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ORIENT ROMANESC 

     Mai avem nevoie de filosofie? 

Termenul „filosofie” provine din greacă și se 

traduce literalmente prin „dragoste de 

înțelepciune”. Dacă ar trebui să descriem filosofia, 

am putea spune că este un set de reflecții critice și 

argumentate despre lume și locul nostru în 

ea. Filosofia oferă baza conceptuală pentru 

principiile și valorile de care depinde pacea 

mondială: democrația, drepturile omului, dreptatea 

și egalitatea. În plus, filosofia ajută la consolidarea 

bazelor reale ale coexistenței și toleranței pașnice.  

Înființată în 2005 de Organizația Națiunilor Unite 

pentru Educație, Știință și Cultură 

(UNESCO),  Ziua Mondială a Filosofiei  este 

sărbătorită în fiecare an în a treia joi a lunii 

noiembrie. Principalele obiective ale acestei zile 

sunt: încurajarea analizei, cercetarea și studiile 

filosofice cu privire la problemele majore 

contemporane, pentru a răspunde mai bine 

provocărilor cu care se confruntă omenirea astăzi şi 

sensibilizarea opiniei publice cu privire la importanța filozofiei și la utilizarea critică a acesteia în 

alegerile pe care efectele globalizării sau intrării în modernitate le aduc multor societăți. 

Astăzi, filosofia nu mai este ceea ce era și simțim că nu mai poate fi. Vorbim despre filosofia vie 

și nu despre istoria filosofiei, pe care Universitatea se străduiește să o păstreze. Ceea ce întruchipa, 

de la apariția sa, cu logosul grecesc, întreaga activitate a gândirii, cuprinzând totalitatea 

cunoștințelor, și-a văzut treptat teritoriul amenințat. Mai întâi prin dezvoltarea și apoi dominația 

„științelor dure”, apoi prin dezvoltarea științelor umane care și-au dobândit independența de la 

mijlocul secolului XX, până la ocuparea întregului câmp al gândirii în anii ‘60 maeștrii gândirii 

din această perioadă, care vor fi cele ale unei întregi generații, a noastră, cea din 68, se numesc 

Michel Foucault, Louis Althusser, Jacques Lacan, Claude Levi-Strauss, Gilles Deleuze ... În afară 

de acesta din urmă, ei exprimă primatul științelor sociale și al psihanalizei. Obiectul propriu-zis al 

filozofiei pare să dispară, iar prognosticul 

pentru viitorul său este sumbru în cea mai 

mare parte. 

Prima dată s-a văzut confiscat unul dintre 

domeniile ei preferate, natura: trebuie să se 

recunoască faptul că „fizica” lui Aristotel, sau 

cea a materialismului epicurian sau chiar a 

stoicismului, sunt încă de interes pentru lume. 

Ȋnsă astăzi filosofia întâmpină dificultăți. 

https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&ajax=1&prev=search&u=https://fr.unesco.org/commemorations/philosophyday
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Viaţa, dragostea, binele, răul, fericirea, justiţia, 

morala, credinţa, moartea… filosofii au vorbit şi 

au scris despre toate subiectele, toate 

frământările noastre. Dar despre disciplina lor de 

studiu, despre filosofie, ce au spus? Cum o văd 

ei, cum o definesc şi care este utilitatea ei? Deci, 

la ce foloseşte filosofia? Încă de acum 40 de ani 

această întrebare era de actualitate, cum astăzi, 

când ne aflăm în plină criză, în plină reformă a 

culturii şi valorilor, în plină reorganizare a 

lumii? Pentru a răspunde cred că ar trebui să ne 

îndreptăm tot spre filosofi, “aceşti oameni care 

utilizează un vocabular bizar şi particular” cum 

îi defineşte Bernard Pivot. 

Ce este filosofia pentru Aristotel, cum este 

gândită de Seneca, cum ar fi să trăim fără 

filosofie după părerea lui Decartes, cu ce 

seamănă filosofia, conform ideilor lui Bergson? 

Sau ce a adus nou Rousseau pentru Kant şi 

Simone Weil pentru Albert Camus?  Lucru cert, 

vom descoperi că filosofia începe cu o 

observaţie, o mirare, o întrebare căreia trebuie să 

te consacri să încerci să răspunzi, să cauţi 

adevărul. A nu filosofa înseamnă să ai ochii 

închişi, să fii nepăsător la ce se întâmplă în jurul 

tău, să nu-ţi cunoşti nici începutul nici sfârşitul. 

Fiecare filosof are reflexiile sale. 

Şi iată că filosoful Vladimir Jankélévitch a 

răspuns simplu la această întrebare: La ce 

foloseşte filosofia? – La nimic…Pare simplu şi 

adevărat, un răspuns seducător, adică nu avem 

nevoie de o carte de filosofie pentru a gândi. Şi 

totuşi, trebuie să recunoaştem, că alţi filosofi au 

răspuns cu totul altfel: Marc Aurelius ne spune 

că filosofia ne arată cum să ne ferim de capcanele 

existenţei, pentru Voltaire filosofia este un 

remediu contra fanatismului, pentru Sartre şi 

Beauvoir reprezintă disciplina care ne dezvăluie 

viaţa şi ne permite să ne continuăm drumul într-

un mod corect. Pentru Rousseau, filosofia este un 

magazin de idei care ne învaţă cum să gândim, să 

ne construim, să reuşim.    
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Însă tot Jankélévitch ne spune că filosofia se 

trăieşte, se practică mai mult decât se studiază. 

Chiar dacă o contestăm, ea este prezentă 

cotidian în viaţa noastră. Pentru ce să întrebi de 

filosofie când eşti filosof? Deci ar trebui să 

supunem întrebărilor, nu actul, maniera de a 

filosofa, ci existenţa textelor care vorbesc 

despre filosofie şi ne demonstrează utilitatea ei.  

Thomas De Koninck ne spune: “Căutarea de a 

ști dacă cineva ar trebui să practice sau nu 

filosofia este deja filosofarea, deoarece 

cercetează. Mai mult decât atât, suntem 

obligați să observăm că, chiar și a argumenta 

împotriva filosofiei înseamnă a filozofa în 

sensul cel mai adevărat al termenului, așa cum 

a observat Aristotel foarte devreme. Căci 

argumentați și, prin urmare, revendicați un 

adevăr.”  La baza tuturor teoriilor filosofice, 

există întrebări legitime și fundamentale, 

întrebări pe care și le pune fiecare și care apar 

dintr-o nevoie reală de conștiință umană. 

Filosofia a devenit astăzi un fenomen de 

masă. Este peste tot: în reviste, pe internet, în 

forumuri, la televizor, în cafenele. Filosoful 

însuși nu este imun la stratificarea media. De 

multe ori, în plus, filosoful este invitat să se 

exprime asupra unor subiecte care nu sunt de 

competența sa directă: economie, psihologie, 

climă, etc. 

Pentru unii, filosofia este deconectată de viață, 

nu este altceva decât o analiză a limbajului, o 

speculație goală asupra incognoscibilului, un 

joc intelectual steril. Din această cauză, 

majoritatea oamenilor consideră filosofia ca o 

pierdere de timp. 

Dar totuşi, filosofia constituie cadrul în care 

omul poate înțelege lumea și poate acționa 

după propria sa voinţă. Acesta oferă 

instrumentele prin care omul poate descoperi 

adevărul și își poate folosi mintea pentru a-și 

îmbunătăți viața. 
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Cunoaşterea este putere - Pentru filosofii antici, 

filosofia era de o importanță crucială, o chestiune 

de viață și de moarte. În greacă, „filosofie” 

înseamnă „iubire de înțelepciune”. Prin urmare, 

filosofia s-a născut ca un studiu al naturii 

fundamentale a existenței, a naturii omului și a 

relației sale cu existența. Fără o explicație sau o 

interpretare a lumii din jurul nostru, am fi 

neputincioși să acționăm asupra realității. Nu am 

putut acționa liber pentru a ne păstra sau 

îmbunătăți viața. Trebuie să știm ce părere avem 

despre întrebările filosofice, deoarece 

răspunsurile noastre pot influența cursul vieții 

noastre. Cu cât viziunea noastră asupra lumii 

este mai corectă, cu atât suntem mai capabili să 

înțelegem lumea și să acționăm în funcție de ea.  

Filosofia, de la început, nu a avut niciodată mai 

mult de două obiective inseparabile: învățați să 

trăiți mai bine pe acest pământ şi cunoașteţi 

adevărul. 

A filosofa înseamnă a căuta fericirea? Da, dar în 

adevăr. O idee mă poate face fericită, dar poate fi 

greșită. Dacă am de ales între un adevăr și o 

fericire, sunt un filosof doar în măsura în care 

aleg adevărul. Cu alte cuvinte, căutarea fericirii 

nu este suficientă pentru a defini filosofia, care 

este iubirea de înțelepciune. Dacă fericirea este 

într-adevăr scopul filozofiei, nu este norma ei. 

Numai realitatea este ultimul standard în orice 

evaluare. Într-adevăr, toată cunoașterea este 

cunoașterea realității. Noțiunile de adevărat și 

fals sunt semnificative numai prin referire la 

realitate. Compararea judecăților noastre cu 

realitatea este singura modalitate de a determina 

adevărul obiectiv. 

Ideile filosofice sunt importante pentru că viața 

este importantă și te obligă să faci alegeri. Pentru 

ca alegerile noastre să fie libere, ele trebuie să fie 

motivate rațional și informate. Departe de a fi un 

joc inutil, filosofia este, prin urmare, un factor 

fundamental al libertății. 
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Perspectiva socratică: “întreabă-te”- „De unde 

știi ce știi? Aceasta este, pe scurt, întrebarea 

socratică. Și Socrate și-a petrecut viața urmărind 

contradicțiile interlocutorilor săi. Căci două 

propoziții contradictorii nu pot fi adevărate în 

același timp și în aceeași privință. Una este 

adevărată, cealaltă falsă. Socrate avea și 

faimosul motto: „Cunoaște-te pe tine însuți”. 

Este important să ne identificăm propriile 

premise filozofice. Prin urmare, filosofia trebuie 

să conducă mai întâi la o reflecție asupra 

propriei persoane, asupra propriilor opinii. 

Ayn Rand, cea care a dezvoltat un sistem 

filosofic numit de ea „obiectivism”,a oferit o 

imagine frumoasă a metodei filosofice: „Cea 

mai bună modalitate de a studia filosofia este să 

o abordați ca pe o investigație a poliției: urmați 

fiecare pistă, indiciu și implicație, pentru a afla 

cine este un criminal și cine este un erou. 

Criteriul anchetei se află în aceste două întrebări: 

De ce? şi cum ? Dacă o anumită teză pare 

corectă - de ce? Dacă o altă teză pare greșită - de 

ce? și cum aș putea să cred?”(Filosofia, cine are 

nevoie de ea?) Alegoria Peșterii, povestită de 

Platon în Republica, ne invită să provocăm 

aparențele și ideile primite. Prin urmare, 

filosofia, dintr-o perspectivă socratică, poate 

conferi un spirit critic, chiar subversiv, cu privire 

la cultura înconjurătoare și la moda zilei.  

Toată lumea face filosofie, conștient sau nu. La 

baza tuturor teoriilor filosofice, există întrebări 

legitime și fundamentale, întrebări pe care 

fiecare și le pune și care apar dintr-o nevoie reală 

de conștiință umană: Ce este omul? Ce pot să 

știu? Cum să-mi conduc viața? Care sunt 

elementele finale ale realității? Supraviețuiești 

morții fizice? Valorile morale sunt reale? 

Suntem liberi? Lumea presupune un autor? 

Omul este înzestrat cu o inteligență a unui spirit 

sau a unui motiv. Prin urmare, el se distinge de 

animal printr-o dispoziție specifică de a gândi și 
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de a raționa. A filosofa înseamnă a pune aceste 

întrebări fundamentale și a încerca să le răspunzi. 

Dar cum să facem filosofie într-un mod metodic, 

având în vedere multiplicitatea sistemelor de 

gândire care au o anumită coerență internă, dar 

care se contrazic reciproc de cele mai multe ori? 

Desigur, există multe idei absurde și aberante în 

istoria filozofiei. Dar acesta nu este un motiv 

pentru a o respinge. Dimpotrivă, cu cât o studiem 

mai mult, cu atât suntem mai capabili să 

infirmăm aceste concepții greșite. 

O filozofie care nu este conștientă de ea însăși nu evoluează, din lipsă de confruntare cu realitatea. 

Cu alte cuvinte, este necesar să se definească un set de principii raționale, formând un sistem 

coerent, pe care orice om l-ar putea adopta, indiferent de religia sa sau absența sa la un cadru 

religios. În lumina acestor principii raționale, care sunt cât se poate de universale, va deveni 

posibilă compararea sistemelor între ele și identificarea sistemelor incompatibile cu cel considerat 

cel mai rațional. În filosofie nu este vorba despre „a şti”, ci despre „a cunoaşte”.  

Diferenţa o face imperceptibilul dintre cantitate 

şi calitate. Dacă problemele politice şi ale 

societăţii se dovedesc a fi din ce în ce mai 

complexe, desfășurarea cunoașterii merge în 

direcția opusă, urmând labirinte care sunt din ce 

în ce mai specializate, fragmentate, desprinse de 

ansamblu. Acest lucru este suficient pentru a 

spune importanța crescută a filosofiei, care a 

avut întotdeauna de-a face cu întreaga realitate.  

Filosofia este inutilă în sensul că nu are niciun 

folos special. Este gratuită, autonomă. Pentru ce 

este filosofia? Atunci, pentru ce este 

muzica? Sau, pe o altă notă, la ce servește 

sănătatea? Toate acestea servesc ființelor 

umane, avem nevoie de toate.  Viața umană în 

toate dimensiunile sale este cea care este servită.  

Ce ne poate aduce filosofia pentru conduita 

vieții noastre? Într-un moment în care 

psihologia, religiile, tehnicile corporale sau 

regimurile de tot felul prosperă, întrebarea 

merită pusă. Nu ne putem aștepta ca filosofiile 

(pentru că sunt plurale) să ne ofere rețete gata 

făcute sau răspunsuri lipsite de ambiguitate.  
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De la Antichitate la timpurile contemporane, de 

la Socrate la Martha Nussbaum, care se întreabă 

cum putem forma cetăţeanul secolului XXI sau 

Richard Shusterman, autorul Esteticii 

pragmatiste, istoria filozofiei ne arată cât de 

numeroase sunt căile înțelepciunii. Mai mult, nu 

toți caută fericirea. Conducerea bună a vieții 

poate, de fapt, să îndeplinească alte așteptări: a 

face bine, a accepta absurdul sau  

vulnerabilitatea, a trăi în conformitate cu 

convingerile religioase, a fi virtuos...  

Dar toate acestea ne ajută să înțelegem omul 

altfel, să ne regândim locul în lume și să ne 

lărgim orizontul, să depășim o abordare prea des 

individualistă. Este simplu lucid și realist. Dacă 

ar exista rețeta pentru o viață bună, am fi găsit-o 

deja și am fi adoptat-o cu toții. Fiecare își ia 

propria cale, fiecare vede lumea și locul omului 

într-o lumină diferită, gândeşte și trăieşte diferit. 

Dorim să armonizăm ideile și existența. Ceea ce 

în sine nu este o sarcină ușoară, dar dacă nu, ce 

rost are gândirea?  

Filosofia este cunoașterea realității. Aceasta 

înseamnă că nu este doar o cunoaștere critică, ci 

o cunoaștere a propriei sale istorii, a culturii, 

înțelegerea lucrurilor și a lumii.  

Nu că filosofia este ceea ce se numește „o 

concepție despre lume”, care ar clasifica-o 

(printr-o confuzie care este fără îndoială 

frecventă, dar inacceptabilă) printre toate 

producțiile mai mult sau mai puțin delirante ale 

gândirii umane; dimpotrivă, în măsura în care 

este hotărât raționalistă, ea singură ne poate face 

să înțelegem, prin analize riguroase, ceea ce 

diferitele științe ne fac cunoscute.  

Nu că filozofia trebuie, în vreun fel, să 

„întemeieze” științele. Dar numai filozofia poate 

arăta că adevăratele științe răspund la întrebările 

pe care cineva le poate pune despre lume, 

întrebări care dau naștere, cel mai adesea, la 

extravaganță și invenție arbitrară. Este cea care 
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ajută, în sensul cel mai adevărat al cuvântului, 

să lumineze rațiunea. Filosofia nu permite doar 

spiritul să fie deschis, ci și libertatea 

intelectuală. În ceea ce privește dacă filosofia 

este o știință, opiniile diferă: unii filosofi 

pledează pentru austeritate (stoicii), în timp ce 

alții evocă bucuria (hedoniștii).  

Pentru alții, filosofia ar trebui folosită pentru a 

ne pune întrebările corecte dacă vrem să 

înțelegem viața și societatea noastră. În acest 

sens, filosofia este eminamente utilă: ne învață 

să folosim toate cunoștințele pe care le putem 

avea la dispoziție, să vedem tot ceea ce poate fi 

util - și nu numai pentru plăcerea de a înțelege, 

ci și pentru nevoia de a trăi - posibilitatea de a 

cunoaște realitatea. Astfel, filosofia nu are 

scopuri definite.  

Antrenează mintea, deschide capacitatea de a 

forja o forță critică. Activitatea filosofică se 

desfășoară pe o breșă: incertitudinea 

rezultatului se adaugă la o dimensiune critică în 

care rezultatele nu sunt niciodată mai mult decât 

provizorii și supuse întrebărilor. Filosofia ne 

pune la îndoială, ne întreabă continuu. Poate de 

aceea este o prietenă a înțelepciunii, ne permite 

să înțelegem că opiniile noastre se bazează 

uneori pe foarte puțin, că punctele noastre vitale 

de referință se bazează foarte adesea pe 

prejudecăți și că, atâta timp cât nu va înceta 

uimirea noastră față de lume, filozofia își va 

păstra relevanța. Pe scurt, „a filozofa înseamnă 

a fi pe drum” (Hans Jonas) 

Astăzi apare o nouă filosofie, o nouă cheie 

pentru citirea realității, pentru a înțelege lumea. 

Inițial, totul a fost analizat din punct de vedere 

politic, apoi din punct de vedere economic.  

În primele secole ale modernizării sale, lumea a 

descris și a gândit realitatea socială în termeni 

politici. Apoi, odată cu Revoluția Industrială, s-

a gândit și s-a acționat în numele unei noi 

paradigme, economice și sociale, și am vorbit 
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despre clase, bogăție, inegalități și redistribuire. 

Astăzi, în epoca economiei globale și a 

individualismului triumfător, globalizarea a 

spulberat aceste vechi modele ale societății. 

Fiecare dintre noi, prinși în producția de masă și 

cultură, se străduiește să se construiască ca 

subiect al propriei sale vieți. Noua paradigmă în 

care reflectăm aceste noi preocupări este 

culturală. Marile întrebări din timpul nostru 

mărturisesc acest lucru: ce loc ar trebui să 

acordăm minorităților şi culturii lor? Asistăm la 

revenirea religiilor? Vechile paradigme erau 

orientate spre cucerirea lumii, acum este despre 

noi. Și, pe măsură ce luăm act de descompunerea unei lumi care a fost condusă de bărbați, ne 

mutăm într-o societate care caută tot mai mult prezenţa femeii şi a feminismului. Structurile 

sociale, principalele tendințe în sociologie se schimbă.  

La o scară istorică, lumea în care trăim și ale cărei 

structuri înghețate par să blocheze uneori 

orizontul, este doar o etapă: lumea „ deschisă” 

poate lăsa din nou locul „lumilor noi”. 

Asistăm la o deschidere filosofică asupra unei 

lumi în schimbare. Inevitabil ne punem 

întrebarea dacă filosofia tradiţională, moştenită 

din generaţii de gânditori, ne poate ajuta a 

înţelege semnificaţia şi amploarea acestor 

schimbări. Recapitulăm marile etape ale istoriei 

gândirii şi înţelepciunii noastre milenare în 

lumina condiţiilor actuale ale lumii. Pentru 

filosofii greci, care mult timp au dominat lumea 

cu modul lor de-a gândi, cosmosul, natura, au 

fost amenajate de o putere superioară pentru 

Binele umanităţii. Această formă de gândire a 

fost recunoscută până la Pascal şi Newton. 

Reforma intelectuală care a dat naştere 

ştiinţelor moderne perimează această viziune 

filosofică a lumii fondată pe triumful Binelui.  

“Secolul 21 va fi marele secol filozofic" spune 

Jean Mathy, codirectorul agenției Noetic 

Bees, o companie care afirmă că dezvoltă o 

inginerie filosofică a schimbărilor, filozofi de 

afaceri,pragmatici  și specializați în susținerea 

și conducerea schimbărilor în companii, 
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instituții și asociații. “Dezvoltăm dispozitive, 

instrumente și tehnici care vă permit să gândiți 

și să puneți la îndoială automatismele gândirii 

și acțiunilor în organizații în mod diferit care să 

aibă toate aceaastreicee care să fie obținute. 

Această inginerie filosofică a schimbării este 

cea care face posibilă evoluția stării de spirit a 

indivizilor și colectivelor.” Susţine această 

companie creată în 2013, şi care este una dintre 

agențiile de pionierat în ceea ce privește 

sfaturile filosofice organizațiilor din Franța 

specializată în susținerea dinamicii schimbării. 

Ei încearcă să convingă că toată lumea are un 

potențial filozofic și vor să polenizeze lumea cu 

controverse și dialoguri, mai degrabă decât cu 

dezbateri și confruntări. Noetic Bees 

mobilizează multe alte discipline alături de 

filosofie: psihosociologie, neuroștiințe, 

psihiatrie, dar și așa-numitele abordări 

„creative”.Un întreg ecosistem interdisciplinar. 

Filosofarea este în același timp un act psihic, 

social și tehnic, “Credem că secolul 21 va fi 

marele secol filozofic și că filozofia va trebui 

să joace rolul religiilor, ca un mod de a fi 

împreună în lume și de a aduce speranța înapoi 

în inima oamenilor.”  Deci practica filosofiei 

devine “un meșteșug”, sunteţi invitați să 

filosofați pentru a vă însuși schimbările și 

transformările culturale. Filosofia astăzi caută 

să creeze o dinamică de însușire a schimbării 

care depășește provocările din prezent. 

Şi mereu suntem în căutarea relației dintre 

filosofie, discurs și adevăr. Această rapidă şi 

largă circulaţie de idei proprie timpului nostru, 

unde activează diverse forme de cultură, 

începe să insufle o nouă direcţie filosofiei, 

această ştiinţă, care secole de-a rândul a 

încercat să răspundă întrebărilor existenţiale 

pentru a îmbogăţi experienţa umană.  

Filosofia traversează astăzi o criză 

metodologică. Cu cât ştiinţa şi experimentele 
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avansează cu paşi mari, cu atât reflexiile 

filosofice devin nelimitate. Deci ne întrebăm în 

mod firesc, cum va arăta secolul 21, în 

tendinţele sale esenţiale, care ar fi naraţiunea 

istorico-filosofică în care am putea să-l 

încadrăm. 

Suntem preocupaţi de analiza interacţiunii 

dintre filosofie, ştiinţă şi cultură în contextul 

istoric actual. Aceste trei elemente au influenţat 

în mod decisiv schimbările din societate, 

schimbări care, la rândul lor, au condiţionat nu 

doar schimbarea trăsăturilor caracteristice ale 

filosofiei, culturii şi ştiinţei în dinamica lor, ci 

şi natura interacţiunii dintre ele.  

Ele reprezintă un monolit, iar filosofia, ca 

reflecţie liberă cu privire la sine şi la situaţia 

istorică a omului, se vede chemată din nou să 

ne spună ce anume se întâmplă cu noi.  

Pentru majoritatea oamenilor de știință și, 

aparent, și pentru filosofi, în Babelul în care trăim 

acum reduși la starea ecuațiilor economice, 

zdruncinați de utilizarea noilor tehnologii, în zorii 

zilei secolului XXI nu este încă clar dacă peisajul 

fragmentat al disciplinelor științifice, culturii şi 

filosofiei este doar o stare tranzitorie înainte de o 

unificare ulterioară sau o realitate inevitabilă care 

se va împlini.  

Ultimii treizeci de ani indică clar sfârșitul unei 

ere. Semnalele crepusculare zboară pe cerul 

ideilor, precum bufnițele profetice din vechea 

Atena pierdute în haosul informațiilor globale. 

Cum se termină această eră ? Lungul secol XX, 

din 1914 până în 2015, sau modernitatea veche de 

patru secole cu știința și cunoștințele sale ? Unii 

ochi văd o criză în majoritatea ştiinţelor.  

Cu laboratoarele lor, jurnalele lor specializate, 

congresele, sprijinul mass-media și al 

finanțatorilor, au construit un imperiu. Și pot 

pretinde rezultate. Filosofia ar trebui să aibă 

câteva cărți de jucat, dar în ce stare se află ?  
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O nouă filosofie este posibilă, dar nu poate fi 

realizată în cadrul instituțional care canalizează 

activitatea de cercetare în funcție de sistemele 

de evaluare și planurile de carieră. Filosofia a 

devenit incertă și multiplă. Incertă pentru că se 

caută pe sine și multiplă pentru că se pierde în 

variații personalizate, specializate sau 

instituționale.  

Cercetarea filosofică ar trebui să se măsoare cu 

alte gânduri în loc să fie în relație cu lumea reală, 

cea a experienței umane, a științelor moderne și 

să încerce să se gândească la cosmos, natură, 

viață și societate. O gândire liberă a cărei 

evaluare nu cunoaște regulile obligatorii ale 

instituțiilor. Să organizeze cunoașterea, să 

stabilească principiile principale care 

guvernează universul, să ridice vălul 

fenomenelor pentru a accesa izvoarele adânci, la 

memoria experiențelor materiale, vii și umane, 

precum și a proceselor cognitive care permit 

intențiilor lumii să se orienteze și să fie ghidate 

de orizontul unui scop care nu este prestabilit.  

„Noua filosofie” ar trebui să se reconecteze cu 

vechea ontologie, antică sau modernă. Să 

explice Natura, cu alte cuvinte materia, 

cosmosul, viața, evoluția, creierul uman și 

conștiința. Nu numai o filosofie care urmărește 

progresele științifice și se mulțumește să joace 

bufnițele epistemologice ale Minervei. Să 

împrumute zborul vulturului pentru a vedea mai 

departe în trecut, mai adânc în natură și mai 

presus de toate pentru a ilumina orizontul 

cunoașterii.  

După patru secole de succes științific, filosofia 

este în măsură să dezvolte concepții ontologice 

capabile să lumineze știința. Noua filozofie trebuie, de asemenea, să ilumineze existența și să-i dea 

sens. Cunoașterea naturii și a universului poate deveni un fel de joc inițiatic Acestea fiind spuse, 

rămân totuşi încrezătoare în viitorul filosofiei și nu disper să găsesc”colegi de călătorie”, parteneri, 

jurnaliști, redactori, profesori, care să urmeze adevărata calea a cunoașterii și a civilizației. Cu toţii 

puteți contribui la această aventură.  

Anca Cheaito, Beirut, 2021 
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Puterea gândurilor asupra realităţii 

                                     “Cuget, deci exist.” - René Descartes 

Ȋn cartea sa, biologia credinţei, Bruce Lipton, 

specialist în biologie celulară, scrie următoarele 

rânduri: ”Momentul care mi-a schimbat viaţa s-a 

petrecut pe când treceam în revistă nişte studii cu 

privire la mecanismele prin care celulele îşi 

controlează fiziologia şi comportamentul. Dintr-o 

dată mi-am dat sema că viaţa unei celule este 

controlată de mediul fizic şi energetic şi nu de 

genele celulei respective. Genele sunt nişte schiţe 

moleculare după care se construiesc celulele, 

ţesuturile şi organle. Mediul serveşte drept 

“consructorul” care citeşte şi lucrează pe baza 

acelor schiţe genetice şi care, în cele din urmă, 

răspunde de carcterul vieţii unei celule, însă 

MECANISMELE VIEŢII SUNT PUSE ȊN 

MIŞCARE DE CONŞTIENŢA UNEI SINGURE 

CELULE CU PRIVIRE LA MEDIU, nu de genele 

acesteia.” 

Practic ceea ce încearcă să explice Bruce Lipton este 

că soarta noastră nu este dictată de codul genetic, ci 

de răspunsul nostru conştient la stimulii de mediu.  

Deşi acest titlu poate suna uşor ştiinţific, articolul de 

faţă este menit să fie cât se poate de practic şi uşor 

de înteles. Perioada de criză planetară în care trăim 

ne poate face foarte uşor să ne pierdem minţile, 

fericirea, pacea şi controlul. Dacă ţi-aş spune că 

pentru toate acestea este o soluţie, m-ai crede? 

Secretul se află în menegerierea gândurilor şi 

generarea de atitudini potrivite a individului aflat în 

stare conştientă.  Evaluarea realităţii în care trăim se 

face în funcţie de aşteptările noastre, care de cele 

mai multe ori ne sunt fatale. Ne dezechilibrează 

până într-acolo încât ajungem depresivi, posomorâţi 

şi fără a vedea o cale de ieşire din situaţia în care ne 

aflăm. Adevărul este că încă suntem departe de o 
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situaţie limită precum cea a războiului sau a unei 

holere şi de fapt ignoranţa (cea mai periculoasă 

boală) şi teama au pus stăpânire pe gândurile şi 

acţinunile noastre, tocmai pentru că noi credem; 

credem orice ni se serveşte şi alegem să credem 

ceea ce cred alţii în loc să ne facem propriile 

păreri bazate pe studiu şi analiza a ceea ce ne 

înconjoară.  

Ȋn următoarele rânduri să vedem, aşadar ce este 

gândirea şi care sunt funcţiile acesteia.  

Gândirea este un proces psihic superior, specific 

fiinţei umane, care ocupă pozitţia centrală în 

sitemul psihic al individului şi are un rol decisiv 

în procesul cognitiv. “Gândirea însumează o 

reflectare mijlocită a realităţii, căutând să 

surprindă dincolo de forme, conţinuturile, 

dincolo de fenomene esenţialul, dincolo de 

concret, generalul.” (Ion Negura, Psihologia 

gândirii) 

Gândirea se defineşte deci, ca şi procesul psihic 

cognitiv, care reflectă esenţa lucrurilor şi a 

relaţiilor dintre ele, utilizând limba sau alt sistem 

de semne ca şi instrument, având drept produse: 

- noţiuni;  - judecăţi;  -raţionamente. 

Funcţiile gândirii sunt cea de a întelege lumea în 

care trăim şi pe sine ca şi parte din aceasta lume, 

a observa situaţiile cu care se confruntă sinele, a 

crea şi inventa, a lua decizii. Pe de altă parte 

operaţiile gândirii sunt analiza, sinteza, 

generalizarea, particularizarea, abstractizarea, 

concretizarea, clasificarea, compararea şi 

analogia.  

Atât funcţiile gândirii cât şi operaţiile acesteia, ne 

ajută să relaţionăm cu lumea exterioară printr-un 

sistem de tip input-output. Asta înseamnă că 

interacţionăm cu factorii externi la care suntem 

expuşi (factorii de mediu, de situaţie, factori 
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politici, educaţionali etc.), aceştia punându-şi într-un fel sau altul amprenta asupra noastră, după 

ce prin filtrul gândirii emitem judecăţi de valoare asupra efectelor create de factorii mai sus 

enumeraţi şi mai apoi, reacţionăm faţa de situaţiile create prin atitudini şi acţiuni.  

Este clar că acelaşi eveniment poate provoca emoţii şi atitudini diferite, cât şi un răspuns faptic 

diferit asupra indivizilor, în funcţie de capitalul educaţional, socio-economic (a se vedea teoria 

capitalului social a lui Pierre Bourdieu), religios- spiritual. Totuşi în cele din urmă lucrurile se 

rezumă la înclinaţia către pozitivism sau negativism a unei persoane.  

Având instrumentele cu care putem cunoaşte şi filtra realitatea, nu ne rămâne decât să le folosim 

înţelept şi în spiritul conservării vieţii, pentru că da, omul din nefericire este auto-distructiv, 

urmărind de ce le mai multe ori rezultaul de moment sau scopul şi ne luând în calcul repercursiunile 

pe lungă durată.  

Spre exemplu, la jumatatea anilor ’70 se anunţa cu îngrijorare că rezervele naturale au ajuns la 

jumatate. Acum în 2021 şi cu o populaţie de 7,9 miliarde de locuitori, lumea se găseşte în impas 

şi în imposibilitatea de a produce suficientă energie şi hrană pentru toţi locuitorii planetei. Ȋn plus 

pandemia în care ne aflăm a dezechilibrat şi mai mult situaţia globală, dar şi cea individuală. 

Un raport FAO realizat înainte de anul 2020, 

avertizează că producţia Agricolă globală va 

trebui să crească direct proporţional cu 

creşterea populaţiei, care până în anul 2030 

se preconizează a fi cu 3 miliarde în plus. 

Toată acestă creştere trebuie să aibă loc în 

condiţiile unei utilizări eficiente de energie 

şi în baza unor principii ecologice. 

Resursele naturale menite să asigure 

dublarea creşterii producţiei de hrană în 

următorii 30 de ani sunt limitate şi extrem de 

vulnerabile- supuse degradarii. Ȋn ciuda 

eforturilor de desecare a ţărmurilor sau de 

defrişare a pădurilor, doar 11% din totalul de 

teren de pe Terra este pământ arabil şi poate 

fi folosit pentru agricultură.  
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Ȋn lumina clară a ce anume se întâmplă de fapt şi 

despre cum se caută soluţii pentru prelungirea 

reechilibrarea resurselor naturale, dar şi scăderea 

populaţiei globale, iată că înfloreşte pandemia, 

care aduce la înaintare un buchet de probleme cu 

care trebuie să interacţionăm în fiecare zi. Pe de 

altă parte este imperios necesar să ne menţinem 

calmul şi să putem lua decizii din perspectiva 

unei gândiri critice sănătoase.  

Şcoala online, închiderea parţială sau totală a 

spaţiilor publice şi comerciale, pierderea locului 

de muncă sau preţurile exacerbate, criza benzinei 

şi a motorinei şi toate celelelalte probleme cu 

care ne confruntăm în viaţa de zi cu zi au umplut 

cabinetele de terapie şi au crescut rata de suicid. 

De ce? Pentru că oamenii, obişnuiţi cu libertatea 

şi comfortul, oamenii care se credeau puternici, 

s-au trezit peste noapte îngrădiţi şi cu 

posibilităţile restrânse.  

Ȋn ciuda faptului că America şi Europa, cât şi 

anumite ţări dezvoltate din Asia au capital mărit 

şi securitate armată, oportunităţi de muncă şi alte 

facilităiţ, zonele cu pricina au înregistrat cea mai 

mare rata de suicid pe 100.000 de locuitori, faţă 

de ţările sub dezvoltate din sudul Asiei, Africa şi 

sudul Americii.   

O posibilă explicaţie ar fi cea că cei care sunt 

obişnuiţi cu greul se descurcă oricum şi ei sunt 

uşor adaptabili, au deprinderi de supravieţuire 

bine dezvoltate şi rezistenţă sporită la efort şi 

lipsa. Cu alte cuvinte sunt mai robuşti atât fizic, 

cât şi psihic.   

Şi totuşi secretul reuşitei în viaţă nu se află nici 

în multitudinea lucrurilor agonisite, nici în 

oportunităţile exploatate, ci în PACEA ŞI 

MULŢUMIREA SUFLETEASCĂ. 
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Dacă eşti mulţumit, ce ţi-ar mai putea oare 

lipsi? 

Doctorul S.I. McMillen, scrie în cartea sa Boli 

evitabile, următoarele: “Pacea nu se vinde la 

tablete! Acest lucru este regretabil din cauză că 

ştiinţa medicală recunoaşte că emoţiile, precum 

frica şi supărarea, invidia, ranchiuna şi 

duşmănia, sunt răspunzătoare de majoritatea 

bolilor noastre. Estimările variază de la 60% la 

aproape 100%.  

Ȋncordarea emoţională – stresul poate produce 

hipertensiune arterială, guşă toxică, apoplexii, 

migrene, artrită, tulburări gastrice şi alte boli 

serioase, prea multe pentru a fi menţionate. Ca 

medici, putem prescrie tratamente pentru aceste 

boli, dar nu putem face prea multe pentru cauza 

ce stă la baza lor: dezordinea emoţională.” 

Adevărul este că gândirea critică ne poate salva 

de o mulţime de nepleceri şi ne poate ajuta să ne 

bucurăm de o evaluare corectă a realităţii în care 

trăim. Iată că dezordinea emoţională sau 

problema sufletului este principalul motiv pentru 

care simţim incomfort fizic. Tot ceea ce ne 

afectează pe interior se va exterioriza în cele din 

urmă prin tot felul de gânduri şi atitudini, care ne 

vor distruge trupul şi în cele din urmă ne vor pava 

drumul către colaps.  

Carl Jung, notează în cartea sa, Psycological 

types, că sunt patru tipuri majore ale funcţiei 

psihologice (adica a psihicului uman) : gândirea, 

emoţiile, senzaţiile şi intuiţia.  

Senzaţiile (de moment) stabilesc prezentul şi ne 

situeaza de o parte sau de alta a ipostazei cu care 

avem de-a face. Gândirea ne activeazâ şi produce 

atitudini prin care ne manifestăm sau ne facem 

cunoscută poziţia faţă de o persoană/situaţie.  
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Emoţiile definesc valoarea (şi adevărul este că noi putem stabili adevărata valoare a lucrurilor 

sau a oamenilor şi situaţiilor cu care intrăm în contact).  

Intuiţia ne arată care sunt oportunităţile către care avem deschidere.  

                                                      Gândirea critică şi funcţiile executive, fig.1 

Aşadar, putem deduce că input-ul (ceea ce se întamplă în afara noastră, dar ne afectează direct şi 

imediat; pe scurtă sau lungă durată), generează gânduri, care se transforma în atitudini, în urma 

procesului de analiză critică. Aceste atitudini, fată de situaţia x sau y se transformă în emoţii 

positive sau negative, care ne vor afecta fără doar şi poate. Ȋn cele din urmă se pune problema 

unei alegeri, care să ne conserve şi să ne sporească sănătatea emoţională şi fizică, indiferent de 

factorii externi la care suntem supuşi.  

Ȋnsă formarea acestei atitudini pozitiviste, îndreptată cătrei justeţe şi onestitate, presupune 

investiţie în dezvoltatea personală şi apropierea de origini, natură şi Dumnezeu.  
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Iată câţiva paşi simpli pentru ieşirea dintr-o criza existenţială sau un conflict interior: 

- Realizează că nu esti stăpân pe mai nimic şii că singurul lucru asupra căruia ai control cu 

adevărat este propria gândire. 

- Nu poşi schimba evenimentele însă poti schimba atitudinea cu care te raportezi la ele. 

- Fiecare zi e un cadou de la divinitate. Nu o irosi! 

- Observă oportunităţile. O jumătate de pahar goală nu înseamnă lipsă, ci şansa de a o umple 

cu ceva mai bun decât apa simplă. 

- Fii creativ în perioade de criza. Oamenii sunt înzestraţi cu abiilităţi extraordinare şi corpul 

uman a fost creat să poată supravieţui multor condiţii vitrege. Comfortul lumii în care trăim 

şi iluzia faptului că ni se cuvine tot ceea ce avem a făcut din noi indivizi fragile, controlabili 

şi supusi la panică (atunci când trebuie să ieşim din zona de siguranţă).  

- Reevaluează resursele de care dispui. Cu siguranţă sunt mai multe decât cele pe care le vezi 

acum.  

- Ȋnţelege că a avea rezultate înseamnă a munci. 

- Eşecul este o treaptă către progres.  

- Fii plin de empat! Când îi înţelegi pe cei din jur îţi va fi mai uşor să comunici cu ei fără a 

crea conflicte.  

- Nu lua lucrurile personal. Rişti sa te auto răneşti.  

- Iartă! Sentimentele de supărare şi ranchiună nu te rănesc decât pe tine. Toţi ceilalţi îşi 

continuă viaţa fie că esti supărat sau nu. 

- Iubeşte! Iubirea are o putere incredibil de mare asupra a tot ceea ce atinge.  

- Fă diferenţa dintre dorinţe şi necesităţi. Nu tot ceea îţi doreşti este şi necesar. Ȋn realitate 

avem nevoie de mult mai puţine lucruri decât cele pe care le avem. Restul e marketing.  
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Sigur că lista poate continua, dar dacă vom încerca să luăm în considerare punctele mai sus 

enumerate, vom ajunge la concluzia că putem privi realitatea cu alţi ochi şi că fericirea nu este o 

destinaţie, ci un drum cu suisuri şi coborâşuri. 

Gândirea critică înseamnă a considera toate posibilitaţile în procesul de comprehensiune şi 

analiza a ceea ce se întâmplă în jurul nostru; a evalua situaţia şi a decide care este cea mai buna 

variantă atitudinală de răspuns.  

Tot Carl Jung spune despre fericire că nu ar fi posibilă fără vreo măsură de întuneric. “Cuvântul 

fericire şi-ar pierde din însemnătate, dacă nu ar fi echilibrat de tristeţe.” 

 

Odată ce ne setăm diferit principiile gândirii şi înţelegem că fiinţa interioară este racordată la lumea 

exterioară prin tot ceea ce înseamnă ea, deja începem să înţelegem că realitatea nu se află la ştiri, 

în ziare sau cărţi, în media, vitrine sau la servici, ci în sufletele noastre şi în puterea de a ne modela 

gândirea, de a tria drastic ceea ce ne influienţează stilul de viaţă şi percepţia vieţii în sine.  

  

Adevărul este că în viaţă nu reuşeşte cel puternic sau cel care deţine bunuri, ci cel care se adaptează  

şi care posedă caracteristici cameleonice în termeni de acomodare la nou.  

Aşadar, dacă noua noastră realitate este cea de astăzi, dominată de acest nor cenuşiu al crizei şi al 

pademiei, putem să căutăm să creăm noi activităţi, din care sa ne construim arca pentru a face faţă 

potopului şi în cele din urmă să ne desenăm curcubeul în culorile mulţumirii. 

Activităţile cu copii sunt printre cele mai plăcute. 

Jocul şi joaca nu numai că au un rol terapeutic, 

dar ne şi molipsesc de energie pozitivă de la cei 

mici, care nu au învăţat încă să fie afectaţi de 

lumea externă. De fapt, noi adulţii suntem 

catalizatorul, care face legătura dintre viaţa 

familială şi cea exterioară. Ei, copiii, vor vedea în 

cele din urmă lumea prin ochii noştri.  
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De multe ori, din cauza noastră, a adulţilor, 

copiii îşi pierd copilăria. Ţine de noi să găsim 

bucuria în lucrurile mici şi mulţumirea în 

darurile care ni se dau şi desi nu le putem plăti 

cu nimic, niciodată nu ne-am putea lipsi de ele: 

soarele, aerul, ploaia, fructele care cresc în 

copaci şi toate minunile care se întâmpla în 

natură.  

Dacă noi suntem entuziasmaţi de ceea ce alţii 

trec cu vederea suntem câştigaţi de două ori. 

Statisticele arată că din ce în ce mai mulţi 

oameni se îndreaptă de la zona urbană, 

aglomerată şi “plină de oportunităţi”, către 

zonele rurale unde liniştea nu are preţ. Curentul 

slow living are din ce în ce mai mulţi admiratori 

pe an ce trece şi nu degeaba. Iată că acest stil de 

viaţă pe care parinţii şi bunicii noştri îl aveau cu 

câteva decade în urma, a fost elevat şi 

transformat în noul lux, schimbând paradigma 

socială într-un mod drastic. A deţine o casa şi 

pământ la ţară este o adevarată bogaţie pentru că resursele sunt infinit mai multe decât între cei 

patru pereţi ai unul apartament de la oraş. Conectarea cu natura şi organicul are o influienţă 

extraordinară asupra psihicului uman. Aşadar activităţile în natură sunt mereu binevenite, fie că e 

vorba de o plimbare în natură sau grădinărit împreună cu familia. 
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Citeşte o carte sau zece, pentru a-ţi îmbogăţi sufletul şi organizează-ţi timpul în mod eficient. Un 

organizator sau un jurnal în care să îţi aşterni gândurile şi să notezi programul din fiecare zi poate 

face o diferenţă enormă în materie de lucruri pe care vrem sa le facem şi cele pe care reuşim să le 

ducem la capăt cu adevărat.  

Plimbările în natură, timpul petrecut în familie şi momentele în care facem lucruri constructive, 

vor da o nouă valoare şi însemnătate evenimentelor din viaţa noastră.  

Adevărul este că realitatea este construită social şi oamenii au impus seturi de reguli şi constricţii 

normative sau pe de altă parte au normalizat anumite aspecte cu caracter repetitiv pe care actorii 

sociali au ajuns să le practice de-a lungul generaţiilor. Ȋn cartea “The social construction of 

reality”, sociologii Peter Berger şi Thomas Luckman arată că oamenii şi grupurile interacţionează 

în cadrul unul sistem social de concepte sau reprezentări mintale, creat de-a lungul timpului, care 

în cele din urmă devin habituale, având roluri reciproce jucate de indivizii sociali. Cunoştintele 

oamenilor şi conceptele deţinute sau mai bine zis credinţele generalizate, devin realitatea 

emblematică a unui grup social. Cu alte cuvinte, credinţele şi bagajul de cunoştinţe transmise din 

generaţie către generaţie, instituţionalizate şi care au caracter normativ scris sau verbal, constituie 

realitatea socială în care ne aflam. 

                     

Atitudinea noastră faţă de ceea ce ne înconjoară şi gândurile, care mai târziu prind viaţă prin 

diferite acţiuni au un impact definitoriu asupra copiilor noştri, care îşi construiesc identitatea 

personală şi sociala prin procesul de socializare primară, în primii ani din viaţă. Până la vârsta 

de 6 ani, creierul copilului este incomplet. Este singurul organ din corp care se dezvoltă în sensul 

de întregire funcţională şi structurală. De aceea cel mai mare bagaj de informaţii pe care îl va 

absorbi creierul unui copil se face în primii ani din viaţă şi în special între vârsta de 4-6 ani. 

Construcţia identităţii unui indivit se face fără doar şi poate prin imitaţie şi relaţie, de aceea purtăm 

o dublă responsabilitate ca şi adulţi: faţă de noi şi faţă de tânărul actor social, care se afla în proces 

de învăţare. Cea mai puternică persoană este cea care se poate control ape sine, iar pentru a ne crea 
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propria realitate, obiectivă şi care sa nu depinda de trend-uri, materialism şi evenimente aleatorii 

este nevoie tocmai de acest tip de control al gãndurilor şi direcţionare conştientă a atitudinilor. 

Dacă vă gândiţi să vă ocupaţi timpul cu învăţatul unei limbi străine, aţi făcut alegerea potrivită 

pentru că este ştiinţific demonstrat că persoanele bilingve sau poliglote au o înţelegere mult mai 

vastă a realităţii în care se află, sunt capabili să găsească mult mai uşor soluţionări problemelor şi 

au simţul comun mult mai dezvoltat. Astfel, limbile vorbite joacă un rol extrem de important în 

analiza şi gândirea critică, definirea conceptelor şi obiectivarea realităţii, pentru că “limba este 

capabilă de a transcende realitatea” sau cel puţin ne dă posibilitatea de a vedea situaţiile din 

perspective multiple. Limba şi simbolurile asigură interoperabilitate în procesul de consrucţie a 

realităţii de zi cu zi.  

Atunci când îţi selectezi gândurile în mod conştient şi alegi care sunt emoţiile de care să te laşi 

dominat, îţi restabileşti de fapt calitatea vieţii. Noi alegem care este efectul realităţii asupra noastră 

şi cum îi afectam pe alţii, la rândul nostru.  

Cuvântul are putere creatoare, iar ceea ce gândim ne defineşte. Credinţele noastre ne construiesc 

realitatea, iar lucrurile şi oamenii de care suntem legaţi au putere asupra noastră, funcţionând ca 

un modulator a stării emoţionale. Ȋn cele din urmă realitatea ca şi construct social poate fi obiectivă 

sau subiectivă, dar cert este ca ea devine adevărata sau nu în funcţie de setul de convingerile şi 

atitudinile pe care ni le-am însusit în timpul formării identităţii personale, care desi incepe în primii 

ani din viaţă, este un process ce continua în viaţa adultă. Cu alte cuvinte, şansa la schimbare ne 

aparţine. 

Valeria Georgiana Nabbout, Liban, august 2021 
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                          Prof. univ. dr. Ioan Alexandru Tofan 

Ioan Alexandru Tofan, Prof. univ. dr. la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 

Departamentul de Filosofie. Are ca domenii de interes filosofia germană a secolului al XIX-lea, 

filosofia religiei, filosofia contemporană. Susţine cursuri şi seminarii de Filosofia religiei, Filosofie 

românească, Hermeneutică radicală, Practici ale interpretării. 

În prezent, cercetările sale se îndreaptă asupra experienței spirituale, într-o abordare dublă: 

fizionomică și hermeneutică. Principalele subiecte abordate sunt: teoriile secularizării, abordările 

cognitiviste ale fenomenului religios, experiența religioasă și experiențele cotidiene, religie și 

tehnică, limbajele experienței spirituale, tradițiile spirituale. 

Cele mai noi publicații sunt despre Andrei Scrima și Michel de Certeau. 

A publicat Logica și filozofia religiei. O relectură a prelegerilor hegeliene (2010), City Lights. 

Despre experiență la Walter Benjamin (Humanitas, 2014), Cuvinte, lucruri, imagini. Teorie 

critică la Walter Benjamin și Theodor W. Adorno (2014), Mistică și lume cotidiană. Michel de 

Certeau (Humanitas, 2017 – ebook și 2018 – format tipărit), Omul lăuntric. André Scrima și 

fizionomia experienței spirituale (Humanitas, 2019), André Scrima, un „gentleman creștin“. 

