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Cutia Pandorei din zilele 

noastre 

Cutia Pandorei este unul dintre cele mai 

interesante şi celebre mituri ale lumii Acest 

mit a rămas viu ȋn amintirea noastră.  

„Cutia Pandorei” este astăzi o metaforă, iar 

fraza proverbială se referă la o sursă de 

complicații sau probleme nesfârșite care 

rezultă dintr-o simplă greșeală de 

calcul. Povestea Pandorei ne vine 

din mitologia greacă antică , în special dintr-

un set de poeme epice ale lui Hesiod , 

numite Teogonie și Lucrări și zile. Scrise în 

secolul al VII-lea î.Hr., aceste poezii 

povestesc despre cum au ajuns zeii să creeze 

Pandora și despre cum darul primit de la Zeus 

a pus capăt epocii de aur a omenirii.  

Pandora simbolizează originea relelor 

omenirii: toate vin de la aceasta femeie spune 

mitul, iar ea a fost facută din ordinul 

lui Zeus drept pedeapsă pentru neascultarea 

lui Prometeu care furase focul cerului pentru 

a-l dărui oamenilor. Potrivit lui Hesiod, 

Pandora a fost un blestem asupra umanității 

ca pedeapsă după ce Titanul Prometeu a furat 

focul și l-a dat oamenilor. Zeus i-a 

cerut lui Hermes să alunge prima femeie 

umană - Pandora - din pământ. Ȋnsă Hermes 

a făcut-o frumoasă, inteligentă şi a înzestrat-

o cu putere de convingere.  Afrodita este cea 

care i-a dat Pandorei frumusețea, Atena este 

zeița care i-a oferit înțelepciune, a îmbrăcat-

o în haine de argint și a învățat-o să ţese, 

Apollo i-a dat talentul muzical iar Hefaistos a 

încoronat-o cu o minunată diademă de aur. 

Pandora avea să fie prima dintr-o rasă de 

femei, numele ei înseamnă atât „cea care dă 

toate darurile”, cât și „cea care a primit toate 

darurile”.  Se spune că atunci când Prometeu 

a furat focul de pe Olimp, Zeus a fost supărat, 

iar acesta, pentru a se răzbuna, i-a spus lui 

Hefaistos să facă o cutie în care zeii să pună 

toate relele: aroganța, suferința, cruzimea, 

lăcomia, gelozia, ura, tristețea, teama, bolile, 

lenea, moartea. Apoi Zeus a trimis această 

frumuseţe şi cutia ca un cadou „fratelui lui 

Prometeu, Epimeteu, care a ignorat sfatul lui 

Prometeu de a nu accepta niciodată cadouri 

de la Zeus. Subjugat de frumusețea Pandorei, 

acesta a acceptat-o de soție.  

Împinsă de firea sa curioasă, Pandora a 

deschis cutia și astfel toate relele din interior 

au scăpat și s-au împrăștiat pe pământ. 

Înfricoșată, s-a grăbit să închidă capacul, 

neobservând că singurul lucru care rămăsese 

pe fundul cutiei era Elpis, adică „speranța”.  
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Cutia Pandorei este un mit al originilor căci 

el ȋncearcă să explice cum au apărut oamenii 

şi problemele cu care aceştia sunt confruntaţi. 

Oamenii au vrut ȋntotdeauna să-şi explice 

lucrurile din jurul lor. Curiozitatea oamenilor 

pune mereu ȋntrebări, iar creativitatea găseşte 

ȋntotdeauna o cale să răspundă.  O lectură mai 

atentă a mitului, pe baza unei analize a tot ce 

ȋntâmpinăm astăzi ne pune pe o pistă și mai 

tulburătoare.  

Oamenii sunt victime sau vinovați?  Această 

poveste poate fi interpretată ca un mit 

fondator, explicând atât dualitatea lumii – 

între bine și rău – cât și natura imperfectă a 

ființelor umane. La fel ca povestea lui Adam 

și Eva, ne confruntăm cu ideea unei răzbunări 

primordiale, condamnând oamenii să nu fie 

decât victimele zeilor furioși. Există, totuși, o 

diferență majoră între mitul grecesc și Biblie: 

partea vinovăției umane. Ȋn mitul 

grec, „oamenii nu sunt vinovați de ceea ce li 

se întâmplă”. Ca de multe ori în Antichitate, 

oamenii par condamnați de patimile zeilor. 

Pentru că adevărații vinovați sunt zeii și nu 

muritorii. Iată, de fapt, cum putem rezuma 

astăzi mitul: o clasă atotputernică ale cărei 

acțiuni sunt dăunătoare oamenilor obișnuiți. 

Factorii de decizie din lumea modernă ar fi, 

ca să spunem așa, zeii de altădată, hotărâți să-

și păstreze puterile și privilegiile, departe de 

mâna lui Prometeu cel binefăcător. Dar ar 

trebui să vedem o fatalitate în acest blestem 

care atârnă asupra oamenilor?  

Omenirea, ca și ȋn perioada miturilor antice, 

este condamnată să îndure capcanele celor 

atotputernici pentru totdeauna, apoi să le 

uite? Dar nu totul poate fi pierdut. Şi ȋn mitul 

Pandorei, un ultim element rămâne un ultim 

element, speranţa… 

Amintiri ale unei istorii a umanității, izvorâte 

din epoci și culturi foarte diverse, transmise 

de generații succesive, miturile sunt 

rezultatul primelor încercări ale oamenilor de 

a reprezenta lumea, de a-i înțelege misterele 

și de a potoli temeri paralizante, trezite de un 

terifiant și străin atotputernic. 

La peste două mii cinci sute de ani după 

Hesiod, își va continua Prometeu aventura 

milenară prin noi metamorfoze?  

Pandemia şi tot haosul creat astăzi a deschis 

cutia Pandorei. Chiar dacă ȋncercăm o 

evaluare parțială, nu este greu de văzut în ce 

măsură situaţia actuală relevă cele mai 

profunde contradicții și puncte slabe ale 

societăților noastre, ale economiilor și ale 

democrațiilor noastre.   

În urma celei mai dure faze (cel puțin 

deocamdată) a crizei internaționale a 

sănătății, întrebările referitoare la un viitor 

care promite să fie bogat în transformări par 

să se rezume la o dezbatere aprinsă, plină de 

neîncredere. Astăzi privim cu uimire şi frică 

această pandemie dar şi marile realizări ale 

cercetărilor ştiintifice. Sunt puse mereu în 
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discuție tehnologiile care par a fi impuse 

continuu oamenilor și transformările pe care 

le implică în societate. Această pandemie ne 

a făcut să ne gândim şi la toată tehnologia 

nouă care ia amploare ȋn numele civilizaţiei 

şi a prosperităţii noastre. Unii spun un pas 

important științific și filozofic. Oare este 

adevărat?  

În ciuda a tot ceea ce i se datorează, tehnica 

este înfricoșătoare astăzi. Dar este această 

frică justificată? În orice caz, tehnologia pune 

la îndoială însăși natura omului. Tehnofobia 

este în creștere astăzi. Câteva cuvinte sunt 

suficiente, OMG-uri, energie nucleară, 

clonări sau nanotehnologii, pentru ca coloana 

vertebrală să se încremenească și pentru ca 

teama de pericolul tehnic să invadeze toată 

lumea. Tehnica este acuzată de toate relele: 

perturbă echilibrele naturale și amenință 

mediul înconjurător, este în mâinile unei 

sfere comerciale fără scrupule, industrii 

farmaceutice şi mari companii, totul poate 

degrada legătura socială... Şi ȋnţelegem că 

toată marea dezvoltare a tehnicii, nu prea 

miroase a sfințenie. 

Să ne amintim de cercetările în biologia 

sintetică. Ni se spune că, crearea primei 

celule vii cu un genom sintetic, reprezintă o 

descoperire în înțelegerea mecanismelor 

vieții și deschide calea pentru fabricarea de 

organisme artificiale care pot, de exemplu, să 

producă combustibil curat. Acest mod de a 

transforma experimentele de laborator în 

rețete-minune pentru a combate răul 

economiei și suferința planetei a devenit 

principalul mod de comunicare în jurul 

științei. Am ajuns până la tehnici de 

construire a unui set „minimal” de ADN 

capabil să se reproducă în imaginea ființelor 

vii.  O ambiție prometeică. Dar însuși 

principiul unor astfel de studii, poate fi pus la 

îndoială. Pentru că temerile sunt importante: 

dezvoltarea armelor biologice, consecințe 

pentru lucrătorii de laborator în contact cu 

virusuri extrem de patogeni  și riscurile de 

eliberare accidentală în mediu a organismelor 

sintetice.   

Pentru David Baltimore, eminent genetician 

la Caltech, nu există o creație a vieții, ci o 

copiere. Suntem departe de cercetări care 

vizează înțelegerea naturii și explicarea 

fenomenelor biologice... Ȋn fond, este o 

logică prometeică care se răspândește în 

cercetare astăzi: o dorință de „reparare a 

pământului”, de la structura sa globală 

prin geoinginerie, la nanomaterial, în mod 

evident prin „stăpânirea” viețuitoarelor.  

Natura nu mai este modelul unic și singular 

pe care știința trebuie să-l interpreteze, ci un 

simplu obiect pe care inginerii trebuie să-l 

perfecționeze... și dacă se poate în numele 

„libertății cercetării”. Adică fără ca muritorii 

de rând să poată prelua controlul asupra 

deciziilor de orientare a cercetării, sau asupra 

evaluării consecințelor atât asupra mediului 

natural, cât și asupra fundamentelor sociale 

sau chiar consecințelor filozofice, cu această 

căutare extremă a puterii asupra tot ce este 

viu.  Pentru că tehnologiile noi, moderne, 

formează o sabie extrem de ascuțită a lui 
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Damocles. Dacă biologii sunt pe punctul de a 

sintetiza noi forme de viață, amploarea 

dezastrelor care ar putea fi cauzate voluntar 

sau din neatenție este potențial imensă.  În 

ochii detractorilor săi, știința nu a făcut lumea 

un loc mai bun. Mai rău, ea nu ar fi atât de 

rațională pe cât pretinde ea.  

La sfârșitul secolului al XIX-lea, influentul 

Ferdinand Brunetière, critic și istoric 

literar francez, director al Revue des deux 

mondes, a publicat un articol răsunător în 

care vorbea despre falimentul științei. 

Argumentul lui a fost că știința și-a încălcat 

promisiunile. Desigur, fizica și chimia 

progresaseră mult, trenurile circulau din ce în 

ce mai repede, iar medicina se dovedea din ce 

în ce mai eficientă. Dar știința nu făcuse 

oamenii mai buni, nu avea efecte benefice în 

politică, nu rezolvase marile mistere ale 

naturii sau dezvăluise destinele omenirii. 

Cuvintele au provocat scandal în ochii tuturor 

celor, mulți la vremea aceea, care vedeau în 

știință sursa unică a tuturor cunoștințelor și a 

întregului progres. 

Unul dintre cei mai renumiți oameni de 

știință ai vremii, chimistul Marcelin 

Berthelot, i-a răspuns direct lui F. Brunetière 

că „triumful universal al științei va reuși să 

asigure oamenilor maximul de fericire și 

moralitate”. Şi iată cum, astăzi, la mai bine de 

un secol dezbaterea rămâne valabilă. Nimeni 

astăzi, nu vede știința ca pe un panaceu 

universal, chiar dacă rămâne încununată cu 

un prestigiu foarte puternic.  De-a lungul 

secolului XX, criticile la adresa științei nu au 

încetat să apară...Dacă analizăm, ştiinţa ȋşi 

are originile ȋn filosofie, originile 

raționalității moderne. Este incontestabil: 

astăzi știința domină fără îndoială domeniul 

cunoașterii. Această dominație este rezultatul 

progresului neîntrerupt al științelor care, 

plecând de la o origine comună cu filozofia, 

s-au eliberat treptat de tutela filozofică.  La 

început, știința este pur și simplu asimilată 

filozofiei, în măsura în care aceasta din urmă 

se dorește a fi o căutare sistematică a 

adevărului.  

Filosofia s-a străduit să-și elaboreze 

conceptele, să construiască o logică și să-și 

construiască propria raționalitate, însă nu s-a 

apropiat foarte mult de realitatea fizică; a 

împrumutat puțin din observarea 

fenomenelor naturale, ea nu a avut nicio 

experienţă. Însăși noțiunea de experimentare 

i-a rămas străină. Ea a construit o matematică 

fără a căuta să o folosească în explorarea 

naturii. 

Ȋncă din secolul trecut, filozoful austriac 

Edmund Husserl a făcut o critică în ordinea 

pretenției științei de a reglementa întreaga 

noastră viață cotidiană și de a oferi omului o 

reprezentare globală a lumii în care se află. 

Știința modernă este obiectivă și vrea să fie 

teorie pură. Ea a moștenit ideea greacă a 

adevărului ca sistem de discurs coerent, dar 

cu o modificare importantă: nu a reținut ideea 

că cunoașterea lumii îl conduce pe om la 

cunoașterea de sine în el, indicând cel mai 

bun mod de a trăi.  Apariția științei, în sensul 

modern al cuvântului, constituie un 

eveniment cu adevărat unic în istoria 

omenirii. Ceea ce s-a stabilit în doar câteva 

secole în Occident nu s-a întâmplat niciodată 

nicăieri, iar descoperirile, emanate din alte 

civilizații, pe care am putea fi tentați să le 

numim „științifice”, nu au constituit 

niciodată un corpus de cunoștințe structurate, 

bazate pe implementare. a unei metode 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
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experimentale unice, exprimată sub forma 

unui sistem formal de legi enunţate 

matematic. 

După cum notează filosoful Karl Jaspers: 

„ Știința modernă este un fenomen al cărui 

echivalent s-ar căuta în zadar în toată istoria 

umanității; este unic în Occident. În câteva 

secole,Occidentul a dat semnalul dezvoltării 

intelectuale, tehnice și sociologice, târând în 

urma sa întreaga umanitate. În prezent, 

această mișcare se confruntă cu o accelerare 

disproporționată." Dar astăzi ştiinţa se pare 

că se ȋndepărteză de valorile noastre, de 

spiritualitatea noastră. Toată activitatea 

umană se referă la valori și se bazează pe 

acestea și nu vedem de ce activitatea 

științifică ar fi o excepție de la această regulă. 

Însuși matematicianul, sau fizicianul, când își 

părăsește laboratorul, se trezește confruntat 

cu setul de valori umane, ca toți ceilalţi, fără 

ca competența sa științifică să-l facă mai 

capabil decât orice alt om să le ȋnţeleagă, să 

le aplice. Filosoful Michel Henry ȋncearcă să 

facă lumină asupra unei contradicții :  „ A 

vedea știința ca etalonul universal în funcție 

de care să se măsoare toate valorile este o 

ideologie neștiințifică : atunci când un om de 

știință răspunde la o întrebare în domeniul 

valorilor umane, el nu vorbește ca om de 

știință, ci ca simplu om, ca subiect 

moral, chiar dacă pregătirea lui îl poate, 

uneori, să-l ajute să fie mai consecvent și mai 

clarvăzător decât vecinii săi. ” Viața este 

guvernată de valori.  

