurile pe care le poate poseda, este starea de libertate; el nu se poate 

schimba pe altul, nici nu se poate vinde, nici nu se poate pierde; pentru că în mod firesc toți oamenii 

se nasc liberi, adică nu sunt supuși puterii unui stăpân și nimeni nu are dreptul de proprietate asupra 

lor. În virtutea acestei stări, toți oamenii derivă din natură însăși puterea de a face ceea ce consideră 

potrivit și de a dispune de acțiunile și proprietățile lor după cum consideră potrivit, cu condiția să 

nu acționeze împotriva legilor guvernului la care s-au supus”. (Jean le Rond d'Alembert și Denis 

Diderot, „Libertatea”, Enciclopedia, 1751). 

Libertatea este o noțiune cheie în filozofie. Este 

definită, negativ, ca absența constrângerii; pozitivă ca 

starea celui care face ceea ce vrea. Libertatea este 

surprinzător un concept destul de modern, deoarece 

grecii au vorbit puțin despre asta, considerând că 

omul ar trebui să reflecte mai degrabă cosmosul decât 

să-și asculte propriile aspirații. Modernii, începând cu 

Kierkegaard, apoi Heidegger și Sartre, au făcut din 

libertate o reflectare centrală a filozofiei, așa cum 

mărturisesc celebrele citate despre libertate. 

Întrebarea principală este cea a definiției și a dovezii 

libertății, justificând „ sentimentul viu și intern” 

(Descartes) pe care îl avem de a fi liberi și care se 

găsește în fiecare om. Pentru a defini libertatea, este 

suficient să se dea o descriere adecvată: 

- La nivelul superior, libertatea este identificată cu 

spontaneitatea tendințelor. Omul este liber atunci 

când își poate realiza dorințele (Epicur). Dar unele 

tendințe sunt dăunătoare și noi natural luptăm împotriva lor. Prin urmare, spontaneitatea nu poate 

consta în ascultarea pasiunilor. 

- La nivelul conștiinței, libertatea este definită de posibilitatea alegerii. Pentru a exista o alegere, 

trebuie să existe mai multe motive, mai multe posibilități de acțiune.  

- În sensul deplin, libertatea este o realizare voluntară, justificată de cel mai mare număr de motive. 

Pentru că acțiunea noastră nu este atunci doar expresia unei alegeri personale, ci a unei alegeri 

capabile să fie justificate rațional în ochii tuturor. După Platon și Spinoza, Kant a dat toată 

amploarea raționalismului libertății: acțiunea este liberă atunci când conștiința este determinată 

„împotriva” dorințelor sensibile, conform unui principiu rațional. 

- Libertatea nu este practic ceea ce facem, ci modul în care o facem. Libertatea este o atitudine a 

omului care se recunoaște în viața sa, care aprobă istoria lumii și a evenimentelor. Acesta este 

motivul pentru care libertatea constă adesea în  „schimbarea dorințelor cuiva decât a ordinii lumii” 

(Descartes). La o astfel de concepție (cea a stoicii) s-au întors modernii (Sartre, 

Kierkegaard); omul devine liber atunci când ia parte la evenimentele din timpul său iar libertatea 

este dovedită prin realizare, atunci când omul își atinge destinul lucrând în loc să îl supună.  

https://irdvple3r6jo6ejqecbqjv43im-jj2cvlaia66be-la-philosophie-com.translate.goog/changer-ses-desirs-plutot-lordre-du-monde-descartes
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Cu Spinoza, libertatea,nu este atât de imposibil de 

dobândit. Pentru a avea acces la libertate, omul trebuie 

să se determine să acționeze și să gândească. Pentru 

aceasta, el trebuie să se aplice rațiunii sale, să decidă 

ce este bun și util. Când rațiunea sa determină acțiunea 

sa, atunci supunerea față de pasiuni este redusă, 

diminuată. Libertatea este ceva de dobândit, o stare de 

atins, “ceva ce trebuie cucerit de minte”.(Kant: Critica 

rațiunii pure) 

O idee produsă de rațiune, implică noțiunile de 

responsabilitate morală, etică, astfel încât viața 

comunității să fie posibilă.  Omul este și devine ceea 

ce face, adică devine actele pe care le îndeplinește și 

pe care le-a ales în mod liber, deoarece nu este 

determinat de orice natură. Este absolut liber. Dar 

această libertate implică următorul fenomen: din 

moment ce este liber, alegerile sale sunt și ele libere, el 

este, prin urmare, responsabil pentru ceea ce este în 

fața lui și în fața altora. Existențialismul îl face pe om 

creatorul propriei sale existențe. Dar această libertate are un preț: responsabilitatea: dacă omul este 

liber, el este responsabil pentru acțiunile sale, pentru alegerile sale. Prin urmare, aceasta impune 

problema eticii, a datoriei, a limitei care nu trebuie trecută. Prin urmare, libertatea și etica merg 

împreună: a fi liber înseamnă a fi absolut responsabili pentru ceea ce suntem și ceea ce facem. Un 

postulat practic care permite configurarea ideii morale, capacitatea de autodeterminare. 

Într-un eseu, François Mauriac a scris: “Ce qui 

s’appelle un homme fait s’obtient au prix de quelles 

mutations!” Această afirmaţie este plină de o 

semnificaţie mult mai adâncă. În adevăr, omul 

obişnuit cu cultura, de-a lungul evoluţiei ei, a fost şi 

este o fiinţă mutilată, prizonierul unor principii 

impuse de alţii, sau sclavul unor libertăţi iluzorii, care 

nu sunt decât tarele sale psihice.  

În accepţia curentă, omul liber este acela care poate 

să-şi facă viaţa cum doreşte el. Dacă a fi liber nu 

înseamnă a fi supus niciunei constrângeri, libertatea 

nu este incompatibilă cu a fi supus legilor? Într-

adevăr, noțiunea de drept nu se referă la toate 

constrângerile din care nu putem scăpa, indiferent 

dacă aceste constrângeri sunt de natură naturală sau 

socială. Ființa umană, ca ființă naturală și ca persoană, 

membru al societății, este supusă unor influențe 
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externe de netrecut care exercită un control 

permanent și omniprezent asupra acțiunilor sale. Cu 

toate acestea, ne afirmăm libertatea, o revendicăm, 

luptăm să o păstrăm. Este pură iraționalitate? Există 

un determinism natural universal care face iluzorie 

orice afirmare a libertății acțiunilor umane în 

lume? Există o condiționare socială care face inutilă 

orice pretenție pentru libertatea individuală în 

societate? Dar ce posibilităţi are, în general omul 

mediu, de a-şi construi propria lui cale, ce direcţie 

poate să aleagă, care să-l conducă realmente spre 

libertatea lui? În el se pot descoperi, nemodificate, 

toate pornirile cu care s-a născut:libertatea lui poate 

consta în a dezvolta la maximum aceste porniri.Iată 

oameni care se unesc într-un strigăt formidabil, 

pentru a cere pământului sau cerului libertatea de a fi 

robii propriilor lor vicii, sau sclavi viciilor altora. 

Libertatea înţeleasă în modul acesta instinctiv devine 

o autodistrugere,ea este dominată de dezideratele 

noastre, este subordonată tuturor rătăcirilor, tuturor preferinţelor, sentimentalismului şi confuziei. 

Adevărata libertate nu poate fi condiţionată de nimic, nici chiar de virtuţile noastre. Nici principiile 

nu pot anula adevărata libertate a omului, tocmai fiindcă aceasta nu depinde nici de ele, nici de 

preferinţe. Spinoza spunea că libertatea nu este recompensa virtuţii, ci virtutea însăşi. Dacă 

activitatea noastră nu se justifică prin ea însăşi, ea nu este liberă. Putem realiza lucruri măreţe, şi 

ca sclavi, dar nu prin aceasta ne-am câştigat 

libertatea.                                                                                         

Trebuie să înţelegem prin libertate altceva decât se 

înţelege în mod obişnuit. Putem defini foarte general 

libertatea ca momentul în care scăpăm de sistemul de 

condiționare a lumii în care ne aflăm. Libertatea nu 

este un fel de dat psihologic comun. Ca regulă 

generală, nu suntem în nici un fel liberi, deoarece 

acționăm în conformitate atât cu criteriile reale cât și 

simbolice ale lumii în care ne aflăm. În opoziţie cu 

această concepţie, care a dominat Occidentul, 

Orientul şi toţi asceţii de pretutindeni au profesat o 

mutilare tot atât de mare a persoanei omeneşti, 

renunţarea la ceea ce este viaţă, încercâd să 

comprime, să ignore viaţa. Pe de o parte, o libertate 

insuficientă sau una anarhică, dacă se reduce numai 

la atât, îngăduie dezvoltarea omului pe linia 

deficienţelor lui; pe de altă parte, tehnicile ascetice 

anihilează o faţă care este tocmai viaţa de zi cu zi. 
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 În ambele cazuri ne aflăm în faţa unui tip de om 

incomplet. Incomplet, fiindcă instaurează printr-o lipsă 

de libertate sau o libertate rău înţeleasă însuşi regnul 

imperfecţiunii. Incomplet pentru că ucide însăşi viaţa.În 

primul caz este vorba despre un viciu dezlănţuit, în al 

doilea vorbim despre un viciu mort, dar odată cu viciul a 

murit şi virtutea. Care poate fi atunci, speranţa şi viitorul 

nostru, omul ideal? Unde este omul? Acel tip de om 

arhetipul pe care să- l urmărim a realiza în fiecare din noi, 

pe cât putem, cu toate eforturile noastre? Grecii au avut 

ideea de om concretizată în erou şi înţelept. Socrate şi 

Ahile, iată oamenii ideali ai vechii Hellade.Înţeleptul, fiind o realizare pur umană, terestră. Eroul, 

tipul ideal, zeul, mai puternic decât Hercule şi Ahile, dotat cu forţe mult mai vaste, subordonat mai 

puţin contingenţelor faptelor. Zeus, stăpânul lumii nu era un înţelept, ci un erou. El participa la 

lupte şi le influienţa, nu după înţelepciune ci după preferinţe.  

Occidentul a mai avut de asemenea două tipuri ideale de 

om: sfântul şi eroul. Evul Mediu chiar a admirat aceste 

două tipuri atât de diferite şi le-a fuzionat – cavalerul. 

Ordinele cavalereşti, îmbinau hibrid, seninătatea 

sfinţeniei şi impetuozitatea eroismului. Poate a fost 

singura aventură de a descoperi omul ideal complet. 

Astăzi omenirea nu mai are un tip de om ideal, cavalerul 

şi sfântul nu mai pot aparţine prezentului. Singurul tip 

care se mai poate impune este eroul. Dar un erou care nu 

va mai fi înscris în legendele popoarelor…  

În aceşti oameni ideali creaţi în trecut vom recunoaşte un element tragic, care face din viaţă o 

dramă. Sfântul părăseşte provocările vieţii iar eroul, acel războinic adevărat, ucide şi este ucis.Şi 

am venerat cel mai mult pe cei care au murit, fie prin eroism sau prin sfinţenia lor. Cei mai străluciţi 

oameni sunt martiri care şi-au sacrificat viaţa pentru triumful unei idei sau au fost ucişi de duşmanii 

lor. Este o putere neobişnuită, o majestate în gestul lor. Aceasta reprezintă un caracter tragic, tipul 

de om care a fost idealul întregii omeniri a crescut sub aripile morţii. A murit pentru o idee – 

aceasta face din moarte un ideal şi din viaţă o povară. Grecii au avut idea de perfecţiune a vieţii 

dar în mod inexplicabil a fost amestecată cu elemente 

confuze de moarte. Sfinţii şi eroii sunt exemple alese 

ale umanităţii,dar ei nu pot constitui idealul nostru de 

viaţă pentru fiecare dintre noi. Nu printre ei putem găsi 

omul ideal care să ajungă la plenitudinea vieţii lui, într-

o continuă creştere. Realizarea unui om obişnuit, 

perfecţiunea şi creşterea lui trebuie să fie naturală şi în 

armonie cu propria lui fiinţă şi natură.Idealul morţii 

este o deviaţie. Cultura, spunea Gugliemo Ferrero este 

diminuarea sentimentului de teamă. Omul care nu se 
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teme este un om puternic. Libertate, putere, ştiinţă, nu 

sunt decât trei nume ale unei aceleaşi entităţi: 

spiritul.Cultura va impune, sperăm, prin luciditatea 

spiritului ştiinţific tipul de om creator, constructorul 

propriei lui fiinţe, şi prin aceasta, al întregii 

omeniri.Astfel se va putea realiza un alt tip de om 

ideal, pe care l-a căutat omenirea  şi pe care l-a 

exprimat în chip divers. Spiritualitate îmbinată cu 

ştiinţă, adică un mod de depăşire a mediului, un raport 

între realitatea  interioară şi cea exterioară. Acesta va 

fi omul care conştient va căuta să se aşeze deasupra 

faptelor, deasupra ideilor, deasupra oricărei condiţii. 

Ideile ca şi faptele sunt valabile atâta vreme cât 

funcţiunea lor înlesneşte o amplificare şi o creştere a 

omului şi a omenirii. Mijloacele de a înălţa persoana 

umană nu pot fi găsite decât printr-o dragoste de viaţă, 

de înţelegere a ei, a frumuseţii, a spiritualităţii şi o 

voinţă continuă de a contribui la desăvârşirea ei. Alain 

Badiou, ne explică locul filosofiei în raport cu cele 

patru condiții ale artei, științei, politicii și iubirii.   

Filosofia „ încearcă să propună o orientare în gândire, o orientare în existență”. Augustin ne spune 

în confesiunile sale: “Nu ştiu eu însumi tot ceea ce sunt”. Este un adevăr valabil pentru toţi 

oamenii. Nu cunoaştem rezervorul imens de energii ascunse în străfundurile fiinţei noastre şi care 

explorat şi pus în valoare ar putea să ne schimbe viaţa. Omul modern încă se crede un fel de zeu, 

posesor al unor forţe extraordinare, uită că este 

plămădit şi din slăbiciune, că mai are încă multe taine 

de învăţat. Acest decalaj între ceea ce poate, ce face 

şi ce ştie, este cauza tuturor dezastrelor care s-au 

abătut asupra lumii. Trebuie să recunoască, mai are 

mult de învăţat, unui itinerar anevoios și foarte 

nuanțat pe drumul spinos al adevărului  şi trebuie să 

aibă un ideal pe măsura puterilor sale colosale pe care 

le poate atinge prin ştiinţă şi înţelepciune. Preferând 

o gândire deschisă, prin acordul aspirațiilor ființei cu 

frumusețea acestui plan existential, întotdeauna va 

exista o evoluție și o creștere care marchează etapele 

unei transformări : pentru a se construi permanent, 

omul trebuie să-şi impună un efort continuu unde să 

asocieze  iubirea și adevărul.   

Filosoful Robert Redeker în cartea sa „Santinelele 

umanității”, spune că, “eroismul este un sprint, 

sfințenia o cursă pe distanțe lungi. Nimeni nu poate 
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fi eroic pe termen lung, nimeni nu poate fi sfânt decât în el". 

Eroismul este o fulgurare. Sfințenia un drum lung de creastă” 

Aceste două comportamente umane se reunesc prin simplul fapt că 

constituie culmile umanității, eroii și sfinții fiind cei mai înalți pe 

care îi generează specia noastră. Pe de o parte, ambele se disting 

prin fidelitatea față de o cerință absolută și prin abandonul de sine, 

dezinteresul. Aceste două trăsături semnifică libertatea. Ce este să 

fii liber? Aceasta: să te împotrivești, dorințelor tale, să ai control 

asupra lor, să le lepezi. A fi liber înseamnă a renunța la sine pentru 

a se supune la ceea ce ne înalță, ne crește, a se sacrifica la ceea ce 

nu este doar individual. A fi liber, practic, înseamnă a fi capabil să 

scapi de sinele egoist, cel pe care Pascal îl condamnă. Sfântul și 

eroul sunt prototipurile libertății. Pe de altă parte, ambii își înscriu 

sacrificiul într-un lanț transistoric, cu alte cuvinte o tradiție. Lanțul 

acesta din când în când alcătuieşte o poveste. 

Un mare ideal, chiar dacă nu 

poate fi atins complet niciodată, este necesar omului. Este 

preferabil un om cu un ideal grandios decât un om încadrat 

într-o certitudine comodă. Un asemenea ideal are urmări mult 

mai importante în viaţa noastră decât au faptele imediate. 

Ceea ce ne-a lipsit nu au fost idealurile ci grandoarea, 

profunzimea acestor idealuri. De fapt suntem atât cât voim să 

fim, nu ne imaginăm într-un mod constructiv ceea ce putem 

fi. De aceea vegetăm, prizonieri ai unei vieţi inconştiente. 

Venim în lume prin umanitate, trăim prin ea, avem datoria să 

o înţelegem, funcţia ei, să o respectăm şi eventual să o 

îmbunătăţim, să o înfrumuseţăm. Omul are posibilitatea prin 

libertatea spiritului, care este puterea lui, să-şi dobândească un loc important în Univers putând să-

şi construiască o existenţă mult mai amplă, mai semnificativă în armonie cu natura. El poate deveni 

un creator care se construieşte pe sine şi apoi creează lumea în jurul său.  Omul creator, Homo 

creator, iată un ideal măreţ. Fiecare Om este chemat să se creeze 

singur, prin libertatea lui. Bergson a vorbit despre o evoluţie 

creatoare, despre o libertate creatoare. Semnificaţia existenţei 

unui om fiind imaginea operei create. Omul liber în interiorul lui 

îşi construieşte propria existenţă, funcţia lui în Univers. Prin 

faptele lui construieşte destinul, îşi creează destinul. Important nu 

este numai să fii liber, ci ca această libertate să fie creatoare 

pentru tine şi pentru toţi, să-ţi atribuie un rol funcţional în întreg 

mecanismul existenţei. Acest ideal nu poate fi întrevăzut decât pe 

marile culmi, acolo unde Omul se întâlneşte cu Cerul. De mii de 

ani, omul şi-a căutat destinul în astre, s-a amăgit cu tot felul de 

interpretări.  
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Este convins că poziția planetelor și a constelațiilor în 

momentul nașterii ne determină personalitatea şi 

destinul. Astrologia susține că relaționează omul cu 

așa-numitul său cer nativ. Astrologia nu este o artă 

divinatorie, ci o disciplină ale cărei reguli sunt aplicate 

cu respect pentru cunoștințele tradiționale. De ce ne-ar 

influenţa? Pentru că trăim într-un univers care vibrează 

constant, ne spune astrologul. Toată materia creată 

vibrează, fie ea foarte densă sau eterică.Prin urmare, 

fiecare planetă din sistemul nostru solar este un 

organism viu care emite valuri pe care le primim. De 

fapt, trăim într-o lume a vibrațiilor.Deci sunt mulţi care 

caută să-şi cunoască drumul în interpretarea poziţiei 

astrelor. 

Între soartă și libertate, însă, oamenii nu au putut 

niciodată să aleagă: le-au ținut întotdeauna laolaltă. 

Acesta este, fără îndoială, cel mai profund mister al 

umanității, este sursa durerii sale care revine 

permanent. Mulţi, de asemenea cred că viața noastră 

depinde de noi, dar se pare că duce la un rezultat 

prestabilit. Fatalismul, a spus Alain, este această 

predispoziție de a crede că tot ceea ce se va întâmpla în 

lume este scris sau prezis.  

Destinul, un “chip” care nu poate fi văzut tocmai pentru că este dublu și ambiguu iar contradicția 

umană se reflectă pe deplin în el. Toată viața noastră este explicată de o putere externă care ne 

îndreaptă acolo unde vrea. Omul destinului nu caută să se cunoască pe sine însuși: nu este 

important pentru el să înțeleagă ce este, ci să aibă un presentiment a ceea ce i se va întâmpla.  Iar 

lucrările care tratează acest subiect ne fascinează de parcă am găsi acolo, cheia universului, soluția 

propriului nostru mister. 

Soarta este considerată mai presus de toate ca fiind exterioară, impusă de natură.A crede în destin 

înseamnă a crede într-o forță irezistibilă care va răsturna toate obstacolele: omul destinului își 

legitimează toate actele, deoarece acestea i se par a fi parte a unui întreg necesar, a unui fel de 

totalitate, a unui sistem absolut al cărui servitor este. 

Însă tot atât de bine, omul ar putea să-l citească în adâncul lui, pentru că destinul lui este ceea ce 

înseamnă el în lume. Este o situaţie paradoxală de a nu vedea direct, ci oglindit în altceva. Şi 

culmea, oglinda în care s-a căutat a fost cerul înstelat. Şi întorcându-ne tot la Bergson, să ne 

amintim ce spune: “Pentru a sonda misterul adâncimilor, trebuie, uneori, să scrutezi înălţimile; 

focul din centrul pământului nu apare decât pe vârfurile vulcanilor”. Atât cât ne sunt accesibile 

culmile, atât putem privi mai mult adâncul fiinţei noastre. Ne dăm seama că a sonda abisul 

existenţei noastre şi a avea viziunea marilor înălţimi, este unul şi acelaşi lucru.  Mulţi spun că 

libertatea creativă este, prin definiție, în afara timpului. Că aceasta constă dintr-o dispoziție a 
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noastră, dobândită, pentru că a fost construită, o 

dispoziție de a articula instanțele singularității 

noastre cu cele ale colectivului.  

Într-un context în care libertatea creativă își asumă 

tradiția neintrând niciodată în contradicție cu știința, 

putem prezinta o filozofie spirituală care poate 

răspunde dorinței profunde de transcendență dar şi de 

înţelegere a acţiunilor noastre conștientizând  limitele 

cunoașterii şi simţind o sete de infinit.   Şi ce s-ar 

întâmpla dacă ştiinţa şi spiritualitatea, această 

dualitate ar fi cheia pentru a trăi liber şi conştient de 

rolul şi puterea noastră în toate circumstanțele? Liber 

de limitele noastre interne și externe, liber de o 

societate în care nu ne recunoaștem pe noi înșine și 

cu dorința de a construi o lume mai umană, liber de a 

se crea pe sine, liber de a gândi pentru noi înșine, 

liber de a ne exprima sincer, liber de fii binevoitori şi înţelegători. Liber să fim noi înșine până la 

urmă, să ne recucerească adevărata noastră natură.   

Suflet și trup, materie și spirit. Să analizăm relația dintre aceste dimensiuni care ne constituie 

paradoxal. Sunt opuse, paralele, complementare, subordonate? Cum ne duc de la exterioritatea 

corpurilor la interioritatea „eu”, a conștiinței personale. Cum radiază această interioritate în 

comuniune şi respect pentru natura care ne înconjoară? Cum se manifestă astfel, mai bine decât 

printr-o definiție abstractă, un sentiment al relației dintre suflet și trup, şi cum se îmbină cu 

libertatea noastră creatoare? Să ne înţelegem „mediu interior”, nu doar interioritate materială, ci şi 

acel „interior” care este o intensitate a gândirii, generator de energie,o prezență continuă în 

momente succesive - sau mai degrabă o constanță 

a sinelui care constituie însăși durata experienței 

temporale. Să fim conştienţi de timpul care este 

țesut din interiorul conștiinței prin reținerea  

trecutului și anticipare a viitorului (ceea ce 

Bergson descrie ca „o punte aruncată între trecut 

și viitor” și care este conștiința însăși). Şi prin 

înserarea unor scopuri umane, prin energia 

voinţei, a libertăţii creatoare să ne construim 

viitorul. Adică să înțelegem însăși mișcarea vieții  

utilizând inteligenţa şi spiritul,să înţelegem 

dimensiunea noastră, materială şi spirituală, așa 

cum se manifestă în relația suflet / om. 

 Anca Cheaito
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Interviu - Excelenţa Sa Domnul Ambasador 

Radu Cătălin MARDARE 

Ambasadorul României în Republica Libaneză 

 

ORIENT ROMÂNESC: - Excelenţă, domnule ambasador Radu Cătălin Mardare,vă mulțumesc 

foarte mult, că ați acceptat această invitație de a ne acorda un interviu. Este o mare onoare 

pentru revista noastră, revista comunităţii româneşti din regiune şi îmi permit în numele tuturor 

românilor din Liban să vă urez un călduros bine aţi venit în ţara cedrilor. Dle ambasador, după 

doar câteva luni petrecute la Beirut, bineînţeles şi în condiţiile impuse de pandemie, cum 

percepeți, la prima vedere, Libanul?  

RADU CĂTĂLIN MARDARE: -  Stimată doamnă profesoară, vă mulțumesc și vă spun și eu, 

cu aceeași căldură, bun găsit dumneavoastră, membrilor comunității românești și familiilor lor. 

Cunoașterea nemijlocită a țării, a locurilor și oamenilor este foarte anevoioasă în condițiile actuale, 

cu atât mai mult în timpul scurt pe care l-am avut până acum. Cele câteva crâmpeie de munte, de 

mare și din capitala Beirut pe care le-am putut vedea, îmi confirmă ceea ce știam din lecturi, din 

imagini și din cele povestite de oameni care au fost aici și au îndrăgit Libanul, este o țară foarte 

frumoasă, pe care aștept cu nerăbdare să o cunosc în profunzime, cu oamenii, cu istoria și 

fascinanta sa cultură.  
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ORIENT ROMÂNESC: - Cum apreciați evoluția relațiilor dintre România și Liban, de când 

acestea au fost inițiate până la momentul actual? 

RADU CĂTĂLIN MARDARE: - Anul trecut am aniversat 55 de ani de la stabilirea relațiilor 

diplomatice dintre țările noastre.  S-a consolidat, în timp, o relație constructivă și un parteneriat 

previzibil, pragmatic, care funcționează bine, de altfel, și în cadrul organizațiilor internaționale. 

Din punctul de vedere al cooperării economice, Libanul are pentru noi o importanță deosebită, prin 

schimburile comerciale bilaterale, dar și ca punte de legătură cu alte țări arabe, în special din zona 

Golfului. Trebuie menționat și faptul că Libanul ocupă primul loc între investitorii arabi din 

România. Comunitatea libaneză de la noi, ca și semnificativa prezență românească din Liban, își 

aduc o substanțială contribuție la dezvoltarea legăturilor noastre. Au luat amploare, de-a lungul 

timpului, și schimburile culturale și cooperarea în domeniul educației. Un număr mare de libanezi 

și-au făcut studiile și s-au format profesional în universitățile românești și mulți tineri de aici 

continuă să urmeze cursurile instituțiilor de învățământ superior din România. Am reușit, în timpul 

scurt avut până acum, să am un prim contact cu “Asociația România Levant” și să cunosc pe câțiva 

dintre reprezentanții “Asociației Absolvenților Universităților și Institutelor din România”, 

constituită aici în anul 1997. Am fost profund impresionat de trăinicia legăturilor lor de suflet cu 

țara noastră, de căldura sentimentelor și de limba română pe care continuă s-o vorbească, toți, atât 

de bine.  

ORIENT ROMÂNESC: - Pe plan politic şi socio-economic, care este impresia dvs despre 

situaţia pe care o traversează astăzi Libanul? 

RADU CĂTĂLIN MARDARE: -  Libanul parcurge una dintre cele mai dificile perioade din 

întrega sa existență, cu siguranță cea mai grea pe timp de pace. Criza este profundă, în toate 

dimensiunile sale, politică, socială, economică, financiară. Tragedia provocată de explozia din luna 

august a anului trecut, efectele pandemiei, au agravat și mai mult situația care ar fi fost, oricum, 

foarte complicată. Puterea de cumpărare s-a prăbușit în decurs de doar câteva luni, astfel că o mare 

parte a populației a ajuns să întâmpine greutăți enorme în a-și asigura cele necesare traiului. 

Consider că forțele politice trebuie să continue dialogul și să găsească în cel mai scurt timp soluția 

pentru formarea unui guvern, pe care să-l susțină în vederea aplicării reformelor necesare și 

așteptate de societatea libaneză și de partenerii internaționali. 

ORIENT ROMÂNESC: - Domnule ambasador, de ce aţi ales o carieră diplomatică? Care a 

fost motivația dvs. de a deveni diplomat? 

RADU CĂTĂLIN MARDARE: -  Au fost, pe de o parte, atracția pentru această carieră, dorința 

de a-mi pune în valoare cele învățate în timp, experiența și abilitățile de comunicare dobândite 

într-un parcurs profesional destul de divers, care a inclus componenta parlamentară a politicii 

externe și a diplomației, din interacțiunea îndelungată cu oamenii, cu publicul și, pe de altă parte, 

încrederea că pot continua să învăț cât mai mult pentru a lucra într-un domeniu care presupune 

performanță în promovarea intereselor României și în asistența acordată concetățenilor noștri, 

uneori în cele mai dificile situații.   

ORIENT ROMÂNESC: - Care este definiția dvs. personală a acestei profesii? 
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RADU CĂTĂLIN MARDARE: -  Alegând una dintre numeroasele definiții, aș spune că este 

un mijloc de aplicare a politicii externe, de realizare a cooperării dintre state și de reglementare 

pe cale pașnică a diferendelor. 

ORIENT ROMÂNESC: - Ce anume vă dă satisfacție sau diplomația înseamnă mai mult 

sacrificii, renunţare? 

RADU CĂTĂLIN MARDARE: - Satisfacțiile vin din succesul unei acțiuni de promovare a 

României, al unui eveniment de diplomație culturală sau economică, din reușita unei activități 

alături de comunitatea românească, de prieteni ai țării noastre, din parcurgerea unei etape 

importante pentru îndeplinirea unui obiectiv, sau din simplul fapt că ai reușit să ajuți un om care 

avea nevoie de sprijinul misiunii diplomatice. Aceste satisfacții presupun de regulă muncă, 

dedicație, iar uneori sacrificii sau renunțare, ca în orice profesie, de altfel.  

ORIENT ROMÂNESC: - Se spune că diplomaţia este specială, fiind o profesie a noilor 

începuturi, o profesie care necesită un nivel intelectual, cultural şi profesional impecabil, o 

profesie mai deosebită, dedicată totalmente construirii unei lumi mai bune şi mai drepte. Ce 

personalități sau școli de gândire v-au influențat cariera profesională? 

RADU CĂTĂLIN MARDARE: -  Parcurgând istoria diplomației românești găsim, în fiecare 

epocă, exemple de diplomați care ne pot fi modele și surse de inspirație. 

Din perioada revoluției din 1848, a Unirii Principatelor, în 1859, odată cu crearea și consolidarea 

instituțiilor statului modern (Ministerul Afacerilor Externe a fost înființat în 1862), în România a 

început formarea unui serviciu diplomatic matur și eficient. Din acele timpuri pot fi amintite 

personalități ca Ion Ghica, Dumitru Brătianu, Nicolae Bălcescu, sau Costache Negri. Lui Mihail 

Kogălniceanu, ministru de externe în perioada Războiului de Independență, i-au urmat alte 

personalități, cum ar fi Ion C. Brătianu și Dimitrie Sturdza, apoi Emanoil Porumbaru, la momentul 

intrării țării în Primul Război Mondial. Corpul diplomatic român a luat parte la complicatele 

negocieri de după război, printre figurile proeminente numărându-se Take Ionescu, I. Gh. Duca, 

iar la negocierile și la semnarea celei de-a doua convenții care a reglementat regimul strâmtorilor 

Bosfor și Dardanele, prevăzând totodată libera navigație în interesul statelor dunărene, delegația 

României a fost condusă de remarcabilul diplomat Nicolae Titulescu, ministru de externe în 

perioada 1932-1936. Diplomația română și-a intensificat eforturile în lunile premergătoare 

izbucnirii celui de-Al Doilea Război Mondial și aș aminti din acel timp personalitatea marcantă a 

lui Grigore Gafencu. După instaurarea regimului comunist, a urmat o perioadă de izolare 

diplomatică aproape completă, însă după dispariția lui Stalin, conducerea de la București a acționat 

rapid pentru normalizarea relațiilor cu Iugoslavia, apoi restabilirea contactelor cu Occidentul – 

diplomația românească urma să-și construiască propriul său drum.   

După 1989, România a fost pusă în faţa unor imense provocări, iar politica externă a conţinut, în 

condiţiile schimbării ideologice majore, atât elemente de continuitate, cât şi de transformare 

profundă. La îndeplinirea marilor obiective, integrarea în NATO și aderarea la Uniunea 

Europeană, diplomația română și-a adus o contribuție majoră. 
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Membrii corpului diplomatic au depus eforturi considerabile pentru a convinge partenerii 

occidentali de capacitatea statului nostru de a face faţă cu succes condiţiei de membru deplin al 

alianței transatlantice, iar integrarea României într-o uniune economică şi politică, aflată ea însăşi 

într-un proces de definire a propriilor elemente instituţionale, procedurale şi juridice, a reprezentat 

una dintre cele mai dificile şi complexe sarcini pentru politica externă românească post-

decembristă. România se poate mândri și în prezent cu un corp profesional de înalt nivel, cu 

diplomați de excepție. Vedem din ce în ce mai mulți diplomați români a căror valoare este 

recunoscută prin pozițiile foarte importante pe care le dobândesc în structurile Uniunii Europene, 

ale NATO și în alte instituții și organizații intrenaționale. Toți aceștia sunt adevărate modele pentru 

noi și în special pentru tinerii care se formează în acest domeniu. 

ORIENT ROMÂNESC: - A existat vreun eveniment sau întâlnire care v-a marcat în mod 

special în cariera dvs. de diplomat? 

RADU CĂTĂLIN MARDARE: - Am avut șansa de a întâlni, în cadrul unor reuniuni sau vizite 

oficiale, șefi de stat, de guvern, miniștri de externe, dar cel mai mult m-au marcat ocaziile, deloc 

puține, de a întâlni diplomați de excepție, și străini, dar în principal din corpul diplomatic 

românesc. Astfel de momente și-au pus amprenta cea mai puternică asupra formării mele. 

ORIENT ROMÂNESC: - Claude Martin fost ambassador al Franţei în China în cartea sa de 

memorii ne spune că “diplomaţia nu este un dineu de gală”. Ne aflăm într-o lume în schimbare 

care se pare, necesită noi forme de diplomaţie. Care sunt funcțiile și metodele diplomației în 

lumea de astăzi?  

RADU CĂTĂLIN MARDARE: - Nu, nu este un dineu de gală, așa cum poate părea. Pentru o 

reprezentare diplomatică la nivelul exigențelor noastre, este nevoie de muncă, studiu, atenție și o 

pregătire minuțioasă a tuturor acțiunilor sau evenimentelor pe care le organizăm, sau la care 

participăm ca invitați. Funcțiile diplomației ar fi aceea de reprezentare, de protecție, de informare 

și de negociere. În ce privește metodele din lumea de azi, aș spune că noua diplomație este bazată, 

mai mult decât în trecut, pe conferințe și reuniuni internaționale și că vedem un rol crescut al 

opiniei publice, al societății civile. De asemenea, statele își promovează din ce în ce mai mult 

obiectivele printr-o diplomație comună, în cadrul diverselor structuri de state. Șefii de stat și de 

guvern au un rol deosebit de activ în diplomație și totodată sunt într-o continuă dezvoltare 

mijloacele mai noi de promovare a intereselor prioritare, cum ar fi diplomația economică, militară, 

parlamentară, iar personalitățile din domeniul culturii, din lumea sportului, au căpătat, de 

asemenea, un rol foarte important. 

ORIENT ROMÂNESC: - Cum arată o zi din activitatea dumneavoastră la Ambasada 

României din Beirut? 

RADU CĂTĂLIN MARDARE: - O zi de lucru începe de regulă cu lectura presei, cu verificarea 

corespondenței, pentru a mă pune la curent cu cele mai recente evenimente, cu ultimele știri din 

Liban, din regiune, din România și din lume. Sunt apoi chestiunile administrative, discuțiile cu 

colegii, planificarea și pregătirea activităților viitoare. 
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Printre activitățile obișnuite  există vizite, întâlniri cu reprezentanți ai autorităților, ai societății 

civile, ai mediului academic, economic, cu oficiali și diplomați, participarea la diverse evenimente. 

Și o componentă deosebit de importantă, pe care vreau s-o scot în relief, este dialogul cu 

comunitatea românească de aici. Toată această parte a activității, care presupune interacțiunea cu 

exteriorul misiunii, este afectată de specificul perioadei, al realității în care trăim de mai bine de 

un an, cu restricțiile și cu măsurile stricte de protecție pe care trebue să le respectăm. Întâlnirile, 

reuniunile, evenimentele au loc, aproape exclusiv, în formă virtuală, prin intermediul internetului.   

ORIENT ROMÂNESC: - Cultura este din ce în ce mai recunoscută în relațiile diplomatice ca 

o „forță ușoară” datorită capacității sale de a stabili relații și contacte, inclusiv cu țări terțe în 

care „politicile dure” nu au avut succes. Este recunoscută ca un element cu o capacitate 

puternică de a consolida politica externă prin încurajarea dialogului cultural internațional, a 

diversității și a durabilității. Dumneavoastră credeţi în această forţă?  

RADU CĂTĂLIN MARDARE: - Cred cu tărie în importanța diplomației culturale, îi putem 

spune și „forță ușoară”, dar ponderea, „greutatea” ei este extraordinară în lumea de azi. 

Promovarea imaginii țării este pentru noi, și nu numai, o componentă de maximă importanță a 

activității diplomatice și vedem că personalitățile de seamă, performanțele lor, participarea la 

festivaluri, premiile obținute, recunoașterea internațională, fie că e vorba de film, pictură, muzică, 

literatură, teatru etc aduc un prestigiu imens Românei.  

ORIENT ROMÂNESC: - Cine sunt actorii și care este structura „mașinii diplomatice 

culturale româneşti” destinată promovării imaginii țării noastre pe scena internațională? 

RADU CĂTĂLIN MARDARE: - La cele de mai sus aș adăuga faptul că, pe lângă marii artiști, 

vedetele consacrate, cu performanțele lor de vârf, actori importanți ai diplomației prin cultură, cu 

o contribuție însemnată sunt artiștii, profesioniști sau amatori, care participă la schimburi culturale, 

festivaluri, își prezintă creațiile în expoziții, prezintă spectacole, ansamblurile folclorice, ca să dau 

un exemplu, care arată lumii frumusețea cântecului, dansului, a costumelor și tradițiilor, cu toții 

proiectează, de asemena, imaginea României așa cum ne dorim să fie cunoscută în lume. Și, dacă 

vorbim de  „structura unei mașinării diplomatice culturale româneşti” trebuie amintiți și cei care 

fac posibile evenimentele culturale, oameni și instituții - ministere, institutele culturale române, 

autorități locale sau diplomați. 

ORIENT ROMÂNESC: - Situarea ţării noastre între Orient şi Occident defineşte principalele 

caracteristici care particularizează cultura română, individualizează mentalitatea poporului 

şi determină specificul naţional. Influenţele noastre culturale au parcurs diferite momente şi au 

apelat la diferite registre de interpretare: rădăcinile noastre culturale au fost plasate în 

continuitatea Orientului. Credeţi că putem vorbi despre o afinitate între cele două țări și cele două 

popoare, între România şi Liban? 

RADU CĂTĂLIN MARDARE: - Există cu certitudine afinități, rădăcinile culturale își au părțile 

lor comune, mă refer la amprenta puternică a vechilor mari civilizații, cea greacă și cea romană, a 

celei bizantine, dar și influența pe care a exercitat-o imperiul otoman în această parte de lume în 

care ne aflăm, la o distanță geografică relativ mică, și România și Libanul. Ambele popoare au 

dus, de-a lungul veacurilor, o luptă neobosită pentru libertate, independență, unitate, pentru 
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afirmarea propriei identități. Spiritul tolerant, ospitalitatea, ar putea fi exemple de trăsături comune 

și, nu în ultimul rând, apartenența la comunitatea internațională a francofoniei, ambele țări având 

puternice legături istorice și culturale cu Franța. 

ORIENT ROMÂNESC: - Când spuneţi România, la ce vă gândiţi prima dată? 

RADU CĂTĂLIN MARDARE: - La locurile unde am copilărit, la părinți, la mirosurile și 

gusturile din bucătăria bunicii, la toți cei din familia mea, la școală, la prietenii de-atunci și de mai 

târziu... Imagini din vacanțele la mare, la munte, toate acestea și multe altele îmi vin cu repeziciune 

în minte...    

ORIENT ROMÂNESC: - Pentru final vă rog să  transmiteţi un gând pentru românii din Liban. 

RADU CĂTĂLIN MARDARE: - Aș vrea să li se împlinească ceea ce și-au dorit, ce au visat, 

atunci când au ales să trăiască în țara aceasta atât de frumoasă, să străbată cu bine perioada de 

greutăți și lipsuri și să se poată bucura cât mai curând de întoarcerea vremurilor bune, la viața 

liniștită și la bunăstarea pe care oamenii de aici le-au cunoscut în anii din urmă. Să fie buni cetățeni 

ai acestei țări și să păstreze totodată legătura strânsă cu România, patria părinților, a bunicilor, și 

mai ales să nu-i lipsească pe copii de un bun de preț, limba maternă, limba română, de amintirile 

din copilărie ale lui Ion Creangă, de basmele lui Petre Ispirescu, de poeziile lui Coșbuc, 

Topârceanu și Eminescu. 

ORIENT ROMÂNESC: - Excelenţă, domnule ambasador, vă mulţumim pentru timpul acordat 

acestui interviu în exclusivitate pentru revista noastră. 

Anca Cheaito, Beirut, 2021 
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Lucia Mădălina Tiron 

Schuman trainee, Directorate-General for Infrastructure and Logistics 

Valorificarea identităţii culturale româneşti în UE 

 

   Consider că tema abordată în acest eseu este importantă, deoarece îşi propune redefinirea 

identităţii, evidenţierea tradiţiei culturii poporului român în conjunctura culturii europene printr-

un proces de autoevaluare. Scopul lucrării este de a oferi o viziune proprie, conştientă, practică, 

referitoare la cultura românească şi cultura europeană prin prezentarea nevoilor ce schimbă 

paradigmele culturale, alcătuind un lanţ evolutiv. Spațiul european trebuie înțeles ca un loc al 

întâlnirilor rodnice  dintre diverse culturi.  

   Atât cultura, componenta spirituală, cât şi civilizaţia, componenta materială  a unei societăţi, au 

fost studiate în procesul de integrare, identitate şi diferențiere culturală, globalizare. Astfel, eseul 

este plasat în context european, fiind o contribuție la reconsiderarea şi redefinirea culturii 

româneşti în familia europeană. Într‐o lume a globalizării culturale este necesară racordarea şi 

promovarea permanentă a valorilor, ideilor şi culturii româneşti la cultura europeană. Odată cu 

aderarea la Uniunea Europeană, în anul 2007, au urmat angajamente ce au dus la interpretări 

disjunctive, integrarea europeană fiind socotită compatibilă cu promovarea valorilor naţionale.     

Cultura românească actuală, în contextul european, se poate studia numai luând în calcul idei, 

mişcări spirituale, operele unor autori de referinţă pentru spaţiul european şi românesc, sisteme de 

gandire. Valorile materiale, spirituale, instrumentale şi simbolice care constituie depozitul cultural 

al poporului nostru, memoria istorică, interioară, afectivă, psihologică a acestuia sunt de o 

importanţă deosebită. Prin operele lor, numeroşi creatori au expus şi transmis propriile idei către 



 

17 
 

ORIENT  ROMANESC 

generaţii la rând, constituind identitatea naţională care, în viziunea mea, ar trebui făcută cunoscută 

tuturor cetăţenilor europeni. 

Insistând pe denotaţia culturii şi identitatea unui popor, Alexandru Paleologu considera protejarea 

culturii fiind “la fel de importantă ca apărarea teritoriului național”. În timp ce sistemele economice 

şi politice evoluează spre integrare, împrumutul şi interferenţa culturală se multiplică.  

   Uniunea Europeană este o comunitate de civilizaţii distincte, conservând elemente comune de 

cultură, cutumă, limbă, credinţă. Dincolo de diferenţele culturilor ţărilor membre, pluralismul 

cultural european protejează diversitatea şi încurajează dialogul dintre acestea, contribuind la 

înavuţirea experienţei umane. Prin politica sa culturală, UE promovează cooperarea interculturală, 

valorificarea patrimoniului naţional şi european, expunerea acestuia publicului larg. În acest sens, 

cred că România are cu ce se mândri, având în vedere multitudinea şi varietatea valorilor, 

tradiţiilor, personalităţilor culturale marcante. 

   Diversitatea creșterii Uniunii Europene este considerată a reprezenta un avantaj, nu o amenințare 

sau o problemă. Ján Figeľ, fostul comisar european pentru educaţie, formare şi cultură, afirma clar 

că "provocarea fundamentală a procesului de integrare este, de fapt, modul de a păstra identitatea 

culturală distinctă în timp ce se află  în dezvoltare o societate multiculturală".1 

    Având influenţe slave, balcanice şi bizantine, România, ţară ce a avut de suferit în urma 

instaurării regimului comunist, prin experienţa culturală diversificată, civilizaţie, particularităţile 

sale de neconfundat, oferă exemple de necontestată specificitate culturală naţională întregii lumi 

europene contemporane. Cred că, uneori, cultura românească este neîndreptăţită, deoarece este 

considerată a fi rezultanta unui proces de plagiat, cu greu suprimând decalajul existent, ceea ce nu 

poate fi decât o dramă. Pe de altă parte, însă, în chip firesc şi eclatant, sunt esenţiale contribuţiile 

unor nume ilustre precum: G. Enescu, T.Maiorescu, M. Eliade, M. Eminescu, C. Brâncuşi, D. 

Gusti, E.Ionescu şi multi alţii ce au reprezentat cu succes România, ducând mai departe opera lor, 

chiar şi pe alte continente, fără discontinuităţi, având un parcurs sinuos dar, în cele din urmă, 

triumfător, iar “destinul lor individual semnifică, prevesteşte şi înfăptuieşte intrarea spiritului 

românesc în circuitul valorilor europene şi universale”2. Probabil nu la fel de mult cunoscut 

cetăţenilor, curentul avagardist european este dator, într-o mare măsură, artiştilor de origine 

română, doctrinarului dadaismului- Tristan Tzara, întemeind o întreagă manifestare  ce are notabile 

priorităţi şi rezonanţe europene. Încă un motiv de mândrie, nu-i aşa? 

    Într-o perioadă în care comunicarea dintre cetăţeni s-a intensificat, pe fondul unei 

redimensionări a uniunii din punct de vedere social şi economic, culturile naţionale au o deschidere 

firească spre schimbul de valori cu alte culturi, spre dialog şi recunoaştere europeană. 

     Pe plan internaţional, dezbaterile cu privire la instrumentalizarea instituțiilor culturale, a 

programelor culturale și a politicilor culturale sunt, în ultimii ani, din ce în ce mai prezente. 

 
1*** The European policy of education and culture: its contribution to the success of the Lisbon Strategy – the role 

of regions and cities, disponibil la: http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/acbcd50f-35f6-

4f62-a739-e82e98be8df2.pdf , accesat la 10.05.2015. 
2 Zamfirescu Dan, Cultura română, o mare cultură cu destin universal, Editura Roza Vânturilor, Bucureşti, 1996, p. 

22. 

http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/acbcd50f-35f6-4f62-a739-e82e98be8df2.pdf
http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/acbcd50f-35f6-4f62-a739-e82e98be8df2.pdf
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Prin Hotărârea Guvernului nr.90/2010 privind organizarea și funcționarea ministerului culturii, 

sectorul culturii este un instrument important pentru coeziunea socială și este un factor de 

dezvoltare socială şi comunitară, contribuind la eliminarea tensiunilor și excluziunii sociale prin 

dialogul intercultural și promovarea diversității culturale. 

   Pentru a se formula o strategie şi o politică culturală specifică, în concordanţă cu necesităţile 

proprii, trebuie găsite soluţii în ceea ce priveşte realizarea unui climat cultural ce poate promova 

dialogul între colectivităţi, tolerarea şi susţinerea diversităţii de practici şi expresii culturale. 

Identificarea componentelor strategice ce repoziţionează cultura, transferând-o de la periferie spre 

centrul preocupărilor, ca parte a strădaniilor de dezvoltare durabilă şi coeziune socială este, de 

asemenea, importantă. 

     Îmi doresc readucerea în actualitate şi promovarea pe o scară largă a activităţilor unor gânditori 

români elitişti în cadrul colectivităţii europene referitoare la definirea naţiunii şi a culturii 

româneşti, edificând imaginea României şi a românilor în Uniunea Europeană, oferind noi 

perspective, oportunităţi şi, mai ales, conturând locul pe care îl ocupăm în acest spaţiu. Visez la o 

afirmare a identităţii culturale naţionale pentru că ştiu că avem extrem de mult potenţial, pe care 

trebuie doar să îl valorificăm! 