Portret biografic (Humanitas, 2021), precum și numeroase studii în reviste și lucrări de specialitate 

pe teme privind filozofia clasică germană, filozofia religiei, teoria critică sau teoriile secularizării. 
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ANDREI SCRIMA  

(1925, Gheorgheni – 2000, Bucureşti). 

A fost student la Filosofie şi Litere, la Bucureşti (1943-1948), 

iar ȋn ultimii doi ani de Facultate, profesorul Anton Dumitriu, 

de la Catedra de Logică şi Istoria Filosofiei din cadrul 

Universităţii Bucureşti, ȋl ia ca asistent. Datorită profesorului 

Anton Dumitriu, descoperă "Rugul Aprins” de la Mănăstirea 

Antim.   

Organizația culturală ”Rugul Aprins”, denumită și „Grupul de 

la Mănăstirea Antim”, s-a format treptat începând din 1945. 

La baza formării acestei organizații se afla întâlnirea 

vizionarilor Alexandru Teodorescu (alias Sandu Tudor), 

poet, eseist, publicist și Ivan Kulighin (duhovnicul 

mitropolitului Kievului, Simbolistica „Rugului Aprins” 

reprezintă focul etern al credinței care nu se mistuie. Grupul 

reprezenta un nucleu de intelectuali laici și monahi care își 

propunea păstrarea valorilor ortodoxe. Se citeau piese literare, 

texte patristice şi filosofice, sau erau dezbătute chestiuni 

diverse din actualitatea imediată.  

Monah, membru al Grupului de la Antim, arhimandrit al 

Patriarhatului Ecumenic de la Constantinopol, Andrei Scrima 

a fost reprezentant personal al Patriarhului ecumenic 

Athenagoras la Conciliul Vatican II (1963–1965), membru şi 

inspirator, din 1959, al comunităţii monastice ortodoxe de la 

Deir-al-Harf, Liban.  

Studiile sale de filozofie, matematică şi teologie, au fost 

continuate ȋn India, între 1957 şi 1959 este doctorand la 

Benares, cu o teză despre „The Ultimate, its Methodological 

and Epistemological Connotation According to Advaita-  

Vedanta“. Profesor de filozofie şi de ştiinţe religioase la 

Universitatea Catolică Saint-Joseph, Beirut (1968–1989) şi la 

Universitatea Maronită Saint-Esprit, Kaslik, Liban, a fost 

membru al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Religioase şi 

Filozofie a Ştiinţei de la Bruxelles şi Senior Fellow al 

Colegiului Noua Europă – Institut de Studii Avansate, 

Bucureşti.  

https://www.crestinortodox.ro/interviuri/70563-rugul-aprins
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sandu_Tudor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sandu_Tudor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Kiev
https://ro.wikipedia.org/wiki/Monah
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Ţine cursuri (1966-1968) la Centrul de studii dominican 

Le Saulchoir din Franţa (Essonne), unde ȋi are drept 

colegi pe Marie-Dominique Chenu, Yves Congar 

 

Volume publicate în România: Timpul Rugului Aprins 

Maestrul spiritual în tradiţia răsăriteană, cu o prefaţă de 

Andrei Pleşu, Humanitas, 1996, 2000; Comentariu la 

Evanghelia după Ioan (partea a doua), Humanitas, 

2003; Despre isihasm, Humanitas, 2003; Teme 

ecumenice, Humanitas, 2004; Duhul Sfânt şi unitatea 

Bisericii. Jurnal de conciliu, cuvânt înainte de Olivier 

Clément, prefaţă de H.-R. Patapievici, Anastasia, 

2004;  O gândire fără ţărmuri. Lucrările colocviului 

dedicat lui André Scrima, organizat de Colegiul Noua 

Europă – Institut de Studii Avansate şi de Institutul 

Ludwig Boltzmann pentru studiul problemelor religioase 

ale integrării europene (Bucureşti, 24 ianuarie 2004), Humanitas, 2005; Antropologia apofatică, 

Humanitas, 2005; Biserica liturgică, Humanitas, 2005; Comentariu integral la Evanghelia după 

Ioan, Humanitas, 2008; Ortodoxia şi încercarea comunismului, Humanitas, 2008; Experienţa 

spirituală şi limbajele ei, Humanitas, 2008. A trecut la cele veşnice pe 16 august 2000 şi este 

ȋnmormântat la Mănăstirea Cernica. 
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                 Andrei Scrima în Liban 
 

 În toată itineranța sa spectaculoasă (Benares, Paris, Geneva, 

Istanbul, New York, Huston, Roma, Atena, pentru a numi doar 

câteva repere), Părintele Scrima a găsit în Liban un loc în care 

geografia exterioară a devenit cel mai ușor și mai deplin peisajul său 

lăuntric. Copleșitoarea cromatică a Beirutului sau a împrejurimilor 

Mănăstirii Sfântul Gheorghe de la Deir-el-Harf s-a transformat în 

cromatică a căutării lui spirituale, a rugăciunii și a prieteniilor sale. 

Faptul că a petrecut cea mai lungă perioadă a vieții aici, dar mai ales 

faptul că a descoperit-o fulgerător și a părăsit-o, la sfârșit, aproape 

inexplicabil stau mărturie pentru faptul că Libanul nu este un loc al 

inerției interioare, ci unul care i-a lăsat, în timp, răni adânci în suflet; răni de felul celor prin care 

se poate zări, la un moment dat, albastrul adânc al cerului. Un document important și din păcate 

puțin cunoscut îl reprezintă Regulile Mănăstirii Sfântul Gheorghe de la Deir-el-Harf, pe care le 

redactează. Este un text de mare finețe spirituală, un soi de recapitulatio a experienței sale din anii 

respectivi. 

 Reiau aici un fragment despre aceste reguli, dintr-o lucrare apărută mai demult: Ioan 

Alexandru Tofan, Omul lăuntric. André Scrima și fizionomia experienței spirituale (Humanitas, 

București, Humanitas, București, 2019). 

 

Regulile Mănăstirii Sf. Gheorghe de la 

Deir el Harf aprofundează chipul 

monahului, dându-i o dimensiune 

comunitară. André Scrima ajunge în 

Liban după perioada petrecută în India, 

în 1959, devine ieromonah aici și, mai 

mult decât atât, articulează, în acord cu 

canoanele și cu tradiția vie, mai ales, 

viața de obște. Dincolo de aspectele 

„tehnice“ ale regulilor, două elemente 

rețin atenția. În primul rând, respingerea oricărui gest mecanic, nereflectat: totul trebuie făcut, 

spune Părintele, „cu inteligență“ (avec intelligence), prin aceasta înțelegându-se cu atenție și 

orientare a minții câtre taina Duhului ascunsă în lume. Orice lucru trebuie pătruns până la „sensul 

lui profund“, la vederea urcătoare pe care o poate prilejui. În al doilea rând, recunoașterea 

caracterului total al vocației monastice: „În viața omului religios nu există nici o distincție între 

ceea ce este spiritual și ceea ce nu este“. Viața consacrată este una totală, orientată decisiv de 

realizarea tainei adânci a Crucii, de asumarea ei interioară și de transformarea ei în materie a 

propriei vieți. Sfințenia nu se adaugă lumii din afara ei și nu este rezervată realităților „înalte“: ea 

corespunde tocmai intimității lucrurilor, oricare ar fi ele, temeliei lor transcendente.  
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Din acest motiv, călugărul devine și o 

ființă hermeneutică prin excelență. El nu 

produce sensul, ci îl descoperă în adâncuri 

și îi dă o întruchipare vizibilă prin chiar 

ritmul propriei vieți. Rigorile vieții 

monahale, regulile și ascultările care o 

compun au, cum spuneam, doar rolul de a 

disloca opacitatea individuală și de a face 

din acest personaj o oglindire a Cerurilor. 

Legat de acest fapt, Părintele Scrima se 

întreba, în unele fragmente, ce sens poate avea expresia „monahism interior“. Cum altfel este 

monahul, dacă nu o ființă a interiorității, cufundată în centrul ființei sale, acolo unde îl descoperă, 

viu, pe Dumnezeu. Mai degrabă el este cel care „interiorizează“ lumea, viața laică, pentru a o 

integra spiritual în plenitudinea începuturilor ei. El marchează, printre personajele lumii, o 

„tăietură“ profetică, aduce în câmpul familiar al vizibilului realitatea harului și stranietatea 

Cerurilor. Iar regulile cărora li se supune stau sub semnul aceleiași stranietăți: ele nu pot fi înțelese 

istoric, cultural, ci doar ca „depersonalizări“ succesive care fac posibilă mărturisirea.    

 

Texte și variante ale Regulilor, împreună cu alte texte și fragmente valoroase ale Părintelui Scrima 

se găsesc în Arhiva André Scrima, aflată la Colegiul Noua Europă – Institut de Studii Avansate 

din București. În anul 2000, după moartea Părintelui André Scrima, surorile sale, doamnele Doina 

Ilinca și Sînziana Țenu, au decis să încredințeze biblioteca și materialele aflate în locuința 

bucureșteană a părintelui Colegiului Noua Europă, care a creat Fondul André Scrima, compus din 

Bibliotecă și Arhivă. Cea din urmă cuprinde texte finalizate ori în lucru, notițe, extrase și materiale 

bibliografice, documente, o amplă corespondență, extrase din presă.  

Ea s-a îmbogățit de-a lungul anilor datorită cercetărilor doamnei Anca Manolescu, care se ocupă 

de organizarea Arhivei și grație unor donații oferite dedin partea unor prieteni, comunități sau 

instituții cu care Părintele a colaborat: Menil Collection Archives (Houston); profesorul Remo 

Guidieri (Universitatea Paris X, The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, New 

York); părintele Elias Morcos, starețul Mănăstirii Sfântul Gheorghe din Deir-el-Harf (Liban); 

părintele Augustin Dupré La Tour S.J., fost decan al Facultății de Științe Religioase de la , 

Universitatea Catolică Saint-Joseph (Beirut); profesorii Louis Boisset și Jad Hatem de la aceeași 

universitate; părintele Iachint de la Mănăstirea Cernica; părintele Iulian Dancă de la Centrul Sf. 

Petru și Andrei din București; cercetătorii universitari Valentin Cioveie, Bogdan Tătaru-Cazaban, 

subsemnatul și alții.  

Fragmentele citate în scurtul text de mai sus sunt preluate din manuscrisul TNN10, aflat în Arhivă. 

 

Prof.Dr. Ioan Alexandru Tofan 
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                       Simona Poclid  

o nouă dimensiune ȋn literatura română 

O scriitoare tânără, un talent rar, deosebit, uriaş. Mare 

admiratoare şi cititoare ferventă a literaturii clasice, fapt vizibil 

şi ȋn romanele sale, Simona Poclid este consacrată literaturii cu 

fiecare fibră. Pentru ea scrisul este un mod de viață profund, până 

la nivel celular unde sunt implicate energiile cele mai subtile, 

cuvântul este stăpânul adevărului, al misterului şi al tainei. Este 

omul care respiră literatură, simte fiecare cuvânt, ȋl 

interiorizează, lectura şi scrisul sunt hipnotice, acte vitale. De o 

modestie autentică, ȋntr-o lume ȋn care «exteriorul» pare a fi 

foarte căutat şi apreciat, Simona Poclid, este un scriitor profund care marchează literatura română 

contemporană. Ȋn paginile romanelor Simonei Poclid există această triadă a valorii - scriitorul, 

literatura adevărată și arta.  

Cărți publicate: 

Teatru în stomac (Editura Datagroup, 2017) 

Pescarul Nimicului (Editura Eikon, 2019; ediția a II - a, 2021) 

Monștrii cu bot de catifea (Editura Eikon, 2020) 

 

Orient Românesc - Ȋn primul rând, Simona Poclid ȋţi mulţumesc pentru că ai acceptat acest 

interviu pentru revista ORIENT ROMÂNESC, din Liban. Simona Poclid, ce înseamnă 

pentru tine scrisul? Te-ai remarcat pe scena literaturii române contemporane prin trei 

romane scrise cu o măiestrie de profesionist şi maturitate uimitoare pentru vârsta ta. 

Simona Poclid – Vă mulțumesc și eu pentru invitație. A vorbi către celălalt, cu inima descătușată, 

e un lucru rar, dar atât de frumos, ce face ca pântecele iubirii să aibă neîncetat rod. S-a pierdut, din 

nu știu ce motiv, simplitatea întâlnirii dintre oameni, de aceea sunt recunoscătoare șansei oferite… 

de a face din aceste răspunsuri o destăinuire naivă și necesară oricărui om care, tot trăind cu scrisul 

lui, uită că are nevoie de întâlniri.  

Mi-e greu să spun ce-nseamnă scrisul; dus în singurătate, fără a resimți nevoia publicării, fără a ști 

ce se va-ntâmpla cu pruncul de cuvinte prin lume, scrisul este însăși viața; trupul cioplit înăuntrul 

nostru, printre măruntaiele supuse neiertării timpului. Scrisul este și o înfruntare cu moartea. N-

am știut acest lucru până acum ceva vreme… că scriind îți sapi cu bucurie groapa, te-mpaci cu 

vremelnicia, cu boala sau cu durerea, dar nu și cu nedreptățile. Scrisul devine un alt fel de a respira, 

de a lupta pentru frumusețe, de a te clădi în timp. Nu mă refer, deloc, la măreție, la succes… ci la 

lucrurile tainice, duse-n chilia literei pe care, până la publicare, nu le vede niciun alt ochi. Dar 

poate că pe cel care scrie îl vizitează vreodată un Înger, dacă nu chiar Dumnezeu, să vadă ce 
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scrijelește-n rărunchii dimineții, când poate este cel mai (ne)fericit de pe Pământ. Nu știu un 

răspuns complet și definitiv, nu-l voi afla niciodată și nici nu voi suferi din această pricină!  

Orient Românesc - Când ai simțit că literatura este drumul tău în viață? 

Simona Poclid – Nu m-am gândit niciodată că voi scrie, nu visam când eram copil să ajung scriitor, 

dimpotrivă, voiam să fiu medic și, dacă n-aș fi avut o sensibilitate exacerbată, țelul ar fi fost să 

devin chirurg. Climansa (Bunica mea) îmi spunea mereu că mâinile mele au har, că atunci când o 

mângâi, îi trec toate durerile. Credea că-n ele s-a strecurat ceva ceresc și-ar fi destul să ating 

oamenii ca boala să treacă, moartea să se-nspăimânte. Cu înțelepciunea ei binecuvântată, Climansa 

a văzut, singura din familie, că-n mâini era ceva… nu priceperea unui chirurg care taie carnea, ci 

litera și-o dăltuiește până când ajunge la adevărul ei, pe care-l poate povesti mai apoi lumii.  Am 

vrut, rând pe rând, să intru în armată, să fiu profesor, dar am renunțat la toate; am sfârșit fără o 

profesie clară, scriind mereu, știind că ceea ce clădesc în cărți nu este niciodată desăvârșit, dar 

muncit, că reprezintă o etapă, că e un fel de a ajunge la căptușeala lucrurilor. Astăzi scrisul a 

devenit legătura mea cu toți cei pe care i-am pierdut, atât de dureros, de pe Pământ. Nu a fost un 

moment clar, în care mi-am spus că vreau să scriu. Știu de abia acum, după mai mult de 10 ani, că 

vreau să scriu. Cred că în pântecele Mamei mele mi-am scris „opera”. Acum pot dărui lumii doar 

umbra ei.  

Orient Românesc - De la ce pornește scrisul? Cum se declanșează? Există un flash care dă 

tonul, de acolo curge povestea, acolo își au originea atmosfera, personajele, ritmul, starea… 

Simona Poclid – În cazul meu, scrisul pornește de la tot ce este dureros, grotesc, mortuar. Unde 

se aflu durerea, alienarea, sfârșeala, moartea, acolo simt cu adevărat nevoia de a reda, cu fidelitate, 

ceea ce ochii mei aud, pentru că restul lucrurilor și fericirile mi se par futile. Două lucruri sunt 

hotărâtoare: nașterea și moartea; de cele mai multe ori, ambele vin prin durere. La sâmburele 

acestei dureri încerc să ajung; în ea fierb, din punct de vedere literar și uman, pe ea-mi doresc să o 

redau. Nu pot scrie niciodată dacă nu umblu prin spitale, printre bolnavi, dacă nu țin de mână 

oameni care se sfârșesc și nu sufăr cu ei. Nu pot scrie dacă nu văd suferința, căci, în afara ei, niciun 

subiect nu-mi trezește sentimentul datoriei. Voi scrie despre suferință, chiar și dacă pe Pământ ar 

exista numai fericire (ce bine ar fi să se transforme Pământul într-un Paradis).  

Orient Românesc - Viaţa este un mozaic de experienţe şi transformări. Uneori ne povestim 

propriile istorii... Un canto intim şi totodată oratoric al omului care îşi regândeşte existența, 

plină de frământări în freamătul de trăiri. Cât din ce ai scris face parte cu adevărat din viaţa 

ta? 

Simona Poclid – Am topit în scris nu doar ce am trăit, ci și ceea ce am văzut ori despre care am 

auzit. M-am născut într-o familie cu un destin tragic, fapt care, de când eram copil, m-a forțat să 

percep mai adâncit experiențele. Cu toate acestea, chiar dacă în scris am uneori scheletul unor trăiri 

proprii, de la un punct încolo, ficțiunea (mai ales prin intermediul fantasticului și al metaforizării) 

capătă întâietate, astfel încât experiențele proprii ajung să reprezinte o parte infimă. Mă interesează 



 

31 
 

ORIENT ROMANESC 

mult mai mult ca personajele mele să devină chipul unei tipologii, chiar dacă ele par singulare, 

bizare, trunchiate și fără salvare. Chipuri ca ale îndrăgostitului, nebunului, bolnavului, sfântului, 

singuraticului etc. sunt un laborator al sondării. Dedarea pentru interogări fără sfârșit reprezintă 

scopul întregului meu demers literar. Știu că trupul strâmt al vieții nu poate primi adevărul complet, 

dar dacă ne trezim în altă formă, voi avea primele cărămizi. Unii vom construi ziduri, ferestre, 

pentru palate ori cocioabe.  

Orient Românesc - Care sunt autorii care te-au marcat ? 

Simona Poclid – Fără îndoială, Kafka, Shakespeare și Dostoievski. Nu sunt, desigur, singurii 

scriitori imenși ai literaturii, dar pentru mine au reprezentat cele mai fructuoase întâlniri literare și, 

cel mai important, umane. În orice etapă i-aș (re)citi, gândacul minții mele este prins în aceeași 

pânză complicată, țesută în straturi groase. Ies din citirea acestor autori plămădită cu mai mult sens 

și mai multă bucurie pentru privilegiul de a fi viu și de a putea să rezervi timp pentru lectură. Este 

poate de la sine înțeles că pun la socoteală și arhitecturile literare pe care le poți învăța prin 

intermediul operelor lor. Voi pleda întotdeauna pentru rolul covârșitor al literaturii clasice, atât ca 

bucurie literară, cât și ca modalitate de studiu, mai ales pentru cei care își doresc să scrie. Acolo 

sunt învățăturile. Și-n viață.  

Orient Românesc -Ţi-a luat mult timp să-ţi găseşti drumul, genul tău? 

Simona Poclid – Mi-au trebuit mulți, mulți ani ca să pot turna anumite idei în scris, să le edulcorez 

sau să le agonizez, să păstrez sinceritatea primului volum publicat, cât și asumarea stângăciilor. 

Consider că n-am ajuns încă la forma complet distinctă a genului meu și că vocea nu mi s-a 

maturizat pe deplin. Am 28 de ani și pot spune că la această vârstă încă mi se pot ierta greșelile 

literare. Încă experimentez, poate pentru că vreau să amân următoarea etapă care-mi cere mult mai 

mult efort și pentru care, în această etapă a vieții, plină de tragedii personale, nu sunt pregătită.  

Orient Românesc -Teatru ȋn stomac este primul roman publicat ȋn 2017. Cum a fost primită 

această primă carte? 

Simona Poclid – La fel ca și următoarele cărți, nici Teatru în stomac nu s-a bucurat de ceea ce 

astăzi, în lumea literară, se numește succes. Nu a fost o carte îmbrățișată de critici, nici cu tiraje 

epuizate, dar acolo unde a ajuns, știu bine, a adus mângâiere. Pentru mine a fost destul, mai cu 

seamă că, și astăzi, când recitesc pasaje, știu că este cartea mea cea mai stângace, dar și cea mai 

valoroasă pentru că am început să o scriu când aveam 19 ani și nici măcar nu m-am gândit că va 

fi publicată vreodată. Atât cât a putut cutreiera lumea a adus o anumită încredere în numele meu 

ca scriitor, lucru care mi-a permis și m-a încurajat să public din nou. După Teatru în stomac am 

știut că voi scrie toată viața. Când vine vorba de publica o carte nu sunt niciodată sigură, pentru că 

acest lucru mă depășește complet.  
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Orient Românesc - Există lecturi din care nu ieșim nevătămaţi. Acesta este cazul multora 

după ce au citit Monştrii cu bot de catifea. O carte pe care atât critica literară cât şi cititorii 

au elogiat-o. Ce a însemnat pentru tine publicarea acestui roman? Cât timp ai lucrat la el? 

Simona Poclid – Ideea care stă la baza Monștrilor a zăcut în mintea mea timp de trei ani. Chiar 

dacă am scris cartea în jumătate de an și mi-au trebuit alte câteva luni să o finisez, apoi, până în 

ziua de astăzi, să mă îndoiesc de ea, nu ar fi existat niciodată fără experiențele care au forțat 

nașterea ei. În perioada aceea, petreceam mult timp prin spitale, în secțiile de Neurochirurgie și 

Neurologie, ca însoțitor. Vedeam zilnic oameni cu operații grele sau care erau pe moarte. Suferința 

și sfârșitul lor, al tuturor, treceau prin mine. Trăind printre ei, am văzut că fiecare clipă a noastră 

este părelnică. Am scris Monștrii știind că-n orice clipă pot muri. Sau pot păți, ca atâția alții, ceva 

care să mă schimbe pentru totdeauna. Voiam, în fiecare noapte în care puneam capul pe pernă, să-

mi scriu ceva pentru a doua zi, când poate mă voi trezi. Am scris Monștrii pentru mine, în primul 

rând.  

Orient Românesc -Poveștile tale sunt desenate de personaje. Dar cum se formează un 

personaj? 

Simona Poclid – Se ia orice om de pe stradă, flămând, îndurerat, bolnav, singur și murdar. Se 

strânge-n brațele inimii, se visează, apoi se naște într-o metaforă, alegorie. Oricine poate deveni, 

în ochii mei, personaj; mă apropii însă doar de oamenii suferinzi, bolnavi, năpăstuiți. Iau orice 

poveste de viață și o (re) modelez, încercând ca personajele mele, chiar cu alură fantastică, să se 

poarte ca niște oameni obișnuiți. Cred că un personaj se formează prin multă documentare, 

observație. Trăind printre oameni, jucându-i ca și cum ai fi un actor pentru scena străzilor, 

spitalelor, bisericilor, cârciumilor etc., este singura cale, în opinia mea, de a găsi personaje.  
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Orient Românesc -Care sunt calităţile misterioase ale unui scriitor de succes? 

Simona Poclid – Nu știu dacă există vreo rețetă care să funcționeze complet și fără greș, dar cred 

că astăzi contează foarte mult puterea de adaptare și de studiu, capacitatea de a te promova, de a-

ți înlesni prezența în anumite medii literare. Cred că succesul poate fi asigurat de traducerea cărților 

în altă limbă, ca și de susținerea unor critici literari, a editurii și a editorului care se îngrijesc de 

cărțile pe care le publici. Contează foarte mult și puterea financiară pe care o ai, în afara scrisului, 

astfel încât, nemuncind pentru a-ți câștiga o coajă de pâine, să te poți dărui complet studiului și 

scrisului. În marea majoritate a cazurilor, mai ales pentru scriitorii români, nu se întâmplă așa. Ei 

pot avea un loc de muncă (uneori chiar și mai multe), apoi să scrie în timpul liber. Dar chiar și 

acolo unde există geniu, este nevoie de timp îndestulător pentru creație.  

Orient Românesc - Spune-mi te rog, ce nu va exista niciodată în scrisul tău? 

Simona Poclid – Nu va exista niciodată minciună. Nici dorința de a epata. Nu voi scrie lucruri pe 

care nu le voi crede ca fiind onorabile pentru literatură. Sper să pot judeca mereu drept lucrurile 

pe care le așez pe foaie, astfel încât să nu mă îndepărtez de valorile în care cred, chiar dacă unele 

dintre ele sunt (deja) considerate vetuste.   

Orient Românesc - Care este mecanismul de scriere la tine? Faci un plan detaliat, știi finalul 

înainte de a scrie? 

Simona Poclid – Nu îmi fac niciodată schițe pe foaie, dar în minte am mereu o hartă imensă; știu 

în fiecare moment al scrierii traiectoria majoră a romanului, iar anumite personaje episodice ori 

finalitatea scrierii, ca acțiune, sunt secundare. Din punct de vedere al ideilor pe care le valorific în 

scris, chiar dacă las un spațiu generos pentru argumentare și contraargumentare, știu în ce colț se 

vor oploși personajele principale. Niciun personaj construit de mine nu a ajuns la adevăr, cred că 

el nici nu poate fi atins, dar a putut desluși anumite înțelesuri prin ceea ce trăit. Așa cum se întâmplă 

și pentru oamenii reali.   
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Orient Românesc -Cât timp petreci scriind o carte? 

Simona Poclid – Scrisul propriu-zis, pe foaie, este ultima etapă. Prima, și cea mai importantă, este 

reprezentată de găsirea unei idei, coacerea ei, trăirea, dărâmarea și reclădirea acesteia. Pentru 

varianta actuală a Pescarului nimicului, de exemplu, mi-au trebuit șapte ani (vreme-n care am șters 

prima variantă și am rescris-o integral). La finalul acestor ani, căci începusem să o scriu în vremea 

când încă nu finalizasem Teatru în stomac, am știut că pentru ochii mei s-a împlinit și poate porni 

în lume.   

Orient Românesc -Este ușor de publicat? Sau seamănă mai mult cu o cursă de obstacole.  

Simona Poclid – Să publici, în mod avantajos atât pentru carte, cât și pentru tine, ca autor, este cel 

mai complicat lucru (cel puțin pentru mine este). Este greu de întrevăzut acum care va fi parcursul 

culturii și, implicit, literaturii românești, cum va evolua situația pentru scriitorii de toate vârstele, 

ce sprijin se va da celor foarte talentați, în ce fel accentul va cădea asupra calității, deschiderii către 

proiecte naționale și internaționale de anvergură, cât și gradul în care vor fi angrenate în mișcări 

culturale toate vocile pertinente. Cred că publicarea cărții trebuie să fie ultima grijă a scriitorului, 

iar timpul, atât cât are la dispoziție, să fie dat creației. Din păcate, acest lucru nu este posibil, căci 

dacă vrei să devii autor citit, publicarea cere un efort uriaș, constant care necesită cunoștințe de 

PR, comunicare, marketing, publicitate. Care-i cea mai importantă datorie a scriitorului… să scrie 

sau… (?)! 

Orient Românesc - De mai bine de un an trăim ȋntr-o perioadă mai specială, perioada 

pandemiei. Această perioadă te a marcat? Ȋn calitate de om al cuvântului ai descoperit sau 

mai degrabă redescoperit plăcerea tăcerii, plăcerea încetinirii, plăcerea vieții interioare? Ai 

avut un ritm diferit? Cum descrii, cum vezi această perioadă?  

Simona Poclid – Trăiam și înainte de pandemie la fel, fără să călătoresc, fără să fiu vreodată în 

locuri aglomerate. Mereu mi-au plăcut liniștea și singurătatea. Perioada pandemiei însă a fost 

atroce; în familia mea, în mai puțin de jumătate de an, au murit trei oameni iubiți pe care nu i-am 

putut vizita deloc în spital, din cauza restricțiilor. Voi trăi toată viața cu mâhnirea că, înaintea 

morții, nu i-am putut strânge de mână, nu i-am putut vedea, nu mi-am luat rămas bun cum se 

cuvine. Din cauza virusului, a fost o vreme când aveam să-mi pierd și părinții, iar numărul de 

morți, raportat zi de zi, mi-a săpat în carne. Atâta suferință, nesiguranță, doar în războaie cred că 

au mai existat, fapt care m-a făcut să mă-ndoiesc de siguranța lumii în care trăim. S-au dărâmat, 

rând pe rând, sistemul public de sănătate, economia, educația, iar în haosul general creat m-am 

simțit ca-n Eseu despre orbire (Saramago) ori 1984 (Orwell). Voi lega mereu perioada pandemiei 

de cele mai mari tragedii (nu doar personale) și nu știu dacă îmi va fi clar vreodată ce s-a întâmplat 

în lume în această perioadă și care este numărul total al victimelor (atât cele răpuse direct de 

Coronavirus, cât și cele care, cu boli grele, nu au putut fi ajutate). Este o perioadă cumplită, crudă, 

iar urmările ei se vor vedea câțiva ani de acum încolo.    

Orient Românesc - Crezi că literatura va fi influenţată de această perioadă? 
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Simona Poclid – Da. Literatura românească a fost grav afectată; nici înainte cartea nu era cerută 

în spațiul mioritic precum pâinea caldă, dar fără festivaluri și târguri literare, fără lansări față-n 

față, multe edituri medii și mijlocii au ajuns în pragul falimentului, dispărând de pe piața culturală. 

Mulți oameni au rămas fără un loc de muncă și fără salariul lor extrem de mic, dar care-i ajuta să 

supraviețuiască. Pe cine putem învinui? În majoritatea familiilor românești, un membru al familiei 

a murit, îndurând un chin atroce, din cauza virusului. Majoritatea românilor au salarii extrem de 

mici care de abia acoperă nevoile de bază, fapt pentru care bugetul pentru cărți a fost redus sau 

folosit în alte scopuri. Nu există putere de cumpărare, așa cum nu există programe naționale care 

să producă schimbări. În alte țări, de exemplu, tinerii au din partea statutului sume de bani pe care 

le pot investi în diverse produse culturale: cărți, bilete la teatru, operă, film etc. Nu este și cazul 

țării noastre. În contextul pandemic al ultimelor vremuri, românii s-au căznit să aibă cu ce să-și 

cumpere pâine.    

Orient Românesc - De la viață până la moarte, nimic din ceea ce este esențial pentru oameni 

nu este lăsat în afara filosofiei.  Citirea filosofilor înseamnă, de fapt, posibilitatea de a 

descoperi instrumentele pentru a ne gândi la viitorul nostru. Care sunt paginile de filosofie 

care te-au fermecat? 

Simona Poclid – În citirea lucrărilor filosofice sunt încă un cabotin. Îmi este însă drag Platon, mai 

ales prin figura lui Socrate. În aceste clipe de viață, apreciez și mai mult filosofii care-ți țin spatele 

sufletului drept în atât de multă rătăcire și suferință. Socrate este un model pentru a trăi cinstit și 

înflorit, chiar și-n mijlocul iernii. M-am înfruptat, de-a lungul vieții, și dintr-un alt tip de filosofie 

– înțelepciunea Bunicilor. Pe aceasta o prețuiesc cel mai mult, căci de abia puteam vorbi când 

Victor (Bunicul meu) mă învăța despre urâțenia minciunii, a furtului și a trăirii strâmbe. M-au 

învățat, deși ei nu au fost niște oameni școliți, Totul despre iubire, cumințenie și smerenie 

(adevărata smerenie).  
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Orient Românesc - Cum să punem capăt suferinței și să obținem fericirea?  

Simona Poclid – Nu există un capăt al suferinței, dar nici al fericirii, ele se amestecă-n viață și e 

important să le cunoaștem pe ambele, să nu grăbim nici lacrimile, dar nici râsul. Iubirea celorlalți, 

profundă și definitivă, ajutarea lor, când au cea mai nevoie, e un mod de a suferi pentru ceilalți, 

dar și de a fi fericit (deși pare un paradox), așa cum mugurii plesnesc pentru a înflori, iar fructul 

zdrobește trupul florii și scâncește câtă vreme se coace.  

Orient Românesc - Astăzi cartea pierde teren ȋn fata ecranului, astăzi putem vorbi despre 

omul imaginii, dominat de video-cultura, într-un spaţiu social creat și modulat de către homo 

videns, în care vizualitatea și tehnologia prezintă tendinţe hegemonice.… Nu pot să nu te 

ȋntreb care este părerea ta ȋn privinţa relaţia omului cu imaginea. 

Simona Poclid – Ca multor lucruri ale lumii contemporane, i se pot găsi o sumedenie de avantaje, 

dar și reversul acestora. Mi-e teamă doar ca imaginea să nu înlocuiască fragila noastră carne și să 

ne trezim aruncați într-un trup care nu-i al nostru, să începem să regândim întreaga existență și să 

uităm lucrurile simple și firești. Sunt oameni care spun că nu va dispărea niciodată cartea tipărită. 

Eu cred că, într-o sută de ani (poate chiar și mai puțin) lumea nu va mai avea nevoie de nimic 

tipărit. Puterea de stocare este nelimitată. Numai Cerul nu poate încăpea în biți. În rest, toată 

informația de pe pământ poate fi transferată. Cred că, indiferent de mediu, cultura va supraviețui. 

Lumea este deja a generațiilor viitoare, iar ele vor trăi complet diferit față de noi. Sper doar să fie 

mai fericite.    

 Orient Românesc - Care este ultima ta carte citită și apreciată? 

Simona Poclid – Cartea neliniștirii, Pessoa. Este o carte infinită; o poți citi și invers, dinspre sfârșit 

spre început. Pessoa este copleșitor prin gândirea poetică și filosofică, iar pentru mine este un 

prieten bun. Spune, de exemplu, printre altele: „A scrie înseamnă a uita. Literatura e maniera cea 

mai agreabilă de a ignora viața.”  sau ,,Eu exist fără să o știu și voi muri fără să mi-o doresc”.  

Orient Românesc - De ce avem nevoie de literatură? 

Simona Poclid – Ca să ne spălăm inimile, să coborâm precum Faust în miezul infernal al vieții, să 

ne ridicăm deasupra frunții eliberați. Marea literatură este înțesată de idei salvatoare. Nu este creată 

pentru a ne distra ori a pierde vremea de pomană. Marea literatură, cum credea și Cioran despre 

scris, te zguduie. Literatura este o cale de a descoperi frumusețea, bunătatea, demnitatea. Adeseori, 

frumusețea literaturii poate ridica un destin din glod. Cu mine asta a făcut.  

Orient Românesc - Care ar trebui să fie rolul unui scriitor ȋn societatea noastră? 

Simona Poclid – Un poet citit recent, Vladimir Levcev, spunea într-un manifest că arta trebuie să 

râdă, să facă dragoste, fapt care m-a făcut să mă gândesc că scriitorul trebuie să știe să râdă, dar să 

și plângă. Scriitorul trebuie, atât cât îi este posibil într-o viață de om, să-i ajute pe alții să știe că 

nu sunt singuri în suferințele lor. Trebuie să poată ține măcar un singur om de mână când plânge. 

Dacă face asta, cred că orice chin existențial merită osteneala.  
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Orient Românesc - Care este motto-ul tău ȋn viaţă? 

Simona Poclid – Nu am avut niciodată un motto, dar e o zicere  a lui Pessoa pe care n-o voi uita: 

„[…] viața este un han unde trebuie să aștept până când sosește diligența abisului”. Mă întreb doar, 

când va sosi această diligență, voi râde sau voi plânge? Plângem sau râdem când mergem în abis?  

Orient Românesc - Simona Poclid ȋţi mulţumim pentru timpul acordat şi, de ce nu, te aşteptăm la 

o lansare de carte la Beirut. Mii de mulţumiri. Felicitări şi mult succes mai departe. 

Simona Poclid – Vă mulțumesc întreg și eu. Să se ivească și ocazia de a lansa o carte în lume, să 

ajung la Beirut. Până atunci, distanțele, toate, chiar și între vii și morți, pot dispărea prin cuvânt. E 

vraja din care s-a făcut și lumea! 
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SIMONA POCLID, Pescarul nimicului                                                    Prefaţă & Capitolul 1 

 

                          

   Simona Poclid vine în literatură cu o sensibilitate atavică ce 

poartă în sine fricile și cutremurările vieții primare, precum și 

naivitățile sublime ale sufletului destrupat, care plutește 

iresponsabil spre nimic și își face din risipire un festin. Cred 

că fără această moștenire „sălbatică” a structurii ei sensibile, 

literatura pe care o face nu ar avea nota de autentic și visceral 

care frapează de la un capăt la altul, atât în ce privește structura 

personajelor, cât și la nivelul situațiilor în care evoluează 

acestea. Pentru ea, scrisul este singura sărbătoare, risipirea, 

singurul mod de a se închega.      

   Din atributele acestui atavism, ca dintr-o substanță originară 

în care totul este conținut potențial, fără a fi dezvoltat, 

compune un personaj fără pereche în literatura noastră, 

pescarul nimicului, o figură metafizică și animalică în egală 

măsură, geniu artistic și fiară speriată de lume într-o potrivire 

tensionată ce nu promite nimic fericit sau măcar normal, într-

o viață pe care o ia pur și simplu ca un accident de neînțeles. 

Este un personaj a cărui existență nu poate fi decât legendă, a 

cărui moarte nu poate fi decât exemplară.   

   Cu o structură personală prolixă, produsă de aprehensiunile animalice de nedepășit, geniul 

pescarului se hrănește de fapt din această natură primară. „Povara” animalității i-a ascuțit 

spiritul de observație, simțurile și imaginația, dându-i o capacitate imensă de empatie cu 

oamenii, pe care rafinamentele educației, artificiile civilizării nu fac decât s-o slăbească, iar de 

la un punct încolo chiar s-o reprime.  

   Insolența neomenească cu care pescarul privește rosturile vieții dau veșmânt filosofic acestei 

uluitoare puteri moștenite din animalitate. Geniul și puterea au la modul profund legătură cu 

sensibilitatea primară a animalului – aceasta ar fi viziunea autoarei, cuprinsă în compunerea 

acestui personaj.   Stilul Simonei Poclid nu urmează nicio direcție preexistentă, ci se face sub 

ochii cititorului, scrâșnit, dureros, contorsionat, parcă în căutarea formulei ilicite care să-i 

cuprindă lumea de ambiguități și apocrife pe care nicio desfășurare narativă n-o poate limpezi 

cu adevărat. Intuind poate pretimpuriu țesătura încâlcită a realității, față de care mintea 

scriitoricească nu se poate pune mai presus niciodată, ea menține povestirea pe stratul dens al 

echivocului, lămurind doar atâta cât e nevoie pentru ca situațiile să capete coerență, lăsând 

ascunse sau ignorând detalii a căror necunoaștere conferă personajelor stranietate sau aer 

improbabil.  Autoarea nu mizează pe netezimea expresiei cizelate, care în cele din urmă poate 

deveni o excelență sterilă ce te face previzibil. Scrie tensionat, face ligamente enigmatice, 

noduri din care pornesc sugestii și denotări imposibil de reținut în formule limpezi. Pune 

întrebări simple la care răspunde sibilinic, iar din radiațiile acestor șarade abil aruncate în text 
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împletește capitole narative. Întâmplările, situațiile diegetice relatate sunt dezvăluiri ale unor 

enigme, dramatizări ale unor filosofeme cvasi oculte. Peste lumea desfășurată din scrisul 

Simonei Poclid plutește mereu smogul unui carnaval grotesc, care în cele din urmă devine 

oglindă a lumii.   

Vianu Mureşan  

     

1 Ce înseamnă să mori?  

(Să te naşti împotriva voinţei tale.)  

    

 În vreme ce apa mi se izbește de pulpe și marea se întinde străină înainte, pierzându-și culoarea, 

îmi dau seama că nu mai percep timpul. Unele zile îmi par potrivite pentru a muri. E bine să 

înveți timpuriu că desăvârșirea e doar un regret. Cu cât privești mai des acest adevăr, cu atât îți 

va fi mai lesne să-ți întorci privirea când neadevărurile îți sluțesc clipele.  Aveam 12 ani și, 

pentru prima și ultima dată, tata mi-a mângâiat obrazul, spunându-mi că sunt un „Cocoșel 

afurisit”. Apoi, a scuipat pe covor, mi-a pălmuit obrazul relaxat sub dovada aceea singulară și 

neașteptată de iubire părintească, spunându-mi să pier din ochii lui. Am pierit.   

Multă vreme, obsesiv, nesățios, ca și cum gândurile mi-ar fi fost pline de osânză, m-am întrebat 

ce a vrut tata să spună? Să fi fost afurisit pentru că-i furam ceasul și-i mișcam limbile aiurea, 

iar el nu mai știa niciodată cât timp s-a scurs cu adevărat? Să fi fost afurisit pentru că mă jucam 

în cotețul găinilor și mâncam ouă crude, lingând cu limba interiorul cojii? Să fi fost afurisit 

pentru că mă holbam la țâțele lăptoase ale servitoarei când se apleca? Nu am aflat până acum.   

   Îmi amintesc de tata neîncetat și toate gesturile lui de altădată mi se scurg prin minte, îmi 

pătrund oasele și răsar în carne, trec de ea, sparg pielea și-mi ajung în pori. Îmi pare că respir 

hoitul tinereții tatei și că-l înalț dincolo de grinzile minții mele. Poate pentru că l-am iubit și 

am crezut că el nu m-a iubit niciodată. Nu știu ce a crezut când urlam în brațele doicii, cu buzele 

vineții și cu puțină vomă-n colțul gurii. Ce ar fi putut trăi un bărbat puternic ca el, când a văzut 

că din frăgezimea dragostei pentru frumoasa mea mamă, din trupul ei alb ca marmura, vibrând, 

din obrazul nepătat și liniștea amară, a ieșit în lume o bucată de carne atât de stâlcită și atât de 

neputincioasă?   

Ne putem minți la infinit. Nașterea unui copil este și o tragedie. Femeia, în vreme ce-i șterge 

dosul și îl lasă să-i pârjolească sânul plin de lapte, mișcându-și gingiile slinoase de-a lungul 

areolei, știe că libertatea nu va mai fi niciodată la fel. Pentru bărbat, forțat să asiste înțepenit la 

toată această transformare, cred că viața poate deveni insuportabilă, oricâtă iubire l-ar mâna. 

Suntem carne și dezgust. Mult dezgust, răsturnat în oase, acolo unde adierea îndrăznelii ajunge 

târziu și sinele mai poate doar urla pentru ultima dată.   
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Laptele îmi pare coclit. Îmi amintește de mama îndreptându-se spre moarte, strigând că o doare 

atât de tare, încât ar trebui să-i frângem gâtul. Cred că primii oameni ai lumii puteau doar să 

viseze. Să trăiască ei doi la infinit și să ne lase pe noi în pace. Cu ce naiba le-am greșit?        

Când tata mă vizitează, destul de rar pentru el, prea des pentru mine, se împinge-n baston și 

lovește cu el în podea, anume ca să-l aud, să-l văd, ca și cum așa mi-ar spune cât de nedreaptă 

e neputința lui. O știu și eu prea bine, dar nu pot schimba scârboșenia asta de viață. Și chiar 

dacă aș putea, hazardul ar inventa alte corvezi pentru sufletul meu pătruns până-n măduvă de 

renunțare.      M-am întrebat mereu dacă nu cumva oamenii sunt niște scenarii. Cineva se 

distrează pe seama noastră din prea multă curiozitate, ca-n discuțiile sofiștilor. Ceea ce părea 

adevărat este supus mereu îndoielii și niciodată nu mai ajungi până la capătul înțelegerii. Numai 

că eu nu am răbdare și nici inimă destulă să mă întreb dacă ar trebui să aleg raționamentul cel 

rău sau raționamentul cel bun, să-mi cântăresc fiece clipă și să merg înainte. Ori să stau în 

același loc.   

 Am întâlnit câțiva oameni de-a lungul vieții, dar pentru că nu-i mai văd, mi se pare că au murit. 

La un moment dat al vieții mele, am murit și eu, iar umbra a continuat să trăiască, să se bucure 

și să sufere. Uneori m-am bucurat datorită unor lucruri însemnate, alteori pentru că am avut ce 

să mănânc. Alteori, m-a durut absența iubirii (netrebnică lipsă), ca în alte zile să mă 

nenorocească niște pantofi rupți prin care intrau apa și frigul. Așadar, a fost necesar să învăț că  

fericirea și suferința sunt doar niște cuvinte afurisite.  N-aș fi vrut să fiu om, ci o fiară sau o 

piatră. Bineînțeles, nu știu cum este să fii o fiară sau o piatră, dar îmi pot imagina. Puteam să 

fiu capătul unui cui, de exemplu, ca să sărut carnea făcută zdrențe a vreunui creator, apoi să mă 

răsucesc pentru a-i arăta că păcatul meu este de neiertat. Puteam să fiu primul copac din care 

va crește lemnul crucii răstignirii lumii. Să fiu uscat și ușor, iar lumea să râdă, crezând că 

mergem să legăm Cerul de buzele unei femei ori de călcâiele unui cerșetor. Nu mi-au plăcut 

niciodată dovezile cruzimii umane, astfel încât mi-am permis să schimb tot ce nu era pe gustul 

meu. Nu prea m-a ajutat nici asta.  

Dacă Dumnezeu mă va judeca vreodată, va trebui să mă învinuiască pentru că nu am putut 

stăpâni imaginația pe care mi-a trântit-o în căpățână. Eu nu-l voi contrazice pe Dumnezeu, dar 

îl voi privi într-un fel din care să înțeleagă că știu că-i este teamă. Firește, și tu, și eu, știm că 

lui Dumnezeu nu-i poate fi teamă, dar eu voi fi dârz și curajos, chiar și la final. Dacă va avea 

niscaiva răbdare, îi voi cere să-mi asculte pledoaria. Vreau să-mi închipui că judecata finală se 

duce într-un proces democratic.   

 „Inculpatul este rugat să se ridice și să stea cu fața spre jurați!” Firește, Doamne, uite, stau 

drept, nu mă dărâmă vântul îndoielii și trebuie să fii naiv dacă-ți spui că, după orice mic sfârșit, 

omului îi mai pasă de vreun lucru. Iar dacă îi pasă lui, cum îți pasă ție? Și dacă îți pasă ție, de 

ce ar trebui să-i mai pese lui? Și dacă ne pasă nouă, n-am ajuns la capătul posibilităților 

efemere? Pe mine veșnicia nu mă poate ademeni. Să fii fericit pentru totdeauna sau să suferi 

necontenit nu sunt niște posibilități care să mă înduioșeze sau să mă sperie. Mi se pare că dacă 

ești fericit mereu, te poți sătura, iar dacă suferi la infinit, te obișnuiești. În schimb, viața este un 
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iad amestecat cu raiul. Cred că suntem mereu tații noștri, mamele noastre și ne tot 

repetăm.Toate aceste considerații schiloade sunt rodul puținei mele înțelegeri, dar, odată sărit 

pârleazul spre moarte, voi putea fi orice sau voi putea renunța. Voi putea fi chiar Dumnezeu. 

Când eram copil, îmi plăcea să alerg pe holuri și să strig: Eu sunt Dumnezeu! Eu sunt 

Dumnezeu!    Zvalva mă strigă.  Este o femeie înaltă, cu sâni parcă osoși. Mă privește întruna 

ca și cum ar vrea să-mi crape țeasta și să scotocească prin gândurile mele. Nu înțelege niciodată 

de ce un om nu vrea să fie fericit. Mă privește pe sub dosul palmei, îmi măsoară fruntea cu 

gura, o întoarce și mă pune să-i citesc una dintre poeziile mele. Mi se pare că răgușesc când 

gura ei se cască puțin, așteptând să-i citesc. Nu pot spune cu certitudine dacă este sau nu o 

femeie sensibilă. Nici nu știu dacă în mintea ei se prăbușește vreo cărămidă când îi citesc ori îi 

vorbesc, dar are o pată în ochiul stâng, ca și cum niște lână i s-ar strecura în măruntaie, întreaga 

ființă i s-ar opri și ea ar deveni o altă ureche de-a mea, cea de-a treia ureche, ascultându-mă. 

Mereu mă privește ca un foc mocnind, ca și cum ar mai avea ceva să-mi spună, dar pași 

nenumărați o îndreaptă spre tăcere.    

   Casa noastră stă înclinată pe un deal din colțul mării. Vântul bate din toate părțile. Drumul 

către primul sat este îngust și, de multe ori, nisipul îl astupă. Singura și schiloada legătură cu 

ceilalți atârnă de acest drum pe care-l visez mereu astupat cu pietre. N-aș putea trăi fără să-mi 

public cele câteva editoriale lunare, dar aș putea scrie mai multă poezie.  

    Nu mă întrebați dacă se poate trăi din această muncă făcută pentru orice lume, numai pentru 

asta nu, căci nu știu să vă răspund. Știu doar că, între nenorocirile măcinătoare ale firii și dorința 

de eliberare, se află un hău prea căscat, forțându-te să crezi că, dacă reziști la suprafața 

lucrurilor, ca un trup care nu se scufundă, ci plutește, totul se va așeza.   

Avem două dormitoare mari, biroul meu, camera de zi, podul plin de nimicuri, cele două 

bucătării și baia. Eu îmi spăl trupul în mare, în timp ce Zvalva se îmbăiază îmbrăcată. Rămâne-

n furoul translucid, curat, parfumat și se adâncește în cada plină cu apă. Machiajul curs îi 

mânjește fața, iar trupul răscolit de fiorul plăcut al apei cu spumă pare să râdă.  Adeseori mă 

pot abține să o fac a mea într-un astfel de moment. Alteori rămân în liniștea umbroasă și o 

privesc din prag, stând pe vârfuri. Mereu mă aștept să fie o fetiță răzgâiată și nu femeia aliniată, 

trecută de 30 de ani. Aștept să mă gonească, să-mi spună că mă prostesc, dar nu. Ea își spală 

în continuare trupul și tace. Își leagănă capul în stânga și-n dreapta, întrebându-mă dacă mă 

gândesc la o femeie. Da, mă gândesc, la mai multe, îi răspund eu franc, iar ea se încruntă. 