Și credința că știința ar putea răspunde 

întrebărilor noastre existențiale, care implică 

însuși sensul existenței noastre, este cea care 

a generat în mod paradoxal o situație de criză 

fără precedent. Această criză se datorează, în 

esență, sentimentului de nonsens care îi 

lovește pe mulți dintre contemporanii noștri, 

atunci când își întorc privirea asupra propriei 

existențe. Drama modernității constă, în mod 

tragic, în dezvoltarea exponențială a științei, 

și deci a tehnologiei, și creșterea corelativă a 

mijloacelor de distrugere, alături de aceea 

care face posibilă dominarea naturii. Michel 

Henry o spune cu forță: „ Ȋn ciuda acestei 

acumulări de cunoștințe pozitive care 

predomină în timpul nostru, omul nu a știut 

niciodată cine este. Nu se cuvine atunci, în 

fața vidului acestei abstracțiuni în creștere, să 

ne întoarcem la alte moduri de cunoaștere în 

care viața își arată propria realitate? ”  Astăzi, 

omenirea se confruntă cu o preocupare în a-

și determina destinul, pentru că valoarea 

valorilor noastre este pusă sub semnul 

întrebării. Cu alte cuvinte, astăzi, avem 

tendința prea ușor să uităm că știința nu poate 

avea ultimul cuvânt, pentru că ultimul cuvânt 

este Omul şi natura sa divină. Cu regret ne 

dăm seama azi că trăim ȋntr-o lume 

imprevizibilă care ne amintește de finitudinea 

noastră. Să apelăm la esența noastră 

profundă, cea pe care inconştient, am lăsat-o 

deoparte. Să devenim cine suntem cu 

adevărat, să acționăm pentru a activa o 

schimbare reală.  O aventură frumoasă, pe 

care ȋn ciuda vicisitudinilor vieţii suntem 

datori să o explorăm. Schimbarea noastră 

rimează cu dulceața luminată a înțelepciunii.  

Să fim conştienţi că numai marile valori ale 

umanităţii restaurează ordinea lumii sau, 

altfel spus, aduc lumină, şi că, ȋn plină 

babilonie informațională, păstrarea 

adevăratelor valori şi iubirea sunt viaţa 

curată, adevărată. 

Anca Cheaito  
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Poate că vorbesc cinci limbi, că am trăit pe mai multe continente, 

dar de gândit și de simțit, oriunde sunt, o voi face numai 

în românește! 

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA MEA! 

A mea. Pentru că acolo m-am născut. Pentru 

că acolo am crescut şi am învăţat să umblu, 

să cad, să mă julesc în genunchi, în suflet, dar 

tot acolo, am învățat să mă ridic, să dau din 

coate, să răzbesc, să lupt, să știu că pot, că am 

drepturi, că exist! 

Tot acolo am cunoscut-o pentru prima oară 

pe mama, pe tata, frații, prietenii, pe bunul și 

buna care când pupa, trecea tot! Acolo am 

cunoscut prima oară limba română, limba 

asta care e atât, atât de frumoasă, de veselă, 

de tristă, de plină de Dor! Acolo l-am recitat 

prima oară pe Eminescu, Blaga, Bacovia, 

Blandiana şi am fost la furat de cireşe cu Nică 

a lui Creangă. Acolo am cunoscut prima oară 

prietenia, trădarea, acolo am iubit prima oară. 

Acolo am devenit mamă, am văzut prima 

oară cum doi ochișori negri, un surâs, o 

mânuță care se agață de tine, te poate face 

invincibilă! Îți dă rost! Nu mi-e rușine că sunt 

Româncă! De ce să îmi fie? Țara asta mică 

este cel mai vechi pământ european! Este țara 

care a dat lumii poate cel mai multe și mai 

importante invenții.  Pun pariu că mulți nici 

nu le știți pe toate: motorul cu reacție, 

diorama, podurile, cibernetica, stiloul, 

scaunul ejectabil, testul de screening pentru 

cancerul de col uterin, 3D Cinema, insulina, 

biospeologia, electroscopul, primul laser cu 

gaz, calcularea traiectoriilor posibile Pământ 

– Lună, folosite la pregătirea programelor 

“Apollo”,vaccinul antiholeric, gerovitalul !!! 

Primul oraș din lume iluminat cu petrol si 

prima rafinare a petrolului, tot în România au 

fost! Nu în alte țări dezvoltate!  

Nu, în țara asta mică, bătută de soartă, de 

imperii colonizatoare, care deși au torturat-o, 

au furat-o, nu au reușit să o distrugă și să îi 

ucidă spiritul! O țară atât de mică, a ținut 

piept cu succes atâtor Imperii! Și mie ar 

trebui să mi se pară puțin? Să îmi fie rușine 

că sunt Român? Nu! Din contră, este o 

mândrie și o binecuvântare! Așa cum a spus 

Enescu: 
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„– Mamă, pot sa le spun acolo (Viena) că sunt 

român?, întreabă deodată Jujac (George 

Enescu) 

– Sigur, de ce să nu le spui? 

-Mă gândeam să nu creadă că mă laud.” 

George Enescu (19 August, 1881 – 4 Mai, 1955)  

Ştiu că nu e o ţară perfectă, că este rănită, 

sângerândă, că este cangrenată de politici 

proaste, de sisteme corupte, de români parşivi 

şi aroganţi, dar mai ştiu că este o ţară 

puternică şi nu se lasă.  

Mulți se dezic de ea, iar și mai mulți o judecă, 

o împart și o raportează doar la aspectul 

politic, deși ea nu este vinovată de graba din 

oameni. De faptul că ei nu o cunosc. Că nu își 

fac timp să o citească, să o descopere, să o 

redescopere, să o viziteze, să o asculte.  

O țară nu înseamnă doar ceea ce ne place sau 

ceea ce ne-am dori. O țară nu înseamnă doar 

la bine și la mai bine! Nu! 

O țară înseamnă iubire. Necondiționare!  O 

țară este un cămin, o familie, o iubire la bine 

și la greu! Nu părăsești pe cineva când este 

bolnav. Nici nu spui că este urât doar pentru 

că suferă de cancer și nu mai are păr. Nu! 

Țara este locul acela care oriunde ai fi, orice 

ai face, îl ai în tine. Pentru că în visele tale, în 

subconștientul tău, vei simți și gândi mereu 

în românește. 

România mea, mereu are noi resurse și 

oameni frumoşi care apar de niciunde, îi 

bandajează și ne bandajează rănile, ne arată 

căi, ne vorbec despre ei și înțelegem că țara 

asta poate, este încă tânără și are resurse 

umane, spirituale, morale, intelectuale! Este 

populată de oameni care pot să depășească 

orice stare socială, umană și care 

demonstrează constant că nu există: „Nu 

pot!”. Mai ştiu că oamenii nu mai ştiu ce se 

întâmplă cu ei, se simt rătăciţi, dezorientaţi, 

debusolaţi, dezrădăcinaţi. Oameni care simt 

că România nu mai are ce să le ofere. Eu cred 

că se înşeală. Se înşeală şi greşesc când îi 

smulg acestei ţări toţi paşii frumoşi şi buni pe 

care i-a făcut, când îi neagă orice evouluţie şi 

îi pune pe umeri mai multe decât au fost 

vreodată. Mulți au plecat din România, dar nu 

au plecat de teamă sau din lipsă de 

sentimente, de naționalism.  

Au plecat deoarece au dorit o viață mai bună 

pentru familia lor. Au plecat să reușească să 

îi ajute pe cei rămași. Nu toți s-au pierdut! 

Mulți se întorc acasă, deoarece doar acolo 

sunt ceea ce și ei se recunosc a fi! Aparțin! 
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Nu poți aparține în acest fel de nici un alt 

pământ, de nici o altă limbă, de nici o altă 

țară! oricât le-ai îndrăgi! Oricât de bine te-ar 

primi! Există ceva în sângele nostru care ne 

cheamă mereu, de oriunde am fi: acasă! 

Ca și când eram copii și bunele noastre ieșeau 

la uliță, făceau streașină mâna la ochi și ne 

chema: Ramonăăă! Ramonăăă!, iar noi 

simțeam ceva acolo în inimă și alergam 

repede, repede! România asta este buna aia, 

cu păr cărunt, cu ochi căprui, cu pălmi 

muncite, cu șurță, cu Ie, care ne strigă, care 

se bucură de noi, care ne primește cu brațele 

deschise. Așa o văd eu. Așa o percep eu! 

Eu cred că dacă am pune mai mult umărul şi 

am construi împreună, chiar dacă gândim 

diferit, dacă am face mai mult decât am 

judeca, dacă am judeca mai puţin decât am 

realiza, atunci România asta ar avea şi mai 

multe şanse. Oriunde aș fi, îmi e dor de 

România. Pentru mine ea este o stare de a fi, 

de a simți. Un dor! Mi-e dor uneori și de 

mirosul de grătare și mici din fața blocului. 

De vecinii care băteau la ușa mea să mă 

întrebe dacă vreau ceva din piață. Mi-e dor să 

vorbesc românește și să aud vorbindu-se în 

românește! Mi-e dor de limba română! 

O țară poate fi bolnavă. Poate suferi de un 

altfel de cancer! Un cancer al spiritului, al 

debusolării, al ruperii de rădăcini, dar se 

poate vindeca. Prin noi și cu noi. Toți. Uniți. 

Iubind-o și îngrijind-o. Nu e perfectă, dar nici 

nu trebuie să fie. Ea este ceea ce ne-a format 

ca popor și națiune. Este Ardealul, 

Maramureșul, Delta, Bucovina, Oltenia și 

Dobrogea. Este Moldova mea dragă. Marea! 

Este pământul acela unde de pe mormântul 

bunicior mei au crescut flori și rădăcini care 

mă țin și mă cheamă. Oriunde aș merge, 

oriunde aș fi, România este în graiul, sângele 

și sufletul meu!  

Ca un ADN care mă alcătuiește și mă ajută 

mereu să îmi amintesc că România este casa 

mea, nu doar patria mea! Este nu un loc ci o 

stare de spirit care mă însoșește mereu! 

Pentru mine, România este Acasă! Aşa cred 

eu. Şi mai cred că de oriunde sunt, îmi iubesc 

ţara. Cu bune şi rele. Şi mereu am să visez să 

mă întorc acasă, acolo, unde toţi mă cunosc, 

deoarece toţi vorbesc aceeiaşi limbă cu mine. 

Poate că vorbesc cinci limbi, că am trăit pe 

mai multe continente, dar de gândit și de 

simțit, oriunde sunt, o voi face numai în 

românește! La mulți ani, Inima mea, 

România! Să crești mare, frumoasă și 

binecuvântată! Să te vindeci de răni, de 

oameni falși, de trădători și hoți! Orice rană 

se reface prin și cu iubire! Suntem destui care 

te iubim și te vrem bine! Sper doar să te 

găsesc curând, patria mea și să ne fim cât mai 

mulți ani împreună! În ADN-ul meu ești, 

oriunde aș fi și orice aș face! Te văd uneori 

venind și strigându-mă, așa cum o vedeam pe 

buna, când ieșea în poarta casei, cu năframa 

în cap, cu ia și poalele ei și mă striga cu iubire 

să viu mai repede! Și văd cum îți flutură 

tricolorul în pletele lungi și frumoase, pline 

de izvoare și păduri, în care păsările își fac 

cuib cu drag! Și fără să vreau, las o lacrimă și 

duc mâna la piept…acolo unde te aud cum 

bați frumos, în graiul nostru dulce românesc!  

Te iubesc, Inima mea, Românie! 

Ramona Sandrina Ilie, Egipt 
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Regina MARIA a României 

 

Anul acesta sărbătorim 103 ani de la Marea 

Unire. Pe 1 Decembrie, românii sărbătoresc 

Ziua Naţională şi rememorează momentul 

istoric din anul 1918 care a marcat ȋntregirea 

ţării prin alăturarea Transilvaniei, care a adus 

ȋmpreună poporul român, unit ȋn spirit, limbă 

şi valori. Este o zi de sărbătoare pentru tot 

neamul românesc. Şi tot acum ne amintim de 

primul şef de stat care a pus România Mare 

pe harta lumii – Regina Maria a României.  

S-au ȋmplinit anul acesta 146 de ani de la 

naşterea Reginei Maria a României Alteţa Sa 

Regală Principesa Maria Alexandra Victoria 

s-a născut la 29 octombrie 1875, la Eastwell 

Park, în comitatul Kent din Anglia. 

Principesa Maria a fost fiica lui Alfred al 

Marii Britanii şi Irlandei, Principe de Saxa-

Coburg-Gotha, Duce de Edinburgh (1844–

1900), care refuzase, în 1863, Tronul Greciei, 

şi a Marii Ducese Maria Alexandrovna a 

Rusiei (1853–1920). Astfel, Principesa Maria 

era nepoată a Reginei Victoria a Marii 

Britanii (1819–1901) şi a Țarului Alexandru 

al II-lea al Rusiei (1818–1881). Maria a fost 

crescută în trei culturi, britanică, germană și 

rusă. Nu va fi ușor de gestionat când va 

izbucni Primul Război Mondial.  

Cu toate acestea, Maria se simțea profund 

atrasă de cultura britanică. Acest lucru va 

conta în alegerile sale viitoare. Legăturile 

sale cu Casa Regală Britanică, Casa 

Imperială Rusă și casele dominante germane 

i-au favorizat căsătoria cu Ferdinand de 

Hohenzollern, Prințul Moștenitor al 

României. S-a stabilit în România din 1893 

Maria s-a mutat în ţara ei de adopţie, iar 

calităţile ei remarcabile, naturaleţea ei 

impresionantă, au transformat-o repede într-

o figură publică, cucerindu-i pe români. Era 

inteligentă, frumoasă, plină de curaj, 

împlicându-se în viaţa culturală românească 

şi în multe proiecte sociale.  

Regină din 1914, a jucat un rol politic activ a 

sprijinit populația civilă în timpul războiului 

și s-a dovedit a fi un ambasador și negociator 

respectat care servește interesele țării sale. 

Fermecătoare şi distinsă, Regina Maria s-a 

implicat activ în viaţa politică a României, 

având întâlniri cu miniştri şi diplomaţi, 

susținându-și fervent punctele de vedere şi 

interesele ţării.  

Înainte şi după izbucnirea Primului Război 

Mondial, Regina Maria s-a dedicat cu 

generozitate soldaților răniți pe front și 

bolnavilor de tifos și holeră, a coordonat 

colaborarea cu Crucea Roșie, a organizat  
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spitale de campanie și a strâns fonduri pentru 

serviciul de ambulanță, fiind numită  ”Regina 

soldat” sau ”mama răniților”. A fost numită 

comandant onorific al Regimentului 4 

Roşiori, care i-a purtat numele şi a cărui 

uniformă a îmbrăcat-o, fiind şi o iscusită 

călăreaţă. 

După anii de război, Regina va pleda cauza 

ţării la Conferinţa de Pace de la Paris, unde a 

fost unul din cei mai potriviţi emisari, 

impresionând prin puterea ei de convingere, 

spre a obţine recunoaşterea visului istoric al 

românilor: România Mare. 

Puţini ȋnsă ştiu că Regina Maria scria, picta şi 

a fost şi promotorul Art Nouveau în 

România. A sponsorizat cea mai mare 

mișcare artistică din anii 1900 - La Jeunesse 

Artistique. Această mișcare, fondată în 1901, 

a ȋncurajat o nouă estetică, 

inclusiv simbolistica. Regina, ea însăși 

a proiectat, creat și comandat decoruri 

spectaculoase în stil Art Nouveau pentru 

reședințele sale - Palatul Cotroceni din 

București și Castelul Pelișor din Sinaia. Ea 

execută desenele pregătitoare pentru piesele 

de mobilier, pictează, face fotografii, creează 

iluminări. Regina Maria rămâne o figură 

familiară românilor.  

Regina Maria a fost şi o talentată pictoriţă, 

fiind şi creatoarea unei societăţi artistice, care 

i-a avut printre membrii fondatori pe Ştefan 

Luchian şi Ştefan Popescu, intitulată 

„Tinerimea artistică”. Aceasta i-a inclus, 

printre membrii săi, pe artiştii plastici de 

valoare ai perioadei interbelice: Samuel 

Mutzner, Elena Popea, Marius Bunescu, 

Costin Petrescu, A. Verona, N. Vermont, A. 