 

Bibliografie : 

1. Zamfirescu Dan, Cultura română, o mare cultură cu destin universal, Editura Roza Vânturilor, 

Bucureşti, 1996. 

2. *** The European policy of education and culture: its contribution to the success of the Lisbon 

Strategy – the role of regions and cities, disponibil la: 

http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/acbcd50f-35f6-4f62-a739-

e82e98be8df2.pdf , accesat la 10.05.2015. 

3. ***Hotărârea nr. 90 din 10 februarie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Culturii. 
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150 de ani de la naşterea lui 

Nicolae Iorga, istoric și om politic român 

Cel mai mare istoric şi savant al 

României 

"Viaţa nu înseamnă a trăi ci a şti pentru ce trăieşti." 

(Nicolae Iorga) 

Nicolae Iorga (n.5 iunie 1871 Botoşani - d.27 noiembrie 

1940 Strejnic, Prahova) a fost un istoric, critic literar, 

documentalist, dramaturg, poet, encyclopedist, memorialist, 

parlamentar, prim-ministru, profesor universitar şi 

academician roman. Este cunoscut în lume 

ca medievist, bizantinist, romanist, slavist, istoric al 

artelor și filosof al istoriei. Iorga este cel mai prolific istoric 

al românilor, autor a numeroase sinteze, culminate cu Istoria 

Românilor în 10 volume, pentru care a fost numit pe bună 

dreptate cel mai mare istoric şi savant al României din toate timpurile.  Nicolae Iorga a fost 

profesor universitar al Facultăţii de istorie a Universităţii din Bucureşti, istoric, academician la 

doar 39 de ani, fondatorul şi director al Şcolii Române din Paris. A editat şi a condus 

numeroase ziare şi reviste. Un adevărat cărturar, un spirit encyclopedist, un nume care nu mai are 

nevoie de aproape nici o prezentare, cu studii la Iaşi, Leipzig, Berlin, Paris. La Iaşi a absolvit 

Universitatea într-un singur an cu diploma "Magna cum laudae”. În anii studenţiei s-a întâlnit cu 

Alexandru Ioan Cuza, cu care a fost legat cu o relaţie de prietenie pentru tot restul vieţii. A făcut 

parte din cercul privat de prieteni ai tânărului rege 

Ferdinand şi a fost considerat tutore spiritual al prinţului 

Carol, viitorul Rege Carol al II-lea. În 1911 a devenit 

membru al Academiei Române. Tot în acel an a scris opera 

“Istoria lui Mihai Viteazu”. S-a apropiat de Partidul 

Naţional Român condus de Iuliu Maniu şi a fost unul dintre 

susţinătorii revenirii lui Carol al II-lea. S-a ambiţionat nu 

doar să scrie istorie, ci să şi facă istorie. A iniţiat campanii 

pentru a apăra cultura României, a jucat în primele decenii 

ale secolului XX, „rolul lui Voltaire” aşa cum a spus George 

Călinescu. La cererea lui Carol al II-lea, în aprilie 1931, 

Iorga a devenit prim-ministru al României.  În 1938, după 

instaurarea regimului autoritar al lui Carol al II-lea, Nicolae 

Iorga a fost numit consilier regal. Nicolae Iorga a avut un 

sfârşit tragic în 27 noiembrie 1940, în timp ce lucra la Istoria 

Universală, 

Aura Manole, Beirut,2021 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Neamul_Rom%C3%A2nesc
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              Biblioteci din România 

În fiecare an, marcăm la 23 aprilie Ziua Internațională a cărții și 

a drepturilor de autor și Ziua Bibliotecarului. De-a lungul 

timpului, cartea a dobândit un caracter central în societatea 

modernă. Cărţile se află la baza edificiului cunoașterii umane. 

Nimic fără cărți! Universul ar fi gol fără ele, toate reperele vieții 

cotidiene și spirituale ar dispărea. Le vom găsi mereu alături de 

un slujitor al acestui Templu de cunoaştere, bibliotecarul, cel 

nedespărțit de ea, promotor al valorilor, moderând trecutul și 

viitorul, în spațiul uneori grandios, alteori modest al 

bibliotecii.  Bibliotecile chiar dacă au aparţinut unui timp, unei 

culturi ele au reuşit întotdeauna să transceadă destinaţia lor iniţială şi au intrat în istorie.  Aceste 

lăcaşuri ale cărţilor, de-a lungul vremii, şi-au depăşit condiţia  de vehicul al informaţiei. Ele au dat 

omenirii mai mult decât cunoştinţe, au format oameni, caractere. Astăzi, într-o epocă a tehnologiei 

digitale, conectați într-un păienjeniș de fire invizibile, într-o rețea globală, realul şi virtualul sunt 

noțiuni care se confundă. Fascinați de tehnologie, suntem absorbiți de aceasta și rămânem captivi 

în labirintul ei.   Lectura este o formă de comunicare profundă,cu lumea ideilor.Într-o lume unde 

predomină comunicarea virtuală şi  cărţile electronice, s-ar părea că bibliotecile clasice și-au 

pierdut din popularitate. Însă nimic nu le poate înlocui, bibliotecile au fost și vor rămâne centre 

culturale deoarece frumuseţea şi popularitatea lor nu scade.  

Vă prezentăm câteva biblioteci valorose şi deosebite din România: 

Biblioteca Universităţii Gheorghe Asachi 

din Iaşi a fost considerată una cele mai 

frumoase biblioteci din lume, alături de alte 

biblioteci celebre precum cea de la Trinity 

College din Dublin, Biblioteca Regală 

Portugheză de la Rio de Janeiro sau Biblioteca 

Naţională din Praga. O bibliotecă foarte bine 

dotată, conţinând aproximativ 1 milion de 

titluri (cărți, reviste, documente tehnice, CD-

uri, DVD-uri, microformate etc), este un 

spațiu de studiu deschis în permanență, ce 

poate fi vizitat odată cu Aula Universității, cele două fiind legate de un balcon. Funcţionează în 

interiorul Palatului Universităţii din Iaşi, situat pe frumosul deal al  Copoului. Clădirea a fost 

ridicată în anul 1860, la iniţiativa lui Alexandru Ioan Cuza şi a fost proiectată de arhitectul elveţian  

Louis Blanc. după schițele lui Petru Poni, care era profesor de chimie la Universitatea din Iași. 

Acesta a studiat mai multe universități din Austria, Germania și Elveția și a emis o serie de idei 

care au constituit tema de proiectare pentru Louis Blanc. Conţine elemente ale stilului european 

arhitectural din acea vreme şi a academismului francez, 
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O altă bibliotecă frumoasă este Biblioteca 

Facultăţii de Litere din Bucureşti. A fost 

fondată în 1892 şi a fost prima bibliotecă de 

specialitate a Facultăţii de Litere şi 

Filosofie iar în anul 1907, se deschide 

Biblioteca Facultăţii, în ale cărei fonduri se 

găseau publicaţii din toate domeniile 

umaniste. Trei ani mai târziu, în 1910, 

biblioteca deţinea un fond de aproape 

10.000 de volume. Instituţia a fost mutată 

în locaţia sa actuală, pe strada Edgar Quinet, în 1927. Aceasta conţine 100.000 de titluri, printre 

care, cărţi donate de personalităţi importante ale culturii române: Titu Maiorescu, Ioan Bogdan, 

Ovid Densuşianu, Al. Rosetti, Iorgu Iordan. 

O a treia bibliotecă de menţionat este 

Biblioteca Centrală Universitară din 

Bucureşti. Este cea mai veche bibliotecă 

universitară din București, situată în 

„Palatul Fundației Universitare Carol I” - 

sediul Fundațiilor Regale. Clădirea a fost 

construită pe locul cumpărat de Regele 

Carol I și a fost finalizată în 1893. 

Inaugurarea a fost făcută de către Regele 

Carol I la 14 martie 1895. Regele Carol I şi-

a exprimat dorinţa pentru o bibliotecă care 

să susţină elitele ţării şi să fie deschisă tot 

timpul. Clădirea a fost proiectată de către arhitectul francez Paul Gottereau iar construcţia ei a 

durat 2 ani. În 1893, a fost terminată, dar au mai trecut doi ani până să-şi deschidă porţile 

publicului, timp în care a fost utilată si amenajată. De când a luat fiinţă, a fost un pilon al mediului 

academic din România. 

Biblioteca Naţională a României - Din 

2012, sediul nou al bibliotecii este pe 

Bulevardul Unirii nr. 22, într-o clădire 

modernă, a cărei construcţie a început în 

timpul epocii Ceauşescu. Capitolul cel mai 

important din biografia Bibliotecii 

Naţionale a României poate fi 

considerat  anul 1955 când a fost înfiinţată 

Biblioteca Centrală de Stat, ca principală 

bibliotecă publică a ţării, o instituţie creată 

pe baze biblioteconomice moderne, având 

atribuţiile specifice unei biblioteci 

naţionale, conform standardelor UNESCO. 
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Potrivit celor mai mulţi istorici şi cercetători, Biblioteca Naţională a României îşi găseşte originile 

într-una dintre cele mai vechi şi reprezentative biblioteci din România - Biblioteca Colegiului Sf. 

Sava din Bucureşti. 

Biblioteca Judeţeană Astra din Sibiu poartă cu 

ea un secol şi jumătate de existenţă, de la 

momentul când, în anii 1860, se înfiinţa în 

Transilvania „Asociaţiunea transilvană pentru 

literatura română şi cultura poporului român”, o 

societate de tip academic, după modelul 

societăţilor existente deja la naţiunile învecinate. 

Odată cu constituirea ASTREI, a luat fiinţă şi 

Biblioteca Asociaţiunii, care număra, la început, 

195 de volume. Astăzi fondul total se cifrează la 

cca. 688.377 de documente. Visarion Roman, 

profesor, editor de reviste, membru fondator al 

Institutului de credit şi economii „Albina” din Sibiu, membru corespondent al Societăţii 

Academice Române din 1877, a reuşit să constituie primele colecţii ale bibliotecii prin apelul la 

donaţii şi la schimburile interinstituţionale de publicaţii, ajungând să alcătuiască şi un prim catalog 

al bibliotecii.  

Biblioteca Gheorghe Șincai din Oradea- Încă 

din secolul XIX se dorea înființarea unei 

biblioteci publice în Oradea dar aceasta a fost 

deschisă la începutul secolului următor. Mai 

exact în 1911. Deși după doar 4 ani aceasta 

număra aproape 14 000 de cărți, astăzi biblioteca 

deține aproape 700 000. Până în 1973, aceasta 

este numită Biblioteca municipală Oradea iar de 

atunci numele îi este schimbat în Biblioteca 

Județeană Bihor. Își menține acest nume până în 

1991, când primește numele de Biblioteca 

Gheorghe Șincai. 

Biblioteca Centrală a Universității de 

Medicină și Farmacie ”Carol Davilla” 

Bucureşti 

Biblioteca a fost deschisă în 1857, odată cu 

Școala Națională de Medicină și Farmacie. Din 

1901 s-a mutat la sediul Facultății de Medicină, 

unde funcționează și în prezent. Are peste 

600.000 de cărți și lucrări de medicină, 

farmacie, stomatologie și tratate medicale. 
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Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia - Aceasta a 

fost înființată în 1798 și funcționează în clădirea 

fostei Biserici Trinitariene din Alba Iulia. Din 1912 

funcționează și un muzeu de arheologie și de artă 

sacră. Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia a fost 

înfiinţată în 31 iulie 1798, din iniţiativa episcopului 

romano-catolic al Transilvaniei Batthyány Ignác 

(1741-1798). Alături de un observator astronomic, 

mai multe colecţii cu caracter muzeal, biblioteca 

constituia o parte a fundaţiei culturale de interes 

public creată de acesta cu denumirea de Institutum 

Batthyaniani/ Institutul lui Batthyani din Alba Iulia. 

Nucleul de astăzi al Biliotecii Batthyaneum, totodată 

fondul-tezaur al acesteia, îl constituie colecţia privată 

a episcopului Batthyány Ignác, formată din 18.000 de 

unităţi bibliografice, tipărituri şi manuscrise datate 

începând cu secolul al IX-lea. Ele au fost procurate 

prin achiziţiile efectuate în ultimele două decenii ale 

secolului al XVIII-lea. Cele mai importante sunt 

biblioteca arhiepiscopului Vienei, Cristoforo 

Migazzi, şi cea a Bisericii Sfântul Iacob din Levoča. 

Biblioteca Centrală Universitară ”Lucian Blaga” 

din Cluj - Biblioteca a apărut în 1872, însă clădirea 

în care activează în zilele noastre este din 1908. 

Numărul volumelor pe care le deține instituția era în 

anul 2000 de peste 3 milioane. 19 mai - Inaugurarea 

propriu-zisă a bibliotecii, odată cu cea a Universităţii, 

în prezenţa familiei regale şi a Guvernului Român, 

primind denumirea de "Biblioteca Universităţii 

Regele Ferdinand I" din Cluj. După 1920, fondurile 

bibliotecii s-au îmbogăţit prin donaţiile a peste 125 

instituţii şi persoane particulare, dintre care amintim: 

Academia Română, Arhivele Statului, Casa 

Şcoalelor, Muzeul Limbii Române ş.a. 

Georgiana Nabbout, Liban, 2021 
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Omagiu unei profesii puțin cunoscute 

Bibliotecarul - un erou al timpurilor moderne 

 

Ziua Internațională a cărții și a drepturilor de 

autor este în acelaşi timp Ziua Bibliotecarului 

în România. O zi sub semnul lui Miguel 

Cervantes şi William Shakespeare care se 

sărbătorește anual pe 23 aprilie și este 

organizată de UNESCO în scopul promovării 

lecturii, publicării și a drepturilor de autor. 23 

aprilie este o zi cu semnificație multiplă în 

calendarul iubitorilor de lectură. Sunt 

sărbătorite cărţile, scriitorii şi cei care îşi 

dedică cu pasiune, viaţa, bibliotecilor, aceste 

temple de cultură prezente în lume încă din 

cele mai vechi timpuri.   

Astăzi vom vorbi despre această minunată şi 

nobilă profesie cu un om deosebit, care 

iubeşte cărţile, liniştea bibliotecii şi florile…  

Dna. Elena Chiaburu, doctor în istorie, bibliotecar şef la Biblioteca Facultății de 

Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

Pasionată și entuziastă, Dna. Elena Chiaburu este o figură importantă în lumea bibliotecilor. 

Domnia sa este atât bibliotecar cât şi cercetător în domeniul cărţii şi al tiparului. Onorată cu premii 

şi distincţii, este un cercetător recunoscut la nivel naţional şi internaţional.  

 

ORIENT ROMÂNESC: - Stimată doamnă Elena Chiaburu, întreaga istorie a omenirii este 

legată de carte şi biblioteci, spuneţi-ne vă rog, ce face o inimă să bată într-o bibliotecă? 

ELENA CHIABURU: - O, ce întrebare frumoasă! Inima bate într-o bibliotecă din cauza 

oamenilor și din cauza cărților! Eu sunt o femeie care iubește mult cărțile, vechi și noi deopotrivă, 

și care-i îndrăgește pe oamenii ce au nevoie de ele. În prezența unor cărți vechi, am un sentiment 

de mândrie că au existat niște vremuri și niște oameni atât de pricepuți încât au făcut acele cărți să 

reziste câteva sute de ani spre a ajunge până la noi. În prezența unei cărți noi, am un sentiment de 

bucurie aproape fizică: să o mângâi, să-i pipăi filele și s-o citesc, desigur! Și îmi sunt dragi studenții 

noștri care vin și caută cărți. M-am obișnuit atât de mult să lucrez într-o bibliotecă plină, încât în 

urmă cu ceva timp, când ajungeam dimineața și din cine știe ce întâmplare în bibliotecă nu erau 

studenți, întrebam: «ce nu avem? Ce nu funcționează!?».   

ORIENT ROMÂNESC: - Sunteţi unul dintre cei mai renumiți cercetători ai cărții românești 

vechi și moderne. Datorită studiului în acest domeniu sunteţi solicitată de diferite instituții din 
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România, în vederea descrierii și identificării cărților manuscris. Intervenţiile dvs. la conferințe 

şi sesiuni științifice dedicate cărții și tiparului demonstrează competențele dvs. excelente de 

cercetare a tezaurului de carte tipărită și a manuscriselor româneşti. Care este cartea care v-a 

marcat, manuscrisul care v-a emotionat cand l-ati avut în mână?  

ELENA CHIABURU:  - Vă mulțumesc pentru apreciere, dar cred că e bine să păstrăm proporțiile: 

nu sunt renumită... sau cel puțin așa cred! Emoționante sunt aproape toate cărțile vechi: prin 

frumusețea grafică, prin coperțile împodobite în mod deosebit sau prin povestea pe care o au. Îmi 

vine în minte acum un volum pe care l-am găsit recent în Biblioteca Județeană din Piatra Neamț, 

provenit dintre cărțile lui G. T. Kirileanu, fostul bibliotecar al Casei Regale a României în timpul 

regilor Carol I și Ferdinand. Cartea de care vreau să să spun era una obișnuită, cumva: un volum 

de «Inscripții și însemnări din bisericile României», apărut în anul 1906, pe care Kirileanu l-a 

primit cu dedicație de la autor, marele istoric Nicolae Iorga. Numai că după câțiva ani, N. Iorga 

trebuia să o însoțească pe regina Maria într-o excursie în zona Moldovei ca să îi prezinte 

mănăstirile noastre. Și îi trimite un bilețel lui Kirileanu cu rugămintea de a-i împrumuta volumul 

pe care i-l dăduse cândva, din cauză că nu și-l luase pe al lui de la București, spre a verifica cu 

prilejul excursiei dacă nu cumva prin bisericile și mănăstirile pe care le vor vedea n-au mai apărut 

între timp inscripții și însemnări noi. Kirileanu îi împrumută cartea și la sfârșitul excursiei regina 

Maria semnează pe ea, alături de autograful lui Iorga. Dar povestea nu se termină! La începutul 

anilor ′90, regele Mihai vine în vizită la Biblioteca Județeană Neamț, iar directorul de atunci, știind 

despre carte, o scoate și i-o arată, iar el semnează alături de bunica sa, regina Maria, și de marele 

istoric Nicolae Iorga! Plus că între file s-a păstrat și bilețelul lui Iorga… Iată deci, ce valoare 

memorial poate dobândi un volum aparent banal.    

ORIENT ROMÂNESC: - Când țineţi în mână o carte veche, ce vă fascinează cel mai mult, 

cartea ca obiect care a traversat o anumită perioadă sau ce veţi descoperi în paginile sale? 

ELENA CHIABURU:  - Cam tot! pentru că istoria cărţii e un domeniu de cercetare pe cât de 

interesant, pe atît de dificil. Ea presupune stăpânirea unui întreg instrumentar ştiinţific: cunoașterea 

diverselor paleografii fără de care nu se poate lucra, dar este nevoie și cunoașterea istoriei bisericii, 

a instituțiilor statale, a școlii, a cenzurii și a istoriei politice, pentru a putea plasa cărțile în contextul 

adecvat și a înțelege problema pe care apariția lor a rezolvat-o. Se impune cunoașterea chestiunilor 

privitoare la înființarea și funcționarea unui atelier tipografic, a modului cum se stabileau tirajele 

și se făcea distribuția cărților, dat fiind faptul că tipografiile au fost instituții în slujba Statului și a 

Bisericii, dar sunt necesare și noțiunile de tehnică tipografică, deoarece particularitățile grafice 

oferă indicii pentru identificarea și datarea unor exemplare incomplete. Ilustrațiile pretind 

cunoștințe de teologie, pentru că în vechile noastre cărți ele au un scop practic, ajutând la mai buna 

înțelegere a textului, însă ilustrațiile presupun și cunoștințe din domeniul artistic, în special despre 

despre gravură. Tot de domeniul artistic ține și legătoria de carte, iar cărțile ferecate în metale 

prețioase pretind cunoștințe despre arta bijuteriei, de exemplu. Filigranele oferă informații 

privitoare la proveniența hârtiei, iar ex libris-ul sporește valoarea unei cărți și ajută la cunoașterea 

posesorilor celebri. Despre valoarea însemnărilor marginale, care ajută la stabilirea traseului în 

timp și în spațiu a unei cărți, oferind totodată o multitudine de informații despre evenimente istorice 
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sau personale, despre cutremure, fenomene meteorologice neobișnuite, economie, demografie, 

sociologie etc., am putea vorbi la nesfîrșit! Așa încât cartea veche ascunde o lume fascinantă între 

coperțile sale. 

ORIENT ROMÂNESC: - Un bibliotecar este promotorul valorilor spirituale şi iniţiatorul 

relaţiilor culturale. Este uşor să lucrezi într-o bibliotecă? Care sunt competenţele profesionale şi 

care sunt calităţile personale ale unui bibliotecar? 

ELENA CHIABURU:  - Nu e ușor, dar firește că prin comparație cu alte meserii, nu este nici 

greu! Eu sunt adepta biblioteconomiei clasice, ale cărei legi au fost formulate în perioada 

interbelică de Ranganathan. Concret, el a spus așa: 1) Cărţile sunt pentru a fi citite; 2) Fiecărui 

cititor, cartea lui; 3) Fiecărei cărţi, cititorul ei; 4) Economisește timpul cititorului; 5) Biblioteca 

este un organism în creştere. Aceste postulate sunt permanent actualizate de breasla noastră: 

cititorul a devenit „utilizator”, cartea a devenit „informație” etc., dar în esență lucrurile sunt 

aceleași, cred eu: bibliotecarul trebuie să aibă dragoste față de carte, dragoste față de cei care o 

caută și generozitatea de a-i ajuta să o găsească… indiferent că folosește computerul sau nu, că ia 

cartea din raft și i-o dă în mână celui care o cere sau, dimpotrivă, nici nu-l vede la față și-i livrează 

direct o copie digitizată prin e-mail.    

ORIENT ROMÂNESC: - Care este una dintre cele mai frumoase amintiri din cariera 

dumneavoastră? 

ELENA CHIABURU:  - Cred că chiar prima întâmplare de acest fel, pentru de-a lungul timpului 

s-a mai repetat. Eram angajată de puțină vreme în biblioteca universitară și tot venea un tânăr 

student la Matematică ce, pe lângă alte cărți întreba invariabil de „Dicționarul înțelepciunii” a lui 

Teofil Simenschi. Lucrare într-un singur exemplar și foarte solicitată, care niciodată nu era 

disponibilă! Câteva luni a tot întrebat… iar eu am ținut minte. Și într-o zi, cînd cartea s-a eliberat, 

tânărul a venit, a cerut alte titluri, dar „Dicționarul înțelepciunii”, nu… se resemnase deja că n-o 

va găsi! Îl întreb dacă nu-l mai interesează și-i spun că e dispobilă. S-a luminat la față, pur și 

simplu! N-am să uit niciodată expresia de fericire de chipul lui aflând că poate avea cartea mult 

dorită!    

ORIENT ROMÂNESC: - Bibliotecarul este un specialist, cu respect faţă de cărţi şi supunere 

faţă de profesie, însă astăzi, în era digitală trebuie să colaboreze cu informaticianul. Biblioteca şi 

bibliotecarul se află la o răscruce şi trebuie să elaboreze o strategie de adaptare la nou. Ce s-a 

schimbat astăzi la bibliotecă? 

ELENA CHIABURU:  - Bibliotecile au fost mereu sub zodia schimbarii. Chiar și când a apărut 

tiparul, lumea se temea că vor dispărea bibliotecile așa cum le cunoștea ea atunci, din cauză tiparul 

oferea un acces mult mai ușor la exemplarele produse dintr-o dată în sute, apoi mii de exemplare 

identice. Or, s-a văzut că această invenție a dat bibliotecilor cea mai puternică dezvoltare. În 

biblioteci a avut de ceva vreme computerul, cartea digitală și chiar lucrul on line, la distanță. Astea 

sunt principalele schimbări, care au adus după sine încă ceva: oamenii nu mai au timp să citească, 

să reflecteze la ceea ce au citit… în cartea digitală, computerul este cel care face căutarea în text 

și-i sugerează cititorului conexiunile. Computerul face căutările și în catalogele de bibliotecă 
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informatizată, astfel încât se poate naște impresia că nu mai este nevoie de bibliotecar. Numai că 

bibliotecarul este acolo, pentru că doar el îi poate spune informaticianului cum trebuie făcute 

conexiunile. 

ORIENT ROMÂNESC:  - În evoluţia culturii,la modul general, ne gândim în primul rând la 

conţinutul ei spiritual materializat în scriere, fenomen istoric care a mers în pas cu progresul 

civilizaţiei omeneşti. Din păcate, astăzi, literatura de specialitate ne dă numeroase semnale că 

lumea cărţii este într-o criză sistemică profundă..A apărut suportul electronic pentru scriere, iar 

cartea a pierdut monopolul în lumea informaţiilor. Sunteti optimistă sau pesimistă în privinţa 

bibliotecilor? O spun cu durere, dar este posibil ca biblioteca să ajungă “o gradină abandonată”? 

ELENA CHIABURU: - O profesie dispare abia atunci când nu mai crede nimeni în viitorul ei; 

or, vedem că în lumea anglo-saxonă  bibliotecile și oamenii ce le slujesc au un viitor asigurat, se 

fac investiții în școlile de biblioteconomie etc. De aceea eu cred că biblioteca are încă viitor, chiar 

și în Romania, pentru că este un nonsens să vrei să construiești poduri, șosele, să edifici o țară la 

standarde europene, dar să nu ai nevoie de educație, de informație / deci de biblioteci pentru asta. 

Poate că nu va mai fi chiar așa cum o știm: să stai cu cartea pe masă și să o răsfoiești într-o sală de 

lectură, ci vei primi pe email sau pe alt device echivalentul ei electronic, dar ca serviciu 

fundamental, biblioteca nu poate fi abandonată. 

ORIENT ROMÂNESC: - Scriitorul şi politicianul Aimé Césaire ne spune: „Cultura, este tot 

ceea ce omul a inventat pentru a face lumea viabilă și moartea confruntabilă”. Privind astăzi 

starea lumii, dvs.mai credeti în puterea  culturii  considerată „arma miraculoasă”, salvatoare, 

pentru binele omenirii?   

ELENA CHIABURU: - Absolut! Cât costă un needucat ajuns în funcții de conducere, se vede cu 

ochiul liber peste tot… Dar și cât de vulnerabilă este o ființă umană needucată! De aceea, cred cu 

toată convingerea că salvarea oricui rezidă în cultură.  

ORIENT ROMÂNESC: - Biblioteca, este  spațiul nelimitat al cunoașterii și rememorării. Sunt 

sigură că aveţi o relaţie specială, pasională cu cărţile. Dar dacă am vrea să vorbim despre 

biblioteca personală, acolo unde ea devine un fapt de viață, care vă cuprinde şi vă oglindeşte cel 

mai mult, cărțile conservând momente importante, fiecare bibliotecă având închisă în sine câte o 

parte din viața celui care a adunat și citit cărțile. Ce găsim în biblioteca dvs personală şi care 

sunt autorii dvs. de suflet? 

ELENA CHIABURU: - În anii de școală am citit și eu, ca toți adolescenții și tinerii, o mulțime 

de romane, clasicii literaturii noastre și universale. Dar acum, biblioteca mea e mai degrabă una 

de lucru: nu știu dacă mai am vreun roman sau un volum de eseuri! Am aproape în exclusivitate 

cărți de istorie, cataloage de carte veche, lucrări de istorie a Bisericii, câteva dicționare… A! și 

cărți de bucate ilustrate – pentru că îmi place mai degrabă să-mi imaginez mâncărurile decât să le 

gătesc eu! 

ORIENT ROMÂNESC: - Care este scriitorul pe care dvs. îl consideraţi geniu “stăpân al 

cuvintelor”?  
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ELENA CHIABURU: - La întrebarea asta o să vă dezamăgesc: eu nefiind filolog, citesc foarte 

rar literatură beletristică, romane, eseuri… iar poezie aproape deloc! Așa încât nu am un scriitor 

sau poet preferat. Dar poate că se va ivi! 

ORIENT ROMÂNESC:  - Dar florile preferate… 

ELENA CHIABURU: - O, asta e simplu! Îmi plac toate florile, pentru cele galbene am o 

veritabilă slăbiciune, iar dintre toate, preferatele sunt Sânzienele, florile acelea delicate și suave 

care înfloresc vara prin fânețe.  

ORIENT ROMÂNESC: - Pentru încheiere, un gând pentru toţi nobilii slujitori ai bibliotecilor 

şi iubitorilor de carte. 

ELENA CHIABURU: - În primul rând, să aibă grijă să rămână sănătoși. Apoi să nu renunțe 

niciodată la bucuriile oferite de cărți, indiferent de care parte a lor se află: bibliotecari, cititori de 

plăcere sau pentru studiu, autori… Îi îmbrățișez cu drag pe toți!  

ORIENT ROMÂNESC: - Mult stimată doamnă Elena Chiaburu, vă mulţumim mult, suntem 

onoraţi de prezenţa dvs. în paginile revistei noastre şi vă aşteptăm mereu alături de noi. 

ELENA CHIABURU: - Și eu vă mulțumesc pentru bucuria de a fi prezentă, prin intermediul 

Orientului Românesc, alături de atâția prieteni știuți și neștiuți.  

 

Anca Cheaito, aprilie 2021 
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Bibliotecile în lume 

5000 de ani de istorie 

 
Nu putem vorbi despre istoria omenirii fără a 

vorbi despre carte şi biblioteci. 

Ne-am putea imagina vreodată lumea fără 

biblioteci? Cum ar fi arătat civilizaţia noastră 

fără bibliotecile milenare şi care ar fi fost 

destinul nostru? Şi totuşi omul a fost cel mai 

mare agresor al culturii. Destinul cărţilor în 

istoria milenară a trecut prin încercări destul de 

grele: ele au fost arse, ascunse, săpate în 

interiorul oraşelor, îngropate de timp. Rolul 

cărţii şi al bibliotecii este foarte important 

pentru cunoaşterea istoriei omenirii. Civilizaţii 

întregi ne sunt astăzi cunoscute datorită scrierilor, fie cuneiforme pe tăbliţe de argilă, fie pe piele 

de animale, ţesături, lemn, frunze, papirus. Cea mai mare parte din istoria Babilonului şi Asiriei , 

este cunoscută datorită unor scrieri pe tăbliţe de argilă păstrate în adevărate biblioteci.În anul 1849 

arheologul englez Austin Henry Layard 

descoperă în ruinele oraşului Ninive, fosta 

capitală a statului asirian ( actuala localitate 

Kujundjik, lângă oraşul Mosul, capitala 

Kurdistanului Irakian) Colecţia de tăbliţe de 

cărămidă ars. 

Despre bibliotecile Antichităţii avem mai multe 

informaţii: 

Biblioteca din Alexandria- înfiinţată de 

Ptolemeu Soter, unul din generalii lui Alexandru 

Macedon, care a fost guvernator al Egiptului 

(323-306 a.Ch.) Această bibliotecă a juns să 

conţină aproape 700000 de volume (suluri de 

papirus şi pergament) constituind cel mai mare 

depozit al gândirii de la Homer până la Aristotel. Faimoasa bibliotecă a fost devastată de mai multe 

incendii. A ars parţial prima dată în anul 47p. Ch. Reconstituită, a avut aceeaşi soartă în anul 

390.Apoi a ars total şi definitiv în anul 641 cănd Egiptul a fost cucerit de arabi. Legenda spune că 

biblioteca a ars timp de două luni, acoperind oraşul cu un fum gros şi negru. Astfel s-a transformat 

în scrum cea mai mare şi mai valoroasă bibliotecă a Antichităţii. 

Biblioteca din Pergam (capitala provinciei Mysia în Nord-Vestul Asiei Mici, aproape de Marea 

Egee) înfiinţată în sec.III a.Ch.de către regele Attal I. Această bibliotecă a ajuns să deţină peste 
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200000 de suluri manuscrise. Oraşul Pergam există astăzi în Turcia sub denumirea de Bergama. 

Pergamul antic a fost renumit pentru biblioteca sa şi pentru meşteşugarii săi care au inventat 

pergamentul – din pielea netăbăcită de asin, care a înlocuit papirusul în scrierea manuscriselor.   

Biblioteca din Ierusalim, înfiinţată în sec.V a.Ch.pe lângă Marele Templu al oraşului 

sfânt.Despre această bibliotecă, datele istorice sunt sărace. 

Biblioteca Matenadaran din Erevan a fost 

înfiinţată în sec.Vp.Ch. după introducerea 

creştinismului ca religie de stat în Armenia şi după 

inventarea de marele învăţat Mesrob Maştot a 

alfabetului armenesc care a înlocuit vechea scriere 

arameică. Biblioteca a fost înfiinţată pe lângă 

catedrala patriarhală din Ecimiazdin.A funcţionat 

aici până în anul 1939, când a fost mutată la 

Erevan într-o clădire monumentală. De-a lungul 

secolelor în această bibliotecă s-au adunat peste 

25000 cărţi manuscrise, peste 150000 de 

documente legate de istoria Armeniei,un număr 

impresionant de documente, dintre care peste 900 

sunt incunabule. 

Biblioteci au existat şi în Grecia Antică şi în 

imperiul roman. Însă slujitorii acestor Temple de 

cultură, au rămas mereu în anonimat. Personajul 

principal care este prezent în lumea asiro-

babiloniană, egipteană, grecă şi romană, este 

scribul, cel care cu răbdare şi migală a dus mai 

departe cuvântul scris. Mai târziu, în Evul Mediu, 

călugării caligrafi înfăptuiau manuscrisele.Au fost 

înfiinţate biblioteci în cadrul mănăstirilor.O 

imensă producţie de carte (manuscrise) a fost 

realizată în atelierele acestor copişti medievali. 

Invenţia tiparului a adus o mare transformare, de 

la manuscris la cartea tipărită.Începând cu se. XV 

apar noi biblioteci care nu sunt rezervate doar 

oamenilor de cultură religioasă. Putem aminti 

bibliotecile regilor Angliei, Franţei, biblioteci 

personale, a poetului Franceco Petrarca, a regelui Ioan cel Bun, a lui Carol Quintul,la Florenţa, 

Cosimo dei Medici crează o mare bibliotecă în incinta mănăstirii San Marco. Pe pământ românesc 

avem biblioteca lui Neagoie Basarab, Dimitrie Cantemir, Constantin Brâncoveanu. Fondatorul 

Bibliotecii Vaticanului a fost Papa Nicolo al V-lea, al cărui pontificat acoperă perioada 1447-1455, 
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un erudit umanist. În epoca Renaşterii se dezvoltă 

bibliotecile universitare.Se dezvoltă un interes 

deosebit faţă de carte. Secolele XVII şi XVIII se 

remarcă prin triumful cărţii, abibliotecilor şi al 

bibliotecarilor. Acum bibliotecarul este definit în 

Enciclopedia Franceză din anul 1751 ca “persoană 

însărcinată să se îngrijească de creşterea unei 

biblioteci,să cunoască limbile vechi şi modern, 

cărţile,ediţiile ş tot ce este legat de istoria literelor”. 

După două secole de producţie tipografică, Gabriel 

Naudé (1600-1653), bibliograf francez, medic şi 

bibliotecarul unor personaje istorice ( cardinalii 

Mazarin şi Richelieu, regina Christina a Suediei) a 

înţeles importanţa deosebită a bibliotecilor în viaţa socială, politică, culturală a unei societăţi. El 

va fi cel care va scimba concepţia despre biblioteci, bibliotecari şi carte.Naudé consideră biblioteca 

o piatră de temelie în geneza unui stat modern, iar bibliotecarul trebuie să fie un umanist, un 

învăţător al oamenilor.Deci bibliotecarul are un rol social important.  

Un alt vizionar şi filosof care a spus că lumea cărţilor este 

chemată să servească umanitatea este G.W. Leibniz (1646-

1716), filosof german, bibliotecar al Curţii din Hanovra. 

Leibnitz a făcut un system de clasificare a cărţilor, 11 grupe 

mari ale domeniilor de cunoaştere. Căutarea unui system bun 

de clasificare a continuat şi peste 200 de ani în 1874, 

bibliotecarul American, Melvil Dewey (1851-1931) va 

inventa Clasificarea zecimală universal (CZU), care a fost 

acceptată în toată lumea, cu mici modificări, folosită şi în ziua 

de azi. Se realizează şi un învăţământ professional pentru 

bibliotecari. Secolul XX se caracterizează printr-o explozie 

informaţională, se realizează biblioteca modern. Iar mai nou 

în zilele noastre apare biblioteca virtuală. Miile de biblioteci 

de pe glob pot fi acum accesate datorită noilor tehnologii. 

Georgiana Nabbout  

 

Bibliografie : Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi civilizaţiei 

                       Lia Bontescu, Biblioteca si Bibliotecarul – reprere istorice 

                      Phillips, Heather A.,Marea Bibliotecă din Alexandria  
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CARMEN MUŞAT COMAN  

 

 Jurnalist,scriitor si fondator al editurii Cununi 

de stele, fostă studentă și colaboratoare a Amitei 

Bhose. O prietenie de o viaţă, născută din 

dragostea  pentru versul eminescian şi literatura 

bengali. 

“Este o datorie morală pentru mine, ne spune Carmen 

Muşat Coman, să aduc la lumina tiparului vasta operă a 

Amitei Bhose, cea care a fost profesoară la Universitatea 

din Bucuresti între anii 1972-1991, scriitoare, 

traducătoare, cercetătoare şi eminescolog. Amita Bhose 

este prima traducătoare a lui Eminescu în bengali si a 

fãcut cunoscutã literatura românã în India - articole 

critice, studii, traduceri, conferinte, interviuri.  

Descoperirea poeziei lui Eminescu a fost pentru Amita 

Bhose o aventură de explorare profundă, cunoaștere şi descoperire, care au marcat-o pe viaţă. 

Însuşi numele editurii pe care o conduce Carmen Muşat Coman este inspirat din Luceafãrul, şi 

este un omagiu adus lui Didi - "sora mai mare", cea care s-a îndrãgostit de poezia lui Eminescu si 

l-a tradus pentru prima oară în spaţiul asiatic - 1969. Carmen Muşat Coman şi implicit editura 

Cununi de stele deţin exclusivitatea pentru publicarea cărtilor Amitei Bhose. 

Cu modestia care o caracterizează, Carmen Muşat Coman ne-a oferit acest articol, omagiu adus 

celei care a iubit România şi Luceafărul poeziei româneşti. 

Amita Bhose (n. 9 februarie 1933, Calcutta, India – 

d.24 octombrie 1992, Bucureşti, România)  a fost un 

important eminescolog, prima traducătoare a 

lui Mihai Eminescu în Asia, în limba bengali, 

profesoară de bengali, sanscrită și civilizație indiană 

la Universitatea București (1972-1991), traducătoare 

și scriitoare. Pentru Amita Bhose, Eminescu 

"reprezintã esenta spiritualitãtii românesti. Poetul nu 

s-a apropiat de India dintr-o curiozitate intelectualã, ci 

pentru a se regãsi pe sine". 

Eminescu și India, Influența indiană asupra gândirii 

lui Eminescu - teza sa de doctorat susținută în 1975 la 

Universitatea București, având-o pe Zoe Dumitrescu Buşulenga ca îndrumătoare științifică, este 

una dintre lucrările sale de referință. 
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Amita Bhose, sora mai mare a lui Eminescu 

 “Am fost acuzată pentru că am iubit România. Îmi recunosc 

“vina”. De dragul culturii române, cu dorinţa de a întemeia o 

şcoală serioasă de indianistică, m-am stabilit aici. Dacă am vrut 

să împart soarta poporului român, am suferit de frig, foame şi 

frică alături de el. Scriam cu mâna în mănuşă, umblam după 

lumânări pentru serile fără curent, aşa cum făceau mulţi”. 

Amita Bhose – 1992 

În 1959, Amita Ray (ulterior Amita Bhose), o indiancă de 26 

de ani, punea piciorul pentru prima dată pe pământ românesc. 

Despre ţara în care-şi urmase soţul, inginer geolog, venit la 

specializare pentru doi ani în România, nu ştia mare lucru. 

Fotografia făcută pe peronul unei gări de munte, un an mai 

târziu, ne arată profilul unei femei frumoase şi hotărâte şi privitorul poate presupune impresia 

puternică pe care o făcea asupra lumii în care tocmai poposise. La acea vreme, absolventa 

Facultăţii de chimie, fizică şi matematică a Universităţii din Calcutta, membră a unei familii cu 

tradiţie culturală şi ştiinţifică  nu-şi imagina nici măcar o clipă că acea întâmplare a destinului care 

a adus-o într-o ţară îndepărtată avea să-i schimbe total viaţa.  

                            India, cucerită de români 

Pentru a se familiariza cu mentalitatea, spiritualitatea poporului 

român, Amita Ray se înscrie la un curs de limbă şi literatură 

română iar în paginile unui manual şcolar descoperă poezia „Ce 

te legeni…” care, aşa cum va mărturisi, o captivează „pe loc”. 

A fost dragoste la prima vedere. Reîntoarsă în India, debutează 

în presa locală cu articolul Rabindranath în România, apărut în 

cunoscuta gazetă literară Desh (Ţara) şi începe să publice 

articole în bengali şi engleză despre cultura Indiei sau cultura şi 

literatura română, din care face şi traduceri. De-a lungul anilor 

i-a tradus în bengali pe Mihail Sebastian, Sadoveanu, 

Caragiale, Sorescu, Zaharia Stancu, Al. Mirodan, piesele 

acestora fiind jucate pe scenele teatrelor din Calcutta. Cu o 

modestie pe care doar spiritele mari o au, a considerat 

întotdeauna ca fiind o cinste faptul că este prima traducătoare 

din limba română în bengali, limba lui Rabindranath Tagore  şi 

prima traducătoare a lui Eminescu în spaţiul cultural asiatic. Totodată, tot graţie Amitei Bhose, 

prima limbă indiană în care s-a tradus din literatura română a fost tot bengali. Fără un dicţionar 

român-bengali (dicţionar care nici acum nu există, ci doar un dicţionar bengali-român, cuprinzând 

sute de pagini scrise de mâna sa şi a studenţilor săi, spre a fi multiplicate în tipografia Universităţii, 
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aceasta nedeţinând la acea vreme caractere 

bengaleze), cu un dicţionar român-englez care-i 

comunica prea puţin, Amita Bhose a pătruns totuşi în 

profunzimea enigmatică a literaturii române datorită 

iubirii pentru această ţară. Şi pentru Eminescu, a 

cărui traducere în bengali „n-a reprezentat un 

experiment artistic sau un exerciţiu lingvistic: ea a 

constituit o experienţă spirituală, o trăire lăuntrică, pe 

care nu ştiu cum s-o definesc”. Eminescu: Kavita 

(Poezii) a apărut în 1969 şi lumea a descoperit, 

uimită, la un poet străin, idei şi sentimente atât de asemănătoare celor indiene. Iar mulţi au 

recunoscut în poeziile lui Eminescu sensibilitatea poetică a lui Tagore. Astfel, prin cele 35 de 

poezii traduse, Eminescu a cucerit, iremediabil, India. 

                                     „O personalitate puternică, în ciuda fragilităţii…” 

Venise vremea ca Amita să cucerească România. După ce mai absolvă o facultate – Bengali-

Engleză - , fondează asociaţii culturale şi activează în altele, scrie cărţi – În afara lumii cunoscute, 

jurnal de călătorie în România, este considerat cea mai bună carte despre o ţară străină – vizitează 

din nou România, de două ori, la invitaţia Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu 

Străinătatea şi pentru a participa la Congresul internaţional al traducătorilor. Între cele două vizite 

divorţează de soţul său (în publicaţii numele său între 1954-1971 este indicat ca Amita Ray) iar 

după a doua vizită în România se înscrie  la doctorat, la Facultatea de Limbă şi Literatură Română 

din cadrul Universităţii Bucureşti, alegând ca temă  Influenţa indiană asupra gândirii lui Eminescu 

şi având conducător ştiinţific pe prof.dr. Zoe Dumitrescu-Buşulenga care va nota, la câţiva ani de 

la moartea sa: „Întâlnirea cu mult 

regretata Amita Bhose a constituit un 

moment cu totul singular. Începând 

de la prezenţa ei uşor exotică, de la 

silueta graţioasă şi mişcările 

delicate, dar sigure, până la ochii vii, 

pătrunzători, şi glasul cu modulaţii 

muzicale întrerupte din când în când 

de un hohot de râs care avea şi o 

imperceptibilă ironie, Amita sugera 

de la început o personalitate 

puternică, în ciuda fragilităţii ei. […] 

Calitatea umană, intelectuală şi 

spirituală şi, mai cu seamă, scopul 

venirii ei în România m-au făcut să o 

preţuiesc de la început.” 
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                              Un ungher de afecţiune 

În România, Amita Bhose s-a întors în 1971 nu numai pentru 

Eminescu ci şi „ca să caut un ungher de afecţiune în mijlocul 

poporului român”, după moartea tatălui său. Dovadă că l-a 

găsit a fost nu numai faptul că de atunci şi până la moarte a trăit 

în România, dar şi că de bunăvoie a renunţat la avere, soţ, ţară, 

alegând să trăiască, ani buni, într-o cameră modestă de cămin 

studenţesc, cu un salariu în lei, de lector. Pentru România, din 

dragoste de Eminescu, a cerut domiciliu stabil aici, care i-a fost 

acordat după doi ani de hărţuieli şi întrebări jignitoare. Nu s-a 

lăsat descurajată. Îmbrăcată festiv în sari, pentru serbările 

organizate la Universitate, unde preda, numai în română, 

bengali, sanscrită şi civilizaţie indiană, sau îmbrăcată european, 

Amita Bhose îşi continua drumul unic în cultura română. A deschis un unghi inedit de perspectivă 

comparatistă între spiritualitatea română şi indiană, a stabilit amprentele filosofiei indiene în proza 

literară eminesciană, a stabilit textul Gramaticii sanscrite mici de Fr. Bopp tradus de poet şi rămas 

în manuscris. Eminescologii momentului i-au recunoscut valoarea şi au preţuit-o.  

               Discipoli în sensul sanscrit 

Traducător, critic, exeget al textelor eminesciene şi 

nu numai, Amita Bhose a rămas în memoria 

multora şi ca profesor. Mulţi se înscriau la cursurile 

ei din curiozitate. Curiozitatea se transforma în 

pasiune şi studenţii îşi amintesc de momentele 

emoţionante de început când au redevenit copii, 

buchisind literele alfabetului bengalez sau sanscrit 

pentru a intra în lumea fascinantă a  Indiei. În ciuda 

statutului de cursuri facultative, rezultatele erau 

uimitoare: traduceri din literatura indiană, publicate 

în revistele de specialitate, spectacole susţinute în 

bengali, sanscrită, chiar şi punerea în scenă a unei 

piese a lui Tagore, jucată de studenţi. Mulţi dintre 

tinerii acelor ani dinainte de Revoluţie au avut rarul 

privilegiu de a fi discipoli în sens sanscrit al Amitei 

Bhose şi mulţi şi-au câştigat dreptul de a-i spune 

„Didi”, cuvânt care înseamnă, în bengali, „soră mai 

mare”. Totuşi, nu puteai rămâne la cursurile sale 

dacă dovedeai neseriozitate: privirea, dojana blândă 

şi severă totodată îl umpleau de ruşine şi pe 

studentul cu obrazul cel mai gros. Cu o deosebită 
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putere de analiză, de muncă, traducea, ţinea cursuri şi conferinţe, 

elabora manuale şi dicţionare, scria articole şi studii comparatiste. Era 

un spirit viu şi ardea ca un foc. Corectă, exigentă, cu un umor fin şi 

ironică. Foarte caldă, totodată. 

                              Valută pentru tăcere 

Cu impostorii însă era de neclintit. Fiind singura care le putea dovedi 

impostura profesională, demontându-le aşa-zisele traduceri din 

sanscrită sau cursuri absolvite prin străinătate, pe hârtie, nu-i de 

mirare că aceştia au încercat să o determine să plece din ţară. Voalat, 

i-au oferit valută, ei, celei pe care banii o interesau cel mai puţin pe 

lumea aceasta. Nu ştiau că în India renunţase la câteva proprietăţi. 