Spune-mi, începe ea să-mi vorbească, cu tot trupul întors spre mine, chiar ai nevoie să te 

îndrăgostești de toate femeile acestea pentru a scrie?  Nu, nu am nevoie de ele ca să scriu, îi 

răspund dintr-o răsuflare. Am nevoie de ele ca să-mi stârnească dorința, căci, altfel, nu aș vrea 

să mă apropii de nicio muiere, nici măcar de tine. Vrei să iubești bărbații, mă întreabă ea, deși 

se folosește aparent de interogație, ca să mă sfredelească. Oh, haide, știu că unii dintre voi, 

artiștii, le considerați pe femei niște mâțe inutile, care ar face mult mai bine omenirii să stea 

cât mai departe de cei ca voi. Ce să spun! Voi, aleșii, unșii cu mir, care nu aveți nevoi precum 

ceilalți!   
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În vreme ce-mi spune toate aceste lucruri, pe care mi le reamintește mereu, nu mă privește. 

Când nu mă privește, cred că nu mă mai iubește. Dacă nu m-ar mai iubi, aș urî-o, căci aș crede 

că însemn mai puțin decât atunci când m-a ales. Apoi, pentru a mă apăra, cred că m-aș minți 

că sunt ceva mult prea înalt pentru ea. Nu cred că o iubesc. Nu am iubit vreodată pe cineva 

până la capăt. Mereu am fost prins între reverie și real, dar bănuiesc că aceasta este una dintre 

problemele universale ale celor ca mine.   

Nu am mai vorbit de câteva luni cu niciun om. Nici măcar nu am scris vreo scrisoare, lăsând-

o pe Zvalva să se ocupe de tot. Într-o descriere care unora li s-ar părea corectă, m-am ascuns 

după fusta ei și am lăsat-o să se descurce. Eu sunt, cum ar spune orice scriitor prost, care nu 

reușește să scrie sau să publice, în căutarea inspirației. Despre inspirație s-au scris multe 

lozinci cu care sunt de acord. Cum nu mi se potrivește rolul de apărător al vreunei idei, căci  

m-am dedat iremediabil îndoielii, mărturisesc doar că nimic din ce mai scriu nu mă mulțumește. 

Visez adeseori ce ar trebui scris, dar amintindu-mi tot ceea ce s-a spus deja ori am vociferat 

chiar și eu, îmi dau seama că este inutil și renunț.   

 

Simona Poclid 
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                Arborele lui Porfir 

Exista un arbore care nu corespunde unei specii 

particulare cunoscute. Numele său este arbor 

porphiriana, arborele lui Porfir, care ar putea sugera, 

dacă ne gândim la etimologie, că ar fi vorba despre un 

arbore roşu, purpuriu sau piatra roşie de origine 

vulcanică numită "porfir". 

Ȋn realitate este vorba despre despre un arbore al 

cunoaşterii, atribuit unui filosof sirian din antichitate 

(libanez dacă trăia ȋn zilele noastre). Porfir, numele 

original Malchus, (născut ȋn 234, Tyr – Liban decedat 

ȋn 305, Roma) a fost un filosof neo-platonic, iar 

arborele său este unul al cunoaşterii, epistemologic. 

Acesta funcţionează după un sistem ierarhic, 

caracteristic fiecărui arbore: rădăcini, trunchi, ramuri, 

crengi, frunze…Numele sirian original al lui Porfir 

(care înseamnă „rege”) a fost elenizat la Atena de 

Cassius Longinus, profesorul său de retorică (noul 

nume care înseamnă „purpuriu imperial”, o aluzie la 

„rege”). Porfir a studiat filosofia ȋn perioada 263–268. 

El a extins ideile celor din categoriile lui Aristotel, le-

a organizat într-un mod care arată ca trunchiul unui 

copac. Trei coloane de cuvinte: prima împarte în două 

părți genul și specia, care apar dintr-un gen suprem 

numit substanță. Porfir nu a folosit niciodată forma 

unui copac în opera sa originală, nici textul său nu s-a 

referit la nici un fel de desen.  

Cu toate acestea, în timpul Renașterii autorii care și-au 

modelat textele au inclus graficul ca o reprezentare a 

acestora. În plus, arborele lui Porfir este primul pom al 

cunoașterii din istoria omenirii, despre care există o 

înregistrare scrisă. Ideile lui Porfir se bazează pe un 

sistem comun care a fost folosit în vremurile 

medievale pentru a defini existența umană și toate 

entitățile care sunt pe planetă. 

Arborele lui Porfir clasifică organismele vii în funcție de compoziția lor. Puteți clasifica oameni, 

animale sau orice plante, rocă sau element. Toate acestea se fac prin definirea entității pe baza 

substanței sale. În acest sens, substanța este ceea ce face sau face entitatea să studieze. De exemplu, 

https://delphipages.live/link?to=rhetoric&lang=ro&alt=https://www.britannica.com/topic/rhetoric&source=porphyry-syrian-philosopher
https://delphipages.live/link?to=philosophy&lang=ro&alt=https://www.britannica.com/topic/philosophy&source=porphyry-syrian-philosopher
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o persoană este rațională, muritoare, sensibilă, animată 

și corporală, în funcție de substanța sa. Aceste idei au 

fost ridicate de Porfir și având în vedere natura lor, li 

s-au dat o formă de diagramă arborescentă. Pe scurt, 

arborele Porfir servește la identificarea vizuală a 

compoziției substanțelor și obiectelor fără a se baza pe 

un sistem scris complex. 

Acest arbore a mai fost numit – scala praedicamentalis- 

sau scara predicţiei, a previziunii. În manualele 

medievale, „Arborele porfiric” a ilustrat clasificarea 

logică a substanței. Arborele porfiric este un dispozitiv 

clasic pentru ilustrarea a ceea ce se mai numește și 

„scară a ființei”.  În schema generală, sunt utilizate trei 

concepte fundamentale - gen, specie și individ. Există 

o gradare de la cel mai generic la cel mai concret.  

Clasificarea filosofului a fost un avans decisiv în două sensuri: ȋn primul rând, a fost prevăzută o 

viziune nominalistă asupra realității, ȋn al doilea rând, clasificarea lor a servit ca model de referință 

pentru diviziunile taxonomice ale naturaliștilor. Cu clasificarea sa a tot ceea ce există, Porfir a 

făcut o reinterpretare a lui Platon și Aristotel. De la început și-a adoptat viziunea generală și într-

un mod special ideea de substanță. Apoi și-a adoptat viziunea asupra categoriilor și le-a aplicat 

noțiunii de substanță. 

Fiecare substanță este împărțită în două categorii: compusă și simplă. Substanțele compuse se 

referă la un corp, care este împărțit în două subcategorii: animat și neînsuflețit. Corpurile animate 

sunt la rândul lor subdivizate în două: sensibile și insensibile. Un corp sensibil ar fi cel al unui 

animal. La ultimul nivel al copacului, animalele sunt clasificate în două categorii: rațional și 

irațional. Arborele lui Porfir este un sistem de clasificare bazat pe dihotomii (unul are sau nu are 

o proprietate) și pe logica de tip aristotelic. În acest fel, omul este definit ca un animal rațional. 

Acest model se bazează pe o relație de subordonare.   

Cu alte cuvinte, un individ concret implică o serie de concepte 

logice care îl definesc, întrucât este o ființă rațională, un animal, o 

ființă simțitoare, animată, vie și compusă. Și toate aceste categorii 

sunt integrate în ideea originală de substanță.  Toată cunoştinţa 

noastră este construită pe baza acestui model arborescent, care 

inventariază şi clasifică realul.  

Dar, cunoştinţele noastre evoluează, iar arborele lui Porfir este 

marginalizat astăzi, de un alt tip de structură epistemologică, după 

« Tree of life » ȋn loc de « Web of live » unde structura dominantă este cea a rizomului care explică 

viaţa creierului nostru, plasticitatea funcţionării neuronilor cât şi cea a găurilor negre şi a galaxiilor. 
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Mai multe rădăcini, trunchiuri, crengi, frunze, aşa 

cum indică cuvântul grec rhizoma, care ȋnseamnă 

tufă de rădăcini, un model descriptiv şi 

epistemologic ȋn care organizarea elementelor nu 

urmează o linie de subordonare ierarhică – cu o bază 

sau o rădăcină care se situează la originea mai multor 

branşe, ca ȋn modelul piramidal al Arborelui lui 

Porfir, ci urmează procesul rizomatic (după imaginea 

proliferării bambusului, irisului sau ghimbirului) care implică un model orizontal şi 

multidirecţional după care fiecare element poate afecta sau infuenţa pe altul.  

Acesta este modelul pe care filosoful Gilles Deleuze l-a scos ȋn evidenţă, de exemplu ȋn cazul 

internetului sau ȋn modurile de comunicaţie ȋn reţea. Rizomul este mobil, suplu, proliferant 

autonom, ductil, labil. Modelul rizomului ignoră modelului lui Porfir şi este foarte utilizat astăzi 

pentru a gândi noile modele de comunicare, de guvernare sau de muncă ȋntr-o firmă, companie.  

"Nu fiți unul sau mai mulți, fiți multiplicități! Faceți linia și niciodată punctul!" Rizomul este o 

sărbătoare a gândirii în rețea, este transversal, întins și nomad, spre deosebire de rădăcină, unic și 

sedentar. Cum ne poate ajuta rizomul să ne gândim la lume? 

Principiile gândirii rizomatice 

Filosoful Gilles Deleuze si psihanalistul Félix Guattari au folosit metafora botanică a rizomului 

pentru a descrie un alt mod de gândire, diferită de gândirea logică de tip arborescent. Gândirea 

rizomatică este una a actiunii pragmatice, a minţii care nu stă pe loc, a mişcărilor transversale, care 

taie imensităţi şi irumpe ȋn mai multe direcţii simultan.  

Este acel tip de gândire ce permite transdisciplinaritatea, 

conectareadomeniilor diferite, adăugarea unor noi 

perspective, pornind nu dintr-un punct, ci de la percepţie, 

imagine şi reprezentare, concept, şi care dezvoltă ritmuri şi 

accelerări, intensităţi şi modulări. 

Atunci când ȋnvăţăm, când vrem să ȋnţelegem ceva sau când 

ne aflăm ȋntr-un proces de creaţie punem ȋn funcţiune 

memoria, facem scheme şi tatonăm semnificaţii. Construim 

hărţi, modele ale conexiunilor pe care le putem face, iar ȋn 

desfăşurarea gândirii noastre ne ȋntindem, ca şi o plantă 

rizomatică, oricât ne permite mediul nostru (resursele, 

contextele, dialogurile ȋn care suntem angrenaţi) sau 

posibilitatile noastre de expandare a acestui mediu. 
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În filozofie, pe de altă parte, noțiunea de rizom a fost dezvoltată 

de Félix Guattari și Gilles Deleuze pentru a numi un model 

epistemologic în care toate elementele sunt în măsură să-i 

influențeze pe ceilalți. Au prezentat-o în lucrarea teoretică 

intitulată „ Capitalismul și schizofrenia”, publicată în două 

volume: „ Anti-Edipo ”, în 1972; « Mii de platouri », în 1980. 

Modelul rizomului descrie elemente care nu sunt supuse 

subordonării ierarhice ; dimpotrivă, poziția reciprocă a două sau 

mai multe elemente nu contează. Cu alte cuvinte, nu are un centru , 

ceva care l-a făcut foarte atrăgător pentru semiotică, teoria 

comunicării și filozofia științei și a societății din timpul său. 

Numele se referă la noțiunea de botanică explicată la începutul 

articolului, deoarece la aceste plante lăstarii lor pot genera ramificații oriunde sau pot deveni 

tubercul sau bulb, indiferent de poziția lor în structură. Aceste caracteristici servesc la explicarea 

sistemului cognitiv în care nu există puncte centrale, adică enunțuri sau propuneri 

de importanță mai mare decât celelalte și care sunt susținute de procese stricte de logică sau 

categorii rigide. 

Gândirea rizomatică versus gândirea arborescentă - un fel de victorie a jazzului asupre muzicii 

clasice … 

Dr. Ali Cheaito, Lille, France 
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Ioan Grigorescu (n. 20 octombrie 1930, Ploiești – d. 26 martie 2011, Ploiești) a fost un 

cineast, prozator și publicist român, partea cea mai semnificativă a operei sale constituind-o 

volumele de publicistică și reportaje. A fost realizatorul (imagine și text) al uneia dintre cele mai 

longevive emisiuni de televiziune „Spectacolul lumii”; a scris scenarii și comentarii de film 

documentar și de ficțiune. 

A fost corespondent de presă în Polonia între anii 1956-1958, timp în care a învățat limba 

poloneză și i s-a născut un fiu la Varșovia. Este trimis apoi ca bursier UNESCO la Institutul 

Superior de Jurnalistică din Strasbourg (1959). Ioan Grigorescu a fost unul dintre cei mai cunoscuți 

corespondenți de presă. A publicat 15 volume de proză și reportaje de călătorie – între care “Zigzag 

pe Mapamond”,”Paradisul murdar”, “Dilema americană”, “Al 5-lea punct cardinal”. De 

asemenea, a scris 20 de scenarii pentru filme artistice de lung-metraj. El este cunoscut în special 

ca autor al serialului TV “Spectacolul lumii”, cu peste 400 de episoade, filmate în peste 50 de țări. 

Spectacolul lumii a reprezentat o realizare poate unică în lume, un singur om, în calitate de 

scenarist, operator, realizator, reporter-comentator, a creat un serial documentar demn de case  mai 

mari precum Discovery sau National Geographic. 

După Revoluție a filmat 37 episoade în perioada 1993-1994 și 222 de episoade în perioada 1999-

2005. De asemenea, a fost și scenarist-comentator al serialului “România optimistă” (2005-2007). 

Pentru activitatea sa în calitate de realizator de filme documentare, a fost distins cu "Premiul 

Academiei Române pentru Arta Spectacolului” (2000), cu “Premiul special” și “Trofeul Breslei” 

– acordat de Uniunea Cineaștilor. A avut titlul de Luptător al Revoluției din 1989. A îndeplinit în 

perioada 15 martie 1993 - 15 octombrie 1998 funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar 

al României în Republica Polonă. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/20_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1930
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ploie%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/26_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/2011
https://ro.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://ro.wikipedia.org/wiki/1956
https://ro.wikipedia.org/wiki/1958
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_polonez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_polonez%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Var%C8%99ovia
https://ro.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://ro.wikipedia.org/wiki/Strasbourg
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Spectacolul_lumii&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_din_decembrie_1989
https://ro.wikipedia.org/wiki/1989
https://ro.wikipedia.org/wiki/15_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1993
https://ro.wikipedia.org/wiki/Misiuni_diplomatice_ale_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Polon%C4%83
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Despre misiunea sa în viață Ioan Grigorescu a scris: 

„Am ales să merg pe calea cunoașterii și a apropierii. Asta mi-a dat 

mai mari satisfacții, pentru că nu am făcut niciodată drumuri pentru 

a căuta in pubelele țării pe care le-am văzut, ci din contră, să duc 

acolo ce avem noi mai bun și să luăm de la ei ce au mai bun. (...) 

Sacrificiile mele au fost deseori o renunțare. Nu m-am plâns 

niciodată de cantitatea de muncă pe care a trebuit să o fac. 

Sacrificiile mele sunt nesemnificative, dar sunt enorme pentru mine, 

pentru că mă simt prea îndatorat și mă intreb când au trecut 77 de 

ani. Cifra asta mă miră, mă uluiește și mă întreb ce mai pot face de 

acum incolo. Nu sunt obsedat de perenitatea numelui. Sunt foarte 

bucuros că stau pe Strada Nicolae Grigorescu în satul Izvorani și 

asta am tradus-o prin Izvorul Anilor. Aștept valul care să vină peste 

mine, dar nu paralizat de frică. Până în ultima clipă voi fi cu ochii pe aparatul de filmat și cu ceva 

de scris în mână. Am un jurnal care durează de 50 de ani, e adevărat, cam sporadic. Nu știu ce se 

va întâmpla cu el... e foarte interesant că multe file din el sunt coli de hârtie din tot felul de colțuri 

ale lumii.” 

Ioan Grigorescu 
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GEORGE ENESCU 

140 ani de la naşterea marelui compozitor român 

  

George Enescu (n. 19 august 1881, Liveni Botoșani, România – d. 4 mai 1955,Paris, Franța) a 

fost compozitor, violonist, pianist, dirijor şi pedagog, personalitate artistică de geniu a secolului al 

XX-lea. Este cunoscut îndeosebi pentru cele două Rapsodii Române, op. 11 (1901-1902), Suita nr. 

1 pentru orchestră, op. 9 (1903), prima sa Simfonie, în Mi bemol, op. 13 (1905) şi Şapte cântece 

pe versuri de Clément Marot, op. 15 (1908).   

Ȋncă de mic copil a visat să ajungă compozitor. La cinci ani, a compus prima sa operă pentru vioară 

şi pian "Ţara românească" şi a început să studieze sub îndrumarea lui Eduard Caudella, profesor 

la Conservatorul din Iaşi, care i-a marcat hotărâtor destinul. George Enescu s-a înscris şi a studiat 

la Conservatorul de Muzică din Viena (1888-1894), cu mari profesori precum Siegmund Bachrich, 

Joseph Hellmesberger jr. (vioară) şi Ludwig Ernst (pian). De la J. Hellmesberger jr., director al 

Operei Curţii de la Viena, a învăţat elementele de bază ale studiului instrumentului şi a deprins 

tradiţia de interpretare a operelor lui Beethoven şi Schubert, dar şi întreaga tehnică a dirijării unei 

orchestre. La doar opt ani debuta ca violonist, iar la 11 ani urca pe scena de concert a sălii 

Bösendorfer din Viena, acompaniat de orchestra Conservatorului. 

Enescu a fost o figură proeminentă în peisajul muzical international. Între anii 1895-1899, a studiat 

la Conservatorul din Paris unde a fost îndrumat de profesorii José White şi Martin-Pierre-Joseph 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Boto%C8%99ani_(interbelic)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
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Marsick la vioară, Jules Massenet şi Gabriel Fauré la 

compoziţie, Ambroise Thomas şi Théodore  Dubois la 

armonie şi André Gédalge la contrapunct. În 1899, la 

absolvirea Conservatorului din Paris, a primit o vioară 

Bernardel, inscripţionată cu numele său. Vioara sa 

preferată a fost totuşi un Guarnieri, fabricată în 1736, 

şi purtând semnătura artistului Giuseppe Guarneri, 

unul dintre cei mai cunoscuţi lutieri italieni. Până la 24 

de ani, între compoziţiile sale simfonice se numărau şi 

cele două ''Rapsodii'' pe teme naţionale româneşti, o 

''Suită de orchestră'', alături de care creaţia sa muzicală 

s-a desăvârşit şi cu alte lucrări pentru orchestră: 

''Simfonia concertantă pentru violoncel şi orchestră'', 

''Simfonia de cameră pentru 12 instrumente soliste'', ''Uvertura pentru concert'', ''Uvertura 

triumfală'', concerte pentru pian şi orchestră, pentru vioară şi orchestră, poemul simfonic ''Vox 

Maris'', trei suite, dintre care se remarcă mai ales cea de-a treia, ''Săteasca''.  

Opera ''Oedip'', tragedie lirică în patru acte, finalizată la 27 aprilie 1931, a fost considerată de 

criticii muzicali drept una dintre capodoperele muzicii dramatice ale secolului al XX-lea. Premiera 

absolută a operei a avut loc la 13 martie 1936, la Palais Garnier din Paris, iar în ţară, la 22 

septembrie 1958, la Opera Română din Bucureşti, sub bagheta lui Constantin Silvestri, în cadrul 

primei ediţii a Festivalului naţional ''George Enescu''. 

George Enescu a fost unul dintre cei mai de seamă dirijori contemporani, sub bagheta sa evoluând 

orchestre renumite din întreaga lume. În a doua parte a vieţii sale, George Enescu s-a dedicat 

pedagogiei. Printre elevii săi amintim nume prestigioase ca Yehudi Menuhin, François Grumiaux, 

Ida Haendel, Cristian Ferras, Dinu Lipatti. 

Yehudi Menuhin, una dintre cele mai proeminente 

personalităţi ale secolului muzical XX. Menuhin s-a 

remarcat prin promovarea, pe plan mondial, a creaţiei 

artistice a lui George Enescu, dar şi prin prietenia 

remarcabilă cu celebrul muzician român, care i-a fost 

nu numai professor, mentor, figură inspiratoare și tată 

spiritual. Enescu a fost membru al unor importante 

instituţii din lume: membru corespondent al Academiei 

de Arte Frumoase din Paris (1929), al Academiei 

''Santa Cecilia'' din Roma (1931), al Institutului francez 

din Paris (1936), al Academiei de Ştiinţe şi Arte din 

Praga (1937); membru titular onorific în Academia 

Română (din 12 august 1948). 
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Stilul muzical Enescu este deosebit de original. El a contribuit cu muzica sa la reabilitarea muzicii 

românești, aducând o anumită noutate datorită cunoștințelor sale muzicale rezultate din tradițiile 

franceze și germanice. Chiar dacă opera lui Enescu acordă un loc de cinste corzilor, singure, în 

număr mic sau pentru orchestra de cameră, ea a confruntat totuși domeniul simfonic, opera și 

formele „științifice”. Melodiile sau partiturile sale cu o rezonanță „folclorică” sunt, de asemenea, 

izbitoare pentru intimitatea lor.  

Limbajul muzical al lui Enescu este clasic, dar ascunde o ductilitate ritmică impresionantă și o 

serie de modalități, cromatice, armonice (sfertul de ton din Sonata sa nr. 3) și declamatoare (în 

Oedip). Universalitatea muzicală și stilistică a lui Enescu tinde, nu spre sincretism, ci spre 

sedimentarea amintirilor culturale europene și orientale. De acolo reiese toată frumusețea sa 

deosebită. Enescu a considerat că muzica sa ar trebui să „facă să vibreze sufletul celui care o 

ascultă”, ȋntâlnim un ton sensibil și foarte personal în fiecare dintre compozițiile sale.  

A publicat 33 de opusuri în timpul vieții sale, dar a lăsat un număr semnificativ de transcripții, 

piese neterminate și, mai presus de toate, a lăsat Rapsodiile care onorează moștenirea muzicală 

românească. 

Orient Românesc 
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                               Festivalul „George Enescu” 

Muzica este o revelație mai mare decât toată înțelepciunea și filosofia. - Ludwig van Beethoven 

Festivalul „George Enescu” este un eveniment muzical românesc de prestigiu international,inițiat 

în anul 1958 în memoria marelui compozitor și violonist român George Enescu. Festivalul a avut 

deschiderea oficială în data de 4 septembrie 1958, la trei ani după moartea lui George Enescu, 

marcând debutul celei mai importante manifestări muzicale internaționale găzduite de România. 

La început, festivalul s-a ținut din trei în trei ani. În anii '80, festivalul și-a pierdut din strălucire, 

după ediția din 1979 având loc neregulat. 

A fost reluat după Revoluția din 1989 (prima dată în 1991), iar prin Hotărârea de Guvern nr. 258 

din 13 martie 2002 privind organizarea din doi în doi ani la București a Festivalului Internațional 

"George Enescu", s-a stabilit actuala ritmicitate a festivalului. 

De-a lungul anilor, la festivalul organizat la Ateneul Român și la Sala Radio, au participat 

orchestre și muzicieni de mare prestigiu, precum Filarmonica din Viena, dirijată de Herbert von 

Karajan, Filarmonica din Stockholm, dirijată de Sergiu Celibidache și Filarmonica din Londra, 

dirijată de Sir John Barbirolli. Alte personalități muzicale mondiale care au participat de-a lungul 

anilor la festival au fost Claudio Arrau, Arthur Rubinstein, David Oistrah, Kurt Masur, Boris 

Berezovski, Antonio Menses, Jose Van Dam, Lawrence Foster. Printre personalitățile din 

România au fost Elena Cernei, David Ohanesian, Nicolae Herlea, Dan Iordăchescu, Ionel 

Pantea, Ludovic Spiess, Viorica Cortez, Eugenia Moldoveanu, Elena Simionescu, Angela 

Gheorghiu, Radu Lupu, Dan Grigore, Ion Kolenberg și alții. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Enescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ateneul_Rom%C3%A2n
https://ro.wikipedia.org/wiki/Filarmonica_din_Viena
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Mari orchestre ale lumii, Muzica Secolului XXI, Concertele de la miezul nopţii şi Recitaluri şi 

concerte camerale sunt cele patru secţiuni ale festivalului, fiecare cu săli de concerte specifice. 

Sala Radio, Ateneul Român (cu cele două săli), Sala Palatului, dar şi sălile Universităţii Naţionale 

de Muzică, precum şi sălile Filarmonicilor din Cluj, Sibiu, Iaşi, Timişoara devin epicentrele unui 

univers muzical unic. Festivalul a fost programat ȋn acest an ȋntre 28 august și 26 septembrie 2021. 

Chiar dacă din cauza pandemiei este un an care necesită măsuri speciale, festivalul prevede cu un 

program artistic excepțional, susținut de 4700 de artiști străini și români, pe o durată record de 4 

săptămâni, 

O istorie din iubire - Festivalul Internațional George Enescu 2021 

Acest an este deosebit - Va fi o ediție care să readucă în viața tuturor bucuria muzicii. Festivalul 

Enescu 2021 va celebra 140 de ani de la nașterea lui George Enescu și de aceea va oferi publicului 

cel mai amplu program de lucrări enesciene din istoria sa, interpretate de artiști și orchestre 

internaționale (un număr de 42), incluzând aici și cele cinci simfonii.  Va fi în egală măsură o ediție 

jubiliară, deoarece Festivalul ajunge în acest an la cea de-a 25-a ediție.  

Orient Românesc 
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            La création artistique 

L’art, qui exprime la vie, est mystérieux comme elle. 

Il échappe, comme elle, à toute formule. Mais le 

besoin de le définir nous poursuit, parce qu’il se mêle 

à toutes les heures de notre existence habituelle pour 

en magnifier les aspects par ses formes les plus 

élevées ou les déshonorer par ses formes les plus 

déchues. L’art a la mission de nous révéler le sens du 

monde. Les historiens, les biologistes, les 

métaphysiciens, les moralistes, tous ceux qui 

demandent à la vie le secret de ses origines et de ses 

fins sont conduits tôt ou tard à rechercher pourquoi 

nous nous retrouvons dans les œuvres qui la 

manifestent.  

Mais ils nous obligent tous à rétrécir notre vision, 

quand nous entrons dans l’immensité mouvante du 

poème que l’homme chante, oublie, recommence à 

chanter et à oublier depuis qu’il est homme, à la 

mesure des cadres trop étroits de la biologie, de la 

métaphysique, de la morale, de l’histoire. Or, le 

sentiment de la beauté est solidaire de toutes ces 

choses à la fois, et sans doute aussi il les domine et 

les entraȋne vers l’unité possible et désirée de toute 

notre action humaine, qu’il est seul à réaliser.  

Ce n’est qu’un écoutant son cœur qu’on peut parler 

de l’art sans l’amoindrir. Nous portons tous en nous 

notre part de vérité, mais nous l’ignorerons nous-

même si nous n’avons pas le désir passionné de la 

rechercher et si nous n’éprouvons aucun 

enthousiasme à la dire.  

Celui qui laisse chanter en lui les voix divines, celui-

là seul, sait respecter le mystère de l’œuvre où il a 

puisé le besoin de faire partager aux autres hommes 

son émoi. Michelet n’a pas trahi les ouvriers 

gothiques ou Michel-Ange, parce que la passion qui 

soulève le vaisseau des cathédrales ou déchaine son 

orage aux voûtes de la Sixtine le dévorait. Baudelaire 

a pénétré jusqu’au foyer central d’où rayonne en 
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force et en lumière l’esprit des héros, parce qu’il est 

un grand poète. Et si les idées de Taine ne sont pas 

mortes avec lui, c’est que sa nature d’artiste dépasse 

sa volonté et que sa  raideur dogmatique est 

débordée sans cesse par le flot toujours renouvelé 

des sensations et des images.  

Il est venu à l’heure où nous apprenions que notre 

propre destinée était liée aux actes de ceux qui nous 

précèdent sur la route et à la structure même de la 

terre où nous sommes nés. Il avait le droit de voir la 

forme de notre pensée sortir du moule de l’histoire. 

« L’art résume la vie. » Il entre en nous avec la force 

de nos sols, avec la couleur de nos ciels, à travers les 

préparations ataviques qui le déterminent, les 

passions et les volontés des hommes qu’il définit. 

Nous employons à l’expression de nos idées les 

matériaux qu’atteint notre regard et que nos mains 

peuvent toucher.  

Il est impossible que Phidias et Rembrandt, le 

sculpteur qui vit dans la lumière du Midi, au milieu 

d’un monde accusé, le peintre qui vit dans la brume 

du Nord, au milieu d’un monde flottant, deux 

hommes que séparent vingt siècles au cours desquels 

l’humanité a vécu, a souffert, a vieilli, se servent des 

mêmes mots… Seulement il est nécessaire que nous 

nous reconnaissions dans Rembrandt comme dans 

Phidias.  

C’est dans notre langage, et seulement notre langage 

qui prend et garde l’apparence de ce qui frappe 

immédiatement nos sens autour de nous. Nous ne 

demanderions à l’art que de nous enseigner l’histoire 

s’il n’était qu’un reflet des sociétés qui passent avec 

l’ombre des nuages sur le sol. Mais il nous raconte 

l’homme, et l’univers à travers lui.  

Il dépasse l’instant, il élargit le lieu de toute la durée, 

de toute la compréhension de l’homme, de toute la 

durée et l’étendue de l’univers. Il fixe l’éternité 

mouvante dans sa forme momentanée.  
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En nous racontant l’homme, c’est nous qu’il nous 

apprend. L’étrange, c’est qu’il soit besoin de nous le 

dire. L’art est l’appel à la communion des hommes. 

Nous nous reconnaissons les uns les autres aux échos 

qu’il éveille en nous, que nous transmettons à d’autres 

que nous par enthousiasme et qui retentissent en action 

vivante dans toute la durée des générations sans parfois 

qu’elles le soupçonnent.  

L’artiste ne peut sentir et dominer son milieu qu’à la 

condition de le prendre comme moyen de création. 

Alors, seulement il nous livre ces réalités permanentes 

que tous les faits et toutes les minutes révèlent à ceux 

qui savent les voir et les vivre. Elles survivent aux 

sociétés humaines comme la masse de la mer aux 

agitations de sa surface.   

L’art est toujours un système de relations, et un 

système synthétique, même l’art primitif qui avoue, 

dans l’accumulation infatigable du détail, la poursuite 

passionnée d’un sentiment essentiel. Toute image, au 

fond, est un résumé symbolique de l’idée que se fait 

l’artiste du monde illimité des sensations et des formes, 

une expression de son désir d’y faire régner l’ordre 

qu’il sait y découvrir.  

L’art a été, dès ses plus humbles origines, la réalisation 

des pressentiments de quelques-uns répondant aux 

besoins de tous. Il a forcé le monde à lui livrer les lois 

qui nous ont permis d’établir progressivement sur le 

monde la royauté de notre esprit.  

Émané de l’humanité, il a révélé à l’humanité sa propre 

intelligence. Il a défini les races, il porte seul le 

témoignage de leur dramatique effort. Si nous voulons 

savoir ce que nous sommes, il faut que nous 

comprenions ce qu’il est. Il est l’initiateur de réalités  

profondes et permet à l’humanité d’introduire en elle et 

autour d’elle la suprême harmonie qui est le but fuyant 

de son effort. La création artistique est une aspiration 

vers ce qui nous manque, un vide intérieur que nous 

cherchons à remplir.    
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Parmi toutes les créations de l’esprit humain, l’art 

possède en effet une situation exceptionnelle. Si nous 

acceptons de le considérer dans ses sommets, il donne à 

la conscience une satisfaction gratuite et parfaite qui 

surpasse son attente et même son espérance.  

Avec l’art on découvre le réel et le divin. L’art déchire le 

voile. Il abolit tous les écrans entre le réel et nous. Il 

interrompt toutes ces réactions trop connues que le réel 

suscite en nous et qui le dissimulent. Il traverse toute 

l’épaisseur des représentations acquises.  

Il nous oblige à retrouver avec les choses un contact 

absolu. On comprend donc bien pourquoi l’art a toujours 

paru une sorte de prestige et même de miracle. Car il 

donne une valeur à des choses qui par elles-mêmes 

semblaient n’en avoir aucune.  

En plus on peut considérer l'art, comme expression du 

divin. Exprimer le beau sans connaitre sans origine, est 

possible pour tout artiste, cependant, connaitre l'origine 

de ce qui est beau et exprimer ce beau à travers l'art est 

la caractéristique de l'artiste ou écrivain croyant.  

C'est pourquoi, Kandinski nous le rappelle: "l'art ne 

reproduit pas le visible, il rend visible". L’art se 

rapproche de la philosophie par la diversité et la 

singularité. L'homme a créé différents types d'art afin 

d'exprimer ses idées, de répondre à ses impulsions ou de 

donner son avis. L’homme a besoin d'art parce qu'il 

a besoin des valeurs que celui-ci incarne: le sens du beau, 

du bien, du sacré. 

Maya Khoury, Beyrouth   

(Tableaux et oeuvres sur papier de l'artiste libanais Wajih Nahle exposés à la Galerie Agnès Thiebault, 

#libaneseart) 



 

58 
 

ORIENT ROMANESC 

                BIEN VIEILLIR  

Primum non nocere - C’est-a-dire une volonté de ne 

pas nuire, d’aider sans chercher à rompre, mais plutôt 

à mieux harmoniser le corps 

Tout vieillit. Tous vieillissent. Le temps fait son œuvre 

et apporte la beauté, le talent, le savoir, le lien, puis 

progressivement, le temps fane cette belle œuvre. Les 

choses s’usent plus qu’elles ne vieillissent. Les vivants 

vieillissent car ils passent par des âges, des paliers, des 

étapes. Et ces étapes les bonifient souvent comme les 

objets peuvent être rodés, mais c'est un état bref. La course du temps nous inquiète et nous plaît. 

Pressés et priant pour en ralentir la marche selon nos envies.  

C’était à une époque où vieillir constituait un accomplissement, une expérience, une appréhension 

particulière du temps. “Mon cœur n’a pas des rides”, s’exclamait Mme de Sévigné. “À mon 

époque, les soins se résumaient au lait d’ânesse, au vinaigre à lavande ou à la fleur de capucine, 

au rouge de craie de Briançon et au blanc de 

ceruse, dont le meilleur était acheminé 

depuis Venise par les preuriers “marchands 

de fards”. 

L’histoire des cosmétiques c’est avant tout 

l’histoire d’un regard, le regard que nous 

portons sur nous-même, le regard que nous 

portons sur les autres. De la Préhistoire à nos jours, ce regard a changé dictant des modes et édictant 

des règles qui tour à tour paraissent obsolètes ou bien au contraire le comble de la modernité. Très 

tôt, l’Homme s’est soucié de son apparence.  

Etre beau est l’apanage de l’adulte. Les rites initiatiques permettant 

de passer de l’adolescence à l’âge adulte sont rudes et nécessitent du 

courage. L’expression « il faut souffrir pour être belle » s’applique à 

la perfection en ces périodes ancestrales. Le tressage des cheveux, la 

réalisation de colliers à base de coquillages ou de produits de 

maquillage à base d’argile constituent des moyens moins 

traumatisants mais tout aussi efficaces pour circonvenir aux critères 

de beauté en vigueur. De l’Homme des cavernes aux grecs antiques, 

si l’obsession de la beauté demeure, les moyens mis en œuvre se 

raffinent. Durant la Renaissance, le Franciscain italien Fra Luca di 

Burgo propose de mettre la beauté en équation. Dans son ouvrage 

“Divine proportion”, il propose un nombre d’or permettant de réaliser 

des formes géométriques qui donnent l’illusion de la perfection.        
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La perfection n’étant pas de ce monde, chacun cherche 

par un moyen ou par un autre à mettre en place les 

artifices qui conduiront à l’illusion de la beauté. Les 

cosmétiques constituent des artifices de choix. La quête 

d’un teint pâle est toujours d’actualité. Les recettes 

abondent. Les rois de France n’échappent pas à la règle. 

Henri III, dont on n’ignore pas la préciosité, redécouvre 

le masque de Poppée et n’hésite pas à en faire usage. 

Les bains de fruits frais font la peau douce…                   

Le XIXe siècle voit les régimes se bousculer.  

Les esprits bouillonnent dans tous les domaines et les cosmétiques se mêlent 

à la vie de tous les jours. Le parfumeur Rimmel met au point une préparation 

pour le maquillage des yeux: le mascara est né. La poudre de riz constitue la 

base de tout l’arsenal féminin. Une préparation à base de cire d’abeille, de 

beurre et de raisin est utilisée pour le maquillage des lèvres. Le bâton de rouge 

à lèvres moderne est en germe. Les premiers instituts de beauté voient le jour, 

Klytia à Paris est l’un des tous premiers. 

Dès nos jours, les seniors font une entrée remarquée dans 

le monde des cosmétiques. Longtemps ciblés avec les 

produits anti âge, les industriels de la cosmétique 

souhaitent aujourd’hui séduire les seniors avec le concept 

de “happy ageing” ou le “bien vieillir ”Comment bien 

vieillir à l’heure où certains scientifiques prédisent que 

l’homme pourrait atteindre l’immortalité d’ici 200 ans.  

La beauté est une notion à la fois subjective et 

universelle. L’utilisation de produit cosmétique 

contribue à la révélation de notre beauté. “Vieillir c’est 

dans la tête”, entendrez-vous ! Mais rattrapés par la 

réalité nous sommes bien obligés de consentir que la 

qualité de notre peau change. La Beauté n'a pas d'âge. 

Or tout porte à croire qu’en Occident vieillir aujourd’hui 

est une malédiction.  La recherche scientifique explore le 

processus de réplication des télomères et les fabriquants de cosmétiques annoncent des miracles 

qui ont pour intercesseurs le collagène, l’acide hyaluronique, les pépins de grenade, le lifting, les 

télomérases et les anti-oxydants. 

Les télomères sont aujourd’hui une piste pour ralentir le vieillissement cellulaire. La cellule, unité 

fonctionnelle minimale du vivant, est un système complexe de mécanismes qui interagissent pour 

mener à bien l’ensemble des fonctions cellulaires. Au cœur de la cellule, les chromosomes forment 
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une encyclopédie contenant toutes les informations 

nécessaires. Ils portent une information précieuse qui 

doit à la fois être lue et utilisée par la cellule, mais aussi 

protégée pour être transmise à l’identique à la 

descendance.  

Mais l’ADN portant cette information est en 

permanence soumis à des stress, sources de dommages 

de nature variée sur l’ADN, notamment des cassures. 

De nombreux mécanismes existent dans les cellules 

afin de réparer le plus fidèlement possible ces dommages et ainsi conserver intacte l’information 

génétique. Les chromosomes linéaires, de par leur linéarité même, possèdent des extrémités 

d’ADN. Ces régions, appelées télomères, sont spécialisées afin de ne pas être reconnues ni réparées 

comme des dommages à l’ADN. Elles permettent ainsi de protéger les chromosomes linéaires 

contre des fusions par leurs extrémités et d’empêcher la dégradation des séquences internes. Donc, 

le télomère est l'extrémité d'un chromosome dans une cellule eucaryote. Il ne code pas pour une 

information précise mais intervient dans la stabilité du chromosome et dans les processus 

de vieillissement cellulaire. Les télomères servent à protéger les chromosomes et participent à 

l'intégrité du patrimoine génétique. 

En 2009, le prix Nobel de médecine a récompensé des 

travaux sur le rôle des télomères et de la télomérase. La 

taille des télomères est un indice de longévité, car 

globalement leur taille diminue au cours 

du vieillissement cellulaire. Le mode de vie (alimentation, 

activité physique...) peut aussi influencer les télomères. 

Dépouillés de leur image de réincarnation moderne du 

mythe de la Parque Atropos, d’horloge biologique 

marquant de façon inéluctable l’épuisement du potentiel de 

vie, les télomères laissent ainsi ouvert l’espoir d’une 

approche thérapeutique réaliste du vieillissement. Aussi les 

antioxydants permettent de protéger notre organisme 

contre les radicaux libres et ainsi, ils permettent la 

prévention de nombreuses maladies. 

C’est comme cela, l’Occident court en arrière vers sa jeunesse perdue, en quête d’antioxydants. Le 

philosophe et académicien Michel Serres, avait compris le sens de notre désarroi face au 

vieillissement, lorsqu’il recommandait un remède imparable pour bien vieillir dans son corps, une 

solution de philosophe, pour une fois, une réponse. À 87 ans, Michel Serres déclarait que vieillir 

était un “allègement” et il classait le nombre de remèdes en trois classes, en trois axes, sur une 

echelle à trois marches, de la plus mauvaise à la solution la plus adéquate.  

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/biologie-adn-notre-duree-vie-serait-elle-predite-telomeres-35928/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/genetique-chromosome-116/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/genetique-eucaryote-144/
https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-vieillissement-il-irreversible-529/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/tech-integrite-1733/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/genetique-genetique-152/
https://www.inserm.fr/thematiques/genetique-genomique-et-bioinformatique/dossiers-d-information/telomeres-et-telomerase
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-changer-mode-vie-inverser-vieillissement-cellulaire-49021/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-physique-15839/
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Le philosophe Michel Serres évoque le vieillissement 

et nous conseille tout d'abord de relire "L'Oreille cassée" 

d'Hergé, qui selon lui, illustre le "bricolage" des 

organismes vivants...et la marque du temps. “Tout le 

monde, je l'espère, a lu "L'Oreille cassée". Il y est 

question d'un fétiche, explique Michel Serres, et ce 

fétiche, on le vole, on le cache, on le cherche, on le 

retrouve, puis il tombe sur le pont d'un bateau et il se 

casse en mille morceaux. Et juste après cet événement, 

il réapparaît tout d'un coup sur son socle au musée 

ethnographique, et dans un état absolument pitoyable, 

reconstruit pièce à pièce, avec des ficelles, des éclisses, 

du fil de fer, du sparadrap, des plaques 

métalliques." Michel Serres nous invite à comparer les 

organismes vivants à la statuette initiale du fétiche. "Nous croyons que les organismes sont plutôt 

du côté de cette statue lisse et parfaite...Il n'en est rien. L'organisme vivant ressemble plutôt au 

fétiche rafistolé. Pourquoi ? Parce que l'évolution est un fleuve à plusieurs lits, et par conséquent, 

chaque organe est différent et disparate.  

Par exemple François Jacob précise Michel Serres, comparait le système nerveux à un ordinateur 

qui est transporté par une brouette..." Et de conclure : "Alors évidemment, quand on est jeune et 

bien portant, on n'a absolument aucune idée de ce bricolage disparate. A ce moment-là, nous nous 

croyons harmonieux et entier, et à mesure que l'on vieillit, le disparate évolutif réapparaît dans sa 

réalité crue et nue, et perdant l'esprit d'équipe, les organes se mettent à jouer à part."   

La plus mauvaise réponse au vieillissement, disait-il qui est aussi la plus répandue et dont l’issue 

et décevante est le recourt à la chirurgie esthétique et aux cosmétiques justement.  La chirurgie 

esthétique n’est pas un sujet facile à évoquer. Beaucoup le considèrent même comme tabou et 

rechignent à en parler. Ceux qui sont pour ont peur de choquer, ceux qui sont contre ont peur de 

froisser. Surtout lorsque la chirurgie esthétique a pour objectif de masquer son âge. J’ai du mal à 

comprendre pourquoi l’on voudrait travestir ainsi la réalité.  

Esthétique, aisthesis en grec, signifie étymologiquement « sensation », « science du sentiment », 

avant d’être plus spécialement « la science du beau » dans la nature et dans l’art. Cela nous 

rapproche peut-être davantage de la vérité, 

évoquant une chirurgie de la sensation de 

soi-même et de la sensation de l’autre, une 

chirurgie de concordance du corps-

représentation de soi, avec le psychisme, 

“idéation” de soi”. Dans ce cadre-là, tous les 

degrés existent entre un geste dit “de 

confort” ou qualifié de « cosmétique » et 

http://fr.tintin.com/albums/show/id/6/page/0/0/l-oreille-cassee
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une intervention de motivation plus forte, plus 

profonde, quête d’harmonisation psychosomatique. 

Mais en aucun cas il ne saurait s’agir de 

“standardisation”.  

Cette chirurgie est en réalité, le plus souvent, le témoin 

d’une quête personnelle d’harmonie psychosomatique, 

de bien-être immédiat, dans une atmosphère que 

certains qualifient de « dionysiaque » mais qui est bien 

souvent un moyen de se positionner dans une société 

qui exige de chacun de nous de renvoyer aux autres une 

image rassurante. En un mot, on est en présence d’un 

phénomène d’esthétisation de la vie, sans doute destiné 

à contrebalancer la perte de valeurs de référence, dans 

un monde où le rêve ne trouve plus toujours sa place. 

La deuxième solution, un peu meilleure en dépit de ses limites consiste à faire de l’exercice 

physique, à mobiliser son corps, à marcher, à courir, à s’assouplir. Enfin, la solution pour Michel 

Serre de loin la meilleure et en prise directe avec l’enjeu véritable du vieillissement est 

intellectuelle. Elle consiste à nous encourager à lire des chose juste “un peu plus difficiles que 

celles que nous pouvons comprendre”, dit-il. 

Parce que nous oublions que ce qui vieillit le plus vite en nous ce sont nos faculté d’adaptation et 

que c’est l’esprit qu’il nous faut garder souple, plastique, vivace face aux changement. Ce que 

Michel Serres mettait en évidence, c’est un leurre qui consiste à croire, qu’acheter quelque chose 

ou appliquer un échantillon nous dispenserait d’une action importante: l’effort. Car œuvrer à la 

compréhension d’un monde en changement permanent, stimuler notre curiosité à l’égard de 

l’inattendu, repose sur un effort, tel qu’oublier de le pratiquer peut faire de nous des vieillards à 

40 ans. ”Un simple effort vous fait rentrer dans un autre monde” dit Michel Serres. Quel monde? 

Un monde qui déplace le cadre de ce qui était jusqu’alors connu et assimilable.  

Car c’est bien la bêtise qui fait vieillir. Et c’est l’intelligence qui 

nous permet de vieillir sans être vieux. En 1699, dans ses 

Résolutions pour quand je vieillirait, l’écrivain Jonathan Swift, lui 

aussi, préconisait un certain nombre de règles pour bien vieillir, 

parmi lesquelles:”Ne pas répéter trop souvent les mêmes histoires 

aux mêmes personnes”.  

“Parler peu et le moins possible de soi-même, ne pas être avare et 

enfin, recommandait-il avec un joyeux brin de malice, une dernière: 

ne pas observer toutes ces règles “De peur de n’en observer aucune” 

(J.Swift) 
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Et vous, qu’en pensez-vous? Je vous conseille 

cherchez la source de joie, profitez de la vie. Tournez-

vous vers votre passé et réfléchissez à tout ce que vous 

avez accompli et soyez-en fier. C’est unanime: 

personne n’aime voir apparaître des cheveux blancs et 

des rides. Pourtant il est impossible de lutter contre le 

temps et les années se suivent inexorablement. 

La jeunesse n’est pas une période de la vie, elle est un 

état d’esprit. On peut vieillir tout en restant jeune. 

Resterez réceptifs à ce qui est beau, bon et grand. 

Réceptifs aux messages de la Nature, des femmes, des 

hommes et de l’Infini.  

Dr. Diana Cheaito Bassim 

Chirurgien spécialiste en chirurgie plastique, réparatrice et esthétique 
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Prin Bucureştiul de altădată 

Despre Bucureștiul interbelic 

Bucureștiul vesel și prosper dintre cele două 

Războaie Mondiale este descris de Graziella 

Doicescu în volumul „Captivantul București 

interbelic”, apărut la Editura Vremea. 

 Mai jos sunt câteva fragmente din volum:  

 

 

Flașnetarii și…biletele de papagal - După-amiezele, dar mai ales duminica și de sărbători, se 

auzeau flașnetarii. Omul ducea flașneta fie agățată de gât și spate, fie pe un cărucior. Flașneta avea 

într-o parte o manivelă, pe care flașnetarul o învârtea ca să înceapă să cânte. Fiecare flașnetă avea 

un cântec special. După melodie, copiii știau ce flașnetar trecea.  

Unii aveau deasupra flașnetei o cutie dreptunghiulară din carton în care, pe două rânduri, erau 

înșirate bilețele. Erau răvașe de noroc. Lângă ele, stătea un papagal micuț, colorat, care, la 

îndemnul flașnetarului, trăgea cu ciocul un bilețel pe care îl dădea celui ce plătise – ca să-și „vadă 

norocul”. 

 

Ursarii - Ursarul era un țigan care trăgea după el un urs legat cu un lanț de un băț, pe care îl ținea 

în mână și cu care dirija mișcările ursului. Un însoțitor, femeie sau copil, avea o tamburină. Când 

se apropia de un grup, ca să-l facă pe urs să se ridice pe picioarele din spate, ursarul îl împungea 

cu bățul și-l încuraja, lălăind un fel de melodie, întovărășit de un fel de tamburină. Ursul începea 

să se rotească în jurul lui în ritmul tamburinei. Și toți copiii dădeau fuga să vadă ursul dansând. 

 

Lampagiii - Bucureștiul, înainte de Primul Război Mondial, era iluminat cu opaițe așezate în 

căsuța felinarului. Lampagiii treceau pe înserat, cu o prăjină care avea o lumânare aprinsă, o 

introduceau cu ajutorul prăjinii prin fereastra de jos și aprindeau opaițul. Dimineața, capătul 

https://adinasperanta6.blogspot.com/2020/11/despre-bucurestiul-interbelic.html
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prăjinii avea un cornet de metal, răsturnat, pe care-l 

puneau deasupra flăcării și o stingeau. Chiar înainte 

de 1920, s-a introdus iluminatul stradal cu gaz aerian.  