A. Ionescu, şi alţii. A fost şi autoarea multor 

cărţi, unele de literatură pentru copii, altele cu  

caracter autobiografic sau de prezentare a 

României, a scris poezii, povestiri sau 

romane publicate în România, Marea 

Britanie, Statele Unite sau Franţa. „Povestea 

vieţii mele”, cartea sa de memorii, a avut un 

mare succes în Marea Britanie, în perioada 

1934–1936, iar Regina a fost prima femeie 

invitată să prezideze un dineu al Fondului 

Literar Regal. „Povestea vieții mele” s-a 

publicat din nou în zilele noastre, în România 

și în Franța. A ţinut şi un jurnal, care 

însumează aproximativ 100 de caiete, şi a 

lăsat numeroase manuscrise.  

Multe dintre nuvele i-au fost adaptate pentru 

teatru, balet, film, radio şi televiziune. Regina 

Maria a fost o prietenă a Franţei, a primit 

Legiunea de onoare în 1919 de la preşedintele 
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Raymond Poincaré. Tot atunci, regina Maria 

a devenit membră a Academiei de Beaux-

Arts." Regina Maria a rămas una dintre cele 

mai importante personalităţi ale istoriei 

româneşti. Femeie de acțiune, politician, o 

femeie cu activitate ȋn timpul războiului, 

„lucrătoare umanitară”, artistă eliberată de 

multe convenții, aura Reginei Maria a depășit 

cu mult granițele României și tinde să devină 

un arhetip universal, a întruchipat un adevărat 

mit feminin. 

Coroana regală purtată de 

Regina Maria la ceremonia de 

încoronare din anul 1922 

Puţină lume ştie, de exemplu, povestea uneia 

dintre cele mai frumoase bijuterii din Europa 

secolului XX, coroana purtată de Regina 

Maria la încoronarea de la Alba Iulia, din 

1922. În contextul istoric al acelui moment, 

imediat după război, când ţara toată era în 

suferinţă, iar banii puţini şi se făceau eforturi 

serioase pentru a se întări administrativ statul 

abia lărgit, nu existau fonduri pentru turnarea 

unei bijuterii de asemenea anvergură. Regele 

Ferdinand avea să poarte coroana 

predecesorului său, Carol I, făurită, după cum 

se ştie, din oţelul provenit de la un tun 

turcesc, capturat în timpul Războiului de 

Independenţă. Dar pentru coroana reginei se 

căutau încă soluţii. Atunci a intervenit 

magnatul băimărean al aurului, Alexe Pocol, 

industriaş, dar şi recunoscut filantrop, la 

vremea respectivă senator, care a trimis o 

scrisoare către Comisia încoronării, oferindu-

şi sprijinul, mai exact donaţia a 3,6 kilograme 

de aur necesare pentru coroană.   

Majestatea Sa Regina i-a transmis vii 

mulţumiri lui Alexe Pocol, acordându-i  şi o 

audienţă privată. Aşadar, coroana a fost 

făcută din aur transilvănean în stil art-

nouveau la Paris, după proiectul unui român, 

Costin Petrescu. Principala sursă de inspiraţie 

constituind-o coroana doamnei Despina 

Miliţa, soţia lui Neagoe Basarab, pe care 

Regina Maria o văzuse pe fresca Mănăstirii 

de la Curtea de Argeş. Regina şi-a dorit în 

mod special acest lucru, pentru că dorea să se 

facă trimitere şi la trecutul ţării, dar şi la 

bogăţia şi fertilitatea pământului românesc. 

Dorința Reginei Maria a fost de a conferi o 

aură medievală înfățișării sale.  Un accesoriu 

neobișnuit pentru coroană sunt pandantivii 

laterali, specifici diademelor imperiale 

bizantine. În ceea ce priveşte simbolurile 

regalităţii, ele apar pe cei doi pandantivi 

laterali de inspiraţie bizantină: pe unul este 

reliefată în aur stema mică a Regatului 

României, iar pe celălalt - stema Casei de 

Edinburgh, pentru a indica astfel originea 

reginei Maria.  

De cele două medalioane sunt prinse câte trei 

lanţuri, reprezentând boabe de grâu, simbol al 

fertilităţii, iar la capătul fiecărui lanţ se afla o 

cruce gamată, similară celei din partea 

superioară a coroanei, cruce care reprezintă 

simboluri religioase străvechi, regăsite 

adesea şi în arta populară românească. 

Comanda pentru coroană a fost făcută de 

Parlamentul României şi de colonelul Drosso  
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- din partea regelui Ferdinand, pe data de 5 

august 1921, plătindu-se celebrei case de 

bijuterii Falize din Paris suma de 65.000 de 

franci; lucrarea a fost terminată în luna 

septembrie 1922. Coroana Reginei Maria 

este din aur masiv şi pietre semipreţioase: 

turcoaze (16 bucăţi), ametiste (12 buc.), 

opaluri (68 buc.), chrysoprazuri (32 buc.), 

granate (16 buc.), plus indispensabila catifea. 

Cântăreşte 1.854 de grame, are diametrul la 

bază de 17,5 cm şi înălţimea de 18 cm. 

Regina Maria a purtat coroana în premieră la 

o lună după ce a fost terminată, respectiv la 

momentul încoronării soţului său, Ferdinand, 

ca rege al României. Evenimentul a avut loc 

pe 15 octombrie 1922 la Alba-Iulia. Astăzi 

poate fi admirată la Muzeul Naţional de 

Istorie al României din Bucureşti.   

În anul 2008, când a fost expusă la noi în ţară 

la Suceava, coroana reginei Maria a fost 

asigurată ca piesă de tezaur la valoarea de 25 

milioane de euro.  

Alături de coroana de aur, Regina Maria a 

purtat la încoronare şi un colier de diamante 

Cartier, precum şi un safir mare ca pandantiv, 

bijuterii comandate de către Regele 

Ferdinand la celebra Casă de bijuterii Cartier. 

Un an mai târziu, mulţumită de lucrarea Casei 

de bijuterii Falize, Regina Maria a comandat 

o copie a coroanei, expusă acum la Muzeul 

“Maryhill” din SUA. Faţă de varianta 

originală care se află la noi în ţară, 

exemplarul din 1923 era realizat din argint 

aurit - nu din aur, în loc de granat au fost 

montate rubine, iar calcedonitul a fost 

înlocuit cu peridotit. 

        Coroana Reginei Maria   

Deținător: MNIR / Nr. inv.:37412 

Colecție:Metale /Perioadă:Epoca Modernă 

/Datare:1922                                                   

Material: aur; pietre semipreţioase: turcoaze 

(16), ametiste (12), opaluri (68), 

chrysoprazuri (32), granate (16); catifea 

Technică: laminare, turnare, ciocănire, 

presare, poansonare, sudură, gravare, cizelare 

(Copyright:MNIR) 
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Coroana reginei Maria purtatà în ziua 

încoronàrii, 15 octombrie 1922 (design: 

Costin Petrescu; bijutier: Falize, Paris) - 

Foto: Vasile Damian 

COSTIN PETRESCU (1872–1954) este 

cunoscut îndeobște ca pictor, arhitect, 

maestru în arta frescei (este autorul Marii 

Fresce a Neamului de la Ateneul Român), 

profesor la Belle Arte. E de mai mică 

notorietate participarea sa la serbările de 

aniversare a 400 de ani de la moartea lui 

Ștefan cel Mare din 1904/1905 și la 

festivitățile Încoronării din 1922 (a conceput 

scenografia și costumele cortegiului istoric, 

dar și mantiile regale, sceptrul regelui 

Ferdinand și coroana reginei Maria). A 

imortalizat în propria-i manieră, în lucrări 

plastice, participarea armatei române la 

conflagrația mondială. Prin intermediul 

însemnărilor sale, Costin Petrescu lasă și o 

prețioasă mărturie narativă asupra exodului 

din primele săptămâni ale ocupației 

Puterilor Centrale și asupra refugiului din 

Moldova. 

LUCIEN FALIZE - este un bijutier francez 

care a fost pionierul mișcării Art Nouveau cu 

firma sa Falize.  

 

 

Sonia  Mihăilescu Hanna 

https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Art_nouveau?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc
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                  COROANA 

ROMÂNIEI LA 140 DE ANI 

Cea mai frumoasă coroană regală este 

încrederea şi dragostea românilor, iar 

valoarea ei stă în propriile merite ale 

României. - Regele Mihai I 

Coroana de Oțel, cea pe care o vedem pe 

stema actuală a României, este înainte de 

toate simbolul Independeței națiunii noastre. 

Coroana regală a României are o poveste 

aparte, legată chiar de Războiul de 

Independenţă (1877-1878). În urma bătăliei 

de la Grivița din august 1877, armata română, 

condusă de domnitorul Carol de 

Hohenzollern, a învins forțele otomane. 

Prada de război capturată de ostaşii români 

conţinea şi trei tunuri otomane de oţel. La 

dorinţa viitorului rege Carol I, unul din aceste 

tunuri a devenit materie primă pentru făurirea 

coroanei regale. Meşterii de la Arsenalul 

Armatei din Bucureşti au confecţionat 

coroana regală din partea din faţă a ţevii de 

oţel a unuia dintre cele trei tunuri capturate. 

Astfel s-au pus ȋn evidenţă sacrificiile făcute 

de popor pentru câştigarea independenţei şi 

eforturile armatei române pentru a obţine 

această victorie.  

Această coroană reprezintă cel mai important 

omagiu al regelui Carol I adus Armatei 

Române. Pentru ceremonia sa de încoronare 

ca rege al României, el nu a dorit una din aur 

sau alte metale prețioase, ci din oțel de tun. Și 

nu orice tun! Ci unul turc, care a fost capturat 

la Grivița, pe 30 august 1877. De atunci, 

Coroana de Oțel a fost purtată de Regele 

Ferdinand I, în momentul Marii Uniri, dar și 

de către Regele Mihai, la a doua sa 

încoronare, pe 6 septembrie 1940. Pentru  

realizarea ei, Ministerul Cutelor și 

Instrucțiunii Publice a realizat o comisie din 

care făceau parte Grigore Tocilescu, 

Alexandru Odobescu, B.P. Hasdeu și artistul 

Theodor Aman. După atente analize ale 

istoriei românești, dar și ale tendițelor vremii 

în materie de coroane regale, comisia a ajuns 

la modelul cunoscut, model care a fost 

desenat și schițat în tuș de către Theodor 

Aman.  

Coroana are 1.115 grame şi este construită 

dintr-un cerc frontal cu opt fleuroane şi tot 

atâtea mărgăritare, împodobit cu modele de 

pietre preţioase, toate stilizate din oţel. A fost 

sfinţită la Mitropolia din Bucureşti şi apoi, în 

cadrul ceremoniei de încoronare de pe 10 mai 

1881 din Sala Tronului a Palatului Regal, a 

fost aşezată pe capul lui Carol I, suveranul 

Regatului României.  

În cadrul ceremoniei, Regele a declarat: ,,Cu 

mândrie primesc această Coroană, care a fost 

făcută din metalul unui tun stropit cu sângele 

eroilor noştri şi care a fost sfinţită de biserică. 

O primesc ca simbol al independenţii şi 

puterii României”. Până în 1947 s-a regăsit în 

componenţa stemei naţionale şi a fost purtată 

de către toţi regii României la ocazii solemne. 

Astăzi, Coroana României este păstrată în 

Tezaurul istoric al Muzeului Naţional de 
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Istorie a României din Bucureşti, fiind clasată 

în Patrimoniul Cultural Național. O copie 

fidelă a coroanei regale se găseşte la Castelul 

Peleş. 

Conform descrierii publicate de către 

Institutul Național al Patrimoniului, 

materialele folosite sunt oțelul, pânza și 

catifeaua și este realizată prin turnare și 

coasere. ”Este sub forma unui cerc cu pietre 

alungite, rombice şi perlate executate dintr-

un aliaj de fier şi carbon. Este turnată din oţel, 

are opt fleuroane mari, care alternează cu opt 

colţuri de dimensiuni mai mici. Din vârfurile 

fleuroanelor pornesc spre mijlocul coroanei 

opt lame de oţel înguste şi arcuite, care se 

unesc în partea centrală printr-un glob care 

are deasupra Crucea Trecerea Dunării". 

Despre simbolistica crucii despre coroană, ea 

reprezintă o medalie instituită de către Carol 

I prin Înaltul Decret 617 din 23 martie 1878, 

acordată tuturor celor care au participat în 

cadrul acțiunilor de la sud de Dunăre în 

timpul Războiului de Independență. 

Coroana apare pe stema României, oficial, 

începând cu 1860, în timpul domniei lui 

Al.I.Cuza. Însă, după proclamarea Regatului 

în 1881, coroana superioară este înlocuită cu 

cea de Oțel. Ea a rămas pe stema românească 

până pe 8 ianuarie 1948, când comunismul a 

instituit un simbol nou, după model sovietic. 

După evenimentele din decembrie 1989, au 

fost depuse mai multe proiecte privind stema 

țării, însă Coroana de Oțel a fost readusă pe 

capul acvilei abia din 2016.  

 

       Simbolismul coroanei 

Coroana a fost întotdeauna folosită ca simbol 

al puterii și a autorității reale înaintea 

celorlalți. Coroana este o insignă vizibilă şi 

cine o deţine are puterea absolută de a 

guverna. Acea autoritate de a guverna este 

uneori destinată inspirației divine. Piesa 

centrală a oricărei încoronări a unui nou 

monarh este întotdeauna momentul în care 

noul rege sau regină își pune coroana pe cap. 

Este momentul în care este transmis societății 

care are puterea. Coroana are un simbolism 

foarte bogat, asociat cu: autoritate, caritate, 

Hristos, demnitate, speranţă, speranţă, forță, 

glorie, măreție, victorie. În mitologie, 
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majoritatea zeilor s-au împodobit cu o 

coroană. Dar acestea erau făcute din flori 

diferite. Astfel, pentru Apollo, a fost laurul, 

pentru Bacchus iedera, pentru Minerva 

măslinul, pentru Cybele pinul etc. 

În antichitate, coroana simboliza 

victoria. Deci, în Grecia antică, câștigătorii 

jocurilor olimpice au primit o coroană. La fel, 

romanii purtau o coroană de lauri în semn de 

victorie militară. Mai mult, Iulius Caesars 

este adesea reprezentat cu această coroană 

vegetală. Coroana este asociată și cu puterea 

regală. Într-adevăr, regii și prinții purtau o 

coroană pentru a simboliza autoritatea și 

puterea lor. Cu toate acestea, au purtat-o doar 

pentru ceremonii. 

Originea Coroanei - Etimologia cuvântului 

coroană -  cuvântul coroană provine din corn, 

deoarece coroanele antice erau ascuțite, iar 

coarnele erau semne de putere, demnitate, 

autoritate, imperiu; iar în Sfânta Scriptură 

cuvintele corn și cornua sunt adesea luate 

pentru demnitate regală: prin 

urmare, cornul și coroana în ebraică sunt 

explicate prin același cuvânt.  Antichitatea 

cea mai îndepărtată nu a așezat coroanele 

decât pe divinitate. Majoritatea istoricilor 

sunt de acord că coroana a fost, la originea ei, 

mai mult un ornament al preoției decât al 

regalității; atunci suveranii au luat-o, pentru 

că atunci aceste două demnități,ale preoției și 

ale imperiului, erau unite. Primele coroane 

erau doar o bandă numită diademă, cu care se 

încingea capul și pe care o lega din spate, așa 

cum se vede cu capetele lui Jupiter, Ptolemeu 

și regii Siriei pe medalii. Uneori erau făcute 

din două benzi; apoi au fost luate ramuri din 

diferiți copaci, la care s-au adăugat flori. 