După 1989, au găsit momentul odată cu instaurarea autonomiei 

universitare. Deşi multe universităţi din lume ar fi fost onorate să o aibă în rândul profesorilor, 

Universitatea Bucureşti nu a ştiut cum să-i desfiinţeze mai repede postul. Traducătoarea lui 

Eminescu, a lui Rabindranath Tagore, autoarea unui Dicţionar bengali-român, a unui Curs de 

limba bengali şi-a văzut postul scos la concurs, la un concurs unde nu numai că nu avea cine să se 

înscrie dar nici nu avea cine să-l conducă, profesional. Postul i-a fost desființat, așa cum arată și 

memoriile adresate Ministerului Învățământului, pentru ca, în toamnă, Universitatea să-şi angajeze 

prietenii – printre care Radu Bercea, Laurențiu Theban. La presiunea oamenilor de cultură români 

și indieni a fost aprobabtă înființarea unui Centru de studii și cercetări indiene în cadrul 

Universității București, condus de Amita Bhose, care a fost desființat după un an. 

                              “Mai am un singur dor” 

După doi ani de umilinţe, timp în care s-a transferat la Institutul de 

etnografie şi folclor, după zeci de memorii fără răspuns, de aşteptări 

la uşile Ministerului Educaţiei, împreună cu sanscritişti renumiţi din 

India, veniţi în mod special să o susţină pentru a înfiinţa un Centru 

de studii indiene, trupul a cedat. Neştiută aproape, însingurată, a 

murit într-un spital românesc, pe 24 octombrie 1992, în urma unei 

operaţii nereuşite.  

Ca o împlinire firească, deşi prematură, a destinului celei care, timp 

de 30 de ani a slujit cu devotament cultura română, urna cu cenuşă 

a Amitei Bhose a rămas în România, la dorinţa fratelui său din 

Anglia. Era sigur că aceasta ar fi fost şi dorinţa lui Didi. Cei care i-

au adus un ultim omagiu au fost numeroşi, foştii săi studenţi veniţi 

din toate colţurile ţării luându-şi rămas bun şi recitindu-i “Mai am 

un singur dor”, poezia eminesciană care-i plăcea cel mai mult lui 

Didi. Când ultimul vers s-a încheiat, deja lor le era dor de Didi. Didi 

care a ştiut atât de bine să traducă dorul eminescian în bengali, 
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trăind într-o ţară pe care, aşa cum scria Zoe Dumitrescu Buşulenga, “a iubit-o poate mai mult decât 

mulţi români şi a slujit-o cu inteligenţa şi condeiul ei.” 

Carmen Muşat-Coman 

Fotografiile: colecţia personală Dna.Carmen Muşat Coman 

O editură născută din dragostea pentru Amita Bhose, 

profesoara care l-a daruit Asiei pe Eminescu. 

www.edituracununidestele.ro || www.amitabhose.net 

 

 

 

 

http://www.edituracununidestele.ro/?fbclid=IwAR1IqpIPiZYGa54Upvhbk-tiBzHaYuF0U7uRkAtLHYQ1k4tfYoBzquBzVZo
http://www.amitabhose.net/?fbclid=IwAR0Cd3hK35RcNlOzMzcrQY08gWTGzK8DbD-RVN2j_X9x1gMcGXj2ogKl2gE
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Portret de artist 

Prof. Dr. MARINELA RUSU 

 

Prof. Dr. MARINELA RUSU cercetător ştiinţific 

principal, la  Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul 

de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Iaşi. 

Departamentul de Psihologie și Științele Educației. 

Studii universitare: 

-  Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de 

Istorie-Filosofie, Secţia Filosofie- Specializarea 

PSIHOLOGIE (1981-1985).                 

-   Universitatea Națională de Arte ”G. Enescu” din 

Iași, Facultatea de Arte vizuale și Design, Secția 

Pedagogia Artei. (2013-2016). 

-  Titlu ştiinţific: Doctor (anul 1999) 

Doctorat - domeniu: PSIHOLOGIE - conducător: Prof. Dr. Tiberiu Rudică, de la Universitatea 

“Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie. 

- Site-uri personale:    

➢ https://myexpressionistart.webs.com        

➢ http://psimarinela.simplesite.com/440170692 

 https://orcid.org/0000-0001-6647-3351    

 

Domenii de competenţă:  

●psihologia adolescenţei, teoriile personalităţii, psihologia persoanelor cu deficiențe fizice; 

●cercetări teoretice și practice privind inteligența emoțională   

●componenta esențială a procesului individual de adaptare, emoțiile și compensațiile 

adolescenților cu deficiențe, consecințele psihologice/educaționale ale intervenției artistice în 

școală, procesul comunicării interpersonale. 

●cercetări teoretice și experimentale privind creativitatea, arta, psihologia artei și intervenția 

artistică în școală (colaborare cu profesorii din școlile din Atena, Grecia și Iași, România, 2012-

2015). 

●studii care au abordat subiecte cu interferențe interdisciplinare importante, cum ar fi 

psihosomatica, psihologia transpersonală, psihologia artei și elementele abisale ale procesului de 

creație (2013-2017); 

●metode de psihoterapie, terapie prin artă, psihoterapii pentru persoane normale (optimizare și 

dezvoltare personală); 

●studii privind manifestările emoțiilor și dezvoltarea abilităților de autoreglare. 

●cercetări privind complexitatea elementelor comunicării interpersonale (2018-2021). 

https://myexpressionistart.webs.com/
http://psimarinela.simplesite.com/440170692
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Activitate didactică (lector asociat):  

 

▪ 2013-2020, la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iași 

- Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic: licență - cursuri de Psihologia 

educaţiei; masterat anul I: Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor; 

▪ 1996-2008, la Facultatea de Arte Vizuale și Design, Universitatea Națională de Arte ”G. 

Enescu”, Iași – cursuri de Psihologia educației, Psihologia artei și Pedagogie; 

▪ 2004-2007, la Facultatea de Psihologie, Univ. “P. Andrei“, Iaşi, masterat, anul I: ”Evaluarea 

psihopatologică şi psihiatrică a persoanelor cu handicap şi invaliditate” şi anul II: ”Evaluarea şi 

intervenţia recuperatorie în cazul persoanelor cu handicap fizic, neuromotor şi mintal – ergo-

kineto şi psihoterapie de resocializare”; 

▪ 1998-2000, la Facultatea de Psihologie a Universității “Stephan Lupasco” din Iaşi - cursuri de 

Psihologie socială, Psihoterapie şi Teorii ale personalităţii; 

▪ 1991-1996, la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea “Al. I. Cuza” din 

Iaşi – cursuri de Psihologia educaţiei. 

 

Date selective extrase din memoriul de activitate: 

 

●Studii elaborate şi susţinute la diverse sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale: peste 130 de 

lucrări ştiinţifice prezentate la conferințe nașionale și internaționale. 

●Studii publicate: peste 100 de lucrări. 

●Citări în lucrări științifice: peste 45 de citări. 
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INTERVIU -  Prof. Dr. MARINELA RUSU 

 

ORIENT ROMÂNESC – Dna. Prof. Marinela Rusu vă mulţumim şi suntem onoraţi că aţi 

acceptat să acordaţi acest interviu pentru  revista noastră. Sunteţi psiholog şi artist plastic. Arta 

și psihologia împărtășesc canale comune?  

MARINELA RUSU - Mai întâi, vă mulțumesc și eu pentru această invitație, care mă onorează. 

Cele două domenii pe care le-am îmbrățișat prin studiu și practică, respectiv psihologia și arta, 

sunt într-adevăr, foarte apropiate, reflectându-se una în cealaltă: psihologia caută să explice 

creativitatea, încercând să-i identifice resorturile intime, factorii care o stimulează sau o blochează, 

în timp ce arta, reflectă prin excelență trăirile noastre psihice, atitudinile noastre față de ceilalți și 

față de societate, dorințele și speranțele noastre, bucuriile, revoltele și nemulțumirile noastre 

interioare. 

O.R. -  Psihanaliza este un termen complex care înglobează atât teorii psihologice, cât și anumite 

tehnici terapeutice.  De ce psihanaliza a acordat întotdeauna o atenție specială expresiei artistice, 

legătura dintre inconștient și artă fiind recunoscută pe scară largă. Ne puteţi vorbi despre relația 

dintre aceste două discipline? 

M.R. - Psihanaliza a reprezentat la începutul secolului trecut un vârf de lance al psihologiei 

moderne. Freud, psihiatru dar și un genial teoretician este cel care a identificat și a definit pentru 

prima dată palierele fundamentale ale psihicului. Astfel, inconștientul și subconștientul (sinele) și 

conștientul (ego-ul) și supraconștientul (supra-eul) – reprezentat prin valorile etice ale Adevărului, 

Binelui și Frumosului, sunt niveluri ale psihicului uman și fiecare dintre ele are un conținut 

specific. Freud consideră că inconștientul (sau abisul conștiinței) are un rol important în creație, 

asociindu-l cu inspirația ”magică” sau cu un puzzle al unor tendințe personale inconștiente, 

necunoscute. Arta este pentru Freud o trecere (sublimare) dinspre inconștient către conștient și 

supraconștient.  

Astăzi însă, psihologii au înțeles că actul creator nu poate proveni exclusiv din inconștient – prin 

asociațiile libere pe care le poate oferi – ci, reprezintă un proces complex în care se combină 

inteligența, stilul de gândire ”out of the box”, perseverența în muncă, capacitatea de sacrificiu de 

sine dar și educația artistică primită. Talentul nu mai este un mister pentru psihologi. Mulți oameni 

au diverse aptitudini (talente) dar o multitudine de alți factori fac acel talent să devină o realitate 

propriu-zisă. Dotarea nativă conduce spre afirmare și succes doar dacă este acompaniată de un 

caracter puternic, de voință, inteligență și perseverență. Azi, știința a dovedit că inspirația 

debordantă este stimulată de un anumit comportament, de nonconformism, de curiozitate, dorința 

de a explora, cât și de o determinare constantă în a realiza toate acestea. 

O.R. - Există mulți psihologi şi psihanaliști care folosesc arta ca mijloc terapeutic chiar în timpul 

consultărilor lor. Manifestarea creativă este un supliment terapeutic de valoare? 
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M.R. - Terapia prin artă este un curent actual în psihoterapie și se bazează pe ideea că arta este în 

esență un proces de katharsis (de curățare, eliberare) a unor tensiuni interioare. S-a constatat că 

folosirea acestei modalități de exprimare poate îmbunătăți starea psihică a unor persoane cu 

tulburări de comportament sau de personalitate. Însă, nu trebuie să exagerăm, întrucât există 

psihoterapii valide (cum ar fi terapiile cognitive, experiențiale, terapia rogersiană, bazată pe client 

și altele), cu puternice efecte ameliorative cu care, art terapia totuși, nu poate concura. 

O.R. -  Trăim o perioadă specială, dificilă la nivel mondial, această pandemie care ne-a afectat 

pe toţi. Boris Cyrulnik ne spune că în această perioadă există o uzură a sufletului datorită, 

procesului de adaptare la noua situaţie, a echilibrului care a fost perturbat.  Otto Rank a propus 

arta ca o modalitate de a depăși anxietatea, Melanie Klein:  a sugerat arta ca reorganizator al 

structurii minții, Wilfred Bion a indicat că arta ar putea fi o modalitate de a contracara anxietatea. 

Este arta un mod de a învinge anxietatea, impulsurile și alte mecanisme inconștiente? 

M.R. - În principiu, arta este o forță spirituală care poate modela și transforma sufletele. De aceea, 

mi se pare că arta ne poate ajuta să depășim momente de anxietate dar în același timp, arta poate 

conduce privitorul la conștientizare, ceea ce poate însemna o acumulare de anxietate. Goya nu te 

ajută să depășești anxietatea, el trezește spiritul în fața aspectelor reprobabile ale caracterului 

uman. Arta nu este neapărat o modalitate care ne înveselește și ne ajută să ne depășim tristețea. Ea 

acoperă toată gama de sentimente umane. Arta are profunzime (picturile Guernica, a lui Picasso, 

Moartea lui Socrate, aparținând lui J.-L. David), trezește nostalgii, oferă idealuri și conștientizează 

traume și frustrări. Ceea ce este minunat însă, este faptul că arta are puterea să conștientizeze toate 

acestea la un nivel sublimat, transcendent, oferind o îmbogățire autentică a personalității. Putem fi 

martorii ororilor războiului, putem empatiza cu victimele nevinovate fără să fi trăit cu adevărat 

războiul, tocmai pentru că avem acel ”ca și cum” pe care arta ni-l prezintă. Putem retrăi evenimente 

din istoria antică, bune sau rele, prin mijloacele artei, care sublimează și transcend temporalitatea 

și clipa prezentă. Creațiile artistice ne oferă lecții morale, fără a fi nevoie să trecem cu adevărat 

prin momente traumatizante, ci doar la un nivel metaforic și simbolic. De aceea, arta are un rol 

educativ inestimabil, unic și ea nu trebuie să lipsească din educația tinerei generații. 

O.R. - „Pune puțină artă în viața lui și puțină viață în arta lui ...” un citat din Louis Jouvet. Ce 

aduce mai mult arta decât terapia clasică? 

M.R.- În general, psihoterapia clasică utilizează metode cognitive, comportamentale sau de 

interacțiune, având ca scop depășirea sau ameliorarea anumitor stări de tulburare psihică. Art 

terapia aduce în plus conectarea mai puternică la emoții, la sentimente, la expunerea prin culoare 

și simbol a traumelor, frustrărilor sau nemulțumirilor proprii. Este o îmbogățire a metodelor de 

psihoterapie și de aceea, merită luată în considerare. Arta, pe de altă parte, este un domeniu 

complex, ce presupune individualități de excepție, curente artistice, tehnici și stiluri de pictură, 

implică talent și genialitate. Terapia prin artă rămâne un ”copil cuminte” al artei, o anexă cu multă 

lumina, în care indivizii cu probleme psihice își pot ameliora starea. Terapia prin artă începe atunci 
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când opinează terapeutul și încetează odată cu necesitatea ei. Arta, în schimb, este un continuum 

pe care doar dispariția fizică a artistului o poate opri.  

O.R. -Numeroase studii arată potențialul artei pentru bunăstarea personală, important nefiind 

rezultatele, ci practica în sine. În mod ideal, fiecare dintre noi ar trebui să includă un spațiu pentru 

creația artistică în viața noastră? Este esențial este să practicăm arta, să o folosim ca spaţiu de 

expresie, să o introducem în rutina noastră? 

M.R. - Există această idee că arta se referă doar la pictură, muzică, teatru sau dans. Dar arta, în 

numeroase alte forme, face parte din viața noastră. Dragostea pentru frumos, pentru armonie se 

poate manifesta oricând și oriunde. Modul cum aranjăm o masă pentru musafirii noștri, felul cum 

aranjăm florile într-o glastră, chiar și organizarea ambientului în care trăim sau felul cum ne 

îmbrăcăm, pot reprezenta o preocupare pentru frumos, pentru artistic. Arta face parte din viața 

noastră și fiecare dintre noi o poate aborda într-un fel sau altul. 

O.R.- Artele clasice sunt cele care au însoțit în mod tradițional omul și societățile de-a lungul 

istoriei. Astăzi, noile arte reprezintă noi căi pentru exprimarea umană. Una dintre caracteristicile 

lor este combinarea altor arte și adesea folosesc tehnologia într-un fel sau altul. Acestea răspund 

unor imense schimbări culturale pe care le-am experimentat în ultimele decenii, noi forme de 

exprimare. În calitate de artist, vedeţi noi modalități de a explora creativitatea? 

M.R. - Inevitabil, evoluția societății, fie ea și tehnologică, se va reflecta în stilul artistic. Să nu 

uităm că evoluția societății, economică și tehnologică, au drept consecință schimbarea valorilor 

morale, a atitudinilor noastre sociale, a stilului nostru de viață, a libertăților individuale. Noua artă 

nu reflectă doar tehnologia - și chiar face apel la ea pentru a se manifesta, dar reflectă noile libertăți 

în relațiile interpersonale, în acceptarea laturilor considerate tabuu până acum în artă. Chiar dacă 

unele manifestări artistice moderne par că intrigă, stârnesc repulsie sau sentimente negative, ele 

fac parte totuși, din profilul artei actuale. Fără îndoială însă, că timpul va discerne adevăratele 

valori, păstrându-le și cultivându-le mai departe, în timp ce o artă a abjectului și reprobabilului, va 

fi menționată doar ca moment de umbră în istoria artei. Fiecare artist va explora noi tehnici de 

creație, în funcție de preocupările proprii, de tendințele personale. În ce mă privește, am folosit 

diverse tehnici mixte în creație, care îmbogățesc o pictură, îi conferă consistență și o mai mare 

expresivitate. 

O.R. - Arta poate fi folosită pentru autoeducare, comunicare şi integrare socială? 

M.R. - În domeniul educației artistice se vorbește foarte mult de rolul important al artei în 

modelarea și dezvoltarea personalității. În țările civilizate ale Europei, tinerii sunt educați în 

spiritul artei, astfel că fiecare dintre ei studiază (după aptitudini) diverse arte (instrumente 

muzicale, pictură, teatru etc.) în cadrul școlii. Arta dezvoltă comunicarea interpersonală, ajută la 

cunoașterea de sine și la cunoașterea altora, dezvoltă aspectul esential al personalității – empatia 

dar și abilitățile sociale. Arta oferă tinerilor un ideal de viață, o motivație în plus pentru a studia și 
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acționa. Ea poate, foarte bine să fie un mijloc educativ (prin metodele și instrumentele didactice) 

dar și un mijloc de autoeducare (lectură, spectacole etc.). 

O.R. - Extinderea procesului de digitalizare este un câștig? Pot să apară schimbări psiho-

culturale? Părerea dvs. în calitate de psiholog, pedagog şi om de artă. 

M.R. -Aceste schimbări psiho-culturale, cum le-ați denumit, au apărut deja. Tinerii de azi sunt 

altfel decât tinerii de altă data. Digitalizarea oferă opțiuni practice nelimitate. Arta digitalizată 

devine un fapt real și foarte incitant. Se vorbește de ”virtual reality” în care arta pătrunde tot mai 

mult, sub forma jocurilor sau a documentarelor exploratorii. Cultura se îmbogățește cu noi creații, 

cu noi idei și cu un nou profil psihologic al omului: mai liber, nonconformist, ghidat de propriul 

ideal și de confort. Iar dacă există și unele inconveniente create de dependența exagerată față de 

tehnologie, zic să o luăm ca pe o atenționare și să încercăm să o corectăm, căutând și alte 

preocupări. 

O.R. -Vorbim despre creativitate nu numai în domeniul artei, chiar în domeniile ştiinţifice, unde 

creativitatea poate conduce la descoperire. Există un secret pentru a deveni creativ? 

M.R. - Creativitatea în știință este o temă esențială. În fond, cercetarea științifică se bazează pe 

descoperire, invenție și inovație. Creatologia sau domeniul care studiază procesul creativității, 

analizează factorii care stimulează sau blochează aptitudinile creative, analizează etapele 

procesului creativ (germinarea, insight-ul sau iluminarea, realizarea concretă a produsului și 

prezentarea acestuia publicului), factorii de care depinde creativitatea (biologici, intelectuali, 

genul, vârsta, factori economici și sociali). Creativitatea este abordată azi cu mult curaj, sunt 

aplicate o mare diversitate de metode care stimulează creativitatea, între care, celebră este metoda 

brainstorming, pentru a aborda ideile noi în cercetare sau orice altă investigație. 

Desigur, calitățile individuale constituie și ele factori ce ne ajută să devenim creativi: curiozitatea 

neobosită, adaptarea inteligentă, gândirea ”out of the box”, dorința de noutate, de schimbare în 

stilul de viață.  Ideea că geniul este asociat cu misterul sau altădată, cu ”nebunia”, sunt idei perisate, 

depășite istoric și științific. Creatorul de geniu apare celorlalți ca fiind nonconformist, special, 

deosebit dar ideea de ”nebunie” nu mai e demult asociată creativității. Dimpotrivă, a deveni un 

creator de succes implică o serie de aptitudini care sunt legate de acel ”dat” individual dar au 

legătură și cu educația, cu starea economică și socială, cu genul sau starea fiziologică în care se 

află creatorul.  Creativitatea reprezintă o trăsătură universală. Ea se poate manifesta, după cum 

deja am spus, în artă, în știință, în educație, în management, în modă și în orice alt domeniu în care 

omul lucrează. 

O.R. - Ce reprezintă pictura pentru dumneavoastră? 

M.R. - Pictura a fost o preocupare veche a mea, dar care a ieșit în prim-plan abia mai târziu, prin 

preocuparea pentru studiu și creație constantă. Am început să mă manifest în acest domeniu, 

venind în contact cu artiși de seamă ai Iașului, care m-au încurajat și m-au făcut să cred în talentul 
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meu. Acum, pictura este momentul de eliberare din viața mea, este bucuria de a împărtăși lumile 

interioare ale simțirii, ale ideilor importante ale vieții mele cu ceilalți.  

Pictura a fost pentru mine o preocupare permanentă. Cu ani în urmă, am început un periplu prin 

Europa, pentru a întâlni creațiile marilor artiști. Soțul meu, grec, pasionat și preocupat de artă 

(creează vitralii interesante) m-a învățat că preocuparea pentru artă înseamnă să-i întâlnești pe 

marii artiști și operele lor. De aceea, primul obiectiv a fost să vedem și să revedem minunile artei 

grecești antice: Parthenonul, Delphos, Korinthos, Cape Sunio, Olympia, Mycenae, în Insula Creta 

- palatele Cnossos și Festos, casa în care s-a născut El Greco… La fel, m-am ”întâlnit” cu Picasso 

la Barcelona și la Madrid, cu Renoir, Gauguin, Manet, Monet, Sisley la Paris, cu Van Gogh, 

Rembrant, Vermeer, Von Dyck  la Amsterdam, cu Klimt, Miro, Kirshner și Kandinski la Munchen, 

cu Rafael, Da Vinci și Michelangelo la Roma, cu Praxiteles, Phidias, Moralis sau Ghikas, în 

Grecia. Arta nu este o creație în solitudine. Ea înseamnă a face parte dintr-o familie uriașă pe care 

merită să o cunoști de cât mai aproape. 

În domeniul concret al creației personale, arta înseamnă comunicare cu ceilalți prin expozițiile de 

grup și personale, prin publicarea albumelor de pictură, prin premiile pentru pictură primite în țară 

și străinătate, prin colaborările internaționale realizate. În acest sens, amintesc câteva premii 

importante, primite în Olanda - 2012 (premiul III), în Italia - 2015 (premiul I al Criticii și premiul 

II al Galeriilor), Premiul Academiei Santa Sara din Italia – 2017, Distincția concursului la 

concursul international ”A. Băeșu”, organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din România, la Piatra 

Neamț (2017)  și numeroase premii speciale pentru pictură primite aici, la Iași.  

Întâlnirea cu publicul iubitor de artă reprezintă momentul de împlinire artistică pentru un pictor. 

Arta însăși devine completă, împlinită, doar atunci când ea este privită, înțeleasă și asimilată de 

privitor. Expozițiile de grup (din Germania, Grecia, Italia, România) și expozițiile personale 

realizate în România, Grecia (Atena, Korinth, Katerini, Veria, Insula Creta) completează o imagine 

de ansamblu a activității mele artistice. 

O.R. - Care sunt artiştii care v-au marcat parcursul creativ? 

M.R. - Se poate constata cu ușurință că stilul abordat în picturile mele face parte dintr-un curent 

modern al artei: expresionismul. Este acea mișcare artistică în care importantă este emoția, ideea, 

subiectivitatea, intensitatea expresiei, mai mult decât ”frumusețea” formelor și armoniilor clasice. 

Expresionismul se caracterizează prin tendinta de a da formă trăirii lăuntrice, sentimentelor si 

neliniștilor omenești, alături de o covârșitoare aspirație spre absolut. Astfel, corifeii artei 

expresioniste care m-au marcat au fost Picasso, Kandinski, Klimt, Miro, alături de curentul 

impresionist care a surprins genial sensibilitatea simțirii umane.  Dincolo de ”iubirile” unui artist, 

el va căuta propria cale și propriul mod de exprimare, conturându-și propriul stil, care devine în 

timp recognoscibil. Expoziția mea din 2018, din Iași, intitulată ”Portrait party at Picasso” este un 

exemplu de influență din partea unui maestru dar și un exemplu de detașare și de irupere pe un alt 

drum, a propriului stil. 
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O.R. - Care este cea mai mare calitate a unui artist? Şi cel mai mare defect? 

M.R. - Mi s-ar părea simplist să numesc doar o calitate (”cea mai importantă”) a unui artist, atâta 

timp cât el însuși este un complex de însușiri, aptitudini și atitudini. Da, un artist, cred eu, ar trebui 

să aibă talent dar acest talent, singur, nu duce nicăieri, nu este suficient. El trebuie însoțit de 

educație, perseverență și foarte multă muncă și uneori, de o conjunctură socială, familială, 

favorabilă. Un artist talentat și prolific este o persoană cu o putere de muncă uriașă și cu un caracter 

deosebit de puternic. Ca ”defect” sau ca o ”scădere” a personalității unui artist cred că este lipsa 

de perseverență, care întrerupe actul creator, transferul mesajului artistic dinspre artist spre 

consumatorul de artă. Astfel, destinul creator al individului se frânge. 

O.R. - Ce vă caracterizează mai mult: spontaneitatea sau studiul? 

M.R. - În ce mă privește, tendința spre studiu a fost una importantă. Probabil, de aceea, am urmat 

întâi cursurile Facultății de Psihologie și abia apoi am urmat cursurile despre artă. Nu se poate 

spune însă, că actul creației nu este unul caracterizat de spontaneitate, de emoție, de conjunctural. 

Nevoia de a crea are spontaneitatea sa proprie, căreia creatorul se supune, o amușinează și merge 

pe ”urmele” ei… Ce aș vrea să clarificăm vizavi de spontaneitate: creația nu înseamnă doar 

inspirație, dorință de a pune pe pânză un gând, o idee. Fără muncă asiduă, fără studiu, fără 

perseverență și numeroase sacrificii în viața personală, un creator nu-și poate duce la capăt opera. 

Inspirația și spontaneitatea sunt importante dar fără educație artistică și mai ales, fără muncă și 

dăruire, nu te poți bucura de o operă împlinită. 

O.R. - În pânzele dvs fiecare culoare parcă ascunde o poveste. În tabloul dvs ”MARTORUL 

TIMPULUI”, (este o lucrare care mie, personal, mi-a plăcut în mod deosebit), albastrul irumpe 

în mai multe nuanţe, stălucitor ca o bucurie. Este culoarea Cerului. Specialiștii în psihologie 

abisală  asociază nuanţele de albastru cu „relaxarea spirituală”. Un cer al eliberării, al bucuriei, 

calm şi echilibru. Este adevărat, psihologia culorilor susţine că în vremuri complicate, nesigure, 

oamenii sunt atraşi mai mult de culoarea albastră? 

M.R. - Într-o operă picturală nu are importanță doar culoarea, ci și formele alese de autor. 

Albastrul, el însuși, poate avea tonuri adânci, meditative, chiar exprimând ideea morții, dar poate 

avea și tonuri optimiste, deschise spre zbor, reflectând dorința pentru noi începuturi. În pictura la 

care faceți referire este vorba despre un albastru al speranței, într-un flux al devenirii, inevitabil, 

de neoprit. Timpul este entitatea supremă căreia ne supunem. Timpul transformă bucuria în tristețe, 

lumina în întuneric și invers. Ca indivizi suntem supuși timpului, el ne amprentează destinul, 

trupul, idealurile… Viața nu este un curs lin, ea presupune înălțimi și abisuri… Fiind un martor al 

timpului ești un martor al acestei oscilații între bine și rău, între lumină și întuneric, între înălțimi 

și abisuri. Este unul dintre tablourile importantre ale noii mele expoziții ”Înălțimi și abisuri” ce va 

avea loc între 1-10 aprilie, 2021, la Galeria ”Th. Pallady” din Iași, sub egida Uniunii Artiștilor 

Plastici din România, Filiala Iași, – unde vă invit cu plăcere! 

O.R. - Care este opera dvs. care vă reprezintă cel mai bine? 
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M.R. - Operele unui artist sunt precum copiii unei mame. Îi iubești pe toți la fel, te reflectă, te 

exprimă și te reprezintă. În funcție de culoare, aș spune că, probabil, creațiile cu dominanta mov, 

mă exprimă cel mai intim, cel mai bine Harpa judecății, Coștient-Inconștient, Martorul timpului, 

Lady in mauve... 

O.R. - Care ar fi ingredientele unei expoziţii de succes? 

M.R. - Diversitatea ideilor reprezentate prin imagini, expresivitatea operelor, prezența 

consumatorului de artă. Și absența pandemiei! 

O.R. - Care sunt valorile fundamentale călăuză în viaţa dvs? 

M.R. - Libertatea gândirii, permanenta căutare a noului, a creativității, un itinerar necurmat al 

căutării valorilor artistice ale lumii (muzee, arhitectură modernă sau clasică, artă contemporană). 

O.R. - Trei cuvinte care descriu munca dvs. de artist? 

M.R. - Emoție, introspecție și străduință/perseverență. 

O.R. - Şi care este cuvântul dvs. de suflet, preferat? 

M.R. - Libertatea spirituală. 

O.R. - Vă mulţumim pentru acest interviu şi vă aşteptăm cu o expoziţie sau în cadrul unei 

conferinţe la Beirut. 

Anca Cheaito  
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            Pictorul OVIDIU AVRAM 

 

Nicolae Steinhardt scria despre pictura lui Ovidiu Avram că 

este ca “o oglindă (dezvăluitoare şi anesteziantă) a realului” 

Ovidiu Avram – un artist reprezentativ al artei românești 

contemporane,pictor mirobolant, artist prolific, creator al 

unei lumi lirice fantastice, foarte personale şi libere. Un pictor 

care explorează imaginarul şi ne vorbeşte prin pânzele sale 

despre spiritualitate   

Artist reprezentativ al artei românești contemporane Ovidiu 

Avram s-a născut pe 9 august 1953, în Teiuş, judeţul Alba, a 

absolvit Academia Vizuală de arte "Ion Andreescu", din Cluj  

iar între anii 1988 si 1992 a plecat în exil în Koln, Germania. 

Din 1975 a expus în numeroase galerii din România si din 

lume. Viata sa este plină de aventuri, dar şi de experiente 

spirituale, care i-au oferit libertate interioară şi  viziune 

asupra frumosului şi adevărului.  

A obținut mai multe distincții și premii naționale și 

internaționale, dintre care amintim: premiul „Tribuna”, Cluj-

Napoca, 1983, distincția „Meritul Cultural în grad de 

CAVALER, clasa a II-a” acordat de către președintele 

României în anul 2000, premiul „Artaddiction”, Stokholm, 

2001 și Premiul 1 în cadrul ediției a doua a Bienalei de Arte 

de la Tivoli, Italia, 2015. Totodată, Ovidiu Avram a fost 

inclus în „Lexiconul picturii fantastice universale”, elaborat 

de către renumitul critic de artă vienez Georg Habarta, 

conform căruia se numără printre primii 1000 artiști plastici 

suprarealiști ai lumii. 

A fost prieten cu marele filosof Nicolae Steinhardt, care 

spunea despre operele sale: „văd precumpănitor într-însele 

reflecţia viselor şi închipuirilor mele”. Lucrările sale au fost 

prezentate în expoziţii din întreaga lume: Suedia, Africa de 

Sud, Germania, Franța, Luxemburg, Dubai, Ungaria, Elveția, 

Japonia.  Arta lui Ovidiu Avram, în relația sa cu spiritul, cu 

filozofia şi poezie ne apropie de misterul fiinţei. Frumusețea 

este fructuoasă doar ca traducere a adevărului. Nu este 

seducţie, este esenţă poetică. Frumusețea unită cu etica și 
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știința minții necesită actul de a depune mărturie, apare din 

interior, interioritate, profunzime. Omul interior aşa cum îl 

vede pictorul Ovidiu Avram este un om al spiritului, un spirit 

care este inteligență, dar și suflare, suflare de viață. 

Căutările sale spirituale îl fac să gândească arta căutând 

frumuseţea absolută. Arta sa, are caracterul mărturiei 

existenţiale, frumuseţea se apropie de mister, lumina este 

ascunsă, frumuseţea vizibilului se referă la frumuseţea 

invizibilului. Există un alt ochi,un ochi interior, ochiul inimii 

(oculus cordis), ochiul minții (oculus mentis) care privește 

lumea și omul prin fereastra adevărului.  

Poet al spiritului şi al culorii, Ovidiu Avram traduce cu o 

sensibilitate de mare interioritate strălucirea luminoasă a 

universului. Existența frumuseții în natură contrazice 

materialismul. De ce o lume redusă la imanență ar da naștere 

frumuseții? Această frumusețe nu aparține în profunzime 

minții? Frumusețea ființei umane este ascunsă în interior, în 

castelul sufletului. 

La fel ca frumusețea vizibilului, frumusețea omului este 

semnul frumuseții infinite. Iar frumusețea pânzelor lui o 

reflectă pe cea a chipului infinit, deoarece universul este 

pictura eternului. Arta nu trebuie disociată de adevăr.  

Dar care este adevărul? Martin Heidegger, în estetica sa, 

asociază frumusețea și adevărul. „Arta scoate la iveală 

adevărul”. Pentru Ovidiu Avram, adevărul pe care arta îl 

dezvăluie  este adevărul ființei.  Acest adevăr la care arta sa, 

oferă acces, este perceput de el ca un fond imanent care este 

revelat dincolo de ființă, în perspectiva unei filozofii a minții 

și a misterului. Ovidiu Avram este pictorul care ne dovedeşte 

că arta eliberează mintea de supunere la materie, că face 

vizibil adevărul invizibil. Acest adevăr invizibil care este de 

ordinea spiritului şi a misterului, care se apropie de lumina 

interioară a ființei. Artistul simte, experimentează 

inexplicabila ofertă a ființei,a creației. Invitându- ne la o 

întoarcere la „necesitatea interioară”, Ovidiu Avram, ne 

prezintă arta sa descoperită ca o căutare a frumuseții și a 

adevărului prin experiența interioară a vieții. 



 

49 
 

ORIENT  ROMANESC 

Tot ce contează pentru el este spiritul ca o adevărată forță, 

acuitate psihologică și rafinament cultural, spiritul eliberat de 

pseudo-adevăruri filosofico-religioase, spiritul liber.  

Nu poți iubi frumusețea fără adevăr. Fără spirit și fără iubire, 

nu există frumusețe. Adevărata frumusețe este în ordinea 

inimii și a spiritului. Omul este chemat să caute sensul 

ascuns, sensul spiritual al naturii, al istoriei, al existenței, să 

recunoască spiritul dincolo de literă.  

Pictor al interiorității, trăiește în spirit şi își îndreaptă privirea 

spre infinit. Pânzele sale ne vorbesc de mecanica gândirii şi 

armonia ascunsă.  Permanența metafizicii în pictura sa 

trezeşte emoţii. Pictura sa este atât figurativă, are semnificație 

literală, oferă posibilitatea unor narațiuni multiple. Deschide 

în imaginația noastră o lume aparte. Cu adevărat marea 

pictură este o pictură bine realizată. Numai că, despre „bine 

făcut”, este dificil să te exprimi. 

Paleta cromatică utilizată oferă şi ea mister şi poezie într-un 

joc de descoperire, care alunecă progresiv spre o profunzime 

mistică a formei unde culorile par imortale. Pânzele sunt atât 

de frumoase, încât privirea noastră profană nu se poate 

dezlipi,variind sau împletindu-se în funcție de spațiu și timp, 

ancorate, de-a lungul veacurilor, în lumi necunoscute, 

reținute de om. În orice lucrare, culorile au un sens 

sacru,simbolizat prin iluminare. Artistul este scufundat în 

acest simbolism de către Divinul care îi dezvăluie umbra în 

care vibrează lumina şi care devine opera sa.  
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Prin imaginație şi trăire,el devine vizionar de la o lume la alta, atracțiile sunt sudate împreună, 

nuanțele, se completează reciproc.  Fiecare culoare are o tonalitate de infinit, nu își poate epuiza 

nuanța divină. Pictorul este la fel de suprarealist pe cât este vizionar. Libertatea sa creativă a dat 

naștere unor imagini care provoacă emoție.  Intenția poetică a pictorului determină plasticitatea 

operei şi trezeşte o emoție poetică prin imagine. În lucrările sale, el combină cu măiestrie o mare 

varietate de elemente semnificative care sugerează un număr inimaginabil de lecturi diferite.  

Frumusețea din opera artistului capătă o dimensiune cosmică, etică, antropologică, salvifică, 

spirituală și mistică.  Miza artei este situată dincolo de ludic,este efemerul, în ordinea 

profunzimii. În opera artistică se manifestă activitatea transfiguratoare a spiritului.  

A reduce arta lui Ovidiu Avram  la un divertisment efemer înseamnă a-i ignora natura profundă, 

în care poate răspunde setei interioare a omului. Prin lumina frumuseții murmură adevărata 

speranța a mântuirii. Arta sa ne invită la o formă superioară de viață, o necesitate vitală interioară. 

Trebuie să revenim la această artă care garantează întâlnirea și dialogul dintre oameni, între oameni 

și divin, Logosul.  

Calea frumuseții este o cale a interiorității și a iubirii. Străină materialismului, arta pictorului 

Ovidiu Avram, arta spiritului, trasează o cale a întrupării care duce spre misterul lumii, al omului 

și al absolutului. 

Oana Proştean, Cluj, mai 2021 
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                             INTERVIU – MIA GHEORGHIU  

             artist percuţionist la Filarmonica de Stat din Liban 

ORIENT ROMÂNESC: - Mia Gheorghiu, în primul rând îţi multumim pentru amabilitatea de a 

acorda un interviu revistei noastre. De mai bine de 10 ani eşti artist percuţionist în cadrul 

Orchestrei Filarmanice de Stat din Beirut şi profesor la Conservatorul Național Superior de 

Muzică din Liban. Ce înseamnă muzica pentru tine? 

MIA GHEORGHIU: - Şi eu vă mulţumesc că v-aţi gândit la mine şi-mi acordati plăcerea de a da 

acest interviu. Ce înseamnă muzica pentru mine...pe lângă faptul că este meseria mea, deci face 

parte din mine, muzica, în general, este modul cel mai frumos de a mă ajuta să-mi exprim bucuria, 

fericirea, mă ajută să mă calmez, să mă relaxez.... 

O.R. - Care este muzica care te-a marcat în copilărie? Care a fost declanșatorul care te-a aruncat 

în brațele muzicii? 

M.G. - În copilarie ascultam foarte mult muzică pop şi îmi plăcea să cânt. Ştiam toate şlagărele 

pop româneşti de la acea vreme şi le cântam zilnic împreună cu sora mea. Cred că acest lucru ne-

a făcut să ne dăm seama că trebuie să facem muzică, eu şi sora mea. Ea este oboistă. 
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O.R. - Când ai înţeles că muzica este drumul tău în 

viaţă? 

M.G. - În momentul când m-am hotărât să mă 

înscriu  la liceul de muzică.  

O.R. - Instrumentele de percuție există în toate 

civilizațiile, ritmul, un element esențial al muzicii, 

poate fi asigurat de oricare dintre ele, oricât de 

rudimentar ar fi. Când ai descoperit lumea 

percuţiei? 

M.G. - Ritmul este esenţial în viaţă, nu numai în 

muzică. Tot ceea ce facem şi tot ceea ce ne 

înconjoară are un ritm. De exemplu, Ney Rosauro, 

un celebru compozitor şi percuţionist, a fost inspirat 

în a scrie o lucrare pentru percuţie ascultnd ritmul 

picăturilor de apă.  Lumea percuţiei am descoperit-o în facultate, deoarece în şcoală şi în liceu am 

învăţat doar două instrumente de percuţie, toba mică şi xilofonul. Aşa era pe vremea mea, perioada 

1990-1998. Acum lucrurile au evoluat, elevii învaţă mai multe instrumente de percuţie încă din 

şcoală, din liceu, în funcţie de posibilităţile financiare ale instituţiei de învăţământ. 

O.R. - Muzica este în primul rând o vocație? A fost  ceva care te-a  atras înspre această profesie? 

M.G. - Da, muzica este o vocaţie şi nu poţi s-o faci dacă nu te naști cu înclinaţii spre muzică. Mie, 

după cum v-am spus, îmi plăcea foarte mult sa cânt, şi s-a dovedit că aveam ureche muzicală, un 

amănunt foarte important. Acest talent l-am moştenit de la mama mea, astfel, am urmat drumul 

muzicii.  

O.R. - Mulţi spun că muzica nu înseamă neapărat note muzicale sau instrumente. Spune-mi, te 

rog, are muzica limite? 

M.G. - La această întrebare pot să vă spun că muzica înseamnă viață, şi nu are nu are limite sau 

vârstă. 

O.R. - Este adevărat că munca depășește cu mult importanța talentului? 

M.G. - Este foarte adevărat. După cum spunea marele compozitor român, George Enescu : "În 

muzică este nevoie de talent 30%, restul de 70% este muncă", deci, chiar şi o persoană foarte 

talentată trebuie să depună o muncă imensă pentru a atinge performanțe. 

O.R. - Care este intrumentul tău preferat şi care este relaţia ta cu acesta? 

M.G. - Timpanii sunt instrumentele mele preferate. Acolo mă simt cel mai bine deoarece simt acea 

îmbinare perfectă cu celelalte instrumente din orchestră, ca la un puzzle, şi asta datorită rolului lor, 

instrumente melodice, grave, care completează armonia. 

 O.R. - Poţi spune că muzica te-a format, te-a îmbogățit? 
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M.G. - Sufleteşte, cu siguranţă m-a îmbogăţit. Muzica poate să-ţi dea uneori nişte trăiri, nişte 

sentimente, pe care nu le poţi simti decât dacă esti implicat acolo, în contextul muzicii. De 

asemenea, muzica ordonează şi structurează creierul. Sunt foarte multe de spus aici....şi da, pot să 

spun că m-a format în gândire.  

O.R. - Care sunt întâlnirile care ţi-au influențat cariera? 

M.G. - Cariera mea se leagă de trei nume, cărora le sunt profund recunoscătoare: Maestrul 

Laurenţiu Băcanu, timpanist al Filarmonicii George Enescu şi profesor universitar, care m-a 

format ca instrumentist, prof.univ dr. Alexandru Matei, care m-a învăţat tot ce ştiu despre 

ansamblul de percuţie, despre diferitele culori şi efecte pe care le putem obţine cu ajutorul 

instrumentelot de percuţie şi Dr. Walid Gholmieh, directorul Filarmonicii Libaneze, care a crezut 

în mine şi m-a susţinut tot timpul. Din păcate Dr. Walid Gholmieh nu mai este printre noi de 

aproape 10 ani. 

O.R. - Momentele dificile  clădesc  artiști și oameni. Ai avut momente dificile? 

M.G. - Ca toţi oamenii, am avut şi momente dificile, dar am trecut peste şi aş putea face aici o 

paralelă cu muzica, în care întotdeauna acordul final aduce o rezolvare tensiunilor acumulate. 

O.R. - Filarmonica libaneză are aproape trei 

sferturi din artiştii săi străini, cred că jumătate 

dintre aceştia sunt români, voi aţi contribuit la 

evoluţia şi dezvoltarea, succesul, acestei instituţii 

culturale.Profesionalismul vostru a avut un impact 

mare asupra evoluţiei filarmonicii. Împreună cu 

soţul tău, Octavian Gheorghiu,  clarinetist, sunteţi 

artişti ai Filarmonicii din Beirut. De ce Liban? Ce 

va atras aici? 

M.G. - Două treimi din componenţa Orchestrei 

Filarmonice Libaneze sunt artişti străini. Din 

păcate, din cauza situaţiei economice actuale, 

numărul lor scade într-un ritm alert şi este foarte 

trist ce se întamplă deoarece nivelul înalt al 

orchestrei se datorează prezenţei muzicienilor 

europeni.  De ce Liban? Pentru mine Libanul 

reprezintă pământul sfânt, deci clar este o legătură 

cu divinitatea...Practic, am participat la selecția 

organizată de Orchestra Filarmonică Libaneză 

pentru poziţia de timpanist şi am fost selecţionată. 

Am venit aici singură, în septembrie 2005, iar în 

noiembrie 2005, am avut bucuria ca și soțul meu să fie selecționat pentru postul de clarinetist. Pe 

vremea aceea nu eram căsătoriți. 
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O.R. - Care au fost dificultățile în această ţară? Lucrul de coordonare cu orchestra? 

M.G. - Pot să spun că nu am avut deloc probleme de adaptare, din contra, stilul de a fi al libanezilor, 

prietenoși, de ajutor, ne-a facut să ne simțim ca acasă. În orchestră, de asemenea, atmosfera este 

foarte plăcută, ceea ce îţi dă acea plăcere de muncă în echipă. 

O.R. - Eşti profesor la Conservatorului Național Superior de Muzică din Liban, ai creat aici 

„Beirut Percussion Ensemble” unde elevii practică o gamă largă de instrumente de percuție - 

xilofon, marimba, triunglu, timpane, conga, vibrafon, tambur, bongos, maracas, tambur, tom-tom, 

cinele…  totul se datorează muncii, seriozităţii, pasiunii tale şi dorinţei de a transmite tinerilor 

această pasiune. Ai făcut pe toţi să plece într-o călătorie fascinantă în lumea percuției. Vorbeşte-

ne puţin despre cum a luat fiinţă acest ansamblu de muzicieni, atât de apreciat. 

M.G. - Acest ansamblu l-am format din dorința de a-i stimula pe studenții mei să studieze, să aibă 

contact cu scena, dar să şi învețe cât mai multe instrumente din familia instrumentelor de percuție. 

La clasa de percuție se învață, progresiv, cinci instrumente de percuție, principalele (toba mică, 

xilofonul, timpanii, vibrafonul şi marimbafonul), iar celelalte se învață, dacă ai ocazia, într-un 

ansamblu de percuție sau direct în orchestră. Acesta a fost visul meu de când am venit aici, să 

formez un ansamblu de percuție care să susțină concerte anual şi în același timp să ridic nivelul 

performanței studenților, pregătindu-i pentru nivelul cerut în orchestra simfonică. Numită de 

curând coordonator al catedrei de percuție, o să fac tot posibilul să introduc în programa de 

învățământ şi ore de absamblu, atât de îndrăgite de către toţi studenţii. Ceea ce am făcut eu cu 

studenţii mei a fost în afara orelor, doar de plăcere. 
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O.R. - Sunteţi departe de acasă, o altă ţară, o 

cultură diferită de a noastră, profilul libanez este 

altul decât cel românesc, plus situaţia de aici care 

rezervă câteodată surprize,ce lecții, experienţe, ai 

învăţat din prezenţa ta în acest colectiv, în această 

ţară, la nivel muzical și uman? 

M.G. - Într-adevăr m-am lovit de multe ori de o 

gândire diferită, conservatoare, însă fiind o țară 

mică, schimbările se fac foarte repede. Am învățat 

că trebuie să-mi susțin ideile ca să reuşesc, ceea ce-

mi doresc ca şi libanezii să facă la fel pentru a 

schimba mersul lucrurilor în țară. 

O.R. - Ce ai luat cu tine din Romania în Liban? La 

ce nu ai putut renunţa? 

M.G. - Hahaha… bineînţeles că mi-am luat toate bețele şi baghetele, toba mea mică şi o mulțime 

de partituri. Programa la care lucrez se bazeză exclusiv pe materialul meu. Însă cel mai de preț 

lucru pe care l-am adus cu mine este spiritul românesc şi bucuria de a putea păstra tradiţiile 

românești şi asta datorită prezenței asociației România Levant şi comunității românești de aici.  

O.R. - Ai fost prezentă pe scenele româneşti? 

M.G. - Încă din anii studenției şi până când am venit aici, am colaborat permanent cu Filarmonica 

"George Enescu" şi Orchestra de Cameră Radio din Bucureşti, cu Filarmonica Oltenia din Craiova 

şi Filarmonica "Ion Dumitrescu" din Rm.Vâlcea precum şi numeroase apariţii pe scenele europene. 

O.R. - Acum, după atâţia ani de experienţă în cadrul orchestrei şi al conservatorului în calitate 

de profesor, mai ai emoții înainte de concerte? 

M.G. - Desigur că emoţiile sunt prezente în permanență deoarece muzica este o stare emoţională, 

iar magia actului artistic este transmisă prin prezenţa sentimentelor de moment. Bineînțeles că 

emoţiile sunt mai mari sau mai mici, în funcţie de importanța evenimentului sau dificultatea 

lucrărilor muzicale, dar, după atâția ani de experiență, am învățat să-mi controlez emoţiile. 

O.R. - Cât de riguroasă este lumea concertelor? disciplina trebuie să fie extraordinar de 

mare. Există rutină? 