Coșarii - Hai coșar, coșar! Așa își anunțau prezența 

pe străzi niște oameni îmbrăcați în negru, cu o tichie 

înaltă pe cap, care duceau pe umăr o frânghie groasă, 

încolăcită de mai multe ori, cu o ghiulea la un capăt. 

Mai duceau și niște perii lungi și nu prea groase.  

Atât ei cât și uneltele lor erau de un negru „tuciuriu”. 

Aceștia erau hornarii sau coșarii. Ei curățau 

funinginea din coșurile caselor, cel puțin de două ori 

pe an. Erau indispensabili! Dacă nu îți curățai la timp 

coșul, funinginea acumulată pe coș, în urma arderii 

lemnelor sau a cărbunilor, putea lua foc și atunci… 

interveneau pompierii de la Radu Vodă! 

 

Cafegiii - Aproape la toate intersecțiile importante găseai un cafegiu. Pe firmele lor scria: cafea, 

năut, alune și tot felul de dulciuri. Cafeaua era de mai multe sortimente, adusă din toate colțurile 

lumii. Majoritatea magazinelor aveau prăjitoare de cafea. Cafeaua proaspăt prăjită era introdusă în 

niște „măcinători”, niște cilindri mari de aramă. Când cafeaua era gata râșnită, se deschidea sertarul 

în care se adunase aceasta. Mirosul pe care-l degaja era amețitor. Nici o cafea, de nici o marcă 

existentă, nu se poate compara cu cafeaua aceea! Cafegiii erau, în marea lor majoritate, armeni. 

 

Castanele coapte - Castane coapte, castane coapte! Asta auzeai când treceai iarna pe bulevarde, 

pe Calea Văcărești. Iernile erau foarte geroase în Bucureștiul anilor ’20-’40.  

Când înotai prin troiene de zăpadă, cu aburi ieșind din gură și cu nasul înghețat, dacă auzeai 

strigătul de „castane coapte”, simțeai că ești salvat! Deasupra unui cazan în care se făcea jar, se 

așeza un grătar. Pe grătar se puneau castane, cu o furculiță lungă, și se rostogoleau pe toate părțile 

să se coacă bine. Mirosul de castane coapte se împrăștia în aer și îl simțeai de departe. 
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Braga - Braga era un lichid cu aspect lăptos, ușor cafeniu, cu un gust dulce-acrișor, care înțepa 

ușor în vârful limbii – o reminiscență otomană la noi, ca și halvaua, halvița, rahatul, bigi-bigi. 

Această băutură răcoritoare se vindea în bragagerii, unde se găseau și celelalte produse enumerate 

mai sus. Existau însă și oameni care își puneau în spate un bidon plin cu bragă și străbăteau străzile, 

piețele, târgurile și iarmaroacele, strigând:A venit bragagiul! Vindem bragă! La pahar sau la halbă! 

Cofetăriile - Cofetăriile din București erau 

renumite pentru prăjiturile și sortimentele 

variate de înghețată. Prăjiturile erau mari și 

ieftine. O bucată costa în jur de 7 lei, la un 

salariu mediu de 6.000-8.000 lei pe lună. La 

cofetăriile „Anghelescu”, se servea Café-

Glacée și Coupe Jack – un fel de cocteil de 

înghețată, cu fructe confiate, puțin coniac și 

frișcă.Erau cofetării mari ca „Nestor”, 

„Athené Palace”, „Capșa” și „Suchard”, 

unde lumea mergea nu numai pentru a mânca 

o prăjitură, ci și pentru a se întâlni cu prietenii – veneau grupuri întregi. De multe ori, când te căuta 

cineva acasă și nu te găsea, știind că ai obiceiul ca, la o anumită oră să te afli la cofetăria „Nestor”, 

te găsea acolo, șezând pe canapelele confortabile, în fața unui café-frapé sau a unui juice.  
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Grădinile de vară - Vara, de exemplu, era greu să reziști tentației și mirosurilor de grătar ce se 

împrăștiau de la grădinile de vară. Chiar și muncitorii, de la fabricile de tăbăcărie, de încălțăminte, 

de la C.F.R. sau de la uzinele din jur, considerau o reală obligație să-și ducă nevasta la o grădină 

din colțul străzii, o dată pe săptămână, la un mic și o bere, sau la o jumătate cu sifon (adică o 

jumătate de litru de vin).Grădinile cele mai căutate, pentru specialitățile lor, erau cele situate pe 

ambele maluri ale Dâmboviței și pe Calea Văcărești, în apropiere de „Abator”. Acestea se 

aprovizionau mereu cu măruntaie, fundulii, mușchiuleți, burtă, pe alese, direct de la sursă – 

abatorul. 

 

Cabaretele - Erau localuri care funcționau după 

ora 10 seara. Aveau o structură deosebită față de 

celelalte restaurante. În salon, erau răspândite 

măsuțe cu scaune, în jurul unui ring de dans, iar 

în dreptul unui perete se găsea un bar, destul de 

mare, cu scaune înalte. În apropierea barului, se 

afla o estradă, pentru orchestră. La intrare, se 

plătea o taxă pentru fiecare, destul de importantă. 

Lumea venea îmbrăcată în toalete de seară. 

Bărbații – în redingotă, smochinguri sau frac, 

femeile – în rochii lungi. […] La bar, pe scaunele înalte, erau „damele de consumație”, care puteau 

fi invitate la dans, să facă conversație și să bea ceva, la bar sau la masă. 

 

Teatrele - Din 1915, repertoriul Teatrului 

Național s-a schimbat, introducându-se piese de 

valoare din literatura universală. Înainte de 1900 

și după, din cauza unui public neavizat, lipsit de 

cultură, era nevoie de un repertoriu ușor, 

amuzant, cu scenete de amor și cu un umor 

grotesc, dramolete lacrimogene. Chiar și acest 

repertoriu trebuia schimbat foarte des.  

O piesă care rezista 15-20 de spectacole era un 

miracol. Publicul venea în număr mic la aceste 

spectacole pe care le numea „comedii”. 

Cinematografele - Spre sfârșitul anilor ’20 și începutul anilor ’30, apariția filmului sonor a 

înmormântat filmul mut, care prevedea existența pe scenă a unui pianist, pe toată durata filmului.  

La început, filmele sonore erau încă stângace, mai păstrau ceva din 

mișcarea sacadată a filmului mut. Dar s-au perfecționat rapid și au 

apărut filme de răsunet; King-Kong, de exemplu, care îngheța sângele 

în vine.Industria de film americană a lansat o serie de actori și actrițe 
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care au cucerit imediat inimile spectatorilor. Se făceau multe filme muzicale, cu cadre somptuoase 

și dansuri deosebite: un șir de 50 de balerini mișcându-se toți deodată, perfect sincronizați, french-

can-can, step și dansatori perfecți, ca Fred Astair, cu partenere pe măsură. 

ADINA VELCEA  - Grecia (sursa: https://www.ziarulmetropolis.ro/dictionar-de-personaje-si-

rasfaturi-in-bucurestiul-interbelic/) 

 

        

        Palatul Casei de Economii şi Consemnaţiuni, București 

Istoria C.E.C. a început în perioada anterioară domniei lui Alexandru Ioan Cuza, cu un prim statut 

al „Casei de păstrare și împrumut” elaborat de economistul Costache Bălcescu și publicat în 1845. 

Modificat după statutul casei de economii din Franța și după cel al Brașovului , înființată în 1835, 

prevedea „înființarea Casei de economii prin abonament privat voluntar în orașul București”. 

Instituția și-a început activitatea în 1865. Între 1877 și 1878, a contribuit la finanțarea Războiului 

de Independență a României, care a constituit o cantitate semnificativă de resurse necesare 

participării la conflict. În plus, până la înființarea sistemului bancar, instituția a acordat credite 

pentru construirea diferitelor proiecte ale administrației publice, cum ar fi școli, spitale sau biserici. 

În ceea ce privește sediul în care a funcționat CEC-ul la început, a fost alocat un mic spațiu într-

un sediu modest al Ministerului de Finanţe. Apoi instituția s-a mutat în hanul Şerban Vodă, 

amplasat pe locul actualei clădiri a Băncii Naţionale.  

Dându-și seama de importanța instituției, Regele Carol I a încurajat ridicarea unui sediu pe măsură. 

S-a decis ca sediul CEC să fie construit pe locul unde se afla mănăstirea şi hanul „Sfântul Ioan cel 

Mare”, care fiind în ruină fusese demolat în 1875. Intersant este faptul că în cimitirul acestei 

mănăstiri a fost îngropat Ienăchiță Văcărescu, autorul primei cărți de gramatică a limbii române 

(1784). CEC-ul ca instițutie a fost înființat în anul 1864 printr-o lege inițiată de către Alexandru 

https://www.ziarulmetropolis.ro/dictionar-de-personaje-si-rasfaturi-in-bucurestiul-interbelic/
https://www.ziarulmetropolis.ro/dictionar-de-personaje-si-rasfaturi-in-bucurestiul-interbelic/
https://adinasperanta6.blogspot.com/2020/11/palatul-casei-de-economii-si.html
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Ioan Cuza. La inceput a funcționat în diverse imobile, după care în anul 1875 s-a început 

construirea unui sediu propriu. Pe locul în care se află azi CEC-ul se găsea atunci biserica Sfântul 

Ioan cel Mare, care a fost demolată pentru a face loc primei construcții. CEC-ul se dezvoltă rapid, 

astfel încât vechiul sediu devine neîncăpător. Se hotărăște demolarea lui și pe același loc s-a 

început construcția actualului sediu, după planurile arhitectului francez Paul Gottereau. Gottereau 

a proiectat, de asemenea, în București Palatul Cotroceni, Biblioteca Centrală Universitară și prima 

versiune a Palatului Regal, distrusă într-un incendiu în 1926. 

Începutul lucrărilor a fost marcat printr-o 

ceremonie care a avut loc la 8 iunie 1897. Printre 

participanți se număra familia regală, membri ai 

guvernului, membri din consiliul de administratie 

CEC și arhitectul Paul Gottereau. Execuția a fost 

realizată sub îndrumarea arhitectului român Ion 

Socolescu. Socolescu este unul dintre cei mai buni 

reprezentanți ai școlii românești de arhitectură 

modern, stilul său caracterizându-se prin claritate și 

monumentalitate. 

Construcția a fost terminată în anul 1900 și de atunci CEC-ul a funcționat în această clădire fără a 

se face alte modificări notabile.Palatul, construit în stil eclectic, se termină cu o cupolă de sticlă și 

metal. Intrarea este încununată de un fronton în semicerc sprijinit de câte o pereche de coloane de 

stil compozit.Cele patru volume de colț, decorate cu frontoane și steme, sunt acoperite de cupole 

în stil renascentist. O cupolă mult mai mare acoperă holul central al edificiului, în care 

funcționează diferite ghișee ale instituției. 

Decorația judicioasă a fațadelor, echilibrul 

volumelor care îl compun fac din acest palat un 

interesant monument de arhitectură a orașului. 

Palatul CEC este una dintre puținele clădiri din 

Bucureşti care nu au fost niciodată reabilitate. 

Desigur, s-au făcut mici lucrări de renovare în 

interior, în unele săli, însă nu s-a intervenit masiv. 

Cu toate astea, arată încă foarte bine și își păstrează 

eleganța de peste 100 de ani. 

Construcția nu a fost afectată nici de cele două 

războaie mondiale (a scăpat de bombardamente), 

nici de cutremurele din 1940 și 1977.Constatând că 

românii întârzie mereu, inclusiv politicienii (din cauza lipsei ceasurilor, se pare), Regele Carol I a 

decis ca orice clădire importantă pe care o va construi să fie prevăzută cu câte un ceas. În plus, 

Carol I avea obiceiul să le ofere cadou un ceas celor care întârziau. Decorațiunile interioare provin 

https://1.bp.blogspot.com/-B0sFvu3dZFg/X6UenAIdUyI/AAAAAAAAz-c/GQszpvAOSpg5C_M6-G4hp6T5352wRG-TACLcBGAsYHQ/s800/pp.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-xNfqCNXOpLk/X6UhNndXaTI/AAAAAAAAz-o/Z-AQsYHxUpMbXJUuVvVCkanu6MrOsUc9ACLcBGAsYHQ/s600/p1.jpg
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atât din țară, cât și din străinătate (marmura provine 

din Dobrogea, candelabrele sunt făcute la Viena, pe 

comandă etc.). O mare parte din mobilier este cel 

original. O informație amuzantă: în aula centrală, pe 

o bucată de perete, se află o pictură intitulată 

„Munca”, realizată de pictorul Mihail Simonide.  

Pe peretele de vizavi ar fi trebuit să fie o altă pictură 

– “Răsplata”, dar aceasta lipsește, deoarece pictorul 

s-a “fofilat” și nu a mai terminat-o. Cum s-ar zice… 

după muncă, răsplata încă se lasă așteptată. 

Până în anul 1999, Palatul CEC a funcționat ca o 

sucursală obișnuită de bancă, unde se lucra cu 

publicul, însă în prezent aici există doar birouri. 

Clădirea conține numeroase simboluri, printre care 

capetele de lei de la intrare (stabilitatea), albina, 

șerpii și flacăra, iar de curând, frunza de stejar. 

Piatra masivă din Dobrogea a fost folosită la 

construcția fațadei, în timp ce marmura din aceeași 

regiune a fost folosită pentru holul central și scările 

de sus. Frontiera intrării principale are două 

sculpturi, reprezentând Dumnezeul comerțului, 

Mercur și Zeita agriculturii și prosperității, Demeter. 

Acestea au fost atribuite sculptorului Athanasie 

Constantinescu. 

În interior, palatul este decorat cu picturi de Mihail 

Simonidi. Unul dintre ele, pictat pe tavanul sălii 

festive, se intitulează „Fortune dându-i bunurile 

României după independență”. Titlul se referă la 

momentul istoric al câștigării independenței, un pas 

esențial în procesul de unificare a României în 1918. 

Sala festivă a găzduit până în anul 1948 portretele 

regelui Carol I și ale reginei Elisabeta, pictate de Mihail Simonidi, portretele regelui Ferdinand I 

și ale Reginei Maria, sub a cărei domnie a avut loc Marea Unire din 1918, pictată de Costin 

Petrescu . După 1948, în timpul regimului comunist, portretele au fost distruse după ce au fost 

acoperite cu vopsea. Recent au fost recreate de artistul Valentin Tănase. 

Pe lângă sediul CEC Bank, Palatul C.E.C adăposteşte şi Muzeul CEC. Muzeul CEC a fost 

inaugurat în septembrie 2005 şi este deschis în Holul Mare al Palatului CEC. În muzeu sunt expuse 

obiecte inedite, martore ale evoluţiei istorice şi economice a Casei de Economii şi Consemnaţiuni: 

https://1.bp.blogspot.com/-c2MUmPOrnrU/X6UhrvabZbI/AAAAAAAAz-w/-z5vioxtKg0We0zE_itVQWjS-XqJ8EZIwCLcBGAsYHQ/s600/p2.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-V-UFdo1qmG0/X6UjQIpJM1I/AAAAAAAAz-8/-_lIJxW_y3w9vHj4pY4u9gG9lVPeqnXQQCLcBGAsYHQ/s976/p3.jpg
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documente originale ale tranzacţiilor financiar-bancare în anii de început ai băncii, documente 

financiare şi civile din colecţia Tezaur a CEC, produse bancare începând din anii 1880 până în 

zilele noastre, "puşculiţe" şi seifuri din perioada interbelică, precum şi materiale de promovare a 

imaginii băncii de-a lungul timpului - timbre, medalii comemorative, insigne, ilustrate etc. 

Cu prilejul inaugurării Muzeului CEC, a avut loc vernisajul expoziţiei de fotografii şi cărţi poştale 

"Bucureştii între 1850-1914", conţinând 30 de fotografii originale şi 100 de cărţi poştale aparţinând 

Bibliotecii Academiei Române, Cabinetul de Stampe. 

Palatul CEC a găzduit evenimente importante, cum ar fi recepţia pentru a 90-a aniversare a Regelui 

Mihai, în anul 2011 sau discursul președintelui american George Bush în anul 2008, cu ocazia 

Summit-ului NATO. 

 

ADINA VELCEA - Grecia 

(sursa: https://zambetsisanatate.ro/2019/10/28/in-vizita-la-palatul-cec-cu-fundatia-calea-victoriei/ 

https://editiadedimineata.ro/palatul-c-e-c-ului-un-reper-al-marilor-schimbari-din-capitala/) 

 

Primele mașini din România 

Aurel Persu reuşeşte ȋn 1921 să construiască 

primul vehicul aerodinamic din lume, cu 

roţile integrate ȋn caroserie. Cu această 

maşină el merge 120,000 de kilometri pentru 

a-i dovedi fiabilitatea. Interesant este cş 

masina lui Persu, ce poate fi admirată si acum 

ȋn cadrul Muzeului Tehnic Dimitrie Leonida 

din Bucuresti, are un coeficient aerodinamic 

de numai 0,22 adică exact cât un Ferrari 

modern de ultima generaţie. Persu a realizat această maşină ȋn formă de picătură ȋn Germania, 

unde a obţinut şi brevetul, dar a venit ulterior ȋn România şi a donat maşina muzeului. 

Muzeul este la intrarea ȋn parcul Carol , Bucureşti. 

Ȋn anul 1900, Bucureştiul s-a bucurat de introducerea Serviciului Circulaţiei. Aici, primul vehicul 

ȋnregistrat oficial a fost un automobil dotat cu motor pe ardere internă fabricat ȋn Liege. Era de 

fapt o trăsură fară cai şi i-a aparţinut proprietarului morii cu abur „Gheorghe Assan” de pe Ştefan 

cel Mare. La această maşină, roţile din spate erau mai mari, fiind dotate cu benzi de rulare din 

cauciuc masiv. Acest vehicul avea ȋn laterale şi două faruri care puteau lumina cu gaz sau lumânări, 

pentru a facilita mersul pe timp de noapte. 

 

https://zambetsisanatate.ro/2019/10/28/in-vizita-la-palatul-cec-cu-fundatia-calea-victoriei/
https://adinasperanta6.blogspot.com/2019/02/primele-masini-din-romania.html
https://2.bp.blogspot.com/-sd_n2MJiWJo/XFtVS_OSANI/AAAAAAAAseA/swLGFaX4QsgelJbzZuFu9Ly_cjhsSmA1QCLcBGAs/s1600/h.webp
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Autoturism Oldsmobile cu motor termic ȋn 1898, la 

Bucureşti 

 

Producătorul american Oldsmobile este printre pionierii maşinii cu motor care funcţionează cu 

ardere internă. Această maşină era de fapt un fel de trăsură cu două locuri, roţi mici şi subţiri cu 

spiţe, iar ȋn loc de volan avea o manetă. Motorul era cu un singur piston şi era poziţionat ȋn spate. 

Tracţiunea era pe puntea spate, tot cu lanţ, iar frânarea se făcea numai manual, un sistem de pârghii 

acţionând direct asupra punţii spate. Acest exemplar, despre care se zvoneşte că ȋi aparţinea unui 

industriaş evreu, a fost prima maşină dotată cu un motor pe ardere internă din România. 

 Primele maşini din România: camioane hibrid cu aburi ȋn 1895 

 

Primele vehicule de transport din România datează 

din 1895, când circulau pe străzile din Bucureşti două 

vehicule realizate de o companie franceză numită 

Gardner-Serpollet. Acestea erau maşini cu motor pe 

aburi, ce foloseau acetilena care ardea ȋn 24 de 

becuri, pentru producţia de aburi sub presiune. 

Căldarea maşinii cu abur era compusă din mai multe 

ţevi prin care era trimis apa de către o pompă. 

Vaporizarea se producea extrem de repede ȋn ţevile 

ȋncălzite la incandescenţa şi aburul obţinut avea o presiune de 30 kgf/cm2. Ȋn partea din faţă a 

camionului era poziţionat cazanul şi locul pentru conducător, iar ȋn spate era rezervorul cu apă. 

Motorul propriu-zis era montat ȋntre lonjeroanele cadrului şi punea ȋn mişcare roţile din spate prin 

intermediul unui lanţ. Roţile erau cu spite din lemn şi anvelope dintr-o bucată, rigide, fără presiune 

de aer. Frâna era la mână şi actiona numai roţile din spate, iar suspensia folosită era cu arcuri de 

foi. Cele două vehicule erau de fapt nişte camioane şi erau folosite pentru transportul de materiale. 

 

ADINA VELCEA – Grecia (sursa:https://www.4tuning.ro/old-school-cars/primele-automobile-din-

romania-istoria-masinilor-din-tara-noastra-22141.html) 

https://www.4tuning.ro/old-school-cars/primele-automobile-din-romania-istoria-masinilor-din-tara-noastra-22141.html
https://www.4tuning.ro/old-school-cars/primele-automobile-din-romania-istoria-masinilor-din-tara-noastra-22141.html
https://1.bp.blogspot.com/-uZ_YoyWOfJw/XFtVlyxk8bI/AAAAAAAAseI/KS6CD29NvQkzwbclGHKw7KTLaX0t7RAWwCLcBGAs/s1600/j.webp
https://1.bp.blogspot.com/-43WcHpSEJYU/XFtV2wvlV0I/AAAAAAAAseQ/c36Ky67tWawtQKHbsX00h6JRDcujPszhwCLcBGAs/s1600/k.webp
https://4.bp.blogspot.com/-3xsSiYL0EfU/XFtWJKZhCmI/AAAAAAAAseY/UwDYoq1fa74Al0EeMy1TdZsZdjwFTmY-gCLcBGAs/s1600/l.webp
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DRUMURILE ORIENTULUI - 

DRUMURI MITICE  

Toate bogățiile lumii au circulat de-a lungul 

secolelor pe aceste drumuri mitice. Chihlimbar, 

argint, mătase, cafea, tămâie, condimente, fildeș, 

aur, sare ... Atât de multe calificări pentru aceste 

drumuri legendare care au permis ideilor și 

inovațiilor umane să treacă de la un capăt la altul 

al lumii.  

 

   DRUMUL MIRODENIILOR 

A fost o vreme când condimentele erau la fel de 

rare și scumpe ca aurul. Arabi, venețieni, 

portughezi, olandezi, toți au vrut să controleze 

ruta către India și să domine comerțul cu 

condimente de succes.  

Comerțul cu mirodenii se referă la comerțul 

dintre civilizațiile istorice din Asia, Africa de Nord-Est și Europa. Mirodeniile 

precum scorțișoara,cardamomul, ghimbirul, piperul și curcuma erau cunoscute și folosite 

în Antichitate pentru comerțul din lumea orientală. Aceste mirodenii și-au croit drumul în Orientul 

Apropiat înainte de începutul erei creștine, unde adevăratele lor surse au fost ascunse de către 

comercianți și asociate cu povești fantastice. A fost o vreme când condimentele erau la fel de rare 

și scumpe ca aurul. Arabi, venețieni, portughezi, olandezi Toți au vrut să controleze ruta către India 

și să domine comerțul cu condimente de succes. 

Cuvântul „condiment” (din latinescul „specie” 

care înseamnă „substanță”), apărut la sfârșitul 

secolului al XII-lea, desemnează o substanță 

aromatică de origine vegetală. În Antichitate, în 

Mesopotamia, asirienii și babilonienii foloseau 

deja condimente în alimente, medicamente și 

parfumerie. Comerțul cu mirodenii era atunci 

comparabil ca importanță cu cel al aurului sau al 

pietrelor prețioase. De egiptenii au folosit, 

de asemenea, condimente pentru îmbălsămarea 

morților, pentru a face parfumuri și 

unguente.Istoria traseului condimentelor a fost 

tumultuoasă și a făcut obiectul rivalității încă din 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Asia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Scor%C8%9Bi%C8%99oar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ghimbir
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piper_negru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Zerdiceaf
https://ro.wikipedia.org/wiki/Antichitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Orientul_Apropiat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Orientul_Apropiat
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antichitate. Sunt asociate mari nume de 

navigatori, cuceritori, botanici precum 

Alexandru cel Mare, Cristofor Columb sau 

misionarul francez Pierre Poivre.  Numele 

condimentelor amintește imediat de mirosuri, 

călătorii îndepărtate și drumuri către 

Orient. Chiar dacă, în prezent, cuvântul 

„condimente” acoperă diverse plante aromatice 

care fac posibilă conferirea aromelor alimentelor 

și, astfel, masca gustul acestora sau prelungi 

durata lor de valabilitate, acest cuvânt este folosit 

în principal pentru piper, cuișoare, scorțișoară, 

ghimbir, nucșoară, anason stelat și șofran. 

Romanii cuceresc Orientul Mijlociu și devin 

primii căutători de condimente. Cererea crește și 

condimentele devin foarte scumpe. Ardeiul era fără context, cel mai scump. Pliniu cel Bătrân din 

enciclopedia sa, „Istorie naturală” din 77 d.Hr., indică faptul că ardeiul își merita greutatea în aur 

și chiar era folosit pentru a plăti impozite la Roma. 

Cruciadele succesive au pus Occidentul în contact cu Estul. Totul venea pe uscat, rulote pe spatele 

cămilelor sau dromedariilor, traversând deșerturile caravanserelor din caravanserele. Dar, la rândul 

lor, arabii, inclusiv Sindbad marinarul din „Mii și una de nopți”, au câștigat pe mare Maldivele, 

coasta Malabar din India, apoi Insulele Sunda. Devin principalii comercianți de condimente și iau 

diverse rute, mai întâi pe uscat, traversând întregul Orient Mijlociu, apoi marea. Au ajuns în 

Mediterana fie prin Alep, fie prin Cairo, fie prin Alexandria. Negustorii arabi au fost primii care 

au adus mirodenii din China și India spre Vest. Aliați cu venețienii, ei au construit o cale marină 

care le-a conferit un rol influent în Marea Mediterană Odată cu capturarea Alexandriei, în 642, 

arabii au preluat monopolul acestui comerț. Din secolul al XV-lea, navigatorii portughezi, au 

traversat Capul Bunei Speranțe și s-au angajat în acest comerț fructuos. Traseul condimentelor a 

fost apoi controlat spre est de arabi și spre sud de portughezi. Cristofor Columb convinge 
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coroana Spaniei să-și încerce norocul prin ... vest. Și, deși nu ajung în India, descoperă America, 

un alt continent bogat în condiment. În secolul al XVII-lea, a venit rândul comercianților olandezi 

și englezi să se angajeze în comerțul cu mirodenii, creând companii și ghișee pe coastele asiatice. 

În 1654, francezii s-au stabilit în India odată cu crearea de către Colbert a Compagnie des Indes 

Orientales. Mai târziu, au dezvoltat cultivarea condimentelor în coloniile lor din Marea Caraibelor 

(Guadalupe, Martinica) și Oceanul Indian (Madagascar, Reunion, Mauritius). 

 

                                                 Moldova şi Drumul Mirodeniilor 

 

Moldova secolelor XV-XVI era racordată la circuitul economic şi cultural dintre Orient şi 

Occident, ceea ce i-a adus bani şi faimă. Cu mai bine de cinci sute de ani în urmă, unul dintre cele 

mai importante drumuri comerciale ale Europei, „drumul mirodeniilor“, trecea prin Moldova, iar 

Ştefan cel Mare a fost primul care a înţeles deplin importanţa acestui mare avantaj şi l-a exploatat 

în folosul său. Comerţul a fost una dintre principalele raţiuni de stat ale voievodului. Mirodeniile 

au fost transportate din Orient spre Vest pe o rută comercială navală prin Marea Mediterană. 

Piperul, cuișoarele, scorțișoara și nucșoara au fost cele mai căutate mărfuri în Europa, și ajungeau 

aici mai ales prin comercianți arabi. După ce din secolul al XV-lea a devenit posibilă navigarea pe 

distanțe mari, negustorii europeni au pornit spre alte mări pentru a stabili relații comerciale directe 

cu Indonezia, China și Japonia.  

Drumurile comerciale care legau Marea Neagră de Europa Centrală s-au deschis la sfîrşitul 

secolului al XIII-lea, după ce cruciaţii au pierdut controlul asupra Mediteranei orientale, iar tătarii 
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şi-au întins imperiul de la Pacific pînă la Carpaţii 

Orientali. Marea Neagră a devenit astfel principala 

cale prin care se putea face legătura cu Orientul. Iar 

Ungaria şi Polonia, datorită drumurilor comerciale 

care le străbăteau teritoriul, au jucat un rol important 

în comerţul internaţional.  

Arterele intercontinentale au cuprins inevitabil şi 

Moldova în schimburile dintre Orient şi Occident, 

ceea ce a integrat principatul în aria de civilizaţie 

occidentală. Una dintre ele – care în secolul al XIV-

lea începea la Constantinopol, trecea prin 

Adrianopol, Cetatea Albă şi, traversînd Moldova, 

ajungea la Lvov (Lemberg, Lwow sau Liov, cum 

apare în documentele vremii) şi, mai departe, la Baltica, era considerată drept cel mai important 

drum al mirodeniilor din estul Europei. Legăturile între centrele comerciale medievale dezvoltate 

s-au transformat în drumuri comerciale, din nevoia de a schimba produse şi de a comunica. Iar 

războaiele s-au purtat totdeauna pentru a deţine controlul asupra acestor zone. Ştefan cel Mare a 

înţeles că bogăţia nu vine din schimburile de mărfuri în circuit închis, ci din cele cu exteriorul. 

Cei mai mulţi bani veneau din taxele pe mărfurile marelui comerţ care tranzitau Moldova în cadrul 

legăturilor comerciale dintre Orient şi Occident. Domnitorul a încercat prin orice să afirme dreptul 

Moldovei de a controla tranzitul de pe teritoriul său şi de a exploata vamal drumurile. Primul pas 

a fost să alipească Moldovei Chilia şi Cetatea Albă, cele două porţi de intrare pe continent a 

drumului care lega Marea Neagră de Marea Baltică.  

O dată restabilită legătura între Marea Neagră şi Polonia, pe „drumul moldovenesc“domnitorul 

Ştefan cel Mare a trecut la exploatarea efectivă a avantajelor acestui drum. Cele mai multe date 

despre „drumul moldovenesc“ se găsesc în arhivele din 

Lvov. Circulaţia monetară este foarte bogată. S-a 

diversificat gama de produse, predominau cele de 

factură orientală: mătase, mirodenii, uleiuri etc.  Unul 

dintre segmentele de bază ale economiei moldoveneşti 

medievale l-a constituit comerţul cu Transilvania, 

Braşovul jucînd un rol foarte important. Ştefan a întărit 

sau a acordat o serie de scutiri de taxe braşovenilor, 

ceea ce a contribuit foarte mult la dezvoltarea 

meşteşugurilor în cetate. Prin Pasul Oituzului (cu vama 

la Tîrgu Trotuş), mărfurile ajungeau la Braşov şi la 

Bran sau, mai sus, la Reghin şi, prin Pasul Rodnei, prin 

vama Moldoviţa, şi mai sus, la Rodna.  
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                                           Istoria unor condimente iconice 

 

Cuişoare - Cuişoarele sunt mugurii 

uscaţi ai florii arborelui de cuişoare 

– Syzygium aromaticum , un arbust 

mereu verde, asemanator viţei-de-vie. 

Mugurii se recoltează ȋnainte de a se 

deschide, având o formă de cui – de unde 

şi denumirea. De altfel, denumirile din 

multe limbi europene provin din 

latinescul “clavus” care ȋnseamna “cui”, 

datorită asemănării formei. 

 Arborele de cuişoare provine din Indonezia, din insulele Ternate, Tidore, Bacan şi Halmahera, 

numite ȋn Evul Mediu şi Insulele Mirodeniilor.Se presupune că de aici a fost transportat ȋn Java şi 

apoi răspândit, de către neguţătorii arabi, ȋn ȋntreaga lume. Olandezii au ajutat la extinderea şi 

cultivarea lui, iar din secolul al XVIII-lea, arborele de cuişoare a fost aclimatizat şi ȋn alte ţări. 

Chinezii l-au folosit pentru proprietăţile medicinale.  

Ȋn Europa, cuişoarele au ajuns ȋn primele secole d. Hr. La sfârşitul evului mediu, cuişoarele erau 

utilizate ȋn conservarea alimentelor, iar pe unele mumii egiptene s-au găsit coliere de cuişoare. 

Fenicienii au fost cei care au adus mirodenia şi in bazinul mediteranean. Ȋn secolul al VlII-lea, 

arabii o vindeau europenilor la preţuri foarte mari. Se folosea mai mult ca medicament, căci 

medicii o considerau un panaceu. Gustul cuişoarelor este fin, iute-dulceag, astringent şi foarte 

aromat, iar mirosul lor este cald, aromat şi iute. 

Scorțișoara - un adevărat 

parfum antic 

Un vârf de scorțișoară este ca o atingere 

a Orientului. Mirosul a 1001 de nopți nu 

doar inspiră simțurile, ci și bucătăria 

sărată și dulce. Utilizarea scorțișoarei ca 

condiment datează din 3000 î.Hr.: 

arborele tropical este, prin urmare, unul 

dintre cele mai vechi condimente din 

lume.  Primul document care atestă existența scorțișoarei datează din Egiptul antic, dar este 

menționat și în Vechiul Testament ca ingredient al uleiului sacru de ungere. A fost folosit în 

întreaga lume atât ca hrană, cât și ca parfum, acesta din urmă fiind deosebit de popular printre 

romani. Cu toate acestea, în Evul Mediu, oferta nu mai putea satisface cererea, determinând 

creșterea valorii sale. Pentru a hrăni oamenii, exploratorii europeni au plecat în Lumea Nouă 

https://lelabodecleopatre-com.translate.goog/2021/02/20/la-cannelle-vrai-parfum-antique/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://lelabodecleopatre-com.translate.goog/2021/02/20/la-cannelle-vrai-parfum-antique/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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pentru a găsi scorțișoară, dar abia la 

începutul secolului al XVI-lea a fost 

descoperit un volum suficient de mare, 

când negustorii portughezi au făcut turul 

Sri Lanka. Scoarța arborelui de 

scorțișoară chinezesc din sudul Chinei sau 

a arborelui de scorțișoară din Ceylon din 

Sri Lanka este comercializată de milenii. 

Pe vremea lui David și Solomon, 1600 

î.Hr., era cunoscută în Iudeea nu numai ca 

un condiment, ci era arsă și în diferite 

ceremonii de închinare.  

Scorțișoara este menționată deja în Biblie, 

când Moise, din ordinul lui Dumnezeu, 

trebuie să folosească condimentul pentru 

a face un ulei de ungere. Celebrul medic 

al Romei antice, Hipocrate, a înălțat 

virtuțile terapeutice ale scorțișoarei.  

Împăratul Vespasian a dedicat zeilor coroane de aur cu scorțișoară. Pe scurt: scorțișoara a jucat 

întotdeauna un rol preponderent ca condiment, medicament, parfum și tămâie. Râvnita rută 

comercială a condimentelor a dus la Marea Roșie până la Alexandria.  

În metropola egipteană, negustorii spuneau povești despre aventuri și ascundeau originea 

scorțișoarei pentru a nu le amenința comerțul: așa au fost furați copacii de scorțișoară din cuiburile 

„păsărilor de scorțișoară” sau ar fi trebuit să fie prinși. sursa Nilului. În secolul al IX-lea, 

scorțișoara a ajuns în cele din urmă în Europa Centrală - și pentru o lungă perioadă de timp a rămas 

păstrarea celor bogați. Au urmat multe conflicte legate de Ceylon, colonia producătoare de 

scorțișoară. Și abia când britanicii au ridicat taxele de import ridicate în 1853 pentru a rămâne 

competitive cu noile plantații olandeze de scorțișoară din Indonezia, scorțișoara a devenit 

accesibilă pentru majoritatea populației. Triumful aromei sale multiforme în bucătăria dulce, dar 

și a mâncărurilor sărate și, bineînțeles, a vinului fiert,a fost apoi asigurat. 

Nucșoara - Myristica fragrans-  este originară 

din Insulele Moluce, de asemenea, numit Insulele 

Spice, în cazul în care există numai în două din 

cele șapte insule Banda din Indonezia. Crește doar 

în regiuni calde și umede. Myristica fragrans este 

un arbore dioic înalt de până la 25 m. Pe vremuri, 

se spune că s-a purtat o lupă acerbă pentru 

comerțul cu flori si semințe ale arborelui de 
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nucșoară. În prezent, aroma sa rășinoasă, dulce se 

regăsește mai ales în produse de patiserie festive. 

Ȋn spatele acestui condiment se ascunde o istorie 

tragică şi sângeroasă, zeci de mii de oameni au 

murit în căutarea nucșorului. Acest condiment a 

intrat în Europa prin portul Veneției, adus acolo 

de comercianții arabi care l-au transportat din 

Oceanul Indian prin Peninsula Arabică și în 

lumea mediteraneană. Fructele, de mărimea unui 

măr mic, se separă în două părți dezvăluind arilul 

roșu aprins numit buzdugan care înconjoară nuca maro. Aceste două părți dau două condimente 

care au fost foarte căutate de secole. Nucul conține aproximativ 10% ulei esențial compus din 5 

până la 15% carboni triterpenici, linealol, geraniol, triterpenoli precum și 15 până la 20% 

fenilpropanoizi: safrol, eugenol, miristicină). 

Anasonul - Anasonul era utilizat pentru pâine și 

prăjituri încă din vremuri străvechi, din Egiptul 

antic, fiind unul dintre cele mai vechi condimente 

din lume. Era cunoscut drept condiment și produs 

medicinal de acum 1500 ani î.Hr. Acest lucru este 

dovedit în Papyrus Ebers, o colecție veche de 

documente medicale egiptene. De asemenea, în 

timpul excavărilor de pe insulele grecești Ciclade 

din Santorini s-au găsit și resturi de anason, ce ar 

putea fi datate din secolul al XVI-lea î.Hr. 

Anasonul este una dintre cele mai vechi plante aromatice din lume. În Grecia și în Roma antică, 

semințele de anason erau destul de populare în rândul spectatorilor prezenți în arene la luptele 

dintre gladiatori. Aroma deosebit de intensă a fructelor de anason seamănă puțin cu feniculul și 

lemnul dulce. Bucătăriile din întreaga lume sunt parfumate cu aroma picantă a anasonului – dar 

fructele sunt foarte populare în brutării, deoarece anasonul era utilizat drept condiment pentru 

pâine și prăjituri din vremuri străvechi.  

Cardamom - este un condiment nativ al 

continentului indian, care este utilizat în gătit de 

mii de ani. Este un văr îndepărtat al 

ghimbirului. După șofran și vanilie, este cel mai 

scump condiment. Cardamomul are o aromă 

piperată și lămâie, ușor înțepătoare, oarecum 

amintește de seva de pin. Cardamomul vine în mici 

păstăi verzi, umplute cu semințe maronii, care sunt 

https://www.greelane.com/link?to=places-on-the-silk-road-116660&lang=ro&alt=https://www.thoughtco.com/places-on-the-silk-road-116660&source=nutmeg-the-unsavory-history-195274
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uscate înainte de a fi vândute. Acestea sunt 

semințele care sunt folosite pentru aromă atât 

de rețete dulci, cât și sărate.   

Cardamomul negru -  Este un condiment care 

nu are nimic de-a face cu cardamomul verde 

sau alb . Cardamomul negru este originar din 

Arabia și Siria, se găsește și în mod natural la 

poalele Himalaya. În prezent, este cultivat în 

Asia de Sud-Est, în China în cea mai mare 

parte, dar și în India sau Nepal, deși cel mai adesea crește sălbatic.  Este un condiment din 

familia Zingiberaceae , cum ar fi ghimbirul ,  manigheta sau Aframomum corrorima, care are o 

aromă destul de similară.Este recunoscut prin culoarea sa maro închisă caracteristică, care 

amintește de pielea uzată și dimensiunea sa, care este puțin mai mare decât cardamomul verde. 

Păstăile sunt recoltate numai manual și chiar înainte de maturitate, pentru a păstra semințele în 

interiorul carpelelor. În India, este un condiment care este folosit ca aromă, ca plantă medicinală 

și ca tămâie pentru parfumarea caselor. Este cu siguranță cel mai puțin cunoscut dintre cardamomi, 

în timp ce este un condiment excepțional! 

Şofranul - Istoria şofranului datează de peste 

3500 de ani şi se ȋntinde pe diferite culturi, 

continente şi civilizaţii. Mai multe fresce din 

insulele greceşti reprezintă şofranul. Una 

dintre ele se află ȋn palatul Knossos şi 

reprezintă o culturăde şofran. Ȋn insula 

Santorini există multe fresce evocatoare ale 

acestei teme. Aceste fresce sunt primele 

reprezentări exacte ale acestei plante.  

Prima referinţă scrisă referitoare la şofran a 

fost găsită ȋn literatura botanică asiriană datând din era Ashurbanipal (VII ȋ. Hr.) La egipteni, 

şofranul este de asemenea ȋn centrul atenţiei şi are propriul hieroglif. Ȋn plus este menţionat ȋn cel 

mai vechi tratat ştiinţific, papirusul Ebers, unul dintre cele mai vechi tratate medicale care a ajuns 

la noi datând din 1550 ȋ. Hr. şi este ȋn compoziţia a nouăzeci de reţete medicinale, dintre care unele 

datează din 2670-2610 ȋ.Hr.  Datorită fenicienilor comerţul cu şofran este asigurat de-a lungul 

vastelor rute comerciale. Şofranul se găseşte ȋn culturile persane, indiene şi chineze. Coloniştii 

romani au luat şofran cu ei când s-au stabilit ȋn sudul Galiei. L-au cultivat intens până la căderea 

Imperiului Roman. Apoi această cultură dispare complet din Europa timp de secole. Ȋn Franţa 

reintroducerea şofranului datează din sec.al-XII-lea, este legat ȋn principal de revenirile din 

cruciade şi de comerţul cu estul. Ȋn Europa Centrală, inima comerţului cu şofran a fost la Nürnberg, 

ȋn tomp ce comercianţii din Veneţia au continuat să domine piaţa mediteraneană.  

https://ileauxepices-com.translate.goog/epices/16-cardamome.html?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://ileauxepices-com.translate.goog/epices/16-cardamome.html?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://ileauxepices-com.translate.goog/epices/34-gingembre.html?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://ileauxepices-com.translate.goog/poivres/86-maniguette-poivre-de-guinee.html?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://ileauxepices-com.translate.goog/epices/281-kororima.html?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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        DRUMUL CHIHLIMBARULUI  

Numit „aurul mării” sau „lacrimi ale zeilor”, 

chihlimbarul este un material care 

fascinează. Acest document povestește despre 

căutarea egiptenilor, de pe țărmurile Nilului până 

la Marea Baltică, pentru a obține această prețioasă 

rășină fosilă. Săpăturile recente par să confirme că 

un drum chihlimbar care leagă Marea Baltică de 

Marea Mediterană a traversat Bavaria. Arheologii 

au descoperit un sigiliu din chihlimbar baltic și aur 

din minele Egiptului. 

Chihlimbarul este comercializat încă din anii 3000 î. Hr., conform dovezilor arheologice: perle de 

chihlimbar din Marea Baltică ajungând chiar și în Egiptul antic. Romanii foloseau rășina 

pietrificată în scopuri medicinale și decorative. În Marea Baltică a fost găsit foarte mult chihlimbar 

depus în urmă cu milioane de ani, ruta comercială legând țările baltice și Europa de Vest.  

Pe teritoriul Poloniei mai există unele părți ale 

traseului, denumite și acum „autostrada de 

chihlimbar". Chihlimbarul natural , ale 

cărui culori variază de la alb foarte deschis la 

negru intens, este un material utilizat pe scară 

largă în bijuterii, precum și pentru fabricarea 

obiectelor ornamentale. Este de fapt o rășină 

fosilă secretată de conifere, formată acum 50 de 

milioane de ani. Se găsește în principal în 

sedimente de pe malul Mării Baltice. Moale și mai 

mult sau mai puțin translucidă, această rășină 

conține adesea bule de aer și incluziuni de  animale (fosile de insecte) sau de plante. Deși nu este 

un material mineral, chihlimbarul natural este adesea considerat o bijuterie. Este o bijuterie 

organică precum coralul, jetul, perlele cultivate și fildeșul. Chihlimbarul este numit și Chihlimbar 

galben datorită reflexelor sale care amintesc de culoarea 

naturală a soarelui strălucitor. Acest material era cunoscut 

și în China la vremea Hanului, cu două secole înainte de 

era noastră. Purtat ca o bijuterie din Antichitate, 

Chihlimbarul a fost atribuit foarte devreme cu proprietăți 

și virtuți benefice. A fost asociat în special cu tinerețea 

eternă, deoarece părea să păstreze plantele și animalele 

care erau incluse în ea. În legendele slave, acest material 

este asociat cu „lacrimile împietrite ale zeilor”. 

https://www-123ambre-com.translate.goog/couleur-ambre/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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Specialiştii spun că, în România, se găseşte cel mai vechi chihlimbar, de peste 260 milioane de 

ani. La acest record se adăugă şi faptul că ambra de Buzău este de o calitate excepţională şi în 

peste 160 de culori şi nuanţe. 

 

          DRUMUL CEAIULUI 

Un prim traseu al ceaiului, anterior Drumului Mătăsii, a 

existat încă din secolul al VII-lea d.Hr. Acest strămoș al 

traseului ceaiului a legat China de Tibet. S-a născut 

dintr-o nevoie vitală de cai viguroși pentru armatele 

imperiale chineze din dinastia Tang (618 - 907), 

amenințate cu o invazie mongolă. Cu toate acestea, cei 

mai buni cai au fost crescuți în Tibet. Tibetanii, la 

rândul lor, cedaseră deja spre deliciul ceaiului și a fost 

înființat un sistem de barter între cele două regiuni. 

Limita naturală dintre ele este formată din munți 

înzăpeziți, stânci abrupte și râpe adânci. Negustorii, 

însă, au reușit să-și croiască drum printre munți. Acest 

drum antic de ceai, lung de 4000 km, a fost astfel conceput, iar comerțul dintre Yunnan, Sichuan 

și Lhassa, capitala Tibetului, a durat câteva secole. Astfel s-a născut Calea ceaiului ... și a Cailor. 
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                                            Europa descoperă ceaiul  

China Imperială a început apoi să-și exporte ceaiul în Europa, urmând faimosul Drum al 

Mătăsii. Caravanele au plecat din Xi'an, China, și au ocolit deșertul Taklamakan, unul dintre cele 

mai uscate din lume. Traseul mătăsii, porțelanului și ceaiului s-a extins apoi în toate țările, până în 

Europa: din Uzbekistan până în Imperiul Otoman, prin Iran și Rusia. Un drum preărat cu capcane 

- Lungimea traseului (7000 km!), iar pericolele multiple și duritatea extremă a climei, au făcut ca 

prețurile produselor transportate pe acest traseu să atingă noi culmi. Acesta este unul dintre 

motivele pentru care europenii au început să caute o rută maritimă către țările din Orient. Din 

secolul al XV-lea, Traseul mătăsii și al ceaiului a fost astfel abandonat treptat, dar legenda și 

fascinația care îl înconjoară persistă. Istoria ceaiului începe în dinastia Tang (618-907 d.Hr. În 

acest moment s-a născut arta ceaiului cu primul Mare Maestru al Ceaiului Lu Yu (733-804 d.Hr.) 

și cu lucrarea sa de referință «Prepararea ceaiului». 

Frunzele de ceai au fost apoi transformate (aburite, 

zdrobite, uscate) și comprimate în prăjituri pentru a 

facilita transportul lor în Mongolia sau Tibet, luând 

faimoasa Rută a ceaiului și a cailor. Călugării budiști 

au jucat, de asemenea, un rol important în dezvoltarea 

acestei băuturi, plantând arbori de ceai în jurul 

mănăstirilor. Le-a plăcut această băutură și obișnuiau 

să o bea în timpul sesiunilor de meditație. Pregătirea 

și degustarea ceaiului au fost codificate în această 

https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&ajax=1&prev=search&elem=1&se=1&u=http://blog.thesdelapagode.com/histoire-du-the-sur-la-route-du-the-et-de-la-soie
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perioadă. Ceaiul arăta apoi ca o supă la care s-a 

adăugat un praf de sare. Chinezii au consumat apoi 

chiar și frunzele infuzate. În zilele noastre, ceaiul 

tibetan cu unt de iac este o dovadă a acestui mod 

de preparare a ceaiului. 

                     Rafinamentul ceaiului  

În timpul dinastiei Song (960-1279), ceaiul și-a 

dobândit titluri nobiliare devenind băutura 

împăratului Chinei, care a adoptat titlul de 

„Maestrul ceaiului”. Consumul de ceai a început să 

se democratizeze în cadrul societății, iar casele de 

ceai s-au înmulțit. Ceaiul nu mai era ambalat în 

cărămizi, ci măcinat într-o pulbere fină. 

Apoi a fost bătut în apă foarte fierbinte cu un tel de 

bambus, până când s-a obținut o spumă 

delicată. Astăzi, ceaiul verde matcha japonez este 

încă preparat în acest fel. Această metodă foarte 

specială de preparare continuă în țara Soarelui 

Răsare, deoarece doi călugări japonezi, care au 

vizitat China în secolul al IX-lea, au descoperit 

ceaiul și l-au importat în țara lor. Metoda de 

pregătire a matcha nu s-a schimbat de atunci, iar 

ceremonia ceaiului japonez, Chanoyu, este 

moștenitorul direct. 