Tertullian, din Corona , scrie că, potrivit lui 

Claudius Saturninus, nu exista o plantă din 

care să nu fi fost făcute coroane. Al lui Jupiter 

era de flori; este adesea laur pe medalii. Cea 

a lui Juno, a viței de vie; cea a lui Bacchus, a 

viilor și a strugurilor, a ramurilor de iederă 

încărcate cu flori și fructe; cele din Castor, 

Pollux și râuri, din stuf; cea a lui Saturn, a 

smochinelor noi; cea a lui Hercule, a 

plopului; cea de Pan, pin sau hièble; cea a lui 

Lucine, a dictamei; cele din Ore, fructe 

specifice fiecărui anotimp; cele ale Harurilor, 

ale ramurilor de măslin, precum și cele ale 

Minervei; cea a lui Venus, a trandafirilor; cea 

a lui Ceres, urechile, precum și cea a lui 

Isis; cele din Lares, de nuc sau rozmarin, în 

care se urma o opinie comună în păgânism, 

că acești copaci sau plante erau dedicate în 

mod deosebit acestor divinități. Nu numai că 

coroanele erau folosite pentru a decora statui 

și a desemna imagini ale zeilor, pentru preoți 

în sacrificii, pentru a marca autoritatea regilor 

și a împăraților; dar tot au încoronat altare, 

temple, uși ale casei, vase sacre, victime, 

nave etc. Au fost încoronați poeți, cei care au 

câștigat victoria în jocurile solemne, 

războinici care s-au remarcat prin unele fapte. 

Printre romani, o coroană sau o bandă de lână 

era încă dată gladiatorilor eliberați. Toată 

lumea știe că strămoșii, în sacrificii, s-au 

încoronat cu acha, măslin, dafin; că purtau, în 

sărbătorile lor și alte petreceri de plăcere, 

https://1001origines-net.translate.goog/origine/sens-de-vigne.html?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc
https://1001origines-net.translate.goog/origine/sens-de-vigne.html?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc
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pălării de iederă, mirt, trandafiri etc. ; mirese 

tinere erau și ele încoronate; dar, la 

înmormântări, romanii purtau doar coroane 

de chiparos. 

Coroanele papale și regale - Unii autori 

concluzionează din anumite pasaje ale lui 

Eusebiu din Cezareea, că episcopii purtau 

odată coroane. Coroana papală este compusă 

dintr-o tiară și o coroană triplă care o 

înconjoară; are două pandantive precum 

mitra episcopilor. Papa Hormisdas a adăugat 

prima coroană tiarei; Bonifaciu VIII al doilea 

și Ioan al XXII-lea al treilea. Coroana regelui 

Franței era un cerc de opt flori de lis, arcuite 

de șase diademe care o închideau și care 

purtau deasupra unei flori de lis duble, care 

era creasta Franței. Unii susțin că Carol al 

VIII-lea este primul care a purtat coroana 

închisă, când a luat calitatea de împărat al 

Răsăritului, în 1495; cu toate acestea, vedem, 

în dulapurile curioșilor, scuturi de aur și alte 

monede ale regelui Ludovic al XII-lea, 

succesorul lui Carol al VIII-lea, unde coroana 

nu este închisă. Prin urmare, se pare că 

Francisc I este primul rege al Franței care a 

purtat coroana închisă; înaintea lui era doar 

un cerc sau o diademă. Acest rege nu a vrut 

să cedeze nimic lui Carol al V-lea și lui 

Henric al VIII-lea, care luaseră coroana 

închisă. 

Coroanele de flori - Glycère, curtezană de 

Sicyon, a fost atât de distinsă în arta de a țese 

aceste tipuri de coroane, încât a fost 

considerată inventatorul ei. Prin definiție, 

florile sunt opere de artă în sine. Colorate 

după bunul plac, ele cresc singure în cele mai 

surprinzătoare locuri și cu greu au nevoie de 

mâna omului pentru a înflori și a oferi tot ce 

este mai bun din ele. 

În cele mai vechi timpuri, coroana florilor 

simboliza gloria, puterea și eternitatea. 

Coroanele făcute din frunze de măslin au fost 

astfel oferite ca recompensă pentru victorie. 

În 2004, Jocurile Olimpice de la Atena s-au 

inspirat din această tradiție, iar medaliatii au 

fost decorați cu coroane de lauri. La fel, în 

timpul Antichității, romanii purtau halouri 

florale pentru a sărbători sosirea primăverii și 

reînnoirea vegetației, cu ocazia festivalului 

Floralia.  

În perioada Renașterii, pictorii au ȋnfăţişat pe 

zei, Venus și alte nimfe cu flori pe cap. Mai 

târziu, în secolul al XIX-lea, coroana florilor 

a devenit un simbol al feminității, 

romantismului și purității. Femeile au purtat-

o cu ocazia căsătoriei lor. Această tradiție a 

fost introdusă și de Regina Victoria în 

Regatul Unit. Într-adevăr, ea însăși a purtat o 

coroană de floare de portocal când s-a 

căsătorit cu prințul Albert în 1840.Coroana 

de flori a rezistat testului timpului. 

Surse: RFI / HISTORIA / Wikipedia 

Maria Teodorescu  
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Ȋntâlniri de poveste  

Regina Maria şi Lucian Blaga 

În ziua de 20 iunie 1919, cel care avea să 

devină una dintre marile figuri ale culturii 

române, Lucian Blaga, pe atunci un tânăr de 

24 considerat deja un „dar pe care Ardealul l-

a făcut României odată cu Marea Unire”, o 

întâlnește pe Regina Maria a României.  Cu 

această ocazie, suverana îi laudă primele 

opere și îi oferă un „ajutor literar” de 1.000 

coroane.  Iată cu rememorează Lucian Blaga 

acest episod în „Hronicul şi cântecul 

vârstelor” (Bucureşti: Editura Humanitas, 

2012)  

„La Sibiu, aflam că regele Ferdinand şi regina 

Maria se opriseră, de curând, şi aci, o zi şi o 

noapte în triumfătoarea călătorie (primăvara 

anului 1919), al cărei itinerar îi ducea întâia 

oară prin noile ţinuturi alipite. Era o călătorie 

de luare în primire a moştenirii lui Mihai 

Vodă cel Viteaz, ale cărui fapte, suspendate, 

dar de semnificaţie testamentară, îşi 

aşteptaseră trei sute de ani şi mai bine 

sorocul. Ciudat, cineva care, într-un colţ de 

stradă, îmi evoca întâmplările în legătură cu 

domneasca vizită şi unele anecdote nu lipsite 

de haz despre purtarea cutărei sau cutărei ţaţe 

din localitate în cutare solemnă împrejurare, 

îmi comunica şi un amănunt ce mă privea 

personal. Doamnele de la Sibiu cari s-au 

ostenit cu priceperea ce le-o da entuziasmul 

şi nimic altceva să potrivească întru 

frumuseţe încăperile de stil unde avea să se 

odihnească o noapte regina Maria, au avut, 

nu ştiu cum, inspiraţia năstruşnică de a pune 

pe o măsuţă sub ochii augustei vizitatoare 

Biblia şi… Poemele luminii.  

A doua zi, după plecarea reginei, s-a remarcat 

că Biblia stă încă la locul ei, câtă vreme 

Poemele luminii dispăruseră. 

 „Ei şi?” – zic eu persoanei ce-mi împărtăşea 

acestea – „vezi d-ta, Poemele luminii s-au 

dus, şi Biblia nu s-a clintit, potrivit cuvântului 

– apa trece, pietrele rămân -, sau, dacă tocmai 

vrei să ai o explicaţie a gestului atât de 

graţios, se cuvine să ne mai amintim că Maria 

Doamna, ca perfectă  anglicană, cunoaşte 

Biblia pe dinafară, încât nu era cazul s-o 

mişte, câtă vreme Poemele luminii, apărute 

chiar în zilele acestea, n-avea cum să le ştie! 

Ce simplu e totul, nu-i aşa?”… Pe la 20 iunie 

1919 eram încă tot la Bucureşti.  

Mercurul termometrului urcau până la cele 

mai înalte etaje ale ascensorului său. Şi nu 

aveam deloc obişnuinţa acestor canicule 

destinate să lichefieze toate solidele. 

Într-o foarte solară, dogritoare înainte de 

amiază – să fi fost poate ora 10 -, pe când 

ieşeam din casă în curte, în uliţa aceea 

mărginaşă unde stăm, aud zgomotul şi 

claxoanele unei maşini ce intra în străduţă, 

întovărăşită de lătratul şi de hărmălaia de 

nedescris a sutelor de câni din dosul 

gardurilor. Maşina s-a oprit tocmai în faţa 

porţii noastre. Un domn descinde. Femeia la 

care locuiam deretica din întâmplare prin 
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apropiere. Domnul necunoscut o întrebă 

ceva. Femeia arată în curte, spre mine. Ce 

iscodea necunoscutul?  

Mă apropiu grăbind pasul. „Dumneavoastră 

sunteţi Lucian Blaga?” mă întrebă domnul. 

„Da…” răspund eu. „Ei, nu ştiţi ce mult mă 

bucur… Vă caut de ceasuri în tot 

Bucureştiul… Eu sunt X.Y. Secretar general 

la Culte. Am o veste foarte îmbucurătoare 

pentru dumneavoastră… Să vedeţi ce e… 

Regina Maria doreşte să vă cunoască… 

Deseară are loc o mare recepţie în onoarea 

reginei la doamna P. Sunteţi poftit să luaţi şi 

dumneavoastră parte…  

Doamna P. are să vă prezinte reginei…” Mi 

s-a tăiat glasul, dar căutam să trec c-o opintire 

peste punctul mort ce se iveşte de obicei între 

oameni ce se cunosc atât de neaşteptat. 

Luat de-un val de timiditate, dar şi de gândul 

de a-l dezarma pe domnul secretar general, 

întreb: „Domnule secretar general, pot să mă 

prezint în vestonul în care mă vedeţi? Altă 

haină n-am.” Domnul secretar general m-a 

privit de sus până jos: „În definitiv, de-abia 

ieşirăm din război!… Merge şi aşa!… Plecaţi 

în oraş? Vă duc eu cu maşina…”  

M-am dat jos la Filantropia, unde mă opream 

de altfel în fiecare înainte de amiază, un 

moment, ca să văd pe Liciniu şi pe Natalia. 

Cu atât mai mult era cazul să mă abat acum. 

Am intrat în camera Nataliei (locuia la spital). 

Liciniu era de serviciu undeva prin sectorul 

farmaceutic. „Natali, sunt năpăstuit, chemă-l, 

te rog, repede pe Liciniu, să vă spun ce s-a-

ntâmplat.” Natalia trimise o fată să-l 

încunoştinţeze pe Liciniu şi în răstimp mă tot 

pisa să-i spun ce e. „Până n-o veni şi Liciniu 

– nu vorbesc.” Liciniu veni. Am desfăşurat 

lucrurile, aşa cum au venit. „În cele din urmă, 

sunt eu de vină, că n-am frac sau măcar un 

veston negru? Ce mă fac fraţilor? Sunt 

emoţionat!” adaug eu. „Ei, asta-i o mare 

cinste… Te vei duce deseară la recepţie, 

dragul mămichii”, îmi zise Natalia, 

sărutându-mă pe toată faţa, „mai încape 

vorbă?” Pe urmă Natalia mă măsoară şi ea cu 

privirea, exact ca secretarul general. „Aşa”, 

zise ea, acum poftim rămâi aci în camera 

mea. Eu ies. Tu te dezbraci, te culci frumuşel 

în patul meu, iar Liciniu aduce pantalonii – 

am să ţi-i calc eu, aici la Filantropia… să 

scoatem la iveală cel puţin dunga de 

rigoare!”Făcurăm întocmai.  

Foarte încet avea să treacă acea zi de 

moleşeală însufleţită de trac. Seara, pe la ora 

zece, Natalia şi Liciniu m-au condus până în 

faţa casei doamnei de onoare P. N-am intrat 

numaidecât, ci am trecut alături ca nişte  
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simpli spectatori. Din umbra de noapte a unui 

colţ de casă puteam să privim neobservaţi.  

Soseau, una după alta, mătăsoase trăsuri şi 

maşini elegante, din care coborau feţe ce nu 

le-am văzut niciodată, dar pe cari le ghiceam. 

„Parc-ar coborî din ziare, nu de maşini”, 

remarc eu. Într-adevăr, erau feţe pe care le 

recunoşteam după fotografiile ce apăreau 

prin gazete. Membrii guvernului. Printre alţii: 

Duca, Disescu, Goldiş şi alţii.„Ei, acum 

intră!” îmi ordonă însoţitorii. Am intrat. Am 

recurs şi de astă dată la meşteşugul salvator 

de a-mi ascunde sub aparenţe de transcedenţă 

palpitaţiile inimii.  M-a întâmpinat o doamnă 

cu părul uşor albit, zâmbind: „Domnul 

Blaga?” „Da”, răspund eu. „Mă bucur că aţi 

venit. Regina ţine mult să vă cunoască… Are 

să sosească numaidecât…”Vreo câteva clipe 

încă, şi sosea regina Maria.  

Marea regină biruitoare. Semăna cu propria 

ei viitoare statuie! O vedeam în sfârşit aievea, 

în toată frumuseţea, augustă şi fascinantă, pe 

care  nici un portret, nici o fotografie nu erau 

în stare s-o redea. Evident, tehnica umană nu 

a descoperit încă procedeele spre echivalenţe 

şi eşua în faţa apariţiei.  

Maria Doamna schimbă câteva cuvinte cu 

doamna casei, cu cei câţiva membri ai 

guvernului şi se aşază pe-o canapea, în 

lumina de abajurul unei lămpi, mai la o parte. 

Doamna P. vine spre mine: „Domnule Blaga, 

veniţi să vă prezint.” Am ieşit dintr-un grup 

de oaspeţi şi m-am apropiat cu doamna P. de 

locul unde sta regina. Regina mi-a-ntins 

mâna, pe care am sărutat-o, şi m-a poftit să 

stau pe-un scăunel în faţă. Cu un uşor şi 

fermecător accent străin, îmi spune câteva 

măgulitoare cuvinte despre versurile mele şi 

îşi exprimă satisfacţia deosebită în legătură 

cu călătoria prin Transilvania.  

Mă întreabă ce studiez, dacă intenţionez să 

plec în străinătate… Am răspuns, liniştit, cele 

necesare. Pe urmă m-am ridicat şi, cu o 

înclinare, al cărei discret tipar îl închipuisem 

dinainte, m-am retras spre grupul din 

mijlocul căruia mă desprinsesem. Invitaţii 

începură acum să circule prin saloane, să 

formeze noi şi noi nuclee de conversaţie. 

Secretul acestui mod de a sta de vorbă era 

formula neutră, sunetul neostentativ şi 

evitarea subiectelor interesante ce ar fi putut 

să lege prea mulţi oaspeţi într-un singur grup.  

Părăsind locul din apropierea reginei, ajung 

la domnul Duca. Şi dânsul îmi va pune unele 

chestiuni. Dorea să afle în ce măsură tineretul 

ardelean era cuprins de spiritul reformist al 

timpului. După vreo două ore regina Maria se 

ridică. Oaspeţii se înclină… Regina iese. În 

mână duce cele două cărţulii ale mele ce i le-

am închinat în momentul când i-am fost 
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prezentat. Mă întrebam dacă le va deschide 

vreodată ca să ia în primire cuvintele 

caligrafiate, cu cari tinereţea mea îşi 

destăinuia entuziasmul. Rând pe rând 

oaspeţii plecară. Şi plec şi eu. Pe 

„englezeşte”. Nu ştiam că acest chip se 

numeşte astfel, făcui însăşi eu ce vedem că-şi 

îngăduie cu toţii. Mult timp am crezut că am 

săvârşit un act reprobabil. Mai târziu 

cunoscui că totul fusese în bună regulă şi că 

acest „pe englezeşte” nu era deloc 

eufemismul unei necuviinţe. Numai puţine 

zile aveam să mai rămân pe urmă la 

Bucureşti.  