M.G.- Într-o orchestră simfonică nu există rutină deoarece în fiecare săptămână repetăm un 

program diferit, finalizat vinerea cu un concert. Concertele nu se repetă şi nici lucrările nu se repetă 

în cadrul aceeași stagiuni. Dar lumea concertelor presupune o putere de concentrare maximă, 

raportat la o perioadă îndelungată de timp în care rigoarea şi disciplina sunt factori importanţi. Am 

putea compara această concentrare îndelungată cu cea a piloţilor militatri. Într-o orchestră 

simfonică nu este ca la Operă, când se repetă câteva săptămâni pentru aceeaşi operă şi urmează 

câteva reprezentaţii ale operei respective.  

O.R. - Cu care concert ai avut o relaţie, emoţie specială?  
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M.G. - Au fost mai multe concerte şi un artist, în general, simte relaţia specială cu lucrarea 

respectivă atunci când este o lucrare pe care o îndrăgeşte foarte mult sau când este o lucrare amplă, 

gen Brahms, Mahler, Rahmaninov, Shostakovich...etc. sau când avem un dirijor bun care ştie să 

scoată în evidenţă toata frumuseţea capodoperei respective. Personal am o afinitate pentru 

Simfonia I de Brahms şi Simfonia a IV-a de Ceaikovski. 

O.R. - Cariera ta este marcată de opera vreunui compozitor anume? 

M.G. - Nu pot spune că există un compozitor anume care mi-a marcat cariera. Fiecare compozitor 

este cu geniul lui, stilul lui, gândirea lui...îi iubesc pe toţi. Însă, dacă ar trebui să aleg, aş vorbi 

despre Concertul pentru Percuție de André Jolivet pe care l-am cântat în primă audiție in Liban, 

cu Orchestra Filarmonică Libaneză. 

O.R. - Pierre Boulez a descris percuțiile ca fiind “sarea și piperul” unei orchestre, deoarece 

rareori întâlnim pecuţionistul ca solist. Trebuie să se adapteze și să se amestece cu orchestra. 

Care este intrumentul tău preferat? De ce? 

M.G. - Aşa este şi să știți că nu este deloc ușor să introduci această “sare şi piper” într-o lucrare. 

Chiar dacă sunt doar câteva lovituri, indiferent la care instrument de percuţie, acestea trebuie 

cântate, nu lovite şi zic cântate deoarece trebuie să fie în stil, culoare, nuanța respectivă și exact 

acolo unde trebuie, indiferent câte măsuri sunt de numărat. Instrumentele mele preferate sunt 

timpanii. Am explicat mai devreme de ce.  

O.R. - Despre Bolero-ul lui Ravel ce ne poţi spune? 

Este o partitură de rezistenţă pentru un 

percuţionist… înglobează peste patru mii de note de 

jucat pe tobă.  

M.G. - Bolero-ul lui Ravel este într-adevăr o piesă 

de rezistență pentru percuţionişti deoarece începe 

într-un pianissimo clar, toba mică singură, care 

susţine pe tot parcursul lucrării, toate instrumentele 

solistice, cu un ritm repetitiv care creşte treptat în 

intensitate împreună cu întreaga orchestră.  

Acest ritm este format din doua măsuri, sfârșitul 

celor două măsuri fiind diferit. Vă spun acest lucru 

ca să vă dați seama ce exercițiu de concentrare este 

pentru percuţionist, care, după ce a trecut de nuanța 

în care era expus (pianissimo, piano), a ajuns să se 

simtă comfortabil şi să fie "furat" de către muzică, 

mâinile executând automatizat acel ritm repetitiv, iar 

revenind cu gândul la ritmul lui, nu mai este sigur 

care măsură este în momentul respectiv, prima sau a 

doua? Vă spun din propria-mi experiență, hahaha! 



 

57 
 

ORIENT  ROMANESC 

Sau te gândești, oare nuanța este potrivită? deoarece odată ce ai crescut în intensitate, nu mai poți 

descrește, iar în tot acest timp eşti ignorat de către dirijor, hahaha…  

O.R. - Care sunt experienţele tale remarcabile? 

M.G. - Pot să vă spun că am două experienţe care m-au impresionat, ambele cu Filarmonica 

George Enescu. Una este când am cântat Simfonia a 2-a de Gustav Mahler, numită "Resurrection" 

şi cea de-a doua când am cântat "Turangalîla" de Olivier Messiaen. Aceste lucrări monumentale 

nu se pot cânta așa ușor şi cu orice orchestră deoarece implică un număr mare de instrumentiști. 

O.R. - În vara anului trecut, pentru Festivalul de la Baalbek aţi avut un concert excepţional. Poate 

unul dintre cele mai frumoase, în ciuda condiţiilor în care s-a desfăşurat, fără public. A fost 

superb.Calificativul SUPERB a fost dat în unanimitate de toţi cei care l-au urmărit. Ce pregătiţi 

nou pentru acest an? Se poate dezvălui sau este surpriză? 

M.G. - Într-adevăr, concertul de anul trecut de la Baalbeck a fost un eveniment deosebit şi ne-am 

bucurat foarte mult că a fost atât de apreciat. Dorința noastră a fost să arătăm unitate şi speranță, 

de care Libanul are atâta nevoie. Cât despre un eveniment anul acesta, nu pot să vă spun nimic, 

fiind o situaţie atât de incertă în Liban. 

O.R. - Ce sunt aplauzele pentru tine? Cum le simțiți? 

M.G. - Aplauzele, pentru mine, sunt modul cel mai frumos de apreciere din partea publicului, de 

exprimare a bucuriei, de care un artist are atât de mare nevoie după implicarea în actul creator. Le 

simt ca o mare satisfacţie.  

                                                              Festival BAALBEK 2020 
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O.R. - Ai o familie frumoasă, două fetiţe minunate, 

Ariana şi Eliana. Doi copii care păşesc pe urmele 

părinţilor lor?  

M.G. - Fetele noastre, cu toate că amândouă cântă la 

pian şi au furat talentul părinților, nu pășesc pe 

același drum. Le lăsăm să-și găsească drumul lor în 

viață. 

O.R. - Cât de importantă este educația muzicală în 

viața unui copil, a unui tânăr? 

M.G. - Educaţia muzicală este foarte importantă 

deoarece ajută la dezvoltarea memoriei, imaginaţiei, 

la concentrare, întărește capacitatea de exprimare... 

Este foarte important ca un copil să desfăşoare 

activități cum este muzica, deoarece îi stimulează în 

mod egal ambele emisfere ale creierului: emisfera 

stângă, analitico-obiectivă, care analizează structurat 

şi cea dreaptă, artistico-subiectivă, care se 

concentrează pe melodie. Iar învățarea unui 

instrument muzical este una dintre cele mai 

complexe activități deoarece implică abilităţi logico-

matematice, prin asimilarea şi utilizarea informațiilor muzicale, abilităţi motrice, prin mânuirea 

instrumentului, precum şi abilități emoţionale.  

O.R. - De ce crezi că se pierde interesul pentru muzica clasică? 

M.G. - Conform sondajelor de specialitate, procentul ascultătorilor de muzică clasică este 

aproximativ același, comparativ cu alte genuri muzicale în care sondajele sunt în valuri. Problema 

majoră este mediatizarea şi accesul la muzica clasică, ca de altfel la cultură, acesta fiind considerat 

un lucru scump şi elitist.  

O.R. - Ce sfaturi i-ai da unui tânăr muzician? 

M.G. - Răbdare, perseverenţă şi dragoste pentru 

ceea ce faci! 

O.R. - Care este cuvântul muzical preferat? 

M.G. - "Simfonie" 

O.R. - Crezi că muzica, magia ei, poate să 

salveze lumea? Putem vorbi de artist şi de 

responsabilitatea sa în societate. 

M.G. - Cu siguranţă muzica poate schimba 

lumea, aceasta este responsabilitatea noastră, 
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misiunea noastră, de a construi o societate mai bună. După cum spunea Maestrul Ricardo Muti, 

noi, muzicienii, avem datoria de a transmite oamenilor mesajul muzicii care reprezintă bucuria 

vieții, speranță, pace şi dragoste. 

O.R. - Ce muzică ai lua pe o insulă pustie? La ce fel de muzică ești alergică? 

M.G. - Cu siguranță muzică clasică dar şi hituri pop. Am alergie la manele. 

O.R. - Unde te putem găsi când nu eşti pe scenă? 

M.G. - Din cauza acestei pandemii nu pot să mă gândesc decât acasă. Deci cu siguranță mă găsiţi 

acasă cu fetele sau în grădină, fiind binecuvantaţi de curând cu o grădină superbă.   

O.R. - Mottoul tău în viaţă? 

M.G. - Suntem ceea ce gândim! 

O.R. - Un gând pentru România, pentru cei de acasă… 

M.G. - Bucuraţi-vă de viață şi de momentele bune pentru că oricând poate fi şi mai rău, apropo la 

situația actuală din Liban!  

O.R. - Mia Gheorghiu, îţi mulţumim încă o dată pentru aceste momente speciale petrecute 

împreună şi dăruite cititorilor noştri, consider că discuția purtată a fost una cât se poate de onestă, 

nu numai cu artista, ci şi cu omul Mia Gheorghiu, această ființă delicată şi complexă, pe care o 

admirăm, o prezenţă românească în Liban cu care ne mândrim. Mult succes în continuare.  

Anca Cheaito, Beirut, mai 2021 
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                 MITOLOGIE ROMÂNEASCĂ - URSUL  

Bogatele tradiţii populare ale României au fost hrănite de multe surse datând încă din cele mai 

vechi timpuri. Artele populare tradiţionale reprezintă o valoare inestimabilă, dar şi basmele, 

legendele românilor, poveştile cu tâlc şi snoave spuse la gura focului ne inundă de o bogatie de 

simboluri si personaje. Un sistem de coduri culturale, de tradiţii şi obiceiuri păstrate şi transmise 

de-a lungul timpului, simboluri cu diferite semnificaţii. Profilul moral al unui popor se defineşte 

şi prin modul în care se raportează la natură, precum şi prin gandirea sa magică. În cultura 

tradiţională a tuturor popoarelor există convingerea că prezenţa animalelor pe acest pământ se 

datorează divinităţii, pentru a-l ajuta sau a-l înfrunta pe om, punându-i astfel la încercare orgoliul 

de se fi considerat superior tuturor celorlalte vieţuitoare. Bestiarele mitologice, ca antologii de 

texte despre animale, existau încă din Antichitate. În unele mitologii ca cea egipteană, ele erau 

trimiși ai zeilor pe pământ, sau înșiși zeii și trebuiau respectate și adorate. Vrând să explice 

proprietățile și originile animalelor, oamenii și-au imaginat încă din cele mai vechi timpuri legende 

și mituri, în care aceste ființe, obișnuite în ziua de astăzi, capătă însușiri fabuloase. De la animalele 

care ajuta la crearea lumii pana la cele năzdrăvane, la zmei şi căpcăuni, zâne şi vrăjitoare, lupi, 

urşi,şerpi, păsări, mitologia româneasca este plină de culoare şi originalitate. 

Cultul ursului era prezent si la strămoşii noştri geto-daci, care îl considerau un animal sacru. Chiar 

numele Zalmoxis, confirma faptul ca ursul era un animal totemic al dacilor (zalmo - piele şi olxis 

– urs). La traci, ursul are rol cosmogonic: pe spinarea unui urs au fost sprijiniţi stâlpii pământului. 

Pentru că este un animal pur şi sincer, a fost inclus pe cer, în constelaţia Ursa Mare şi Ursa Mică, 

care devin Carul Mare respectiv Carul Mic. La români, calendarul popular i-a închinat ursului mai 

multe zile, una dintre acestea fiind cea din 1 august, zi cunoscută ca Împuiatul urşilor. Pentru 

ferirea animalelor de furia urşilor, ziua de 1 august era petrecută prin abţinere de la activităţile 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mitologie_egiptean%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt_(mitologie)
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lucrative, iar ursului i se ofereau ofrande îmbelşugate. O altă sărbătoare arhaică dedicată acestui 

animal este Sâmbăta Ursului ( a 3-a sambata din Postul Mare ), când în popor se crede că toate 

ursoaicele nasc pui. Simpatizat în zonele folclorice de munte ale României, ursul e numit familiar 

Moş Martin. 

ORIENT ROMÂNESC vă prezintă un studiu realizat de Dl.Dr.Costel Cioancă,vizând ursul din 

seria de mitanalize dedicate animalelor din basmul fantastic românesc.  Prezentul studiu a apărut, 

într-o formă identică de prezentare, în Arhivele Olteniei, SN, nr. 30, Craiova, 2016, pp. 298-316. 

Costel Cioancă (n. 8 octombrie 1977, com. Piscu-Vechi, jud. 

Dolj) este Muzeograf, Coordonator cultural-ştiinţific de colecţie 

la Muzeul de Artă Veche Apuseană ing. Dumitru Furnică-

Minovici al Academiei Române, Bucureşti. Absolvent al 

Facultăţii de Istorie-Arheologie (2001), al unui Master de 

Antropologie Culturală, Etnologie şi Folclor (2007). Din 2014, 

Doctor în Filologie, cu o teză susţinută la Facultatea de Litere a 

Universităţii Bucureşti. Domenii predilecte de interes: etnologia, 

antropologia culturală, istoria religiilor, imagologia, 

fenomenologia, literatura comparată, hermeneutica.  

Participant la numeroase sesiuni ştiinţifice, cu peste 6o de studii 

apărute în reviste de specialitate, din ţară şi străinătate 

(vezi, https://independent.academia.edu/CIOANCACOSTEL). 

Cărţi publicate: Contribuţii la o fenomenologie a corpului din basmul fantastic românesc, Editura 

Universitaria, Craiova, 2017; Pentru un imaginar al basmului fantastic românesc. Interdicţia de a 

te uita în urmă, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2018; aproape (poeme), Editura 

Argonaut, Cluj-Napoca 2021 (sub tipar). 

Numeroase premii literare - poezie, haiku, teatru. Apariţii şi colaborări literare în Ramuri, 

Convorbiri Literare, Antiteze, Tribuna, Discobolul, Avangarda XXII, Dacia Literară, Ateneu, 

Poesis, Oglinda Literară, LiterNet, Adsum etc. 

Costel CIOANCĂ 

Academia Română 

Direcţia Patrimoniu - Serviciul Colecţii şi Muzee 

Muzeul de Artă Veche Apuseană ing. Dumitru Furnică-Minovici 

Muzeograf I  -  kishinn@gmail.com 

      

https://independent.academia.edu/CIOANCACOSTEL
mailto:kishinn@gmail.com
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PROLEGOMENE LA UN BESTIAR MITOLOGIC 

AL BASMULUI FANTASTIC ROMÂNESC. (I) 

URSUL 
 

COSTEL CIOANCĂ 
Prezentul studiu a apărut, într-o formă identică de prezentare, în Arhivele Olteniei, 

SN, nr. 30, Craiova, 2016, pp. 298-316 

 

 

Într-o istorie simbolică a raporturilor dintre om şi animal la nivelul basmului fantastic 

românesc, trebuie spus că ursul ar ocupa, fără nici o îndoială, un loc central1. Prin prisma 

descoperirilor arheologice, a taxonomiilor populare cu care a operat gândirea arhaică, precum 

şi a numărului important de construcţii mitico-simbolice cu acest animal în prim-planul epicului 

de basm fantastic, fostul rege al animalelor din Europa2 a acaparat gândirea arhaică (în care se 

operează, de obicei, cu simboluri încărcate mitic), generând, îmbogăţind şi/sau amplificând 

viziunea tradiţională asupra relaţiei om-fiară. Din păcate, cu câteva excepţii3, mitanalizele care 

vizează bestiarul mitologiei româneşti fie sunt eminamente axate pe un aspect particular4, fie 

sunt cuprinse în lucrări ceva mai generale, îndeosebi dicţionare, despre mitologia românească5. 

 __________________________ 


 Coordonator cultural-ştiinţific, dr., Academia Română, Muzeul de Artă Veche Apuseană, Bucureşti; e-mail: 

kishinn@gmail.com. 
1 Prezentul studiu se doreşte a fi primul dintr-o serie ceva mai lungă de studii dedicate exclusiv bestiarului mitologic 

din basmul fantastic românesc, pe lângă acesta fiind în curs de tipărire sau redactare altele dedicate cerbului, 

lupului, şarpelui, taurului, calului etc. 

2 Michel Pastoureau, Ursul. Istoria unui rege decăzut (traducere de Em. Galaicu-Păun), Chişinău, Editura Cartier, 

2007. 

3 Aici trebuie amintită, prin profunda, exacta, aproape chirurgicala analiză aplicată asupra unui animal în istoria 

culturală a unei zone, a unui continent chiar, sus-amintita lucrare a lui M. Pastoureau, spaţiului românesc lipsindu-

i o atare abordare. Totuşi, sunt de amintit, la nivelul mitofolclorului românesc, o serie de întreprinderi care, cu 

limitările fireşti unei asemenea cercetări (un singur cercetător → pericolul subiectivării, al forţării 

apropierii/analogierii etc.), au creionat liniile directoare ale unor viitoare abordări pluridisciplinare (Mihai Coman, 

Mitologie populară românească. I. Vieţuitoarele pământului şi ale apei, Bucureşti, Editura Minerva, 1986; Idem, 

II. Vieţuitoarele văzduhului, Bucureşti, Editura Minerva, 1988; Idem, Bestiarul mitologic românesc, Bucureşti, 

Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996). 

4 Vezi, spre exemplu, Vasile Adăscăliţei, Jocul ursului, de anul Nou, în Moldova, în ,,Analele Universităţii Iaşi, 

Seria Literatură”, nr. 16, 1970, pp. 21-32; Anatol Eremia, Ursul în onomastica românească, în ,,Akademos”, nr. 3 

(30), septembrie 2013, pp. 108-109. 

5 Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Timişoara, Editura Amarcord, 1994; Idem, Dicţionar 

de magie, demonologie şi mitologie românească, Timişoara, Editura Amarcord, 1998; Ion Ghinoiu, Mitologie 

română. Dicţionar, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2013; Marcel Olinescu, Mitologie românească 

(ediţie critică şi prefaţă de I. Oprişan), Bucureşti, Editura Saeculum I.O., [1944] 2001; Ion Taloş, Gândirea magico-

religioasă la români. Dicţionar (prefaţă de Cl. Lecouteux), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001; Romulus 

Vulcănescu, Mitologie română, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1987 etc. 

 

mailto:kishinn@gmail.com
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Or, diversitatea formelor şi manifestărilor etnoculturale în care apare ursul reclamă o 

analiză hermeneutică particulariza(n)tă asupra prezenţei acestui animal la nivelul basmului 

fantastic românesc. Structura narativă şi conceptuală, greutatea simbolică şi valoarea culturală 

pe care le conţine o astfel de prezenţă mitică la nivelul basmului fantastic românesc mi-au 

condiţionat metoda de abordare a acestui subiect. Sunt cazuri de basme în care naturalul a trecut 

pe nesimţitelea în cultural, în care imaginaţia, probabil subtil condiţionată sau influenţată de un 

fond mitic în curs de diluare, a suprapus şi aproape a „sacralizat” anumite secvenţe etnologice 

reale cu ursul ca principal actant. De aceea, pornind de la specificitatea conţinutului de tip mitic6, 

ţinând cont şi de schimbarea de paradigmă (coordonatele noului imaginar) în care a intrat 

simbolistica acestui animal7, este foarte important modul în care voi alege să devoalez greutatea 

simbolică pe care o are prezenţa ursului în structura operatorie a epicului de basm fantastic 

românesc. Demersul meu cultural-antropologic nu încearcă să mitanalizeze (diacronic) doar 

simbolistica acordată, în corpusul de texte, acestui animal. Nici măcar să izoleze coordonatele 

structurale pe care gândirea tradiţională le-a anexat unui atare subiect mitogenetic de studiat. 

Sigur, aceste aspecte sunt foarte importante şi, ca atare, vor fi abordate de-a lungul prezentului 

studiu, dar, pornind de la prezenţele acestui animal în bestiarul basmelor fantastice româneşti, 

voi avea de analizat, în primul rând, specificitatea şi concreteţea acestor prezenţe cu cert 

înveliş/substrat mitic la nivelul basmului românesc.  

Specificităţi simbolice şi funcţionale, perfect mulate pe o serie de concreteţi culturale 

care, luate deopotrivă separat şi împreună, relevă mecanismul imagologic prin care etosul 

tradiţional a înţeles (ori a ales?) să îşi reprezinte şi să îşi integreze asemenea „unităţi culturale” 

ale ansamblului general al culturii populare. În acest sens şi la acest moment al demersului meu 

scriptic, importantă de relevat mi se pare experienţa participantă a acestui animal la toate 

aspectele unei vieţi imaginare şi/sau mitice (= originarea ursului în oameni sau viceversa; 

antropomorfizările ursului; relaţiile sexuale şi/sau maritale dintre om şi fiară etc.), dar şi 

determinările concret-istorice care au putut duce la o asemenea 

„convieţuire” inter-regn8. 

Tot în acest sens (al corectei abordări ştiinţifice a unui subiect care nu poate fi „rezervat” doar 

unei discipline – zoologie, istorie, istoria religiilor, mitologie etc.), nu mă voi hazarda să ancorez 

prezentul studiu într-un domeniu strict-delimitat metodologic, neştiind cărui domeniu îi 

aparţine, de fapt, un atare subiect de abordat. Inexistenţa unui limbaj cultural-exegetic comun9,  

__________________________ 

6 Prezenţa, în arealul românesc, a unei congregaţii religioase, confreria Ursinilor, al cărei Mare Pontif a fost chiar 

Zalmoxis (a se vedea Romulus Vulcănescu, op. cit., pp. 501-502), adică „cel înfăşurat într-o piele de urs”. 

7 De la statutul de rege (heraldic) al unui întreg continent (vezi stemele Bernei, Berlinului etc.), la statutul de animal 

umilit, de circ (Michel Pastoureau, op. cit., pp. 239 şi urm.). 

8 Nu sunt deloc de neglijat numeroasele hidronime, toponime şi antroponime prezente încă în mediul românesc (şi 

despre care voi vorbi ceva mai încolo), prezenţe certe, importante şi preţioase care oferă cercetătorului o viziune 

globală asupra sistemului/mecanismului gândirii şi reprezentării arhaice care, in illo tempore, a integrat cotidianului 

asemenea prezenţe simbolice. 

9 Vezi, spre exemplu, abordarea aproape structuralistă aplicată de M. Coman materialului etnologic avut la 

dispoziţie întru ordonarea, creionarea şi analizarea unui Bestiar mitologic românesc, versus abordarea istoristă 

aplicată de Michel Pastoureau (op. cit.) doar unui subiect de mitanalizat (ursul), cu treceri prin diferite discipline, 

întru exhaustivarea acestui subiect. 
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greu de realizat, e drept!, nu face decât să sublinieze, o dată în plus, un truism: în zone diferite, 

aceluiaşi subiect de cercetare nu îi pot fi aplicate aceleaşi metode de abordare, căci s-ar pierde 

din vedere contextul în care a luat naştere şi s-a manifestat structura, particularităţile (noi) de 

reprezentare şi funcţionare etc.10. Ceea ce ar duce, într-un final, la artificiale sau inoportune 

extrapolări. Prin urmare, prefer o abordare hermeneutică, încercând să descopăr, sincronic şi 

diacronic, atât structura, cât şi nuanţele/conotaţiile/transferurile sociale şi simbolice întâmplate 

cândva în cadrul imaginarului comunităţii generatoare şi/sau consumatoare de basm şi care, din 

varii motive, a ales să le „împrumute” acestor producţii epic- tradiţionale. 

 
Dosarul mitologic 

Animal mitologic prin excelenţă, ursul a atras cercetătorii tocmai prin caracterul ambivalent al 

atributelor pe care le are fiinţa sa. Fără a fi „vedeta bestiarului artistic al paleoliticului”11, ursul a 

ocupat, totuşi, o poziţie privilegiată, graţie statutului său simbolic. Văzut (aproape) ca „prim 

zeu”12 , imaginile pictate şi gravate în care apare acest animal, plus aglomerările (intenţionate sau 

nu?) ale craniilor sau osemintelor de urs13, i-au determinat pe unii autori14 să se întrebe dacă nu 

se poate vorbi cumva de „o religie a ursului” la nivelul paleoliticului european.  Problematica 

existenţei sau nu a unor practici cultice legate de acest animal („ciudata punere în scenă” a unor 

practici cvasiliturgice legate de cultul ursului cum o numea M. Pastoureau, pornind de la 

importanta descoperire arheologică din 1994 făcută în grota Chauvet, la Vallon-Pont-d`Arc, în 

Ardèche)15, nu are importanţă, în contextul demersului meu, decât coroborând-o cu ceva 

asemănător din spaţiul românesc.  Printr-o întâmplare, acum ceva timp am fost invitat la premiera 

unui film documentar dedicat tocmai Cultului ursului16: filmul prezintă, în detaliu, o importantă 

descoperire realizată de speologul Cristian Lascu în 1987, în Peştera Rece din Munţii Apuseni – 

o formaţiune de cranii de urs, aşezate în formă de cruce de oamenii preistorici de acum 80.000 

de ani! Chiar dacă ancorarea într-un (veritabil) cult al ursului în paleolitic, mezolitic sau neolitic 

poate fi riscantă  în lipsa unor dovezi concrete (care există!), dar care ar trebui să mulţumescă pe  

  

_______________________________ 

10 Emblematic mi se pare, pentru cele stipulate supra, modul de împărţire şi mitanalizare ales de Michel Pastoureau 

al bogatului material zoologic, arheologic, istoric, etnologic care viza ursul în Europa (Ursul venerat →Ursul 

combătut →Ursul detronat), capitolele lucrării sale raportându-se, tot timpul!, la aceste necesare contextualizări. 

11 Michel Pastoureau, op. cit., p. 29. 

12 Ibidem, p. 27. 

13 Numai în caverna numită La Balme-à-Collomb au fost descoperite, în 1988, resturi de schelete provenind, 

conform specialiştilor, de la 3 sau 4000 de urside, datate între 45.000-24.000 î.Hr. (Marcel Phillippe, L`ours des 

caverns de La Balme-à-Colomb, în ,,Mémoires et Documents de la Société savoisienne d`histoire et d`archéologie” 

(Chambéry), vol. 95, 1993, pp. 85-94, Apud Michel Pastoureau, op. cit., p. 35). 

14 Michel Pastoureau, op. cit., pp. 37 şi urm., cu trimiterile bibliografice aferente. 

15 Ibidem, pp. 41 şi urm. 

16 Cultul ursului, film realizat de Oana Raluca Ghiocel, SUA-România, 60 de minute; premiera a avut loc la 14 

decembrie 2014, la Cinema „Elvira Popescu”. 
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specialiştii diferitelor diferitelor discipline care se apleacă asupra acestui aspect17, sunt şi autori 

care fac observaţii tranşant-interesante legate de unele culte ale antichităţii clasice (ale lui Mythra, 

Atys sua Orfeu), mult mai bine documentate arheologic, epigrafic sau istoric, anume că acestea 

îşi au originile într-un foarte vechi cult al ursului!18 

           Avem apoi, tot la nivel mitologic, numeroase exemple în care ursul este asociat cu zeităţi, 

forţe şi/sau energii din cele mai pure. Modul diferenţiat, în care este perceput şi reprezentat ursul 

la nivelul mitologiei clasice, corespunde pe deplin situaţiilor de basm fantastic românesc, motiv 

pentru care voi prezenta, succint, ipostazele sub care este prezent: metamorfozare vs (inoportună) 

uniune carnală. La nivelul metamorfozelor ursine, este destul de cunoscut, mai ales graţie 

Metamorfozelor lui Ovidius, cazul nimfei Callisto, fiica regelui Arcadiei19, Lycaon: extrem de 

frumoasă, această însoţitoare a zeiţei Artemis20 alege şi ea castitatea, abia zeul suprem, Zeus, 

reuşind să îi răpească, deghizat în forma zeiţei!, statutul virginal. Rămasă gravidă, nimfa îşi atrage 

mânia zeiţei care, săgetând-o, o eliberează de copil (Arcas) şi o transformă totodată într-o 

ursoaică21. În această nouă formă corporală, fosta nimfă rătăceşte prin munţii Arcadiei până când, 

crescut şi ajuns rege al Arcadiei, fiul ei o întâlneşte la o vânătoare şi vrea să o vâneze: doar 

intervenţia tatălui ceresc salvează această crimă, transformându-l şi pe Arcas într- un urs, urcându-

i apoi pe bolta cerească sub forma a două constelaţii, Ursa Mare şi Ursa Mică. Tot legat de Artemis 

şi rolul ursului în cadrul ceremoniilor dedicate zeiţei, este şi mitul care vorbeşte de transformarea 

Iphigeniei, chiar înainte de a fi sacrificată!, într-o ursoaică22. La fel de importante pentru dosarul 

etnologic al ursului sunt alte câteva mărturii mitice. Atalanta, singura femeie care ar fi fost 

acceptată de Iason în celebra expediţie argonautică, este abandonată de tatăl ei, Iasus, regele 

Arcadiei, pe muntele Parthenion, acesta dorindu-şi, drept moştenitor, un fiu, nu o fiică. Fata va fi 

descoperită, hrănită şi crescută un timp de către o ursoaică, evident! abia apoi fiind preluată de 

nişte păstori. 

_______________________ 

17 Vezi această problematică, tratată in extenso, la Michel Pastoureau, op. cit., pp. 27 şi urm. Tangenţial sau axate 

eminamente pe acest subiect, sunt şi alte cercetări: Pierre Lévêque, Sur quelques culte d`Arcadie: princesse-ourse, 

homes-loups et dieux-chevaux, în ,,L`Information historique”, tom 23, 1961, pp. 93-108; Idem, Bêtes, Dieux et 

Hommes. L ìmaginaire des premières religions, Paris, Editura Messidor, 1985; Michel Pacher, Polémique autour 

d`un culte de l`ours des caverns, în vol. L`Ours et L`Homme (Thierry Tillet, Lewis R. Binford – ed.), Liège, 2002, 

p. 235-246; Jean Prieur, Les Animaux sacrés dans l`Antiquité. Art et religion du monde méditerranéen, Paris, 

Editura Quest France, 1988 etc. 

18 Claude Gaignebet, Art profane et religion populaire au Moyen Âge, Paris, PUF, 1985, p. 124. 

19 Pornind de la rădăcina indo-europeană a mai multor cuvinte care desemnează acest animal (art-, arct-, ars-, ors-

), Arcadia fiind tradus ca „ţara urşilor”! 

20 Pentru rolul şi legăturile acestei zeiţe cu ursul şi practicile cultice aferente, vezi Elinor Bevan, The Goddess 

Artemis and the Dedication of Bears in sanctuaries, în ,Annual of the British School of Athens”, t. 82, 1987, pp. 

17-21. 

21 Publius Ovidius, Metamorfoze (studiu introductiv, traducere şi note – D. Popescu), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 

1972, II, pp. 84-87. 

22 Elinor Bevan, loc. cit. La Publius Ovidius, op. cit., XII, pp. 329-330, înduplecată, Artemis o va transforma pe 

fecioara Iphigenia într-o căprioară. 
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Devenită o atletă desăvârşită, de-o frumuseţe tulburătoare, ea va depune jurământul de castitate, 

trezind invidia şi mânia unor zeităţi (Afrodita, Zeus), ulterior fiind transformaţi (ea şi Hippomenes, 

soţul care o câştigase de soţie graţie unui vicleşug dezvăluit de Afrodita), în urşi23. La fel de 

cunoscut este episodul mitic al naşterii lui Paris, fiul cel mic al lui Priam, regele Troiei: în urma 

unui vis premonitoriu avut de Hecuba, mama sa24, acesta va fi abandonat, de către servitorul care 

trebuia să-l ucidă!, pe muntele Ida. Aici va fi găsit, alăptat şi crescut un timp de o ursoaică, ulterior 

fiind descoperit şi crescut de nişte păstori25. 

           Cât despre uniunile carnale inter-regn, avem şi aici câteva menţionări foarte aproape de 

situaţiile dosarului mitofolcloric despre care voi vorbi ceva mai încolo. Trebuie neapărat amintit 

aici cazul frumoasei Polyphontia, o altă tânără care depune jurământul de castitate către Artemis. 

Acest jurământ, considerat un adevărat afront de către zeiţa iubirii, Afrodita, face obiectul a 

numeroase încercări de „deturnare”, mereu fără sorţi de izbândă. În cele din urmă, deranjată de 

neclintirea tinerei, zeiţa îi va inspira acesteia o monstruoasă pasiune pentru un urs, nepotrivită 

uniune din care vor rezulta doi copii (Agrios-Sălbaticul, respectiv Orios – Omul Muntelui), fiinţe 

extrem de puternice, fără frică de zei sau oameni, care-l vor determina pe Zeus să-l trimită pe 

Hermes să-i omoare26. În fine, o altă uniune carnală inter-regn, îl va avea ca protagonist pe 

Cephales, un vânător de o remarcabilă frumuseţe, căruia, murindu-i soţia şi dorindu-şi copii, merge 

la Delfi pentru a consulta oracolul întru împlinirea dezideratului. Consultând oracolul, acest tânăr 

este sfătuit să se unească fizic cu prima fiinţă de sex feminin întâlnită pe drumul de întoarcere. 

Care, întâmplător?!, se dovedeşte a fi o ursoaică: din unirea lor va rezulta un fiu (Arcisios), unul 

dintre descendenţii celebrului Ulise… Panteonul celtic este bine garnisit de zeităţi feminine 

apropiate de Artemis a grecilor, majoritatea având numele construit pe rădăcina indo-europeană a 

cuvintelor care denominează ursul (zeiţa Arduina, cu un cult localizat la nivelul regiunii Ardennes; 

zeiţa Andarta, protectoare deopotrivă a vânătorilor şi a animalelor sălbatice), uneori având 

explicite ipostaze iconografice27. 

___________________________ 

23 Publius Ovidius, op. cit., X, p. 299, spune că au fost metamorfozaţi (de Afrodita sau de Zeus) în lei pentru că au 

uitat să-i mulţumească zeiţei dragostei sau pentru că prima lor relaţie carnală s-ar fi consumat într-un templu dedicat 

lui Zeus. Michel Pastoureau (op. cit., p. 53), aminteşte o variantă vehiculată de Appolodore (Biblioteca, III, 106), 

în care vinovaţii sunt metamorfozaţi în urşi de către Artemis (iarăşi Artemis!) ca „răsplată” pentru pierderea unei 

alte protejate. 

24 În loc de copil, ea visează ca va da naştere unei torţe arzânde, evident o trimitere către mitul distrugerii Troiei 

în urma raptului conjugal înfăptuit de Paris şi către războiul declanşat de greci pentru recuperarea acesteia. 

25 Otto Rank, Mitul naşterii eroului. O interpretare psihologică a mitologiei (traducere Monica Medeleanu), Bucureşti, 

Editura Herald, 2012, p. 35. 

26 Nu reuşeşte, străbunicul mamei lor, zeul Ares, transformăndu-i pe toţi trei, mamă şi fii, într-o bufniţă şi doi 

vulturi (Antoninus Liberalis, Transformationes, III, 106, Apud Michel Pastoureau, op. cit., p. 55). 

27 Michel Pastoureau, op. cit., p. 56, aminteşte descoperirea făcută, în 1832, la Muri, aproape de Berna, a unei 

statuete votive: o zeiţă care are nişte fructe în braţe, aşezată în faţa unui urs, cu inscripţia DEAE ARTIONI – 

LICINA SABINILLA. 
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            Nu puteam încheia acest periplu mitologico-ursin fără a aminti şi de spaţiul românesc, unde 

avem, la nivel mitic, un „Bärengott” sau un „sleeping bears”. După unele păreri, în spaţiul 

românesc, ursul ar fi animalul totemic al spaţiului carpato- danubian28, unii autori mergând şi mai 

departe, opinând că „Ursul este animal- totem specific religiei tracilor, în perioada sec. VI-IV î. 

Hr., reprezentându-l pe Zalmoxe, iar jocul ursului, păstrat în Maramureş şi Moldova, evidenţiază 

capacitatea regeneratoare a naturii”29. Cum despre Zalmoxe/Zamolxe, zeul geto- dac care după 

naştere ar fi fost învelit într-o piele de urs30, s-a tot scris, şi cum subiectul studiului meu este altul, 

mă voi mărgini a face referire la literatura de specialitate unde această problemă (şi) a etimologiei 

numelui lui Zamolxe este amplu şi intens dezbătută31. 

Dosarul etnologic 

            Înainte de trecerea la obiectul acestui studiu (ursul ca reprezentant al bestiarului din basmul 

fantastic românesc), este necesară o scurtă prezentare a etosului mitofolcloric în care ursul este 

actant principal, de corecta receptare a acestei dimensiuni mitofolclorice depinzând analiza 

propriu-zisă aplicată corpusului de texte. Socotit în legende ca fiind „câinele lui Dumnezeu”32, 

ursul este situat, prin polarităţile pe care le reuneşte, undeva „între consacrare şi derizoriu”, după 

fericita expresie a lui M. Coman33. Stăpânind o forţă fizică deosebită, depozitar al unor puteri 

apotropaice, reglând şi/sau determinând ritmurile naturii/cosmosului, ursul a fost perceput şi 

reprezentat, în manifestările culturale tradiţionale, într-un mod bivalent. Antropologic vorbind, 

oamenii s-ar origina, conform unor texte populare, din urs: „ursul e om, că demult şi oamenii erau 

ca urşii, aveau aşa păr pe ei şi pe urmă Dumnezeu i-a făcut cum sunt astăzi şi le-a lăsat semn pe 

____________________________ 

28 Romulus Vulcănescu, op. cit., p. 170. 

29 Dan Oltean, Religia dacilor, Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2002, p. 46. 

30 Cf. Porphyrios, Vitae Pithagorae, 14. Cum problema etimologiei numelui acestui zeu geto-dac a fost amplu 

dezbătută (Vasile Pârvan, Getica. O Protoistorie a Daciei, Bucureşti, Editura Cultura Naţională, 1926, pp. 151 şi 

urm.; Ion Iosif Russu, Limba traco-dacilor, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1959, pp. 81 şi urm.), nu voi 

insista asupra acestui aspect. 

31 Alexandru Busuioceanu, Zamolxis sau mitul dacic în istoria şi legendele spaniole, Bucureşti, Editura Meridiane, 

1985; Dan Dana, Zalmoxis de la Herodot la Mircea Eliade. Istorii despre un zeu al pretextului (prefaţă de Zoe 

Petre), Iaşi, Editura Polirom, 2008; Constantin Daniel, Misteriile lui Zalmoxis (notă introductivă de Ov. C. Nedu), 

Bucureşti, Editura Herald, 2011; Mircea Eliade, Zalmoxis, în vol. ,De la Zalmoxis la Genghis-Han. Studii 

comparative despre religiile şi folclorul Daciei şi Europei Orientale (traducere de Maria Ivănescu, C. Ivănescu, 

Cuvânt înainte – Em. Condurachi), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980, pp. 38-86; Mircea 

Georgescu, Dacia lui Zamolxis, zeul celest, Bucureşti, Editura Antet, 2010; Ioan Marius Grec, Zamolxis. Realitate şi 

mit în religia geto-dacilor, Iaşi, Editura Institutul European, 2009; Victor Kernbach, Dicţionar de mitologie generală 

(postfaţă de Gh. Vlăduţescu), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, pp. 644- 647; Dan Oltean, 

Religia dacilor, Bucureşti, Editura Miracol, 2015, pp. 20-103; Sorin Paliga, La divinité supreme des Thraco-Daces, 

în ,,Dialogues d`histoire ancienne”, vol. 20, nr. 2, 1994, pp. 137- 150; Vasile Pârvan, op. cit.; Ion Iosif Russu, 

Religia geto-dacilor, (f.o.), Editura Dacica, 2009 ş.a. 

32 Ion Muşlea, Ovidiu Bârlea, Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B.P. Haşdeu, 

Bucureşti, Editura Minerva, 1970, p. 282. 

33 Mihai Coman, Bestiarul …, p. 142. 
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subsiori, că au fost odată şi ei aşa. Oamenii noştri sunt din urşi făcuţi”34. Sau, dimpotrivă, ursul 

s-ar trage din oameni, după metamorfozarea dictată de o divinitate superioară35. Această 

antropomorfizare a ursului este relevată în unele texte populare şi de alte caracteristici humanoide: 

locomoţie bipedă, abilităţile tehnice, dorinţa sexuală de a se împreuna cu fete/femei (tinere). 

Despre abilităţile tehnice manifestate de urs, este de reamintit ceea ce culesese E. Niculiţă-

Voronca: „Ursu-i ca şi-un om: el îşi face căsuţă ca omu şi-şi aduce de toate; numai cât atât că n-

are foc. El e din om, din morari, a greşit nu ştiu ce şi Dumnezeu l-a trimis în pădure să fie urs”36. 

Cât despre apetenţa lui pentru uniri carnale inter-regn, voi vorbi ceva mai pe larg în partea 

următoare a studiului, nu înainte de a aminti că astfel de inoportune uniuni carnale au făcut obiectul 

dezbaterii şi la alţi autori37. 

        Dincolo de unele afirmaţii care par hazardate în lipsa unor certe temeiuri ştiinţifice (că ursul 

ar fi dat numele unei congregaţii religioase dacice, confreria Ursinilor, cu Zamolxe în rolul de 

Mare Pontif38), acest animal întruneşte, la nivelul menţiunilor etnografice, complexe valori şi 

atribute39. Temut şi vânat, vânat şi respectat, ursul a adunat, metonimic şi metaforic deopotrivă, 

accepţii, nuanţe, specificităţi din cele mai importante. Cum s-a spus că „etnologia conduce spre o 

dublă cunoaştere: a obiectului şi a subiectului, a sistemului cercetat şi a celui care cercetează”40, 

înainte de organizarea metodologică a materialului de faţă, am încercat să acopăr cât mai mult din 

câmpul informaţional (etnologico-antropologic) generat de urs. Şi, la o nouă parcurgere a 

corpusului de texte avut la dispoziţie (de basm fantastic versus informaţiile etnologice, ca să zic 

aşa – legende, credinţe populare, descântece etc.), mi s-a părut că undeva-cândva in illo tempore, 

dimensiunile simbolic-cognitive rezervate ursului s-au pierdut/diluat la nivelul etnologic, nu şi la 

nivelul imagologic al basmului. Fie contactul cu alte culturi/civilizaţii, fie primenirea limbajului 

mitic pentru buna funcţionare (în continuare) a sistemului cultural moştenit, a dus la o serie de 

permutări la nivelul exprimării relaţiilor avute de omul tradiţional cu acest animal. Sigur, această 

primenire este vizibilă şi la nivelul epicului fantast (vezi, spre exemplu, relaţiile carnale ale unui  

________________________ 

34 Elena Niculiţă-Voronca, Datinile şi credinţele poporului român, adunate şi aşezate în ordine mitologică, vol. I-II 

(ediţie îngrijită de V. Durnea, studiu introductiv de Lucia Berdan), Iaşi, Editura Polirom, 1998, II, p. 314. 

35 Un morar (sau un cioban), sfătuit de diavol, va îmbrăca un cojoc pe dos şi se va băga sub un pod pentru a-l speria 

pe Dumnezeu (uneori şi pe sfăntul Petre); acesta „l-a blagoslovit că aşa să rămâie şi pe loc s-a prefăcut urs” 

(Ibidem). 

36 Ibidem. 

37 Vezi la Michel Pastoureau, op. cit., pp. 105-128, cu menţionarea tuturor cazurilor (antice şi medievale) de astfel 

de uniri carnale. 

38 Romulus Vulcănescu, op. cit., pp. 501-502. 

39 […] Ca divinitate de pădure şi de munte, e legat în practicile tradiţionale atât de aspecte chtonice (retragerea în 

grote în timpul iernii şi revenirea o dată cu învierea naturii), cât şi de aspecte astrale (cunoaşterea semnelor cereşti, 

atribuţii uraniene). În credinţe şi practici, sacralitatea ursului întruchipează caractere bivalente – chtonic şi uranian – 

ca fenomene de sincretism provenind din străvechi mitologii (Lucia Apolzan, Aspecte ale culturii spirituale. 

Obiceiuri, practici şi simboluri specifice gospodăriei pastoral-agricole din Platforma Luncanilor, jud. Hunedoara, în   

,,Sargeţia. Acta Mvsei Devensis”, XVI-XVII, 1982-1983, p. 711). 

40 Mihai Coman, Punctul şi spirala, Bucureşti, Editura Eminescu, 1992, p. 19. 
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popă cu o ursoaică, situate undeva între un viol ritualic şi just for fun41), dar, această 

„deontologizare”/„dezideologizare” a relaţiilor avute de omul arhaic cu acest animal, încă 

etnologic-vie la nivelul legendelor, pare mult mai evidentă la nivelul altor menţiuni (credinţe)42. 

De altfel, şi jocul cu ursul pare să fi căzut mai mult în prezentare decât în reprezentare, chiar dacă 

(încă) mai avem de- a face cu magia de contact43, ori dacă unii autori (R. Vulcănescu) încercau să 

resusciteze caracterul „nu numai augural, ci şi propiţiatoriu” al colindului cu ursul…44. 

        Antropomorfizările şi/sau transferurile simbolice de corporalitate, relaţiile de rudenie cu care 

colectivitatea arhaică l-a cadorisit, îl situează pe urs undeva între uman şi animal, nefiind pe deplin 

ancorat nici în uman, nici în animal (cel puţin nu la nivelul basmului fantastic românesc, după cum 

voi arăta ceva mai încolo). Prezentat, în unele tradiţii, ca „erou civilizator, strămoş totemic, stăpân 

al lumii de jos, geamăn zoomorf al omului”45, ursul a fascinat mereu mentalul colectiv, generând 

o serie de manifestări culturale dedicate exclusiv ursului: Stretenia, numită şi Ziua Ursului sau 

Martinul cel Mare (2 februarie)46; Macaveii sau Împuiatul urşilor (1 august)47; Sâmbăta Ursului 

(serbată fie toamna, la Sf. Andrei, fie primăvara, în Sâmbăta lui Lazăr)48; Martinii de toamnă (12-

14 noiembrie)49. Acestor sărbători populare trebuie să le adăugăm balastul cultural generat şi 

moştenit de prezenţa acestui animal în peisajul geografic şi cultural tradiţional, prezenţă bogat 

exemplificată la nivel onomastic (Ursu; Ursei; Ursea; Ursanu; Ursache; Ursulescu etc.)50, 

hidronimic51 sau toponimic52. 

__________________________ 

41 Ovidiu Bârlea, Antologie de proză populară epică, vol. I-III, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1966, II, pp. 

421-425. 

42 Spre exemplificarea celor afirmate supra, aş aminti aici de jocul tradiţional Ursul doarme din folclorul copiilor 

(Emilia Comişel, Folclorul copiilor. Studiu şi antologie, Bucureşti, Editura Muzicală, 1982, p. 228). 

43 Vezi descrierea unui asemenea joc al ursului şi magia de contact dintre urs şi pacient, la Ovidiu Bârlea Folclorul 

românesc, vol.I, Bucureşti, Editura Minerva, 1981, p. 273. 

44 Romulus Vulcănescu, op. cit., p. 503. 

45 Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri …, p. 195. 

46 Idem, Dicţionar de magie …, p. 443; Ion Ghinoiu, Vârstele timpului, Bucureşti, Editura Meridiane, 1988, p. 87; 

Marcel Lapteş, Anotimpuri magico-religioase. Schiţe etnografice, Deva, Editura Corvin, 2011, pp. 62-67, 202-207; 

Elena, Niculiţă-Voronca, op. cit., II, p. 314 etc. 

47 Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri …, pp. 240-241; Ion Ghinoiu, Vârstele timpului, p. 87; Ion Muşlea, Ovidiu 

Bârlea, op. cit., pp. 399, 463; I. Taloş, op. cit., p. 88 etc. 

48 Ion Ghinoiu, Vârstele timpului, p. 87. 

49 Ivan Evseev, Dicţionar de magie …, pp. 476-478; Ion Ghinoiu, Vârstele timpului, p. 87; Marcel Lapteş, op. cit., 

pp. 273-277; Ion Taloş, op. cit., pp. 179-180; Romulus Vulcănescu, op. cit., p. 436 etc. 