Ceaiul preparat - Consumul de ceai așa cum îl 

cunoaștem astăzi s-a conturat în dinastia 

Ming (1368-1644). Pentru a simplifica și promova 

dezvoltarea producției, Împăratul Chinei a decis să 

renunțe la turnarea cărămizilor și a 

comercializa ceaiul din frunze. Este, de asemenea, 

aspectul primelor ceainice așa cum știm astăzi, 

precum și a gaiwanului, o ceașcă cu farfurie și 

capac. Capacul este folosit pentru a bloca frunzele 

infuziei care se bea direct din ceașcă. Tot în 

această perioadă am văzut apariția diferitelor 

culori ale ceaiului, chinezii favorizând în 

continuare ceaiul verde în zilele noastre. În această 
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formă infuzată, Occidentul a descoperit ceaiul 

din secolul al XVI-lea, iar succesul său a crescut 

de atunci. 

Călătoria ceaiului nu a fost mai puțin palpitantă: 

ceaiul chinezesc a parcurs aproape 10 mii de 

kilometri. De-a lungul mileniilor, multe dinastii 

au controlat traseul. Ruta comercială pornită din 

Munții Hengduan (una dintre principalele zone 

producătoare de ceai din China) a străbătut 

Tibetul, ajungând până în India. Traversând 

numeroase râuri, a fost unul dintre cele mai 

periculoase trasee comerciale antice. Unele 

secțiuni au fost folosite chiar și în anii 1600 î. 

Hr., traficul mai intens pornind însă din 960, 

când ceaiul a devenit deja un mijloc de plată în 

zonă. Semnificația rutei a crescut din nou la 

mijlocul secolului al XX-lea: în cursul celui de-

al doilea război mondial japonezii au blocat o 

mulțime de porturi asiatice, comerțul dintre 

China și India revenind astfel pe acest traseu. 

DRUMUL SĂRII 

Sarea este utilizată în primul rând pentru hrana umană și animală, dar utilizările sării au fost și 

rămân extrem de variate în istorie, în spațiu și chiar în cadrul societăților umane. Sarea este 

suportul pentru multe activități umane, legate de hrană, igienă și îngrijirea corpului. Este, de 

asemenea, utilizat pentru multe producții artizanale.  De asemenea, a dobândit o puternică funcție 

simbolică, care a făcut-o, foarte devreme în istoria umanității, un obiect al schimburilor sociale, al 

credințelor și al multor ritualuri magice și religioase. 

În antichitate putea fi extrasă foarte puțină sare, 

astfel încât zonele bogate în minerale au devenit 

centre comerciale importante. Cel mai faimos 

dintre multele astfel de trasee a fost Via Salaria 

(adică Drumul Sării), care ducea de la Ostia de 

lângă Roma prin Italia, până la țărmul Mării 

Adriatice. Sarea a fost atât de valoroasă, încât chiar 

și soldații romani erau plătiți cu ea – din cuvântul 

latin sal (sare) provine și expresia salariu. Se 

estimează că din epoca neolitică, odată cu 

domesticirea progresivă a animalelor și dezvoltarea 
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creșterii, utilizarea sării pentru a ajuta producția 

de lapte s-a răspândit în societățile umane care 

practică reproducerea. Într-adevăr, aportul de 

sare favorizează alăptarea. Hrănirea cu sare a 

animalelor erbivore crește producția lor de lapte 

și favorizează creșterea. De aceea, pentru o 

perioadă foarte lungă de timp, animalele de 

fermă au fost alimentate cu sare ca supliment la 

dieta lor. Încă din timpurile preistorice, sarea a 

fost folosită ca monedă în comerț.  

În Antichitatea Romană, era o metodă de remunerare pentru soldații, care erau plătiți în sare. Pentru 

guverne sau state, sarea a devenit rapid un mijloc de colectare a veniturilor, sub formă de impozite, 

impozite sau prin transformarea exploatării sau comercializării sale într-un monopol. În multe 

locuri din lumea antică, exploatarea zăcămintelor de sare a fost o sursă de venituri semnificative 

pentru finanțele publice. Astfel, în perioada elenistică, sub Lysimachus, s-a impus sarea Troad 

(antica Asia Mică); monopolul sării a existat în Bizanț, în Siria, în Palmyra; în Egipt, exista un 

sistem de vânzări forțate în beneficiul autorităților fiscale; printre romani, sărurile din Italia și din 

provincii erau proprietatea statului, exploatate în leasing sub formă de concesiuni. Încasările din 

vânzarea sării erau impozitate.  

În Franța, taxa pe sare, stabilită în Evul Mediu și 

abolită în timpul Revoluției, a rămas sub Napoleon 

sub forma unei subvenții, care nu a fost înlăturată 

până în 1947. Cuvântul „salariu” provine din 

latinescul salarium, care inițial se referea la „rația 

de sare” dată soldaților romani. Definiția 

cuvântului s-a schimbat apoi în „bani dați 

soldaților pentru a-și cumpăra sarea”; termenul 

„sold” este un derivat al sal. 

DRUMUL TRANS-SAHARIAN  

Drumul comercial trans-saharian din Africa de Nord către Africa de Vest a constat de fapt dintr-o 

serie de rute – comerțul formând intersecții și puncte de întâlnire în uriașul deșert. Aceste rute 

comerciale au apărut pentru prima oară în 

secolul al IV-lea î.Hr. În secolul al XI-lea 

Sahara era traversată deja de uriașe caravane cu 

peste o mie de cămile. De-a lungul traseului, au 

fost comercializate aur, sclavi, sare și haine, 

pene de struț și arme europene. 
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DRUMUL STANIULUI 

Staniul a fost o marfă foarte importantă, fiind folosit ca 

materie primă în producția de metal din epoca bronzului până 

în epoca fierului, având un rol cheie și în stabilirea așezărilor 

timpurii. În jurul anului 2800 î. Hr., în Orientul Mijlociu s-a 

creat un aliaj de cupru mult mai puternic și de calitate mai 

bună, pentru care a fost nevoie de un metal ușor accesibil, iar 

staniul s-a găsit în multe locuri. Un asemenea drum al staniului 

a înflorit în primul mileniu î. Hr.: din sud-vestul Britaniei, de 

la minele de staniu din Cornwall a fost dus pe mare până în 

Franța, iar de acolo până în Grecia și chiar mai departe. 

Ȋn timpul antichității greco-latine, ruta Staniului era o rută comercială care lega sudul Insulelor 

Britanice de Marea Mediterană. A traversat lumea celtică, care avea să devină Galia, folosind în 

special râurile: Loire și Rhône, dar și Sena-Loire-Rhône. O parte din călătorie a fost însă pe cărări 

terestre. Traseul a adus staniul, abundent în insulele britanice, în 

lumea mediteraneană, unde acest metal este rar. Staniul este una 

dintre bazele așa-numitei civilizații din epoca bronzului , 

deoarece o cantitate mică de staniu (între 3 și 20% din total) topită 

cu cupru face posibilă obținerea unui aliaj de bronz . Bronzul care 

setează lamele de săbii, pumnalele triunghiulare, vârfurile suliței, 

topoarele dar și ace, ace, brățări, ca să nu mai vorbim de monede. 

În primul secol î.Hr. călătoria a durat aproximativ o lună, conform 

scrierilor din Diodor Sicilia.Primii care au deschis drumul au 

fost fenicienii , mari comercianți din Antichitate care se ocupau de 

redistribuire în țările care se învecinează cu Marea 

Mediterană. Grecii, apoi etruscii, au continuat traficul. În cealaltă direcție, comercianții aduceau 

țesături, condimente și vin (care este inițial un produs mediteranean), produse căutate de clasele 

înstărite ale țărilor traversate de drum. Traseul staniul și-a diminuat interesul la mijlocul mileniului 

I î.Hr. cu utilizarea în Europa de Vest și în lumea mediteraneană a fierului nou produs. 

DRUMUL TĂMÂII 

Drumul vechi de o mie de ani care făcea legătura 

din cele mai vechi timpuri Oceanul Indian cu 

Marea Mediterană, Arabia fericită către Arabia 

Petrea prin regatul nabateean al Reginei din Seba, 

a transmis prin caravanele sale tămâia, simbol al 

puterii și omagiu zeilor, Isis, Baal 'până la nou-

născutul din Betleem căruia i-au oferit-o magii. 

Traseul tămâiei era o rețea de rute comerciale 

https://fr-vikidia-org.translate.goog/wiki/Antiquit%C3%A9?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://fr-vikidia-org.translate.goog/wiki/%C3%8Eles_britanniques?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://fr-vikidia-org.translate.goog/wiki/%C3%8Eles_britanniques?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://fr-vikidia-org.translate.goog/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://fr-vikidia-org.translate.goog/wiki/%C3%89tain?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://fr-vikidia-org.translate.goog/wiki/%C3%82ge_du_bronze?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://fr-vikidia-org.translate.goog/wiki/Cuivre?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://fr-vikidia-org.translate.goog/wiki/Bronze?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://fr-vikidia-org.translate.goog/wiki/Diodore_de_Sicile?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://fr-vikidia-org.translate.goog/wiki/Ph%C3%A9niciens?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://fr-vikidia-org.translate.goog/wiki/%C3%89trusques?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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care acoperă mai mult de două mii de kilometri, 

destinată să faciliteze transportul tămâiei și 

smirnei din Yemen și Sultanatul Oman, în 

Peninsula Arabică, către Mediterana. În deșertul 

Negev, cele patru vechi orașe nabateene Avdat, 

Haluza, Mamshit și Shivta, precum și o serie de 

cetăți și peisaje agricole, au marcat drumul prin 

care au trecut tămâia și condimentele. Toate 

aceste situri mărturisesc comerțul extrem de 

profitabil cu tămâie și smirnă, între sudul 

Peninsulei Arabice și Marea Mediterană, care a 

înflorit în secolul al III-lea î.Hr. AD în secolul al 

II-lea d.Hr. J.- C. Tămâia și smirna au fost folosite 

pentru fabricarea parfumurilor, la înmormântări și 

alte ritualuri religioase, dar și pentru 

îmbălsămarea morților, fiind disponibile doar în 

capătul sudic al Peninsulei Arabe (Yemenul și 

Omanul de azi). Au existat mai multe rute care 

traversau Egiptul, India și Arabia, Drumul tămâii 

fiind numele sumar al acestora. Istoricul roman 

Plinius a scris că în epoca lui finalizarea traseului, 

pe care au fost transportate aproximativ 3000 tone 

de tămâie, dura 62 zile. Ignorarea rutei a început 

când navele erau deja destul de mari, puternice și 

dezvoltate pentru a transporta această marfă 

scumpă prin Marea Mediterană spre alte regiuni. 

                              CALEA JADULUI - una dintre cele mai dificile 

Puţine pietre sunt la fel de bogate ȋn legende, 

tradiţii magice şi mister precum jadul. Bijuteriile 

din jad poartă amprenta culturii din care provin - 

ȋn principal, cultura chineză - şi au o istorie 

ȋndelungată. Dacă, pentru occidentali, aurul este 

considerat moneda internaţională supremă, ȋn 

civilizaţia chineză jadul este nepreţuit. Această piatră verde sau albă conferea putere și protecție 

împăraților asiatici, singurii autorizați să o poarte. "Drumul Jadului mergea de-a lungul nordului 

Tibetului și al celor mai ostile regiuni din Asia, cele mai îndepărtate din lume, unde călătorii încă 

se pierd. Deci, această piatră a călătorit spre Levant, mătase spre Vest", scrie Thierry Zarcone în La 

Route du jade. A fost, de asemenea, o cale de invazie luată odată de războinicii mongoli, apoi de 

soldați în timpul celui de-al doilea război mondial. 



 

89 
 

ORIENT ROMANESC 

                 DRUMUL MĂTĂSII 

Celebrul Drum al Mătăsii este una dintre cele mai 

cunoscute rute comerciale din toate timpurile. 

Numele acestui traseu este dat de cea mai 

valoroasă marfă vândută, şi anume mătasea, al 

cărei secret de fabricare era deţinut atunci doar de 

chinezi.  

                     Istoria mătăsii 

Somptuoasă, regală, mătasea întruchipează 

frumusețea şi eleganţa 

Această țesătură nu a mai fost egalată 

niciodată. Într-adevăr, nu îi găsim calitățile în 

nicio altă țesătură. Viermele de mătase numit și 

bombyx mori (sau dudul bombyx) crează un fir 

atât de rezistent (rezistență comparabilă cu un fir 

de oțel din aceeași secțiune). Mătasea oferă un 

confort termic foarte apreciat; se menține cald 

iarna și răcoros vara, în plus este 

hipoalergenic.  Este o țesătură cu adevărat 

fabuloasă. 

Dar cum s-a descoperit acest fir cu virtuți 

deosebite?  Conform legendei, mătasea a fost 

descoperită în China în urmă cu aproximativ 

4000 de ani (în 2700 î.Hr.): „Prințesa XiÂ Ling 

Shi se juca cu un cocon bombyx când brusc a 

căzut în ceașca ei de ceai. A luat-o înapoi în mână 

și a tras ușor pe un fir mic care ieșea în afară și 

când a ajuns la capăt, coconul dispăruse și cedase 

locul unui fir lung. Prințesa a decis atunci să 

planteze mulți duzi albi în grădina ei pentru a 

crește viermi de mătase.  

Viermii de mătase (sau bombyx) și dudul erau  

bine îngrijiți de prințesă (viermii de mătase se 

hrănesc doar cu frunze de dud alb). "Conform 

legendei, ea a fost prima care a desfăcut un fir de 

mătase. Mătasea a rămas timp de câteva milenii 



 

90 
 

ORIENT ROMANESC 

un secret bine păstrat de chinezi: un decret 

imperial a pedepsit cu moartea pe oricine a 

încercat să divulge acest secret.  

A devenit apoi un produs rezervat confecționării 

îmbrăcămintei imperiale. China a creat un ȋntreg 

sistem de cultivare a viermilor de mătase şi de 

fabricare a frumoasei ţesaturi naturale. 

Ȋmparateasa Leizu a rămas ȋn istorie ca 

inventatoarea tamburului de mătase, un 

instrument care unete filamente fine ȋntr-un fir 

suficient de puternic pentru ţesut, dar şi a 

primului război de mătase naturală. Producţia de 

mătase naturală a fost ȋncredinţată femeilor din 

China şi păstrată cu grijă ca secret de stat. 

Sericicultura, aşa cum se numeşte ramura care se 

ocupă de cultivarea viermilor de mătase, a 

devenit o preocupare sacră, iar dezvăluirea 

metodelor fabricării mătăsii se pedepsea cu 

moartea. Timp de 30 de secole, chinezii au reuşit 

să păstreze acest secret şi au fabricat doar pentru 

ei produse din mătase, de la ȋmbrăcăminte şi 

covoare, până la decoruri religioase şi picturi. 

      Drumul mătăsii din Orient ȋn Europa 

La sfârşitul celui de-al treilea mileniu ȋ.Hr, 

ȋmpăratul Qin Shi Huang Di din dinastia Han şi-

a dat seama de avantajele unui comerţ cu triburile 

rivale din Asia Centrală. El era atras ȋn special de 

perspectiva de a obţine caii Fergana, exemplare 

care apartineau popoarelor din regiunea Indiei şi 

a nord-estului Iranului de astăzi. Aceşti cai erau 

mai mari decat cei existenţi ȋn China la momentul 

respectiv şi astfel puteau fi foarte valoroşi din 

punct de vedere militar. Observând interesul 

celorlalte popoare pentru materialul din mătase 

chinezească, oficialii dinastiei Han au realizat că 

pot vinde preţiosul material ȋn schimbul 

valoroaselor animale. Acesta a fost ȋnceputul 

timid al comerţului dintre China şi pieţele 

profitabile din Occident.  
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Acest Drumul al Mătăsii până ȋn celebrele târguri 

de la Marea Mediterană şi mai departe, către 

Roma, a fost lung şi a durat câteva secole, ȋnsă 

primii paşi au fost făcuţi datorită frumoşilor cai 

Fergana (caii celeşti din Fergana, cum erau numiţi 

de chinezi).     

Monopolul chinez asupra producţiei de mătase 

naturală s-a pierdut ȋncă din secolul I ȋ.Hr., când 

cunoştintele de sericicultură au ajuns ȋn Coreea. 

Cu toate acestea, a mai durat o perioadă destul de 

lungă până să ajungă ȋn Occident.  

Războaiele dintre Imperiul Roman şi Imperiul 

Sasanid (a fost ultimul imperiu persan 

preislamic),au dus la ȋntreruperea comerţului cu 

Asia, iar acest lucru l-a determinat pe ȋmpăratul 

bizantin Iustinian să-şi ȋnfiinţeze propriul centru 

de producţie de mătase. Ȋn primul secol d.Hr el le-

a ȋncredinţat călugărilor sarcina de a aduce ouă de 

viermi de mătase din China. Aceştia au scos 

seminţe ale arborelui de dud şi    ouăle afară din 

China ȋn interiorul bastoanele lor. Când au ajuns 

ȋn Bizanţ şi viermii au eclozat, i-au hrănit cu 

frunze de dud şi astfel au reuşit să crească mătase 

ȋn Imperiul Roman.  

Fascinaţia pentru preţiosul material a continuat 

secole de-a rândul, iar mătasea naturală a ȋnceput 

să fie produsă de talentaţii ţesători din Franţa, 

Anglia, Germania, Italia, Elveţia şi Japonia. Rolul 

mătăsii a fost considerabil în istoria economică, 

artistică şi chiar spirituală a umanităţii Iar drumul 

mătăsii fost timp de milenii cea mai importantă 

axă comercială a lumii. A fost un adevărat liant 

între culturi şi civilizaţii.  Acest lucru poate 

explica şi impactul răspândirii religiilor şi 

conceptelor filozofice în India, Asia Centrală şi 

Orientul Mijlociu. De la romani sericicultura a 

fost cunoscută de greci, iar de la aceştia a pătruns 

la arabi. În secolul VIII, arabii au extins-o în tot 

spaţiul lor, din Caucaz până în Spania, trecând 
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prin zona de nord a Africii. Andaluzia a fost 

prima regiune din Europa unde sericicultura a 

prosperat în mod deosebit. Sub influenţa 

arabilor, care iubeau teme decorative pe ţesături 

de mătase, la începutul secolului XII (1130), 

sericicultura a pătruns în Sicilia 

Drumul Mătăsii s-a consolidat şi s-a adaptat 

evenimentelor istorice şi schimbărilor sociale. 

A servit drept cale de răspândire a unor religii 

importante. Prin intermediul său, călugării 

creştini au ajuns în inima Asiei, iar Islamul şi 

budismul au pătruns în multe zone, altfel 

ermetice, ale acestui imens continent. 

Zoroastrismul, iudaismul şi maniheismul au 

fost puternic influenţate de vecinătatea 

Drumului Mătăsii. Budismul, o religie străină 

Chinei, s-a răspândit aici din India şi a pătruns 

în Asia Centrală prin intermediul călugărilor care s-au aventurat şi au format temple şi comunităţi 

în noile ţinuturi descoperite cu ajutorul caravanelor de neguţători. Deci Drumul Mătăsii a fost o 

importantă arteră culturală şi religioasă. 

          Sericicultura ȋn România 

Sericicultura a fost o ocupaţie tradiţională în 

România, primii crescători de viermi de mătase 

fiind atestaţi în urmă cu şase secole. Primele 

preocupări legate de cultivarea duzilor şi 

creşterea viermilor de mătase au apărut în ţara 

noastră în secolul XIV, mai întâi în 

Transilvania (anul 1348) şi apoi în Banat. în 

Moldova şi Muntenia, sericicultura a fost 

introdusă de către turci, în secolul XVIII. De la 

Turci ne-a rămas cuvântul borangic (rezultat 

din cuvântul turcesc „buriincuk"), denumire 

veche pentru mătasea naturală, care de fapt 

reprezintă fir nerăsucit, rezultat prin tragere de 

pe gogoşile viermilor de mătase. Practic, 

sericicultura a început să se răspândească mai 

mult în ţinuturile româneşti în secolele XVII şi 

XVIII, deşi există păreri că plantaţiile de dud şi 

creşterea viermilor de mătase au constituit 
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preocupări mult mai vechi. În Transilvania şi 

Banat sericicultura a pătruns din Apus şi în 

special din Italia. Dezvoltarea sericiculturii în 

Banat era favorizată de climatul potrivit 

creşterii duzilor în această parte a ţărilor 

româneşti. Ȋn secolul al XIX-lea au apărut 

publicaţii (cărţi, articole), prin care se aducea 

la cunoştinţa unui public mai larg, necesitatea 

dezvoltării sericiculturii şi avantajele ei. Un 

exemplu în acest sens îl constituie traducerea 

în 1823 a cărţii lui Ludovic Mitterparcher, 

intitulată „învăţătură despre cultura sau 

creşterea duzilor şi a viermilor de mătase". Tot 

în anul 1823, Ioan Tomici a publicat în 

Transilvania o lucrare ce trata despre 

agricultură şi creşterea viermilor de mătase. 

De asemenea, în anul 1846, în gazeta 

„învăţătorul satului" se publicau articole prin 

care se dădeau indicaţii privind înmulţirea 

duzilor şi creşterea viermilor de mătase. Un an 

mai târziu, deci în 1849, Petrache Poenaru 

(1799-1875), unul din redactorii foii 

„învăţătorul satului", a publicat în Bucureşti o 

carte despre sericicultură. În scopul 

răspândirii sericiculturii, s-au luat unele 

măsuri şi în Moldova, ca cea din anul 1845, 

prin care s-au distribuit gratuit de către stat, un 

număr de 60 000 duzi, care au fost plantaţi în 

sate din sudul provinciei. 

România a fost ȋn trecut un mare exportator de 

mătase naturală, al doilea exportator din 

Europa, şi al saselea ȋn lume. Mătasea naturală 

este una dintre cele mai vechi fibre textile, cu 

înalt nivel ecologic, fiind o fibră naturală 

absorbantă, elastică, fără electricitate statică si 

cu pH neutru. Mătasea brută este cunoscută 

sub numele de borangic, iar cea prelucrată era 

folosită pentru producerea de marame, eşarfe 

si alte obiecte de vestimentaţie tradiţională. Ȋn 

prezent,din păcate, există o singură fermă 
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proprietate privată unde se cresc viermi de 

mătase şi se ţese borangic,  Borangicul este 

firul depănat de pe gogoșile viermilor de 

mătase și țesătura făcută în industria casnică 

din acest fir. Oricât de incredibil pare, azi, în 

România mai este o singură familie care 

creşte viermi de mătase. Aceeași familie se 

ocupă de prelucrarea borangicului, iar apoi, 

din firele subțiri și delicate realiezază superbe 

ii. La Stoeneşti, ȋn judeţul Vâlcea trăieşte singura familie de sericicultori din România – familia 

Niculescu - care mai creşte viermi de mătase şi produce borangic sută la sută românesc.  O 

experienţă de peste 20 de ani în producţia de borangic. Cristina Niculescu este fondatoarea 

brandului Borangic Niculescu din Stoeneşti - ii de borangic cusute şi brodate de mână, cu dragoste 

şi drag de tradiţia românească. 
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     ISTORIA PARFUMULUI 

Pentru a cunoaște istoria parfumului, 

este important să ne uităm la originea 

sa. Parfumul a existat întotdeauna sub 

diferite forme și pentru utilizări 

diferite.  Să descoperim ȋmpreună 

istoria parfumurilor care este la fel de 

veche ca lumea. 

Vom ȋncepe cu perioada Preistoriei când, odată cu descoperirea focului, primii bărbați erau 

interesați să adune plante, lemne, ierburi sau orice alt material care să fie ars. Aruncând aceste 

plante în flăcări, și-au dat seama că un fum parfumat emana din ele. Un miros distinct în funcție 

de materialele sacrificate. Aceasta este prima origine a parfumului. Etimologia latină per 

fumum este literalmente transcrisă „prin fum”. 8500 î.Hr. bărbații foloseau déjà plante aromate cu 

care își frecau corpul înainte de a merge la vânătoare pentru a atrage vânatul. 

Istoria parfumului începe cu comerțul său care 

s-a născut datorită sumerienilor, o civilizație 

situată în Mesopotamia. Aceştia l-au distribuit 

tuturor popoarelor și în special egiptenilor 

care l-au consumat puternic. Foarte repede, 

Egiptul Antic a oferit un loc considerabil 

mirosurilor dezvoltând un adevărat cult al 

parfumului. Cel mai adesea este creat din ulei 

vegetal sau grăsime animală la care se adaugă flori. Maghiran sau iris și rășini precum terebentină 

erau deja foarte prezente în acest moment. Aceste prime parfumuri sunt disponibile și în unguente 

făcute de preoți în temple. Utilizat în esență pentru funcția sa „mistică”, parfumul este folosit 

pentru a comunica cu divinitățile. În temple, parfumul este mereu prezent.  

Amestecuri mirositoare sunt arse pentru a produce vapori purificatori, în timpul riturilor funerare. 

Trupurile sunt îmbălsămate pentru a le permite accesul la viața veșnică, iar statuile zeităților sunt 

frecate cu unguente parfumate pentru a le onora. Prima apă de toaletă, un amestec compus din 

fructe de ienupăr, miere, struguri, vin vechi, 

smirnă și șofran este utilizat în principal în 

timpul fumigațiilor destinate zeilor.  

Parfumurile au fost utilizate în Egipt şi ȋn scop 

terapeutic. Unele dintre ele sunt destinate 

vindecării durerilor de cap sau pentru tratarea 

bolilor ginecologice. Egiptenii nu s-au limitat 

la această utilizare divină și medicinală.  
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Deja foarte concentrați asupra aspectului, 

eleganţei și curățeniei, un simbol al purității 

morale, aceștia sunt consumatori experimentați 

de produse cosmetice și parfumuri. Ȋn morminte 

s-au găsit borcane de unguent şi oglinzi. 

Parfumurile sunt folosite în viața de zi cu zi a 

egiptenilor ca atu de seducție, Cleopatra, ultima 

regină a Egiptului, se relaxează în băi 

parfumate înainte de a fi parfumată cu ulei de 

migdale amare, scorțișoară și smirnă. Înălțimea 

rafinamentului este parfumarea perucilor 

ceremoniale cu ajutorul conurilor parfumate de 

esență balsamică care s-au topit pentru a 

impregna coafurile. Parfumul este rezervat 

elitei, oamenii sunt mulțumiți de ulei de ricin 

amestecat cu oregano sau mentă. 

Cretanii și fenicienii beneficiază de 

cunoștințele egiptenilor în ceea ce privește 

parfumul, pe care îl vor transmite grecilor. Cu 

diferitele locaţii comerciale din Orientul 

Mijlociu, ei descoperă și importă noi materiale parfumate, cum ar fi șofranul sau tămâia. Mai 

târziu, datorită cuceririlor lui Alexandru cel Mare, parfumurile din India vor fi adăugate paletei lor 

olfactive. Lemn de santal, nucșoară, spikenard și multe alte ingrediente promovează această nouă 

revoluție a parfumurilor. În același timp apar și materiale de origine animală precum mosc, civet 

sau chihlimbar . 

Grecii au devenit adevărați experți în crearea de produse parfumate. Au inventat 

tehnica enfleurage , folosită și astăzi, pentru a face primele parfumuri lichide.Enfleurage-ul este o 

metodă tradiţională de extracţie a principiilor volatile superpure din diferite soiuri de petale.  

Au lăsat flori să se macereze în vaze de bronz 

umplute cu ulei pe care le-au reînnoit constant. 

Parfumurile sunt ambalate în sticle din ceramică, 

plumb sau aur, decorate cu mituri picturale.  

Ca și în cazul egiptenilor, parfumul capătă mai 

întâi un caracter sacru. Nașterea fiecărui parfum 

este explicată de o poveste mitologică. Se spune 

că zeița Venus este îndrăgostită nebunește de 

Adonis. Dar a fost rănit fatal în timpul unei 

excursii de vânătoare. În timp ce încearcă să-l 

https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/2016/02/19/musc-histoire-ingredient-animal-de-la-parfumerie/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/2019/06/21/les-mysteres-ambre-gris/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/2019/06/02/fabrication-parfum/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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salveze, Venus este înțepată de spinii unui 

trandafir alb. Sângele său curge apoi pe petale 

făcând floarea roșie. Așa devine floarea cu 

mirosul iubirii. O altă versiune (mai puțin 

romantică) susține că Cupidon și-a vărsat 

accidental paharul de vin pe floare, făcându-l 

și un simbol al iubirii ... 

Parfumul se îndreaptă și către noi utilizări: îngrijirea corpului. Uleiurile parfumate joacă un rol 

foarte important în viața grecilor, în special pentru virtuțile lor medicinale. Dar este și o revoluție 

în ceea ce privește igiena personală. Parfumul este în cele din urmă sinonim cu plăcerea: 

recomandăm chiar să ungeți nările pentru a încânta creierul! 

În Roma Antică, totul este parfumat. Parfumul este sinonim al bogăției, este folosit excesiv și este 

legat de lux și plăcere. Banchetele somptuoase urmează ritmul esențelor extrem de rare. Oaspeții 

sunt stropiți cu apă parfumată și beau vin aromat cu trandafir. Asistăm la eliberarea porumbeilor 

ale căror pene sunt impregnate cu parfum care difuzează o atmosferă plină de miresme. Există 

acum la Roma şi un cartier de parfumieri. Numiți „unguentarii”, ceea ce înseamnă lucrarea tămâiei, 

se reunesc și sunt foarte activi. Romanii merg la aceste noi magazine de parfumuri în căutarea noii 

esențe la modă. Roma s-a prăbușit în 476, dar parfumul a continuat să-şi diversifice şi să-şi 

intensifice nuanţele şi notele sale ȋn secolele următoare.  

MITURI ȘI PARFUMURI 

De la apariția sa în Antichitate, legendele și alte 

mituri din jurul parfumului au povestit despre  

puterile mistice, de-a dreptul magice ale 

acestuia. Comunicarea cu divinul, poțiunea de 

dragoste sau alte vrăjitorii, au descoperit puterea 

mirosurilor.   

Mituri divine și parfum sacru 

Înainte de a cădea în uz secular, parfumul a fost 

folosit într-un sens sacru pentru o perioadă foarte 

lungă de timp. Din vremea Egiptului antic, a fost 

legată o legătură puternică între divin și parfum. 

În temple, preoții sunt cei care pregătesc 

unguentele și alte uleiuri parfumate. Fiecare 

ceremonie religioasă este apoi însoțită de 

fumigații sau de ungere parfumată. Se spune că 

fumul în creștere facilitează astfel comunicarea cu 

https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/2019/09/04/histoire-parfum-antiquite/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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zeii pentru a-i invoca, dar și pentru a le transmite 

rugăciuni. Parfumul face, de asemenea, parte din 

procesul de mumificare: corpurile îmbălsămate și 

parfumate au acces la viața eternă. 

În Grecia, se credea că plantele aromatice provin 

de la zeități. Marile evenimente ale vieții și chiar 

viața de zi cu zi sunt punctate de mirosuri, sub 

formă de fumigații sau de unguente. Parfumul avea 

o putere de purificare și la fel ca în Egipt, 

reprezintă un element important al riturilor 

funerare. Corpurile erau astfel învelite într-un 

giulgiu impregnat anterior cu plante parfumate 

precum crini sau viole, simboluri ale purității și 

eternității. Din Antichitate, preoții care oficiau în 

temple au devenit astfel primii parfumieri. Experți 

în fabricarea de paste, balsamuri sau uleiuri, își 

păstrează în general formulele secrete, departe de 

simplii „muritori”. 

De partea Orientului, această legătură divină este, 

de asemenea, adevărată. Parfumul este o parte 

integrantă a Coranului, unde este scris că paradisul 

este pătruns de o multitudine de mirosuri și că 

femeile sunt făcute din „cel mai pur 

mosc”. Riturile islamice folosesc și parfumuri sub 

diferite forme, inclusiv arderea tămâiei . Parfumul 

a însoțit dezvoltarea religiilor din diferite 

civilizații. 

 

NOTE AROMATE: UN VAL DE 

PROSPEȚIME 

Folosite încă din zorii timpului, ierburile 

aromate şi-au făcut un loc și în parfumurile 

noastre.  Salvie, lavandă, cimbru, rozmarin 

sau busuioc, notele aromate nuanțe tonice, 

vegetale și de anason, aduc un vânt de 

prospețime olfactivă. 

https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/lys/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/violette/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/2020/05/13/parfum-moyen-orient/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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Foto : De la stânga la dreapta: fabricarea apei de trandafiri în Sultanatul Oman, tarabele picante ale 

soukului din Istanbul și, în cele din urmă, mabkharah, un arzător de tămâie tradițional. 

Împreună cu lemnul, aromele sunt cu siguranță printre primele 

ingrediente utilizate pentru a crea compoziții parfumate. Grecii, 

folosesc plante aromatice locale: oregano, cimbru sau maghiran 

care devin apoi ingrediente esențiale pentru a compune produse 

parfumate. Parfumeria și aromoterapia sunt strâns legate. 

În Evul Mediu, parfumul avea încă o funcție medicinală foarte 

puternică. Vedem înflorind peste tot grădini de « legume 

aromate ».Sunt de fapt plante medicinale precum 

salvie, mușețel sau chiar tarhon. Acesta este începutul medicinei 

pe bază de plante. 

Dacă notele aromatice au conviețuit mai mult sau mai puțin cu 

parfumeria, abia la începutul secolului al XVIII-lea această fațetă 

a fost într-adevăr prezentată într-un parfum. Primul parfum 

aromatic va fi apa de Köln , creată în 1709 de italianul Giovanni 

Maria Farina Această compoziție este de fapt un hidrosol 

amestecat cu coniac în care sunt integrate citrice și ierburi aromate. 

Găsim în formula sa maghiran, cimbru , rozmarin , dar și rădăcini 

de angelică, pelin și lavandă. Notele aromatice evocă în general 

arome care sunt în același timp dulci, proaspete și 

revigorante. Aceste nuanțe dezvăluie un caracter destul de energic, 

dinamic și revigorant. Latura virilă și crudă a acestei fațete a făcut-

o emblema parfumurilor masculine, omologul notelor florale  

feminine. Parfumurile cu note aromate rămân însă dificil de 

clasificat, deoarece nuanțele variază în funcție de ingredientele 

utilizate. Există note de lămâie care vor aduce aroma parfumului, dar și mirosuri de menta care 

emană o anumită prospețime. Printre aceste note se numără și fațete camforice, cu un aspect 

aproape medicinal, precum și nuanțe de anason care evocă o parte din plante, subtil picantă. Pour 

un homme, lansat de casa parfumurilor Caron va semna primul parfum masculin aromat, care va 

deschide calea pentru multe alte compoziții. 

https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/2019/10/02/parfum-moyen-age/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/camomille/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/2019/07/11/eau-de-cologne-histoire/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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                                 O poveste de dragoste: mituri și parfum 

Dincolo de puterea vindecătoare a parfumurilor, acestea au jucat întotdeauna sau aproape 

întotdeauna un rol important în relația romantică, atât fizic, cât și spiritual! Dacă poțiunile de 

dragoste se referă mai mult la vrăjitorie decât la parfum, anumite ingrediente sunt mult timp 

apreciate pentru proprietățile lor afrodiziace. Se spune că Cleopatra a făcut băi în care pluteau 

câteva frunze de șofran ca preludiu la întâlnirile sale romantice. Ingredientele de origine animală 

vor fi, de asemenea, utilizate pe scară largă pentru a seduce și a condimenta interludii 

romantice. Musk , ambergris , civet sau castoreum sunt astfel folosiți din abundență încă din 

Renaștere, iar puterile lor vor fi lăudate de toți parfumierii vremii. Astăzi, puterile magice ale 

parfumului par a fi departe de viețile noastre. Cu toate acestea, el rămâne un puternic aliat de zi cu 

zi şi chiar câteva picături ne pot face să ne amintim de momente de fericire, o adevărată madeleină 

olfactivă, dacă ar fi să ni-l amintim pe Proust…  

Între seducție, divinitate și vindecare, să vă reamintim miturile parfumului…  

Stropirea cu parfum este o parte integrantă a ritualului nostru de frumusețe. Câteva picături pentru 

a-ți perfecționa ținuta și a te simți bine și încrezător, iată utilizarea zilnică a parfumului. Dar cu 

sute de ani în urmă, utilizarea compozițiilor parfumate nu prea avea legătură cu seducția. Într-

adevăr, în virtutile lor medicinale oamenii au fost mai interesați. Dar cum a reușit parfumul să ne 

vindece și cum a fost folosit pentru a ne vindeca? Vă oferim o listă cu câteva remedii parfumate 

de-a lungul secolelor, cu puteri terapeutice uneori surprinzătoare. 

                         

https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/2020/03/25/musc-histoire-ingredient-animal-parfumerie/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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                          Kyphi parfumul egiptenilor 

Parfumul ocupă deja un loc important pe vremea faraonilor. Dacă 

egiptenii ard în mod regulat tămâie, cedru sau ienupăr, amestecurile de 

plante sunt deosebit de apreciate. Printre aceste compoziții, găsim unul 

dintre cele mai misterioase remedii parfumate cunoscute până în prezent: 

kyphi. Această compoziție parfumată a fost utilizată sub formă de tămâie 

pentru a fi arsă și a fost amestecată și în vin. Parfumul său aproape magic 

a avut darul, printre altele, de a înviora visele, promovând somnul, dar și 

calmarea anxietății. A fost folosit și pentru vindecarea bolilor pulmonare, 

a problemelor intestinale 

și a afecțiunilor hepatice. 

Au fost scrise multe 

rețete pentru kyphi. Unul dintre ei este înscris în hieroglife 

pe pereții templului de la Edfu, în ceea ce părea a fi 

„laboratorul” preoților-parfumieri. Deși există mai multe 

moduri de a face kyphi, anumite ingrediente sunt comune 

fiecăruia dintre ele: tămâie, struguri, coriandru, lemn de 

santal, smirnă, ienupăr, miere sau chiar storax. Scrierile 

grecești i-au adăugat șofran și cardamom. Egiptenii au 

adăugat la amestec menta sau henna. Această căsătorie 

aromată difuzează un miros rășinos și picant. 

Theriac: de la otravă la medicină 

Dintre toate remediile parfumate, theriac este cu siguranță unul 

dintre cele mai faimoase, dar și unul dintre cele mai 

complexe. Creat inițial ca anti-otravă în secolul I î.Hr., rețeta 

sa a fost perfecționată de-a lungul secolelor pentru a-l face un 

„medicament universal”. În compoziția sa există întotdeauna 

4 ingrediente esențiale: carne de viperă, castoreum (o secreție 

foarte parfumată din glandele de castor), pulbere de opiu și 

miere pentru a-i conferi consistența sa moale. La acest amestec 

de bază se adaugă diferite componente ale plantei. Există 

gume, scoarță, flori sau rădăcini. Folosit sub formă de pulbere, 

theriacul va deveni rapid suveranul remediilor parfumate. El 

va trata pe rând ciuma, rujeola sau variola. 

Plantele medicinale din Evul Mediu 

Din Evul Mediu , grădinile de castele și mănăstiri au fost organizate pentru a găzdui plantele și 

aromele necesare dezvoltării de remedii parfumate. Prin urmare, acestea constituie partea 

principală a farmacopeei, folosită până în secolul al XIX-lea. În acea perioadă, călugării erau cei 

https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/2019/10/02/parfum-moyen-age/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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care îngrijeau bolnavii. Apoi cultivă majoritatea 

plantelor medicinale precum salvie, cimbru, 

balsam de lămâie sau isop. Ordinele monahale 

pregătesc în laboratoarele lor compoziții simple, 

parfumate, destinate vindecării diferitelor 

afecțiuni. Primele magazine au apărut astfel în 

secolul al XIII-lea. În 1258, Saint Louis le-a 

oferit statutul oficial pentru prepararea și 

vânzarea de droguri. 

                     Ape parfumate 

Apă imperială, apă încoronată, apă superbă ... 

Atâtea ape parfumate cu care ne acoperim pentru 

a ne curăța și a ne proteja de boli. Una dintre 

aceste rețete va deveni deosebit de renumită: apa 

Reginei Ungariei. Creat din rozmarin macerat în 

spirt de vin (alcool obținut din distilarea vinului), 

este folosit pe piele, dar și în băutură. Aceste 

admirabile virtuți curative au fost lăudate de 

nobili. L-au folosit pe scară largă pentru a depăși 

tumorile, sunetele în urechi și durerile 

abdominale. 

Această apă parfumată va deschide calea câteva 

sute de ani mai târziu pentru Apa de Köln. O apă 

bogată în ingrediente active terapeutice care 

proteja împotriva bolilor și avea reputația de a 

oferi o sănătate bună și longevitate. Această apă 

cu puteri multiple este compusă din spirit de 

vin, care a fost amestecat cu diferite esențe de 

plante și citrice, cum ar fi rozmarin, portocală, 

bergamot, neroli și citron.  

Din anii 1700, oțeturile parfumate au apărut 

alături de apele parfumate. Fabricate de maeștri 

distilatori, aceste compoziții sunt preparate cu 

flori sau condimente. Printre cei mai apreciați 

de eleganți, găsim oțetul de garoafe și 

trandafir. În funcție de compoziția lor, oțeturile 

au oferit beneficii diferite și au fost folosite în 

apă aromată în baie sau în oțet de toaletă pentru 

îngrijirea pielii. În plus, pentru proprietățile lor 

https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/2019/07/11/eau-de-cologne-histoire/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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de înmuiere, oțeturile de toaletă au devenit 

produse de înfrumusețare foarte renumite din 

secolul al XIX-lea. De-a lungul modelor și 

descoperirilor, oțetele de chihlimbar, lavandă, 

nucșoară și scorțișoară au găsit un loc important în 

dulapurile de medicamente și toaletele vremii. 

Oțetul celor 4 hoți 

O rețetă este și astăzi renumită, cea a oțetului celor 4 hoți.În timp ce Franța este devastată de ciumă, 

patru hoți se pot apropia de victimele ciumei fără pericol. Sub pretextul de a-i îngriji, îi dezbracă 

rece de proprietatea lor. Pentru a scăpa de pedeapsa cu moartea, au fost nevoiți să dezvăluie rețeta 

acestei compoziții. Au amestecat părți egale vârfuri proaspete ale mai multor plante aromate, 

inclusiv salvie, mentă, rozmarin și pelin, la care au adăugat flori de lavandă. La acest amestec s-a 

adăugat apoi în cantități mai mici condimente precum scorțișoară, cuișoare și nucșoară. Odată 

preparată, compoziția a fost pusă „în digestie” timp de câteva săptămâni într-un oțet. După această 

macerare, hoții l-au filtrat pentru a adăuga atingerea finală: un amestec de camfor și coniac. 

Remedii parfumate 

În timpul Renașterii, legătura dintre medicină și 

parfumerie era și mai puternică, într-un moment în 

care apa era înfricoșată. În băutură sau în frecare, 

parfumurile sunt peste tot. De asemenea, sunt 

utilizate datorită dispozitivelor destul de 

surprinzătoare. Medicul curții lui Ludovic al XIV-

lea a dezvoltat o „casoletă regală”, un fel de difuzor de atmosferă care, potrivit lui, permite 

produselor mirositoare să pătrundă direct în inimă, vasele de sânge și plămâni. Putem cita și 

„cucuphe”, un fel de pălărie medicamentoasă care trebuie purtată toată noaptea sau în timpul zilei 

sub o pălărie. Garnisit cu ierburi, gume parfumate sau mosc, a permis persoanelor în vârstă să lupte 

împotriva amețelilor și a pierderii memoriei.Țesăturile la rândul lor sunt impregnate cu produse 

aromatice. Accesorii pur medicale care au fost macerate în compoziții parfumate. Încărcate astfel 

de „mirosuri bune”, aceste diferite obiecte au servit pentru a se proteja de mirosurile urâte, de 

vectori ai bolii. Ele pot fi considerate strămoșii halatelor și ale altor măști. 

Farmacia și parfumeria se vor separa în cele 

din urmă oficial printr-un decret semnat de 

Napoleon la 18 august 1810. Astăzi, unii 

reînvie tradiția terapeutică a parfumului prin 

olfactoterapie sau aromoterapie, în timp ce 

alții încearcă să reproducă acele remedii de 

modă veche acasă. 

https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/2019/10/30/parfum-renaissance/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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PARFUMUL ORIENTULUI 

MIJLOCIU 

Un ținut propice parfumeriei încă din zorii 

timpului. Mirosuri senzuale și parfumuri picante, 

parfumul Orientului Mijlociu ascunde 

mistere. Datorită cunoștințelor ancestrale și 

materiilor prime emblematice, lumea arabă a 

influențat puternic arta parfumurilor de-a lungul 

secolelor.  Suave și vibrante, aceste parfumuri 

lemnoase sau moscate nu sunt simple urme 

olfactive, ci indicatori ai identității culturii arabe.  

               Mică călătorie în țara celor o mie și una de miresme ... 

În vremurile străvechi, Arabia de Sud era foarte diferită de deșertul în care este astăzi, cu frunze și 

plină de plante aromate, era o regiune cunoscută sub numele de țara parfumurilor. Într-adevăr, în 

cartea sfântă a Islamului, Coranul, paradisul este descris ca un loc plin de grădini și copaci, râuri 

mari și cu un miros puternic de parfum moscat. Deja în secolul al X-lea, Avicenna, un renumit 

filozof și doctor arab, a introdus apa de trandafiri în lumea musulmană, obișnuită să parfumeze sau 

să aromeze camerele casei.  A fost elementul cheie în realizarea aromelor și a fost considerat 

simbolul purității și înțelepciunii lui Allah. 

                       SECRETELE ALCHIMIEI 

Arabii au aplicat alchimia în industria parfumurilor.  Această 

nouă știință își propunea să obțină „a cincea esență” a plantelor, 

prin extragerea esenței proprietăților lor prin distilarea succesivă 

a unei plante până la obținerea uleiurilor esențiale ale acesteia. 

Arabii au profitat de dezvoltarea alchimiei în fața declinului 

industriei parfumurilor din Occident. Ei sunt cei care 

au perfecționat alambicul pentru a distila alcoolul, pe care l-au 

folosit pentru a obține baza parfumului. Acest lucru a dus la 

expansiunea rapidă a comerțului și popularitate în Evul Mediu și 

la o revoluție a modului de fabricare a parfumurilor. 

Cruciadele (1096-1291) au fost un moment esențial pentru 

introducerea parfumurilor în Occident, deoarece soldații care s-

au întors în Europa după campaniile lor militare au adus înapoi 

parfumuri și esențe necunoscute țărilor lor. Odată cu sosirea 

arabilor în Spania, parfumul ia o nouă cale: ajunge în Franța, țară 

care a știut să-l industrializeze. În plus, Granada și Sevilla au 
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devenit centre de parfumuri foarte importante 

comparabile cu Bagdad și Damasc. Chiar și după 

expulzarea arabilor din peninsulă, parfumerii au 

fost singurii privilegiați care au fost cruțați și au 

putut rămâne în Spania. Dacă ar fi plecat, ar fi luat 

cu ei secretele lor prețioase: formulele de neegalat 

pentru a-și face parfumurile. 

Cultura islamică și științele lumii arabe 

în slujba parfumieriei 

Muhammad a spus odată: „Femeile, copiii și 

parfumerii sunt cei pe care îi iubesc cel mai bine din lume”. Această frază a făcut din parfum unul 

dintre cele mai sacre produse ale închinării musulmane. Acest lucru s-a văzut apoi încărcat cu un 

sens spiritual fără a fi lipsit de funcția sa igienică și farmaceutică. De asemenea, asociat cu marea 

cunoaștere științifică a arabilor, parfumeria a devenit în acest moment o artă din ce în ce mai 

avansată. 

Sensul sacru al parfumului pentru arabi 

În același timp, parfumul este o parte integrantă a 

religiei și Coranul vorbește despre el de multe ori. 

Astfel, paradisul musulman ar fi pătruns cu multe 

mirosuri dulci. La fel, femeile ar fi făcute din „cel 

mai pur mosc”. În același mod ca și pentru multe 

civilizații, riturile islamice erau astfel însoțite de 

parfum. În plus, bărbații au fost încurajați să 

meargă regulat la băile publice pentru a se purifica, în timp ce femeile musulmane în harem își 

petreceau cea mai mare parte a timpului prezentându-și frumusețea naturală. În cele din urmă, 

rețineți că, chiar și astăzi, musulmanilor li se permite să poarte parfum în timpul Ramadanului. 

Cultura islamică și poporul arab au fost deosebit de utile pentru dezvoltarea parfumeriei. Au reușit 

să-și păstreze tradițiile sacre și utilizarea parfumului în ritualul lor, în timp ce l-au asociat cu o 

fațetă tehnică ale cărei progrese au fost considerabile. 

O legătură cu religia 

Utilizarea parfumului este legată şi de recomandările 

religioase.Este menționat de multe ori în Coran. Mohammad spune 

„ Femeile, copiii și parfumerii sunt ceea ce îmi place cel mai mult 

în lume ”. Textele sacre evocă un paradis cu mirosuri dulci, o 

grădină plină de plante parfumate. Există chiar scrieri despre femei 

realizate din „cel mai pur mosc."Într-adevăr, profetul Mohammad, 

în secolul al VII-lea, explică importanța respectului față de 
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ceilalți. Acest respect trebuie să se reflecte în 

cuvinte (salutări, politețe etc.) sau acțiuni 

(bunătate, zâmbet etc.), dar trebuie să se 

manifeste și în aspecte mai prozaice ale vieții de 

zi cu zi, cum ar fi mirosul corpului, de exemplu. 

Așadar, mirosul bun nu este un act banal, ci un 

mod de a nu-l jigni pe celălalt și este recomandat 

să purtați parfum înainte de a merge la moschee. 

Timp de secole, lumea arabă a dezvoltat și 

diseminat le savoir faire în domeniul parfumeriei, ca răspuns în special la o nevoie reală de 

parfumuri de către populațiile care transpira sub soarele puternic al celor mai fierbinți zone ale 

planetei. Spre deosebire de parfumurile occidentale, parfumurile arabe tradiționale nu se bazează 

pe alcool, ci pe uleiuri. Aceste parfumuri, adesea destul de intense și cu o persistență puternică, 

evoluează la contactul cu pielea și căldura, iar parfumul rezultat poate fi semnificativ diferit de cel 

așteptat!  