Cunoscuţii apucau care-ncotro spre 

surghiunuri de verdeaţă şi de răcoare. ȋntr-o 

seară, îmi luai şi eu geamantanul şi, fără de a 

mai spune cuiva ceva, pornesc spre Ardeal, la 

Sebeş-Alba, unde Mama şi Lionel aşteptau de 

săptămâni veşti de la mine, ce nu mai 

soseau… Seară cu seară voi povesti celor ai 

mei din cronica zilelor şi nopţilor de la 

Bucureşti. Întâmplarea cu regina Maria – 

Mama o asculta vrăjită. Pe urmă a treia zi şi-

n alte ceasuri mă aducea şi o întorcea cumva 

să i-o istorisesc din nou. Şi iarăşi. Dar Mama 

nu credea cele ce-i povesteam. Credea că 

totul e o născocire de-a mea. Şi-mi asculta 

cuvântul pentru o bucurie târzie a ei într-un 

ireal. Credea că în felul acesta ţin să-i răspund 

cu întârziere pentru basmul tinereţii fără 

bătrâneţe şi al vieţii fără de moarte ce mi-l 

spunea ea în copilărie.” 

Lucian Blaga 

sursa: https://romaniainourhearts.wordpress.co

m/2015/04/21/intalniri-de-poveste-regina-

maria-a-romaniei-si-lucian-blaga/ 

Adina Velcea  

 

"Regina Maria și-a îndeplinit datoria pe toate 

fronturile activităților sale, dar mai presus de 

toate pe acela al încurajării și ridicării 

moralului acelora care o înconjurau și care au 

trebuit să decidă, în cele mai tragice 

momente, soarta țării și a poporului său. Se 

poate afirma că, în răstimpul pribegiei 

noastre în Moldova, regina Maria a întrupat 

aspirațiile cele mai înalte ale conștiinței 

românești. Prin modul cum a influențat în 

1916 intrarea României în război și din nou 

în 1918, când aproape numai datorită ei, 

regele Ferdinand nu a ratificat dezastruoasa 

pace de la București, regina s-a așezat ca 

ctitoriță a României întregite și ca una din 

cele mai mari figuri ale istoriei noastre 

naționale.”  

(~fragment din cartea “Pentru cei de mâine: 

Amintiri din vremea celor de ieri”, de 

Constantin Argetoianu, Vol. 3, partea V, 

Editura Humanitas, București, 1992, p. 109) 
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IN MEMORIAM 

SORIN IFTIMI 

(27 septembrie1965 – 13 noiembrie 2021) 

A plecat în eternitate, unul dintre cei mai 

importanţi istorici ai României, un mare 

iubitor al Iaşilor, un om care toată viaţa a dat 

dovadă de o dăruire şi un profesionalism 

aparte. O personalitate remarcabilă pe care 

am fost onorată să-l cunosc. Un om cu vaste 

cunoştinţe, cu o pasiune pentru istorie. O 

pasiune vie, clară, neostoită, care l-a animat, 

care nu a ȋncetat nicicând şi care l-a 

determinat să ia calea sinuoasă a cercetării, a 

descoperiri adevărului istoric, unul dintre cei 

mai mari specialiști contemporani în istorie 

culturală. 

Sorin iftimi s-a născut pe 27 septembrie 

1965, la Mileanca, judeţul Botoşani. A fost 

istoric, Muzeograf grd. IA, la Muzeul de 

Istorie din cadrul Complexului Muzeal 

Național„Moldova” Iaşi; expert atestat în 

patrimoniu cultural mobil. 

Absolvent al Facultății de Istorie a 

Universităţii „Alexandru loan Cuza” lași în 

1993, muzeograf în cadrul Muzeului de 

Istorie a Moldovei din structura Complexului 

Muzeal Național „Moldova” între anii 1995 

și 1999 și, respectiv 2008 și 2021, în perioada 

2000 – 2008 fiind cercetător la Centrul de 

Istorie și Civilizație Europeană din cadrul 

Academiei Române – Filiala Iași.  

A obținut titlul de doctor în istorie, în 2006, 

la Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie a 

Universității din Craiova, cu teza „Curtea 

Doamnei în Moldova și Ţara Românească 

(XV-XIX)”.   

În perioada 2009-2013 a predat în cadrul 

Masterului de Patrimoniu Mobil și turism 

cultural, organizat de Facultatea de Istorie a  

 

Universității „Alexandru loan Cuza” din Iaşi, 

iar în 2015 a obținut atestatul de expert în 

bunuri arheologice şi istorico-documentare, 

istorie modernă, memorialistică, emis de 

Ministerul Culturii.  Decorat cu medalia 

Meritul Cultural, clasa II, categoria F- 

„Promovarea culturii“, în 2004, Sorin Iftimi 

a fost membru al unor societăți, comisii și 

comitete științifice. Astfel a fost membru al 

Comisiei de Genealogie, Heraldică şi 

Sigilografie a Academiei Române, din 1 iunie 

1993; membru al Biroului Zonal Moldova 

pentru avizare heraldicii teritoriale, din 

februarie 2003; membru fondator al 

Institutului Român de Genealogie şi 

Heraldică „Sever Zotta”, în comisia de 

cenzori din ianuarie 2003;  

Desfășoară o importantă activitate de 

cercetător la Centrul de Istorie şi Civilizaţie 

Europeană Iaşi, din decembrie 2008  
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devenind muzeograf grd. I, la Muzeul de 

Istorie a Moldovei din cadrul Complexului 

Muzeal „Moldova” Iaşi. În anii 2009-2013 a 

predat un curs (la anul I) privitor la 

patrimoniul mobil Masterul ”Patrimoniul 

Mobil şi turism cultural”, organizat de 

Facultatea de Istorie din Cadrul Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.  A obținut 

atestatul de expert (nr. 905 din 26.05.2015) în 

bunuri arheologice și istorico-documentare: 

istorie modernă; memorialistică, emis de 

Ministerul Culturii. Este membru fondator al 

Societăţii de Genealogie și Heraldică „Paul 

Gore” din Republica Moldova, 1999; 

membru fondator al Societăţii Române de 

Vexilologie, București, 1997. De asemenea, 

a fost membru în colegiile de redacţie ale 

unor publicații științifice: „Cercetări istorice” 

(serie nouă), revista Muzeului de Istorie a 

Moldovei Iași, XVI (1997), Buletinul 

Muzeului de Istorie a Moldovei”, Iaşi; 

membru în comitetul de redacție; II-III 

(1996-1997) secretar științific de redacție; 

„Arhivele Moldovei”, revista Arhivelor 

Naţionale Iaşi, II-III (1997-1998); membru în 

secretariatul de redacție; „Arhiva 

Genealogică”, Iași, din 1998, asistent de 

redacție.  

 

S-a impus ca unul dintre cei mai cunoscuți și 

apreciați istorici, cu o activitate științifică 

prolifică, adesea interdisciplinară, dar și de 

valorificare prin expoziții și publicații a 

rezultatelor cercetărilor sale. Este autor, co-

autor sau coordonator a zeci de volume și sute 

de articole științifice. Un om cu o erudiţie și 

o pasiune pentru adevărul istoric cu adevărat 

excepționale. 

Drum lin ȋn lumină ȋntr-o lume mai bună, 

Sorin Iftimi! 
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VECHI TURNURI ALE 

IAŞILOR - Sorin Iftimi 

O aminitire - Turnul Trei 

Ierarhilor 

Mănăstirea Trei Ierarhii, ctitoria lui Vasile 

Lupu, închinată chiar de către acesta la 

mănăstirile de la Muntele Athos, avea iniţial 

o incintă fortificată, “cu ziduri dinţate, ca ale 

unei cetăţi” (Evlia Celebi). Principala cale de 

acces în interior era dinspre Uliţa Mare, pe 

sub bolta unui masiv turn din piatră. Acesta 

este unul ansamblului arhitectonic de la Trei 

Ierarhi. El a fost demantelat la 1886, cu 

ocazia lucrărilor de restaurare a bisericii, de 

la sfânşitul secolului XIX. Acest turn, 

construit la 1638, a fost unul dintre cele mai 

remarcabile din capitala Moldovei. 

Acoperişul iniţial era din ţigle. La partea 

superioară era instalat un orologiu, iar sub el 

se afla încăperea care adăpostea cele opt 

clopote ale bisericii. Pentru a ajunge în 

această cameră, trebuia urcată o scară în 

spirală, cu 280 de trepte. Cu pana sa ȋnclinată 

spre fabulos Elvia Celebi scria că în vârful 

turnului este un clopot mare, cât cupola unui 

feredeu turcesc” şi că dangătul său se auzea 

de la distanţă de un conac. Fiind serios afectat 

de un cutremur, turnul a fost refăcut, sau doar 

consolidat, de către egumenii greci ai 

mănăstirii, între anii 1802 şi 1806. După 

mărturia lui C. Negruzzi, la 1845, turnul avea 

deja un stil modern, fiind cel mai înalt din 

oraş. De aceea fusese folosit, până nu demult, 

de pojarnici, pentru priveghere împotriva 

incendiilor. Noua înfăţişare a turnului, după 

1806 şi după marele incendiu din 1827, ne 

este cunoscută din litografiile lui Raffet şi 

Rey: etajul turnului era ornamentat cu pilaştri 

angajaţi, încadrând deschiderea de un stil 

clasic, precum şi stilul acoperişului, ne arată 

influenţa neoclasicismului rusesc, la mare 

modă în epocă. Se păstrează în Iaşi un turn 

foarte asemănător cu cel care străjuia 

odinioară Trei Ierarhi: turnul bisericii 

Frumoasa, de sub dealul Cetăţuiei. Puţine 

lucruri mai vorbesc astăzi despre ceea ce a 

fost vechiul turn al Trisfetitelor. Pisania 

originară (în limba slavă veche), este depusă, 

în prezent, în Sala Gotică a mănăstirii. Ea 

păstrează o remarcabilă stemă a Moldovei, cu 

capul de bour, luna şi soarele, frumos 

sculptate în piatră. În faţa Sălii Gotice sunt 

expuse clopote masive, din bronz, care au 

răsunat cândva în turnul porţii de la Trei 

Ierarhi şi în cel de la Sf. Nicolae-Domnesc. 

Un interes special îl trezeşte ceasornicul 

instalat de Vasile Lupu, la 1640, în acest turn. 

Orologiul a fost cel mai vechi mecanism de 

acest fel din Ţările Române. Diaconul sirian 

Paul de Alep, mânat de curiozitate, a urcat 

până la ceas, lăsându-ne o descriere detaliată 

(1653): “Deasupra porţii este turn pentru 

clopote şi pentru orologiul oraşului, care este 

din fier şi cu roate mari. Clopotele sunt 

atârnate deasupra pe grinzi de lemn. Când 

vine timpul să bată ceasul, o bucată mare de 



 

25 
 

ORIENT  ROMANESC 

lemn iese din arcul turnului, având două 

resorturi prin care se pun în mişcare clopotele 

cele mici, ceea ce se numeşte “larmă ”, pentru 

a atrage atenţia populaţiei că urmează a se 

bate orele. Clopotul, produce un sunet ce se 

aude în tot oraşul”. Din documente se ştie că, 

în veacul al XVII-lea, buna funcţionare a 

orologiului era asigurată de ceasornicari 

străini, precum Jean Pattrou, Jean Viollier, 

Gaspar Caillé.Instalarea unui ceasornic al 

oraşului, la 1640, nu era o simplă podoabă a 

capitalei,o curiozitate intrată ȋn colecţia unui 

principe excentric, ci anunţa un alt ritm a 

vieţii orăşeneşti şi un alt sentiment al 

timpului. Acesta era pulsul epocii moderne, 

timpul burghez, ce se cerea cheltuit cu multă 

parcimonie. Este acel “Times is money” al 

englezilor. Totuşi, drumul nu era făcut încă 

până la capăt: Vasile Lupu reconstruise şi 

Curtea Domnească, din apropiere şi, cu toate 

acestea, nu a aşezat orologiul în turnul Curţii, 

ci în turnul mănăstirii sale. Timpul nu era 

încă pe deplin secularizat, nu aparţinea încă 

Principelui sau orăşenilor, ci rămânea, 

deocamdată, Timpul lui Dumnezeu. 

 

  Turnul Mănăstirii Cetăţuia 

 
Aşezată la sud de Iaşi, pe o înălţime care 

domina Drumul Împărătesc, ce venea dinspre 

Constantinopol, mănăstirea Cetăţuia 

beneficia, în primul rând, de o excelentă 

fortificaţie naturală. Ctitorul, voievodul 

Gheorghe Duca, i-a adăugat o puternică 

incintă, formată din ziduri înalte, de 7 metri 

având grosimea de 1,5 metri. Curtina 

puternică a zidurilor este străbătută pe 

interior, la partea superioară de un rând de 

metereze geminate, care permiteau tragerea 

cu arcuri sau puşti. La acestea se ajungea doar 

pe “drumul de strajă” din lemn, suspendat 

prin console, la o înălţime corespunzătoare. 

Colţurile incintei sunt întărite cu patru turnuri 

rectangulare, prevăzute cu metereze de tip 

arquebuse, rotunde, prevăzute cu o 

deschidere deasupra, pentru ochire. Aceste 

turnuri, mai scunde, aveau la parter creneluri 

speciale pentru tunuri, iar la nivelul superior 

o cameră boltită, de zidărie, pentru puşcaşi. 

Principala intrare în incintă este pe latura 

sudică, prin poarta stră jută de un impunător 

turn-clopotniţă care păstrează înfăţişarea sa 

arhaică, mai bine decât turnul Goliei. 

Deasupra intrării Gheorghe Duca a aşezat o 

pisanie din piatră, având sculptată stema 

Moldovei şi următoarea inscripţie în limba 

slavonă: “Herbul prea luminatului domn Io 

Duca voievod, din mila lui Dumnezeu domn 

al Ţă rii Moldovei, anul 7178 (1670), luna 

iunie 10 ”. Turnul are două etaje situate 

deasupra bolţii de intrare. Accesul la aceste 

încăperi se face doar din interior, pe drumul 

de strajă despre care am vorbit, şi nu de la 

nivelul parterului. O scară de piatră urcă 

direct la etajul superior al turnului, în sala 

clopotelor. De aici o altă scară coboară la 

etajul intermediar, în camera tunurilor, la 

nivelul drumului de strajă.  Această concepţie 

făcea ca ȋncăperea ȋn care se aflau tunurile să 

nu poată fi cucerită de atacatori decât în 

ultimă instanţă, când rezistenţa străjilor din 

sala de sus (a clopotelor) era înfrântă. Pe  
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latura de est a turnului s-a descoperit şi o 

trapă cu o foarte ingenioasă cursă, pregătită 

pentru eventualii atacatori. Dintre turnurile 

Iaşilor abia acesta păstrează toate elementele 

care ne permit să ne facem o idee despre 

valoarea militară a acestora.  În incinta 

mănăstirii, lângă turnul porţii, este expus şi 

astăzi unul din vechile clopote, care a fost 

turnat la Danzig, pe ţărmul Mării Baltice de 

către meşterul Gerhard Bennig. El este 

împodobit cu herbul Moldovei, capul de 

bour, şi are o inscripţie în limba latină: “ 

Anno Domini 1669. Omnis spiritus laudet 

Dominum. Divino auxilo fuit me Gherhardus 

Benninge Ghedane.“ Ceea ce face din 

mănăstirea Cetăţuia un loc unic este faptul că 

aici s-au păstrat, într-o formă nealterată, nu 

doar fortificaţiile sau biserica, ci întreg 

ansamblui arhitectonic al unui complex 

monahal, cuprinzând şi palatul lui Duca vodă 

(cu tainiţele sale), stăreţia, cu “Sala gotică” 

(trapeza) bine conservată, la care se adaugă şi 

o ciudată clădire pătrată, acoperită de o 

cupolă, despre care s-a crezut multă vreme că 

ar fi o baie turcească ( feredeu), dar care s-a 

dovedit a fi bucătăria (cuhnia) mănăstirii. 