50 Anatol Eremia, op. cit.; Romulus Vulcănescu, op. cit., p. 473. 

51 Din bogatul repertoriu, am ales, spre exemplificare: Râul Ursu, afluent al Ţibăului, jud. Maramureş; Râul Ursa, 

afluent al Dunării, jud. Olt; Valea Ursească sau Râul Ursasca, afluent al Jiului de est, jud. Hunedoara; Râul Ursului, 
afluent al Jieţului, jud. Hunedoara; Râul Ursani, afluent al Oltului, jud. Vâlcea; Râul Cotu Ursului, afluent al Jiului 

de Est, jud. Hunedoara; Râul Culcuşul Ursului, afluent al Covasnei, jud. Covasna; Râul Gruiu Ursului, jud. Bihor; 

Râul Izvorul Ursului, jud. Buzău; Râul Padina Ursului, afluent al Lotrului, jud. Vâlcea; Râul Scocul Ursului, jud.  
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Dosarul etnologic ar fi incomplet dacă nu i-am adăuga şi credinţele populare legate de 

urs. Dintre cele mai răspândite şi importante prin prisma simbolisticii cu care au fost investite, 

se numără: ● rămânerea grâului ca aliment sfânt în urma unei întreceri de secerat (desfăşurată 

între urs şi diavol)53; ● protejarea eroului de puterile malefice îndreptate împotriva-i54; ● rolul 

apotropaic cu care a fost investit: „alungă relele (boala, durerile, dracul) din casa unde e dus 

să joace, sau să calce pe bolnavi; apără de friguri, leac pentru <boala mare>; untura lui dă 

putere; aduce sănătate oilor (vitelor) când e pus să joace în târla lor”55; ● rolul 

terapeutic/propiţiatoriu alocat uneori56; ● atributul belşugului pe care-l presupune până şi simpla 

prezenţă a unui urs în preajma unei mori în timpul măcinatului!57 

Sunt de reţinut, înainte de mitanalizarea basmelor fantastice în care ursul joacă un rol 

important, câteva elemente: 1) Atât în dosarul mitologic, cât şi în cel etnologic, ursul este 

perceput ca o (semi)divinitate care oglindeşte în mod fericit/congruent dublul uman-animal, cu 

reprezentări, sărbători, ritualuri dedicate de către uman, animalului; 2) Metamorfozările şi 

relaţiile sexuale, prezente în ambele dosare, vădesc atât nevoile primare ale imaginaţiei 

colective, cât şi valorile spirituale cu care aceste secvenţe culturale au fost încărcate in illo 

tempore; 3) Prezenţa şi/sau necesitatea transformării unei fiinţe umane într-o fiinţă ursină, de 

către o fiinţă divină, face viabilă, ulterior transformării şi doar la nivel simbolico- biologic, nu 

şi moral, unirea sexuală inter-regn. 

 
Ursul în basmul fantastic românesc 

Dar, reglementarea funcţiilor simbolice, cu amplă participaţie afectivă, pe care le aduce 

prezenţa ursului în mentalitarul tradiţional-colectiv românesc, pare cel mai bine reliefată la 

nivelul basmului fantastic. Într-o gândire tradiţională precum cea românească, atrasă (şi abstrasă  

__________________________________ 

Vâlcea; Pârâul Ursului, afluent al Ialomicioarei, jud. Dâmoviţa; Pârâul Ursului, afluent al Pârâului Argintului, jud. 

Sibiu; Pârâul Ursului, afluent al Pârâului Pădureni, jud. Covasna; Pârâul Ursului, afluent al Râului Zăganul, jud. 

Prahova etc. (vezi Atlasul cadastrului apelor din România, vol. I-II, Ministerul Mediului, Aquaproiect S.A., 

Bucureşti, 1992; Constantin Diaconu, Râurile României. Monografie Hidrologică, Bucureşti, Institutul de 

Meteorologie şi Hidrologie, 1971; Constantin Rusu, Atlasul cadastrului apelor din Republica Populară Română, 

Bucureşti, Editura Comitetul de Stat al Apelor de pe lângă Consiliul de Miniştri, 1964); Lacul Ursu din depresiunea 

Praid-Sovata, rezervaţie naturală declarată arie protejată prin Legea 5/6 martie 2000, publicată în M.O. 152/12 

aprilie 2000 etc. 

52 Pentru a nu aglomera în mod inutil textul, am ales, spre exemplificare, doar localităţile cu nume foarte sugestive: 

Ursa, jud. Olt; Urşi, sat în com. Leleasca, jud. Olt; Urşi, sat în com Stoileşti, jud. Vâlcea; Urşi, sat în com. Popeşti, 

jud. Vâlcea; Ursad, jud. Bihor; Urşani, jud. Vâlcea; Ursaţi, jud. Gorj; Ursari, jud. Călăraşi; Ursăreşi, jud. Iaşi; 

Urseni, jud. Timiş; Urseiu, jud. Dâmboviţa etc. 

53 Elena Niculiţă-Voronca, op. cit., I, p. 149. 

54 Ovidiu Bârlea, Mică enciclopedie a poveştilor româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, 

pp. 422-424. 

55 Ion Muşlea, Ovidiu Bârlea, op. cit., pp. 282-283. 

56 […] La Ciulpăz (Ţinutul Pădurenilor), ultimele ierburi de leac erau culese până la Martini, în 14 noiembrie, 

că după zilele ursului nu mai au nici o putere (Marcel Lapteş, op. cit., p. 276). 
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deopotrivă!) de abstracţie şi obiectivitate, unde evaluarea axiologică a oricărui fapt cultural din 

viaţa comunităţii, este constantă şi congruentă valorilor şi concepţiilor vehiculate de gândirea 

arhaică, prezenţa şi participaţia ursului la epicul fantast nu reprezintă câtuşi de puţin un izolat 

eveniment mitologic. Pentru propria-i unitate, obiectivizare şi, mai ales, funcţionare, imaginarul 

tradiţional a ales să îl facă pe urs, la nivelul basmului fantastic românesc, aproape egalul omului. 

Caracteristicile anatomice, nevoile fiziologice, reacţiile psihologice puse în legătură directă cu 

ursul (metamorfozări în urs; relaţii sexuale inter-regn; anumite pre-iniţieri în care ursul are şi el 

partea lui de contribuţie etc.), vădesc dorinţa creatorului anonim de basm de a face inteligibilă 

(simbolic) şi viabilă (cultural) această axă om-fiară. Care, altfel (recte, decontextualizată, scoasă 

din sfera imaginativă a epicului fantast de basm), nu ar fi avut nici un temei imagologic, nici un 

ecou metaforic în memoria colectivă. Dar, pornind de la episoadele mitologice, trecând prin 

filtrul memoriei colective şi cu procedeele specifice etosului mitofolcloric, acest pericol al 

inadecvării gnoseologice a devenit, la nivel cultural, un alt interesant produs la gândirii 

tradiţional-arhaice, după cum voi încerca să arăt în rândurile următoare. 

Pornind de la funcţiile pe care le au aceste prezenţe ale ursului la nivelul imaginarului de 

basm fantastic românesc58, am ales să împart aceste prezenţe în două mari categorii: 
– prezenţe cu rol/caracter ludic; 
– prezenţe cu rol/caracter instituant. 

Avem, la nivelul basmului fantastic românesc, o serie de exemple în care ursul 

intermediază sau instituie ludicul. Spre exemplu, într-un basm plin de miteme al colecţiei I. 

Oprişan (Cu ursu de aur), fata de împărat a unui ţinut paradisiac („Lege Bună-n Ţară Străină, / 

Unde Nu e Dor şi Milă”) poate fi scoasă din acest tărâm şi luată de nevastă de către băiatul 

împăratului doar cu „ursu dă aur”59. La nivel etnografic şi antropologic, e de semnalat faptul că 

această răpire, revelată celor doi fraţi de un personaj iniţiat, este marcată de o noţiune pur 

culturală – jocul ursului60. Cum, la fel de important de relevat este şi faptul că acest joc al ursului 

întru încântarea şi răpirea fetei de împărat va fi realizat de către fratele vitreg al eroului, recte: 

fiul unei ţigănci de la bucătăria împărătească! Probabil influenţat de noile câmpuri de forţă 

trasate de un alt mentalitar colectiv (de tip creştin-religios), se poate observa şi în acest basm 

degradarea simbolică şi/sau deturnarea culturală; încă avem de-a face cu un puternic fenotip61 

 

_____________________________ 
57 […] Un morar din Merişor (Ţara Zarandului) spunea că e bine dacă ursul dă târcoale când se macină la 

moară, <că făina iese numai bună şi vin mulţi clienţi> (Ibidem). Despre afinitatea ursului pentru agrar (ursul-

secerător şi ursul-morar), vezi şi la Mihai Coman, Bestiarul …, p. 144. 

58 Pentru funcţiile şi valorile (generale ale) imaginarului, vezi Jean-Jacques Wunenburger, Imaginarul (traducere 

de D. Ciontescu-Samfireag, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Buşe), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2009, pp. 45-61. 

59 Ionel Oprişan, Basme fantastice româneşti, vol. I-XI, Bucureşti, Editura Vestala, 2005-2006, I, p. 306. 

60 Potrivit lui Michel Pastoureau (op. cit., pp. 239 şi urm.), cu acest joc al ursului,„s-a zis cu majestatea ursului”: 

este momentul de decădere a unui rege (simbolic/heraldic), rege care mii, sute de mii de ani poate, aţâţase 

imaginaţia şi stârnise controverse (ştiinţifice sau nu), de acum el putând fi văzut „în pieţele iarmaroacelor şi prin 

târguri, pus-n lanţuri şi purtând botniţă, dansând sau executând tot felul de acrobaţii, însoţindu-i pe jongleri şi 

măscărici de care ascultă asemenea unui bufon trist şi resemnat” . 

61 Construcţia unui urs din aur în care să se ascundă fiul de împărat pentru a o putea răpi pe fata de împărat versus 

construcţia calului troian, ascunderea soldaţilor greci în interiorul său întru cucerirea cetăţii Troia. 
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dar, totodată, este evidentă şi eliminarea sau nivelarea mitic-ritualică a simbolisticii atribuite 

altădată acestui animal, în favoarea unui ludic imediat, neagresiv şi marcant cultural62. Deloc 

întâmplător, acest episod ludic din perimetrul folcloricului (jocul ursului), este prezent şi într-un 

alt basm al colecţiei lui I. Oprişan. Chiar dacă respectivul basm (Bobi Ursaru) mai păstrează 

anumite valenţe simbolice63, funcţia de vehicul imaginar pe care o joacă ursul în alte basme, aici 

va cădea în subsidiar, eroul ascunzându-şi identitatea naturală (fiu de împărat) sub numele şi 

spectrul unei meserii „degrada(n)te” (ursăritul)64. Mai mult, parţiala desacralizare şi schimbare a 

statutului avut până atunci de acest animal în bestiarul mitologic, cu deturnări bruşte ale 

registrului ontologic de referinţă, este perfect vizibilă în alte câteva  basme – anume în cele 

unde ursul fie intermediază eroului câştigarea unei mirese (în fapt, tot un rapt!)65, fie devine un 

fel de ajutor sau ghid al eroului înspre tărâmul    şi castelul zmeilor duşmani66 ori, pur şi simplu 

înlocuieşte, la jugul unui car, boul mâncat67. 

Totuşi, cele mai multe basme fantastice în care prezenţa ursului încă se desfăşoară la 

nivel ontologico-cosmic, sunt cele în care participarea acestuia la actul narativ are sau joacă 

un rol/caracter instituant. Basmele clasate de mine în această categorie vădesc o interesantă  

 

_________________________________________________ 

62 […] Aşa! Bate-n uş-acolo, sara. –Da! –Dom l̀e, nu vă supăraţ ,̀ aş avea nevoie să-mi turnaţ  ̀un urs dă aur, cu-

ncăperi dă doi oameni în el. Să mi-l faceţi să meargă-n toate maşinile, să mi-l faceţi să joace…ş-o tobă de aur. Cât 

mă costă, atâta plătesc! –Da, băiatule, imediat. Scol băieţâi şi dimineaţă, la oara patru, la cinci, vii şi-l iei. –Cât 

mă coastă? –O baniţă de aur. –O baniţă dă aur vă dau, dom l̀e! I-a pus în mişcare pe toţ lucrătorii ş-a-nceput să-

l construiască pă urs. I-a făcut…, lanţ dă aur la urs, toba, ciocănelele, tot. Când s-a dus băiatu de i-a dus baniţa 

de aur, când i-a dus baniţa de aur acolo: -Poftiţ  ̀baniţa de aur, dom l̀e! A luat-o, a luat ursu, l-a luat pă băiat şi l-

a băgat în urs. – Mă frate-meu, tu-l conduci d-aicea! Vez ,̀ când oi zâce eu: “Joacă bine, măi Martine”, dai dă 

şurubu ăsta, ş-atunci îl joci tu! Când bat eu toba asta, tu-l joci pă ursu ăsta. –Bine, mă. Să-mbracă ţiganu c- o 

căciulă aşa răsfrântă pă cap, cu-n cojoc pă el mai zdrenţuros – şi-ncepe: Joacă bine, măi Martine, 

/ Că-ţ  ̀dau pâine cu masline! A-nceput să joace ursu. Tocma-n duminica aia venea–mpăratu cu fata- mpăratului 

să să ducă la biserică. N-a mai intrat nici unu-n biserică! Când a văzut ursu ăla că joacă: mamă! La toată lumea 

era dragostea lor. (Ionel Oprişan, op. cit., I, pp. 307-308). 

63 Eroul are semne cosmice din născare pe piept, spate şi umeri (Luna, Soarele, luceferii); mama sa şi tatăl vitreg 

visează concomitent că, ajuns la vârsta de 20 de ani, eroul îi va omorî pe amândoi pentru uciderea tatăului său 

natural etc. 

64 Ionel Oprişan, op. cit., II, pp. 331-332, 335. 

65 Un urs şi un lup sunt puşi la jug de către erou pentru efectuarea unei demonstraţii de (pseudo)arătură, acest 

spectacol fiind prilejul căutat de erou pentru a fura o fată de împărat… (Ovidiu Bârlea, Antologie …, II, p. 222). 

66 Simion Florea Marian, Basme populare româneşti (ediţie îngrijită şi prefaţă P. Leu), Bucureşti, Editura Minerva, 

1986, p. 22; Sevastos Elena, Didia Odorica, Literatură populară, vol. I-II (ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Ilişiu), 

Bucureşti, Editura Minerva, 1990, II, p. 83. 

67 Ovidiu Bârlea, Antologie ..., II, p. 424. Totuşi, în acest basm, nu poate fi vorba doar de simpla înlocuire a unui 

animal cu un alt animal la o căruţă, având încă de-a face cu anumite reminiscenţe mitemice - eroul care va reuşi să 

pună la ham un urs pentru a tracta căruţa cu lemne, nu este altcineva decât produsul unei uniri carnale inter-regn 

(fiul unei ursoaice violate în aceeaşi pădure de un „popă bărdaş”!). 
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sinteză între raţional şi iraţional, între cunoaştere şi imaginaţie, între mitic şi folcloric, toate 

figurând şi funcţionând doar împreună, nu defalcat. Ceva mai numeroase decât cele care 

intermediau sau instituiau ludicul, aceste basme în care ursul joacă un rol/caracter instituant, le-

am împărţit în câteva subcategorii, pornind tocmai de la caracterisicile discursului mitofolcloric 

al acestora basme. Am ţinut cont, astfel, de mecanismele narativ- constitutive, de rezonanţa 

simbolică, nu în ultimul rând de valoarea culturală în cadrul comunităţii generatoare şi/sau 

consumatoare de basm fantastic. Aceste subcategorii sunt: 

● Necesitatea iniţierii 

Pentru a acorda, narativ, realul de la care se pleacă cu fantasticul ce urmează să se întâmple, 

creatorul anonim de basm a ţinut să gradeze această trecere, recurgând la tot felul de elemente 

(fantaste). Vorbisem într-un alt studiu68 despre motivul fecioarei războinice în basmul fantastic 

românesc: acolo, printre alte elemente definitorii, remaracasem preiniţierea pe care le-o face tatăl 

acestor fiice de împărat. Puternic determinant psihologic pentru viitorul profil eroic al eroinei şi 

aducând în prim-plan simbolismul drumului (iniţiatic) de parcurs întru reuşita finală, era 

momentul în care tatăl acestor fete se deghizează sau metamorfozează într-un animal fioros 

pentru a testa curajul fiicei plecate spre împlinirea unui deziderat oarecare. Aici interesează doar 

metamorfozele care au legătură cu ursul. Unele sunt, de fapt, nişte pseudometamorfoze, tatăl doar 

îmbrăcând o blană/piele de urs pentru a testa curajul uneia dintre fiicele sale69, alteori având 

menţionate transformări efective în urs70. Important de menţionat: toate (pseudo)metamorfozările 

tatălui întru verificarea/testarea curajului fiicelor sale care doreau să plece în acea călătorie, sunt 

în urs. Formal-imagistic este de relevat aspectul acesta masculin (al ursului) care tinde să 

(pre)iniţieze femininul, căci, invers, singura menţionare la nivelul unui basm a unei metamorfoze 

în ursoaică pentru testarea vitejiei, îl vizează pe fiul cel mare al unui împărat!71 Prezenţa acestui 

dublu corporal (urs versus fiice de împărat; ursoaică versus fiu de împărat), amintită şi dezbătută 

in extenso de alţi autori72, nu este lipsită câtuşi puţin de semnificaţie nici la nivelul basmului 

fantastic românesc. Căci, pe de-o parte, face legătura cu următoarea subcategorie în care ursul 

joacă un rol important (acele uniri carnale inter-regn de care voi vorbi imediat). Pe de altă 

parte, după cum aminteam în studiul citat (vezi nota 67), finalul acelor basme aduce în prim-

plan re- corporalizarea: se tabilesc, apoi se afirmă şi exprimă stări corporale diferite în raporturile 

eroinei cu sinele ei (la început doar deghizate în băiat), apoi în relaţie cu ceilalţi participanţi la epic 

_____________________________ 

68 Costel Cioancă, Motivul fecioarei războinice din basmul fantastic românesc, în ,,Memoria Ethnologica”, nr. 54-55, 

ianuarie-iunie 2015 (An XV), Baia Mare, 2015, pp. 46-61. 

69 Ovidiu Bârlea, Antologia ..., I, pp. 158-159, 161 (piele de urs îmbrăcată pentru testarea celor trei fiice); Nicolae 

D. Popescu, Carte de basme. Culegere de basme şi legende populare, în vol. Basmele românilor, V, Bucureşti, 

Editura Curtea Veche, 2010, p. 40 (piele de urs îmbrăcată pentru testarea fiicei mici); George Dem. Teodorescu, 

Basme române (ediţie îngrijită, prefaţă şi rezumate în lb. franceză de Stanca Fotino), Bucureşti, Editura pentru 

Literatură, 1968, p. 134 (blană de urs îmbrăcată pentru testarea fiicei mari). 

70 Ovidiu Bârlea, Antologia ..., I, p. 150 (autometamorfozarea tatălui într-un „urs mare” pentru a încerca curajul fiicei 

mijlocii). 

71 Ibidem, p. 289 (menţionându-se explicit că tatăl îmbracă o „piele de ursoaică”!). 

72 Vezi capitolul Părintele omului din Michel Pastoureau (op. cit., p. 95 şi urm.), unde sunt prezentate, istoriografic, 

toate taxinomiile, apropierile şi deosebirile biologice şi comportamentale dintre urs şi om. 
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(metamorfozarea efectivă şi pe cale magică a fetei deghizate în băiat, de către o fiinţă superioară, 

într-un băiat!)73. Tot în această subcategorie a necesităţii iniţierii care are ca pandant ursul, este 

de amintit şi laptele de ursoaică pe care un erou de basm trebuie să-l aducă, dintr-un tărâm (în 

sens eliadian) necentrat, sorei sale spre a se vindeca74. Trecerea spre următoarea subcategorie 

este inspirat reliefată de un basm al colecţiei Gr. Creţu (Poveste cu un urs), basm în care binomul 

potenţialitatea animalică a ursului versus instituţia tinereţii75 este folosit din plin. O fată de 

împărat, bună de măritat, era păzită de un urs fioros, tatăl fetei consimţând să o dea de soţie 

doar celui care va reuşi să doarmă o noapte cu ursul: „dar n-a putut nimeni să doarmă cu ursul, 

fiindcă îi mânca”76. Sugestiv şi ca un fel de preambul al degradării simbolisticii acestui fost rege 

al animalelor, proba iniţiatică propusă de tatăl fetei va fi trecută de fiul unui om sărac. Mai 

mult: nu doar că subjugarea fostului rege al animalelor urma să fie înfăptuită de un om sărac, 

nenobil, dar, şi mai important pentru eposul ursului ca animal de rang major al bestiarului 

mitologic, această înfrângere preconizată de eroul sărac urma să survină ne-eroic, în urma unor 

tertipuri, nicidecum a unei lupte!77 
● Între animal şi uman: uniri carnale inter-regn 

Sublimarea rolului şi funcţiilor pe care le are prezenţa ursului în epicul fantast al 

basmului românesc, este nuanţată şi mai pregnant de (re)iterarea unor inoportune, dar, posibile 

(şi, foarte interesant, tacit acceptate!) uniri carnale inter- regn. Cuprinzând o serie de exemple 

istorice cu astfel relaţii carnale inter-regn, paginile consacrate de Michel Pastoureau acestui 

subiect sunt revelatorii78. Ne sunt oferite exemple de uniri carnale dintre om şi fiară care 

fundamentează statutul mitic-nobil al unor familii79, sunt dezbătute frontierele animalităţii, 

posibilitatea biologică de concepere a unui produs după o astfel de relaţie. 
 

_________________________________ 

73 Costel Cioancă, loc. cit., pp. 52-55. 

74 Sevastos Elena, Didia Odorica, op. cit., II, p. 19. 

75 Pentru simbolistica acestei instituţii a tinereţii din basmul fantastic românesc, a se vedea studiul meu dedicat 

exclusiv acestui subiect (Costel Cioancă, Instituţia tinereţii în basmul fantastic românesc, în ,,Arhivele Olteniei. 

Serie Nouă”, nr. 29/2015, pp. 382-412, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015). 

76 Grigore Creţu, Basme populare româneşti, vol. I-II (ed. îngrijită de I. Datcu şi I. Stănculescu, prefaţă de I. 

Datcu), Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2010, II, p. 318. 

77 […] Era un om sărman care avea trei feciori, care erau socotiţi de toată lumea că sunt proştii proştilor. Aşa 

proşti cum erau au auzit şi ei de zvonul cu ursul de la împărăţie şi atunci a zis cel mic că se duce şi el să vadă nu 

l-o putea amăgi pe urs să doarmă cu el, dar bătrânul când l-a auzit i-a zis: 

-Tocmai tu, prostule, te-ai găsit să amăgeşti pe urs, când au încercat atâţia boieri şi n-au izbutit? Însă el tot nu s-

a lăsat şi s-a dus. (Ibidem). La polul opus, avem menţiunea lui M. Pastoureau despre ritualul intrării tinerilor 

germani în rândul luptătorilor adulţi: „În cazul tinerilor, de exemplu, a te înfrunta cu ursul şi a-l ucide constituie 

ritualul de trecere obligatoriu pentru a accede în lumea războinicilor adulţi. Mai mult decât o ceremonie legată 

de vânătoare, este vorba de un ritual iniţiatic care se sfârşeşte printr-o luptă corp la corp între om şi fiară” , autorul 

oferind şi o serie de exemple istorice ale unor astfel de înfruntări (Michel Pastoureau, op. cit., pp. 65 şi urm.). 

78Ibidem, pp. 110-128. 

79 Ibidem (subcapitolul Fiii ursului, pp. 120-124). 
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Dar, lucru semnificativ pentru o fenomenologie a corpului din basmul fantastic românesc80, 

exemplele (istorice) oferite de savantul francez nu vorbesc doar de condiţionările anatomice şi 

biologice care ar face viabilă o astfel de unire carnală inter-regn, ci sunt atinse mai ales 

problemele morale ridicate de astfel de relaţii inoportune. 

             Deloc surprinzător81, şi basmul fantastic românesc ne oferă astfel de exemple, unele de-

o excepţională suculenţă narativă. Motivul acesta, grupat la ATh 650, este prezent şi în tipologia 

întocmită de A. Schullerus82. Foarte interesant mi se pare faptul că, la nivelul basmului fantastic 

românesc, avem situaţii în care raporturile sexuale inter-regn sunt iniţiate atât de către om83, cât 

şi de către fiară84. Cât priveşte vârstele asociate acestor relaţii carnale inter-regn, trebuie spus că 

sunt acoperite toate vârstele biologice: un urs preferă o fată85, o ursoaică „s-a atârnat de un moş” 

trimis de stăpânul lui, împăratul, la pădure, după lemne86, un popă, 

„bărdaş de meserie” şi de vârstă medie, profită de o ursoaică înţepenită între nişte lemne dintr-o 

pădure87. Furnizându-ne o mulţime de informaţii despre simbolistica (încă cu înveliş mitic!) din 

spatele acestor acţiuni vizând, în primul rând, carnalul, este de subliniat şi motivul pentru care 

sunt iniţiate, fie de către om, fie de către fiară, aceste relaţii sexuale. În basmul din colecţia C. 

Sandu Timoc (Mustăciosul), se reiterează instituţia tinereţii de care am vorbit în alt studiu88, 

alegerea ursului părând firească: „Au fost trei fete la adunat fân pe livezi primăvara. Cum adunau 

ele fân de pe livezi, le-a văzut ursul din peşteră. S–a repezit la cea mai frumoasă, a luat-o în braţă 

şi a fugit cu ea în peşteră. S-a culcat cu ea şi a luat-o de muiere! Muierea a plecat greoaie şi a 

făcut copilul. Ursul n-a lăsat-o nici să vadă soarele”89.  

__________________________ 

80 Costel Cioancă, Contribuţii la o fenomenologie a corpului în basmul fantastic românesc (în curs de apariţie). 

81 Spun deloc surprinzător prin prisma conceptelor fundamentale cu care operează (şi) gândirea mitofolclorică a 

basmelor fantastice – ritul, mitul, simbolul (vezi la Vasile Tudor Creţu, Ethosul folcloric – sistem deschis, 

Timişoara, Editura Facla, 1980, pp. 34 şi urm. ), a modului în care imaginaţia cuiva dintr-o colectivitate 

arhaică/tradiţională a ales să disjungă anumite fapte de memorie colectivă şi să le transpună în 

efective/particularizate produse culturale, a manierei de a imprima unor fapte care ţin de fantastic/fabulos amprenta 

verosimilităţii etc. 

82 Schullerus 425-Fata ca soţie a ursului: Adolf Schullerus, Tipologia basmelor româneşti şi a varinatelor lor. 

Conform sistemului tipologiei basmului întocmit de Antti Aarne (traducere de Magda Petculescu, ed. îngrijită şi 

prefaţă de I. Oprişan), Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2006, p. 45). 

83 „Un popă bărdaş”: Ovidiu Bârlea, Antologia ..., II, pp. 421-425. 

84 Urs la Cristea Sandu Timoc, Poveşti populare româneşti, Bucureşti, Editura Minerva, 1988, p. 172; 

ursoaică la Ionel Oprişan, op. cit., VI, p. 64. 

85 Cristea Sandu Timoc, op. cit., p. 172. 

86 Ionel Oprişan, op. cit., VI, p. 64. 

87 Ovidiu Bârlea, Antologia ..., II, p. 421. 

88 Costel Cioancă, Instituţia tinereţii ..., în loc. cit. 

89 Cristea Sandu Timoc, op. cit., p. 172. 
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La polul opus, în basmul colecţiei I. Oprişan, cuprinsă de un erotism brusc, care ar fi caracteristic 

îndeosebi ursoaicelor, după cum menţionează unii autori90, ursoaica nu are de ales, ca în basmul 

sus-amintit al colecţiei C. Sandu Timoc, trebuind ca, în elanu-i erotic, pur şi simplu să se 

mulţumească cu ceea ce găseşte/are la îndemână91. În fine, basmul cules de Ov. Bârlea oferă o 

explicaţie logică pentru care un om iniţiază o relaţie sexuală cu o ursoaică: „E, ce să facă popa? 

Popa o fos şî curvar`. Hai să-ş facă lucru cu urson`ea. Bin`i, urson`ea înţăpen`ită acolo, ş-o făcut 

treabă cu urson`ea. Bin`e. Urson`ea o porn`it şî ia-m poziţie ca fiecare animal. Cân o foz la 

naşt`ere, on născut on fişior, o făcun on uom”92. 

        Dubla realitate carnală care stă la baza fiecărui exemplu amintit (uman versus animal),chiar 

întrupată după un timp într-un corp comun (fiecare relaţie carnală citată supra terminându-se cu 

conceperea unui foetus semi-uman)93, are ca vehicul prim limbajul plăcerii imediate. Fie că este 

râvnită fata „cea mai frumoasă”, fie că ursoaica „se atârnă de moş” împinsă de un erotism 

nestăvilit, ori că „popa o fos şî curvar”, pulsiunile carnale sunt cele care fac posibil şi viabil,  

biologic-imaginistic, o astfel de relaţie inter-regn. Căci, cum fiecare basm citat se termină cu 

procreerea unui copil (mereu doar băiat!), nu poate fi nicidecum vorba de simple/accidentale 

acuplări, ulterior discursul epic făcând mereu trimitere la acest background semi-uman, 

justificând astfel traiectul eroic al acestui produs: cu o dezvoltare şi o putere fizică peste media 

umană, toţi aceşti copii născuţi din unirea unei fiinţe umane cu un urs vor avea un destin eroic. 

Mai mult, sublimând această ascendenţă aparte, unul dintre copiii născuţi dintr-o astfel de relaţie, 

va fi botezat chiar de tandemul divin Sfântu Petre – Dumnezău în râul Iordan!94 
●Transcarnalitatea ca (post)existenţă 

        În   fine,   completară   celor   două   subcategorii   amintite   supra,   este „transcarnalizarea” 
unei fiinţe umane într-o fiinţă eminamente sau cu trăsături ursine. Temporară sau definitivă, această 
„transcarnalizarea” alternează, la nivel imagologic şi simbolic, apolinicul cu dionisiacul, alegerea 
ursului ca „nou sediu carnal” pentru un om nefiind, cred eu, întâmplătoare. Demne de remarcat, 
atât la transcarnalizările temporare, cât şi la cele definitive, sunt modul în care se întâmplă aceste 
re- corporalizări, cât mai ales cu ajutorul sau sub patronajul cui se realizează acestea. Dacă în unele 
situaţii această transcarnalizare (temporară) din uman în animal survine în urma unui blestem rostit 
fie de fiinţe divine (zâne)95, fie de oamenii unei comunităţi, care se săturaseră de felul de a fi al 
____________________________ 

90 Ovidiu Bârlea, Mică enciclopedie ... , p. 424; Michel Pastoureau, op. cit., p. 110. 

91 [...] Să duce moşu, să bagă sub caru cu lemne. Dă frică. Iar ursoaica fuge după el şi-l ia de sub caru cu 

lemne şi-l duce la vezuina ei. Ş-acolo-ipune o piatră mare, de moară, la gură – să nu mai poată să mai iasă 
moşu. Cum, necum, să duce şi-i aduce dă toate moşului acolo. Az` aşa, mâni aşa a- nceput ş-a tras ursoaica de 

moş. Uite cum s-o atârnat ursoaica de moş! Moşu dac-a văzut că n-are încotro, s-a atârnat şi moşu de ea. Şî a 

rămas gravidă ursoaica.” (Ionel Oprişan, op. cit., VI, p. 64). 92 Ovidiu Bârlea, Antologia ..., II, p. 421. 

93 În basmele culese de Ovidiu Bârlea şi Cristea Sandu Timoc, produsul unei astfel de uniri carnale este 

eminamente uman, doar în basmul cules de Ionel Oprişan menţionându-se că „După ce-a rămas gravidă ursoaica, 

a născut un băiat – jumate om, jumate urs” (Ionel Oprişan, op. cit., VI, p. 64). 

94 Ibidem, p. 65. 

95 Cărora eroul le furase atributele divine, făcându-le accesibile naturii lui umane, fecundabile (vezi Costel Cioancă, 

Înfrângerea şi/sau cucerirea corpului de neatins din basmul fantastic românesc, în ,,Studia Universitatis «Petru 

Maior»”, Tg. Mureş, nr. 17, 2014, pp. 140-155) 
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împăratului lor96, în alte cazuri transcarnalizarea definitivă este consecinţa unor fărădelegi 

înfăptuite de cineva împotriva altcuiva97. Semnificativ este şi faptul că în 3 dintre cele 4 situaţii 

de transcarnalizare din om în urs, acest lucru este posibil prin invocarea divinităţii supreme în 

mod explicit98, ● intervenţia ei (in)directă99 ori prin ● acceptarea tacită       a verdictului dat de cineva 

şi împlinirea lui100. 

            Iată, convertirea funcţiilor organice din celelalte menţionări (ale dosarului mitologic 

îndeosei, dar şi a unor menţionări din cel etnologic), sunt convertite aici,  la nivelul 

transcarnalizărilor, în valorile spiritual-morale. Capriciul sau răzbunarea unei zeiţe, ba chiar 

devalorizarea şi/sau impietarea atribuţiilor sau naturii divine (spre exemplu, morarul transformat 

în urs pentru că, îmbrăcat cu un cojoc şi sfătuit de diavol, vrea să îl sperie pe Dumnezeu, etc.), nu 

mai par, în simbolistica pe care a căpătat-o ursul la nivelul basmului fantastic în general, al acestei 

subcategorii în particular, suficiente. Valorile spiritual-morale, atât de prezente şi importante la 

nivelul basmului fantastic românesc, sub impulsul normelor morale aduse sau reliefate de 

creştinism, trebuiau să precumpănească. În cazul transcarnalizărilor temporare din om în urs, fiul 

de împărat, devenit urs cu faţă umană datorită acţiunilor tatălui său, nu a unor acţiuni personale, 

va reveni la starea umană graţie iubirii pe care i-o va dedica fiica cea mică a unui negustor101; 

eroul blestemat de zâne să se facă urs va redeveni om cu ajutorul unui paloş magic, dăruit fratelui 

de cruce al eroului, de către Dumnezeu, deghizat într-un moş102. Chiar şi transcarnalizările 

definitive se termină în acest registru moral: fie sunt expediate de creatorul anonim de basm în 

acea recorporalizare din om în urs, dar care cuprinde şi o morală majoră (pedepsirea celor 

vinovaţi prin transformarea în animale), dublată repede şi în stil tradiţional de o morală aproape 

de tip fabulistic103, fie sunt un pic nuanţate, tocmai pentru a reitera caracterul (moral) al eroului104. 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

96 […] Şi începu a spune că cine e el, adică că e un fecior de împărat şi, pentru că tatăl său a fost prea jefuitor şi 

aspru, l-au blăstămat oamenii ca să moară şi el şi împărăteasa, feciorul să se facă urs, însă cu faţă de om. Şi dacă 

în zece ani de zile nu se va afla nici o fată să-l iubească, să moară (Ioan Micu Moldovan, Poveşti populare din 

Transilvania, culese prin elevii şcolilor din Blaj, ed. îngrijită de I. Cuceu şi Maria Cucea, prefaţă de Ov. Bârlea, 

Bucureşti, Editura Minerva, 1987, p. 102). 97 De către un hoţ faţă de tatăl şi mama eroului (Petre Ispirescu, Legende 

sau Basmele românilor, vol. I-II (ed. îngrijită de Aristiţa Avramescu), Bucureşti, Editura Cartea Românească, [1882] 

1988, I, pp. 132-134); de către tatăl eroului faţă de acesta (Ibidem, p. 470). 

98 Octav Păun, Silviu Angelescu, op. cit., p. 130. 

99 Petre Ispirescu, op. cit., I, pp. 132-133. 

100 Ibidem, p. 470. 

101 Ioan Micu Moldovan, op. cit., pp. 102-103. 

102 Octav Păun, Silviu Angelescu, op. cit. pp. 130-131. 

103 Prin pedepsirea (cu transformarea în ogar) a sfetnicului credincios împăratului (transformat în urs), este făcută 

posibilă şi morala acestui basm: […] Şi îndată, cât ai clip din ochi, ogar se făcu şi începu a lătra. Şi d-atunci, măre, 

a rămas de ogarul latră pe urs, dar la el nu se dă. (Petre Ispirescu, op. cit., I, p. 470). 

104 Ibidem, pp. 133-134. 
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Concluzii 

Într-o semiotică imagologică precum cea de faţă, în care am pornit de la fundamentul mitologic, 

am trecut prin cel mitofolcloric, ajungând, în final, şi la epicul fantast de basm, psihobiografia 

acestui animal al bestiarului mitologic mi se pare de-a dreptul fascinantă. Prin decupajele mitice, 

prin prezenţele imagologice, nu în ultimul rând prin manifestările psihoemoţionale cu care a 

fost investit de mentalitarul colectiv, se poate creiona o „ontologie personalistă” a ursului ca 

participant la epicul fantast de basm românesc. Sigur, este una subiectiv-obiectivă prin 

restrângerea câmpului de analiză doar la nivelul basmului fantastic românesc, dar, în lipsa unor 

substanţiale cercetări multidisciplinare şi a unei analize specifice pe subiect (genul iniţiat de M. 

Pastoureau), pentru spaţiul românesc şi această analiză subiectiv-obiectivă poate constitui un 

(viabil) punct de plecare. 

Ieşit (sau scos?!) din sălbăticie şi relevând profunzimi imaginare (este drept, hazardate 

sau ambigue uneori)105, prezenţele ursului la nivelul basmului fantastic românesc sunt, pentru 

cercetătorul aplecat asupra acestui subiect, un adevărat „rezervor” de hermeneutice promisiuni. 

Prin caracterul natural al prezenţei sale, prin depăşirea/trancenderea violenţei pur animalice pe 

care o presupune un asemenea animal, fost rege pentru o anumită perioadă (din paleolitic până 

în Evul Mediu) şi într-un areal dat (Europa), este uimitoare, chiar şocantă„umanizarea” lui 

de la nivelul basmului fantastic românesc. Imaginea ancestrală/mitică a fiarei de 

evitat/vânat/adorat, va degenera treptat şi va trece înspre modelul tipologic uman.  

Atributele fizice ale fiarei vor fi păstrate106, dar, pentru a păstra echilibrul inter-regn, stabilit 

cândva, in illo tempore, acestea vor fi subminate şi/sau adnotate în mod ineluctabil cu atribute 

eminamente umane (tehnice şi morale)107, întru triumful umanităţii… Totodată, este de relevat 

un alt important aspect:  

Tendinţa spre violenţa unilaterală pe care eroul uman o manifestă în relaţiile cu alte animale 

prezente în basm (balaur/zmeu; şarpe; lup etc.), este mult atenuată, ba chiar convertită, în 

relaţia cu acest animal. Chiar atunci când eroul trebuie să lupte cu ursul stăpânitor al unei 

moşii/ţări pentru a-şi împlini destinul, nu o face cu un urs-animal (oarecare), ci cu un substitut 

umanizat al unui urs-animal108.  

De unde şi mai ales de ce o astfel de viziune deschisă (dinspre uman înspre animal) pentru unul 

dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai bestiarului mitologic european?  

 

________________________________ 

105 Vezi analiza lui Romulus Vulcănescu despre Zamolxe în rolul de Mare Pontif al unei carpatice congregaţii 

religioase, confreria Ursinilor etc. (op. cit., pp. 501-502). 

106 În basmul colecţiei Ionel Oprişan (Darvin, finu lui Dumnezău), copilul născut din unirea unei ursoaice cu un 

moş reuşeşte să   omoare „o namilă mare dă şarpe, o matahală mare dă şarpe” lovind-o cu un singur pumn în cap 

(Ionel Oprişan, op. cit., VI, p. 70); în basmul Mustăciosul al colecţiei Cristea Sandu Timoc, copilul născut din 

unirea unei fate cu un urs scoate un fag gros şi-l pune cu crengile în pământ, mănâncă cât 400 de oameni, poate 

duce în spinare 400 de pluguri etc. (Cristea Sandu Timoc, op. cit., pp. 172-173). 

107 A se vedea credinţele populare legate de capacitatea de adaptare şi învăţare a ursului la Elena Niculiţă- Voronca, 

op. cit., II, p. 314 (îndeosebi cea legată de imposibilitatea de a face focul!). 

108 Ovidiu Bârlea, Antologia ..., II, p. 190. 
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          Dimensiunea ludică în care este prezentat ursul în mitofolclorul european, văzută de M. 

Pastoureau ca o încununare a eforturilor Bisericii de a degrada simbolic importanţa jucată de urs 

altădată109, în basmul fantastic românesc încă păstrează ceva din greutatea simbolică cu care a fost 

investit110, situaţiile de basm prezentate supra fiind relevante (construirea unui urs de aur într-un 

scop erotico- marital; ascunderea identităţii reale sub un nume şi o practică social-degradantă, dar, 

încă încărcată şi conotată magic). Apoi, nu pot să nu remarc fenomenologia corpului cu ursul ca 

pandant. Iniţierea cuiva prin obligativitatea surmontării ursului-fiară (tatăl care îmbracă o 

blană/piele de urs); unirile carnale inter-regn (în care ursul nu mai este doar o fiară, nefiind nici 

om pe deplin!); în sfârşit, transcorporalizările unei fiinţe umane în ursul ca fiară întru ispăşirea 

unor pedepse cu substrat moral, subliniază importanţa simbolică jucată de acest animal la nivelul 

basmului fantastic românesc. Inaugurând sau suportând relaţii carnale inter-regn; constituind o 

autoritate întemeietoare pentru „noua ordine corporală” prin metamorfozările în urs ale celor 

„greşiţi” la nivel uman; determinânând schimbări ontologice la nivelul mentalului colectiv prin 

simbolistica acordată atributelor sale, ursul basmului fantastic românesc îmi pare că este, dintre 

toate animalele prezente în basm, singurul care a reuşit, la nivelul imaginarului, să reactualizeze 

şi să refundamenteze cel mai bine relaţia dintre om şi fiară. Din exemplele avute la dispoziţie, este 

evident că raporturile eroului cu acest animal nu sunt (eminamente) beligerante, ci cumva 

identitare, pragmatice, manifestând pe alocuri o adevărată empatie trans-ontologică. Socotit în 

legende „câinele lui Dumnezeu”111, ursul a fost      plasat de „antropologii” imaginarului colectiv 

tradiţional în sfera unei non- separaţii filosofico-morale, uneori aproape anecdotice112. Spre 

exemplu, unirea sexuală dintre om şi fiară, fie iniţiată de animal, fie de către om (ba chiar un 

preot!)113, nu este nicidecum văzută la nivelul basmului fantastic românesc ca o degradare morală 

prin căderea cărnii în păcat. Chiar dacă se păstrează un anumit simţ al realităţii (acel „i-or fi dus 

pe la muzeuri, pe la…” din nota 115), devalorizarea conştiinţei şi conştienţei celui care participă 

la o asemenea unire inter-regn, nu pare să violeze şi să violenteze principiile moralei sau ale 

bunului simţ ale performerului de basm, lucru dovedit şi de un dialog post-narativ purtat de un 

culegător de basme cu informatorul său exact pe marginea acestui subiect.114 

__________________________________________________ 

109 Michel Pastoureau, op. cit., pp. 223 şi urm. 

110 Cf. unor autori (Romulus Vulcănescu, op. cit., p. 170), ursul ar fi fost animalul totemic al spaţiului carpato-

danubian. 

111 Ion Muşlea, Ovidiu Bârlea, op. cit., pp. 282, 547. 

112 Elena Niculiţă-Voronca (op. cit., II, p. 316) aminteşte un basm în care o împărăteasă năştea şi de fiecare dată 

copiii îi eru furaţi de „nu ştiu cine. A treia oară, a poroncit s-o păzască şi ea a făcut un urs. Împăratul s-a supărat. 

Ea i-a dat de supt trei ani. Când era flăcău, s-a însurat c-o fată de împărat”. 

113 Ovidiu Bârlea, Antologia ..., II, pp. 421 şi urm. 

114 […] –Foarte bine. S-a mai întâmplat asemenea lucruri, ca vreo ursoaică să trăiască cu un om în realitate? 

Sau numai în poveşti? –S-au mai întâmplat. S-au mai întâmplat. Nu numa-n poveşti. S-a- ntâmplat. Multe şî multe 

ursoaice să trăiască cu mulţ  ̀ oameni. –S-a auzit prin părţile ăstea? –Da, da. Chiar la Transfăgărăşan, două 

ursoaice s-au iubit cu doi căpitani de armată. –Când asta? –În şapteză  ̀şî opt. –S-a născut vreun copil ceva? –Pă 

data de şaptesprezece ianuarie. S-a născut, da! A născut doi copii, doi pui. –Mai trăiesc acuma? -Mai trăiesc , da.  
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          Cu siguranţă, ursul basmului fantastic românesc nu (mai) este nici fiara cavernelor 

preistorice. Alternând, suprapunând sau izolând subiectivităţi individuale cu/pe reprezentări 

colective, toate prezenţele ursului la nivelul epicului fantast nu vin decât să sublinieze traiectul 

descendent al „carierei” pe care a jucat-o ursul în mentalitarul colectiv, european şi nu doar. Şi, 

foarte important de spus (din perspectiva antropologiei culturale cel puţin…), nu este vorba atât 

de o demitizare a acestui reprezentant al bestiarului mitologic, cât de-o adaptare imaginativă a 

gândirii simbolice de altădată la noile contexte sociale, culturale, tehnice. Cu alte filtre de 

receptare şi gândire, cu concepte, reprezentări, nevoi noi, traductibile sau reductibile la nivelul 

experienţelor pur personale115. Întru totala „dezvrăjire” a  lumii vechi, care nu era, nu-i aşa?!, în 

format 3D… 

 

 

PROLEGOMENA IN THE FANTASTIC ROMANIAN MYTHOLOGICAL BESTIARY. 

(I) THE BEAR 

 

(Abstract) 

 

This study was inspired by the mythical dimension of the bear established in the cultural 

history of Europe, with some traces and echoes in the Romanian cultural-traditional areal. The 

mythical Romanian ethos presents numerous fictional situations in which this animal plays an 

important role (conciliatory, magical, therapeutical, initiatory). Because the analysis in the 

Romanian literature shows an unequivocal approach and I try to present which are, at the level 

of Romanian fantastic tale, the mitem`s in which the bear is the main actor. I found the most 

interesting situations with a narrative discourse often applied on old myths. Even diluted, 

unnecessary or modified by the new plan of representation and interpretation, all the situations 

presented in this study express only the symbolic thinking of the former times. This symbolic 

thinking has creates or assimilated an eidetic perspective on everyday situations in order to anchor 

or to connect to a (different) symbolizing the universe... 

 

Keywords: Romanian fairytale; mythological bestiary; imaginary; hermeneutics; the bear. 

 

 

 

__________________________________ 

 

Mai trăiesc ş-acuma. –Unde sunt? – Acuma nu ştiu pe unde-or fi şi ei. Asta nu ştiu. I-or fi dus pe la muzeuri, pe la… 

nu ştiu. (Ionel Oprişan, op. cit., VI, p. 74). 

115 Amintesc aici de statutul de entertainment avut de ursul din Cărţile junglei ale lui R. Kipling 
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     Rara avis - Lebăda Neagră 

Inspirându-se dintr-o legendă germană, 

compositorul rus Piotr Ilici Ceaikovski  a scris în 

1876 partitura baletului Lacul lebedelor. Departe 

de a fi feerică, Lacul lebedelor este o poveste 

tragică. Povestea unei prinţese blestemate şi 

transformată în lebădă, de un geniu rău, un prinţ 

care este hotărât să lupte pentru ruperea acestui 

blestem, comite o eroare pe care o recunoaşte şi o 

va repara în sfârşit. Şi peste toate aceste 

întâmplări se simte bătaia de aripi a unei Lebede negre … O legendă foarte cunoscută datorită 

compozitorului rus care a transformat-o într-o partitură celebră în lumea întreagă.   

Termenul Lebăda Neagră este în acelaşi timp o teorie şi titlul unei  cărţi scrisă în anul 2007 de 

filosoful  şi matematicianul statician libanez Nassim Nicholas Taleb. 

Teoria lebedei negre sau „Lebăda neagră, impactul foarte puţin probabilului”, este o metaforă 

folosită pentru descrierea unui eveniment rar, neaşteptat,imprevizibil, cu o foarte mică 

probabilitate de a se întâmpla, cu consecinţe inedite, de o amploare fenomenală şi care are un 

impact major iar după apariţia sa, este raţionalizat retrospectiv. Deci această teorie acordă atenţie 

puterii, uneori devastatoare, a imprevizibilului care poate apărea în ciuda tuturor predicţiilor şi 

studiilor noastre şi care ne ia, pe toţi, prin surprindere. 