                        Un parfum emblematic: OUD - parfumul Orientului 

 

În trecut, comercianții arabi făceau comerț cu substanțe mirositoare pe care mergeau să le găsească, 

de exemplu, în India, Asia sau China. Un comerciant a descoperit oud-ul…În timp ce se afla în 

India, omul a trecut pe lângă o pădure devorată de flăcări și intrigat de mirosul plăcut care emana 

din ea, a descoperit proprietățile aromatice ale copacilor care o constituiau. Acești arbori de agar 

(Aquilaria) produc, atunci când sunt atacați de o anumită specie de ciuperci, o rășină parfumată 
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care pătrunde în lemn și este acest lemn, tăiat în 

secțiuni mici numite oud (agarwood în engleză). 

Raritatea și timpul îndelungat necesar pentru 

producția sa fac ca această materie primă să fie 

extrem de costisitoare, o materie primă scumpă, 

al cărei preț poate ajunge la câteva mii, chiar și 

zeci de mii de dirhami pe kilogram! În prezent, 

oud-ul provine din Cambodgia, reputația de a 

oferi cea mai bună calitate, din Laos, Thailanda, 

India, Malaezia sau chiar Indonezia. Pe lângă 

forma sa de „lemn”, oud-ul poate fi folosit și 

pentru a produce un ulei. Alte parfumuri deosebit de apreciate de consumatorii din Orientul 

Mijlociu sunt în special chihlimbarul, moscul și iasomia. 

Etimologia latină a cuvântului „ parfum” se referă la „ per fumum”, adică prin fum și este tocmai 

una dintre modalitățile tradiționale de utilizare a parfumului în unele case de parfumuri. Metoda 

de utilizare a fumului ca principiu de parfum se numește bakkhour. Într-un mabkharah - arzătorul 

tradițional - sunt așezate pe cărbune, bucăți de oud sau maamoul. Acesta din urmă este o alternativă 

mult mai ieftină decât oudul pur: este un amestec de uleiuri și lemn aromat (inclusiv oudul). Oud 

(în arabă oudh) este foarte apreciată de parfumeri pentru dulceața sa caldă amestecată cu lemn și 

balsamică.  

Este un miros foarte aromat și complex. Se utilizează sub formă de ulei de oud (dehn al oud) sau 

o rășină (oud mubakhar). Parfumul este folosit și cu ocazia unor festivaluri precum nunțile. Pe 

parcursul întregii săptămâni, viitoarea mireasă își va scălda hainele în fumul bakkhourului și cu o 
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zi înainte de ceremonie, va face ea însăși o baie de 

fum, astfel încât mirosurile să pătrundă complet în 

pielea ei și păr. Camerele în care are loc nunta 

sunt, de asemenea, parfumate și fiecare invitat este 

întâmpinat cu parfum pe care îl poate aplica sub 

formă de ulei pe piele sau prin bakkhour. Dacă veți 

fi invitat la o nuntă, oferirea de oud de calitate este 

un cadou binevenit. 

Deși sunt foarte diferite de parfumurile noastre 

occidentale adesea mai ușoare, nu ezitați să vă 

interesați de parfumurile tradiționale arabe pentru 

a descoperi subtilitatea moscului sălbatic, mirosul 

lemnos de lemn de santal sau florile de iasomie.   

Pe ruta parfumurilor din Orientul Mijlociu 

În Orientul Mijlociu, parfumul este peste tot. Este adânc înrădăcinat în societate, în practicile și 

obiceiurile cotidiene: este un adevărat element cultural. Ca mod de exprimare, stârnește 

conversațiile atât la femei, cât și la bărbați. De dimineață până seara, parfumul evoluează pe piele 

și în case peste razele soarelui și ingredientele care îl compun. 

    O călătorie olfactivă ȋn Oman 

La răsăritul soarelui, pe versanții regiunii Jebel 

Akhdar, în Oman, pe acest lanț muntos, trandafirii 

cu parfum îmbătător cresc în abundență. Vom găsi 

trandafirul, ale cărui ape parfumează şi delicii de 

patiserie populare. Pentru a însoți această notă  

dulce, savurați o cafea amestecată cu cardamom, 

delicioasă! Tot ce trebuie să faceți este să aprindeți 

arzătorul de parfum de lângă dvs. și să vă lăsați 

ademeniți de acest fum liniștitor. 

 Dacă parfumul este un element capital al modului 

de viață oriental, acest lucru se datorează faptului 

că aceste meleaguri sunt foarte propice pentru 

cultivarea diferitelor plante și plante 

parfumate. Fertilitatea acestor meleaguri a fost lăudată de poeții Hafiz și Saadi care au 

cântat trandafirul , cel mai prețuit parfum din lumea arabă. Poetul latin Properce, la rândul său, a 

vorbit despre o „ Arabia de o mie de parfumuri”. 

https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/2020/01/29/la-belle-rose-ingredient-indispensable-du-parfumeur/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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De asemenea, găsim în est o multitudine de 

plante aromate precum coriandru, salvia sau 

mentă.  Chiar și astăzi, Orientul Mijlociu 

parfumează întreaga lume cu o atmosferă 

lemnoasă și picantă.  

Există o multitudine de mirosuri specifice 

acestor regiuni, dar numitorii comuni ai acestor 

parfumuri sunt senzualitatea și puterea, în 

special datorită chihlimbarului și moscului . 

Expertiza ancestrală 

Matematică, chimie, filozofie ... Există multe domenii care au fost influențate de descoperirile 

civilizației arabe. În timp ce Imperiul Roman s-a prăbușit, Estul s-a emancipat și a dezvoltat o mare 

cultură științifică. Tehnicile de fabricare a parfumurilor pe care le cunoaștem astăzi se datorează 

în special invențiilor din Orient. În secolul al V-lea, chimistul și fiul unui farmacist Jaber Ibn 

Hayyan a creat alambicul, din arabul al imbiq care înseamnă vază. O invenție care va îmbunătăți 

semnificativ tehnicile de distilare pentru a disemina noi cunoștințe în toată Europa. În Evul Mediu, 

această cultură științifică arabă a influențat școlile din Salerno și Montpellier, specializându-se în 

cercetarea farmaceutică legată de parfumerie. 

Compoziția parfumului din Orientul Mijlociu 

În cultura occidentală majoritatea parfumurilor sunt fabricate dintr-o bază alcoolică în care se 

dizolvă materialul mirositor. În est, consumul de alcool este interzis de religie. Uleiul este astfel 

utilizat ca suport pentru compoziție. Prin urmare, florile, condimentele sau ierburile alese vor fi 

distilate și adăugate la un ulei esențial de bază, de obicei cel de lemn de santal. Acest parfum gras 

se numește attarin estul Mijlociu. Oricine își poate personaliza 

propria compoziție adăugând ingredientele la alegere: trandafir, 

chihlimbar, mosc, tămâie ... Aceste uleiuri uscate sunt aplicate 

corpului și părului pentru a parfuma și a hidrata. Voluptuoase și 

tenace, aceste parfumuri uleioase oferă un alt mod de a 

experimenta un parfum. Nu ezităm să amestecăm parfumurile 

pentru a obține note noi și pentru a varia intensitatea. 

Dincolo de formă, codurile parfumului sunt percepute diferit și în 

Orientul Mijlociu. Dacă în Occident parfumurile rămân foarte 

generoase, cultura orientală este eliberată de aceste aspecte, iar 

bărbații și femeile poartă aceleași parfumuri, nicio diferență nu 

este indicată pe sticle. Fiecare dintre aceste materii prime conferă 

unui parfum o notă din alte părți și o senzualitate specifică 

parfumurilor orientale. 

https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/2019/06/21/les-mysteres-ambre-gris/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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         Opoponax: ingredient esențial 

Dacă nu ați auzit niciodată de opoponax nu este 

de mirare. Totuși, în spatele acestui nume care te 

face să zâmbești, se ascunde o materie primă larg 

utilizată în parfumurile orientale. Opoponax este 

o plantă găsită în ținuturile aride din Orientul 

Mijlociu. În parfumerie, folosim rășina care 

provine din tulpina arbustului. Este folosit ca 

tămâie pentru a arde pentru proprietățile sale 

relaxante și pentru a purifica aerul din casă. În 

parfumuri, această notă caldă, lemnoasă și 

catifelată se regăsește în principal în nota de bază 

a parfumurilor de chihlimbar. Parfumul său este 

foarte asemănător cu cel al smirnei, dar mai dulce 

și mai pământesc. 

Puterea parfumată a cistus labdanum 

Cistus este un arbust mic cu flori roz și albe 

originar din Orientul Mijlociu. Când privim mai 

atent, vedem o rășină care o acoperă pentru a o 

proteja și a preveni deshidratarea, numită 

labdanum. În parfumerie, se folosește rășina care, 

odată extrasă, dă un miros rășinos, lemnos și 

animal. Guma Labdanum este, de asemenea, 

utilizată pe scară largă ca tămâie și ca notă de bază 

pentru parfumurile orientale. De asemenea, acest 

ingredient se amestecă ușor cu acorduri de mușchi 

de stejar, paciuli și bergamotă. 

Între tradiții și parfumuri din alte părți, 

călătoria noastră parfumată în Orientul 

Mijlociu se încheie aici. Ȋn următoarele ediţii 

vă invităm spre alte destinaţii pline de 

parfum şi mister.  

 

ORIENT ROMÂNESC   
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                    CARE VA FI PARFUMUL VIITORULUI? 

 

Parfumul este o artă ancestrală a cărei evoluție este destul de lentă în ciuda marilor progrese 

tehnice, cum ar fi apariția sintezei la sfârșitul secolului al XIX-lea. Dar de atunci, lucrurile nu s-au 

schimbat prea mult. Datorită progresului tehnologic și creativității exacerbate a parfumierilor, 

liniile se schimbă treptat. Digitalizarea stilului nostru de viață și tendința de a ne dori un parfum 

din ce în ce mai confidențial sunt resimțite și în procesele de fabricație a parfumurilor. Deci, care 

vor fi mirosurile de mâine? În curând va fi posibil să mirosiți un parfum în spatele ecranului 

computerului? Sau putem crea un parfum adaptat ADN-ului nostru? Descifrăm împreună codurile 

parfumului viitorului. 

Crearea parfumurilor este impregnată de spiritul vremurilor, această atmosferă impalpabilă care 

vorbește despre o epocă. Dar ritmul acestei „melodii a vremurilor” se îmbină cu cel al modei? Într-

o lume în continuă schimbare și o industrie complexă, inovarea fără a nega trecutul este o 

provocare constantă. 

Un parfum este mai presus de toate un miros, o compoziție 

cu care ne identificăm astfel încât să se lipească de pielea 

noastră. În ultimele decenii, tendințele în note parfumate au 

evoluat: mirosuri grele și animale, parfumuri proaspete sau 

chiar gourmet, revin la natură ...  

În fiecare an, casele de parfum investesc o parte din cifra lor 

de afaceri în cercetarea și dezvoltarea de noi molecule de 

parfum.  Dar drumul dintre laborator și sticlă este lung! Într-

un an, cercetătorii acestor companii dezvoltă între 500 și 

3000 de molecule. Dar șase ani mai târziu, doar 4 până la 5 dintre aceștia vor face parte din gama 

de parfumieri în urma unei baterii de teste și evaluări. A da viață unei noi molecule nu este ușor. 
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Chimie verde care servește parfumul viitorului 

Industria parfumurilor se îmbunătățește an de an. 

Din ce în ce mai mult, dorința este de a reduce 

impactul ecologic al creației de parfum, reducând 

în același timp deșeurile produse și folosind mai 

puțină energie. Parfumul viitorului va fi și începe 

deja să fie mai respectuos cu mediul. Companiile 

de compoziție apelează la biotehnologie pentru a 

lucra la noi axe. Obiectul acestei cercetări este de 

a integra compuși fără miros în formula unui parfum pentru a asigura o biodegradabilitate perfectă 

în aer. Pentru a face acest lucru, chimiștii creează molecule prin fermentare folosind 

microorganisme sau chiar enzime, care sunt proteine naturale. Cercetările asupra paciuli și asupra 

noilor moscuri de origine naturală ar putea perturba și mai mult formularea parfumului viitorului. 

Creșterea inteligenței artificiale (AI) și a Big Data afectează, de asemenea, industria parfumurilor 

pentru a o arunca în viitor. Până atunci, procesul de creare a unui parfum rămâne destul de 

artizanal. Simţurile noastre se formează grație unei îndelungate ucenicii, dar și datorită unei 

multitudini de experiențe olfactive, amintiri și sensibilitate. Prin urmare, ideea este de a combina 

cunoașterea unui ingredient cu o emoție și o idee creativă.  

La cererea companiei germane Symrise, 

compania IT IBM a creat în 2018 un algoritm 

numit Phylira. Acest „robot” computerizat a 

putut analiza aproape 2 milioane de formule 

acumulate de companie și mii de materii prime 

în funcție de caracteristicile lor. Odată ce aceste 

date au fost colectate, Phylira le-a legat de 

informații despre preferințele parfumului a zeci 

de mii de consumatori din întreaga lume, cifrele 

de vânzări și alte date demografice. Pe baza 

tuturor acestor informații, algoritmul a creat acorduri noi, care vizează o anumită țintă. Dar dacă 

priceperea tehnică este de dimensiuni, inteligența umană și talentul parfumierului nu pot fi 

niciodată substituite. Și întrucât moleculele sintetice nu au înlocuit ingredientele naturale, AI este 

un instrument la dispoziția parfumierului pentru a-și întări creativitatea, nu pentru a o înlocui! 

     Parfumul viitorului mai aproape de emoțiile noastre 

Am văzut deja puterea memoriei noastre olfactive sau puterea 

parfumurilor asupra dispozițiilor noastre. În această idee, 

cercetătorii vor să meargă și mai departe încercând să înțeleagă 

emoțiile pe care ni le poate oferi o aromă sau un parfum. Asta și-

au imaginat informaticienii de la Universitatea din Nantes atunci 

https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/2019/07/31/memoire-olfactive/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/2019/07/31/memoire-olfactive/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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când au creat „ Neurokiff  ” în 2014  . Acest 

obiect conectat cu numele evocator este de fapt 

un set de căști neuronale care analizează undele 

electrice emise de creierul nostru. Conectat la o 

tabletă, setul cu cască interpretează în timp real 

emoțiile resimțite când se confruntă cu un stimul 

olfactiv sau gustativ. Unele case majore de parfumuri au adoptat deja această tehnologie pentru a 

vă ajuta să descoperiți viitorul parfum care vă va face să vibrați cel mai mult! 

Spre noi gesturi parfumate 

Dincolo de mirosuri, parfumul viitorului poate fi folosit și într-un mod diferit de ceea ce știm 

astăzi. Dar este posibil ca gestul de vaporizare, care face parte din rutina noastră zilnică, să se 

schimbe într-adevăr datorită tehnologiei? 

Parfumuri și produse cosmetice 

Lumea parfumurilor este departe de a-și fi dezvăluit toate misterele. Ce se întâmplă dacă un parfum 

are aceleași proprietăți ca un hidratant sau un ser antirid? Știm deja că mirosurile activează 

pârghiile direct pe creierul nostru. Dar este posibil ca acestea să aibă o acțiune asupra pielii 

noastre? Cercetările științifice demonstrează deja că pielea reacționează la lumină datorită 

keratinocitelor, celule care alcătuiesc epiderma noastră. Recent s-a demonstrat că aceste celule au 

și detectoare olfactive și ar putea „mirosi”. Această descoperire deschide noi domenii de cercetare 

pentru a crea probabil cosmeticele parfumate de mâine. 

Mirosuri în viața noastră de zi cu zi 

Celebrul „pschit pschit” de dimineață este condamnat să dispară? Aceasta este ceea ce tehnologia 

ne-ar putea determina să credem. Unele companii lucrează deja la dezvoltarea unei cabine de duș 

https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&ajax=1&prev=search&elem=1&se=1&u=https://neurokiff.com/
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conectate la o coloană de parfum reală. Principiul este simplu: pulverizați-vă direct cu esența 

preferată după spălare. Brandurile de gata-la-purtare dezvoltă țesături încapsulate cu mii de micro-

margele. În contact cu îmbrăcămintea cu pielea, acestea își eliberează parfumul. Parfumul 

viitorului pare să investească în noi căi pentru a ne permite să beneficiem de noi gesturi parfumate. 

Dar dincolo de aspectul său estetic, parfumul caută, de asemenea, să dobândească o nouă 

recunoaștere culturală. Concert olfactiv sau program parfumat la televizor, cercetarea devine din 

ce în ce mai precisă. Unele cinematografe sunt dotate cu noi tehnologii care ne stimulează 

nasul. Mirosul de transpirație în scene intime sau de sânge în cele ale violenței ... Totul este făcut 

pentru a ne cufunda într-o călătorie olfactivă. Simțul mirosului este deci mai mult decât oricând 

simțul care trebuie cucerit pentru a ne face să trăim experiențe memorabile! 

Un lucru este sigur: parfumul este și va rămâne, simbolul puternic al personalității noastre sau 

starea noastră de spirit a momentului. Și tu, cum vezi parfumul viitorului? 

 

 

« Parfumul este memorie lichidă şi aparţine experienţelor individuale. Pentru mine 

parfumul este o amprentă a sufletului. E o a doua persoană, un mod de viaţă. Parfumul nu e un 

accesoriu, ci un element magic care dă strălucire personalităţii. 

Este cea de-a opta artă, întotdeauna o declaraţie nescrisă de amor şi o invitaţie, firul invizibil al 

Ariadnei în labirintul vieţii. 

Parfumul, tulburător mesager al amintirilor, este pecetea care desăvârşeşte o prezenţă de neuitat. 

De aceea, alegerea lui este crucială. » - Octavian Coifan 

Dr.Adriana Năstase, biochimist 
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L’encens dans les sources textuelles: une variété de produits 

odorants et d’usages 

Le mot encens désigne tout aromate pouvant être brûlé afin de parfumer un lieu de culte ou un 

habitat domestique, ainsi que des vêtements ou des parties du corps humain. Ce mot recouvre des 

produits nombreux et variés : résines d’origine végétale (encens oliban, myrrhe, ciste, ladanum, 

etc.), bois odorants (agalloche, santal, etc.) et substances d’origine animale (ambre gris, musc, 

blattes de Byzance, etc.). Différents types de sources écrites nous renseignent sur les gommes-

résines et les bois utilisés préférentiellement comme encens dans le monde arabo-musulman entre 

les VIIe et XVIe siècles : la poésie, les œuvres lexicographiques ainsi que les traités de médecine 

et de pharmacie. 

Les aromates sont très prisés par les poètes dans le cadre de la poésie amoureuse, voire érotique. 

Les fragrances contenant des phéromones, comme le musc, sont réputées pour leurs vertus 

aphrodisiaques 2. Les recherches scientifiques ont d’ailleurs confirmé ce que les poètes et amants 

avaient pressenti depuis bien longtemps. De plus, ces fragrances sont associées aux femmes dont 

le poète rend une image idéalisée en les décrivant comme issues des classes supérieures de la 

société. Durant la période préislamique et jusqu’à la période omeyyade, la poésie évoque très peu 

l’encens oliban (lubān) et fait plus souvent référence à différents aromates provenant de contrées 

plus lointaines tels que le musc (misk) 3, l’ambre gris (ʿanbar) 4 et le bois d’agalloche (ʿūd) 5. 

Les oeuvres lexicographiques renseignent essentiellement sur l’orthographe et le sens des noms 

de plantes, tout en précisant leur origine géographique et en fournissant quelques informations à 

leur sujet. Les deux ouvrages intitulés Kitāb al‑nabāt wa‑l‑šaǧar (Livre des plantes et des arbres) 

constituent les principales références en matière de botanique. Le premier a été rédigé par 

al‑Aṣmaʿī (c. 123‑213/741‑828) au VIIIe ou au IXe siècle, le second par Abū Ḥanīfa al‑Dīnawarī 

(m. 282/895) au IXe siècle. 

Les traités de médecine livrent également de nombreux renseignements sur les aromates, dont 

l’encens oliban, comme leurs lieux de récolte ou de production, leur aspect, leurs vertus 

médicinales et les noms donnés à ces aromates suivant leur origine géographique ou leur qualité. 

Dans son introduction à la traduction d’Ibn Maymūn, Max Meyerhof rapporte que cent-dix auteurs 

environ de langue arabe ont composé au moins un traité sur les drogues connues dans le monde 

musulman entre le VIIIe et le XIIIe siècle, en s’intéressant non seulement à leur vertus 

thérapeutiques mais également à leur identification 6. Parmi cette production, seul un quart nous 

est parvenu sous forme de manuscrits et une autre partie à travers les citations figurant dans les 

œuvres postérieures. Parmi ces auteurs, le médecin et traducteur chrétien nestorien Yūḥannā Ibn 

Māsawayh (c. 160‑242/777‑857) a notamment rédigé le Kitāb ǧawāhir al‑ṭīb al‑mufrada (Traité 

sur les substances simples aromatiques) dans lequel il oppose les principales substances 

aromatiques (al‑ʾuṣūl) aux autres aromates (al‑afāwīh) 7. Ibn Māsawayh débute son traité par la 

présentation des substances aromatiques principales, qu’il énumère : Les substances aromatiques 

principales (al‑ʾuṣūl) sont au nombre de cinq : le musc (misk), l’ambre gris (ʿanbar), le bois 
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d’agalloche (ʿūd), le camphre (kāfūr) et le safran (zaʿfarān) 8. Il convient de noter que l’encens 

oliban ne figure pas parmi les simples principaux (al‑ʾuṣūl) et n’est pas le plus souvent cité. En 

effet, apparaissent plus fréquemment des aromates provenant de régions localisées hors de la 

péninsule Arabique et même, plus largement, du monde arabe. Les plus réputés, comme le musc 

ou l’agalloche, provenaient généralement d’Asie du Sud-est.  

L’oeuvre d’Ibn al‑Bayṭār, botaniste et pharmacologue né à Malaga à la fin du XIIe siècle, apparaît 

comme la plus complète pour les connaissances en botanique dans le monde arabo-musulman à 

cette période. Son Ǧāmiʿ li‑mufradāt al‑adwiya wa‑l‑aġḏiya a été traduit en français par Lucien 

Leclerc entre 1877 et 1883 sous le titre Traité des simples 9. Il compile, sur trois volumes, 2324 

notices décrivant les remèdes simples en précisant leur nature, leur origine géographique, si celle-

ci est connue, et leurs vertus thérapeutiques 10. Ibn al‑Bayṭār s’appuie à la fois sur ses propres 

observations de terrain et sur de nombreuses sources lexicographiques, naturalistes et médicales. 

Il cite au total cent-cinquante auteurs différents 11. Parmi eux, les auteurs antiques représentent la 

moitié de ces citations. Les écrits de Dioscoride (Ier siècle) et de Galien (129‑199) comptent parmi 

les principaux apports dans cette oeuvre. Ibn al‑Bayṭār consacre une notice au kundur ou lubān, 

c’est-à-dire l’encens issu de différentes espèces de Boswellia réparties dans le Sud de l’Arabie, la 

Corne de l’Afrique et l’Inde, la plus emblématique étant Boswellia sacra qui croît en Oman, au 

Yémen et en Somalie. Il rapporte ainsi les propos d’Abū Ḥanīfa, qui lui‑même s’appuie sur la 

description d’al‑Aṣmaʿī :  

J’ai entendu raconter par des Arabes d’Omân que l’encens ne se trouvait qu’à Chihr d’Omân. 

C’est un petit arbre épineux dont la taille ne s’élève pas au‑dessus de deux coudées. Il ne croît que 

dans la montagne et jamais dans la plaine. Il a des feuilles pareilles à celle du myrte, ainsi que le 

fruit qui a une saveur amère. Sa gomme, que l’on emploie comme masticatoire, s’appelle aussi 

kondor. Elle apparaît en certains endroits que l’on creuse à coups de hache et qu’on laisse jusqu’à 

ce qu’on la récolte. 12 

Les encens étaient employés en médecine, en parfumerie, en société, dans le cadre de la cérémonie 

d’accueil, au cours de préparations culinaires et, enfin, dans le cadre de pratiques magiques. 

L’usage le plus courant et le mieux attesté des aromates se fait lors de l’accueil des invites par 

leurs hôtes. Il s’agit de faire passer un brûle‑parfum dans l’assistance afin que chacun respire et se 

parfume des fumigations. L’usage de l’encens et des aromates représentait un moyen de montrer 

sa richesse ainsi que son art de vivre et ses bonnes manières. Al‑Masʿūdī (m. c. 345-346/956‑957), 

dans son ouvrage intitulé Kitāb murūǧ al‑ḏahab (Les Prairies d’or), décrit comment le calife al-

Maʾmūn (170‑218/786‑833) recevait chaque mardi les juristes pour le déjeuner 13. Une fois le 

repas terminé, des brûle-parfums (maǧāmir) passaient parmi les hôtes pour qu’ils en respirent les 

arômes et se parfument avant d’être introduits en présence du calife. Le même calife consomma 

beaucoup d’aromates lors de son mariage avec Būrān b. al‑Ḥasan b. Sahl (192‑271/807‑884) en 

210/825, en particulier de l’ambre gris et du bois d’agalloche de qualité supérieure venant d’Inde 

14. Les maǧālis princiers voyaient passer de nombreux aristocrates, hommes de lettres, poètes et 
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chanteurs. L’étiquette voulait qu’avant chaque session tous les convives se parfument les cheveux 

et les vêtements avec de l’encens (baḫūr) 15. Une étude iconographique minutieuse, non réalisée 

à ce jour, permettrait probablement d’illustrer ce type d’usage. En cuisine, les encens pouvaient 

servir à parfumer les contenants et on utilisait généralement pour cela du musc, de l’ambre gris, 

de l’agalloche et différentes épices 16. Enfin, l’encens est employé dans des rituels magiques 

nécessitant de la fumée 17, dans les mosquées lors de cérémonies, notamment les mariages, et pour 

éloigner les mauvais génies. 

 

2. KING 2008, p. 175. Les humains produisent également des phéromones et ces derniers jouent un rôle dans la 

sexualité et facilitent la reproduction. 

3. Le musc provient des régions d’Asie centrale. Il s’agit d’un caillot produit par les chevrotains mâles, aussi appelés 

« porte musc » (Moschus moschiferus L.). Ce produit arrivait dans le monde musulman médiéval via l’Inde (voie 

maritime) et la Sogdiane (voie terrestre). 

4. L’ambre gris est une concrétion morbide du cachalot. Il se trouve sur la côte sud du Yémen, en particulier à 

al‑Šiḥr, ainsi que sur les côtes indiennes. La rareté et le mystère qui ont longtemps perduré quant à l’origine de cette 

substance expliquent sa valeur économique et littéraire (dans ce volume : BUQUET 2015). 

5. Le bois d’agalloche est en fait le bois malade d’un arbre appelé Aquillaria crassna Pierre ex. Lecomte, qui croît en 

Inde et en Asie du Sud-Est. Le plus prisé provenait du Cambodge 

6. Ibn Maymūn, Šarḥ asmāʾ al‑ʿuqqār, p. VIII. 

7. Ibn Māsawayh, Kitāb ǧawāhir al‑ṭīb al‑mufrada, p. 6. Ibn Māsawayh était le directeur de l’hôpital de Bagdad 

fondé par Hārūn al‑Rašīd. 

8. Ibn Māsawayh, Kitāb ǧawāhir al‑ṭīb al‑mufrada, p. 9. 

9. La traduction exacte du titre est : « Recueil des produits médicinaux et des produits alimentaires simples ». 

10. Cependant, L. Leclerc explique dans son introduction à la traduction d’Ibn al‑Bayṭār qu’après avoir effectué les 

défalcations et établi les synonymies, il ne restait que 200 plantes effectivement décrites par Ibn al‑Bayṭār (Ǧāmiʿ 

li‑mufradāt al‑adwiya wa‑l‑aġḏiya, t. I, p. XI). 

11. C’est ce qu’indique L. Leclerc dans son introduction à la traduction d’Ibn al‑Bayṭār (Ǧāmiʿ li‑mufradāt 

al‑adwiya wa‑l‑aġḏiya, t. I, p. X). 

12. Ibn al‑Bayṭār, Ǧāmiʿ li‑mufradāt al‑adwiya wa‑l‑aġḏiya, t. III, p. 200. 

13. Al‑Masʿūdī, Kitāb murūǧ al‑ḏahab, t. IV, §2726. 

14. MARÍN 1981, p. 195‑198. 

15. MARÍN 1998, p. 159. 

16. MARÍN 1998, p. 161. 

17. Dans ce volume : COULON 2015 

Sterenn Le Maguer - (Une archéologie des odeurs : identifier les encens et leurs usages au 

Proche et Moyen-Orient (viiie-xiie siècles) 
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            EGIPTUL CU RAMONA  

Cea mai veche mănăstire din lume se află în Egipt 

Cea mai veche mănăstire din lume, Mănăstirea Sfântului Antonie 

de la Marea Roşie are 800 de ani. Ea a fost întemeiată după anul 

356 de către ucenicii Sfântului Antonie cel Mare la poalele 

munţilor Al-Qalzam, în apropierea peşterii în care locuia Sfântul 

Antonie. Deşi Sfântul Antonie a trăit în singurătate întreaga viaţă, 

ucenicii au format o comunitate. Ei locuiau în chilii separate, dar 

se întâlneau pentru a lua masa şi pentru a se ruga împreună. Spre sfârşitul secolului al V-lea, 

pustnicii au început să-şi aşeze chiliile în jurul bisericii. 

În secolele VI şi VII, Mănăstirea Sfântului Antonie a devenit adăpost pentru monahii de la 

mănăstirile din Sketis (Wadi El Natrun), retraşi din calea atacurilor beduinilor şi a berberilor. Între 

cei care au găsit adăpost aici a fost şi Sfântul Ioan Colov (cel Mic). După Sinodul Ecumenic de la 

Calcedon din anul 451, conducerea mănăstirii a fost pricină de dispută secole de-a rândul între 

ortodocşi şi copţi, până în secolul al VIII-lea, când a revenit Bisericii copte. 

După o perioadă de înflorire culturală deosebită, spre sfârşitul secolului al XV-lea, mănăstirea este 

atacată de beduinii care îi omoară pe toţi monahii şi distrug o parte dintre clădirile monahale. Peste 

numai câţiva ani, mănăstirea a fost restaurată de patriarhul copt Gavriil al VII-lea. 

Astăzi în incinta mănăstirii se înalţă şapte biserici. Moaştele Sfântului Antonie cel Mare se 

păstrează în biserica închinată acestuia. 

Ramona Sandrina Ilie, Egipt, 2021 

https://sandrinaramona.wordpress.com/2021/07/21/cea-mai-veche-manastire-din-lume/
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             DRUMURI EGIPTENE 

Dahab (în arabă egipteană : دهب ,:  [ˈdæhæb] -

„aur”) este un oraș egiptean nou construit pe coasta 

de sud-est a peninsulei Sinai din Egipt, la 

aproximativ 80 km (50 mi) nord-est de Sharm el-

Sheikh . Fost loc de pescuit beduin, Dahab este acum 

considerat a fi una dintre cele mai prețuite destinații 

de scufundări din Egipt .  

Dahab poate fi împărțit în trei părți majore. Masbat, care include satul beduin Asalah, se află în 

nord. La sud de Masbat se află Mashraba, care este mai turistică și are considerabil mai multe 

hoteluri. În sud-vest se află Medina, care include zona Laguna, renumită pentru excelentul său 

windsurfing în apă de mică adâncime. 

Cuvântul Dahab este arabul pentru aur și 

este posibil o referință la localitatea 

geografică; aurul spălat din munții 

deșertului s-ar fi putut acumula pe câmpia 

inundabilă aluvială unde a fost construit 

orașul. Numele poate fi, de asemenea, o 

referință la culoarea nisipurilor din sudul 

orașului. Unii localnici atribuie numele 

culorii cerului chiar după apus. 

O poveste locală referitoare la numele orașului este că aceasta provine din inundațiile care se spală 

prin oraș la fiecare cinci sau șase ani. Furtunile sezoniere mai mari decât media, în munți, provoacă 

un val mare de apă să curgă până la mare, trăgând cu ea cantități mari de nisip. În acest timp, orașul 

este tăiat în două de inundații, iar golful este agitat și nisipurile îl transformă într-un galben auriu.  

Conform beduinilor din zonă, totuși numele „Dahab” 

are o origine diferită.  Când au venit beduinii, ei l-au 

numit „Waqaat Thahaab” (وقت ذهب), care se traduce 

literalmente ca „Timpul merge”. Acest nume derivă 

din faptul că, atunci când sunteţi acolo, ați putea 

pierde cu ușurință urma timpului, deoarece zilele ar 

începe să curgă împreună. Numele a fost apoi scurtat 

în „Thahaab” (ذهب), dar a fost înțeles greșit de 

călătorii care credeau că spun Dahab. 

Colaboratoarea noastră, jurnalista RAMONA SANDRINA ILIE, vă propune să descoperiţi o 

lume unde timpul are altă măsură, un loc minunat, de regăsire şi linişte. 

 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Egyptian_Arabic_language?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Help:IPA/Egyptian_Arabic?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Egypt?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Sinai_Peninsula?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Sharm_el-Sheikh?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Sharm_el-Sheikh?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Underwater_diving?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Underwater_diving?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Arabic?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Gold?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
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Dahabul - o călătorie către 

mine însămi! 

 

Mereu am vorbit despre Alexandria, Cairo și puțin 

din Luxor. La Dahab deși visam, nu am crezut că 

voi ajunge atât de curând. Dahabul a fost un vis din 

copilărie, de când bunicul îmi citea din 

Șheherezada, iar eu îmi închipuiam beduinii, femeile lor frumoase, dunele de nisip, munții și 

spiritualitatea aceea magică pe care doar în cea mai pură formă a simplității o poți găsi. Și am 

mers. Aproape 12 ore a durat să ajung acolo, cu Blue Bus, pe care îl recomand tuturor, chiar dacă 

este poate mai scump decât alți operatori de transport, își merită toți banii. Confort, spațiu foarte 

generos între scaune, internet, screen unde poți urmări filme, emisuni, asculta muzică sau naviga 

pe internet. Nu şi eu! Pentru mine, cele doisprezece ore au fost cât o viață, dar minunate. Pe tot 

traseul am fotografiat și filmat, m-am mirat, am râs și am plâns, am gesticulat și am alergat prin 

autocar ca un copil fascinat de absolut tot. 

Când am ajuns în Dahab, am crezut că nu este adevărat. Un oraș mic, calm, verde, albastru, hippie, 

surâzător…ca un altfel de RA. Un RA blând și frumos, cuminte, alintat după palmieri, iasomii, 

munți, case albe ca fildeșul și ape de o culoare incredibil de frumoasă. Șosele ca în palmă, străjuite 

de palmieri și iarbă, de munți pe dreapta și de mare pe stânga. Asta m-a așteptat acolo. Și cred că 

mi-am înțeles în sfârșit rostul și drumul și am decis să îl urmez, oriunde mă va duce el. 

Dahabul a fost o călătorie către mine însămi! 

În Dahab am stat la Ecotel Resort, un loc pe care eu 

l-aș numi un altfel de Paradis pe Pământ. Incredibil! 

Totul este incredibil la acest resort…poziția sa, 

peisajul care ți se dezvăluie în fața ochilor…munții 

te străjuiesc în dreapta și în spate, curgând de-a 

lungul șoselei, iar Marea Roșie este în fața fiecărei 

camere de hotel. Totul m-a încântat la Ecotel, dar 

cel mai mult mi-a plăcut faptul că este o oază de 

verde, culoare, proaspăt și bun gust, iar camerele 

sunt de fapt vile cu două nivele  care au un fel de 

curte gazonată, alee, copaci… 

Dahab…Ce aș putea scrie eu despre Dahab? Altceva decât cei care au fost acolo… Sinceră să fiu, 

cred că aceste locuri nu pot fi descrise sau cuprinse în scris. Nu ai cum. Sunt tărâmuri în care 

păsești pe vârful sufletului! Tărâmuri ale magiei pure, ale liniștii, ale loialității omului față de 

natură. Sunt locuri în care oamenii trăiesc firesc, în foarte strânsă legătură cu natura, în tradiții 

vechi de sute de ani, dar și moderne, hippie, pline de socializare, întâlniri, dans, muzică. Mănâncă 

https://sandrinaramona.wordpress.com/2020/09/26/dahabul-a-fost-o-calatorie-catre-mine-insami/
https://sandrinaramona.wordpress.com/2020/09/26/dahabul-a-fost-o-calatorie-catre-mine-insami/
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din natură, se tratează cu plante din natură, 

mulțumesc naturii, iar casele lor sunt simple, din 

materiale naturale. Nu aruncă pe jos nici măca un 

muc de țigară. Îl sting în palmă și chiștocul îl bagă 

în buzunar, până au un coș de gunoi unde să îl 

arunce. De jur împrejur, Dahabul este scăldat de 

Marea Roșie și împrejmuit de munții maiestuoși 

ai Sinaiului, înalți, colorați și din loc în loc, 

înverziți de palmieri și ierburi, străbătuți de văi 

sau mici pârâiașe. Sigur, nu toate locurile sunt 

cunoscute de turiști, deoarece beduinii au 

rețineri. Ei știu că oamenii distrug tot ce ating. 

Totuși, după ce le-ai cucerit încrederea, te duc în 

lumea lor și îți deschid toate ușile și inima. Larg, 

fără nici o reținere! O lume străveche, în care 

trebuie să te descalți nu doar de încălțări, dar 

trebuie să îți descalți sufletul, când intri. Și dacă 

ai decis să intri, fă-o cu pioșenie și mare 

recunoștință! Ești binecuvântat!  

O lume simplă, frumoasă, plină de tradiții 

străvechi de sute de ani, cultură, dansuri, 

povești…și  viață!În Dahab există mai multe vile 

sau hoteluri, din care poți alege în funcție de 

bugetul pe care vrei să îl aloci. Există chiar zone 

de camping. 

Aici poți face toate activitățile specifice 

Egiptului: safari, plimbări prin canioane cu 

ATV-ul, escaladă, scufundări, snorkeling, 

parasailing, yachting sau puteți lua submarinul SeaScope și 

să admirați marea și reciful. Puteți să străbateți pe o cămilă 

sau un cal pur sânge, coasta Mării Roșii traversând zone de 

deșert ale Peninsulei și întâlnindu-ne pe drum cu beduini, 

palmieri și o briză prietenoasă. În Dahab, te poţi bucura de 

peisaj și turcoazul mării, în care Munții Sinai își odihnesc 

tălpile străvechi și maiestuoase! 

 

Ramona Sandrina Ilie, Egipt, 2021  
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Pentru a vă cufunda în civilizațiile 

trecute 

PETRA - orașul magic construit 

din gresie roz 

Cioplit din stânca roșie, orașul iordanian Petra 

uimeşte privirile lumii. Situat în mijlocul munților 

deșertului, în sud-vestul actual al Regatului 

Hașemit al Iordaniei, Petra a fost cândva un oraș 

prosper, capitala Imperiului Nabateean între 400 și 

106 î.Hr. J.-C. Orașul a rămas în starea vestigiilor 

de secole. Abia la începutul secolului al XIX-lea, 

în timpul unei călătorii, un european s-a deghizat 

în beduin şi s-a strecurat în misteriosul oraș antic. 

Petra este o vizită obligatorie în Iordania pentru a 

descoperi un oraș antic al nabateilor, clasificat ca 

sit al Patrimoniului Mondial. Petra este un oraș 

antic nabateean, creat în antichitate. A prosperat 

de-a lungul secolelor datorită poziției sale 

strategice în centrul Orientului Mijlociu. Nabateii 

erau inițial un trib de arabi nomazi care s-au 

aventurat în deșert în jurul secolului al V-lea 

î.Hr. și s-au stabilit în Munții Shara din sudul 

Iordaniei, la răscrucea rutelor comerciale. În 

350 î.Hr., ei au renunțat la jefuirea caravanelor 

de cămile în favoarea aplicării unei taxe 

aplicate comercianților pentru trecerea lor în 

siguranță. Stând într-un punct comercial 

comercial între Asia, Arabia și Mediterana, 

baza lor din Petra (un nume grecesc care 

înseamnă „stâncă”) a crescut fabulos.  

Tămâia și smirna erau aduse din Yemen. 

Ardeiul, zahărul, ghimbirul și bumbacul şi 

pietre preţioase erau comercializate cu India. 

Negustorii comercializau mătăsuri chinezești 

cu aur și argint.Când generalul roman Pompei 

a sosit să atace Petra în 62 î.Hr., nabateii pur și 

simplu l-au cumpărat.În primul secol d.Hr., 

Petra găzduia poate 35.000 de 

oameni. Geograful roman Strabon l-a descris 

ca un oraș cosmopolit , plin de clădiri și 
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grădini frumoase. În 106 d.Hr., nabateii au cedat 

puterea romanilor, creând o eră a prosperității 

care a durat până după adoptarea creștinismului 

în 324. Cu toate acestea, schimbările în structura 

comerțului au dus la declinul acesteia.  

În 749, când un nou cutremur a distrus aproape 

toate clădirile, oraşul a fost mai mult sau mai 

puțin abandonat.Petra se scufundă apoi în uitare 

și locuitorii părăsesc orașul. Secretul acestui oraș 

a fost păzit gelos de beduini până în 1812 când 

exploratorul elvețian Jean Louis Burckhardt a 

descoperit acest oraș uitat timp de 1000 de ani. 

Dar abia în 1929 săpăturile au făcut posibilă 

redescoperirea a numeroase comori și rămășițe 

ascunse. În anii 1980, beduinii locuiau încă în 

aceste situri rupestre.  

Astăzi Petra atrage mulți vizitatori și a devenit 

un oraș muzeu. În inima deșertului Wadi 

Musa descoperiţi una dintre Noile Șapte Minuni 

ale Lumii! Acest adevărat muzeu în aer liber, 

unic în lume, nu va înceta să te surprindă! 

A vizita Petra nu înseamnă doar a vedea fațada 

pe care o știm cu toții din filme și 

fotografii. Intrarea în Petra este un canion 

(defileu) lung și șerpuit din gresie cunoscut sub 

numele de Sîq. Este fantastic, sculptat în 

întregime în stâncă peste 40 m înălțime. 

Înainte de a intra în acest canion, veți trece pe 

lângă mormintele Gaiei , necropola nabateeană 

a actualului sat Wadi Moussa. 

În Sîq , a cărui cărare uneori nu este mult mai 

largă decât un braț întins, veți merge 1,5 km între 

ziduri înguste de 100 de metri înălțime.  

De-a lungul acestuia, veți putea observa 

ingeniosul sistem de rezervă și distribuție a apei 

construit de nabatei. La sfârșitul paradei, veți 

vedea treptat fațada Trésor sau Khazneh ,o 

structură impunătoare de 40 de metri înălțime și 

28 de metri lățime, care ar fi fost ridicată în jurul 

secolului I î.Hr.și ar fi mormântul unui rege sau 
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al o regină, probabil regele Arétas IV. Mai este 

numită „comoara faraonului”, deoarece beduinii 

credeau că urna funerară conținea o comoară. Încă 

mai putem vedea găuri de glonț din încercările lor 

de a o sparge. 

După „Comoară” veți vedea strada Fațadelor, unde 

fațadele elenistice se succed cu temple / morminte 

tradiționale nabateene sculptate în stâncă 

precum Mormântul cu Urna , Mormântul 

Palatului , Mormântul Corintian și El Deir , o 

mănăstire care seamănă puternic cu Khazneh.  

Și mai uimitor, veți descoperi un teatru roman care 

ar putea găzdui între 3000 și 8500 de persoane. 

Pentru iubitorii de istorie antică, Petra este o 

destinație de vis cu arhitectură monumentală 

- pasajul fascinant al Siq-ului, comoara Al-

Khazneh, orașul antic, mănăstirea El Deir, 

mormintele regale ... În unele seri ale săptămânii, 

site-ul este deschis noaptea și este luminat cu 

lumânări, de-a lungul Siq-ului până la Trésor, unde 

vă este oferit un mic spectacol muzical. 

Călătoria colorată în inima rămășițelor Petrei ne 

duce să descoperim o civilizație misterioasă, 

morminte impresionante și locuri mari dedicate 

ceremoniilor. 

De asemenea, Parcul Național Arheologic cu 

nuanțe portocalii, din jurul sitului, nu trebuie ratat! 

Mai multe scene din filmul Indiana Jones și ultima 

cruciadă  au fost filmate în Petra. Canionul în 

formă de semilună construit în scopul filmului a fost 

modelat după Canionul Siq care duce la Al Khazneh 

(Comoara) de la o înălțime de 76 de metri la intrarea 

estică a Petrei. Orașul este ușor accesibil pe șosea, 

situat la aproximativ 250 km sud de capitala 

iordaniană, Amman. Petra este unul dintre cele mai 

fascinante situri istorice din lume, care combină 

romantismul, teatrul vizual și aventura.  Sculpturile 

în stâncile de gresie în acest mediu accidentat a 

făcut-o pe Petra atât de remarcabilă. Fațadele 

ornamentate, într-un stil unic nabateean cu 

https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&ajax=1&prev=search&elem=1&se=1&u=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D5032.html
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&ajax=1&prev=search&elem=1&se=1&u=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D5032.html
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elemente egiptene și asiriene, încă mărginesc 

valea, creând o panoramă a bogățiilor 

arhitecturale sub stânci înalte de câteva sute de 

metri. La toate acestea se adăugă un sentiment al 

supranaturalului datorat evenimentelor istoriei, 

poveștilor biblice, legendelor și poveștilor locale 

care converg toate în Petra. 

Petra este locul ideal pentru cei care sunt ȋn 

căutare de grandios.O bijuterie orientală. 

Mirna El Hakim 
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LIBAN 

Les Cèdres - symbole de grandeur 

et de longévité 

Les Cèdres, ce bouquet d’arbres millénaires dont 

le nom fut tout au long de l’histoire synonyme du 

Liban, constituent l’un des hauts lieux 

du tourisme libanais. On y accède à partir de la 

Bekaa ou à partir de la côte. La première route 

part de Deir el -Ahmar et serpente sur les flancs 

de la montagne en offrant une vue surprenante sur 

la vallée. Avec l’altitude, même en été, l’air 

devient plus frais et l’on peut trouver çà et là 

quelques coulées de neige persistantes qui 

zèbrent le paysage. Arrivé sur la crête, un regard 

sur l’autre flanc de la montagne offre une vue 

exceptionnelle sur un gigantesque cirque qui 

embrasse la forêt de cèdres, la station de ski et les 

gorges de la Qadicha, au milieu d’un vaste 

panorama qui s’étend à la mer. Cette route ne 

peut toutefois être empruntée en hiver étant alors 

fermée par la neige. La seconde route, plus 

directe, part de Chekka vers Bcharré. A partir de 

là, deux routes conduisent vers les cèdres, qui 

n’en sont éloignés que de sept kilomètres 

environ. 

La vieille route, connue pour ses virages en 

épingle à cheveux, permet aussi d’atteindre 

l’entrée de la Grotte de la Qadicha. La nouvelle 

route, mieux aménagée reste ouverte même en 

hiver. Mais quelque soit la route empruntée, le 

paysage est toujours majestueux spécialement 

lorsque le brouillard commence à s’engouffrer 

dans les vallées. En arrivant, on y trouve des 

hôtels, des chalets , des restaurants et des boîtes 

de nuits qui forment un centre de villégiature tout 

au long de l’année : on y fuit la chaleur et 

l’humidité de la côte en été et on y pratique le ski 

en hiver . Les Cèdres proprement dits sont à près 

http://ambassadeliban.ch/tourisme/
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d’un kilomètre plus loin. La route qui y mène est 

bordée d’échoppes de souvenirs et de petits 

restaurants. Elle conduit en outre à la station de 

ski située à 2066 mètres d’altitude et continue 

par delà la ligne des crêtes vers la Beqaa. 

           Les Cèdres dans L’Histoire  

Les Cèdres actuels n’ont pas impunément 

traversé l’histoire. Ce ne sont en effet que les 

restes de l’immense forêt primitive qui 

comprenait aussi des cyprès, des sapins et des 

chênes et qui couvrait autrefois le Liban. 

Souvent mentionné dans la Bible et dans 

d’autres textes anciens, le Cèdre a joué un rôle 

important dans la culture, le commerce et les 

rites de l’Orient ancien.  

Son exploitation intensive débuta au 3ème millénaire av. J.C. lorsque des cités de la côte, 

comme Byblos, ont commencé à en faire le commerce avec l’Egypte. Au cours des siècles, son 

bois faisait partie du tribut imposé aux cités cananéo-

phéniciennes par les Assyriens, les Babyloniens ou 

les Perses. Les Phéniciens eux -mêmes s’en servaient 

largement pour la construction de leurs flottes. 

Salomon en commanda en grande quantité au roi 

Hiram de Tyr pour la construction de son temple. 

Sennachérib, roi d’Assyrie, déclarait même être 

monté jusqu’aux recoins les plus lointains du Liban 

et d’y avoir coupé ses plus grands cèdres et ses plus 

beaux cyprès. Nabuchodonosor se vantait aussi 

d’avoir ramené des cèdres géants qu’il avait abattus 

de ses mains dans les montagnes du Liban.  

Particulièrement apprécié pour son parfum, sa 

résistance et la taille de ses fûts, le cèdre jouait un rôle 

important dans la construction des bateaux, des 

tombes, des palais et des toits des temples. Les 

Egyptiens en utilisaient l’huile pour 

la momification et la résine comme produit de 

calfatage. De l’immense forêt de cèdres qui recouvrait 

jadis le Liban, il ne subsiste que quelques massifs 

http://ambassadeliban.ch/pays/le-liban/
http://ambassadeliban.ch/tourisme/byblos/
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isolés. Mais ces arbres majestueux qui poussent 

à une  haute altitude, entre 1500 et 2000 mètres, 

souvent dans des endroits rocailleux d’accès 

difficile, continuent d’exciter les imaginations. 