                Turnul Goliei 

Legendarul turn, “aproape florentin” – după 

expresia arhitectului G.M. Cantacuzino –, 

având o înălţime de aproape 30 metri, a rămas 

şi astăzi un punct de atracţie deosebit. Până 

nu de mult, orice trecător prin Iaşi simţea că 

nici o vizită ȋn vechea capitală  în faţa 

memoriei dacă nu includea şi o ascensiune în 

acest turn, de unde putea fi admirată 

panorama oraşului. Păstrând proporţiile, era 

ca şi cum ai fi trecut prin Paris fără să fi urcat 

în Turnul Eiffel. Printre vizitatorii celebri se 

numără şi ţarul Rusiei Petru cel Mare, care a 

admirat Iaşii din vârful turnului la 1711, în 

compania principelui Dimitrie Cantemir. 

Numele puţin ciudat al monumentului, care a 

reţinut atenţia istoricilor şi lingviştilor, vine 

de la un personaj cunoscut din cronici şi 

documente: Ioan Golâe, mare logofăt în 

domnia lui Ioan Vodă cel Cumplit (1572-

1574). El a construit pe acest loc o primă 

biserică (1564), aflată pe atunci la marginea 

oraşului Iaşi.Pentru ieşenii de la jumătatea 

veacului al XIX-lea, acest turn era simbolul 

duratei. Urarea “Să tră ieşti cât turnul 

Goliei!”, a fost consemnată şi de Ion Creangă 

în povestea sa despre Ivan Turbincă. Despre 

autor, care în tinereţe a fost diacon, locuind o 

vreme în incinta mănăstirii, s-a scris că 

obişnuia să împuşte ciorile care îşi găsiseră 

adăpost în clopotniţa turnului, tratament cu 

totul discriminatoriu faţă de răsfăţaţii corbi 

din turnul Londrei, de soarta cărora atârna 

perpetuarea dinastiei britanice. Cercetările 

mai noi tind să risipească această legendă, 

considrând-o o calomie la adresa marelui 

scriitor. Impresia de vechime nu este 

ȋntâmplătoare. Pe la 1653 când construcţia 

actualei biserici era ȋn faza finală, un călător  
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străin, sirianul Paul de Alep, 

observa:“clopotniţa (turnul) este foarte mare 

şi veche… nu are pereche în toate aceste ţări 

prin înălţime, lărgime şi frumuseţe”. Plecând 

de la asemănările stilistice cu turnul 

mănăstirii Dragomirna, s-a avansat ideea că 

ele au fost construite cam în aceeaşi perioadă, 

la începutul secolului al XVII-lea, odată cu 

zidul de incintă. S-a presupus, de asemenea, 

că turnul a putut fi construit de către Ana 

Golăeasa, văduva logofătului, înainte de a 

închina mănăstirea la Muntele Athos, la 

Vatoped (1604). 

Turnul Goliei are o secţiune pătrată (5,5 x 5,5 

m), iar înălţimea iniţială era de 88 palme 

domneşti, adică aproape 25 m. La 1854, 

egumenul grec Meletie a găsit de cuviinţă să 

mărească înălţimea turnului, adăugându-i 

încă 16 metri de zidărie, şi două cupole 

suprapuse, în stil baroc, ce totalizau 9,5 metri. 

Astfel, înălţimea întregului edificiu a ajuns la 

aproape 50 de metri, ceea ce era absolut 

impresionant pentru acea epocă. Cupola 

superioară era prevăzută cu un balcon cu 

deschidere pe toate direcţiile, care a servit ca 

punct de supraveghere pentru pompierii 

acelei epoci. Construcţia nu a putut suporta 

noua greutate care i-a fost adăugată, astfel 

încât a apărut o fisură foarte gravă, pe 

verticată, care o punea în pericol întreg 

edificiul. La 1891 se propusese oficial 

demolarea sa în totalitate. Cel care a salvat 

monumentul a fost arhitectul N. Gabrielescu, 

cel care a găsit soluţia optimă de consolidare 

şi s-a luptat pentru transpunerea ei în practică. 

La 1899 s-a decis restaurarea monumentului, 

renunţându-se la partea adăugată de Meletie. 

În loc să se aşeze un acoperiş imediat peste 

încăperea clopotelor, s-a zidit pe cornişă un 

etaj scund, cuprinzând o galerie în arcade, 

câte cinci arcade pe fiecare latură, 

construindu-se deasupra o platformă 

descoperită protejată de balustradă, formând 

un coronament al întregului edificiu. Tot la 

această restaurare, de la 1900, s-a adăugat 

turnului şi scările ce urcă în spirală, printr-o 

zidire cilindrică, din cărămidă, adosată vechii 

construcţii. După 1921 în turn erau adăpostite 

obictele şi documentele vechi, care au mai 

supravieţuit din extraordinara colecţie a lui 

Virgil Hălăceanu, inginerul oraşului Iaşi 

(constructorul monumentalelor scări de la 

Râpa Galbenă), cel care intenţiona să pună 

bazele unui mare muzeu. Ele aveau să intre 

apoi în colecţiile Muzeului Municipal, care a 

funcţionat tot în incinta mănăstirii. Astăzi 

turnul a devenit sediul postului de radio 

“Trinitas”, al Mitropoliei Moldovei. 
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Din lumea fascinantă a cărţilor 

vechi, comori oferite de  

Dr. ELENA CHIABURU  

  Bibliotecar-şef al Facultăţii de 

Economie şi Administrarea 

Afacerilor din cadrul Universităţii 

Al. I.Cuza Iaşi 

 

 

 

 

Cu ce se ocupau marile spirite „în 

zilele necazurilor și ale risipirii 

neamului” nostru în urmă cu 

aproape 200 de ani 

„S-au tălmăcit pre seraca limba romano-

dachicească sau moldovenească de smeritul 

V(eniamin) C(ostachi) M(itropolitul) 

M(oldovei) în anul 1822, începîndu-să 

tălmăcirea în 26 feur(ar), și D(u)m(ne)zeu 

ajutînd, s-au sfîrșit mart(ie) 29, în zilele 

necazurilor și ale răsăpirii neamului 

Moldovlahicesc, în Basarabie, ținut 

Hotinului, în satul Colincăuții”.  

(În timpul tulburărilor provocate de așa-

numita mișcare eteristă în Moldova începută 

în 1821, Mitropolitul Moldovei s-a refugiat 

peste Prut, în satul Colincăuți din ținutul 

Hotinului. Acolo a tradus lucrarea faimosului 

teologului grec Evghenie Vulgaris: Funie sau 

frânghie întreită; o carte de aproape 340 de 

pagini, într-o lună, în condiții de refugiu! O 

va tipări în 1831 la Iași. Plecînd de la 

Colincăuți, Mitropolitul s-a mai oprit o vreme 

în satul Bosanci lângă Suceava, înainte de a 

putea reveni în Iași. Și acolo cărțile i-au fost 

sprijin: a tradus Istoria Noului Testament, pe 

care o va tipări în 1824).  

Spirit luminat, traducător, îndrumător al 

şcolilor din țară, Veniamin Costachi a fost 

călugărit la Huşi de un alt mare mitropolit: 

Iacob Stamati (1783 - 1784). A fost pe rînd: 

mare eclesiarh al catedralei mitropolitane din 

Iași (1788); arhimandrit şi egumen la 

mănăstirea Sf. Spiridon din Iaşi (1789); 

Episcop la Huşi din 1792 și pînă în 1796 cînd  
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a trecut în scaunul episcopal de la Roman, 

apoi Mitropolit al Moldovei (ales 18 mart. 

1803). Din cauza împrejurărilor politice a 

fost nevoit să se retragă din scaun între 20 

februarie 1808 şi octombrie 1812 (cînd a fost 

demis de autoritățile militare ruse de ocupație 

înlocuit cu Gavriil Bodoni) şi între 

septembrie 1821 – ianuarie / februarie 1823 

(din cauza tulburărilor eteriste). Retras 

definitiv la 18 ianuarie 1842, s-a stabilit 

pentru restul vieţii la mănăstirea Slatina. A 

fost una din marile personalități ale timpului 

său, îndrumînd întreaga activitate editorială 

şi şcolară din Moldova prin tipografia 

mitropolitană din Iaşi şi în cea înfiinţată de 

dînsul la mănăstirea Neamţ (1807). În timpul 

păstoriei sale s-au tipărit aproximativ 130 de 

cărţi, multe din ele traduse de el însuşi din 

literatura greacă; alte cîteva au fost editate 

postum ori au rămas în manuscris. S-a 

implicat foarte mult în organizarea 

învăţămîntuIui românesc de toate gradele în 

Moldova, unde a înfiinţat cîteva școli 

devenite de mare prestigiu: Seminarul de la 

Socola (în anul 1803, numit mai tîrziu 

Seminarul Veniamin); două şcoli pentru 

călugăriţe şi fete în mănăstirea Agapia (tot în 

anul 1803); școala de cantori bisericeşti din 

Iaşi (1805); școala „începătoare" de la Sf.Trei 

lerarhi (1824). La Iaşi a contribuit la 

înființarea Școlii normale cu 2 ani și 

Gimnaziului (Gimnazia Vasiliană) cu 4 ani 

de studii (1828, ambele în mănăstirea Sf. Trei 

lerarhi), a Academiei numită Mihăileană (în 

1834), cu o facultate de filosofie, una 

facultate juridică şi cursuri „extraordinare" 

de inginerie, agronomie, arte frumoase și 

filologie, laboratoare, muzeu de ştiinţe 

naturale, bibliotecă, cu profesori recrutaţi 

dintre foştii bursieri ai mitropolitului ori 

dintre cărturarii transilvăneni și bănăţeni 

sosiți la Iași. Începînd din anul 1832 

mitropolitul Veniamin s-a preocupat de 

deschiderea „şcolilor ţinutale" în marile oraşe 

Moldovei, a primei şcoli publice pentru fetele 

orăşenilor din Iaşi (în 1934), a primei școli de 

„arte și meșteșuguri" (1841) și a unei serii de 

şcoli săteşti.  

De asemenea, a trimis numeroşi tineri la 

studii în străinătate: Gh. Asachi (la Viena și 

Roma), Gheorghe Săulescu (în insula Chios 

și la Cernăuţi), Filaret Scriban (la Kiev) ș. a. 

Mare patriot, a fost locţiitor de domn 

(caimacam) cîte o scurtă perioadă în anii 

1807 și 1821, preşedinte de drept al 

Divanului ţării și apoi al Adunării obşteşti 

instituită prin Regulamentul Organic, 

spunîndu-şi cuvîntul în cele mai importante 

probleme ale vieţii de stat. Dintr-un alt punct 
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de vedere, a sprijinit înfiinţarea unui spital și 

a unei farmacii în orașul Roman, a îndrumat 

și ajutat spitalul de la m-rea Sf. Spiridon din 

Iaşi. În timpul păstoriei sale, în anul 1833 s-a 

pus temelia actualei catedrale mitropolitane 

din Iaşi (lucrările fiind întrerupte în 1842 și 

reluate în 1880 pînă în 1887). A acordat 

multe ajutoare unor mănăstiri (Neamţ, 

Agapia, Slatina, Cocoş, Sf. loan din 

Suceava), unor biserici de mir, Patriarhiei 

ecumenice, unor biserici greceşti. Toate 

bunurile sale și le-a lăsat prin testament în 

scopuri social-umanitare. Era atît de iubit și 

de prețuit de contemporani încît încă din 

timpul vieții i s-a spus: „Sfîntul Moldovei”. 

      CAZANIA  LUI  VARLAAM 

În 1943 s-au împlinit 300 de ani de la apariția 

primei cărți tipărite în Țara Moldovei, așa-

numita „Cazanie a lui Varlaam”. Pentru a 

sublinia întîmplarea chiar și într-un moment 

cumplit pentru România, ruptă în bucăți și 

aflată în război, preotul catedralei ortodoxe 

din Cluj, Florea Mureșanu a editat „Cazania 

lui Varlaam. Prezentare în imagini”. 

Referindu-se la moștenirea lăsată de 

mitropolitul Varlaam, cărturarul preot (care 

nu după multă vreme a ajuns în pușcăriile 

comuniste) scria în prefață: „Două sunt 

izvoarele pe care Varlaam și-a sporit belșugul 

puterilor sale întru înfăptuirea celor ce ni le-a 

lăsat moștenire: iubirea de Dumnezeu și 

iubirea de neam. Singure aceste două ținte 

pot să dea vrerilor și strădaniilor noastre tăria 

de a birui orice potrivnicie: Dumnezeu și 

neamul. Cînd ți se pare că nu mai ai nici un 

rost, iubește-l pe Dumnezeu, iubește-ți 

neamul și fă numai ceea această iubire îți 

poruncește. Pentru rest, nu te tulbura. Istoria 

statornică doar pe această temelie se 

zidește”.Îmi pare că se potrivește azi... 
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Despre Cazania lui Varlaam / V(eniamin) 

C(ostachi) M(itropolitul) M(oldovei) 

 

Cîtă frumusețe! Pentru cei care cred că 

sîntem un neam de doi bani, o invitație la 

reflecție: de aici ne tragem, aceștia sînt 

strămoșii noștri. Oameni care se luptau, la 

propriu, pentru o carte. Cazania lui Varlaam 

stă dovadă de 380 de ani de cînd prima ei filă 

a ieșit de sub tiparul de la Iași. 

„Această sfântă carte, Ucitelnă, este a 

noastră, găsită în așravul tătarilor, cându au 

prădat Țara Moldovii până la Siretu cându 

fost neamțu cu cătane în Cetate N(e)amțului, 

la v(ă)liat 7225 ghen(arie) 14 <1717>, fiind 

domnu Mihai Vodă <Racoviță>. Și am dat 

doi lei de-au legat-o, fiindu strîcată de acé 

pradă.  De amu să rămîe la fiii noștri viacinică 

pomenirea. Ierei Teodor, Safta i cead ih <și 

fiii lor>“. 

Notă: în timpul războiului turco-austriac 

izbucnit în 1716, armatele împăratului Carol 

al VI-lea de Habsburg au intrat în Țările 

Române să-și extindă stăpânirea. În 

noiembrie 1716 trupele austriece au ocupat 

Bucureștiul și l-au dus ca prizonier la Sibiu 

pe însuși domnul Țării Românești, Nicolae 

Mavrocordat. O soartă asemănătoare se 

pregătea și pentru domnul Țării Moldovei, 

Mihai Racoviță. Austriecii și cătanele ungu-

rești au pătruns în Moldova pe la Cașin, 

ocupînd și Cetatea Neamțului.  

Țara a fost jefuită cumplit. Un detașament 

condus de căpitanul Francois (Ferentz) Ernau 

a ajuns pînă la Iași, unde domnul, avînd în 

ajutor și pe tătarii trimiși de sultan, i-a înfrînt. 

Căpitanul și trupa au fost uciși iar pe 

mormîntul lor colectiv s-a construit așa 

numita "Cruce a lui Ferenț", în tîrgușorul (azi 

cartierul) Nicolinei. Cărțile erau o pradă de 

război foarte căutată, pentru că, scumpe și 

valoroase fiind, aproape întotdeauna românii 

le răscumpărau de la invadatori (însemnările 

care atestă asta sunt numeroase). Importanța 

cărților noastre vechi este similară cu cea a 

artifactelor arheologice! Doar că am cam 

uitat... Crucea lui Ferenț, construită din 

piatră, a fost deteriorată / și-a pierdut un braț 

/ a fost refăcută etc... Cartea, de fragilă hîrtie, 

încă este. 
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Bibliofilie: inițiale evidențiate, inițiale 

ornate, inițiale istoriate. 