“Rara avis in terris nigroque simillima cygno” – o pasăre rară, într-o ţară rară ca o lebădă neagră 

– această expresie aparţine poetului latin Juvénal. Acest poet care a fost citat de multe ori de marele 

scriitor Victor Hugo, alături de Dante, Shakespeare şi Michelangelo Buonarroti şi pe care îi numea 

“les hommes océans” (oameni ocean, referindu-se la cultura şi vastele lor cunoştinţe).În epoca în 

care a trăit poetul Juvénal, naturaliştii afirmau că nu există lebede negre. Un alt poet, Virgil, vorbea 

de “niveos-cygnos” et de “candidior cygnis” deci de lebede albe, iar poetul Ovide evoca “albus 

olor” (de unde provine denumirea munţilor Alpi, din cauza crestelor lor albe). Lebăda neagră este 

deci o metaforă care ne aminteşte de extema noastră fragilitate şi de faptul că ar trebui să înţelegem 

mai bine, mai profund istoria noastră şi şocurile la care am fost supuşi. O metaforă care ne 

dovedeşte aroganţa noastră, încrederea absolută pe care o avem, falsele noastre certitudini. Pentru 

că “lebăda neagră” reprezintă evenimentul inimaginabil, de neconceput, inaudibil, care este 

inexistent, până în ziua când, descoperim contrariul.  

Astfel, în ziua de 10 ianuarie 1697, o expediţie condusă de exploratorul olandez Willem de 

Vlamingh, a descoperit cu stupefacţie lebede negre pe pământul Australiei Occidentale. Şi toată 

lumea, era convinsă că această pasăre are numai culoarea albă. Această observaţie a spulberat o 

certitudine absolută, a fost o descoperire bruscă, neașteptată, a unui adevăr. Ea ilustrează limitarea 

atunci când învăţăm din observaţii sau experienţe şi fragilitatea cunoaşterii noastre. O singură 
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observaţie poate anula o afirmaţie general 

derivată din confirmările date de vederea 

a milioane de lebede albe de-a lungul 

mileniilor. 

Un caz izolat, aflat dincolo de tărâmul 

aşteptărilor obişnuite, dat fiind că nimic 

din trecut nu i-a indicat în vreun fel 

posibilitatea. S-a crezut că acesta este 

adevărul care niciodată nu va fi 

schimbat.Astăzi lumea a devenit mai complexă, au apărut studii, idei, descoperiri… Dar oare am 

descoperit totul?  Efectiv, aproape tot ce este semnificativ în jurul nostru se poate conforma acestei 

dinamici a Lebedei Negre. Şi tocmai această combinaţie de predictabilitate scăzută şi impact 

semnificativ face din Lebăda Neagră o mare enigmă. Este o distorsiune cognitivă în formă  de 

lebădă şi un semn că suntem toţi confruntaţi la scară mondială cu această lebădă neagră, o realitate 

pe care nimeni nu a prevăzut-o. Astăzi toţi, cu frica de necunoscut, stăm în case sideraţi, ca în faţa 

unei lebede negre. 

În Italia, urmaşii lui GiuseppeVerdi şi Gioachino Rossini au fost primii care au cântat de pe 

balcoanele lor pentru a alunga tăcerea străzilor pustii şi pentru a aduce omagiu celor care riscă în 

fiecare zi, oferă îngrijiri pacienţilor, eroi care luptă în fiecare clipă cu un duşman invizibil. Ceea 

ce toată lume a înţeles, cântând la balcoane, aplaudând, chiar vorbind în spaţiul virtual la care am 

fost obligaţi, este că nu ne putem despărţi de artă, de cultură, de socializare,de partaj, de legături. 

Şi tocmai de aceste lucruri esenţiale suntem acum privaţi.  Sperând să revenim cât mai repede la 

normalitate, nu ne rămâne altceva de făcut, decât să ne reinventăm cotidianul, să adoptăm o cultură 

într-un mediu închis, personalizat, dar convinşi de ideea că vom depăşi cu succes această perioadă 

nefastă de amploare mondială. Poate este un bun moment şi pentru a ne întreba, acum când 

numărăm pe cei ce sunt în viaţă şi pe cei care ne-au părăsit, ce este mai de preţ pentru noi, ce are 

mai mare valoare, la ce ţinem mai mult, ce ne îmbogăţeşte, ne linişteşte, ne aduce mai mult unul 

lângă celălalt. Să privim trecutul şi prezentul şi să ne conturăm cu seriozitate, responsabilitate, 

viitorul. Exact ca într-un tablou, să ne alegem bine fondul pe care ne vom “picta” evenimentele 

viitoare.Să nu uităm întrebările, uimirile, spaimele, 

care ne-au modelat acum viaţa socială şi cea de 

familie. Vom avea viitorul în funcţie de cât de bine 

am învăţat această lecţie.  O lecţie de viaţă, profundă, 

care ne arată neputinţa noastră, chiar dacă stăpânim 

tehnologii avansate, nu suntem stăpânii naturii. Iar 

imprevizibilul este o posibilitate, poate oricând 

deveni realitate.  

Dr. Ali Cheaito, Lille, France 
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       O poveste a măştilor 

Chiar dacă în zilele noastre masca este 

simbolul pandemiei Covid -19, ea a fost un 

obiect universal al tuturor societăților arhaice 

sau moderne,deținând un loc uimitor în cursul 

civilizație. Utilizarea sa datează din cea mai 

veche antichitate, unde deja, făcută pentru a fi 

purtată, este deseori concepută din materiale 

ușoare și valoarea sa inițiatică rămâne 

paradoxal,obscură. Simulacru facial, masca 

ascunde și camuflează.Ea permite omului, 

înzestrat cu o dualitate originală, să acceseze 

metamorfozarea ființei sale, revelația 

inconștientului său. Caracteristicile sale, 

inițial exclusiv ritualice, își păstrează de-a 

lungul istoriei principiul transgresiunii care 

stă la baza tuturor formelor de deghizare. 

Înzestrat cu putere supranaturală, permite 

evadarea temporar din viața de zi cu zi, 

scoțând în evidență acele aspecte ale omului 

pe care viața socială le ascunde în mod 

normal, uneori dezvăluie chiar unele fațete 

necunoscute. Deci, acest accesoriu care astăzi 

acționează ca o barieră pentru microbi și alte 

substanțe nocive nu este nou. Datorită 

observației primilor „oameni de știință” și a 

medicilor din trecut, masca a fost creată, 

trebuie spus, pentru a ne proteja. 

     Masca ca obiect al metamorfozei 

Aparţinând domeniului ocult, masca permite 

omului să acceseze metamorfozarea ființei 

sale. Printre popoarele primitive găsim cei 

mai mari creatori de măști. Ei au împins arta deghizării la punctul culminant cel mai 

semnificativ. Acesta este ceea ce conferă măștii toată valoarea sa ca obiect al metamorfozei. Masca 

te face să uiți diferența dintre a fi și a apărea, cu limite minuscule pe care conștiința nu le 

atinge. Individul, transformându-și imaginea, își modifică ființa. Masca simbolizează această 

dorință,fiind un instrument excepțional de metamorfoză. Omul mascat, devine altul, cel care nu 

are faţă.  Într-un număr mare de culturi, masca face parte dintr-un întreg ritual și este adesea sacră. 

Prin toate metamorfozele pe care le permite, arată și expune mult mai mult decât ascunde. 
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Personajul mascat nu este pur și simplu o ființă a cărei 

identitate nu ne este cunoscută. Satisfacând această 

dorință de transformare, el caută să acceseze o nouă 

formă de a fi. Numai masca este capabilă să efectueze 

metamorfozarea omului într-o ființă care îi este 

superioară. Potrivit lui Oscar Wilde, „O mască spune 

mult mai mult decât o față și omul este el însuși mic 

atunci când vorbește la persoana întâi; dă-i o mască și 

el va spune adevărul”. Bogată în simboluri, masca 

este un instrument pentru om în căutarea identității și 

coeziunii sale sociale. Datorită măștii, uneori 

comunicarea este stabilită într-un mod mai liber și mai 

familiar. Omul își oferă iluzia de a străpunge barierele 

și distanțele sociale. 

             Masca ca obiect de identificare 

Există mai multe tipuri de măști, fiecare cu o funcție 

diferită. Măștile de paradă, teatru și dans, precum și 

măștile funerare care servesc drept legătură între două 

lumi antagonice, cea a vieții și a morții, a vizibilului 

și a invizibilului. Sentimentele la oameni au propriile 

lor măști. Într-adevăr, dacă emoțiile profunde lasă o 

amprentă pe fața omului, faptul de a nu lăsa să arate 

nimic pe același chip constituie în sine o mască de 

impasibilitate. Putem spune că o față nu este altceva 

decât o mască, cea a cărei reflexie revine oglinda. Este 

un fel de analogie între fața umană și oglindă. Aceasta 

îi trimite omului o imagine cu care s-a obișnuit să se 

identifice, o imagine liniștitoare pe care o face a lui,o 

imagine în armonie cu persoana sa. Cu toate acestea, 

visele noastre sunt populate cu personalități, cu măşti. 

În Africa, măştile erau associate cu riturile agrare, 

funerare, iniţiatice. Aceste măşti sunt numite 

“sculpturi mişcătoare” de catre Jean Laude. 

Procesiunile şi dansurile cu măşti, evocă la sfârşitul 

muncilor agricole evenimentele de la origini şi 

organizarea muncii, ca şi a societăţii. În rituale de 

iniţiere, masca dobândeşte un înţeles oarecum diferit. 

Iniţiatorul mascat îl întruchipeaza pe duhul care-i 

învaţă pe oameni.  Măştile au, alteori, o putere magică: 
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ele îi apără pe cei ce le poartă de răufăcători şi de 

vrăjitori. Pe de altă parte, membrii unei societăţi 

secrete se foloseau de ele pentru a-şi impune voinţa 

stârnind teama. Curios este faptul că limbile 

celtice nu cunosc cuvântul “mască”. Ele l-au 

imprumutat din latină şi din limbile romanice. 

Arheologii au scos însă la iveală un număr de măşti 

celtice şi se poate deduce din  descrieri mitologice 

irlandeze, că unele personaje trimise în Cealaltă 

Lume purtau mască. 

             Masca în arta spectacolului 

Încă din Antichitate masca a avut un loc important 

în evoluţia civilizaţiei noastre. La origini avea o 

funcţie funerară. În necropolele Egiptului şi în 

mormintele din Mycena s-au găsit foi de aur cu care 

erau acoperite feţele defuncţilor pentru a conserva 

intacte trăsăturile feţei. Măştile au fost apoi 

fabricate din piele şi din ţesături groase tratate cu 

ceară. La Veneţia se inventează măştile din satin 

sau catifea neagră. În timpul perioadei 

Renascentine  aceste măşti au devenit la moda în 

toată Europa, cel mai mult fiind utilizate în Teatrul 

italian (Comedia dell’Arte). Vă mai amintiţi, 

măștile noastre de carnaval, teatru, dans sau măști 

de Halloween, cine nu a purtat niciodată o mască? 

Dar măștii i se va atribui și pe parcursul istoriei o 

funcție foarte diferită, aceea de protecție. 

             Masca ca obiect de protecţie 

Primele măşti de protecţie apar în Imperiul Roman. 

Ele sunt folosite în mine pentru protectia impotriva 

fumului toxic. În secolul XVI Leonardo da Vinci 

propune utilizarea măştilor imbibate cu apă de către 

navigatori, pentru protecţia eventualeleor atacuri 

chimice în timpul bătăliilor navale.Între secolele 

XIV şi  XVIII, perioada est marcată de mai multe 

epidemii de ciumă care vor zgudui Europa. Pentru 

medicii epocii contagiozitatea se propagă pe căile 

bucale şi nazale.  
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Charles de Lorme, primul medic al regelui Louis 

XIII, imagina în 1619 o mască de carton fiert 

prevăzută cu un cioc cu două orificii care să 

permită respiraţia.Iar pentru o mai bună 

eficacitate, el propune o gamă variată de produse 

cu proprietăţi  de dezinfectante: flori uscate, 

ierburi aromatice,condimente sau camfor. Secolul 

al XVIII - lea  s-a remarcat prin ceea ce se 

numește Revoluția Industrială. În acel moment, s-

au născut multe fabrici si uzine. Datorită 

italianului Bernardino Ramazzini, precursorul 

medicinei muncii și adevăratul fondator al igienei 

muncii, s-a dezvoltat interesul cei care prin natura 

activităţilor sunt expuşi substanţelor nocive.     

Diferitele dispozitive utilizate, este recomandat 

celor care lucrează în mlaștini insalubre să 

folosească o cârpă sau tifon pe față. În secolul al 

XVII-lea, la Paris, a fost inventată masca de 

ciumă.  Se fac recomandări de utilizare a măştilor 

– aplicarea deasupra gurii şi nasului de burete 

umed sau material fin strâns în formă conică 

pentru lucrătorii cu vopsele, ghips, cei care 

lucrează cu lânăn, lemn şi personalul din spitale. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, medicul german 

Carl Flügge, suspectând răspândirea bolii între 

medici și pacienți prin salivă, a pledat pentru 

purtarea măștilor în timpul operațiilor 

chirurgicale. Se pare că chirurgul Paul Berger, în 

Franţa a fost cel care, în timpul unei operații la 

spitalul Tenon din Paris, în octombrie 1897, a fost 

primul care a îmbrăcat o astfel de mască. Un 

accesoriu care a devenit acum obligatoriu în sălile 

de operație. 

Măştile de gaz din primul război mondial 

1914-1918 

În această perioadă sumbră a istoriei noastre este 

introdusă o nouă armă, gazul de luptă – o gamă de 

compuşi chimici de la gazul lacrimogen la gazul 

asfixiant, mortal. Acest război chimic este o 
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componentă majoră a Primului Război Mondial. Se estimează 

că aproximativ 4% din decese au fost cauzate de gaze.La 

sfârşitul anului 1918 apar măştile  A.R.S. (Appareils 

Respiratoires Spéciaux - Dispozitive respiratorii speciale)  

dotate cu un filtru de carbon. En 1940, armata şi populaţia 

Europei au fost dotate cu astfel de măşti. 

                            Măștile chirurgicale 

O mască chirurgicală este o mască respiratorie de unică 

folosință. Este concepută pentru a limita răspândirea 

germenilor (bacterii, viruși) din gura, nasul și căile respiratorii 

ale persoanei care îl poartă. Astfel cel ce poarta masca şi 

anturajul său apropiat sunt protejaţi.Acest tip de mască este 

purtat de profesioniștii din domeniul sănătății în timpul 

intervenției chirurgicale pentru a proteja pacientul, acoperit cu 

un câmp de operare steril. În acest fel, pacientul este protejat 

de o posibilă infecție. Această mască  este adesea purtată 

pentru a  se proteja, pe de o parte, împotriva poluării aerului și 

pe de altă parte, împotriva posibilelor infecții, ca în timpul 

actualei pandemii Covid-19.  Chiar dacă mulţi nu “au 

amintiri”despre purtarea măştilor în timpul altor pandemii care 

au fost prezente în istoria noastră, chiar dacă ea reprezintă o 

experienţă nouă, trebuie să-i acordăm o deosebită importanţă, 

pentru binele nostru, al tuturor. 

Dr. Ali Cheaito, Lille, France 
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       I A - un simbol al românilor  

IA este un simbol național, un element care ne 

evidențiază istoria, prezentul, trăinicia și 

continuitatea. Cred că despre IA noastră, frumoasa 

bluză venită din moşi strămoşi, s-au scris mii de 

pagini, au curs fluvii de cerneală. Etnografi, artizani, 

istorici, artişti chiar şi psihologi au analizat cu atentie 

fiecare detaliu al unei ii româneşti, şi au demonstrate, 

cum fiecare cusătura şi fiecare broderie, are în spate 

un simbol.  Când s-a vorbit despre IA românească, 

mai mult, a fost abordată tema despre dimensiunea 

umană a creaţiei între geneză şi interpretare. A fost 

analizat demersul creator al femeii satului românesc, 

exprimarea ideii de sacru și sacralitate, dezvăluirea 

substanței spirituale a lumii satului, prin folosirea 

unor semne și simboluri (proprii, mai cu seamă, 

spiritualității creștine).  

Deci arta de lucru a unei bluze tradiţionale româneşti 

reprezintă o experiență artistico-spirituală 

condensată, percepută ca flux simultan de asociații de 

credinţe -sentimente-idei, transpuse imagistic prin 

utilizarea ponderată a elementelor simbol, accentul 

fiind pus şi pe spontaneitatea gestului creator. Din 

cele mai vechi timpuri, omul și-a descoperit treptat 

potențialul cognitive şi a încercat prin diverse practici 

divinatorii, să atragă forțele supranaturale nevăzute 

de partea sa, ambele putând fi considerate modalități 

incipiente de comunicare. 

Simbolurile inițiază o formă de comunicare 

universală, care depășește orice barieră lingvistică 

sau culturală - forța expresivă a simbolurilor este, 

virtuală, nelimitată. Prin însăși natura lor, simbolurile 

nu pot exista, fără sensurile conferite de ființa umană. 

Plurivalența simbolurilor se dezvoltă din multiplele 

interpretări conferite de conștiința umană, care la 

rândul ei este condiționată de o largă paletă de factori: 

de la cei educaționali, culturali și morali aparținând 

unor arii culturale specifice diverselor zone 

geografice, la multiplele influențe generate de 
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necesitățile și standardele de civilizație. Deci, 

simbolurile, pentru foarte multe popoare, au 

reprezentat  o formă de comunicare cu universul. 

Simbolurile cusute pe IA românească au fost puse cu 

măiestrie unul langă celălalt, dar nu aleatoriu. 

Fiecare dintre ele reprezintă ceva anume. Există o 

întreagă simbolistică în spatele fiecărei broderii şi 

fiecărei flori. Ele ascund crezul, spiritualitatea, 

cultura oamenilor care le-au creat acum foarte mult 

timp. Fiecare broderie ascunde un înţeles pe care 

puţini oameni îl mai cunosc. Natura a fost şi rămâne  

cea mai mare inspiratoare pentru cultura tradiţională 

românească. Florile cusute pe iile noastre, 

simbolizează frumuseţea şi dragostea de viaţă, 

trăinicia şi înţelepciunea. Motivul floral fiind des 

întâlnit pe iile româneşti.  

Foarte multe modele de ii, prezintă şi motive 

geometrice, cusături în formă de romb, cerc, pătrat 

sau pur şi simplu linii drepte. Acestea din urmă 

reprezintă calea dreaptă în viaţă.  

Cercul, însă, are o semnificaţie aparte. Atât soarele, 

cât şi floarea soarelui, aveau o importanţă deosebită 

pentru românii din vremurile de demult. Semnele 

soarelui date de cerc sub diverse reprezentări şi 

prezente pe case, porţi, ceramică, rămân martori. În 

special în cultura Cucuteni s-au folosit cercurile 

concentrice ca semn al regenerării. Soarele este cel 

care dă viaţă, care hrăneşte omul atât fizic cât şi 

spiritual, iar divinitatea era la loc de cinste în viaţa 

oamenilor din satul românesc. Cercul reprezintă 

ciclurile cereşti, forma primordială a lumii, pentru 

creştini motivul cercului sugerează eternitatea – trei 

cercuri sudate reprezintă Treimea: Tatăl, Fiul şi 

Sfântul Duh. Cercul este semnul absolutului. 

Pătratul semnifică stabilitate, permanenţă, lumea 

fizică, materială, pământeană, manifestarea lui 

Dumnezeu în Creaţie, organizare. Acesta figura 

geometrică ne inspiră echilibru, ne armonizează 
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aspectele duale, contradicţiile, aduce ordine în haos, 

structuralizarea. Pătratul ne îndemână să fim cât mai 

raţionali, mai perseverenţi, mai organizaţi şi oneşti în 

interacţiunea cu oamenii.  

Rombul este un simbol des întâlnit în România, un 

semn feminin, o expresie a fertilității pentru femei și 

pentru pământ. Este prezent încă din cele mai vechi 

timpuri (acum 10.000 ani), este pictat pe case şi pe 

gardurile caselor la sat. Rombul conţine simultan 

direcţiile verticale şi orizontale, este simbolul 

unificării materiei cu spiritul. Uneşte cerul şi 

pământul, direcţia de înălţare, aspiraţia către Divinitate 

precum şi direcţia orizontală, orientată către 

materie.  Deoarece vârfurile reprezintă extremităţile 

crucii, se poate face o legătură strânsă şi directă dintre 

cele două simboluri. Figură dinamică, generatoare de 

energie şi mişcare care uneşte şi armonizează creând 

echilibru între bine-rău, frumos-urât, pace-război, 

lumină-întuneric.  Alte semne de pe iile româneşti care 

au o simbolistică profundă: 

- liniile ondulate reprezintă apa, abundenţa, sporul dar si trecerea; şuvoiul apelor curgătoare 

reprezintă scurgerea vietii, surgerea timpului însă apa în general înseamnă şi purificare. 

-spiralele, prezente şi în cultura Cucuteni reprezintă energia  

- strugurii și vița de vie sunt simboluri ale belșugului și vieții, fertilității, transformării, 

binecuvântării și mântuirii. 

-spicul simbolizează belşugul şi fertilitatea solului; grâul, aliment sacru, binecuvântat de 

Dumnezeu, din care se face “pâinea cea de toate zilele”, 

- pasărea - cucul este simbol de spor şi belşug; de obicei cântecul lui este profetic. 

Dar tot ce am relatat aici nu acoperă întreaga simbolistică a iilor tradiţionale româneşti, iar interesul 

nostru pentru fascinanta lume a simbolurilor lor rămâne mereu viu.  Analiza simbolurilor esențiale 

întâlnite în manifestările spirituale ale trecutului, modul în care acestea interacționează cu 

conștiința umană, interesul nostru pentru izvoarele primordiale ale creației, precum și preocuparea 

noastră constantă, va creşte, pentru a aprofunda, pentru a descifra conexiunile și raporturile dintre 

manifestările artistice și cele divinatorii ale milenarului spaţiu românesc.  

Maria Teodorescu 
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Comunicat al Ministerului Culturii din România - 29 martie 2021  

 

România, împreună cu Republica Moldova, au depus dosarul multinațional „Arta cămășii cu altiță 

- element de identitate culturală în România și Republica Moldova” pentru înscrierea elementului 

în Lista reprezentativă a elementelor de patrimoniu cultural imaterial a umanității UNESCO. 

“Astăzi, 29 martie 2021, România, împreună cu Republica Moldova, au depus dosarul 

multinațional „Arta cămășii cu altiță - element de identitate culturală în România și Republica 

Moldova” pentru înscrierea elementului în Lista reprezentativă a elementelor de patrimoniu 

cultural imaterial a umanității UNESCO. 

Dosarul a fost realizat cu participarea grupurilor naționale de experți din România și Republica 

Moldova, elaborarea sa fiind coordonată de către Ministerul Culturii din România. Din grupul de 

lucru al Ministerului Culturii din România au făcut parte experți, profesori ai Facultății de Litere 

a Universității București, cercetători ai Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” 

, al Academiei Române, dar și cercetători și muzeografi ai Muzeului Național al Țăranului Român, 

Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeului Olteniei, Complexul Național Muzeal 

ASTRA - Sibiu și Muzeul de Etnografie Brașov. 

În perioada 2020-2021, experții din cele două țări au desfășurat o activitate susținută de 

documentare, cercetare, filmare și repertoriere a purtătoarelor de competențe din mai multe zone. 

Au fost astfel urmărite evoluția și viabilitatea tehnicilor de realizare a cămășii cu altiță în actualele 

comunități rurale și urbane din România și Republica Moldova. Elementul „Cămașa cu 

altiță” figurează în Repertoriul Patrimoniului Cultural Imaterial din România, vol. 1, 2009, ediție 

tipărită și online. În luna ianuarie 2021, s-a elaborat documentul de înscriere a elementului de 

patrimoniu cultural „Arta cămășii cu altiță - element de identitate culturală în România” în 

Inventarul național al elementelor vii de patrimoniu. Acesta a fost realizat de experți din cadrul 

Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a Ministerului Culturii, 

în colaborare cu specialiști cercetători științifici, etnologi și teoreticieni de artă. Fișa de Inventar 

a Artei cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România a fost inclusă în Inventarul 

Național al elementelor Patrimoniului Cultural Imaterial Pentru România, organismul științific de 

specialitate din cadrul Institutului Național al Patrimoniului, din subordinea Ministerului Culturii.  

Documentele reunite în dosarul de candidatură UNESCO ilustrează complexitatea problematicii 

acestui element reunind următoarele aspecte: denumirile locale/regionale ale elementului și arealul 

de manifestare, punctându-se croiul și tipologia cămășii cu altiță, răspândirea elementului pe 

teritoriul României în secolele al XIX-lea și al XX-lea, cu transpunerea cartografică, în 

conformitate cu Atlasul Etnografic al României, vol. IV, Portul. 

De asemenea, dosarul cuprinde viabilitatea elementului în prezent și prezintă răspândirea, pe 

teritoriul României, a practicilor și tehnicilor legate de coaserea și purtarea cămășilor cu altiță. 

Reperele istoriografice și etnografice completează imaginea elementului din perspectivă 

temporală, demonstrând importanța sa atât în viața comunităților rurale, cât și a elitelor. 
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Sunt prezentate etimologia cuvântului altiță, diversitatea regională a elementului, cu menționarea 

materiilor prime, a instrumentarului de lucru, a croiului, a modalităților de structurare a decorului, 

a motivelor decorative, a tratării lor plastice și a cromaticii. 

Un loc aparte a fost alocat prezentării elementelor socio-culturale asociate cămășii cu altiță, 

funcției sale comunicaționale, stării actuale a elementului, precum și cadrului general de protejare, 

conservare și salvgardare a acestuia, cu măsurile generale și punctuale. 

Studiul comparativ privind materiile prime, tipurile de croi, structura, decorul, ornamentele și 

cromatica s-a făcut spațial și temporal. Cercetările zonelor etnografice de manifestare a cămășii cu 

altiță au atestat răspândirea acesteia, în prezent, în Moldova, Bucovina, Oltenia, Muntenia și sudul 

Transilvaniei și au oferit detalii semnificative cu privire la existența vie a elementului. Documentul 

semnalează continuitatea artei cămășii cu altiță pe teritoriul României și în Moldova de peste Prut, 

semnificativă pentru definirea sa ca marcă identitară menită să asigure coeziune și apartenență. 

Totodată, în dosar sunt menționate măsuri și strategii de conservare, protejare și salvgardare a 

elementului, precum și riscuri în legătură cu elementul și practicanții. 

Dosarul de nominalizare va fi evaluat în cadrul celei de-a 17-a sesiuni a Comitetului 

Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din 

noiembrie/decembrie 2022.” 

Mai multe informații despre Arta cămășii cu altiță - element de identitate culturală în 

România: https://patrimoniu.ro/images/imaterial/camasa-altita/camasa-altita.pdf  

                  Comunicat preluat de pe situl Ministerului Culturii, România. 

 

https://patrimoniu.ro/images/imaterial/camasa-altita/camasa-altita.pdf
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    O poveste din alte vremuri  

               Casa Capşa 

   Cofetăriile de lux de pe Calea Victoriei erau 

Capşa, Fialkovsky şi Giovanni. Obiceiul era ca 

toată lumea din elită să vină vara să ia îngheţată 

la Capşa. Cucoanele stăteau în trăsuri înşirate 

de-a lungul trotuarului şi erau servite acolo iar 

la mese stăteau tinerii civili sau ofiţerii care 

admirau acea expoziţie de femei tinere.  

   Familia Capşa, de origine macedo-română, 

urmaşi ai cojocarului Dumitru Capşa, au sosit 

în Ţara Românească după dramaticele episoade 

ale istoriei aromâneşti din Balcani, când a fost 

distrus din temelii de către artileria otomană 

oraşul Moscopole în anul 1788, minunata 

capitală a aromânilor. Supravieţuitorii acelui 

genocid s-au risipit în cele patru colţuri ale 

Europei, mulţi dintre ei venind în Ţările 

Române. La început, Dumitru Capşa, cojocar 

de meserie, s-a refugiat în oraşul Braşov, unde 

s-a şi căsătorit, mai târziu mutându-se în 

Bucureşti, având moştenitori 4 băieţi,      

Constantin, mezinul familiei fiind singurul care 

a preluat meseria tatălui, devenind cojocar 

recunoscut pe „piaţa Bucureşcilor”. 

Constantin Capşa s-a căsătorit cu o tânără din 

Ploieşti, cu care a avut 12 copii, patru dintre ei,  

anume Vasile, Anton, Constantin şi Grigore, pe 

la mijlocul secolului XIX au înfiinţat Casa 

Capşa, cu un interior foarte elegant, scaune şi 

fotolii tapisate cu catifea roşie, măsuţe placate 

cu marmoră importată din Italia, oglinzi 

veneţiene, draperii din catifea, devenind astfel 

celebră în toată Europa, protipendada 

Bucureştiului si nu numai, reunindu-se acolo, 

pentru a discuta artă, politică, can-can-urile 

timpului, etc.  

     Această clădire, în timp a fost transformată 

de Grigore Capşa în hotel, restaurant, cafenea, 

(cafeneaua fiind singurul loc unde se putea 

https://1.bp.blogspot.com/-cjtbdcaYMko/XPQtb0g19CI/AAAAAAAAuNo/3olnfvTThIMkxrZS_wlDHsxfWo-aF9PfACEwYBhgL/s1600/capsa.jpg
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fuma), care pe lângă bunătăţile ce erau servite, se puteau 

citi gazetele timpului, gazete care pentru a nu fi 

deteriorate, erau aşezate pe nişte suporturi din lemn de 

dimensiunile ziarului, astfel ca paginile să nu fie îndoite. 

Grigore Capşa, şcolit la Paris la Maison Boissier, a fost 

cel care a impus standardele occidentale în privinţa 

calităţii, transformând bucătăria în artă, în acelaşi timp 

completând modelul francez cu elemente din artă culinară 

românească, într-o societate care în acele timpuri era încă 

dominată de influenţele orientale, fraţii Capşa înlocuind 

treptat dulciurile orientale, precum rahatul, baclavalele şi 

sarailiile, bine îndulcite cu miere, care se zicea că 

„îngreunează trupul şi mintea”, cu 

ciocolata, bomboanele fondante şi alte 

preparate cu bază din cremă de 

ciocolată şi glazurată.  

   Constantin Capșa și frații săi, foarte 

întreprinzători, își puseră în gând să 

deschidă o cofetărie cum nu se mai 

văzuse la noi, cu cofeturi cum neam de 

neamul românilor nu mai mâncaseră. 

Frații Capșa s-au pus pe treabă. L-au 

trimis pe cel mai tânăr dintre ei, 

Grigore, la Paris să învețe de la primul 

ciocolatier al lumii, BOISSIER, arta 

cofetăriei. Frații mijlocii, Anton şi 

Vasile, închiriază pe 1.500 de lei pe an 

o prăvălioară în casa Dămăroaiei – 

viitorul Hotel de France. 

Într-o mică încăpere erau doar patru 

mese. Bucureștenii veneau buluc. Se 

înnădiseră la dulciuri, care erau 

scumpe, din ce în ce. Veneau cei mai 

bogați și n-aveau loc. Trebuia mărită 

afacerea. Afacerea prosperă, dar omul 

se satură de bine așa cum se satură de 

rău. În Crimeea era război.  

    Deși se căpătuise, Vasile a luat opt 

căruțe pline de cărnuri, șuncă, pastramă 

să le ducă la aliați și să le vândă. Vara 

era toridă și repede carnea s-a stricat. 

https://1.bp.blogspot.com/-6W9dSZyfCrg/XPTMhyA_85I/AAAAAAAAuOU/LIh4bucW_XklS8aKj92ZxQAbQy2n7ESWwCEwYBhgL/s1600/1.jpg
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Pagubă mare, foarte mare, “Vasile nu s-a așternut 

muierește la boceală”, s-a îmbarcat pe un vas, care l-a 

dus în Bulgaria. Era o toamnă aurie și frumoasă. 

Acolo, livezile erau pline cu pruni și grădinile pline 

de trandafiri. Și Vasile Capșa cumpără zahăr pe credit, 

prune, flori de trandafir pe datorie și într-un biet 

șopron începe să facă dulcețuri, dar ce dulcețuri, că se 

băteau bulgarii să le cumpere. Asta se cheamă talent 

și așa că, atunci când a trecut Dunărea ca să meargă la 

București, avea buzunarele ticsite de bani frumoși. Și 

a găsit în țara noastră fructe multe și bune, “căci, prin 

câte țări am umblat, nicăieri nu am găsit bogăție de 

fructe și așa de variate ca la români”, scrie un cofetar 

de lux, Emil Frederic.  

   Pentru frații Capșa, dulcețurile le-au adus cheag. Și-

au cumpărat casele vornicului Slătineanu, de unde nu 

s-au mai mutat niciodată. Și-au început să aducă de la 

Paris tot ce era mai bun și mai ales “delicatesuri” care 

au plăcut mult românilor.  Frații Capșa au adus pentru 

prima oară în România absintul, adică ABSENTHUL, 

zâna verde cum îi spun francezii. Tot ei aduc 

ananasuri proaspete. Ei erau aventurieri și ar fi făcut 

orice pentru demnitatea Casei Capșa. 

Dacă îl cităm pe domnul Crutzescu “înghețată, vestita 

înghețată Capșa, a fost furgăsită de la Giovanni 

Gellato, «un italian, meșter în învârtirea înghețatei»”. 

    În București, numai italianul făcea înghețată 

meșteșugită. Ca să nu fure nimeni secretul se închidea 

într-o odăiță încuiată cu lacăt și o făcea. Numai că, 

într-o zi, și era tocmai vara, bietul Giovanni căzu atât 

de greu bolnav, încât fu silit să învețe unul din 

ucenicii săi, dar această slugă necredincioasă a 

vândut secretul… Ghiciți cui? Și peste un timp, Casa 

Capșa făcea cea mai bună înghețată din București. 

    În perioada anilor 1852 exista o concurenţă pe  

Calea Victoriei, lumea însă descoperind Cofetăria 

Capsa, pe lângă celelalte, „Cofetăria Palatului”, 

„Cofetăria Riegler”, „Fialkowski”, aceştia fiind 

nevoiţi să-şi  mute sediile, întrucât Cofetăria Capşa 

devenise cea mai celebră şi frecventată din Bucureşti. 

Fraţii Capşa călătorind mult peste hotare au adus 

alături de bomboanele fondante şi alte produse din  

https://1.bp.blogspot.com/-JNG-X14gGzw/XPTOle8B9tI/AAAAAAAAuOk/SJ-497RQddMEeTYyrAww67LEvNAAcNgSgCLcBGAs/s1600/4.jpg
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ciocolată, precum ouăle de Paşti, bomboanele 

englezeşti, ambalaje din cutii de lemn şi metal 

produse la Karlsbad, Viena, cu imagini 

minunate pe capac, de asemenea „hârtia 

dantelată” , „coli de hârtie aurite şi argintate”, 

panglici, staniol, toate pentru decorare, atractive 

şi îmbietoare la cumpărare. De-a lungul anilor, 

începând cu anul 1869, la „cârma” cofetariei se 

aflau Constantin şi Grigore Capşa. Grigore, 

şcolit la Maison Boissier din Paris şi-a însuşit 

atât de bine arta cofetăriei, încât i s-a  îngăduit 

să participe la Expoziţia din Paris. La înapoierea 

în ţară, afacerea a continuat, dar în 1876 

Constantin s-a retras din afacere, ramânând 

singur Grigore.  În 1869, Casa Capşa devenise 

furnizorul Curţii princiare a României, iar în 

1882 al Casei Regale.  

       În 1873, i s-a acordat „Medalia de aur” cu 

ocazia Expoziţiei de la Viena şi 1881 a primit 

„Medalia de Aur” cu ocazia Expoziţiei de la 

Bucureşti, iar în 1889, „Marea Medalie de aur” 

a „Expoziţiei Universale”. De asemenea, în anul 

1882, a primit Brevetul de furnizor al Casei 

principelui Milan Obrenovici al Serbiei şi în 

1908 pe cel al Principelui Ferdinand al 

Bulgariei. În perioada  după primul Război 

Mondial, printre alţi oaspeţi de vază din țară si 

străinătate, la Capşa au fost: preşedintele  Franţei 

Raymond Poincaré, care a scris celebrul volum 

intitulat apărut în 1927, Sarah Bernard, 

Josephine Baker, Enrico Carusso, Pietro 

Mascagni, compozitor italian, tenorul Josef 

Schmidt, actorul Harry Baur şi nu în cele din 

urmă George Enescu, la care, bineînţeles, „last, 

but not least” vizita generalului Joseph Joffre 

(1852- 1931), mareşal al Franţei în 1916, iar în 

1918 a fost ales membru în Academiei franceze. 

       Pentru multe din personalitățile care i-au 

trecut pragul, Casa Capșa a inventat produse de 

cofetărie sau bucătărie cărora li s-a dat numele 

acestora. Respectiva practică a fost instituită tot 

de către Grigore Capșa, iar după moartea sa, în  
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1902, continuată cu succes de cei care i-au 

succedat. Așa au apărut prăjiturile „Deliciul 

Concordiei Române”, cu ocazia banchetului din 

1881 al acestei societăți, apoi „Carol I” și 

„Constanța” lansate în 1896 cu ocazia inaugurării 

canalului Porțile de Fier și, respectiv, a festivității 

punerii pietrei fundamentale a noului port 

Constanța. Cu acest ultim prilej amintit au fost 

create și bomboanele „Alexandre” și „Boris”, 

marcând prezența acolo a regelui Alexandru al 

Serbiei și a fratelui Țarului Nicolae al ÎI-lea, Boris Vladimirovici, crema „Princesse” și înghețata 

„Princesse Marie” dedicate tinerei și frumoasei Principese a României, bomboanele „Jockey 

Club”, delcioasele bomboane „Theodorini” dedicate cunoscutei cântărețe române de operă, 

ciocolatele „Sans-Gene”, „Sapho” și „La Douloureuse”, precum și înghețata „Rejane” puse în 

circulație în cinstea marei tragediene franceze Gabrielle Charlotte Reju, iar salata „Francillon”, în 

amintirea unuia din rolurile jucate de marea tragediană franceză Sarah Bernhardt. Și lista ar putea 

continua… 

 În anul 1920, Generalul Joffre, a fost primit de 

Regele Ferdinand şi Regina Maria, decorând pe 

Regele Ferdinand cu „Medalia militară franceză” 

şi „Crucea de Război” a oraşului Bucureşti. Fraţii 

Capşa, cu ocazia acestei vizite somptuoase, s-au 

gândit ca în onoarea generalului să lanseze o nouă 

prăjitură de ciocolată, în formă cilindrică de petit-

four, exclusiv din cremă şi glazură de ciocolată. 

Componenţa era hotărâtă, însă fraţii Capşa nu 

ştiau ce denumire nouă să-i dea, întrucât celelalte 

aveau denumirea de palete, cornete, bezele etc.  Ideea le-a venit spontan… şi au lansat petit-four-

ul purtând chiar numele generalului… deci 

Joffre, în cinstea acestuia, denumire purtată şi în 

zilele noastre, la care s-a adăugat şi tortul cu 

cremă Joffre.  

Tot fraţii Capşa au fost primii care au introdus 

fabricarea îngheţatei în România la Bucureşti, 

care se servea la Capşa în cupe speciale din 

cristal, cu picior, deasupra frişcă şi petit-four 

denumite, care se implantau în frişca proaspăt 

bătută. 

    În perioada după primul razboi şi începutul 

celui de-al doilea război mondial, până la 

naţionalizarea din 1947 a marilor fabrici şi 

uzine, la Bucureşti exista Fabrica de îngheţată 
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„Frigul”, care se află pe Strada Lânăriei, unde se putea 

comanda şi pe cale telefonică cantitatea de îngheţată 

dorită, care era în cutii cerate, cu continut de 1,2,3 kg, 

îngheţată asortată sau nu, care era adusă la domiciliu 

cu  maşini frigorifice, plata facându-se la livrare. 

În acele vremuri, alimentele de bază pentru 

gospodărie, produse proaspete, precum peştele, 

crustaceele etc., păsări vii, pâinea caldă, produsele 

lactate, zarzavaturile, chiar şi materialele din stofe şi 

mătăsuri, erau aduse de furnizori la domiciliu în 

mijloace de transport cu tracţiune animală, în special 

pâinea în transport închis, care păstra pâinea şi alte 

produse din faină, proaspete şi calde. 

      Pe 15 octombrie 1922, Regele Ferdinand şi 

Regina Maria au fost încoronaţi la Alba Iulia, ca 

Suverani ai României Mari. Evenimentul a fost unul 

fastuos şi la el au participat, potrivit istoricilor, 

aproximativ 80.000 de suflete. Chiar în prima zi a 

ceremoniilor, Regele şi Regina au oferit un dineu 

regal, care a fost servit invitaţilor în Sala Unirii din 

Cetate. Aproximativ 400 de invitați au participat la 

masă. (Şi oamenii simpli, veniţi din toate provinciile 

româneşti,    au fost poftiţi la o masă populară, cu 

friptură la proţap, fiind pregătite peste 30.000 de porţii 

de mâncare.) Meniul amănunțit al dejunului 

încoronării îl ştim şi astăzi, fiind păstrat în arhive. 

Masa a început cu caviar şi „oeufs brouillés 

forestiere“, adică ouă fierte și asezonate cu ciuperci de 

pădure sotate în unt, şuncă tăiată fin şi pătrunjel. A continuat cu „esturgeon du Danube a la 

parissiene“, adică morun gătit în stil franţuzesc, file de vită în stil Dauphine şi sos  remoulade. Au 

urmat un aspic de foie gras (din ficat de raţă) decorat „en belle-vue“ şi o salată de sezon. La desert, 

s-au servit parfait de praline, trufe de ciocolată, gofre, bomboane, fructe şi cafea. Masa de inspiraţie 

franţuzească a fost stropită numai cu licori româneşti: vin de Drăgăşani, vin de Dealu Mare din 

1907, spumant Capşa Brut şi spumant Rhein Extra, făcută în pivnițele supraterane de la Azuga. 

Doar coniacurile au făcut excepţie, fiind aduse Cointreau şi Martell. Meniul a fost pregătit cu 

migală de Casa Capşa şi avizat de Generalul 

Berthelot. „A fost o masă extraordinar de 

bine organizată, serviciul foarte prompt şi 

mâncarea excelentă. Nu a durat mai mult de 

o oră şi jumătate, ceea ce este un lucru 

remarcabil, dacă se are în vedere că erau 

cam 400 de persoane“, a notat Regina Maria 

în memoriile sale despre dineul încoronării. 
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    După moartea lui Grigore Capșa, din 

cauza faptului că unicul sau fiu Anton 

murise în 1899 răpus de tetanos 

contractat în urmă unui tragic accident de 

călărie, firma este preluată de cele trei 

fiice ale sale Ana, Sofia și Margareta, iar 

conducerea afacerilor revine, conform 

ultimei dorințe a răposatului, unuia din 

gineri, inginerul Nicolae Zanne. Casa de 

comerț va prospera, urmășii având grijă 

să continue coordonatele impuse de 

Grigore Capșa: organizarea și stilul de 

muncă, cinstea în afaceri, calitatea produselor și respectul față de clientelă.  

În 1907, în urma lucrărilor de reparare și renovare întreprinse, imobilul capătă înfățișarea sa 

actuală, prin adăugarea turnului de deasupra colțului clădirii.   

După ce în timpul primului război mondial va traversa momente extrem de dificile, ocupanții 

germani oferind-o drept „pradă de război” colaboratorilor și aliaților lor bulgari care au 

transformat-o în „Casinoul ofițeresc și soldățesc bulgar”, secătuindu-i proviziile și golindu-i 

pivnițele, Casa Capșa cunoaște din nou o perioada înfloritoare. O dovadă în plus este și faptul că, 

după ce, începând din anul 1907, luase în exploatare restaurantul și cofetăria Hotelului Caraiman 

din Sinaia, cunoscuta casă de comerț ia în antrepriză, din 1912, Hotelul și Restaurantul „Palace” 

din aceeași localitate, ca și restaurantul Hotelului „Athénée Palace” și restaurantul bazinului 

„Lido”, începând cu 1926 și 1933. În anul 1936 proprietarii își manifestă intenția de a înlocui 

vechea clădire cu una ultramodernă, gen „blockhaus”, întocmindu-se chiar, la cererea lor, un 

proiect de arhitectură în acest sens. În cele din urmă lucrările se vor limita doar la o restructurare 

și redistribuire a spațiului, extinzandu-se restaurantul prin desființarea cafenelei, spre 

nemulțumirea obișnuiților ei – scriitori, artiști, gazetari, politicieni. 

 “Dacă ești prost la Capșa, e imposibil să fii deștept altundeva, măcar în scris”. Poetul Virgil 

Carianopol afirmă același lucru: “Ca să devii scriitor, trebuia să obții botezul Capșei, care, fără 

nici o firmă literară, era totuși redacția redacțiilor, nodul gordian al trecerii spre nemurire”. Într-

adevăr, în anii de glorie ai Cafenelei Capșa, toți cei care însemnau ceva în viața culturală a 

Bucureștiului treceau pe acolo. Primul venit, la 8:00 dimineață, era poetul și matematicianul Dan 

Barbilian (Ion Barbu), mare amator de cafea filtru concentrată, care aproape că-și mutase acolo 

biroul de lucru. În orele care urmau, apăreau rând pe rând ceilalți obișnuiți ai casei: criticul Șerban 

Cioculescu, poetul Vlaicu Barna, scriitorii Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Corneliu Moldovan, 

Ionel Teodoreanu, autorul romanului “La Medeleni”, dar și fratele său, celebrul, rafinatul și 

causticul Păstorel. Mai târziu, li se alăturau Zaharia Stancu și G.M. Zamfirescu. Ion Minulescu era 

recunoscut ca unul dintre “stâlpii de bază ai cafenelei literare. 

Cutremurul teribil din 1940 afectează în mod deosebit Hotelul Capșa ce va trebui complet refăcut, 

fiind grav avariat. După instalarea sa la putere, regimul comunist îl va desființa cu desăvârșire. În 

primăvara lui 1944, clădirea are din nou de suferit, două din bombardamentele americane, cele din 
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4 și 15 aprilie, provocându-i serioase distrugeri. Cu 

toate greutățile impuse de condițiile războiului și mai 

ales de lipsa de materiale de construcție, sunt 

întreprinse lucrări de refacere a imobilului. 

Dar nici unul din neajunsurile cu care s-a confruntat 

pe parcursul existenței sale, nu a afectat-o atât de 

mult ca lovitura de grație primită prin instaurarea 

regimului comunist, acesta atentând nu numai la 

ființa ei fizică, ci mai ales la spiritul ei, distrugându-l. Intrată abuziv în proprietatea statului prin 

așa-zisa rechiziționare din ianuarie 1949, Casa Capșa va fi jefuită de zestrea pe care o avea – 

veselă, mobilier, rufarie s.a. – schimbându-i-se după un timp până și numele în Braseria București, 

pentru ca „boerescul Capșa” să-și piardă și identitatea. 

Celebra „instituţie a fraţilor Capşa”, a trecut cu toată zestrea materială în subordinea Societăţii 

Comerciale de Stat. Exploatarea de restaurante şi hoteluri a preluat, volens-nolens şi acest local cu 

veche şi frumoasă tradiţie românească, schimbând şi firma, în „Restaurant şi Hotel Bucureşt i”. 

După 1948, Capşa a devenit restaurant public, unde se servea şi Menu fix, care costa 8 lei. Prin 

anii 1965, când s-a desfiinţat sistemul de servire, a devenit restaurant cu „circuit închis”, adică nu 

orice muritor de rând avea acces. 

 Maria Tănase, pe când era „Menu fix”, avea o masă rezervată. După 1990 s-a revenit la vechea 

denumire, restaurându-se şi localul, nimeni însă nu a reusit până în prezent să-i redea acel „spirit 

al Capşei de odinioară”, dispărut odată cu epoca antebelică, iar preţurile nu mai sunt accesibile 

oricărui muritor de rând, precum înainte de 1965, acum fiind un local de mare lux.  