Dans le Liban -Nord, ce sont les massifs de la 

réserve naturelle de Horsh Ehden, ceux de 

Hadath al -Jobbeh, moins accessibles, et ceux de 

Tannourine. Dans le Mont-Liban, ce sont les 

cèdres qui parsèment les sommets qui dominent 

le village de Jaj, près de Laqlouq, et ceux du 

Mont Barouk, dans le Caza du Chouf. Cette 

dernière forêt est constituée de beaux arbres, 

vieux de quelques 350 ans, bien protégés et en 

excellente condition. D’autres massifs se 

rencontrent aussi dans le Chouf, dont ceux qui 

dominent le village de Maasser el-Chouf et ceux 

de Aïn Zhalta. 

De tous ces massifs, le plus célèbre est celui de Bcharré, communément appelé Arz ar Rabb ou » 

Cèdres du Seigneur « Ses arbres sont les plus vieux parmi tous les cèdres du Liban et permettent 

de se faire une idée de la stature et de la magnificence de cet arbre qui a fait la réputation du Liban 

dans l’Antiquité. 375 d’entre eux sont plusieurs fois centenaires, dont quatre, atteignent 35 mètres 

de haut et 12 à 14 mètres de diamètre. Leurs troncs sont droits et leurs puissantes branches 

s’étendent perpendiculairement au tronc, comme d’énormes éventails. 

               Skier aux Cèdres  

La station des Cèdres reste exceptionnelle par 

son panorama et la qualité de sa neige. 

Disposées dans un amphithéâtre naturel et 

jouissant de l’altitude, ses pistes sont 

praticables près de cinq mois par an, entre 

Décembre et Avril. Les débuts du ski aux 

Cèdres remontent aux années trente, à l’époque 

du Mandat, lorsque l’armée française ouvrit à 

proximité du massif une école de ski dont les  

bâtiments appartiennent aujourd’hui à l’armée libanaise. Le télésiège installé en 1953 n’est plus 

en service, mais les principales pistes sont équipées de cinq remonte-pentes en T. Il existe aussi 

quatre pistes pour enfants équipées de remonte-pentes. Des magasins locaux assurent aux skieurs 

les instructeurs professionnels et les équipements nécessaires. La station est aussi pourvue de snack 

bars, hôtels et restaurants, et le « village » des Cèdres ou le bourg de Bcharré, à 15 minutes plus 

bas, offrent un surplus de facilités. 
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          La région Des Cèdres 

Les Cèdres sont situés dans une région d’un 

grand intérêt naturel et historique. Du sommet 

de la montagne qui les domine, et qui se dresse 

à plus de 3000 mètres d’altitude, moins de 30 

minutes sont nécessaires pour descendre au fond 

des gorges de la Qadicha situées à moins de 1000 

mètres d’altitude. Région de torrents, de sources, 

de cascades et d’autres formations naturelles, 

elle est parsemée de chapelles et d’ermitages 

rupestres, mais aussi de villages dont 

l’hospitalité fut toujours légendaire. 

 Si Vous Avez Le Temps : Il est possible 

d’effectuer une agréable tournée des villages 

situés sur la bordure en forme de fer à cheval de 

la Qadicha. A partir de Qnat, le premier village 

que l’on rencontre sur le flanc sud de la vallée est 

celui de Hadath al-Jobbeh. Ce village, attesté 

déjà au VI ème siècle de l’ère chrétienne, offre une vue panoramique superbe sur la Qadicha. Après 

Hadath se trouve Dimâne, résidence d’été des patriarches maronites depuis le 19ème siècle. Le 

site surplombe le monastère de Qannoubine, une des plus anciennes résidences patriarcales. De là, 

un sentier abrupt conduit vers le fond de la vallée. Le Cèdre du Liban, est un arbre trimillénaire, 

symbole vivant, témoin de l’histoire et un symbole culturel. 

Randa Kanj, Liban 

http://nidish.unblog.fr/2009/11/03/1275/
http://nidish.unblog.fr/2009/11/03/1275/
http://nidish.unblog.fr/2009/11/03/1275/
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LIBAN - Monastère de Qozhaya 

Mar Antonios Qozhaya : un havre de 

paix connu 

depuis plus de 1000 ans 

Le monastère de Saint-Antoine Qozhaya est un lieu 

de pèlerinage fréquenté depuis le Moyen Âge. 

Construit sur le flanc d’une montagne dans le caza de 

Ehden au bout d’une route étroite, creusée entre deux 

montagnes, se dresse cet admirable lieu de culte 

plusieurs fois centenaire.  

Le monastère de Qozhaya (en syriaque : ܩܙܚܝܐ 

 est situé (دير مار أنطونيوس قزحيا : en arabe ; ܐܢܛܘܢܝܘܣ

dans le district de Zgharta dans la région du Nord-

Liban. Il appartient à l'Ordre libanais maronite. 

Il est dédié à saint Antoine le Grand. Il est communément appelé Qozhaya en référence à la vallée 

dans laquelle il se trouve, la vallée de Qozhaya, laquelle est connectée à son extrémité ouest avec 

la vallée de Qannoubine. L'ensemble des deux vallées forment ainsi ce qu'on appelle la vallée 

de Qadisha. 

L'étymologie de Qozhaya varie selon les linguistes. Cependant, dans les années récentes, 

l'origine syriaque a été largement adoptée et donne le sens approximatif de « trésor de vie ». 

Qozhaya est considéré comme l'un des plus anciens monastères de la vallée de Qadisha. Plusieurs 

ermitages lui sont rattachés et à une certaine période (probablement au xiie siècle), il a été le siège 

du patriarcat maronite. En 1708, le monastère a été 

cédé par l'évêque Jean (Youhanna) Habcouq à 

l'Ordre libanais maronite récemment formé. Il fut 

directement administré par l'un des fondateurs, le 

Père général Abdallah Qaraali. Entre 1708 et 1723, 

il servit de Généralat à l'Ordre, en raison de son 

importance historique, ecclésiale et sociale. 

Qozhaya fut à son apogée dans la première partie 

du xixe siècle avec plus de 300 moines. 

Avec ses vastes dépendances dans la vallée, à Ain-

Baqra et dans la plaine de Jedaydeh, Qozhaya est 

un des monastères les plus prospères de l'Ordre. 

Rita El Ghanem, Liban 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syriaque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_Zghorta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_libanais_maronite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_le_Grand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qannoubine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qadisha
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syriaque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_primats_de_l%27%C3%89glise_maronite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_libanais_maronite
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ain-Baqra&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ain-Baqra&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_libanais_maronite
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DRUMURI ROMÂNEŞTI 

Elena TRIFAN 

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE 

Palatul Brâncovenesc de la 

Mogoșoaia 
 

 
 
La aproximativ 15 km. nord-vest de Bucureşti, pe 

malul lacului Colentina se află localitatea 

Mogoşoaia, renumită pentru Palatul 

Brâncovenesc. Am vizitat palatul de mai multe 

ori, dar cel mai mult m-a impresionat primăvara, 

în lunile aprilie-mai, când totul pulsează de 

prospeţime, puritate şi nobleţe. De la poartă se 

merge pe o alee străjuită de castani ale căror flori 

albe, conice, fragede şi fin înmiresmate par 

candelabre vii aprinse într-un pom de Crăciun. Pe 

iarba verde din spatele castanilor din loc în loc 

tufe de liliac şi magnolii încântă prin frăgezimea 

mov a florilor lor. Pe partea stângă, un magazin 

de suveniruri, în dreapta Biblioteca.  

Înainte de a intra în curtea Palatului din partea 

stângă răsunau vocile unei slujbe religioase care 

se oficia în Biserica „Sfântul Gheorghe” 

construită de Constantin Brâncoveanu, în anul 

1688, în stilul arhitecturii bisericeşti autohtone şi 

împodobită cu fresce în anul 1705.  

Biserica e mică, dar cu o puternică încărcătură istorică,religioasă şi afectivă. În ea se află un tablou 

votiv care îi înfăţişează pe Constantin Brâncoveanu şi familia sa şi mormântul prinţului George-

Valentin Bibescu. După ce treci de Turnul porţii, pătrunzi într-un domeniu al rafinamentului 

artistic şi natural, în care pe lângă clădirea centrală, Palatul Domnesc, se află o cuhnie, gheţăria, 

Sala de oaspeţi în care în comunism a fost găzduită Casa de Creaţie a Scriitorilor şi în care şi-a 

găsit sfârşitul scriitorul Marin Preda.   

Astăzi această sală este hotel-restaurant. Pe acest loc, Constantin Brâncoveanu a cumpărat un teren 

în jurul anului 1681 şi în 1698 a început construirea unui palat care a fost finalizat în 1702, pentru 

fiul său Ştefan. Clădirea impresionează prin eleganţa, rafinamentul, supleţea, luminozitatea stilului 

brâncovenesc în care a fost construită. Are mai multe părţi: pivniţă în care astăzi se păstrează 

frescele de la Mânăstirea Văcăreşti, parter, etaj, foişor, logie; pereţii exteriori sunt prevăzuţi cu 

arcade, coloane şi motive florale. Destinul crud al familiei Brâncoveanu s-a abătut şi asupra 
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palatului care, după moartea domnitorului, a fost 

jefuit de turci, transformat în han turcesc şi 

salvat în cele din urmă de Martha Bibescu, fiica 

lui Ion Lahovary şi a Smarandei Mavrocordat, 

soţia prinţului George-Valentin Bibescu, poetă 

şi scriitoare. 

Aceasta a făcut din el o pasiune, l-a renovat, 

îmbunătăţit şi l-a transformat într-o adevărată 

ambasadă a României. Palatul de la Mogoşoaia 

devenise locul de întâlnire al unora dintre cele mai mari personalităţi ale vremii: regii Carol şi 

Ferdinand, regina Maria a României, Gheorghe Tătărescu, Constantin Argetoianu, Pamfil Şeicaru, 

Nicolae Iorga, Victor Hugo, Marcel Proust, Winston Churchill, Charles de Gaulle, regele Alfons 

al III-lea al Spaniei etc. 

Imagini din trecut ale palatului pot fi privite în 

fotografiile existente în acesta. Pătrunzând în 

palat, temerea că s-ar putea să îl găseşti gol după 

ce turcii au plecat de aici cu 40 de care de 

bogăţii, după ce a fost bombardat, renovat şi 

părăsit, îţi este repede spulberată. Eleganţa 

stilului arhitectonic este prezentă şi aici şi graţie 

ingeniozităţii muzeografilor, generozităţii unor 

donatori, precum soţii Liana şi Dan Nasta, ai 

impresia că pătrunzi într-o adevărată bibliotecă 

sau ţi se deschid paginile unei enciclopedii în 

care o colecţie bogată de obiecte îţi oferă cunoştinţe din diverse domenii de activitate: istorie, artă, 

etnografie, religie, din diverse epoci şi regiuni ale ţării şi ale lumii.  

La subsol se află pivniţele în care sunt expuse fresce de la Biserica Văcăreşti. La parter erau 

camerele slujnicelor, astăzi transformate în birouri şi în spaţii expoziţionale. Pentru a ajunge la etaj 

unde se aflau camerele familiei domneşti, ai posibilitatea să urci pe Scara de onoare pe al cărei 

perete lateral poţi admira o tapiserie numită „Regele regilor”, de culoare roşiegrena, cu motive 

florale şi zoomorfe. Pe peretele din faţă, nişe cu 

mozaic veneţian aduse de Martha Bibescu şi 

Sculptura „Sacrificiul”, creaţie a sculptorului 

Vasile Gorduz, care reprezintă capul şi piciorul 

lui Constantin Brâncoveanu. Camerele au nume 

reprezentative: Sala ortodoxă, Salonul italian, 

Salonul francez, Sala fanariotă, Salonul 

scoarteţor, Sala Cancelariei Domneşti, Salonul 

Sfatului Domnesc. Reprezentative pentru 

domnia lui Constantin Brâncoveanu sunt Sala 

Cancelariei Domneşti şi Sala Sfatului Domnesc. 
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Sala Cancelariei Domneşti era destinată treburilor 

interne şi externe, arhivării înscrisurilor. În Sala 

Cancelariei Domneşti printre altele se află 

hrisoave bisericeşti emise de Constantin 

Brâncoveanu, stema de principe a Sfântului 

Imperiu Roman conferită de Apus lui Constantin 

Brâncoveanu în 1695, stema Ţării Româneşti, 

basorelief, reproducere în ghips după stema de pe 

pisania Mânăstirii Hurezi, acoperământ de masa 

lucrat din catifea brodată cu fir metalic, cu 

monograma domnitorului Constantin 

Brâncoveanu, gravuri care reprezintă dregători 

la Curtea Otomană. Totul este înviorat şi 

dominat de imaginea lui Constantin 

Brâncoveanu, a familiei şi a ctitoriilor sale 

prezente pe o tapiserie de dimensiuni mari 

expusă pe unul din pereţi, lucrată de Nora 

Steriadi pe suport de bumbac, brodată cu mătase 

şi fir metalic. În Sala Sfatului Domnesc pe unul 

din pereţi este expusă o copie după un tablou al 

lui Constantin Brâncoveanu aflat la Mânăstirea 

„Sfânta Ecaterina” de la Sinai.  

Tot aici au fost aduse strane de la Biserica din 

Potlogi, pe pereţi sunt scoarţe olteneşti, 

chilimuri sârbeşti şi turceşti, o ţesătură veneto-

bizantină cu acvila domnitorului. Într-o vitrină 

sunt expuse cartea lui Antonio Maria del Chiaro 

„Storia delle moderne rivoluzioni della 

Valachia”, două medalii comemorative, o 

monedă de argint cu portretul lui Constantin 

Brâncoveanu şi două monede emise în 2014 de 

Banca Naţională a României când s-au 

comemorat 300 de ani de la moartea 

domnitorului.  

Într-o altă sală pot fi citite informaţii despre Constantin Brâncoveanu şi fiii lui şi sunt expuse copii 

de pe foile de zestre ale fiicelor acestuia. Ne-au reţinut atenţia, în mod deosebit, portretul făcut lui 

Constantin Brâncoveanu „[...] a fost dăruit cu înţelepciune, un desăvârşit gust pentru frumuseţe, 

cu o mare dragoste de Dumnezeu [...]”, cât şi viziunea morţii tatălui ei pe care a avut-o fiica 

acestuia, domniţa Stanca, pe patul morţii „În agonie, cheamă pe Doamna, mama ei, şi surorile ei, 

arătându-le halucinând, o ceată de turci care smuceşte de grumaz pe talăl ei, voind să-l ducă la 

Constantinopol. Cu greu fu liniştită de cei din jurul ei, dar muri după câteva ore.” O statuie etajată, 

donaţie a sculptorului Mihai Marcu din Mogoşoaia, îi înfăţişează pe Constantin Brâncoveanu şi pe 
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cei 4 băieţi ai săi. Credinţa în Dumnezeu specifică 

poporului român şi pentru care domnitorul român 

a acceptat supliciul unei morţi martirice pentru el 

şi fiii lui este prezentă prin icoanele din Sala 

ortodoxă, cele două Evanghelii şi Triodul din Sala 

Cancelariei Domneşti etc. Istoria şi-a urmat cursul 

ei şi epocii fanariote care s-a instalat în Ţările 

Române la 2 ani după moartea domnitorului 

Constantin Brâncoveanu îi este dedicată o sală în 

care Martha Bibescu expusese colecţia de arme a prinţului George Valentin Bibescu. Aici pot fi 

privite portrete, gravuri, costume, ţesături representative pentru epoca respectivă. Imagini ale 

Marthei Bibescu şi ale relaţiilor ei cu personalităţile vremii printre care pot fi amintite: Elena – 

Regina Mamă a României, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Irene a Greciei etc. pot fi găsite 

în expoziţia de fotografii existentă în muzeu. Alte aspecte ale vieţii poporului român sunt prezente 

în Sala scoarţelor şi în Sala Transilvania.  

În Sala scoarţelor sunt expuse 6 scoarţe provenind din Oltenia, Muntenia şi Moldova, lucrate din 

lână, cu motive fitomorfe, zoomorfe şi antropomorfe, în care predominant este pomul vieţii. Ne-

au reţinut atenţia, în mod deosebit, imaginea unei perechi de îndrăgostiţi protejaţă de un linx şi 

imaginea Golgotei reprezentată de un pom al vieţii la baza căruia se află 2 cruci.  

Sala Transilvania a fost amenajată în fostul 

dormitor al lui Constantin Brâncoveanu în care 

Martha Bibescu expusese portretul domnitorului şi 

un jilţ voievodal. Astăzi aici se găsesc exponate 

lucrate de meşteri şi artişti aparţinând populaţiei 

din Transilvania din timpul dominaţiei 

habsburgice, 1688-1918: paftale, centuri, piese de 

port săsesc şi oriental, vase de ceramică, litografii, 

icoane, o masă Biedermaier, un piedestal baroc, 

lăzi de zestre, portretul lui Iosif al II-lea.  

Graţie interesului colecţionarilor-donatori pentru 

cultura altor popoare, în muzeu au putut fi 

amenajate şi Salonul italienesc şi cel francez. În 

Salonul italian pot fi admirate obiecte de mobilier 

italian din secolul al XIX-lea, gravuri, picturi.  

Impresionantă este uşa de lemn sculptat, pictat cu 

icoanele sfinţilor Nicolae, Spiridon, Visarion şi 

Haralambie, aceasta nefiind singura uşă sculptată 

şi pictată din palat. Mie mi-au amintit de uşile 

pictate din castelul reginei Maria de la Balcic. 
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 În Salonul francez se află un şemineu, obiecte de 

mobilier lucrate în ateliere franceze din secolul al 

XVI-lea, portret de boieroaică în costum francez, 

gravuri, litografii, scoarţă basarabeană, un ceas 

ornamental din bronz aurit, cu statuetă care îl 

reprezintă pe ţarul Petru I. De la ferestrele 

palatului, din foişor, din logie şi din curte poţi 

admira farmecul paradisului acvatic oferit de 

lacul Colentina şi al paradisului vegetal al 

Parcului englezesc. Lacul oferă o privelişte 

odihnitoare, cu suprafaţa lui lucitoare şi malurile 

acoperite de verdeaţă. O insuliţă se profilează în 

apă şi lebede albe luminează marginile cu 

trupurile lor plutitoare.  

În partea dinspre lac şi pe părţile laterale palatul 

este înconjurat de ronduri construite geometric 

din arbuşti verzi, în care sunt cultivaţi trandafiri 

şi irişi, atâţia irişi cum nicăieri nu mi-a fost dat să 

văd. Petalele de iris par aripile unei albine 

deschise spre soare şi totodată aplecate în semn 

de închinăciune faţă de pământul care le dă viaţă. 

În partea dreaptă a castelului florile de iris, mici 

bulgăraşi crem, gogoşi de borangic, zâmbesc 

fragede şi înmiresmate în soarele primăvăratic.  

Un rond imens, dreptunghiular, cultivat numai cu 

irişi este întreţinut pe partea stângă a palatului. 

Pare desprins dintr-o poveste, izvorât dintr-o 

baltă nevăzută, hrănit din energiile ancestrale ale 

pământului sau decupat din culorile curcubeului. 

Petalele mov-lila, fragede, discret parfumate 

ascund suflete diafane, ce inspiră aerul unei 

istorii păstrate cu grijă, dobândind valoare de 

simbol al frumuseţii şi purităţii eterne, al grijii 

omului pentru a-şi înnobila spaţiul de lângă casă 

şi pentru a-şi cinsti eroii.  

Avem impresia că la ferestre şi în foişor spirite 

modeste, rafinate se bucură discret de lumina 

acestui colţ de paradis. Cu rol protector, de 

ozonificare şi relaxare de-a lungul apei se întinde 

o pădure măreaţă în care arbori mai tineri există 

alături de arbori seculari cu nume autohtone sau  
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exotice. Unii sunt multiramificaţi, dominând luminişurile din jurul lor, alţii au crescut chiar pe 

malul apei. Un monument istoric important ascuns între copacii care parcă îl delimitează şi îl 

protejează este cripta familiei principelui Nicolae Bibescu, în care se află mormintele celor care 

„Fost-au mai iuţi decât vulturii/Şi mai puternici decât leii/[Şi] au căzut ca cei viteji.”: Mihai 

Principe Basarab Brâncoveanu, locotenent aviator căzut în Valea Leurzei, în ziua de 10 august 

1943 la vârsta de 22 de ani şi George Principe Basarab Brâncoveanu, sublocotent aviator de 

rezervă, decorat cu Crucea de Aur a Virtuţii Aeronautice, căzut la datorie în ziua de 19.09.1944, 

în vârstă de 22 de ani - persoane care nu s-au eschivat în faţa istoriei, ci au trăit-o devotat şi demn. 

Tot aici este şi mormântul lui Lady Eliyabeth Asquith, princesse Bibesco.  

În calitate de călători am trăit sentimente contradictorii. Sufletul ne-a fost mângâiat de frumuseţea 

artistică şi naturală a locului, dar şi întristat de istoria zbuciumată a celor care i-au pus bazele sau 

au trăit în el. Mult mai puternică este însă mândria de a fi români, urmaşi ai celor care s-au sacrificat 

în numele identităţii şi integrităţii naţionale. Mogoşoaia s-a dovedit a fi un spaţiu al simţului artistic 

ridicat la cote înalte, al armoniei şi al echilibrului arhitectonic, în care dragostea de frumos, de 

natură şi de civilizaţie s-a îmbinat armonios, creând un colţ de lume unic şi fermecător, sacru şi 

mângâietor, în care istoria pulsează în fiecare fir de iarbă, în fiecare arbore, în fiecare filă din viaţa 

care s-a desfăşurat aici întreţinută de minţi luminate, dornicede cunoaştere, de prietenie şi 

colaborare, de afirmare a României în lume.  

Sau cum spunea G.M. Cantacuzino „Mogoşoaia este un colţ de ţară, un peisagiu ieşit dintr-o 

evocare, înfăptuit prin răvna creatoare a unui şir de generaţii care şi-au organizat viaţa în funcţia 

principiilor şi a aspiraţiunilor lor.” 

ELENA TRIFAN - Ȋnsemnări de călătorie 
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ORADEA - o bijuterie de oraş 

Unde te naşti, rămâne ceva din tine. Rădăcinile. 

Ele pornesc din sânge și suflet. Sunt eterne. Le 

porţi oriunde călătoreşti prin lume. Și tot de 

acolo, iei ceva. Glasul pământului, vocea 

mamei, brațele bunicii, echilibrul dat de tata și 

înțelepciunea bunicului. Stelele nordului vor fi 

mereu. Locul natal te modelează, te formează și 

fără să vrei, ai accentul lui, pentru eternitate. 

Orașul natal este cumva o altă verigă a ADN-ului tău. Te alcătuiește și îți amintește că oriunde 

vei fi, tu, de acolo ești cel mai mult. Că oriunde ai trăit, tu acolo te-ai născut, iar rădăcinile tale 

se vor întinde de acolo peste toate locurile unde vei simți să te așezi o vreme.  Oradea va fi mereu 

locul în care o am pe Mama, Tata și Frații mei! Și mi-e bine să am un loc pe care să îl pot numi 

„Acasă”, când simt să mă întorc din țările calde ale păsărilor călătoare! 

Ramona Sandrina Ilie 

Oradea, oraşul situat la granița de vest a României, la doar 490 de km de Viena, respiră infuența 

occidentului în toate momentele istoriei sale. A fost un oraș important pentru fiecare imperiu care 

l-a stăpânit: Habsburgic, Otoman sau Austro-Ungar. Un oraș cu o vechime considerabilă, care 

reușește să reunească lucrări  arhitecturale unice, amplasate într-un orizont de timp vast și complex. 

Un oraş frumos, elegant cu oameni primitori.  Un oraș cosmopolit, numit și capitala Art Nouveau 

a României. Totodată, este și unul dintre cele mai dezvoltate oraşe din țară, cu foarte multe 

obiective turistice şi o amplasare care îl transformă într-o destinaţie de vizitat. Este cunoscut pentru 

bogata istorie multiculturală, arhitectura celebră art-nouveau, restaurante bune, viața de noapte 

activă și stațiuni termale de renume mondial. 

Complexul Baroc - Este construit din trei 

monumente, și anume: Palatul Baroc, 

Bazilica Romano-Catolică și Șirul 

Canonicilor. Un aspect interesant este faptul 

că Palatul Baroc are o sută de camere și 365 

de ferestre câte una pentru fiecare zi a anului. 

 

Palatul Vulturul Negru - Cel mai emblematic 

monument orădean este Palatul Vulturului Negru, 

situat în colțul nord-estic al Pieței Unirii. Această 

clădire este un ansamblu complex cu configuraţia 

spaţială şi cu faţadele concepute în stil lechnerian, 

operă a arhitecţilor Komor Marcell şi Jakab Dezső.  

https://www.facebook.com/RamonaSandrina?__cft__%5b0%5d=AZUyHi8QdfKShz0HyHYfQz5c-T4cJSwzhegFCgM-GwEp9MVkbtlsX5xFkoHHFwO_BnxwGtfCz1MImDfJouRJQqvanhuAdqkJamb4rigMaUi6oOVm6QxNdkh180NU_cw3BD4UgzH79qhLXs9i0YlzntWwN5H4rmQcjSbWfFgHJjFLMQ&__tn__=-UC%2CP-y-R
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Teatru de Stat Oradea este clădirea ce 

găzduiește cele două instituții teatrale: 

Teatrul Regina Maria și Teatrul Szigligeti. 

Sala este dispusă pe 3 niveluri, oferind inițial 

până la 1.000 de locuri, din care 578 pe 

scaune. Intrarea, foarte impresionantă, este 

încadrată de statuile zeiței Comediei, 

respectiv a Tragediei.  

Aspectul exterior îmbină armonios 

stilul neoclasic, dominant în ansamblul 

fațadei, cu elemente neorenascentiste și 

neobaroce, în timp ce finisajele și 

ornamentațiile interioare se impun printr-un 

accentuat ton rococo.  

Clădirea teatrului, denumit pe atunci Teatrul Orășenesc din Oradea, a fost construit în perioada 21 

iulie 1899 – 1 octombrie 1900 de către arhitectul Kálmán Rimanóczy ca urmare a unei tradiții 

teatrale orădene datând din 1730. Proiectul a fost întocmit de 

renumita firmă de arhitecți Fellner și Helmer din Viena, iar 

realizarea lui, care a durat doar 15 luni, din 10 iulie 1899 până 

în 15 octombrie 1900, s-a derulat sub asistența arhitecților 

orădeni Kálmán Rimanóczy, Guttmann József și Rendes 

Vilmos. Primul spectacol în teatru a avut loc la 15 octombrie 

1900, în limba maghiară. În 9 și 10 octombrie 1927 se 

inaugurează prima stagiune românească pe scena orădeană cu 

reprezentațiile Teatrului Național din Cluj, al cărui director era 

poetul și dramaturgul Victor Eftimiu. În 29 ianuarie 1928 se 

constituie Asociația „Vestul Românesc” cu scopul predilect de 

a întemeia un teatru stabil și un cotidian românesc. Sub direcția 

Comitetului Central al Asociației pe 18 septembrie 1928 ia 

ființă Teatrul Asociației Vestul Românesc, primul teatru 

românesc stabil din Oradea. 

Piața Unirii este azi centrul istoric și cultural al orașului Oradea. 

Aici se află mai multe atracții turistice: Biserica cu Luna, Biserica 

Sfântul Ladislau, Biserica Sfântul Nicolae. 

Cetatea Medievală Oradea - Cetatea Oradea este una dintre 

puținele cetăți bastionare din România și este emblema orașului 

Oradea. Cu o istorie de aproape 1 000 de ani, Cetatea Oradei este un obiectiv turistic care oferă o 

experiență medievală aparte. Ca arhitectură, Cetatea din Oradea cuprinde 12 corpuri și 5 bastioane, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Neoclasic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rococo
https://ro.wikipedia.org/wiki/21_iulie
https://ro.wikipedia.org/wiki/21_iulie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1899
https://ro.wikipedia.org/wiki/1_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1900
https://ro.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1lm%C3%A1n_Riman%C3%B3czy_(fiul)
https://ro.wikipedia.org/wiki/1730
https://ro.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1lm%C3%A1n_Riman%C3%B3czy_(tat%C4%83l)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maghiar%C4%83
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fiecare bastion purtând un nume diferit: 

Bastionul Aurit, Bastionul Bethlen, Bastionul 

Ciunt,  Bastionul Crăișoru,  Bastionul Roșu. 

Cetatea - Cetatea modernă a Oradiei, unul dintre 

cele mai frumoase monumente ale renașterii 

târzii din această parte a Europei, a fost 

construită în două etape successive în a doua 

jumătate a secolului al XVI-lea (1569-1598, 

zidul fortificației bastionare) și prima jumătate a 

secolului al XVII-lea (1618-1648, palatul 

princiar sau cetatea interioară). Principele Gabriel Bethlen are meritul de a-și fi legat numele și de 

construirea, în interiorul cetății militare, a unui amplu și pretențios palat, în stilul renașterii târzii, 

înălțat tot pe un plan de forma unui pentagon regulat perfect, a cărui fiecare latură este paralelă cu 

una dintre laturile cetății. În concepția sa, palatul era destinat să devină locuință temporară a 

principelui, dar, urmând, desigur, să servească și ca reședință a căpitanului cetății și a altor slujbași, 

precum și ca sediu al ofițerilor și soldaților garnizoanei. 

Palatul Moskovits Faţada  acestui palat conceput de 

ahitecţii Vágo Laszlo şi Vágo Jozsef este construită în 

acelaşi stil ca şi Casa Guttenberg din Budapesta 

Muzeul Art Nouveau - Casa Darvas - La Roche - Casa 

Darvas-La Roche este o clădire din Oradea, construită în 

stil Secession vienez, 

Palatul Ulmann - Este o clădire impozantă care cuprinde 

un parter înalt, placat cu plăci de faianță  verde-albastruie și 

trei niveluri  de locuințe, 

Turnul Primăriei  reprezintă un pbiectiv turistic care oferă 

o  priveliște panoramică absolut superbă asupra 

orașului.Turnul Palatului Primăriei este și ceasul care 

anunţă ora exactă în Oradea. Mecanismul orologiului, numit „ceasul mamă”, cântă la ore 

fixe “Marșul lui Iancu” și a fost construit la 

începutul secolului XX, în anul 1904, de către un 

lăcătuș ceasornicar pe nume Mezey 

Dezs .Orologiul a supravieţuit celor două războaie 

mondiale, iar acoperișul și zidul turnului au rezistat 

celor două incendii, primul în 1917, iar al doilea în 

1944. Cadranul ceasului păstrează și azi urme de 

gloanţe din timpul războiului din 1944. 
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Muzeul Farmaciei 

Expoziția permanentă se desfășoară pe toată 

suprafața de odinioară a farmaciei de pe strada 

Republicii 33, unde aceasta a funcționat timp de 

250 de ani, prezentând mobilierul original și 

picturile murale ale oficinei, recent descoperite și 

datate din secolul al XVIII-lea, precum și o 

colecție de peste 1500 de artefacte provenite 

parțial din vechea apotecă, respectiv colecționate 

prin efortul comun al Episcopiei și al comunității 

urbei noastre. În cele 4 spații de expoziție 

vizitatorii pot admira atât interioare de epocă, cât 

și instrumentele și technologiile artizanale ale 

farmeceuticii preindustriale. Farmacia a fost 

administrata de mizericordieni. 

Palatul Episcopal Romano-Catolic 

Construit între anii 1761 și 1777, este cea mai 

mare construcție de tip baroc din România. 

Palatul este opera arhitectului vienez Franz 

Anton Hillebrandt, arhitectul palatelor regale din 

Budapesta și Bratislava. Piatra de temelie este 

pusă în 23 mai 1762, iar lucrările se vor 

desfășura sub conducerea inginerului 

constructor austriac Johann Michael Neumann. 

Construirea palatului episcopal în stil baroc 

austriac a fost comandată de către 

episcopul Ádám Patachich. Clădirea are 100 de 

camere și atâtea ferestre câte zile are un an. 

Catedrala Romano Catolică 

Construcția ei a fost începută de către episcopul Forgách Pál în anul 

1752, prin arhitectul Giovanni Battista Ricca și o echipă de 24 de 

zidari. Moartea lui Ricca, respectiv numirea noului episcop 

Patachich Ádám, a însemnat un punct de cotitură în istoria construirii 

bazilicii, deoarece atât noul episcop, cât și noul arhitect Franz Anton 

Hillebrandt au preferat stilul copf celui baroc. Lucrările au fost 

terminate în anul 1780. Picturile cupolei au fost terminate de 

către Johann Nepomuk Schöpf în anul 1776. Partea altarului, 

respectiv restul tavanului și pereții laterali au fost pictați de către Storno Ferenc. 
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                             Ȋn ȋmprejurimile oraşului Oradea 

Băile Felix - Staţiunea Băile Felix este cea 

mai mare stațiune balneară din ţară, situată la 

9 km de municipiul Oradea, într-o zonă 

colinară, cu păduri de fag şi de stejar, la o 

altitudine de 140 metri. Stațiunea Baile Felix 

dispune de o bogată bază de tratament. 

 

Cascada Vadu Crișului 

Cea mai mare parte din suprafața localității 

Vadu Crișului se desfășoară în spațiul montan 

al Munților Pădurea Craiului. Pitorescul 

reliefului carstic este dat de numeroase 

peșteri: Peștera Vadului, Peștera Matulina, 

Peștera Cărbunarilor, Peștera Umedă, Peștera 

Mică, Peștera Mare, Peștera Deventului, 

Peștera Caprei. Cascada Vadu Crișului se află 

într-un cadru natural deosebit de pitoresc, 

aproape de intrarea în peșterea Vadu Crișului. 

Aceasta are o cădere de 9 m, care ajunge într-

un bazin spectaculos săpat de apă în calcar și 

apoi ajunge în Crișul Repede. 

Satul celor 1000 de pivnițe 

Satul Sălacea este așezat în Câmpia Ierului, un 

ținut cu o veche tradiție în cultivarea viţei-de-

vie, localitatea fiind cunoscuta drept „Satul 

celor 1000 de pivnițe”. În Sălacea există 

aproximativ 970 de pivniţe săpate în deal, 

alcătuind aşa-zisa stradă a pivniţelor. Cea mai 

veche pivniță a fost contruită în anul 1803 și 

din cele aproape 1000 de uși, fiecare este 

decorată cu elemente diferite și deosebite. Tot 

în Sălacea se află unul dintre cele mai vechi 

poduri de piatra din Bihor. Pe sub acest pod 

curgea odinioară apa Ierului. 
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Lacul Vida - Lacul de acumulare Vida sau Lacul cu vârtej este un lac artificial realizat pe Râul 

Holod (Vida) print-un baraj de anrocamente de 10 m înălțime.  Prin construirea lui s-a obținut 

acumularea a 0,4 milioane mc de apă iar pentru evacuarea surplusului, acesta a fost prevăzut cu un 

deversor de tip pâlnie, acea ”fântână” ce reprezintă curiozitatea locului și un caz unic de acest fel. 

Adriana Cosma Iliceanu, Oradea,2021 
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Castelul Teleki din Gornești  

Comuna Gornești, Mureș  · 

La aproximativ 17 kilometri de Târgu Mureș, în 

localitatea Gornești, se află Castelul Teleki. 

Numit „cel mai frumos castel din Ardeal” și 

„comoara Mureșului”, complexul impresionează 

atât prin arhitectura sa cât și prin povestea care 

răzbate dincolo de zidurile tăcute. Înconjurat de 

un parc ce pare că ar cuprinde clădirea într-o 

părintească îmbrățișare, castelul dă impresia că 

vrea să-și ducă povestea mai departe în liniște și 

intimitate.  

 

Cetatea Colț – Castelul din Carpaţi 

Cetatea Colț dateazǎ de la începutul sec. al XIV-

lea, când a fost ctitoritǎ de cneazul Cândea. 

Ulterior, Cândea a trecut la religia catolică și și-a 

schimbat numele în Kendeffy. Cetatea se aflǎ pe 

teritoriul satului Suseni, Hunedoara, pe drumul 

județean DJ 686, la intrarea pe valea Râușorului 

și la 3 km distanțǎ de satul Râu de Mori. 

Cetatea a fost ridicată pe un colț de stâncă, la 

intrarea în defileul Râușorului, în jurul unui turn 

pătrat, căruia i-au fost adăugate un zid de incintă, 

fortificat cu alte turnuri. Deși a fost ridicată în 

scopuri de apărare, ea nu a îndeplinit niciodată 

acest rol, cele trei fortificații fiind prea mici 

https://www.facebook.com/Castelul-Teleki-din-Gorne%C8%99ti-884209808288975/?__cft__%5b0%5d=AZV3xBUWLpJnJs5Q-v0g0imF_2h8glDnkbQxzErYBrRuuzXwbF6_9GTsH2Kwfu2A6mPsx0Ol8kUTZ19d9AF_JOttlpl2D5LIsndRnASXIxU-WRl_UZXdmhYwqLRsnidZzMgBG-BVGEWBOomiTnY7ukvt8GZgQsrgElf3V6NAG3wNyw&__tn__=kC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/pages/Comuna-Gorne%C8%99ti-Mure%C8%99/108471512517278?__cft__%5b0%5d=AZV3xBUWLpJnJs5Q-v0g0imF_2h8glDnkbQxzErYBrRuuzXwbF6_9GTsH2Kwfu2A6mPsx0Ol8kUTZ19d9AF_JOttlpl2D5LIsndRnASXIxU-WRl_UZXdmhYwqLRsnidZzMgBG-BVGEWBOomiTnY7ukvt8GZgQsrgElf3V6NAG3wNyw&__tn__=%2CP-y-R
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_14
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_14
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cneaz
https://ro.wikipedia.org/wiki/Suseni,_Hunedoara
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2u_de_Mori,_Hunedoara
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pentru a face față unor armate de mari 

dimensiuni, așa că, cel mai probabil, cetatea 

servea ca loc de refugiu în cazul unor conflicte 

între cnezi. Are plan neregulat, adaptat formei de 

relief, este prevăzută cu un donjon masiv și a fost 

cea mai puternică cnezială din Transilvania.  

Cetatea Colț, ale cărei începuturi datează din anul 

1359, s-a degradat prin prăbușirea în vale a 

unor curtine, iar în prezent mai păstreză doar 

resturile de ziduri, fiind practic o ruină. 

Reprezentanții comunei Râu de Mori încearcă să 

atragă fonduri pentru reabilitarea acestui 

monument istoric, ajuns astăzi în paragină.  

O excursie până la cetatea descrisă de Jules Verne 

în romanul său, “Castelul din Carpați” pe un 

traseu de neuitat, de 20-30 de minute, oferă o 

privelişte splendidă! Tocmai de aceea, odată 

ajuns pe culme, îți dorești să poți rămâne aici, 

pentru a admira peisajul, cât mai mult timp 

posibil! Ridicată în secolul XIV de familia 

cnezială Cândea, fortăreața Colț, din Suseni 

(comuna Râu de Mori) este una dintre 

principalele atracţii ale zonei. Tot mai cunoscută 

și mai atractivă în ultimul timp, asociată cu 

numele celebrului scriitor și vizionar francez, 

Jules Verne, cetatea este vizitată de un număr tot 

mai mare de turisti. 

Jules Verne: “Porțiunea cea mai 

sălbatică a Transilvaniei, Țara Pădurilor” 

“Dl. De Grando a descris aceste provincii 

ale extremei Europe, Elisee Reclus le-a 

vizitat. Amândoi n-au spus nimic despre 

ciudata poveste pe care se întemeiază 

acest roman, (…) iar în vreme ce nici 

primul, nici al doilea n-au făcut-o, voi 

încerca s-o face eu, în locul lor. În ziua de 

29 mai a acelui an un cioban îşi veghea 

turma la marginea unui podiş înverzit de 

la poalele Retezatului, care domină o vale 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Donjon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Curtin%C4%83
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f ertilă, acoperită de copaci cu trunchiuri drepte şi 

îmbogăţită de holde mănoase. Galernele, 

vânturile de nord-vest, trec iarna ca briciul unui 

bărbier peste podişul acesta înalt, deschis, lipsit 

de adăpost. (…) Această descriere ţine de 

porţiunea cea mai sălbatică a Transilvaniei, 

cunoscută sub denumirea de comitatul Clujului. 

Ciudată fărâmă din imperiul Austriei, această 

Transilvanie, adică ţara pădurilor, scria Jules 

Verne în 1889, descriind Ţara Haţegului şi 

Cetatea Colţ în cartea sa, devenită celebră, 

“Castelul din Carpaţi”. “Întinsă pe şaizeci de mii 

de kilometri pătraţi, deci pe şase milioane de 

hectare – e un fel de Elveţie, dar pe jumătate mai 

mare decât ţinutul helvetic, fără a fi mai populată. 

Cu podişuri potrivite pentru semănături, păşuni 

îmbelşugate, văi capricios desenate, cu piscuri 

severe, vărgată de ramificaţiile de origine 

plutonică ale Carpaţilor, Transilvania e brăzdată 

de numeroase cursuri de apă care sporesc Tisa şi 

mândra Dunăre (…)  

Aşa arată această veche ţară a dacilor, cucerită de 

Traian în primul veac al erei creştine. Bătrână 

cetăţuie! Bătrână cetăţuie! Degeaba te propteşti 

în temelie! Încă trei ani şi vei fi încetat să dăinui, 

de vreme ce fagul tău mai are doar trei crăci. 

Sădit la marginea unuia dintre bastioanele 

cetăţuii, fagul se zărea negru pe fundalul cerului, 

ca decupat gingaş din hârtie şi, la acea depărtare, 

abia ar fi putut fi văzut (…)”. 

Turn de apărare cu panoramă! 

În afara detaliilor care descriu cu acuratețe Valea 

Jiului, Ţara Haţegului şi turnul de apărare şi 

control, argumentul care dovedeşte că Jules 

Verne se referea la Cetatea Colţ când a scris 

“Castelul din Carpaţi”, este şi ilustraţia de pe 

coperta primei ediţii a romanului. Potrivit 

istoricilor, Cetatea Colţ a fost ridicată în secolul 

XIV de familia cnezială Cândea. Desigur, numele 
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cetăţii provine de la “colţul de stâncă” pe care a fost 

construită, dar ar putea să aibă legătură şi cu colţul uriaş 

de piatră care pătrunde în interiorul donjonului. Cetatea 

era folosită drept turn de apărare şi control, dar şi ca 

refugiu, în caz de atac. Cetatea Colț, turnul adică, 

ridicat pe patru niveluri, putea juca și rol de 

refugiu/adăpost pe timp de atac.  

(sursa foto: facebook.com/BeldeanFlaviu) 

 

Să privim cu ochii sufletului 

frumuseţile satului românesc 

,,Izvorul care tainic curge” 

(Lucian Blaga) … 

Satul Bologa, comuna Poieni, 

judetul Cluj. 

La doi pași de Cluj găseşti frumuseți nemăsurate ale 

pământului. Bologa este unul dintre satele-comoară 

ale judeţului Cluj.  

Aflat ȋn comuna Poieni, satul se afla la confluenta 

râului Crişul Repede cu râul Săcuieu (Henţu). 

Deşi este un sat mic, Bologa este un sat unde poţi 

descoperi   natura, istoria cu cetăţi medievale, şi 

importante obiective turistice.  

Dintre acestea amintim cetatea medievală, castrul 

roman (numit Resculum este cea mai veche așezare 

din zonă specificată în documente),  moara de apă şi una dintre cele mai interesante biserici 

ortodoxe din zonă, construită din piatră neagră de andezit.În apropierea castrului există și ruinele 

unei băi romane. Pe lângă castru, pe malul opus al râului Săcuieu se află o fortăreață, menționată 

pentru timp de mai multe secole ca Sebesvár și apărând pe majoritatea hărților Evului Mediu ale 

zonei.  

Bologa a fost atestată pentru prima oară documentar în 1304 ca Sebuswar, apoi apărând 

nominalizată cu diverse nume, cum ar fi Sepuswar din 1324, Sebeswar - 1329, Sebeswar alio 

nomine Hunyadwar - 1398, Castrum regis Sebes - 1393, Castrum regis Hunyad - 1397, Sebes 

Varallya - 1760. Regele Sigismund de Luxemburg a donat Bologa împreună cu Cetatea 

Bran lui Mircea cel Bătrân, după semnarea la Brașov a tratatului de alianță împotriva Imperiului 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Castrul_roman_Resculum
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cetatea_Bologa
https://ro.wikipedia.org/wiki/1304
https://ro.wikipedia.org/wiki/1324
https://ro.wikipedia.org/wiki/1329
https://ro.wikipedia.org/wiki/1398
https://ro.wikipedia.org/wiki/1393
https://ro.wikipedia.org/wiki/1397
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sigismund_de_Luxemburg
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Otoman în 1399.  Punct strategic pe drumul 

care ducea la Oradea, fortăreața a servit și drept 

refugiu pentru populația locală în momentele 

de restriște. A câștigat importanță în secolul al 

XVII-lea, când otomanii au cucerit Oradea și 

împiedica acțiunea de colectare a taxelor. 

Sultanul a ordonat demolarea ei, dar ordinul nu 

a fost dus la îndeplinire. A fost distrusă însă 

mai târziu, în urma unei explozii. Turnul și o 

mare parte din ziduri au mai rămas încă în 

picioare. La mijlocul secolului al XX-lea turnul 

și-a pierdut acoperișul, probabil ultimul 

element din lemn al ruinelor. Tot ceea ce a mai 

rămas este piatră. Bologa este un loc încărcat 

de istorie, cu povești și legende tăinuite. 

 

            Satul Chidea – Cluj 

Satul românesc este locul în care trecutul se 

întâlnește cu prezentul pentru a pregăti viitorul. 

Satul nostru vorbește despre istoria profundă a 

țării. El nu reține date istorice de anvergură, eroii 

satelor sunt anonimi, cel mai adesea; satul 

vorbește însă prin viața de zi cu zi a locuitorului, 

condiționat încă de fertilitatea pământului, de 

ploi și soare, de recoltele culese la sfârşitul 

anotimpurilor, care se scurg cu ritmicitate după 

ceasul cosmic al universului, nu după cel grăbit 

al omului modern. 

La aproximativ 40 de kilometri de Cluj, pe 

Valea Borșei, există un loc de poveste, case de 

piatră și ulițe ce ascund povești și emoții de mult 

uitate un loc în care timpul parcă își trage 

sufletul. Acesta este satul Chidea, un sat cu case 

”împietrite” în liniștea dintre cerul albastru și 

pământul încărcat de istorie  Chidea este satul în 

care totul este din piatră, de la un capăt la altul. 

Aici, se respectă o tradiție veche de sute de ani, 

oamenii au case de piatră şi totul este invadat de 

vegetaţie.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Otoman
https://ro.wikipedia.org/wiki/1399
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oradea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Oradea
https://tarabacuamintiri.ro/satul-chidea/
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Plimbarea prin acest sat este o experiență 

deosebită. Este atât de liniște în „satul de piatră” 

încât ai impresia că meșterii cioplitori cu puteri 

magice au fermecat acest colţ de pământ. Iar 

imaginea de basm a căsuțelor este una care te face 

să uiți de tumultul vremurilor noastre şi Ȋţi oferă 

calm, linişte, pace.  Mulţi oameni ȋşi caută 

spiritualitatea ȋn natură, iar acest loc ȋţi atinge 

sufletul. Peisajul şi vegetaţia veşnic vibrante 

avand culori spectaculoase şi clare, aerul curat, 

liniştea, toate te indeamna la introspecţie şi 

stimulează creativitatea. Un loc perfect pentru 

contemplare, meditaţie, rugăciune. 

Atestat documentar în anul 1332, satul Chidea este 

așezat aproape de izvoarele pârâului cu același 

nume. Cu o istorie de peste 800 de ani, localitatea 

își bucură vizitatorii cu un număr mare de locuri 

pitorești. Cei aproximativ 140 de locuitori ai 

satului locuiesc în case ascunse de timp, construite 

din tuf dacitic (Rocă formată prin consolidarea 

cenușei vulcanice și folosită ca piatră de 

construcție ornamentală). și învăluite într-un 

mister aparte, care invită parcă la descoperire și 

aventură. Deși nu se cunoaște de unde provine 

denumirea localității, istoricii sunt de părere că 

numele de „Chidea” este probabil sinonim cu 

numele unor nobili sau domni ai regiunii Dăbâca. 

Prima atestare a „satului de piatră” are loc într-un 

document ce adeverește o proprietate, în care 

denumirea localității apare ca „Kyde”. Începând cu 

sec. al XV-lea, tot mai multe documente atestă 

existența localității, locuitorii căreia deserveau și 

asigurau paza cetății de scaun a județului, cetatea 

Dăbâca. 

În Chidea, printre case de piatră, descoperi 

meșteșuguri și tehnici tradiționale unice în zonă. 

Sătenii au dezvoltat aici un meșteșug specific de 

prelucrare a pietrei tuf dacitic, care poate fi 

profilată și fasonată relativ ușor la dimensiunile 

specifice folosirii ei în construcții. 
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Astfel, în satul de pe Valea Borșei aproape totul se 

construiește din tuf dacitic. Locuințele, șurile, 

grajdurile, grânarele, anexele, până și gardurile 

sunt construite din piatră fasonată. Modul acesta 

de utilizare universală a pietrei a adus așezării 

renume. Pietrarii și zidarii din Chidea au fost 

căutați și apreciați chiar și în regiunile îndepărtate 

ale Transilvaniei. 

Localitatea este vestită și datorită faptului că aici a 

lucrat meșterul cioplitor în piatră Șipos David, 

unul dintre cei mai cunoscuți artiști cioplitori ai 

zonei. Cu o paletă proprie de elemente unice în 

arta ciopliturilor în piatră autohtonă, acesta a dat 

naștere unor creații deosebite, care se încadrează 

în tradiționalul stil renascentist târziu din 

Transilvania. 