 

Prima ediție a cărții lui N. A. Bogdan, Orașul 

Iași, apărută în anul 1904, a fost împodobită 

în acest fel. Inițialele evidențiate, așa cum le 

arată și numele, ies în evidență fiind 

înconjurate de arabescuri și mai mari decît 

literele de rînd (vezi "P", din capitolul 

Primăria...). Inițialele ornate sunt mai 

complexe, alcătuite din elemente vegetale, 

florale, păsări, animale etc. din înlănțuirea 

cărora rezultă litera de tipar, cu o înălțime 

mai mare decît rîndul. Iată: inițiala "O" - 

decorată cu o albină pe flori; "D" - (din 

capitolul Curtea Domnească), Caduceul lui 

Mercur (doi șerpi încolăciți pe un toiag 

înaripat); "A" - (din capitolul Așezăminte) o 

pasăre în cuib, îmi pare; un "I" este alcătuit  

 

dintr-un personaj mitologic. Inițialele 

istoriate sunt cele a căror formă este inspirată 

din - sau ilustrează - subiectul cărții. Iată: 

"M" - din capitolul "Mahalale..." este ilustrat 

cu o clădire de pe Aleea Copou de astăzi, 

cred; "L"-ul din capitolul "Călători străini 

despre Iași", înfățișează un drum de țară 

(călătorului stîndu-i bine cu drumul, iar cel 

din capitolul despre Lipoveni încadrează 

imaginea Bisericii Lipovenești; "I"-ul dă 

panorama Iașilor; "N" - conține Biserica Trei 

Ierarhi; "B" - din capitolul Mănăstiri și 

Biserici... are clopotnița Trei Ierarhilor, care 

astăzi nu mai există, iar "C" de la începutul 

paginilor despre Capitală - Palatul 

Universitar din Copou. Mai mare dragul să 

citești o carte! 

Elena Chiaburu 

 



 

33 
 

ORIENT  ROMANESC 

România - Liban 

București, „Micul Paris” şi Beirut, „Parisul Orientului” 

 Un „cuplu” care de 56 de ani dă dovadă de solidaritate, prietenie şi 

respect reciproc 

 

Relaţiile româno-libaneze au evoluat foarte mult, s-au dezvoltat considerabil mai ales după anul 

1989. Schimburile de vizite oficiale s-au multiplicat, inclusiv la cel mai înalt nivel, fapt care a 

permis să se pună bazele unui solid parteneriat politic, economic şi cultural între cele două ţări. 

România este a doua piaţă ca mărime din Europa de Est (după Polonia), iar identitatea sa 

competitivă este formată din regiuni de dezvoltare: Bucureşti, sudul ţării şi vestul ţării care sunt 

cele mai potente astfel de regiuni. Există numeroase colaborări economice, în domenii extinse. 

Libanul se bucură de un număr mare de oameni de afaceri, iar dintre cei care şi-au extins afacerile 

în România, mulţi sunt mândri de colaborările întreprinse aici. 

ORIENT ROMÂNESC vă prezintă unul dintre oamenii de afaceri de succes din România, de 

origine libaneză, patronul grupului hotelier Phoenicia din București, hotelurilor Amfiteatru, 

Panoramic, Belvedere, Majestic, Perla și Forum, de pe litoral şi preşedintele Federaţiei 

Patronatelor din Turism – Dr. Mohammad Murad. 
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                           PORTRET – Dr. Mohammad MURAD  

 

   În industria hotelieră românească şi ȋn lumea afacerilor din România, numele doctorului 

Muhammad Murad este arhicunoscut. Un om de afaceri apreciat şi respectat pentru seriozitatea sa 

dar şi pentru pasiunea pentru oameni, un om supradotat şi ȋn acelaşi timp foarte discret.  

   Ȋntâlnirea cu doctorul Mohammad Murad a fost un dar, o bucurie. Pune pasiune ȋn tot ce face. 

L-am găsit cu greu, ȋntre două ȋntâlniri, mereu este plecat pentru supravegherea proiectelor ȋn 

lucru. Ȋnsă, ȋn relaţia cu oamenii caută mereu cuvântul sub semnul unui ideal care ţine de umanism, 

de frumos şi de spiritul critic. Un om foarte muncitor, cald şi creativ. Mă uitam cu admiraţie şi 

vedeam în el o dorinţă foarte mare de a aduce schimbare în mediul de lucru, în oameni.  Pasiunea 

pe care o pune în tot ceea ce face se regăseşte şi în sclipirea privirii. A înţeles nevoia oamenilor de 

a lucra în medii care le pun în valoare potenţialul, că dincolo de targeturi şi deadline-uri, este 

important să fii om printre oameni. Povestea lui este despre schimbare, din interior în afară şi 

despre a face o diferenţă.  

   Pe tot parcursul unei discuții rămâi surprins de naturalețea cu care îți poate explica conceptele 

unei afaceri complicate, făcând comparații simple. 

   Despre Libanul natal, spune deseori că este locul traversat de axa de simetrie a lumii. Acolo ȋi 

sunt originile, ȋntr-o ţară la malul Mediteranei, cunoscută pentru deschiderea ei la diversitatea 
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culturală. O ţară care prin poziție, istorie, geografie şi compoziție, este diferită de celelalte şi 

reprezintă un punct de întâlnire între mai multe civilizații și culturi, o țară deschisă în același timp 

spre est și vest. Tot din pasiunea şi iubirea pentru oameni, a venit ȋn România pentru a urma 

cursurile Universităţii de Medicină şi Farmacie, mai ȋntâi la Iaşi, apoi la Bucureşti unde a făcut şi 

specialitatea. Apoi a intrat ȋn mediul afacerilor pe care le conduce cu seriozitate şi corectitudine. 

România reprezintă ţara sa de suflet, ţara unde s-au născut şi au crescut copiii săi. Nici succesul și 

nici cariera pe care le are astăzi în spate, nu i-au schimbat cu nimic atitudinea sa jovială, 

dezinvoltura și seninătatea. Este unul dintre puținii oameni pe care îi cunosc care și-au păstrat 

autenticitatea în notorietate, normalitatea și mai ales modestia - o modestie nealterată de succesul 

recunoscut de toţi.  

   Pentru doctorul Mohammad Murad, modestia ȋnseamnă decență, cu bunul-simț al omului care 

stă pe picioarele lui și cu amîndouă picioarele pe pămînt. Un om puternic care are încredere în 

forțele proprii care nu simte nevoia și nici impulsul de a le exhiba. Un om autentic care nu are 

nevoie să demonstreze, un om liniștit, care acționează cu forță şi ȋnţelepciune pe toate fronturile, 

care demonstreză trei mari calităţi: integritate, inteligență și energie.  

   Apoi, latura sa creativă este permanent activă, şi fiecare detaliu organizatoric reprezintă, de fapt, 

o piesă de puzzle pe care el o pune la locul potrivit, în momentul potrivit. Mohammad Murad este 

o persoana empatică, poate identifica uşor emoţiile celorlalţi. Oamenii empatici văd dincolo de 

“măşti” cu uşurinţă. Solidaritate, oportunitate, comunicare, implicare, administrare sunt devizele 

sale.  

   Este omul care îmbină performanța economică cu impactul social, având ca obiectiv 

consolidarea coeziunii economice şi sociale, ocuparea forţei de muncă, dar şi dezvoltarea 

serviciilor sociale. A lansat un proiect inedit, “Atelierul de afaceri”, care ȋşi propune pentru 

început, finanţarea a 15 proiecte. Acest atelier se adresează tinerilor şi tuturor celor care au 

iniţiativă şi creativitate pentru a devni antrepenori. Este convins că fiecare investitor din România 

are o datorie morală faţă de tânăra generaţie, “să punem la dispoziția acestora experiența noastră 

și chiar resursele financiare”, a declarat Dr. Mohammad Murad. 

        Phoenicia Grand Hotel – Bucureşti                                      Hotel LIDO by Phoenicia - Bucureşti 
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   Succesul în lumea afacerilor este condiționat de mulți factori care se referă cel mai adesea la 

antreprenor. Ca om de afaceri sau lider de afaceri, fiecare calitate reflectă dinamism și 

ambiție. Toate, împreună, aduc o mai mare conștientizare a mărcii afacerii pe care o conduci. Sunt 

subiecte pe care vrea să le propună spre dezbare tinerilor antrepenori. 

   Harul şi vocatia ajută ȋn orice profesie să faci ceea ce trebuie şi cum trebuie. Ȋnainte de a fi om 

de afaceri, Mohammad Murad este medic şi a ştiut că medicina este o vocație care presupune mult 

efort. De aici a ȋnvăţat că orice faci ȋn viaţă trebuie făcut la cele mai înalte standarde, deseori făcând 

sacrificii personale mari dar, când lumea din jurul tău este mulțumită, este o realizare inegalabilă 

şi merită tot efortul depus.  

   Pentru omul Mohammad Murad, disponibilitatea de a fi alături de oameni ȋn construcţia oricărui 

proiect, este un element constitutiv al identităţii şi sensului.  Nu poţi cunoaște sau transforma 

realitatea dacă nu există voință de a face acest lucru. Conform anumitor tradiții sociologice și 

psihologice ale gândirii, ceea ce transformă realitatea este acțiunea umană și nu ideile pe care le 

avem despre ea sau interpretările pe care le avem despre ea. Fără acțiune nu există o adevărată 

transformare. Este conştient că acțiunea umană nu numai că transformă realitatea, ci se află și la 

originea conștientizării pe care o avem despre această realitate. Sunt transformări care au un sens 

definit și precis.  

   Acestea sunt produsul „voinței de a fi” a fiecăruia dintre noi. Înțelesul se găsește atât în 

transformarea în sine, cât și în realitatea transformată. Să recunoască forța ideilor şi a imaginației 

Nu este posibil să construim un proiect social dacă nu am configurat anterior un viitor. Iar faptele 

şi raționamentul trebuie să fie corecte. Este cunoscut ca fiind o persoană cu o mare capacitate de 

adaptabilitate. Pragmatic, disciplinat şi riguros, este omul care are excelente calități interpersonale 

și pedagogice. Un om versatil, care poate îndeplini funcții dincolo de prerogativele sale şi care se 

află ȋn contact permanent cu departamentul de resurse umane. 

        Phoenicia Holiday Resort – Mamaia                           Phoenicia Luxury Resort - Mamaia 
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   Este mereu aproape de tineri insuflându-le dorinţa de a construi o societate dinamică și în 

evoluție, bazată pe respectul pentru oameni, cultură și mediu. Crede ȋn valorile humane, ȋn tot ce 

ȋţi dă o stare de spirit, o identitate. 

   De anul trecut, trăim o situaţie deosebită, care a bulversat ȋntreaga lume la toate nivelurile. Nu a 

disperat, din contra, aşa s-a născut Phoenicia Lions' Food care a surprins clienţii cu o ofertă unică, 

transportul comenzilor fiind făcut chiar la distanţe de 150 de Km. cu elicopterul. De asemenea 

serviciul asigură şi meniuri speciale, create ȋn parteneriat cu o clinică medicală, pentru diverse 

tipuri de afecțiuni, renale, hepatice sau diabet. Deviza sa a fost - mai aproape de oameni.  

   A fost capabil să transforme situațiile dificile în binecuvântări, pentru că tot ce ȋşi propune devine 

performanţă. Tot acum s-a născut şi un proiect nou, foarte frumos, care aduce ȋn prim plan viaţa 

autentică românească, satul românesc tipic din anii1800, ȋn Valea Prahovei, un proiect turistic cu 

500 de locuri de cazare, o fermă proprie şi o zonă de sport. Un proiect care păstrează sâmburele 

adânc al miezului românesc, care ne vorbeşte despre viaţa şi puterea omului de a respecta 

obiceiurile neamului şi de a trăi în acest veac grăbit bucuriile naturale ale pământului. 

   Pentru că Mohammad Murad este conştient, avem nevoie de recuperarea adevăratelor valori 

naţionale, universale, iar satul românesc este acest păstrător al culturii şi sacralităţii mentalităţilor 

străbune. Prin dinamica faptei, cu inspiraţie literară şi artistică, proiectul este o rechemare la 

aprofundarea şi valorificarea valorilor satului românesc adevărat. Un mic sat pierdut ȋn parfumul, 

culoarea, mirosul şi poezia românească. Acest complex va atrage la rândul său, oameni frumoşi, 

sufletişti, interesanţi, curioşi, pasionaţi, determinaţi şi nu ȋn ultimul rând pregătiţi pentru a discuta 

inteligent despre valori, corectitudine, respect, natură, tradiţii, obiceiuri şi cultură românească. 

                                        Complexul Amfiteatru-Panoramic-Belvedere - OLIMP 
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Focus pe dimensiunea umană ȋn cadrul companiei - Acest om este coloana vertebrală a 

grupului. Nu este genul care dă conferințe de presă la fiecare cinci minute. Preferă să meargă mai 

departe și să crescă în umbră, oferind cel mai bun serviciu pentru clienții companiei. Şi a reușit 

perfect.  Creativitatea oamenilor se manifestă prin capacitatea de a se exprima pe diferite planuri, 

în diferite domenii şi în moduri foarte diverse. Astăzi am ȋntâlnit un om de afaceri pe toate 

fronturile, o persoană vulcanică, a cărei ambiție, energie și entuziasm poate fi o sursă de inspirație 

pentru noi toţi. 

   Un om care crede că a avea un set de valori este o modalitate puternică de a sublinia felul în care 

se lucrează ȋntr-o companie. Astfel aceasta devine o companie cu un mod de acţiune integrat şi 

conectat, capabilă să valorifice în întregime strategia, capitalul, dimensiunea, talentul şi cultura 

pentru a crea un avantaj competitiv. Valorile reprezintă fundamentul standardelor Phoenicia 

Group. Aici se vorbeşte de curaj, responsabilitate, dezvoltare, spirit de echipă. 

   Curajul de aţi propune țeluri ambițioase, impunerea un ritm accelerat, luând deciziile necesare 

chiar și atunci când este dificil și vorbind deschis, atunci când este o oportunitate de îmbunătățire. 

Responsabilitatea, care înseamnă asumare şi prioritatea muncii. Dezvoltarea care ne încurajează 

să fim deschiși la contribuții din exterior și să învățăm de la ceilalți, să cerem și să oferim feedback, 

astfel încât să putem crește în permanență ca persoane, ca echipă și ca organizație.  

   Apoi spiritul de echipă care înseamnă colaborare pentru a atinge obiectivele propuse. Inovarea, 

performanța și ȋncrederea, încurajând diversitatea în gândire, fiind surse de inspirație caracteristice 

la grupul Phoenicia care a creat o cultură în care oamenii își pot atinge potențialul maxim. 

   Pornind de la una dintre legile nescrise ale succesului care spune ”Să fii recunoscător pentru 

lucrurile care te fac să te simţi bine, lucrurile care îţi aduc mulţumire în viaţă”, mi-am provocat 

interlocutorul, la sfârşitul ȋntâlnirii, la un exerciţiu simplu: numiţi câteva lucruri care vă aduc 

mulţumire în viată şi pentru care vă simţiţi recunoscător.  

   Mohammad Murad este recunoscător familiei minunate pe care o are, recunoscător pentru 

curajul de a schimba lucrurile, de a contribui la schimbările din jurul său.  

   Sper că am reuşit să vă ofer o viziune globală a omului Mohammad Murad şi a muncii sale în 

cadrul structurii pe care a creat-o şi a cărui crez în viața este - pasiunea și munca.  