 

sursa: https://cersipamantromanesc.wordpress.com/tag/macedo-romani-celebri/ 

http://www.qreferat.com/referate/diverse/MOSTENIREA-FRATILOR-CAPSA224.php 

Adina Velcea, Grecia 

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/tag/macedo-romani-celebri/
http://www.qreferat.com/referate/diverse/MOSTENIREA-FRATILOR-CAPSA224.php


 

101 
 

ORIENT  ROMANESC 

Ionel Teodoreanu  

scriitorul copilăriei şi adolescenţei noastre 

Pentru că este luna lui cireşar, să ne amintim de cel pe care am putea 

să-l numim Prinţul metaforei româneşti – Ionel Teodoreanu. Este 

autorul care ne-a surprins prin delicatețea şi sensibilitatea romanelor 

lui, lecture dragi sufletului nostru, care ne-au marcat adolescenţa pe 

care le-am trăit intens iar la finalul lor ne-am simţit pustiiţi. Un autor 

pe care îl uităm dar la care ne întoarcem după ani, îl căutăm şi 

revenim la el ca la un prieten drag de care ai fost despărţit, dar 

undeva într-un colţ de suflet l-ai păstrat.  

Nu cred că este cineva care n-a auzit de “Uliţa copilăriei”, “La 

Medeleni”, “Lorelei” sau “Bal mascat”, cărţi care cu parfum fin de 

epocă apusă, ne-au hrănit adolescenţa. Romane care transmit, 

crează, trezesc, răsfrâng, creionează, ilustrează sau conturează 

stări,le menţin şi le susţin. Un univers care intră încet şi sigur, în 

sufletul cititorului, care gustă, rând pe rând, fiecare cuvânt, fiecare 

paragraf, fiecare aromă dulceagă, amăruie, acrişoară pe care o 

transmit mai ales colinele Iaşului. Cărţi pline de puritate,vitalitate, 

dinamism, tinereţe şi mai ales dragoste. 

"Pe harafa rasturnată a ierburilor tale, Vară, trupul şi sufletul meu 

sunt începutul unui mare cântec şi tremurul mâinii care-l caută..." 

“Gândește-te la mine ca la o stea desprinsă din tine și dusă în 

întunericul fără fund." 

"Dac-ar fi fost să trec printr-o pădure cu lupi ca să ajung până la tine, 

aş fi ajuns cu zdrenţele tinereţii mele sfâşiate, dându-ţi ultima ei 

picătură. De ar fi fost să trec prin ierburi cu şerpi ca să ajung până la 

tine, cu tălpile goale aş fi călcat pe şuierul morţii mele, aducându-ţi-

o să-i închizi ochii. Dar la poarta casei tale veghează dragostea - şi 

mi-am tras paşii înapoi ca la ieşirea cu icoana din biserică. Cânt 

răguşit pe sub ferestrele casei tale, cum cântă copiii italieni pe 

străzile oraşelor noastre, în mizeria frumuseţii lor cu ochi 

mediteranieni. Cânt cu mâna întinsă sub cer, ca odinioară cei 

neîmpăcaţi la răspântii de drum: Ascultaţi, voi toţi, bucuria şi 

durerea mea." 

De remarcat în stilul lui Teodoreanu plin de metafore, frazele 

îngrijite, meşteşugite cu migală,fiecare detaliu este studiat cu 

migală,nimic nu este lăsat la voia întâmplării. 

 



 

102 
 

ORIENT  ROMANESC 

I onel Teodoreanu (1897 – 1954)   

romancier și avocat român interbelic 

Ionel Teodoreanu s-a născut în Iași la 6 ianuarie 1897, în casa 

părinților săi de pe strada Ștefan cel Mare. Era cel de-al doilea 

fiu al avocatului Osvald Teodoreanu și al Sofiei Musicescu 

Teodoreanu, profesoară de pian la conservator. Bunicii săi sunt, 

dinspre tată, Alexandru Teodoreanu (magistrat) și Elencu 

Teodoreanu, iar dinspre mamă, Gavriil Musicescu (director al 

conservatorului și conducătorul corului mitropoliei) și Ștefania 

Musicescu. I-a avut ca frați pe Alexandru O. 

Teodoreanu (Păstorel) și Laurențiu Teodoreanu (Puiu), fratele 

mai mic, mort pe frontul francez în 1918. Primii doi ani de 

școală primară (1904-1906) i-a urmat la școala primară germană 

„Pitar-Moș” din București, după care a revenit la Iași. 

Între 1908 și 1912 este elev al Liceului Internat din Iași (astăzi 

Colegiul Național „Costache Negruzzi”). Clasele superioare a 

V-a și a VI-a de liceu le continuă la Liceul Internat, după care 

se transferă la Liceul Național (astăzi Colegiul Național), 

urmând clasele a VII-a și a VIII-a, secția modernă, pe care le 

termină în 1916. Spre sfârșitul anului 1918, tânărul Ionel 

Teodoreanu a întâlnit-o pe viitoarea lui soție, Maria Ştefana 

Lupaşcu, Lily, rudă apropiată a familiei Delavrancea. În 1920 i 

se eliberează diploma de licență în drept, pe baza examenului 

pe care îl trece cu un succes deosebit. În același an se căsătorește 

cu Ștefana Lupașcu (scriitoarea Ștefana Velisar Teodoreanu). 

Un an mai târziu, la 3 februarie 1921 s-au născut cei doi fii 

gemeni, Ștefan și Osvald-Cezar. Ionel Teodoreanu a murit la 3 

februarie 1954, la vârsta de 58 de ani, în București. 

Activitatea literară - Ionel Teodoreanu a debutat în 

revista Însemnări literare în 1919 cu „Jucării pentru Lily”. 

Debutul editorial l-a avut cu volumul de nuvele „Ulița 

copilăriei” (1923). Este legat, ca și fratele său Păstorel 

Teodoreanu, eminent epigramist, de grupul Viața Românească, 

tutelat de Garabet Ibrăileanu. Prima descoperire a noului 

scriitor în mediul literar ieșean aparține lui Demostene Botez. 

Pe acesta, Ionel Teodoreanu îl cunoștea încă din anii de liceu. 

Fiind unul din animatorii Însemnărilor literare - de sub 

conducerea directă a lui Mihail Sadoveanu și George Topârceanu- și deja colaborator al lui 

Garabet Ibrăileanu, Demostene Botez îl prezintă marelui critic pe tânărul său prieten. Tenacitatea 

lui Garabet Ibrăileanu de a-l susține pe Ionel Teodoreanu, în care vedea un membru al grupării de 

la Viața Românească cu drepturi egale față de ceilalți, se sprijinea nu atât pe valoarea intrinsecă 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Magistrat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_O._Teodoreanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_O._Teodoreanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Barbu_%C8%98tef%C4%83nescu_Delavrancea
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tefana_Velisar_Teodoreanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83storel_Teodoreanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83storel_Teodoreanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Garabet_Ibr%C4%83ileanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Demostene_Botez
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Sadoveanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Top%C3%A2rceanu
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acordată „Jucăriilor pentru Lily”, cât pe speranțele 

mari pe care și le pune în viitorul artistic al protejatului 

său. Speranțele criticului nu sunt înșelate, și încă din 

primul an al noii ei apariții Viața românească începe 

să aibă în Ionel Teodoreanu pe unul dintre 

colaboratorii ei tot mai activi și mai de valoare. 

Anii 1920, 1921, 1922 și 1923 nu sunt deosebit de 

productivi, căci în acest răstimp scriitorul publică 

destul de puțin: povestirile ce vor intra în volumul 

„Ulița copilăriei” și alte câteva ce nu vor rămâne decât 

în paginile revistei Viața românească, la care se 

adaugă traducerea articolului „Amintiri despre 

Tolstoi” al lui Maxim Gorki. Începând cu 

anul 1924 însă, Ionel Teodoreanu începe lucrul la 

trilogia „La Medeleni”, publicând succesiv în 

revista Viața românească, până în anul 1928, părți ale 

celor trei volume ce compun acest roman. Critica a 

subliniat prospețimea condeiului său în evocarea 

copilăriei și a adolescenței exuberante. 

La doar 30 de ani, Ionel Teodoreanu era deja un nume 

cunoscut al generației interbelice, un scriitor 

consacrat, având deja în palmaresul său literar trei 

volume de largă circulație, care l-au impun atât în fața 

publicului cât și a criticii, în ciuda unor rezerve ale 

celei din urmă. Trilogia „La Medeleni” a adus 

creatorului ei unul dintre cele mai neobișnuite succese, 

atât de public, cât și de librărie, din câte a cunoscut 

vreodată un scriitor român. Apariția acestui roman este 

momentul cel mai de seamă din ansamblul biografiei 

scriitoricești a lui Ionel Teodoreanu, el intrând sub 

tutela tiranică a primelor sale scrieri.  Împărțindu-și 

timpul între baroul avocățesc (după Delavrancea, se 

pare că Ionel Teodoreanu a fost cel mai de seamă 

avocat-scriitor din câți au fost în România) și masa de 

scris, Ionel Teodoreanu va elabora, până în  1947, 

aproape în fiecare an câte un volum, vizibilă fiind 

ambiția sa de a depăși tutela exercitată de propria sa 

capodoperă, romanul „La Medeleni”.Puțin cunoscut 

este faptul că, neîntrerupându-și activitatea de avocat 

și scriind în această perioadă două ample romane 

(„Fata din Zlataust” si „Golia”), ambele în câte două 

volume, între 1930-1933, Ionel Teodoreanu deține 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Maxim_Gorki
https://ro.wikipedia.org/wiki/La_Medeleni
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postul de decan al Teatrului Național din Iași. Este 

singura funcție oficială pe care o are de-a lungul vieții. 

Perioada directoratului lui Ionel Teodoreanu rămâne 

un moment distinct, prin calitatea sa ridicată, în istoria 

Teatrului Național. Conștiinciozitatea exemplară și 

pasiunea nedezmințită, dublată de o remarcabilă 

competență, caracterizează în cel mai înalt grad 

persoana tânărului director. Ionel Teodoreanu este și 

evocatorul orașului Iași, oraș în care s-a născut și a trăit 

până în anul 1938. Acțiunea a aproape fiecărui roman 

se desfășoară în „dulce Târgul Ieșului” (așa cum a fost 

numit de autor) sau este măcar amintit. Deși unul din 

cei mai fanatici îndrăgostiți de bătrânul oraș 

moldovean, un paradoxal antiieșenism se afirmă încă 

din perioada Medelenilor, pentru ca în romanul „Bal 

mascat” fenomenul să ia forma programatică a unui 

rechizitoriu. Aceste sentimente, dar și mutarea Vieții 

românești la București, plecarea pe rând a celei mai 

mari părți din membrii grupării tot aici și dureroasa 

moarte a lui Garabet Ibrăileanu, la care se adaugă 

sfârșitul tatălui său, Osvald Teodoreanu în 1937, vor 

contribui toate la decizia de a părăsi Iașiul în favoarea Bucureștiului. La București își continuă 

firește atât activitatea literară, cât și pe cea de avocat. Odată cu stabilirea în București, însăși 

propria biografie ieșeană devine sursa de inspirație pentru una din direcțiile cele mai interesante 

ale operei lui Ionel Teodoreanu: memorialistica. Începutul este făcut de volumul „În casa 

bunicilor” (1938), spre a fi continuat de „Masa umbrelor” (1941) și de „Întoarcerea în timp” 

(1946). Scrierile ce urmează în această perioadă nu contrazic în esență structurile permanente ale 

personalității sale. Prieteniile literare mai vechi sau mai noi se continuă și ele, fiind apropiat 

de Sadoveanu, Tudor Arghezi, Al. A. Philippide, Adrian Maniu, Cezar Petrescu, Ion 

Pillat, Demostene Botez, Perpessicius, Tonitza, etc. Întrebat ce prozatori din generația ivită după 

cel dintâi război mondial i-au reținut atenția, Liviu Rebreanu menționa printre primii, pe Ionel 

Teodoreanu: „căruia îi transmit salutul și mulțumirea mea pentru toate paginile pe care le-a scris 

și pe care le-am citit cu atât mai mare plăcere cu cât eu nu le-aș fi putut scrie niciodată”. 

Simona Postăvaru Allaedine 
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IONEL TEODOREANU   

fragment din 

MASA UMBRELOR 

Și iată că ceea ce n-a fost (odată) decât o vorbă 

către profesorul Ibrăileanu („ Am stat la masa 

umbrelor”), spusă în treacăt, nu mai mult și 

poate nici altăceva decât răspuns la întrebarea:„ 

Ce faci, domnule Teodoreanu ? ” - devine 

realitate în această carte; iar ceea ce a fost 

(odată) realitate zilnică, Iașul (lângă Nicolina), 

murdar, provincial, colbăit, apăsător, cu oameni 

cam decolorați și vagi în cenușiul încă deluros 

al începutului de stepă, dar foarte năzuroși și 

prepuielnici, uneori cuprinși de pâcle și de 

neguri, totuși dulci și cumsecade la adicăte, 

având printre ei și un mănunchi de alții, adânci 

aceștia și nemaiîntâlniți prin alte provincii, în 

frunte cu umbra rembrandiană a profesorului 

Ibrăileanu și cupola de tăceri cu raze a lui Conu 

Mihai (Sadoveanu), - devine numai cuvânt: a fost. A fost odată, pe malul urât al Bahluiului, între 

dealuri luminoase, având în el nume de răsunet lung în amintire: Tătărașul, Bolta rece, Beilicul, 

Manta Roșie, Doi Peri, Trei Ierarhi, Golia, Cetățuia, Vișan, Sfântul Sava, Galata, Repedea, Casa 

Pogor, Casa Pavli, Casa Cocriță Cazmir, Casa Șendrea, Via Șeptilici, Via Cătănescu, Villa 

Greierul, Barnovski, Hlincea, Rivallet, Perjoala...Cât scrum al marii arderi moldovene ! Căci 

pentru mine Iașul (în care nu mai am decât morminte), nu e un oraș în spațiu (ca oricare altul al 

țării, pe care să-l ajung oricând cu trenul și cu pasul), ci un oraș în timp, pe care nu-l mai pot afla 

decât ochii închiși și mâna orbului. Iașul nu mai e acolo, Iașul e atunci. De aceea, de la o vreme nu 

l-am mai numit Iașul, sau „ bătrânul nostru Iași”, cum îl revendică poetic moldovenii, - ci dulce 

Târgul Ieșului, cum nu-i spun decât eu. Dar să nu crezi, cetitorule, că în aceste cuvinte e o alintare 

lirică, o singularizare epitetică, sau un manierism moldovenesc. Nu. E o moarte. Ibrăileanu nu mai 

e. Umbra lui Sadoveanu nu mai coboară din dealul Copoului spre redacția Însemnărilor literare 

sau a Vieții românești, ca o Arcă a Moldovei, pe sub teii umbrei lui Eminescu. Bătrânul Philippide 

nu mai răsare la fereastra casei din Kogălniceanu cu capul lui de motan năzdrăvan, adevărat 

astronom al filologiei, stând între cuvinte cum ceilalți se pustnicesc în stele. Pe ulițele bătute de 

pasul săltăreț al lui Topârceanu, cresc numai ierburi, numai bălării. Pușca exactă a amarului 

umorist nu mai vânează ciori; nici pana, rime. Croncănesc castanii și salcâmii. Răsună ulucele. Bat 

cânii.Uuie vânturile. Cerdacul casei lui Calistrat Hogaș, tot de pe Kogălniceanu, cam peste drum 

de casa lunarului Philippide, - nu se mai umple dis-de-dimineață, trosnind și scârțâind, de făptura 

mitologică a moșneagului cu castravete de chihlimbar în gura mustăcioasă și bărboasă, și fumegare 

ca de pâcle,  care din cerdacul lui era vecin cu Ceahlăul și cu toate mănăstirile din vale, de la Durău 
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până la Râșca. Stejărel Ionescu e atât de uitat, încât numele lui astăzi nu mai îndrumă decât pe 

inițiați sau specialiști spre Domnul de la Murano, pentru ceilalți rămânând în arhiva Ioneștilor: 

unul dintre. Cei care-au răsunat coral în Viața Românească, ascultați de o țară și de un timp, au 

fost odată numai. Iar orașul vieții, amintirii și mormintelor lor e dulce Târgul Ieșului. Ard flăcări 

ca în noaptea Învierii. Dar sunt candeli. A sunat ceasul umbrelor la hotarul vieții. Că trece aceasta 

ca fumul pe pământ.  Ca floarea au înflorit, ca iarba s-au tăiat, cu pânză se înfășură, cu pământ se 

acoperă”. 

 

 

  

 

 



 

107 
 

ORIENT  ROMANESC 

                     

                     Poezie într-un iunie cu tei plini de floare  

 

Iunie vine în fiecare an cu pecetea unui dar al Divinităţii, parfumul teilor, parfumul nopţilor 

catifelate la început de vară. Pare copilăros, dar vrăjeşte, face magie verde aurie … Cu voal de aur 

şi argint, ne transformă în profunzime, ne poartă prin sunete, ritmuri şi imagini, ne scufundă în 

copilărie, ne reconstruieşte prin poezie. Ce este, de fapt, poezia? Poate cea mai completă artă, 

cuvinte plăcute inimii cel mai expresiv limbaj care trece prin simțuri pentru a ajunge la suflet, 

realitate deplină, acest fluid, esență a vieții care tremură adânc în noi. 

Evident, poeții sunt oamenii care lucrează cu cuvinte și le mențin în viață, pentru a purifica şi 

elibera, pentru a ne oferi o bucurie inefabilă.  

Într-un moment în care filosofia a renunțat la povara adevărului, poeziei i s-a încredințat nobila 

responsabilitate a alètheiei. Ea este adevărul, este fereastra sufletului. Prin limpezimi de versuri 

clocoteşte viaţa cu toate întrebările, speranţele, iubirile şi dorurile ei. Poezia este magia viselor, 

este frumuseţe şi delicateţe.  

Poezia rămâne o oază de sensibilitate care uneşte oamenii. Ajută să înţelegi pe alţii şi 

desăvârşeşte  înţelegerea de sine. Sondează stări, sentimente şi trăiri şi le transmite liric, ea are 

putere. Aduce armonie şi purifică, descătuşează, înflăcărează, aduce mângâiere, vibrează, face 

clipa nemuritoare, dăruieşte frumosul. Străluceşte pe cerul sufletului, urcă treptele înţelepciunii, 

rătăceşte pe drumuri neumblate, descoperă adevărul între raţiune şi învăţătură.Naşte cuvinte şi 

imaginile respiră adevărul unui vis împlinit. Ne arată viaţa, cu drumurile ei line şi anevoioase, ne 

face să privim mai atent răsăritul de soare şi mugurii înfloriţi, înaltul cerului şi albastrul ameţitor 

al oceanului. 

Cuvintele poeziei sunt cântecul Universului, lumină, linişte, mângâiere, îmbrăţişări, şoapte ale 

adevărului, flâcări aducătoare de sublim, libertatea zborului. 
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                          Alice Puiu  

Alice–Mihaela Puiu, (n. 2 noiembrie 1962, 

București): Am absolvit Facultatea de 

Aeronave din cadrul Institutului Politehnic 

București și sunt de profesie inginer de aviație, 

domeniu în care am lucrat toată viața.  

De literatură, în special de poezie, am fost 

îndrăgostită dintotdeauna, dar abia acum 

aștern pe hârtie tot ce am murmurat ca un etern 

descânt o viață întreagă.  

Am publicat versuri în colecția eCreator 

(antologiile “Cenaclul eCreator1” Editura 

Grinta 2017 Baia Mare, „Cenaclul eCreator2” 

Editura Grinta 2018 Baia Mare, „Lacrima 

dragostei” Editura Grinta 2018 Baia Mare , 

„Primăvara cuvântului” Editura Grinta 2018 

Baia Mare, „Vara cuvântului” Editura Grinta 

2018 Baia Mare, „Toamna cuvântului” Editura 

Grinta 2018 Baia Mare), „Întomnarea Cuvântului” Editura Ecreator Baia Mare 2020, în colecția 

Izvorul cuvântului (antologiile „Izvorul cuvântului – Prieteni”, volumele 2 și 3 Editura Izvorul 

cuvântului 2018 Buftea), în cadrul cenaclului „Prietenia”  („Antologia Prieteniei”, volumul 3, 

Editura Teocora, Buzău 2018), Antologia ”Literatura din călimară” 2018, respectiv 2019, Editura 

explorator  și în „Antologia  Campionatului Mondial de Poezie 2018” Editura Liric Graph, Făurei 

(poezia ”Un ochi închis și-un ochi deschis” a primit premiul special al juriului), Antologia „ 

Bonjour tendresse” (Poèmes roumains contemporains séléctionnés et traduits par Amalia Achard) 

Editions Stellamaris  Brest 2019, „ Antologia Campionatului European de Poezie 2019” Editura 

Liric Graph România (poezia „ Ecuația uitării” a primit Premiul Revistei „Grai românesc ”), 

„Antologie der Weltschriftsteller” Editura Liric Graph Făurei 2019, Antologia "Poèmes pour un 

sourire céleste" Edition Stellamaris Brest 2020 (Poèmes roumains contemporains séléctionnés et 

traduits par Amalia Achard).  

Iar anul 2020 a început fecund cu trei volume de poezii la editura Pim  „Întoarcerea Cuvântului” 

(volumul1) cu o prefață de Florica Pățan, „Întoarcerea Cuvântului – Abisul” (volumul 2) cu o 

prefață de Mircea Puiu, „Întoarcerea Cuvântului – Labirintul” (volumul 3) cu o prefață de Amalia 

Achard, urmând să apară „Întoarcerea Cuvântului – Răscrucea ”. În pregătire se află volumul „Le 

dernier ange” ce va cuprinde o serie de poeme traduse în limba franceză, la editura Stellamaris din 

Brest, Franța, editor Michel Chevalier, traducător Amalia Achard.  

Totodată versurile mele au poposit în revistele on-line ECreator.ro, PARNAS XXI cât și în 

LOGOSSIAGAPE.RO, vocealiterară.ning 

O strânsă colaborare în perioada 2019 – 2020 se evidențiază cu Foaia Cenaclului „Expresia Ideii” 

Onești în care public poeme dar și recenzii literare și impresii de călătorie. 
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Vitrina cu îngeri 

 
 

gândul hașurează singurătăți 

în respirația unei depărtări 

orașul distilează contururi 

prin sintagmele ninsorii 

glasul tău 

exilat într-un număr de stea 

clatină între palme 

virgulele unei ecuații fără final 

din orga albului invers 

gravitația culorii-n pătrat de cer 

răzbate cerc pe fruntea ta 

mandală pe dealul ars 

de hăul întrebării 

pe sensul amorf dintr-o tăcere 

copacii locuiesc poemul 

dăruit unei clipe de fluture 

într-o vitrină din ultima stație de cer 

orașul e-un joc de îngeri 

iluzia numărului perfect 

împarte posibilități absconse 

în piață doar turnul rotunjit de oră 

când statuile șoptesc 

surâsul întors în iarba oglinzii 

și-n seva visului destrămat 

pe acoperișul unui text de nea 

fierbe cuvântul în care 

primăvara s-a ghemuit 

melc desenând lumea 
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Noaptea jocului de go 

 
un gest amestecă abrupt clipa 

rătăcind străzile într-un cerc de virgule 

respirația zidurilor destramă 

în zigzag de șoapte copacii 

la stânga pleoapei un surâs orfan 

desenează orașul pe geamuri de tăcere 

pe acoperișul insomniei 

cerul e-un pas de uriaș 

unde-am ajuns ? 

oamenii alunecă semne 

în albul metaforei din lună 

voci distilează numere 

în eprubeta unui verb 

tramvaiul conjugă transparent 

absențe din umbrele sărutului 

pe treptele unei vocale picură verde 

lumina-n frunze obosite 

cineva desprinde târziul gândului 

și-l lipește afiș pe-un stâlp de melancolie 

o idee înnoadă perspectiva conturului sec 

somnul invers ascute anotimpul 

unui zbor răscumpărat de simetria zilei 

de ce ne destrămăm silabe ? 

două manechine 

din ceara orei oarbe 

două inimi 

ținându-se de mână pe dealul nopții 

în care maestrul jocului de go 

zâmbește mască 

ascunsă-n vitrina cu iluzii 
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                                       Prin orașul timpului 

 
 

ți-am citit ploaia pașilor 

o sfărâmare de aurore-n cuiburi de umbre 

destrămând cu o atingere himerică 

incandescența unui număr enigmatic 

prin orașul timpului 

în care străzi locuiesc în ore suspendate 

de-o depărtare încărcată cu iluzii 

acolo oamenii-și țes inimile 

cu fluturi desprinși 

dintr-o scoarță de versuri ce-nvelește 

un cer sortit unei împărțiri fără sfârșit 

și-n oglinzi congruente cu norii 

o volbură de nisip perindă chipuri 

rătăcite cândva 

în pădurea cu ramuri de îngeri 

resturi de cuvinte se scutură 

din turnul secundelor desperecheate 

inundând cu scrisori nicicând scrise 

cărarea unei așteptări 

pe care ne-am pierdut dimensiunea entropică 

dintr-o spirală de stea 

când înălțam un zmeu croit 

din speranțele noastre de copii 

 

 

“Pe țărmul unui crepuscul încrustat în arsul cerc... spre miezul cuvântului divin”, 

așa ar putea fi exprimat motto-ul meu.'' 

''Un trecător prin labirintul vieții, cam așa cred că ar fi modul în care să mă 

perceapă ochiul cititorului. Sper ca tot mai mulți ciitori să se regăsească prin 

hăţişurile oglinzilor mele ce aprind glasul limbii universale numite literatură, acel 

loc tainic de rugă al sufletului. Fiecare carte înseamnă o pasăre pe cerul inimii, iar 

verticala umanității se clădește continuu printr-un zbor dezmărginit.'' 

ALICE PUIU 
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     Poeta - Diana Sava Daranuţa 

  

A venit luna iunie, cireşar cum este cunoscută în popor. 

O lună care aromatizează simțurile, emoțiile și 

sentimentele. Aduce cu ea căldură culoare, savoare și 

aventură, vacanţa mare,bucuriile copilăriei şi zilele de 

neuitat petrecute  la bunici, la ţară…  

Poeta Diana Sava Daranuţa ne aduce în lumină, 

lumea mirifică a satului românesc. Versurile ei pun 

accent pe oamenii satului, pe tradiții și valori culturale. 

În poezia ei te întâlneşti cu veşnicia satului, cu crezul 

din bătrâni,cu cerul şi câmpia,cu oameni buni, cu 

fântâni şi poveşti, cu dealuri şi codrii, cu mirosul pâinii 

coaptă în cuptor, cu pământul care aşteaptă să fie 

brăzdat,  Tăranul rămâne icoana cea vie din versurile 

sale. În acest decor, lumea satului se distinge printr-o 

amprentă afectivă specială, prin modul în care le redă 

în cuvinte şi imagini poetice. Poezia devine un element 

de legătură între omenesc şi divin, evocate în imagini în care simplitatea, calmul şi frumuseţea se 

contopesc. Versurile  sunt pline de suflet și reflectă trăirile sale față de locurile și vremea copilăriei, 

despre viața, ritmul și universul țăranului   

Satul românesc este locul unde se află cheia înțelegerii identității noastre, locul în care trecutul se 

întâlnește cu prezentul pentru a pregăti viitorul. Satul românesc vorbește despre istoria profundă a 

țării, despre sufletul poporului nostru. Eroii satelor noastre sunt părinţii, bunicii noştri. Satul ne 

vorbeşte prin viața de zi cu zi a locuitorilor, condiționaţi încă de fertilitatea pământului, de ploi și 

soare, de recoltele culese la sfârşitul anotimpurilor care se scurg cu ritmicitate după timpul cosmic 

al universului, despre obiceiurile şi tradiţiile milenare păstrate cu sfinţenie de oamenii lui simpli şi 

curaţi sufleteşte. Valorile care fac parte integrantă din tradiția satului românesc definesc o 

moștenire culturală și religioasă de esenţă românească. 

“Eu cred că mai întâi a fost satul şi după aceea au venit dealurile din jur, ca să păzească 

frumuseţea asta.“ (Octavian Goga) 
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COPILĂRIA 

 
 

În rochiță de mătase cu buline colorate, 

Alergam prin troscot verde, pe cărările crăpate. 

Şi eram mai mult desculță, nu-mi păsa de n-am sandale, 

Când stârneam pe drumuri colbul și căței din mahalale. 

 

Cautam „colacul babei” pe sub gard și prin ogradă 

Și rupeam susanu-n două, ca să-l îndulcesc în grabă... 

Da, smulgeam din toți copacii fructe verzi şi poame acre, 

Le-adunam pe toate-n poală... erau mare bunătate! 

 

Scotoceam pe mal de râpă, căutam comori ascunse 

Și crezându-mă o zână, ascundeam la sân broscuțe... 

Nu scăpa de mângâiere nici pisică și nici câine, 

I-aduceam pe toți acasă și-i hrăneam pe-ascuns cu pâine... 

 

La bunica în gradină m-ascundeam prin păpușoi, 

Rătăcindu-mă, adesea, nu găseam drumu-napoi. 

Împleteam cosițe multe din mătăsuri de știuleți 

Și-mi făceam păpuși frumoase, să mă laud la băieți... 

 

De copacul cel de șorcov îmi plăcea să mă apropii, 

Dar aveam un fel de frică, să nu dau de „calul popii”... 

Fructele erau gustoase, rămâneau mereu pe dinți, 

Mă uitam cu „ochi-n patru” să nu dau peste omizi… 

 

Și eram așa de mândră cu cireșe la urechi, 

Împleteam din flori coroane, fluturând din sfoare vechi! 

Și când mă ruga bunica, îmi părea ceva normal 

Să alerg cu căldărușa… după balegă de cal… 

 

Mai furam căpșuni mustoase câteodată… la vecini, 

Că erau un pic mai coapte și mai bune la străini… 

M-avântam să trec și gardul, curajoasă, prin urzici 

Și mă întorceam „sătulă” de căpșune și... bășici... 
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Uneori aveam în grijă puișorii de găină, 

Dar luându-mă cu joaca îi scăpam și prin grădină. 

Și când mama mânioasă mă striga cu-atâta zor, 

I-aduceam din scai buchete și credeam că-s dalbe flori… 

 

Doamne, buni erau vărzarii cei cu vișină aleasă, 

Ne-ntreceam la ploi de sâmburi cu amicii după casă. 

Aveam urme de plăcinte de la gură la urechi, 

Şi purtam o pălărie dintr-o frunză de curechi… 

 

Dar în rest eram cuminte, ajungeam în vârf de nuc, 

Să cobor îmi era teamă, însă nu și să mă urc… 

Cu umbrela și cu perna mă găsea maica spre seară, 

Când, pitită pe sub tufe, îmi făceam căsuțe-n vară… 

 

Mă-ntreceam ades cu vântul, când să șuier mă-nvățam 

Și din sâmburi de caise șuieracuri meșteream… 

Îmi făceam tartine-alese din pâinică cu zăhar 

Și-așteptam să vină cioara să-i aduc un dinte-n dar… 

 

Răscoleam prin poiețică, prin cuibare, după ouă 

Și-mi sărea în cap cocoșul cu picioarele-amândouă! 

Nu eram fricoasă fată, doar puţin, poate oleacă… 

Și-alergam în râu de lacrimi la bunica, sa mă scoată! 

 

Am cântat și la chitară din vioara lui bunicu’… 

Și i-am pieptănat arcușul, să văd unde-i scârțăitul?! 

Spuneam numai adevărul cu ochi negri de cărbuni 

Și-ascundeam cu palma ceafa, unde-i „groapa cu minciuni”. 

 

Număram pe boltă stele, ce dorințele veghează 

Când amurgul cel de basme licuricii luminează. 

Chiriecii erau sfetnici, ce cântau sub clar de lună 

Și mă trimiteau acasă cu un marș de noapte bună… 

 

Și treceam ca eroina pragul casei părintești 
Unde mama, supărată, îmi da pilde din povești… 

Și pe fonul de mustrare, ca o muzica curată, 
Eu făceam bulbuci din spumă în ligheanul cel cu apă… 
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Azi, mi-aduc aminte gustul răsăritului de vară 

Și mărarul din plăcinte și pelinul cel de țără… 

A plecat copilăria… Și, zâmbind, s-a dus departe 

În rochiță de mătase, cu buline colorate… 

 

IUBIRI CU GUST DE VIȘINE RĂSCOAPTE 

Iubiri cu gust de vișine răscoapte 

Se-ascund pe buza dealului flămând 

Și în obrajii lor, seduși de șoapte, 

Se coc dorințe tainice, oftând... 

 

Amurgul parcă vine mai aproape 

Să vadă două inimi ciugulind 

Din sânul pomilor meniți ca să adape, 

Și să smerească dragostea, veghind. 

 

Aceleași doruri cu priviri de ape 

Culeg de zor, prin ramuri alergând, 

Iubiri cu gust de vișine răscoapte 

Și le așază-n coșuri, fremătând... 

 

PALMELE LUI TATA... 

 
 

Cu palmele trudite de muncă și țărână, 

El știe să alunge furtunile din nori. 

Și-mi răsădește-n suflet sămânța de lumină 

Când mă întorc secată din lume, uneori 

Și urlă-n mine plânsul nesomnului în zori. 

 

Cu-aceleași palme calde oftatul mi-l alungă, 

De suflet se atinge cu blânde mângâieri. 

Și-atuncea nici o ploaie nu poate să m-ajungă 

Și nici ninsoarea aspră ajunsă-n primăveri, 

Căci el îmi ține-n brațe nespusele tăceri. 
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Neostenite palme destramă toată frica, 

Când degetele-i aspre plâng doina din caval. 

Și mă-narmează tainic, ca să alung ispita, 

Mă-mbracă în armura din cântec ancestral, 

Ca să păzesc chemarea divinului astral. 

 

În palmele duioase îngenunchează clipa, 

Iar lacrima își pierde esența ei sărată. 

Când el îmi face leagăn, să-mi odihnesc aripa, 

Mă-ntorc în vremea-n care eram un pui de fată... 

Și inima-mi adoarme în palmele de tată. 

 

AZI O SĂ ÎMBRAC CATRINȚĂ 
 

Azi o să îmbrac catrință și-o să pun pe mine-o ie. 

Cochetând cu anotimpul, voi sfida o veșnicie... 

Și din lada mea de zestre, plină ochi cu dor în floare, 

Lungi șiraguri de poeme voi trimite-n lumea mare! 

 

Și-oi porni pe o cărare, unde flori o să răsară 

Când voi trece așa mândră pe un drum sfios de țară. 

Și voi presăra prin câmpuri infinitul din mărgele, 

Să-ncolțească și să crească lan frumos de gălbenele! 

 

Nu mă mai întorc în urmă, decât să închid o poartă, 

Ca să îngrădesc pelinul și să-i pun pe veci lăcată. 

Voi cuprinde cerul, valea, cu o ploaie din privire 

Și voi îngâna apusul cu glas dulce de psaltire... 

 

Alte gânduri, alte drumuri desena-voi pe o hartă, 

Alte toamne, alte visuri vor veni să mă petreacă... 

Până dorul va aprinde foc și patimi pe hârtie, 

Eu o să îmbrac catrință și-o să pun pe mine-o ie... 

 

 

                  Diana Sava Daranuţa 
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În inima ta 

bună dimineața ,îmi cer scuze pot să-ți scriu 

cu degetul pe buze? am voie? pot intra? 

 în gândul și în inima ta? 

sau poate doar într-un poem desuet  

ce-l porți totdeauna la tine în piept 

într-o tragedie ceva de Shakespeare  

cu-amor nebun și Romeo-n delir 

n-aș vrea să deranjez prea mult  

așa că mai bine ar fi să m-ascund 

acolo unde-ntre noi doi crește o punte  

în palma ta sau pe-un vârf de munte 

sau poate undeva pe umăru-ți stâng  

ca un înger bun dar puțin cam natâng 

ce uneori ți-ar coborî pe sub pleoape  

fără să simți cât îți sunt de aproape 

și că exact atunci când clipești  

ca o furtună de vară mă răscolești 

de drag de tine-aș obosi din când în când  

și-atunci m-aș întoarce cu picioarele pe pământ 

nu pentru mult timp pentr-un ceas sau două  

cât să mă îmbrac cu rochia cea nouă 

și cât să îmi prind la spate în coc o crenguță verde de busuioc 

știi foarte bine că n-aș rezista să stau prea departe de inima ta 

într-o formă sau alta m-aș întoarce  
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iar sub gulerul cămășii tale sau prin buzunar 

și poate uneori m-aș preface că sunt  

mierea de pe felia de pâine cu unt. 

 

                                      Condamnați la-mbrățișare 

 

hai să ne plimbăm prin cișmigiu 

și pe la ateneu și pe la piața romană 

și pe unde vreau eu 

la french revolution putem mânca eclere 

acolo unde-și fac poze fetele rele 

(mă rog, influencers se numesc) 

până acolo ne ținem de mână 

și-ți spun te iubesc 

tu vei cere un ecler cu fistic eu doar o cafea 

(pentru că sunt la dietă și nu pot mânca) 

apoi vom vizita muzeul de artă 

să vedem ce tablouri se poartă 

deși, dintre toate cele 

tu ești tabloul vieții mele 

și iar, înapoi în cişmigiu 

ne vom plimba până noaptea târziu 

până pe la șapte și jumătate 

sau până pe la nouă 
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când va începe să plouă 

şi nu știu cum și nici de unde 

vei scoate o umbrelă cu pisici rotunde 

și uite-așa sub umbrela cu pisici 

ne vom grăbi spre casă cu pași foarte mici 

nu de alta dar ar fi păcat 

să lăsăm ploaia singură pe asfalt 

și-n plus sub umbrela aceasta, se pare 

vom fi condamnați la-mbrățișare. 

 

Cuvinte fără soţ … 

am tot așteptat. 

când eram mică să fiu mare, 

când era nor să fie soare, 

iarna, vara, 

ziua, seara, 

seara, dimineața 

și puf! 

a trecut viața… 

am îmbătrânit într-un an 

cât alții în zece 

și-mi spui ca toate trec 

doar bătrânețea nu trece… 

             Ortansa Bacalu Nahra 
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Grégory RATEAU 
 écrivain et scénariste français amoureux de la Roumanie 

 

Grégory RATEAU a 36 ans, il vient de Clichy-sous-Bois. Il a débuté comme réalisateur et 

scénariste. Il a longtemps enseigné le cinéma et animé un ciné-club dans les cinémas du 5ème et 

6ème arrondissement de Paris.  

Après de nombreux voyages et plusieurs années d’errance en Irlande, au Liban puis au Népal, il 

vit aujourd’hui entre Paris et Bucarest où il est le rédacteur en chef d’un média d’informations en 

ligne et chroniqueur à la Radio roumaine internationale. Il anime également des débats lors de 

festivals pour le réalisateur roumain primé à Cannes, Cristian Mungiu.  

“Hors-piste en Roumanie, récit du promeneur” inspiré par la pensée rousseauiste est sa première 

tentative littéraire sélectionnée pour le prix Pierre Loti 2017 qui récompense chaque année le 

meilleur récit de voyage.  

Son premier roman, “Noir de soleil” aux Éditions Maurice Nadeau – Les Lettres Nouvelles, 

raconte l’histoire de deux amants maudits en quête de lumière, plongés au cœur d’un conflit armé 

à Tripoli au Liban. Le roman a été sélectionné au Prix France/Liban 2020 du journal l’Orient  le 

Jour.  

Polirom, la célèbre maison d’édition roumaine a également traduit “Hors-piste en Roumanie” en 

roumain sous le titre “Hoinar prin Romania”. Le livre a rencontré un franc succès auprès du 

public en Roumanie et dans toute la presse, dans le top 4 des meilleurs livres de l'année 2019 selon 

la revue Observator cultural. 
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EN TRAVAILLANT LA TERRE 

 

Le vieux est là 

Muet comme une souche 

Il attend que le nuage passe 

Ses outils sont comme des promesses 

Un supplément de force 

Malgré les années 

Chaque muscle est à sa place 

 

Pour faucher 

Bêcher 

Ratisser 

 

Je regarde ma main 

Pas un pli 

La finesse des doigts qui ne trompe pas 

Elle n’a donc servi à rien 

Le vieux ne me le dit pas 

Trop brave 

Sa poigne montre l’exemple 

Mes pas deviennent les siens 

Je suis vite à la traîne 

Sans un mot 

Le voilà qui porte deux fois plus que moi 

J’ai vu la ville de près 
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ses fulgurances 

Ses éclats mystiques 

Ses passions au rabais 

Rastignac du pauvre 

J’ai croisé le fer avec elle 

Ne blessant que moi-même 

Le vieux n’a rien vu lui 

 

Aucune lutte 

Une simple ligne d’horizon 

Des remparts de forêts sous un ciel vide 

 

Et pourtant lui en a palpé de la terre 

Sué pour la rendre fertile 

 Il ne goûtera jamais à l’ennui qui élève 

Aux délices de la foule 

Son champ sera sa seule ivresse 

Compagne sans reproche 

 

Son nom restera une empreinte 

Que laisserai-je dans le bitume ? 

Des projets froissés 

Des rêves léthargiques… 

Au loin je vois des tours 

Les murs se rapprochent 

Que restera-t-il du vieux 

Quand même les arbres alentour seront maigres comme mes dix doigts ? 
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                                                LE CHARDON 

 

Dans une taverne du vieux port de Braila 

Où tu jonglais avec les chopes de bière 

Te faisant bousculer 

Par des dockers frustrés 

Refluant l’haleine des mauvais jours 

Je le voyais à ton air de moins que rien 

A tes lunettes rondes 

Qui ne dissimulaient plus grand-chose 

Pas même cette fureur 

Dans tes grands yeux qui moussaient 

Non de vengeance 

Mais de fraternité 

Dès qu’un étranger passait la porte 

Avec son visage basané 

Ses souliers rapiécés 

Le manque de l’évasion pointait au bout de ton nez 

La fraîcheur de l’horizon se frayait un chemin entre les crachoirs 

Les soleils noirs de l’amitié au fond des verres scintillaient 

Ta flamme en bandoulière 

Il aurait fallu être aveugle pour ne pas la voir, la toucher 

Elle réchauffait la Țuică 

Brulait les lèvres 

Asséchait les yeux 

Même ton patron la bouclait 

Pétrifié derrière son comptoir 
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Une prison de bouteilles qui l’empêchait de voir au-delà de son bar 

Qu’aurait-il pu faire contre cette rage de vivre? 

Cette puissante curiosité qui à elle seule 

Pourrait remplir toutes les caves de la ville 

Le chardon voilà comment ton mentor te surnommait 

Un Grec qui t’a initié aux belles lettres 

A la géographie des cartes 

Car tu as à peine connu ton père 

Tu pouvais donc l’imaginer dans tous les visages 

Les mendiants de passage 

Les bohémiens de grand chemin 

Vagabond des rails voilà ce que ta mère ne voulait pas que tu deviennes 

La pauvre sentait que son fils lui échappait 

Qu’il tissait la nuit des lignes vers l’infini 

Blanchisseuse de métier, elle voulait te voir épouser une gentille fille 

Monter ton propre commerce 

Te construire une maison dans son jardin 

Te libérer un temps de tes chaînes pour en enfiler de nouvelles 

Toi, simple bon à rien rêveur 

Tu aurais retourné la terre pour un seul de ses sourires 

Alors tu as passé des heures assis face au Danube 

A demander au fleuve de te guider 

Tu suppliais même parfois mais toujours ce silence implacable en ricochet 

Jusqu’au soir du miracle 

Le vent frappait tes tempes 

La pluie te rentrait dans les oreilles 

Mais toi tu surnageais à contre-courant 
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Et le Danube te prit en pitié et te répondit enfin 

Il décida à ta place 

Rien ne pouvait plus t’arrêter 

Pas même celle qui s’était sacrifiée 

T’offrant ce rien jusqu’au dernier grain 

Elle aussi tu as dû l’enjamber 

La route et la misère comme descendance 

La tristesse de ta défunte mère fixée à jamais 

Dans chaque prunelle de femme que tu croiserais 

 

IMPOSTURE 

 

Une fenêtre grande ouverte 

Horizon d’un autre ciel 

Bleu et vide comme celui d'avant 

Similaire et lointain 

Des vignes, un terrain délimité 

Rien d’inédit. Le quotidien 

Des souvenirs se superposent 

En un calque approximatif 

Fou furieux de l’inconnu 

Tu as voulu tirer un trait 

Redistribuer les cartes 

En en subtilisant une ou deux dans ta besace 

Laisser cet autre 

Ce compagnon de toujours 

Sur un coin de route 
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A la traîne 

A des kilomètres de toi 

Alors tu as pris tes cliques et tes claques 

Tu as tissé des frontières impossibles 

Entre ceux qui t’ont éduqué 

Inculqué le peu que tu sais 

Tu as sciemment brouillé les pistes 

Abandonné ton église 

Le prêtre aimant le bon vin et toute la clique 

Les vieux amis 

Entortillés dans le même cordon un peu honteux 

Ceux qui en un coup d’œil te disaient: 

Je sais qui tu es 

Inutile d’essayer de nous bluffer 

Alors, pris dans ta course à l’exil 

A bout de souffle 

Espérant que chaque pas 

T’éloignerait de moi 

Tu as tout essayé 

Pour planter le raté 

L’enfant gâté 

Celui qui toujours se planquait 

Entre deux sonneries de récrée 

Et qui affiche à présent 

Sa casquette et son cuir d’aventurier 

Comme autant d’accessoires 

De pastiches du théâtre mourant 
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Trop lourd à porter 

Ton sac à dos décoratif 

T’étrangle à défaut de te maintenir 

Le dos bien droit, le regard fier 

Un pied devant l’autre 

Des crêtes en dents de scie 

Le panorama te nargue 

Ironie sublime 

La brume masque tout 

Même cette récompense te fuit 

Un bâtard te reconnaît 

Ange gardien de ce rien que tu cultives 

Le vide de part et d’autre 

Et partout 

Sur les panneaux indicateurs 

Mon bon souvenir 

 

 

 

 

Grégory Rateau - un écrivain-voyageur de la même fibre qu’un Panait Istrati, 

certes épris de la Roumanie mais également lucide dans le regard qu’il porte sur 

la société roumaine d’aujourd’hui. Journaliste expérimenté et voyageur éclairé, 

Grégory Rateau égrène quelques clichés tenaces sur le pays et n’hésite pas à 

pointer du doigt ceux qui sont tout simplement vrais. (Cristina Hermeziu - Zoom 

France Roumanie) 
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Ramona Sandrina Ilie - jurnalistă 

pasionată, îndragostită de oameni, de adevăr şi de 

frumos.  Stabilită în Egipt, la Alexandria, Ramona 

este omul înzestrat cu o mare sete de a descoperi şi 

dorinţă de a dărui, de a împărtăşi cu alţii.   

Egiptul, “Ţara faraonilor”, Oum el Dunia, centrul 

lumii – cum o numesc egiptenii, este o ţară încărcată 

de istorie, leagănul unei civilizaţii unice în lume.   

Încă din copilărie cu toții am fost fascinați de lumea 

faraonilor, de piramide și mai general de cea a 

Egiptului antic. Suntem deja mulți de la școala 

primară și apoi la facultate visând în fața 

fotografiilor unor întinderi nisipoase acoperite cu 

munți înalți construiți de mâini omenești sau în fața 

sarcofagelor bogat decorate. Egiptul trăiește în imaginația noastră: piramide grandioase în mijlocul 

deșertului, Sfinxul, Cleopatra, mumii vechi de mii de ani, hieroglifele cu personaje ... Egiptul este 

o țară mitică.Timp de aproape 3.000 de ani, egiptenii au construit temple, au pictat hieroglife, au 

sculptat lemn, au turnat aur, și-au sculptat în piatră istoria, mitologia, viața de zi cu zi. Vizitarea 

Egiptului este o experiență culturală unică, izbitoare, memorabilă. 

Ramona Sandrina Ilie este colaboratorul nostru care în fiecare număr ne va prezenta frumuseţile, 

secretele şi curiozităţile acestui pământ milenar şi magnific, trecutul profund al Egiptului, de la 

mit şi istorie până în zilele noastre. 
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DRUMURI DE VACANŢĂ 

Biblioteca din Alexandria – una din minunile lumii antice 

 

Biblioteca din Alexandria a fost și va rămâne cu 

siguranță una din zonele de mare interes pentru 

oamenii de știință, istorici, oameni ai literelor, 

cercetători și pentru toți cei care iubesc frumosul, 

arta și cultura. Deși nu este una dintre cele 7 

minuni ale lumii antice, Biblioteca din Alexandria 

a fost cu siguranță o minune a lumii antice și a 

devenit o adevărată dramă care a aruncat lumea cu 

cel puțin 1000 de ani în urmă în ceea ce priveşte 

dezvoltarea ştiinţei, medicinii, filozofiei, istoriei 

şi literaturii.  Distrugerea bibliotecii a fost 

catalogată de către Joel Levy în cartea sa ”Istorii 

pierdute”, ca fiind ”ziua în care istoria şi-a pierdut 

memoria”. 