Unele dintre operele artistului se regăsesc în două 

biserici din Chidea: amvorul din biserica catolică, 

respectiv masa liturgică a bisericii ortodoxe. 

Meșterul a realizat mai mult de douăzeci de 

amvoane răspândite în bisericile din Transilvania, 

precum și o serie de de embleme, steme nobiliare, 

monumente funerare, ancadramente de uși și 

ferestre ale unor construcții din secolul al XVIII-

lea din Cluj și Gherla. 

La capătul satului, se află Peștera Kölyuk. Aceasta 

a fost folosită adesea în trecut drept loc de refugiu, 

motiv pentru care, de-a lungul timpului, au apărut 

diverse legende. Tot un adăpost este și astăzi, însă 

pentru specia protejată de liliac „Liliacul mare cu 

nas potcoavă”. 

Cât este de mic satul aici se găsesc cinci biserici: 

biserica unitariană, biserica reformată, biserica de 

lemn ortodoxă, biserica catolică și casa de 

rugăciuni baptistă. 

Trecând de o poartă de lemn desprinsă parcă din 

cărțile cu povești folclorice, găseşti o frumoasă 

construcție din lemn ce poate fi considerată o 

adevărată perlă a arhitecturii populare - biserica 

ortodoxă din localitate, fostă greco-catolică. Inițial 
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construită pe un alt așezământ, aceasta a fost 

ulterior pusă pe tălpi de sanie și tractată fără 

demolare la noua locație, cea în care se află și 

astăzi. Biserica a fost construită la sfârșitul 

secolului al XVIII-lea și are hramul „Sf. 

Gheorghe”. 

Chidea, satul de piatră de lângă Cluj, te farmecă 

și te bucură cu frumusețea și liniștea desăvârșită 

a dealurilor și a ulițelor pline de copaci. Aici 

redescoperi frumuseţea naturii şi simplitatea 

vieții la țară. 

 

       Locul bine ascuns din Apuseni unde frumuseţea şi liniştea sunt stapâne 

Munții Apuseni reprezintă una dintre cele mai 

atractive destinații turistice din România.Locul 

care te surprinde si te duce departe de zgomotul 

urban al zilelor noastre este Sălciua. O comună 

din judeţul Alba, atestată înainte de anul 1370 si 

asezata intr-un cadru natural unic în inima 

Transilvaniei. Un sătuc ascuns în sălbăticie, a 

carei frumusete o poti simti numai ajungand 

acolo. Sălciua face parte din Mocănimea 

Munţilor Apuseni din punct de vedere 

etnografic. Se află pe cursul râului Arieş, la 

jumătatea distanţei dintre Cîmpeni şi Turda. 

 

Oana Proştean, august 2021, Cluj 
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Un univers de frumusețe   

ALICE PUIU 

Cuvintele sunt sărace pentru a exprima bucuria şi 

sentimentele pe care le simţi când ȋi citeşti cărţile. 

Pentru a scrie despre Alice Puiu trebuie să-ţi 

ȋnmoi pana ȋn roua florilor, ȋn curcubeu, ȋn raze 

de soare. Ea nu scrie pentru a publica, scrie pentru 

a desprinde din ea frânturi din viaţă, trăiri, emoţii, 

se deposedează de toate lucrurile frumoase pentru 

a le dărui. Creaţia sa este un elan de nestăvilit al 

spiritului, nicidecum o activitate justificată de 

ţeluri şi cauze. Stelele, pentru a exista, n-au nevoie nici de privirea umană, nici de cosmografie. 

Rândurile scrise din suflet seamănă cu o lungă plimbare pe câmpia vieții de zi cu zi, cunosc 

strălucirea viselor indecise, ceața melancoliei, lumina lunii, bucuriile calme, priviri ȋn nuanţe şi 

semitonuri, spasme, şocuri, viziuni liniştite, sentimente ale căror fire mici se împletesc cu dantela 

unei esenţe poetice. Iar distilarea esențelor este atât de profundă încât o singură picătură produce 

catalepsie sau extaz. Citind-o pe Alice Puiu, pe cărări presărate cu stele, te urci pe culmea unui 

vârf, imens și variat ca universul, divers ca frumusețea, multiplu şi complicat ca sufletul uman. 

Frumusețea poeziei 

Cuvântul poezie provine din verbul grecesc poiein care 

înseamnă „a produce”, „a crea”. Poetul își dă puterea invenției 

și a creației verbale prin exploatarea tuturor resurselor 

limbajului. Poezia este o lucrare pe cuvinte, o artă a limbajului 

care explorează toate resursele lor și își propune să exprime sau 

să sugereze ceva, jucând pe sunete, ritm, muzicalitate. Fiecare 

autor dezvăluie o parte din sine în opera sa, împărtășește 

sentimentele și emoțiile sale. Poezia este aproape de noi pentru 

a face inima să bată și pentru a vorbi cu inima. Poezia se naște 

din inimă și nu din rațiune. Este mai mult 

rezultatul unui freamăt al sufletului, decât a unei 

reflexii profunde. Poezia este cea mai completă 

artă, este cel mai expresiv limbaj care trece prin 

simțuri pentru a ajunge la suflet. Ea include 

existența și această esență a vieții care tremură 

adânc în noi,este un fluid care se 

schimbă între inimi. 
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Poetul este martor, dar este și mediator, din experiența sa intimă, 

singulară, se alătură celuilalt în condiția sa umană. Vocea sau 

modul poetic este un mijloc de a înțelege lumea, de a-și însuși 

experiența prin cuvinte. 

O poezie, un adevărat poem, înseamnă a experimenta sacralitatea 

limbajului care a cuprins în cuvintele sale cele mai secrete și 

profunde vibrații ale cosmosului și ale ființei. 

Poeții sunt diferiți dar ce este special la ei? Ȋncă din Antichitate, 

atribuim poeților puteri magice, supranaturale și ne separăm de 

restul oamenilor ca o vrajă care avea magul cuvintelor. Definițiile 

sunt numeroase și toate încearcă să identifice esența acestui creator 

nu tocmai ca ceilalți. Vom face împreună un inventar al definițiilor 

poetului și vom încerca să definim mai bine, prin poezii și eseuri, 

personalitatea acestui meșter, aurar și sculptor de cuvinte. Grecii i- 

au acordat poetului puteri divine; potrivit lor, zeii vorbeau prin gura lui. Orfeu și Apollo reprezintă 

două imagini fondatoare ale poetului asociate cu un fel de profet, înger sau medium. Pe măsură ce 

zeii se adresau oamenilor prin oracole, într-un limbaj misterios, ne-am obișnuit să considerăm 

limbajul poetic ca un limbaj care trebuie decodificat, plin de mistere și semne de interpretat.  Acest 

lucru conferă poeziei o putere aproape magică.   

De-a lungul secolelor, poezia a fost considerată o emanație a cuvântului divin și poetul 

un transmițător -  cel care se joacă cu cuvintele, care inventează un limbaj diferit de cel pe care îl 

folosim pentru a vorbi sau a face schimb de informații; Poetul și-a pierdut treptat originile divine, 

dar păstrează o relație originală cu limba pe care o reînnoiește și o folosește; astfel, în zilele noastre, 

poeții sunt considerați artiști care acordă o mare importanță   sunetelor cuvintelor, imaginilor și 

ritmurilor. Artistul, filosoful, poetul sunt mereu în slujba adevărului 
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Dilema unei veri 

 

 

printre frunze golite de sensul luminii 

rămâne doar plecarea dintr-o vară 

deșirat pe geamurile cerului 

orașul coase luna de umărul tău 

pe trotuar pași despletesc metafore 

arzând umbre în vitrinele orei 

bătrânul înnoadă în oglinda toamnei 

verbul inorogului dispărut 

sub pleoapa inimii respiri depărtarea 

frântă-n fărâme de curcubeu 

într-o geometrie hieratică 

așteptarea agonizează oblic 

hașurând absențe 

pe conturul tăcerii din icoane 

împrăștiat în spirala unui melc 

visul bătrânului ninge hoinar 

peste clipa trupului dezmărginit 

în vara sărutului de lut 

 

 Alice Puiu 
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Fragment din „Tăcerile unei scrisori fără destinatar” 

…Șiruri amorfe de numere izbutesc să surpe ultimile pâlpâiri din frunzișul tăcând cuminte în 

calendar și răzvrătirea verii rămâne undeva pe-o pagină îndoită semn de carte pentru o altă 

întâlnire, iar cerul unei bănuieli se insinuează ca o depunere transparentă din aurul stins pe solzii 

unor pești de lumină. E-o încremenire aparentă de linii telurice dar vuietul ascuns sub coaja merelor 

domnești dă năvală printre fuioarele verdelui dospit și gene de rugină străbat din adâncul atomilor 

ce rotunjesc sâmburii unei constelații pe dealul unui gând.  

Perdele tresar hipnotic într-o înclinare bizară a serii și-abia acum descopăr strania prezență a unei 

toamne în fiecare amurg despletind cuvinte și acoperișuri de stele. Zdrăngăne agonic căruciorul cu 

boarfe pe aleile prinse-n dulceața buruienilor vineții dintre blocuri și tomberoane și-acest scârțâit 

alungit printre rămășițele civilizației de plastic și polistiren expandat sparge lumina mestecinilor 

și-o împrăștie hartă pe stratul obosit al memoriei.  

Când apare negustorul de vechituri simt târziul ierbii cum despică aerul și-l potrivește altfel pe 

pervazul zilei, glasul lui dogit ciupește leneș corzile unui stacojiu coagulat prin praful unei tufe de 

trandafiri și simt deja greul pietros al ploii întomnate. Azi precupețul meu de boarfe își strecoară 

umbra gârbovită printre zidurile pustiite de fierbințeala decolorată a tencuielii, adâncul aromat 

dintr-un ochi de cafea mă scoate din amorțeala unui somn acvatic și pipăi năuc transparența acestei 

dimineți ce strigă monoton: Haine vechi cumpăăăăăr! și vara e deja o haină ponosită... și tu arunci 

eșarfa visului în căruciorul cu vechituri...  

Trei bănuți pentru o pereche de papuci scorojiți, doi bănuți un ibric știrb și gândul coboară treptele 

abia ghicite spre străfundurile unui timp demult uitat într-o scrisoare... și copiii se-nghesuie în jurul 

telalului și trocul prinde consistența unui joc de obiecte obosite în care mă las cuprins fără teama 

că m-aș pierde. Strada se-nvârte târg improvizat în jurul căruței ce-nflorește talcioc de toamnă cu 

gust de linguri ciobite, un batic scămoșat leagănă vântul gălbui de tufănele și oamenii lipăie 

mormăit printre ulcele crăpate și haine răpciugoase.  

Cineva scoate din adâncurile acestui talmeș-balmeș o amforă coclită dar fără nici o știrbitură, doar 

o fisură abia zărită aproape de mânerul grațios de aramă și-ncepe târguiala cu miros de pipă 

molfăită nervos între buze și gesturile ample ale negustorului de gioarse parcă dezvelesc zâmbetul 

unui acordeon prin aerul cu miros stătut.  

Un zumzet tocit printre cărți înghesuite sub o etajeră șuie, o perucă se bălăngăne virgulă confuză 

de mânerul unei umbrele înfipte-n mormanul cu fulare și cizme stafidite de minutul viscolit și 

oamenii clocotesc într-un dans cercuit de lucruri roase de vremuri... unii aruncă, alții adună... 

bănuții clipesc în palme și deodată apari tu.  

Cu o disperare străvezie pe obrajii roșcoviți de emoție întinzi o păpușă ciufulită spre mâinile uriașe 

ale negustorului așteptând tremurat să primești în palmă câțiva bănuți... Agățată de degetele groase 

ale vânzătorului de nimicuri păpușa se bălăngăne nălucă despletită dintr-un sipet de anotimpuri cu 
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guler de acadea și manșete de turtă-dulce și-ți ghicesc lacrima unui regret cum respiră sacadat 

galbenul frunzelor șoptite pe șorțul tău peticit. Mă scotocesc prin buzunare, doi bănuți în buzunarul  

din dreapta, mai caut disperat o dată, dar păpușa deja e-acolo, aruncată șui peste mormanul cu 

troace și n-am destui bani s-o răscumpăr. Răzbat printre trupurile viermuind monoton acest troc 

disperat de gesturi și praf înecăcios și alunec în golul rămas în urma verii...  

Geometria unui albastru foșnit înghesuie blocuri și alei în jurul glasului legănat ce încă murmură 

răgușit... haine vechi... pe bulevard contururi se refugiază în vitrinele clipocind lumina moale a 

serii, abia a trecut dimineața și nu-nțeleg cum am sărit direct aici, în amurgul desprins dintr-o 

căruță cu vechituri...  

Zgomotul mașinilor mă-ncurcă printre firele fantomatice ale unui text în care păpușa ta mă 

țintuiește cu o privire tristă și simt că mă pândește ceva, o transparență vaporoasă trece prin mine, 

și-atunci aud cum cineva zgâlțâie gratiile umbrelor. Tu ești în vitrina cu jucării, păpușă ciufulită 

pe-un raft singuratic și-ncep să bat în geam dar o vânzătoare iese și mă privește uimită: Intrați și 

vedeți dacă vă interesează ceva, dar vă rog, nu mai bateți, altminteri chem paza!  

O umezeală fierbinte pe mâini, albul unui ecou mă strivește în clipa întrebării și o urmez tăcut pe 

femeie. Silueta prinsă-n ascuțimea unor tocuri înalte acoperă tăcerea cu-n miros de gardenii, 

vânzătoarea cuprinde-n curbe sidefii tăcerea sălii și simt că e doar o mască și-n spatele ei tu... 

absurd, mă scutur de vrejurile încolăcite de gând și respir molcom răcoarea odăii în care tu înnodai 

scrisorile mele într-o carte cu gardenii și povești de primăvară, iar eu hoinăream prin mahalaua cu 

miros leșios de rufe fierte-n cazanul aburind în curtea lipită de depozitul de carne și eu trec printre 

litere, printre hârtoapele nopților în care geamul îngheța și cărbunii erau pe terminate și... 

Domnule, vă e rău? Ochii vânzătoarei mă scriu mirare prin fumul verzui tors de adâncimea unui 

fotoliu din apropiere în care mă las copleșit. Femeia se-ndepărtează undeva în stânga unei mese 

rotunde încărcate de glastre și statuete... Vă aduc îndată un pahar cu apă, da?  

Dar nu apuc să-i răspund că recele viu al paharului deja mi-atinge palma cu o prospețime de frunze 

de tei și mi-amintesc glasul tău hotărât cum corecta textul cărții și eu adunam stele din teii înfloriți 

la marginea poveștii. Ochii unui Arlechin se încleștează întrebător de trupul meu și zâmbetul lucios 

al statuetei mă prinde-ntr-o ramă înzăpezită de noapte și simt că sunt doar o relicvă ce-și caută 

numărul de inventar într-un bazar de cuvinte.  

Abia acum desfac întunericul și-l ordonez într-o înșiruire de spații și semne... o sală mare ticsită 

de antichități, mobile marchetate, argintărie, oglinzi venețiene, cărți cu scoarțe groase de piele, 

sfeșnice scunde și răsucite spre flacăra unei ficțiuni fără dialoguri sau ezitări, un lampadar dintr-

un veac de romanțe, o colecție de ziare din perioada interbelică pe o noptieră de palisandru, șaluri 

înflorind arabescuri cu aromă de mosc... un timp împovărat de dimensiunea formei în care mi-am 

pierdut trupul...  

Mă ridic și mă strecor printre faldurile unei perdele dar aud glasul precis al vânzătoarei: Urcați la 

etaj, acolo găsiți de toate... mâna îngrijită a femeii prinde-n luciri de sidef ultima zbatere a serii, 
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ovalul unghiilor destăinuie o perfecțiune de porțelan și pe mâna stângă zăresc inelul... inelul cu 

margaretă ce ne-a legat sufletele atunci... dar fata deja a dispărut prin coclaurile mobilelor și o 

scara-n spirală mă așteaptă la capătul holului îngust din stânga fotoliului și nu-mi rămâne decât să 

urc.  

O fâșie de geam însoțește treptele și zăresc afară semafoarele colorând sunetele vătuite ale străzii, 

mașini și oameni prelungesc dungat o fosforescență nesupusă printre vocalele orașului și deodată 

ecranul se oprește, scara și-a încheiat multiplicarea răsucită-n acest tropot de chei abia înțelese și 

o altă sală mă așteaptă într-o răvășire senină de rime și o atingere din unduirea nimicului surprinde 

tușe de contrast într-un peisaj armonizat cu bolțile unui sărut venit dintr-o scrisoare și regatul 

absenței pulsează viu într-un ritm înalt... în mijlocul sălii căruța cu vechituri... un morman de 

obiecte șterse din memoria timpului, recunosc ibricul știrb, papucii scorojiți, chiar și amfora 

clipește parcă lustruit o consistență aparte din fumul revărsat din pipa de lemn de cireș și de-asupra 

tuturor păpușa ta... dar geamul din fundul sălii surprinde culoarea țipătoare a unei reclame de pe 

clădirea de vis-à-vis... ecranul blincăie sacadat imagini cu buze șoptind pasiunea unui ruj de jar, 

alte imagini descompun suprafețele nopții într-un ritm alert și deodată paloarea dreptunghiului 

ezită alb apoi se derulează un text și nu am răbdare să-l citesc dar câteva cuvinte se ascund sub 

pupilă și atunci recunosc una din scrisorile mele și brusc înțeleg că nu am de ales... mă reped peste 

mormanul de vechituri, iau păpușa și cobor grăbit la parter.  

Vânzătoarea pare mai tânără printre lujerii de lumină ce dănțuie mătăsos pe pereți și-mi ia cu 

blândețe păpușa din mână. Nu o puteți cumpăra decât împreună cu acest manuscris. Și-mi întinde 

un caiet gros îndoit la colțuri din care răzbate același miros de gardenii și chipul femeii e-o literă 

gravată pe interiorul inelului cu margaretă... mâna dreaptă mi-a alunecat într-un gest reflex în 

buzunarul din dreapta și simt frigul rotund cum izbucnește în doi bănuți... 

Autor : Alice Puiu, august 2021 

 

“Metafora duce o viaţă secretă în jurul nostru. Rostim aproximativ şase metafore pe minut. 

Gândirea metaforică este esenţială modului în care ne înţelegem pe noi şi pe alţii, pentru cum 

comunicăm, învăţăm, descoperim şi inventăm. Dar metafora este mai întâi un mod de gândire, 

apoi un mod de exprimare a cuvintelor“.  

James Geary în Metaforic vorbind (2009) 

 

“Frumuseţea unei metafore începe acolo unde sfârşeşte adevărul ei.“ 

Jose Ortega y Gasset 

 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=James+Geary
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=James+Geary&d=Metaforic+vorbind
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Jose+Ortega+y+Gasset
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Anamorfoză 

Eu te iubesc cu toată puterea minții mele 

Născută din adâncul ce-ascunde murmur tragic 

Când în tăcerea nopții apari ca o chemare 

A unui fantomatic tărâm poetic magic. 

 

Privirea-mi te cuprinde, te mângâie, te cere; 

O, palidă nălucă, cum plânge-n versuri pana 

Când îți creez conturul cu frenezia-mi vie 

Ca prin a ta ființă să-mi vindec pe veci rana. 

 

A nopții esti stăpână și te slăvesc cu-ntreaga 

Simțire înfrânată ce trupului dă viață 

Că pe întinsul rece și hâd al existenței 

Mi-ești clipa de visare ce-n beznă mă răsfață. 

 

Te-așez pios în slovă, te scriu cu-nverșunare 

Și te închid în fila ce-și tremură visarea 

Ca ultima vibrare a unui glas ce strigă 

Secunda irosită când se deșteaptă zarea. 

 

Sfârșitul e aproape, dar vreau să gust nectarul 

Din trupul tău extatic cu-o patimă nebună, 

Să te cuprind în mine și-n spasmul încleștării 

                                  Să uit că noaptea trece și totul e minciună 
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LĂSAȚI POETUL SĂ VISEZE 

 

Lăsaţi poetul să viseze, 

Să prindă-n palma lui de nea, 

Ca-n vers de dor să cuvânteze, 

Scântei culese dintr-o stea. 

 

Să prindă-n palma lui de nea 

Pământul, cerul, laolaltă,  

Scântei culese dintr-o stea 

Pe coala de hârtie saltă. 

 

Pământul, cerul, laolaltă 

De veghe stau la ceas târziu, 

Pe coala de hârtie saltă 

Peniţa-n dansul tainic, viu. 

 

De veghe stau la ceas târziu 

Cuvintele cu foc pe gene, 

Peniţa-n dansul tainic, viu, 

Duios valsează prin catrene. 

 

Cuvintele cu foc pe gene 

Prind viaţă-n gândul de poet, 

Duios valsează prin catrene 

Cuprinse, blând, într-un sonet. 

 

Prind viaţă-n gândul de poet 

Noi ritmuri, rime, antiteze, 

Cuprinse, blând, într-un sonet. 

Lăsaţi poetul să viseze! 

 

A DI NA  VE LCEA ,  G REC IA  
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PE-O PRISPĂ VECHE 

 

Pe-o prispă veche am copilărit 

Și-am desenat pereții cu cărbune... 

Bunica mea tăcea și văruia, 

Iar eu pictam din nou cu vreun tăciune. 

Băteam în ușă foarte apăsat, 

Apoi mă ascundeam sub prispa mare. 

Se prefăcea că, vai, s-a speriat 

Și mă chema blajină la mâncare. 

Zburdam prin troscot vara când ploua 

Și adunam tot glodul în sandale... 

Cu șalul ei cel vechi mă învelea 

Și-n ochii ei era atâta soare! 

Pe treptele din piatră uneori 

Făceam concerte de veneau vecinii 

Să vadă cine cântă pe-nserat, 

De latră în mahală mai toți câinii… 

Bunica, buna, nu se supăra 

Când dispăreau bomboanele ascunse. 

Ba mi se pare că anume le păstra 

În văzul meu, ca să le pot ajunge... 

Când seara după multe ștrengării 

Mai născoceam și câte-o minciunică... 

Ea mă lăsa să cred, că mă credea 
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Și-mi depăna povestea liniștită... 

Pe vremea ceea nici că bănuiam 

Că se vor stinge crinii din grădină, 

Și s-or usca cireșii într-o zi, 

Și doar ecoul va răspunde-n tindă... 

A-mbătrânit și prispa... în ferești 

S-a stins lumina și amurgul tace. 

Dar eu revin la casa cu povești 

Și-adun din amintiri atâta pace... 

 

 

SE-AUDE IAR CAVALUL... 

 

Se-aude iar cavalul, mustind o doină veche 

Pe prispele bătrâne, ajunse-n asfințit – 

E inima lui tata, ce stă mereu de veghe 

La porțile iubirii zidite-n infinit. 

Se-aude iar cavalul cu binecuvântare, 

Ce trece ca săgeata prin vremuri de bazalt – 

E strigătul lui tata, chemând a deșteptare, 

Cu glas din conștiința copacului înalt. 

Se-aude iar cavalul cu murmur de psaltire, 

Ce spintecă văzduhul și pragul unui vers – 

E sufletul lui tata, doinind despre iubire, 

În lumea-n care este mereu neînțeles... 
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                Î  N CĂUTARE DE SINE 

 

Mă-ndrept spre labirintul durerilor din mine 

În care ochii palizi din maluri se revarsă, 

Iar firul Ariadnei zidit în lumânare 

Îmi este călăuză spre-a sufletului casă. 

M-aplec spre infinitul tăcerilor amare, 

Din care nici cuvântul nu vrea să mai renască 

Și mă ridic pe scara răbdării, ce mă ține 

Legată cu o rază de lumea pământească. 

Mă sprijină doar umbra, ușor mă duce-n brațe 

Sub clarul cel de lună, ce îmi pictează riduri, 

Și parcă sunt aproape și parcă-s tot departe, 

Cu nopți și zile albe ascunse printre ziduri. 

Apoi mă las pe valuri în marea cea de vise, 

Corabie uitată ce-și flutură destinul 

Cu pânze din speranțe, ce freamătă în zare, 

Ducându-și lin povara: și mierea și pelinul. 

Atâta căutare pe-o muchie de clipă 

Și-atâta așteptare la răsărit de soare! 

Mă caut în secunda ce naște infinitul, 

Căci viața mi se scurge mereu în căutare... 

 

Autor: Diana Sava Daranuța 
 

”Poezia ridică vălul de frumusețea ascunsă a lumii și face ca obiectele familiare să fie ca și când 

nu ar fi familiare.”- Percy Bysshe Shelley, din O apărare a poeziei și a altor eseuri 

„Poezia este revărsarea spontană a unor sentimente puternice: își ia originea din emoția recoltată 

în liniște.”- William Wordsworth, din „Prefață la balade lirice” 

„Poezia - trandafirul ce creşte în potir de aur, sufletul frumos.”- Mihai Eminescu 
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Poezia şi proza folclorică 

românească 

 
În această lume obișnuită, basmul propune o 

chemare la aventură spre o lume specială, mai 

bună și mai frumoasă. Pretutindeni în spațiul 

românesc, indiferent de timp și de spaţiu, basmele 

au înflorit … „A fost odată ca niciodată, că de n-

ar fi nu s-ar povesti” - formula prin care începe 

basmul este și locul de unde e posibilă povestea. 

Este un loc unde timpul curge și unde nu se poate 

ajunge decât cu mintea. Acest loc este real, dar nu 

aievea, căci se află la marginea conștientului, 

aducând cu sine, in perioada adultă, nostalgia 

originilor. 

Creaţia folclorică românească este nespus de bogată şi variată, ceea ce rezultă din comparaţia cu 

folclorul altor popoare. Ea este ȋn acelaşi timp şi de remarcabilă calitate artistică. Nu există nici o 

categorie folclorică, ȋn fond, care să nu aibă realizări de ȋnaltă artă, adeseori surprinzătoare prin 

forţa de expresivitate a cuvântului. Creatia populara romaneasca dovedeste gust si rafinament, 

talent si dragoste pentru frumos. Atât lirica ȋn versuri, cât şi epica, se ȋnalţă simultan spre imagini 

literare de mare plasticitate, se ȋntrepătrund armonios, elemente lirice dând culoare epicului, ca ȋn 

cazul baladelor şi invers, elemente epice ȋntărind intensitatea sentimentului comunicat.  

Lirica românească, reprezentată mai ales prin doină, este 

aproape inegalabilă ca expresie poetică, ȋn cele mai 

frumoase realizări ale ei, nu este mai prejos de 

capodoperile epicii, imaginile ei dau o idee de forţă de 

plasticizare ȋn cuvinte a sentimentului cântat. Lirica 

populară românească este de o valoare şi o bogăţie 

inestimabilă. Românul ȋşi exprimă cu multă măiestrie 

sentimentele şi experienţele de viaţă prin intermediul 

versurilor. Acestea sunt dovezi ale talentului nativ, 

originalităţii şi ȋnţelepciunii ţăranului român.  

Natura, istoria, dragostea, munca, viaţa au reprezentat 

temele de meditaţie pentru poetul anonim, ideile poetice 

dezvoltate fiind de o profunzime şi de o realitate 

impresionantă. Poezia şi muzica sunt magistral cuprinse 

ȋn graiul nostru popular şi apoi sunt difuzate ȋn multiple 

variante. Există o competiţie poetică ȋntre o specie şi 

alta. Ȋn proza populară, la toate popoarele, se remarcă 

basmul, prin structura naraţiunii şi fantasticul acţiunii.  
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Basmul românesc dispune de elemente de 

compoziţie proprii şi de o coloratură literară 

naţională, datorită stilisticii sale esenţiale şi 

eroilor protagonişti specifici. Zmeul românesc nu 

este perceput ȋntocmai cu aceeaşi ȋnfăţişare cu 

care este imaginat ȋn folclorul bulgar, polonez sau 

rus, deşi lingvistic pleacă de la aceeaşi bază 

(smok, zmek, zmija).  

Zmeul românesc este mai mult un monstru-om, 

puternic, capabil de sentimente umane şi de 

tandreţe, fraţii lui, ȋn schimb, din basmele slave 

sunt monştri-reptile, «dragoni» chiar dacă uneori 

au o doză de omenie. Evoluţia termenului 

românesc este interesantă şi ea se explică printr- 

o evoluţie de mit. De asemenea, «Statu-Palmă-Barbă-Cot călare pe jumătate de iepure şchiop» este 

un personaj cu caracteristici aparte româneşti, un bust de om legat de un trup de iepure, ceea ce 

presupune o origine autohtonă foarte veche. Calul năzdrăvan are o fizionomie locală, iar baba 

monstruoasă, cate colecţionează ţeste de eroi, apare cu o figură şi un dichis casnic specific.  

Basmul propriu-zis a ajuns la fiecare popor ȋn parte, la o sublimare artistică care se poate desface 

ȋn componente bine cristalizate, de o anumită stabilitate, sub formă de episoade, formule, unităţi 

frazeologice, tipuri umane, animale, obiecte miraculoase etc. Arta naraţiunii constă ȋn legarea 

acestor componente, ȋn schimbarea eventual a ordinei şi numărului lor, respectând tipul iniţial ȋn 

liniile lui generale. Basmul are o finalitate cu regularitate optimistă. Cu oricât de multe obstacole, 

eroii buni ȋnving pe cei răi, forţele binelui ȋnving pe cele ale răului.  

Există o nevoie aproape copilărească de a sfârşi acţiunea 

basmului ȋn mod fericit. Aceasta nu pentru că au fost 

destinate copiilor, cum s-a crezut uneori, ci pentru că 

umanitatea, masele populare, ȋn fond, ȋn mersul lor trudnic 

ȋnainte, au visat şi au fost nestrămutat ȋncrezătoare ȋn 

victoria binelui asupra «problemelor» de tot felul.  Basmul 

s-ar putea spune că este exprimarea metaforică de tip 

romantic a unor idealuri literare populare. Povestea, snoava, 

legenda, apar ca o reacţiune la atmosfera de visare şi de 

destindere nervoasă a basmului. Ele nu prezintă stereotipia 

de construcţie a basmului.Galeria tipurilor umane şi 

psihologia lor este bogată şi nuanţată. Situaţiile diverse ale 

eroilor nu se limitează la scheme, ele aduc ȋn scenă o 

mulţime de ipostaze, dintre cele mai variate şi elocvente 

pentru complexul social.Fantasticul, mai ales cel 

superstiţios nu lipseşte, iar ȋntr-un anumit grad de cultură 

este conceput ca o realitate de nedezminţit. Fondul 
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naraţiunii poate fi optimist, dramatic sau comic. 

Monstruozitatea omenească nu sperie, ci este 

zugrăvită realist, fiind prin aceasta criticată. 

Panorama prozei populare de acest tip este de 

amploare, spiritul de construcţie şi inventivitate 

sparge şabloanele şi se manifestă liber, pe scară 

largă. Cele mai multe din naraţiuni au un fond 

educativ şi moral, fără să urmărească ȋn mod 

expres acest lucru. Este o tendinţă naturală a 

concepţiei de viaţă civică. Morala nu este 

exprimată direct ca ȋn fabula clasică, ci se poate 

desprinde logic din conţinut. Fabulaţia este 

dezvoltată totuşi cu intenţia artistică de a face pe 

ascultător să participe la scenele comice sau 

tragice ale naraţiunii. Natura este concepută măreţ ȋn legendele noastre, ca născută din sacrificii 

umane. Păsări, insecte, flori şi astre s-au născut din dragoste sau din erori şi păcate omeneşti. 

Viziunea este ireală dar naraţiunea umanizează 

faptele până la realitate, prin legarea lor de 

verosimilul sentimentelor, ȋndrăznelilor şi 

ambiţiilor omeneşti.  

O fată se ȋndrăgosteşte iremediabil de Soare, 

pleacă ȋn căutarea lui ca-n basme, ȋn final 

ȋndură tragic transformarea ȋn ciocârlie, 

rămânând să caute soarele şi să joace ȋn lumina 

lui (Legenda ciocârliei). Altă fată care are 

acelaşi sentiment, este prefăcută ȋn floarea-

soarelui (Povestea florii-soarelui). 

Frumoasă este aici intensitatea sentimentului şi 

simbolic reală atitudinea mamei soarelui, care se 

comportă crud, ca orice soacră. Cu elemente de 

basm se creează legenda unor fiinţe sau obiecte 

reale. Basmul cu fraţii de cruce, devotaţi unul 

altuia, este adaptat ȋn cultura veche a poporului 

pentru a explica luceferii cerului (Luceafărul de 

ziuă şi luceafărul de noapte). 

Imaginaţia populară este bogată şi variată. Multe 

naraţiuni stau ȋn legătură cu legende din cărţi 

populare universale - din Alexandria, din textele 

esopice (cf.Preminte Solomon şi şarpele), din 

Bertoldo (cf. Ȋmpărăteasa ȋnţeleaptă), din 

Fiziologul (cf. Dealul zmeilor) sau din Ȋntrebări 
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şi răspunsuri (cf. Ȋmpăratul şi preotul),uneori fiind 

vorba de cărţile populare lăsate ȋn folclor, alteori 

de vechi elemente folclorice perpetuate 

independent, din cele mai vechi timpuri, pe cale 

orală. Toate aceste elemente şi altele au constituit 

un fond narativ din care povestitorul popular a luat 

ce i-a trebuit şi a construit poveşti ȋn stil propriu şi 

ȋn diferite variante, unele ȋn viziuni surprinzătoare.  

Ca ȋn Divina Comedie a lui Dante, ciobanul 

puternic urmăreşte moartea, cea care i-a furat 

mielul, coboară după ea ȋn ȋmpărăţia morţilor şi se 

răfuieşte cu ea, « o trânteşte de două ori ȋn pământ, 

iar Moartea a rămas ȋn genunchi şi se roagă de 

cioban să o ierte».  Este o splendidă apoteozare a 

curajului şi dârzeniei ciobanului (Mocanul şi 

Moartea). Ȋntr-o străfulgerare genială naratorul 

român ȋşi imaginează, de asemenea, o casă 

construită din fier, fixată cu un fus central la gura 

unei fântâni, care să se ȋnvârte după soare 

(Povestea unei fete fugită ȋn pădure). Ideea pare o 

fantezie de basm şi totuşi, ȋn arhitectura modernă, 

este pusă ȋn practică. Ȋn America s-au proiectat astfel de construcţii rotitoare, fiecare cu un ax 

central care efectuează o rotaţie completă ȋn aproximativ trei ore.  

Suntem miraţi, de această viziune de basm a 

unui simplu povestitor şi care peste ani să-şi 

găsească o realizare tehnică. Spiritul omenesc 

dispune de o creativitate nemărginită. 

Poveştile cultivă psihicul şi geniul creator 

uman şi lumea animalelor, cu dramele şi 

comediile ei, adeseori subtil sau realist 

prezentate. Totul provine din cunoaşterea vieţii 

şi psihologiei oamenilor şi animalelor. 

Ȋn concluzie, lumea poveştilor, snoavelor şi 

legendelor noastre, plecând de la realităţi, conţine 

un registru extraordinar de bogat de teme, 

simboluri, ȋn variante diverse, care dovedesc 

inventivitatea şi spiritul creator ȋn rândul 

povestitorilor de talent şi care constitue, un 

adevărat deliciu de lectură. 

Aura  Manole  
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Curiozităţi ale limbii române 

Cioran zicea, mai în glumă, mai în serios, că să 

treci de la limba română la limba franceză e 

ca și cum ai trece de la o rugăciune la un 

contract. De ce e limba română a ș a o limbă 

unică? Nu că vrem noi, românii obișnuiți, ci c-

o admiră de la înălțimea propriilor studii chiar 

lingviștii și istoricii străini, cărora nu le putem 

reproșa subiectivitatea. Să vdem mai jos, 11 

motive care saltă limba de baștină a lui Brâncuși pe podiumul „pietrelor” rare ale omenirii. 

1. Româna e singura limbă romanică care a supraviețuit în părțile acestea ale Europei. Rămâne un 

mister cum de s-a întâmplat așa, în condițiile în care pe-aici au trecut valuri peste valuri de barbari, 

cu ale lor limbi slavice (din estul Eurasiei) sau uralice (din nordul Eurasiei). Altfel spus, popoare 

cuceritoare cu graiuri „bolovănoase”, puternice, care-au îngenuncheat limba latină pe oriunde au 

trecut. Mai puțin la noi. 

2. Româna-i veche de 1700 de ani. Și că-i veche n-ar fi cine știe ce motiv de lauri, dar e veche în 

acel fel în care, de-am călători în timp înȚara Românească acum 600 de ani, nu ne-ar fi deosebit 

de greu să înțelegem ce le spunea unul ca Mircea cel Bătrân ostașilor săi. Poate vă pare de la sine 

înțeles, dar adevărul e că foarte puține limbi din lume și-au păstrat „trunchiul” întreg. Limba lui 

Shakespeare sau cea a lui Napoleon nu se pot lăuda cu așa o stare de conservare. 

3. Dintre limbile latine, doar româna are articolul hotărât „enclitic”, adică atașat la sfârșitul 

substantivului. Spunem „fata”, „băiatul”, „tabloul”,și nu „la fille”, „le garçon”, „le tableau”, cum 

ar fi în franceză. Chestia asta ne conferă o melodicitate intrinsecă-n grai, plus o concizie-n 

exprimare. Practic, ne e de-ajuns un singur cuvânt ca să ne facem înțeleși atunci când ne referim 

la un obiect sau la o ființă anume. Ei, majoritatea popoarelor au nevoie de două cuvinte pentru 

asta. 

4. „Se scrie cum se aude.” Se scrie cum se aude, dar vine la 

pachet cu sute de particularități de pronunție pe care noi, 

români fiind, le punem în aplicare ușor, natural, fără să le 

pritocim. N-avem nevoie de manualul de fonetică la capul 

patului pentru ca organul din cavitatea bucală să se miște 

într-un fel când rostim „ceapă”, și în alt fel când rostim „ea”. 

Chiar dacă grupul de vocale e același. Pentru vorbitorii de 

arabă, de pildă, regula asta se învață cu creionul sub limbă – 

sunt dintre cei cărora le vine greu. 

5. Lingviștii spun că, cel mai și cel mai bine, româna s-ar 

asemăna cu dalmata, din care istoria păstrează doar câteva 
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sute de cuvinte și propoziții. Problema cu dalmata e 

că nu mai circulă. Sunt zero vorbitori de dalmată pe 

Terra în acest moment și probabil c-așa vor rămâne 

până la finalul veacurilor. Dalmata a fost declarată 

limbă moartă pe 10 iunie 1898. Este data decesului 

ultimului ei vorbitor, croatul Tuone Udaina, care o 

stăpânea parțial. Înainte să moară, Udaina a 

mărturisit că limba îi e familiară încă din mica 

copilărie, că și-i amintește „ca prin vis” pe părinții 

lui conversând, uneori, în această limbă. 

6. Româna e limba cu al treilea cel mai lung cuvânt din Europa. 

„PNEUMONOULTRAMICROSCOPICSILICOVOLCANICONIOZĂ”, 44 de litere. Definește o 

boală de plămâni care se face prin inhalarea prafului de siliciu vulcanic. Interesant e că boala nu 

prea se face, deci nici cuvântul nu se folosește. 

7. Limba română e intrată în patrimoniul 

UNESCO, aidoma Barierei de Corali din 

Australia, Marelui Zid Chinezesc ori Statuii 

Libertății. Româna a intrat în patrimoniul 

imaterial al lumii prin două cuvinte. E vorba 

de „dor”și „doină”, două cuvinte 

intraductibile, concluzionează UNESCO. 

„Dor”și „doină” se comportă mai degrabă ca 

niște diamante roz decât ca niște alăturări de 

sunete – exprimă emoții într-atât de specifice 

culturii noastre încât traducerea lor în alte 

„glasuri” ar fi o contrafacere. Nu mai e 

nevoie să precizăm că tot ele trec drept cele 

mai bogate în sens substantive din română. 

8. Alt aspect unic în lume, româna „dirijează” 

cuvintele latine după regulile balcanice. 

Vocabularul e, vorba vine, „italienesc”, dar 

rânduielile gramaticale sunt de tip slav. Apar și 

coabitări între cele două registre, latin și slav. 

Concret, genul dativ și genitiv au aceeași formă 

(ca-n latină), timpul viitor și perfect se formează 

după o regulă hibrid între latină și slavă, dar 

infinitivul se evită (ca-n limbile slave). 
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9. Nici o altă limbă nu folosește atâtea zicători și 

expresii. Româna e printre puținele limbi în care 

„câinii latră și ursul merge”. E limba cu cele mai 

absurde imagini proverbiale, dar și limba în care 

proverbele, deși tot un fel de metafore, sunt 

considerate limbaj accesibil, limbaj „pe înțelesul 

tuturor”. 

Proverbele astea, spun specialiștii, exprimă cea 

mai intimă preocupare a poporului român – 

sensul să fie bogat, dar fraza scurtă. Să spui mult 

în foarte puține cuvinte (la asta se referea și 

Alecsandri în celebra „românul s-a născut poet”). 

Cu titlu de curiozitate, cele mai numeroase 

zicători autohtone au ca subiect înțelepciunea – 

aproximativ 25% din totalul frazelor-proverb. 

10. La fel de luxuriantă se dovedește româna și-n ceea ce privește numărul de cuvinte. Președintele 

Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, ne dă de înțeles că româna-i între primele 8 limbi ale lumii. 

Ultima ediție a „Marelui Dicționar al Limbii Române” adună 170.000 de cuvinte. Asta-n condițiile 

în care autorii au lăsat de-o parte diminutivele, și alea vreo 30.000. 

11. La cât de veche e pe teritoriul european, româna ar trebui să aibă dialecte – adică limba 

locuitorilor din Banat, de pildă, să fie mult-diferită de cea a locuitorilor din Maramureș (vezi triada 

spaniolă-bască-catalană din Spania). 

Și totuși, nu-i cazul limbii române, în „curtea” căreia există graiuri și regionalisme, însă nu 

dialecte. Filologi ca Alexandru Philippide și Alf Lombard susțin că, iarăși, din punctul ăsta de 

vedere, româna e un fenomen fără precedent în lume. 

Prof.Gabriela Bekai 
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                                           Basmul Toamnei  

 

     Îl începe o frunză – cu glasul stins de sfială, cu obrajii dogorâţi-şoptindu-l: “A fosst odat’!” 

Dar şoapta îi sporeşte în freamăt răspândit prelung, şi frunzele, ‘mpreună, murmură întrebător : “A 

fosst?”  

     De departe gânsacul hotărăşte: “A fosssst...” Şi gâştele îl încuvinţează dând din cap: “Da-da, 

da-da, da-da.” Iar firele de iarbă alergând de-a valma, s-apleacă şi se roagă suspinând: 

“sssspune...ssspune...” 

     Prunii, deşteptaţi din toropeala verii, deschid ochi vineţi, aiuriţi. Merele şi perele fug de prin 

aşternutul crengilor, zugrăvindu-şi chipurile colorate pe feţele frunzelor, ca să nu le bage nimeni 

în samă fuga. Dar vântul descoperă înşelăciunea şi, pornind în căutarea lor, se uită pe fereşti, le 

vede şi le cheamă prin horn. Gutuile îngălbenesc de spaimă, privind pe sora lor mai mare, Luna, 

care-a albit de groază pe marginea prăpastiei. Bostanii au cozi fudule, râd pe-nfundate de fratele 

lor, Soarele, că-i berbec. Nucii cu miros amar se-ntreabă de unde li s-a tras atâta mâhnire frunzelor 

şi, frământaţi de gânduri, creierii închişi în nuci se zbârcesc mohorât. 

     Frunzele viei prind culori aprinse şi se clatină de beţie, că doar sunt mici, şi o boabă de poamă 

e damigeană de must pentru o frunză. Prin văzduh, vara a semănat, în mersul ei, zboruri de păsări, 

ca să nu-şi piardă calea la întors. Dar păsările s-au împrăştiat şi vara s-a rătăcit departe. 

     Prin ierburi, prizăriţi greieri, doinesc tremurător bejania firavilor funigei, cosaşii cosesc zoriţi 

ţiuitul tăcerii; lăcustele, în salturi sprintene, se joacă de-a stelele căzătoare; broscoi cocliţi îngână, 

bleg, croncănitul ciorilor de zgură. Cra-craaa, cuac-cuac...Ţânţarii, aţâţaţi de frunzele roşii, le 

înţeapă, şi trupul toamnei tremură înfrigurat. Castanul sălbatec, nătâng de felul lui, se bucură că-i 

doldora de fructe, dar se ruşinează că-s zburlite fructele rotunde şi, mânios, le aruncă de pe el. 

     Floarea-soarelui, îngrijorată de ropotul căderilor, s-apleacă la pământ, tot mai jos, şi trage cu 

urechea... Basmul e lung, dar trece pe nesimţite şi poposeşte în împărăţia lenei, pesemne, căci de 

la o vreme frunzele pică de somn, cerul picură... 

... Când te deştepţi, eşti cu capul în poala iernii care-şi toarce fuiorul de fulgi şi-ţi pare că de când 

lumea iarna îţi povesteşte basmul, căci de frunze nici urmă nu-i. 

 

Autor: IONEL TEODOREANU  

 

 

 

http://www.universdecopil.ro/soarele-si-luna.html
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Şoapte de toamnă 

Din ȋnălţimea eternităţii a coborât toamna… Pentru cei ce iubesc poezia şi arta 

cuvintelor, toamna are o ȋnsemnătate aparte.  

Poezia toamna este un balsam pentru suflete. 

 

Emoţie de toamnă  de Nichita Stănescu 

A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, 

cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra ta. 

Mă tem că n-am să te mai văd, uneori, 

că or să-mi crească aripi ascuţite până la nori, 

că ai să te ascunzi într-un ochi străin, 

şi el o să se-nchidă cu-o frunză de pelin. 

Şi-atunci mă apropii de pietre şi tac, 

iau cuvintele şi le-nec în mare. 

şuier luna şi o răsar şi o prefac 

într-o dragoste mare. 

 

Niciodată toamna... de Tudor Arghezi 

Niciodată toamna nu fu mai frumoasă 

Sufletului nostru bucuros de moarte. 

Palid așternut e șesul cu mătasă. 

Norilor copacii le urzesc brocarte. 

 

Casele-adunate, ca niște urcioare 

Cu vin îngroșat în fundul lor de lut, 

Stau în țărmu-albastru-al rîului de soare, 

Din mocirla cărui aur am băut. 

 

Păsările negre suie în apus, 

Ca frunza bolnav-a carpenului sur 

Ce se desfrunzește, scuturînd în sus 

Foile-n azur. 

https://versuri.thirld.com/nichita-stanescu/emotie-de-toamna
https://versuri.thirld.com/nichita-stanescu
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Cine vrea să plîngă, cine să jelească 

Vie să asculte-ndemnul nenteles, 

Și cu ochii-n facla plopilor cerească 

Să-și îngroape umbra-n umbra lor, în șes. 

 

Frunzele (Elegie de toamnă)   de Radu Stanca 

Nu mă-ntreba nimic în noaptea asta, 

Nici cât e ceasul, nici ce gânduri am. 

Mai bine lasă-mă să-nchid fereastra, 

Să nu văd frunzele cum cad din ram... 

Fă focul şi preumblă-te prin casă 

Fără să spui nimic, niciun cuvânt... 

Vreau să mă simt la tine ca acasă, 

Să nu simt frunzele cum zboară-n vânt... 

Învăluită-n straie de culcare 

Aşază-mi-te-alăturea c-un ghem, 

Şi deapănă mereu, fără-ncetare, 

Să n-aud frunzele, sub paşi, cum gem... 

Fereşte-mă în preajma ta, de vasta 

Urgie-a toamnei care bântuie... 

Şi nu mă întreba în noaptea asta 

De ce mă înspăimântă frunzele... 

 

Toamna   de Tudor Arghezi  

 

Străbatem iarăş parcul, la pas, ca mai nainte. 

Cărările-nvelite-s cu palide-oseminte. 

Aceeaş bancă-n frunze ne-aşteaptă la fântâni. 

Doi îngeri duc beteala fântânilor pe mâini. 
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Ne-am aşezat alături şi braţu-i m-a cuprins. 

Un luminiş în mine părea că s-ar fi stins. 

Mă-ndrept încet spre mine şi sufletul mi-l caut 

Ca orbul, ca să cânte, sparturile pe flaut. 

 

Vreau să-mi ridic privirea şi vreau să-i mângâi ochii... 

Privirea întârzie pe panglicile rochii. 

Vreau degetui uşure şi-l iau să i-l dezmierd... 

Orice vroiesc rămâne indeplinit pe sfert. 

 

Dar ce nu pot pricepe ea pricepu, de plânge? 

Apusul işi întoarce cirezile prin sânge. 

O! mă ridic, pe suflet s-o strâng şi s-o sărut -- 

Dar braţele, din umeri, le simt că mi-au căzut. 

 

Şi de-am venit ca-n timpuri, a fost ca, inc-o dată 

S-aplec la sărutare o frunte vinovată 

Să-nvingem iarăş vremea dintr-o-ntărire nouă 

Şi să-nviem adâncul izvoarelor de rouă. 

 

Şi cum scoboară noaptea, al'dată aşteptată, 

Îmi pare veche luna -- şi steaua ce se-arată, 

Ca un parete de-arme, cu care-aş fi vânat. 

Şi fără glas, cu luna, şi noi ne-am ridicat. 

 

 

 

Există o armonie în toamnă şi o strălucire în cerul ei, care nu poate fi regăsită de-a 

lungul verii, ca şi cum n-ar putea fi, ca şi cum n-ar fi fost vreodată…Vă dorim o 

toamnă minunată și plină de iubire, o toamnă caldă, liniștită și fericită! O toamnă în 

care să vă bucurați de frunzele colorate, de ploile liniștite, de poezie…  

ORIENT ROMÂNESC – septembrie, 2021 

 