Remarcabila Bibliotecă Alexandrină făcea parte 

din celebrul Museion, primul muzeu al lumii, loc 

dedicat muzelor care patronau diferite activităţi 

intelectuale și rezervat savanţilor, filosofilor şi 

poeţilor, în scopul cercetării ştiinţifice şi 

expunerii operelor de artă. Museionul se poate 

compara cu un complex universitar modern, 

deoarece încă de pe acea vreme, acesta reunea 

săli de lectură, laboratoare, Marea Bibliotecă, un 

observator astronomic cuprinzând și două 

grădini: una zoologică și una 

botanică.  Museionul era construit în zona 

Bruchium sau altfel cunoscut ca și Cartierul 

Regal, una din cele mai importante cinci zone ale 

Alexandriei. În timpurile moderne de astăzi, 

aceste cartier nu mai există. Alexandria fiind 

oarecum modificată de mișcările scoarței 

terestre, erodarea țărmului de Mediterană și de 

construcțiile din zilele noastre. 

Alexandru cel Mare este fondatorul oraşului 

Alexandria în anul 332 î.Ch., iar unul dintre 

generalii săi, Ptolemeu Soter, a preluat comanda 

Egiptului, stabilindu-şi capitala în citadelă. 

Acesta a construit în oraş mari temple şi palate, 
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iar fiul său, Ptolemeu al II-lea Philadelphos a pus 

bazele bibliotecii, pornind de la fondul de cărţi al 

bibliotecii personale a lui Aristotel. 

Ptolemeu al III-lea Euregetes a continuat lucrarea 

tatălui său, fiind decis să strângă în bibliotecă 

toată cunoaşterea lumii până la acea dată. Acesta 

a decretat să fie achiziţionate cât mai multe suluri 

(n.r. pergamente pe care se scria în acea perioadă), 

să fie copiate, urmând ca originalele să fie 

păstrate, iar copiile returnate, consemnează Joel 

Levy în lucrarea sa. Istorii susţin că s-a ajuns 

astfel ca fiecărui vas care tranzita Alexandria să îi 

fie rechiziţionate sulurile, iar întreaga colecţie de 

pergamente de la Atena a fost ”împrumutată”, cu 

unicul scop de a fi păstrate originalele la 

biblioteca din Alexandria. 

Biblioteca din Alexandria se mândrea în secolul I 

î.e.n. cu circa 700.000 de volume (cuvânt provenit 

din latinescul “voluminis” care desemna 

rulouri/suluri de papirus sau de pergament), cea 

mai mare colecţie de scrieri a lumii antice. 

Biblioteca nu era deschisă publicului şi avea legi 

stricte. Suveranii ptolemaici erau cunoscuţi 

pentru mania lor de a colecţiona astfel de valori 

spirituale. De pildă, Ptolemeu al II-lea cerea 

tuturor călătorilor care soseau în Egipt să declare 

orice manuscris pe care-l aveau asupra lor. 

Textele care nu erau încă în colecţie erau copiate 

înainte de a fi returnate posesorilor. Cel puţin 

teoretic, căci s-a dovedit că, de fapt, se înapoiau 

copiile acestora, originalele fiind păstrate. 

Ptolemeu al III-lea a cerut atenienilor 

manuscrisele cu primele versiuni ale operelor 

clasice greceşti, precum marile tragedii ale lui 

Eschil, Sofocle şi Euripide. Au fost achiziţionate, 

de asemenea, cărţile care au aparţinut bibliotecii 

personale a lui Aristotel, iar marea colecţie a 

Atalizilor (suveranii regatului elenistic Pergam), 

de peste 200.000 de volume, a fost, de asemenea, 

transferată la Alexandria. Prin comparaţie, 

biblioteca din Roma conţinea doar 20.000 de 

pergamente, se consemnează în cartea ”Istorii 

pierdute”. Pe lângă colecţia impresionantă de 

papirusuri, Ptolemeii din Egipt au susţinut 
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financiar şi o facultate care funcţiona în cadrul 

bibliotecii, unde predau între 30 şi 50 de 

profesori. De-a lungul vremii, printre aceştia s-au 

numărat cele mai strălucite personaje ale 

Antichităţii, fiind vorba de Euclid (părintele 

geometriei), Eratostenes (care a calculate 

circumferinţa Pământului), Arhimede (cel care a 

descoperit pârghia, şurubul şi celebrul număr pi) 

şi legendarul Galenius (cel care avea să devină cel 

mai influent creator de texte de medicină timp de 

1.400 de ani). Biblioteca din Alexandria a făcut 

ca timp de 600 de ani oraşul să devină centrul 

cultural şi de învăţământ al lumii mediteraneene, 

dând naştere la numeroase legende. Au fost 

colecţionate suluri de papirus în mai multe limbi 

(greacă, ebraică, aramaică – limba semitică 

vorbită în antichitate în Siria, Palestina şi 

Mesopotamia, arabă, indiană şi, bineînţeles, 

egipteană), reflectând amestecul etnic al 

oraşului. Difuzarea culturii a fost mult înlesnită 

de folosirea în întreaga lume elenistică a limbii 

greceşti. Una dintre sarcinile de excepţie a fost 

traducerea în limba greacă a scripturilor ebraice 

(prima traducere a celor cinci cărţi ale Vechiului 

Testament. Traducerea Vechiului Testament mai 

este cunoscută și sub numele de Septuaginta, 

întrucât a fost săvârşită de cei 70 de cărturari 

legendari, care au fost izolaţi în acest scop pe 

Insula Pharos, în tot atâtea încăperi pentru a 

traduce Vechiul Testament. În final, s-a ajuns la 

tot atâtea traduceri identice! Colecţia conţinea nu 

numai copii şi originale ale literaturii şi poeziei 

clasice, ci şi tratate de medicină, matematică, 

astronomie, şi chiar invenţii ştiinţifice. Printre 

marii savanţi care s-au grupat în jurul Bibliotecii 

din Alexandria s-au numărat: Eratostene (geograf 

care a măsurat circumferinţa Pământului cu o 

bună aproximare), Heron (reprezentant al şcolii 

alexandrine de mecanică, cel care a descoperit 

proprietăţile aburului), Aristarh din Samos (mare 

astronom al secolului al III-lea î.Hr. care a emis 

ipoteza heliocentrică, îmbrăţişată ulterior de 

Copernic), matematicieni ca Euclid, Arhimede, 

precum şi mari medici ai epocii – Eristratos, care 

a scris mai multe tratate de anatomie, sau 

Herophilos, care a dedus că locul inteligenţei este 
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creierul, şi nu inima), iar lista ar putea continua. 

Tragedia face ca cea mai mare parte a cunoaşterii 

antice, scrisă şi păstrată în Biblioteca din 

Alexandria să fie pierdută. Există mai multe teorii 

privind dispariţia ei: A fost distrusă de împăratul 

roman Iulius Cezar în anul 48 î.e.n., ale cărui 

trupe au incendiat flota lui Ptolemeu al XIII-lea, 

iar focul a aprins accidental un depozit plin cu 

suluri de papirus situat în apropiere de port şi 

presupus a fi Biblioteca însăşi. Creştinii şi arabii 

sunt şi ei suspecţi. Dar, cel mai probabil, în timp, 

Biblioteca a încetat să mai funcţioneze. Există 

patru variante oficiale, care încearcă să răspundă 

la întrebarea: De ce a fost distrusă Biblioteca din 

Alexandria? Acestea sunt: 

• din pură întâmplare, în timpul războiului civil dintre Cezar și Pompei (48 î.Hr.) 

• fără un motiv precis, în timpul conflictelor dintre păgâni și creștini (250 – 350) 

• din motive culturale, în timpul cuceririi arabe 

• intenționat, din decretul lui  Theodosiu în anul 391 

Nu se cunoaște cu exactitate motivul pentru care mii de texte au fost arse, dar există zeci de cărți 

scrise de istorici de prestigiu, care susțin teoria că aceste texte nu erau dorite, deveniseră o 

problemă a timpurilor care ar fi dezvăluit prea multe mistere și secrete și trebuiau  cu orice preț să 

dispară pentru totdeauna. Astfel că, dintr-un motv sau altul, istoria și lumea au retrogradat cu cel 

puțin 1000 de ani în urmă în ceea ce priveşte dezvoltarea ştiinţei, medicinii, filozofiei, istoriei, 

literaturii și chiar a religiilor! 

Ramona Sandrina Ilie, Alexandria, Egipt 

SANDRINARAMONA.WORDPRESS.COM 
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Palatul si Grădinile Antoniades, Alexandria 

Vila Antioniadis și Grădinile sunt situate la sud, în Nuzha, Alexandria, iar Gradinile sunt construite 

ca o versiune miniaturală a Palatului Versailles. Vila și grădina, datează din secolul al XIX-lea și 

găzduieşte o colecție minunată de statui sculptate în stil grecesc, care au fost deținute de Sir John 

Antoniadis. Vila este compusă dintr-un subsol de 434 de metri pătraţi, un parter de 1.085 de metri 

pătraţi, un al doilea etaj de 860 de metri, o suprafaţă de acoperiş de 480 de metri pătraţi, suprafaţa 

totală fiind de 2.859 de metri pătraţi. La etaje şi la parter, se află câte 15 camere pe fiecare palier. 

Există câteva rămășițe arheologice, inclusiv un mormânt și o cisternă. John Antioniadis a fost un 

cetățean grec bogat și un patron generos al orașului, iar constructia a fost fondat în 1860. El a fost 

construit și proiectat de Paul Richard, care a folosit atât stiluri arhitecturale și decorative arabe cât 

și occidentale. În 1918, Villa Antoniadis și grădinile sale au fost donate municipalității Alexandria 

și au fost folosite ca o casă de oaspeți pentru a găzdui persoanele si evenimentele semnificative 

din Egipt.  
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Palatul Windsor sau un cuib de cultură cosmopolit 

Palatul Windsor este unul din cele mai vechi 

hoteluri din Alexandria, el fiind construit la 

finele anilor 1800 și devenit hotel în 1906. 

Locația din fața palatului și de vis-a-vis de 

acesta se mai cunoaște de către localnici ca fiind 

stația El Shouada, după străduța cu același nume 

care trece prin dreapta palatului și se continuă 

puțin mai în sus, în centrul Alexandriei. Sir 

Windsor a fost un negustor englez, pasionat de 

cultură, modă și frumos, care a locuit în 

Alexandria la sfârșitul anilor 1800. Palatul său a 

fost transformat în anul 1906 într-un hotel, 

devenind primul hotel din Alexandria, iar mai 

apoi, în 1952, după revolta egipteană, acesta a 

fost vândut unei companii de aici, lucru care 

însă, nu a știrbit cu nimic din faima și măreția 

acestui palat al culturii. În acele timpuri, 

Alexandria se afla în culmea gloriei sale cosmopolite, fiind considerată un adevărat oraș european, 

un cuib al culturii, artelor, modei și a ideilor inovatoare, Alexandria fiind și orașul care a 

implementat transportul în comun cu tramvaiul, sistem de transport care s-a menținut până în 

prezent, în aproape aceeiași formă și rute. Tramvaiul alexandrin a fost cel mai vechi sistem în tot 

Orientul și Africa. Eleganța în la belle epoque, era ceva comun, fiind normal ca oamenii să se 

îmbrace la modă, de la cele mai renumite case de modă, iar Palatul Windsor era numai potrivit 

pentru etalarea acestor ținute la evenimentle dansante sau la spectacolele de muzică, teatru, care 

aveau loc acolo. Palatul a găzduit un număr remarcabil de artiști renumiți ai timpurilor, cum ar fi 

dansatoarea Badia Massabni și Taheya Karioka, care au evoluat în mod regulat la cazinoul și clubul 

hotelului și care, a fost transformat ulterior într-o sală de bal. Spectacole de teatru și muzică clasică 

au fost prezentate în mod regulat la hotel. În interiorul său, palatul urmează o arhitectură ce aparține 

stilului englezesc. Tavanul, pardoseala, holul hotelului decorat cu portrete și sculpturi vechi, dar 

și o statuie a lui Alexandru cel Mare, nu fac altceva decât să completeze și mai mult rafinamentul 

cu care a fost gândit acest adevărat cuib de cultură din Alexandria cosmopolitană, dar și modernă. 

Fiind în acest palat, nu ai sentimentul că te-ai afla într-un hotel, ci simți că te teleportezi cumva în 

alte timpuri și pășești cu eleganță și sfială într-un palat, care odinioară găzduia prinți și prințese, 

duci, ducese și familii nobile, din toată Europa, Orientul și nu numai. 

Un „personaj” deja celebru al palatului Windsor este renumitul ascensor, care încă din timpul 

epocii regelui Farouk a primit trei stele aurii. Unul din cei mai vechi angajați ai hotelului, ustez 

(domnul) Fathi, ne explică că înainte de acesta, mai exista un alt lift, special conceput pentru 

vizitatorii regali. Windsor mai este renumit pentru terasa sa de pe acoperiș,unde se află și 

restaurantul Skyroof, un punct de belvedere care oferă o panoramă de neuitat asupra întregii linii 

de mal a cornișei alexandrine. Dacă ajungeți în Alexandria să nu ratați o cafea și o cină romantică 

la acest restaurant. Face toți banii! 
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Parcul Sultan Hussein (Grădinile El Shalalat) 

Acest set de mici grădini, cunoscute pentru prima dată sub numele de Grădinile municipale, au 

fost construite în jurul ruinelor zidurilor estice ale Alexandriei situate în spatele Spitalului Regal 

(acum cunoscut sub numele de spitalul El Miri) din El Shatbi.  

Aceste Grădini au fost proiectate de inginerul francez ‘Monfront’, care a arătat un mare geniu în 

abordarea și proiectarea cu abilitate a zonei. Grădinile au devenit unul dintre cele mai unice spații 

verzi din districtul El Shatbi. Pentru a face totul și mai spectaculos, el a întrerupt o ramură a 

canalului El Mahmoudia, pe care a transformat-o într-un iaz artificial pentru păsări sălbatice 

precum rațe și lebede.  

Grădinile El Shalalat includ ruinele zidurilor arabe ale Alexandriei, care au fost proiectate fiind 

ztât ziduri deschise cât și ziduri ascunse interior. Acestea înconjoară orașul înspre portul estic 

(astăzi Piața El Mansheya). Alte repere includ El Nabih Cistern; adică „Cisternele Alexandriei” 

care au fost declarate proprietăți ale statului până la sfârșitul secolului al XIX-lea, acestea revenind 

ulterior patrimoniului inițial.  

Grădina a fost cândva casa statuii de bronz a politicianului alexandrianului-armean Nubar Pacha, 

înainte ca aceasta să fie mutată la Sayed Darwish Theatre (Opera din Alexandria), situată în strada 

Fouad, până astăzi. Grădinile de astăzi sunt situate pe strada Sultan Hussein, numită după Sultan 

Hussein Kamel (1853-1917), fiul lui Khedive Ismail. Grădinile vă așteaptă să le vizitați în orice 

moment din zi sau seară, fiind o oază de liniște și frumos în mijlocul orașului. Culori, copaci 

exotici, iazuri, ruine și liniște…asta înseamnă Grădinile Shalalat! 
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O altfel de panoramă a Alexandriei 

La buza sărutului se născuse un cer de azur, iar iubirea plutea ca o vată de zahăr. Alexandria era 

calmă. Din inima ei, aproape auzi murmurul unui cântec șoptit printre frunzele copacilor, 

miresmele florilor și dantelăriile balcoanelor. O briza blândă îsi plimbă degetele sărate peste pereții 

coscoviți ai clădirilor, ce par a-și îndrepta spatele încovoiat de ploile iernii și a străluci a fildeș 

proaspăt ieșit din învelișul său, ca un fluture. Mediterana nu mai este supărată. Când e cald, RA 

este cu ea mai mereu. Dorul nu îi mai înspumează apele, nu i le mai lovește cu furie de maluri și 

stânci. Acum, mireasa soarelui doar se alintă ușor, atât cât e nevoie să facă bărcile să plutească. 

Din loc în loc, câte un pescăruș plonjează din albastrul cerului si țipă alte doruri. Dorurile din 

lumile de miere ale nisipurilor, iubirilor și iasomiei. Câte un tânăr zâmbește pe ascuns unei fete 

ascunsă sub văl. Nimic nu poate ascunde emotia unei inimi fericite, iar ochii ei sclipesc ca poveștile 

Sheherezadei, de odinioară. Asta e lumea mea. Lumea de dincolo de cuvinte, care se scaldă în ape 

de turcoaz si se plimbă pe străzile unde uneori, se aud pașii faraonilor. 

Ramona Sandrina Ilie, De vorbă cu Egiptul 
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Să descoperim Bucureştiul  

Locuri de poveste 

Castelul Vlad Ţepeş din 

Bucureşti 

Sunt sigură că atunci când spunem Castelul 

Vlad Ţepeş, cu siguranţă gândul vă zboară la 

faimosul Castel Bran. Puţină lume ştie că 

în Bucureşti există un castel cu acest nume. 

O surpriză chiar pentru bucureşteni. Acest 

obiectiv turistic, o adevărată bijuterie 

arhitectonică se află în zona Parcului Carol, 

în sectorul 4 al Capitalei însă este mai putin 

cunoscut, chiar şi de bucureşteni. 

Castelul Vlad Ţepeş din Bucureşti este copia 

fidelă a cetăţii Poenari ridicată în secolul al 

XIV-lea de Vlad Țepeș, domnitorul Țării 

Românești, în locul numit Cheia Argeșului, 

de pe Plaiul Loviștei, județul Argeș. 

 Castelul a fost construit de către regele Carol 

I (aprilie 1866 – 10 octombrie 1914), un mare 

iubitor al voievodului Vlad Ţepeş şi  a fost 

inaugurat în 1906 în cadrul Expoziţiei 

Generale a României, organizată în Parcul 

Carol cu ocazia aniversării a 40 de ani de 

domnie a regelui. Prin această Expoziţia 

Generală a României, s-a droit să se arate  

vizitatorilor modul în care a progresat 

România în perioada 1866 – 1906. 

Construit după planurile arhitecţilor Ştefan 

Burcuş şi V. Ştephănescu şi reproducând, la o 

scară mai mică, Cetatea Poenari, cest castel a avut 

un scop pragmatic.  Astfel, Carol I a comandat ca 

în turnul fortăreţei, înalt de 23 de metri şi cu un 

diametru de 9 metri, să fie montat un rezervor de 

apă din fontă cu o capacitate de 200 m3.  

Printr-o scară de lemn, în spirală, se urcă pe o 

platformă de unde, din turn, se poate admira 

Parcul Carol şi panorama Bucureştilor. Un 

contrafort puternic, terminat cu un pridvor de 

lemn, susţine turnul ca să nu se prăbuşească, iar în 
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dreapta se află un zid crenelat de piatră, 

terminat în colţ cu un alt turn de 

dimensiuni mai mici. Toată construcţia a 

fost îmbrăcată în piatră şi în cărămidă 

roşie. Bazinul de apă nu a funcționat însă 

niciodată. La vremea respectivă, castelul a 

fost destinat expunerii de obiecte de artă. 

Începând cu anul 1914, din turnul 

fortăreței, fizicianul Emil Giurgea realiza 

transmisiuni radiotelegrafice. Castel 

transformat în cazarmă militară După 

Primul Război Mondial, castelul a fost 

transformat într-o cazarmă destinată 

corpului de gardă de la Mormântul 

Ostașului Necunoscut. După strămutarea 

„Eroului Necunoscut” la Mărășești și 

inaugurarea, la 30 decembrie 1963, a 

mausoleului din apropiere, spațiile 

Castelului Țepeș au fost utilizate pentru 

militarii din paza mausoleului. 

După 1990, clădirea a fost utilizată drept 

Corp de gardă pentru o subunitate de 

jandarmi, iar din 30 septembrie 2004, prin 

Hotărârea de Guvern  Castelul Vlad Țepeș 

a devenit sediul Oficiului Național pentru 

Cultul Eroilor. Apoi, prin Ordinul 

Ministrului Culturii și Patrimoniului 

Național castelul a fost clasat în Lista 

monumentelor istorice. Porțile se deschid de două ori pe an vizitatorilor, de Ziua Eroilor si de Ziua 

Armatei Romane, în 25 octombrie.Cu ocazia acestor evenimente, organizatorii pregătesc expoziţii 

de fotografie, carte, hărţi istorice şi obiecte ce au aparţinut militarilor români căzuţi în cele două 

războaie mondiale. La aceste evenimente participă și membrii Asociaţiei Tradiţii Ostăşeşti, care 

execută exerciţii de reconstituire istorico-militară, în uniforme specifice conflictelor armate la care 

a participat România, precum şi militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.  

Pe tot parcursul anului Castelul Vlad Tepes din Bucuresti poate fi admirat din exterior. 

 

Gabriela Bekai, Beirut, Liban 
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România pitorească 

               Alma Vii – Sibiu 

Alma Vii, mai demult Alma între Vii, Alma 

săsească, este un sat în comuna Moșna din județul 

Sibiu, Transilvania, România Numită şi Alma 

între Vii, datorită situării sale într-o zonă viticolă 

bogată, aşezarea a fost locuită încă din eneolitic, 

de atunci datând securea de aramă cu braţele în 

cruce descoperită în vatra satului. De asemenea în 

zona cunoscută drept “Fântâna Rece” s-a 

descoperit în anul 1878 lama de bronz a unei 

spade, lungă de 0,75 m, de tip micenian. Prima mențiune documentară datează din 1289 în 

actul „Herritus de Alma sacerdotes“ și din ea aflăm că localitatea depindea de Capitulul de Mediaș, 

pentru ca un alt document, de această dată din 1356, să o amintească drept comună liberă 

a Scaunului de Mediaș. S-a aflat în această situație până în 1872, când a fost inclusă în județul 

Târnava Mare. Între 1951-1968 Alma Vii a ținut de Regiunea Brașov, raionul Mediaș. Din 1968 

face parte din județul Sibiu. Două secole mai târziu, se construia pe vârful dealului o biserică, cu 

vedere spre sat,  în secolul XVI fiind înlocuită de o biserică fortificată mai solidă. Mai târziu, în 

secolul XIX, bolta bisericii în stil gotic târziu, a fost demolată şi înlocuită de o boltă cu trei arcade 

pe nervuri în cruce, o galerie construită pe părțile de nord şi de vest şi un cor cu tavan plat. Altarul, 

în stil clasic (1852), are patru coloane corintice şi o arhitravă boltită cu o statuie a lui Hristos. Orga, 

în stil baroc, a fost instalată în 1721. Clopotul mijlociu poartă o inscripţie datată în secolul al XV-

lea “O Gott peroth Maria hilf uns aus Not, das ich heit peginn das ist ein guet”. Biserica fortificată 

de la Alma Vii, impresionează prin grandoare.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Mo%C8%99na,_Sibiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Sibiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Sibiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Scaunul_Media%C8%99ului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_T%C3%A2rnava-Mare_(interbelic)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_T%C3%A2rnava-Mare_(interbelic)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Bra%C8%99ov
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Satul Alma Vii se află între dealuri acoperite de 

păduri, peisajul natural ce îl înconjoară, biserica 

fortificată şi gospodăriile armonios aranjate 

formând o imagine pitorească, cu peisaje de vis. 

Însă ceea ce are Alma Vii mai de preţ sunt oamenii 

ei: o comunitate de etnii care convieţuiesc în bună 

înţelegere păstrând obiceiurile vieţii autentice de la 

ţară. Este unul dintre puţinele sate cu o populaţie 

activă şi un patrimoniu construit bine conservat. 

Arhitectura tradițională bine păstrată (unele 

faţade  decorate cu emblema familiei sau cu o 

zicală şi cu o dată amintind de un eveniment din 

istoria clădirii), biserica fortificată, precum și 

peisajul magnific au devenit în ultimii ani un punct 

de atracţie pentru turiștii dornici să descopere latura 

tradiţională, a Transilvaniei. 

Satul Ciocăneşti - Suceava 

Este considerat unul dintre cele mai frumoase sate 

din România, situat pe Valea Bistriţei, între 

Maramureş şi Moldova.  Un sat care şi-a păstrat 

armonia şi frumuseţea arhitecturală tradiţională. 

Aici se găsesc case pictate de o rară frumuseţe.  

Localitatea datează din anii 1499, când domnitorii 

Moldovei veneau pentru a le cere meșterilor 

populari să realizeze cele mai bune arme pe care 

să le folosească în războaie. 

Numele îi vine încă din vremea lui Ştefan cel 

Mare, sătenii fabricau arme şi armuri pentru oastea 

voievodului. Legenda spune că Ştefan voievod ar 

fi stabilit locul mănăstirii Putna cu o săgeată 

fabricată de sătenii acestui sat. Frumos decorate, la 

fel ca celebrele ouă încondeiate, casele acestui sat 

sunt din moși strămoși adevărate bijuterii de artă. 

Sculptate cu motive tradiționale specifice 

Bucovinei, fiecare locuință este mai frumoasă ca 

cealaltă. Astfel, satul s-a transformat într-un 

muzeu viu, unic în ţară, cu peste 600 de gospodării. 

Locuitorii sunt obligați prin lege să păstreze 

tradiția decorării casei. De asemenea, în comună 

mai există și un muzeu al ouălor încondeiate, care 

reunește peste 1800 de exponate extrem de 
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valoroase și de frumoase Muzeul Naţional al Ouălor Încondeiate, a fost înfiinţat aici în anul 2007, 

un spectacol de creativitate şi culoare, rodul creţiei artizanilor din regiune. Modelele traditionale 

încondeiate pe ouăle din muzeu au un loc de cinste chiar pe pereţii caselor din acest sat, mici 

bijuterii sub cerul liber al Bucovinei. 

Satul Pleşa – Suceava 

În Suceava, lîngă Gura Humorului, se află un sat în 

care locuiesc doar poloni. Pleşa este un sat situat la 

înaltime, foarte pitoresc, apartinând de comuna 

Mănăstirea Humorului, locuit în exclusivitate de 

Munteni din Ţinutul Czadca. Ei traiesc în conditii 

aspre si deloc usoare. Totusi, conform întelepciunii 

locale – cu cât mai sus, cu atât mai aproape de 

Dumnezeu. 

Oamenii din sat vorbesc româna la sărbători și cînd 

merg în oraș, iar polona o vorbesc între ei, în fa-

milie. Pînă în urmă cu doi ani a existat chiar și 

școală în sat, care îi învăța pe copii limba lor 

nativă. Fosta școală din sat, este transformată în 

pensiune, o clădire mare, cea mai cochetă din sat, 

decorată doar cu alb și nuanțe de maro, cu 

mansardă, iar pe peretele din dreapta stă scris cu 

litere roșii, italice „Dom Polski”. Acum copiii 

învață în limba română în Poiana Micului, un sat 

din apropiere, dar săptămînal au și ore de limba 

polonă. Cum au ajuns polonii să locuiască în 

Suceava acum 180 de ani? Strămoșii lor au ajuns 
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inițial în Ucraina, dar acolo erau foarte multe ploi 

și i-au inundat. Ei au fugit din calea apelor în 

România, iar aici au primit teren de la un boier. 

Le dădea foarte mult pămînt, dar era foarte multă 

pădure și prea puțină cîmpie. Ei au tăiat copacii și 

și-au construit case din lemn. Vreo 16 familii au 

ajuns atunci la Pleșa, iar astăzi comunitatea are 

vreo 200 de locuitori. Deși vorbesc limba lor 

nativă și respectă tradițiile și obiceiurile pe care 

le-au transmis strămoșii lor, spun că nu s-ar muta 

niciodată în Polonia, pentru că toată viața lor se află pe acest vîrf de munte, pe care ajungi după ce 

urci vreo 30 minute pe niște serpentine abrupte. Pleșa are peisaje superbe, iar sătenii sunt foarte 

primitori. Toamna, ceața se lasă peste sat dis de dimineața sau odată cu lăsarea serii, făcând ca 

micuța așezare să pară un tărâm magic.  

 

Satul Viscri - Braşov 

Viscri (mai demult, Giscriu; în dialectul săsesc Weiskirich, Veiskiriχ, Veeskirχ, 

în germană Weißkirch, Deutsch-Weißkirch, Deutschweißkirch, în maghiară Fehéregyháza, 

Szászfejéregyház, Szászfehéregyháza, în trad. „Biserica Albă Săsească”) este un sat în comuna 

Bunești din județul Brașov, Transilvania, România. Este o așezare din podișul Transilvaniei, din 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dialectul_s%C4%83sesc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_german%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maghiar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bune%C8%99ti,_Bra%C8%99ov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bune%C8%99ti,_Bra%C8%99ov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bra%C8%99ov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
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apropiere de Sighișoara, locuita inițial de 

secui, apoi colonizată de sași in sec. XIII.. În 

prezent se regăsește o frumoasă biserică 

evanghelică, fortificată, în stilul bisericilor 

săsești fortificate din Transilvania.Situată 

între cele două șosele ce 

leagă Rupea de Sighișoara și de Mediaș, în 

satul Viscri se putea ajunge până acum zece 

ani doar prin mijloace proprii de locomoție. 

Datorită poziției sale retrase aici s-a păstrat cel 

mai arhaic costum din secolele XVII-XIX. 

Un sat care a devenit cunoscut în întreaga Europă după ce prinţul Charles a cumpărat o casă aici 

în 1996. Satul a făcut obiectul mai multor reportaje apărute în presa britanică (“The Telegraph”). 

Încă ceva deosebit, în  toamna lui 2012, localnicii au lansat dulceaţa de Viscri care costă 365 de 

euro borcanul. Acesta se vinde la pachet cu un săculeţ şi o linguriţă de argint. Marea lansare a avut 

loc la Paris. Reţeta este secretă, dar porducătorii au dat câteva indicii. „Este o dulceaţă făcută din 

fructe de pădure, iar prezentarea este una pentru produse de lux. Borcanele sunt învelite într-o 

ţesătură de argint şi sunt însoţite de linguriţe de argist“, au spus sătenii de la Viscri direct implicaţi 

în proiect. Mai mult, o parte din banii adunați din vânzarea acestui produs sunt redirecționați către 

unele proiecte sociale. Poziția retrasă a așezării explică și apariția sa relativ târzie în documente. 

Abia pe la 1400, "Alba ecclesia" (alias Viscri) apare într-un registru al localităților pentru plata 

impozitului datorat episcopatului, al comitatului de Rupea (Kosd). Pe la 1500, Viscri este 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sighi%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sa%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rupea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sighi%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Media%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XVII-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XIX-lea
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enumerată printre comunele libere ale Scaunului 

de Rupea, cu 51 de gospodării, trei păstori, un 

dascăl și doi săraci. Aici, ca și în alte comune, 

vechimea bisericii confirmă că așezarea 

coloniștilor germani a luat ființă la sfârșitul 

secolului XII când a fost colonizată și partea 

apuseană a viitorului Scaun al Rupei. Peisajul de 

o frumuseţe rară: coline şi pajişti verzi iar casele 

au păstrat  farmecul de odinioară.Satul Viscri are 

puţin peste o mie de locuitori şi adăposteşte una 

dintre cele mai spectaculoase biserici fortificate 

săseşti, fiind una dintre cele şase înscrise în 

patrimoniul UNESCO. Viscri este una din 

comorile Transilvaniei. 

 

Maria Teodorescu  

Wikipedia, enciclopedia liberă.,  

Site Historia.ro 
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Peștera Polovragi 

un loc care îmbină 

istorie și legendă 

Peştera lui Zamolxis, locul unde creştea 

planta care vindecă orice boală şi unde stă 

ascuns aurul dacilor. O lume plină de 

mister, întinsă pe distanță a circa 800 de 

metri, în care poți admira o multitudine de 

simboluri şi elemente specifice perioadei 

geto-dacice, situată în comuna Polovraci,în 

județul Gorj. Aici este una dintre cele mai 

mari cavităţi stâncoase din ţara noastră. 

Peisajele de vis și liniștea zonei  te fac să trăieşti o  

experiență deosebită iar grota de la Polovragi este 

cu adevărat o minune. Speologii încă nu i-au găsit 

capătul, iar legenda spune că ieşirea este în 

Transilvania, la Sarmisegetuza.Legenda spune că 

aici a trait Zeul dacilor, Zamolxis. O piatră în formă 

de tron este denumită astăzi scaunul lui Zamolxe, 

fiind marcată și delimitată de restul reliefului 

peșterii.Tot aici găsim şi Cuptorul dacic, un 

element foarte asemănător cuptoarelor rudimentare 

din acea perioada. Vom putea observa şi alte 

elemente care au rămas în instorie sub un anumit 

nume:Camera Albă, Culoarul Stâlpilor, Culoarul 

Sufocant sau Tavanul însângerat. 

Grota nu are camera spectaculoase dar, este una 

dintre cele mai lungi din Europa cu cei peste 10,3 

km. Din tavanul peșterii se preling picături de apă, 

prezentate deseori că fiind lacrimile lui Zamolxe. 

Credința populară spune că Zamolxe a fost zeul 

dacilor,un personaj legat de glie, protector și 

iubitor al pământurile strămoșești. 

Peștera Polovragi este un edificiu în care pot fi 

văzute elemente speciale și unice, pe care nu le poți 

vedea în nicio altă peșteră din România.Fiind 

marcată de trecut istoric și spiritual, Peștera 

Polovragi a devenit în timp foarte cunoscută 

publicului. 
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Dacă plecaţi din Bucureşti, se merge spre Râmnicu 

Vâlcea, se trece prin renumita localitate Horezu şi 

apoi comuna Polovragi,  asezată la poalele masivilor 

Căpăţânii şi Parâng. Tot aici puteţi vizita şi 

mănăstirea Polovraci, construită în sec.XII, realizată 

în stil Bizantin. Apoi treceţi prin Cheile Olteţului 

unde vă întâmpină peisaje magnifice şi veţi ajunge la 

peşteră, conform legendei, “acasă la zeul dacilor”. 

Locul are o încarctură emoţională de excepţie 

deoarece a fost de-a lungul timpului un refugiu 

pentru daci, vraci şi călugări. În faţa peşterii se află 

un hău pe unde curge Olteţul. Albia apei se află cam 

la 20 de metri sub nivelul drumului. Peisajul e de o 

sălbăticie rară. 

LEGENDELE:  Casa lui Zamolxis - În Peştera Polovragi sunt urme ale folosirii sale drept 

turnătorie de metale de către daci, iar o legendă spune că aici s-ar fi refugiat Zamolxis, legătura cu 

realitatea fiind că deasupra peşterii se află o cetate geto-dacică. 

Planta magică care dă numele grotei - În pesteră, vracii vechilor daci şi poate cei de dinaintea lor, 

prelucrau o plantă rară, numită povraga, polvraga, sau polovraga, întrebuinţată în popor ca remediu 

împotriva bolilor. 

Ieşirea, la Sarmisegetuza - Alt mit ar fi că ieşirea din peşteră se află tocmai în Transilvania. 

Deocamdată lungimea acestei peşteri atinge 10 km dar cercetările continuă. 

Aurul - Unul dintre miturile străjuite de localnicii 

din Polovragi, este cel al aurului 

dacic ascuns în peştera lui Zamolxis. 

Sursă de energie - La “Galeria Ispăşirii” este ceva 

obişnuit să simti furnicături pe mâini, chiar în 

dreptul “Tronului lui Zamolxis”. Ghidul vă va spune 

că detectoarele de biocurenţi o iau razna, învârtindu-

se fără noimă, ca în prezenţa unei fiinţe vii, extrem 

de încărcate cu energie. 

Datele peşterii: Are o vechime de peste şapte 

milioane de ani. Aici s-au găsit desene rupestre, dar 

şi texte cu scriere cuneiformă săpate în piatră. 

Denivelarea este de 87 m (-62, +25). Activul Peşterii 

Polovragi este un râu subteran - Cerna, care se varsă 

în râul Olteţ, sub nivelul vizitabil deschis.  

Rezervaţia naturală Cheile Olteţului: 150 de hectare. 
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Vâlcea 

 altarul monahismului românesc 

Judeţul Vâlcea este situat în nord-estul Olteniei cu reşedinţa 

la Râmnicu Vâlcea. Celor care au fericita ocazie să treacă prin 

acest oraş cochet, le-aş recomanda un popas de câteva zile în 

împrejurimile acestuia, precum şi în zona de nord al 

ţinuturilor vâlcene. Cu siguranţă vor fi încântaţi de splendorile 

geografice întâlnite atât pe spectaculosul defileu al Oltului, 

Valea Lotrului până la barajul Vidra, cât şi mai departe,până 

la Obârşie, Valea Latoriţei, inclusiv Munţii Căpăţânii şi 

Muntele Cozia. La toate acestea, se adaugă numeroasele 

staţiuni, printre care amintim: Olăneşti, Govora Băi, 

Călimăneşti-Căciulata, Voineasa. Obiectivele turistice, din 

aceste itinerare, pot fi îmbogăţite cu 

complexele monahale creştin-ortodoxe. De 

fapt, întreaga zonă de centru-nord al 

judeţului Vâlcea constituie, în unitatea sa, 

un ansamblu de aşezări monahale, începând 

de la poalele dealurilor şi munţilor, pe văi 

sau piscuri, până sub abrupturile stâncoase 

ale marilor înălţimi. Fiecare aşezământ în 

parte îşi are istoria sa, monumentul şi 

specificitatea sa. Locuitorii acestor 

meleaguri sunt oameni harnici,inteligenţi şi 

cu credinţă în Dumnezeu. Ei își păstrează 

datinile, obiceiurile, tradiţiile, etnografia şi 

folclorul din moşi strămoşi şi-l transmit, ca 

pe o ştafetă, mai departe, urmaşilor. Cu 

spiritul ospitalier şi vesel, îşi duc cu mândrie 

existenţa în acest colţ de rai. Vâlcea este 

judeţul cu numărul cel mai mare de 

mănăstiri şi schituri din România, iar în 

municipiul Râmnicu Vâlcea se găseşte 

seminarul teologic şi Arhiepiscopia 

Râmnicului.Voi începe enumerarea 

lăcaşurilor de cult cu Mănăstirea Dintr-un 

Lemn, a cărei bisericuţă a fost construită 

acum câteva secole, din trunchiul unui 

singur stejar secular. Şi acum se mai află în 

incintă câţiva stejari de sute de ani! De acolo, 

se poate ajunge la mănăstirea Surpatele şi 
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Govora sau, pe sub poalele Munţilor Căpăţânii, la 

complexul monahal Horezu, la Mănăstirea Bistriţa 

(unde se află moaştele Sfântului Grigore 

Decapolitul), iar la intrarea în spectaculoasele chei 

ale Bistriţei, Mănăstirea Arnota, numită și ”Meteora 

Românească”. Apoi. pe lângă munte, spre Olăneşti, 

dai peste Mănăstirile Pătrunsa, Jgheaburi, 

Sărăcineşti, Iezer şi, undeva, mai sus, în surplomba 

abruptului stâncos al Munților Căpățânii, se găseşte 

Schitul Pahomie. Toate aceste palate ale 

creştinismului ortodox românesc, fiecare cu istoria 

lor, sunt construite într-un cadru pitoresc, care îţi 

încântă privirile şiţi aduc linişte sufletească. Este 

necesar de amintit biserica din adâncul Salinei de la 

Ocnele Mari, ai cărei pereţi sunt chiar masivul de 

sare, fiind stabilită într-una dintre cavernele 

subterane. Urmând cursul bătrânului Olt, undeva, pe 

munte, intrând prin localitatea Muereasca, 

descoperi două mănăstiri: una de femei şi alta, mai 

sus, de bărbaţi. Ultima este Sfânta Mănăstire 

Frăsinei, ctitorită de Sfântul Calinic de la Cernica, 

unică în România de acest fel, funcţionând după 

rânduiala de la Sfântul Munte Athos, în ea fiind 

interzis accesul femeilor. Înainte să pătrunzi în 

defileul Oltului, vestit prin splendorile sale, dar şi 

prin hidrocentralele şi lacurile de acumulare 

amenajate pe cursul râului, afli de Schitul Ostrov. 

Acesta se găseşte în mijlocul unei insule, aflată în 

lacul de acumulare de la Călimăneşti. În 

permanenţă, curtea sa este presărată cu flori care 

înfloresc de primăvara timpuriu şi până toamna 

târziu, aproape de sosirea anotimpului friguros şi al 

primilor fulgi de nea. Cu excepţia iernii, în celelalte 

anotimpuri, în curtea schitului, ai impresia că ai 

păşit în rai, aşa este de frumos. Puţin mai sus, pe 

malul drept al râului, se află Mănăstirea Cozia, 

ctitorie a marelui voievod Mircea cel Bătrân (care a 

domnit 32 de ani) şi este unul dintre cele mai 

frumoase lăcaşuri de cult ortodox din ţară. Pe aici, 

se perindă zilnic sute sau, pe timpul verii, chiar mii de turişti, încântaţi atât de istoricul bisericii, 

cât şi de întreaga arhitectură modernă a complexului monahal. Un spectacolul inedit ni-l oferă 

apele bătrânului Olt, care se lovesc în permanenţă de zidurile acestei cetăţi a creştinismului 

ortodox, ce domină, prin vechimea şi importanţa sa, întreg spaţiul românesc, din interiorul şi 
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exteriorul arcului carpatic, de la Tisa până la Dunăre şi 

dincolo, până la Pontul Euxin. Cum treci Oltul, pe 

cealaltă parte, într-un cadru mirific, la poalele Muntelui 

Cozia, este Mănăstirea Turnu, unică nu numai în 

România dar şi în Europa, deoarece este cu etaj; o 

biserică la parter şi alta la etaj. De acolo, dacă te îndrepţi 

spre Vârful Cozia, chiar sub el, se găseşte, într-o vale 

cu o privelişte pitorească, de vis, Mănăstirea Stânişoara. 

Păşeşti în acea zonă ca „pe-o gură de rai”. Cum pătrunzi 

deja în defileu, pe dreapta, pe malul Oltului, întâlneşti 

Schitul Cozia Mică, iar mai în amonte, după ce treci de 

confluenţa Lotrului cu Oltul, întâlneşti Sfântul Schit 

Cornet. Dar, în ultimul timp, au mai apărut cinci 

mănăstiri, pe plaiurile loviştene. Una dintre acestea a 

fost construită la Boia, între munţi, într-un cadru natural 

încântător şi unde, personal, am răspuns de execuţia 

lucrărilor la biserică, de la fundaţie până aproape de 

final, excepţie făcând acoperişul, tencuiala şi pictura. 

Următoarele patru lăcaşuri monahale au fost ridicate la 

Gruiul Lupului, Blănoiu, Racovița și Băiașu, ale căror 

biserici se înalţă ca nişte palate dumnezeieşti deasupra 

colinelor. Sunt cele mai mari şi mai spaţioase biserici 

monahale din zona nordică a județului Vâlcea. Sunt 

adevărate catedrale creştin-ortodoxe ridicate pe 

plaiurile mioritice ale Ţării Loviştei. Dar, prin voinţa 

Domnului, au mai fost ctitorite două mănăstiri şi pe 

spectaculoasa Vale a Lotrului. Una dintre ele se află în 

zona de un pitoresc aparte a localităţii Mălaia, iar 

cealaltă, într-un cadru natural de o frumuseţe inedită, la 

Obârşia Lotrului. Acest colţ de rai vâlcean întregeşte 

arealul creştin ortodox românesc, ca spaţiu al 

dumnezeirii. 

ION NĂLBITORU, ROMÂNIA, CATEDRALA DIN CARPAŢI, Reportaje turistice 
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    Le Musée national de Beyrouth 

Le Liban est fier de son héritage phénicien, dont de 

nombreux objets retrouvés sur les sites de Byblos et 

Tyr notamment sont exposés au musée national de 

Beyrouth. Le Musée national de Beyrouth  est le 

principal musée archéologique du Liban situé rue 

de Damas à Beyrouth dans le quartier de Badaro. 

Plus de 100 000 objets, dont la plus grande partie 

provient des fouilles entreprises par la Direction des 

antiquités et environ 1 300 objets sont exposés de 

façon chronologique, depuis la Préhistoire jusqu'à la 

période mamelouke. 

Le Musée National est notamment connu pour 

posséder l’une des plus importantes collections 

archéologiques d’objets phéniciens dont le fameux 

sarcophage d’Ahiram, roi de Byblos ou encore la 

plus grande collection de sarcophages anthropoïdes 

au monde.Il ne faut également pas oublier la fameuse 

Tombe de Tyr ou encore les momies maronites du 

XIIIème siècle de la Vallée Sainte de Qadisha.Le 

musée accueille dans son espace du rez-de-chaussée, 

83 grandes pièces : sarcophages, mosaïques, statues, 

et bas-reliefs, dans une répartition chronologique qui 

va du IIIème millénaire av J.C. jusqu’à la période 

byzantine.A la galerie supérieure, 1250 pièces 

archéologiques s’offrent au regard. La 

présentation débute avec la Préhistoire et se 

termine sur la période mamelouke. Un 

certain nombre d’objets découverts 

récemment dans le centre-ville de Beyrouth, 

illustrent la période ottomane. 

Le choix des pièces exposées est soumis à 

deux principes généraux : l’espace, qui 

sous-entend la représentativité de 

l’ensemble des régions libanaises, et le 

temps, qui suit la trame chronologique 

propre à l’archéologie nationale. 

L’exposition englobe les différents types de 

vestiges laissés par les civilisations passées. 

Nadine Khoury Abi Saleh 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_de_Damas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_de_Damas
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                             Les vacances en temps de pandémie  

Tout le monde connait, les bienfaits des vacances sont multiples. Les vacances permettent de créer 

des moments de qualité avec ses proches pour se découvrir, approfondir des liens et créer des 

souvenirs mémorables. Durant les vacances, il peut aussi être intéressant de rencontrer de 

nouvelles personnes, de rire et de consacrer du temps à faire ce que vous aimez le plus! Certains 

médecins affirment que prendre des vacances est le meilleur médicament du monde. Après vous 

être bien reposé, vous aurez plus d'énergie, vous serez plus productif,nos problèmes se 

transformant… Même le cerveau, cet outil formidable, a besoin de se « recharger » parfois.  

Quand on voyage, on se retrouve confronté 

à d'autres cultures, d'autres modes de vie et 

d'autres problèmes aussi. Découvrir tout 

cela permet de s'ouvrir et de voir la vie 

sous de nouvelles perspectives. Les 

vacances sont pour beaucoup l’occasion de 

s’aménager des temps de repos psychique, 

loin du stress quotidien des transports, des 

dossiers à boucler… Mais c’est aussi un 

moment privilégié pour se recentrer sur 

qui fait sens pour soi et que l’on délaisse 

parfois le reste de l’année faute de 

temps.  Restrictions, fermetures des 

frontières : prévoir des vacances s'avère 

très complexe ces temps-ci. Avant de faire 
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ses valises, un coup d'œil 

aux restrictions présentes dans le pays 

de destination s'impose. Ayant passé 

plusieurs mois à la maison, certains 

sont en effet portés à croire qu’ils 

n’auront pas besoin d’un moment de 

répit cet été.  Il faut garder à l’esprit 

que la période de stress intense que l’on 

a vécue en raison de cette pandémie a 

engendré un stress très important, sur le 

plan physique et psychologique. Nos 

capacités d’adaptation ont aussi été 

mises à rude épreuve et plusieurs se 

sont sentis à bout de souffle, avec ces 

journées qui non seulement 

commençaient plus tôt, mais finissaient 

plus tard. Après ces mois 

particulièrement éprouvants pour la 

santé psychologique, la science est claire: peu importe la forme, il vaut mieux prendre des 

vacances.  Le simple fait de passer du temps en nature ou de prendre un moment au bord d’une 

rivière permettra une coupure avec le trop-plein de l’ordinateur et du téléphone, omniprésents 

depuis la une année. Ces périodes de repos permettront aussi de nous libérer du travail, dont les 

frontières avec la vie personnelle n’ont jamais été aussi floues que durant le confinement.  Réserves 

naturelles, campings ou parcs, peu importe le lieu, c’est le moment de respirer, de ralentir et de 

faire baisser la tension. La pandémie nous obligera sans doute à réinventer nos vacances, mais pas 

de les révolutionner: prenez le temps de vous poser, profitez de la nature, et redécouvrez certaines 

activités que vous aviez peut-être mises de côté.  Alors, quand seront vos prochaines vacances? 

Randa Kanj 