 

Anca Cheaito - ORIENT ROMÂNESC 
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   Hamid Nicola Katrib - arhitectul - artist, povestitor al universului 

Creația artistică fără constrângere 

  
"Sufletul artistului, dacă trăiește cu adevărat, nu are nevoie să fie susținut de gânduri și teorii 

raționale. Găsește de la sine ceva de spus." - Kandinsky 

 

Opera pictată a lui Hamid Katrib se impune atât prin singularitatea sa, cât și prin rezonanța cu 

timpul său. 

Hamid Nicola Katrib s-a născut în 1982 la Bacău.  Provine dintr-o familie mixtă, tatăl său este 

libanez, iar mama sa româncă. A beneficiat de o educaţie bilingvă, ȋmbogăţit de contactul direct 

cu două culturi. Anii formării, i-a petrecut în Liban, alături de familie, unde a studiat la Collège 

Notre-Dame du Balamand, absolvind apoi Facultatea de Arhitectură de interior din cadrul 

Académie Libanaise des Beaux-Arts din Beirut. În 2006, a luat parte la un proiect artistic umanitar 

care a presupus imortalizarea în pictură a ruinelor unui cartier libanez distrus de bombardamente, 

lucrările rezultate fiind expuse itinerant în țările arabe și în America Latină, în scopul strângerii de 

fonduri pentru reconstrucția zonei afectate. Ca arhitect în Liban, Hamid Nicola Katrib s-a ocupat 

de proiecte de amenajare, inclusiv palate sau case de vacanţă din Arabia Saudită, Iordania şi Qatar. 

Revenit în 2007 în România, Hamid Nicola Katrib şi-a deschis propriul birou de arhitectură şi 
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design interior. Este un om multitalentat, foarte 

ambiţios, care surprinde prin creativitate dar şi 

prin seriozitate.  Astăzi este un nume foarte 

cunoscut atât ȋn România cât şi ȋn străinătate. 

La ȋnceput a făcut design interior, mai întâi ca 

angajat pentru o firmă de construcţii şi amenajări 

interioare, apoi a deschis un birou de arhitectură şi 

design. Una dintre cele mai cunoscute intervenţii 

a fost reamenajarea lanţului Spring Time. Hamid 

s-a implicat în renovarea restaurantului din 

Victoria, a celui din Floreasca şi designul spaţiilor 

Spring-Time din mall-urile bucureştene.  

Dintre cele mai cunoscute amenajări ale sale din 

Bucureşti sunt şi magazinul de bijuterii Belgravo 

de pe Calea Victoriei şi restaurantul cu specific 

libanez, Grenadine, din spatele blocului Eva. 

Dincolo de faptul că se înscrie adesea într-o 

dinamică colaborativă, practica personală a 

arhitectului are o dimensiune transdisciplinară 

intrinsecă care îl duce de la o activitate pur 

arhitecturală la o practică plastică a arhitecturii.  

Dar Hamid Nicola Katrib este şi pictor,ȋn plus, vei 

fi imediat sedus de opera sa.  Și mai ales prin 

puterea compoziției sale și lumea sa de vis. 

Picturile semnate Hamid Nicola Katrib  le-aş 

recunoaşte dintr-o mie.  Lucrările sale se impun 

atât prin singularitatea lor, cât și prin rezonanța cu 

timpul prezent. 

„ Pentru mine pictura înseamnă detaşare, o ieşire 

din spaţiul cotidian. Fiecare tablou are o poveste 

spusă de personajul principal al acesteia, personaj 

care reflectă starea mea din momentul în care i-am 

dat formă şi culoare. Admir lucrările Şcolii 

Flamande din secolul al XVII–lea. De aici şi 

pasiunea pentru natură statică şi interesul pentru 

detaliile constând în elemente mici care dau viaţă 

picturilor”, spune Hamid Nicola Katrib 
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Lucrările sale te duc în inima procesului creativ, unde ideile, amintirile, evenimentele, sunt țesute 

și intersectate unde se dezvoltă o întreagă strategie care amintește de cea a jocului de șah. 

Reprezentarea obiectului neînsuflețit devine autonomă și constituie un gen de sine stătător, cel 

al naturii moarte, care se va canoniza apoi ca o pictură a obiectelor care pozează, parcă suspendate 

în timp, aranjate de mâna artistului şi par să blocheze privitorul într-o lumea transparentă, tăcută a 

lucrurilor. Natura moartă, prezintă un repertoriu inepuizabil de forme, culori și lumini, domeniul 

preferat al creației sale picturale.   Formele geometrice rezonează cu umbrele și luminile spațiului. 

Pictorul gândește în forme și culori, un alt mod de exprimare poetică a realității.  

Universul său este cusut cu muzică, pictură și poezie cu o mie de miriade de nuanțe și armonii. O 

muzică   interioară care   își transformă toate notele și versurile în note de culoare. Din aceste culori 

izvorăște o lumină transcendentă la care se opune o structurare, o simetrie a liniilor. Compoziția 

pânzei se naște dintr-o culoare, apoi două, apoi trei, iar când încep să dialogheze între ele și să 

răspundă reciproc, compoziția prinde contur. Mintea pare să se învârte și să rătăcească într-o lume 

utopică, transparentă, la marginea realității. Artistul se implică în pânza lui, o trăiește în culoare, 

melodie şi lumina care se strecoară pe furiș în pânze. Pentru Hamid Nicola Katrib pictura este ca 

un portativ cromatic ȋn care modelează lumina şi umbra, forma şi culoarea, o exteriorizare a 

personalităţii sale. 

Stilul său s-a născut prin muncă, exerciţii, 

experimente, iar  astăzi este de neconceput să fii  

artist contemporan fără a trece prin problema 

conceptului. O lucrare unică este ”The End” 

unde artistul va împărtăși una dintre viziunile 

sale asupra artei într-un cadru deosebit, 

respectiv într-o fabrică părăsită din Bucureşti. În 

cadrul acestui vernisaj, numit Big Bang şi care a 

avut loc la data de 7 iunie 2018, a prezentat 11 

tablouri suprarealiste, alături de  lucrarea „The 

End”. Un ansamblu compusă din sute de pahare 

din sticlă, realizate după imaginația artistului, cu 

o înălțime de aproximativ 3 metri, montate și 

construite într-un echilibru fragil, dar 

spectaculos. Deasupra instalației a tronat un 

ceas metalic, auriu, în stil baroc, pentru a 

sublinia faptul că nu știm niciodată când va fi 

acel moment decisiv, al Big Bang-ului. 

(Artistul a creat şi un tablou, interpretarea 

acestuia o face chiar pictorul, - prezenţa ceasului 

pentru a sublinia faptul că nu știm niciodată 

când va fi acel moment decisiv, al Big Bang-
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ului, că timpul este efemer, iar prezenţa unei 

păsări, care va rămâne singură, reprezintă 

martorul și povestitorul vieții noastre, al 

bucuriilor, durerilor, mirărilor şi temerilor din 

viaţa noastră).  

Punctul culminant al serii a fost momentul „BIG 

BANG”, moment în care invitații au asistat la 

momentul distrugerii acestui ansamblu în mii de 

bucăţi. Poate este şi un mesaj, un ȋndemn că avem 

nevoie de conectare cu tot ce ȋnseamnă frumos ȋn 

viaţa noastră, cu ceea ce ne aduce ȋncântare şi 

bucurie, pentru că totul poate fi distrus ȋntr-o 

clipă şi nu suntem stăpânii acelei clipe. Prinse în 

aceast ansamblu, obiectele au capătat o forță care 

nu este nici gravitație, nici fugă. Totul la ȋnceput 

poate fi văzut, admirat, studiat, organizat 

milimetric, un ansamblu care multiplică 

perspectivele  şi tensiunile.  

Dar la un moment dat dintr-o singură mişcare, 

devine diferit, haos, distrugere. Departe de 

jocurile optice, aici lucrează o anumită 

conștientizare a lumii: mărunțită, transportată, 

periculoasă. Moștenitorul dezamăgit al unei 

căutări a sublimului, a conștiinței rătăcitoare a 

unei lumi în care călătoria adevărată este 

imposibilă.  

Ce imagine să creez din călătoria prin această 

lume? Răspunsul lui Hamid Nicola Katrib la 

această întrebare nu oferă nici pământ, nici cer, 

nici linie de orizont. Nici o ființă umană: și totuși 

o planetă, în abstractizarea ei. Arta sa a construit 

şi a inventat noi limbaje. Lucrarea sa reprezintă 

un vector pentru o reȋnnoire a expresiei artistice. 

Folosind obircte cotidiene şi familiare, aranjate 

ȋntr-un echilibru tulburător, aparent forme simple 

dar cu o conotaţie puternică. Parcă este subminată 

noţiunea de armonie, împotriva a ceea ce s-ar 

numi „gândul unic”, relaţie dintre cuvânt, 
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imagine, materie, relaţie dintre valori adevărate 

şi false, nimeni nu are cheile descifrării unui 

principiu codificat parcă, în mod deliberat.   

O întreagă rețea de semnificații care ne cheamă 

mai presus de toate să ne întrebăm despre 

semnificația artei şi filosofia vieţii. 

Artistul a creat noi definiții / metode de a 

explora diferite relații dintre componentele 

operei sale, aduce în joc o relație unică cu 

spaţiul care nu exista cu adevărat până în 

momentul realizării sale concrete. Ceea ce a 

permis recreerea suportului, forma, formatul, 

dimensiunile, culoarea, lumina, suspendarea şi 

simbolismul. Artistul devine un interpret care ia 

parte la interpretarea unei opere – așa cum 

muzicianul interpretează o partitură – punând 

astfel la îndoială statutul operei de artă, al 

creaţiei ȋn general. Prin The End artistul a scos 

în evidență ceea ce este perfect vizibil, departe 

de a fi rezultatul întâmplării, dar rar privit şi 

analizat ȋn profunzime. Sticla este materialul 

său fetiş pe care-l foloseşte şi ȋn tablouri.  

Această lucrare traduce o revoltă împotriva 

ordinii stabilite, tulburătoare şi enigmatică şi de 

fapt aflată sub tutela unei misterioase energii.  

Ne reaminteşte că orice  creație poate fi reînnoită și liberă, ea are o imagine multiplă, complexă, 

neaşteptată. The End este o lucrare neobișnuită și fascinantă. O călătorie ȋn spaţiu şi ȋn timp, un 

tribut adus creativităţii care combină idei, discipline şi epoci, o poveste fantezistă a universului 

nostru.   Artistul Hamid Nicola Katrib realizează o imagistică structurată pe forme evocatoare, 

atent elaborate, combinaţii alese, codificate metaforic. Idea de structură este omniprezentă iar 

lucrările se disting printr-o unitate compozitională perfectă, concentrată şi densă. 

Lucrările sale sunt diagrame ale emoţiei. Descoperim astfel, o dimensiune inedită, ascunsă în jocul 

dintre vizibil și invizibil, dintre cunoscut și necunoscut, dintre previzibil și imprevizibil. A 

demonstrat că arta și arhitectura sunt strâns legate atunci când arhitectul o cultivă ca atare și o face 

diferită. Hamid Nicola Katrib este artistul a cărui notorietate continuă să crească pentru frumusețea 

și unicitatea operei sale.  

Anca Cheaito – ORIENT ROMÂNESC 
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Ȋn prag de Crăciun un buchet de 

colinde colorate 

Artista KARMEN ZAHARIA 

Într-o lume îngropată sub abundența imaginilor, 

arta cu majuscula A este adesea redusă pentru 

publicul larg la câteva instantanee. În acest 

context, cum să nu rămâi fascinat de magia 

culorilor artistei Karmen Zaharia.  Poetica 

imaginarului lui Karmen Zaharia este în 

conformitate cu dinamica. Verticalitatea 

formelor sunt inscripționate în mijlocul unor 

tonuri luminoase și clare. 

Totul aparține  unui izvor și a unei înfloriri lirice. 

Artista  pictează pentru a stabili în pictura sa 

locul manifestării și realizării, a devenirii. Există 

impulsuri profunde și esențiale capabile să 

producă un potențial real care nu este 

complementar, ci suplimentar față de ceea ce 

știm. Prin urmare, confruntat cu Arta Sacră cu 

care ne-a obişnuit Karmen Zaharia, apare 

această claritate primordială care fascinează și 

uimește prin prospețimea sa emoțională. 

Din multiplicitatea liniilor și culorilor reiese 

dilatarea continuă a unui sens profund, intrinsec 

acestei creații: cea a elevării, a unei lejerități la 

fel de rătăcitoare ca și îndreptată spre o vitalitate. 

Acesta rămâne nucleul care justifică chiar 

motivul muncii. 

Prin diferite modalități de organizare, artista ne 

prezintă diferite relații sau jocuri, dar limbajul 

său rămâne eminent de recunoscut și dezvăluie 

chipul cel mai secret al pictorului. Prin urmare, 

creația sa este bipolară. Pe de o parte, este 

simbolică, deoarece oferă întotdeauna trecerea 

de la o realitate prezentă la o altă realitate care 

depășește prima. Pe de altă parte, este epifanic,  
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deoarece permite să apară ceva din ordinea 

expansiunii. 

Această dinamică plastică și potențialitățile pe 

care le deschide devin răspunsuri aduse  în fața 

temporalității. Rămâne aici într-un timp de 

renaștere, deoarece culorile și formele sunt 

împotriva oricărei forme de degradare. Putem 

vorbi apoi de o anumită pictură vectorială 

algebrică. 

Răspunsurile oferite în spațiul pânzei sunt 

modele de ascensiune, de verticalitate. Ei 

reinventează instanțele de deschidere mai mult 

decât refugii. Și când în unele pânze totul pare să 

vrea să „se întoarcă” într-un mod ciclic, brusc, o 

volută izbucnește.  Aici, de fapt, imaginația 

picturală urmează legi pe care raționalitatea le 

ignoră. De aici și acest pasaj de la real la virtual, 

de la real la posibil. Să rezumăm: coerența 

picturii lui Karmen Zaharia izvorăște din 

convergența liniilor dinamice largi în cadrul 

cărora ajung să înregistreze cele mai proaspete și 

subtile culori ale unui loc nespus al deschiderii în 

fiorul unui pasaj. 

Eternitatea devine atunci timpul de așteptare în 

aval de timp ca și cum s-ar putea citi o lume cu 

ecouri puternice. Formele și culorile conduc la un 

prag în misterul unui suflet sălbatic. O odă a 

vieții. O astfel de muncă rămâne cea a cererilor, a 

întrebărilor care luptă împotriva umbrelor. Acesta 

este modul în care picturile lui Karmen Zaharia 

se hrănesc prin deschiderea posibilităților de 

extindere a misterului, chiar mai mult, de a spera 

la cunoașterea lui. Acesta este motivul pentru 

care dacă timpul separă spațiul de pictură, se 

unește prin dorința care îl construiește. Ne 

strecurăm în această împărtășire. Flux persistent, 

senzație de vertij pe marginea ilizibilului care 

găsește brusc o reprezentare paradoxală. 

Claritatea și culoarea pun în evidență esențialul  
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formelor în contrastul lor, reintrodus permanent 

de straturi secvențiale de culori a căror fluiditate 

a volumelor impune un gest ritmic și vast, specific 

artistei. Lucrările spontane și generoase ale 

artistei Karmen Zaharia, prin limbajul și culorile 

lor, combină echilibrul forțelor cerești și vegetale, 

toate aceste componente amplifică sentimentul că 

sunt poezii vizuale și invită a merge dincolo de 

vizibil. Există ceva regal, de poveste, în această 

pictură, precum bazilicele cu sala lor regală. Ȋn 

acelaşi timp, o pictură care exprimă ceva sacru, 

indefinibil.  

                  Arta Sacră - Icoanele 

Dintotdeauna, indiferent dacă sunt sau nu 

considerate ca obiecte de devotament, icoanele 

fac parte din bagajul pictural esențial al 

umanității. În mod normal, pictorul de icoane este 

rugat să se conformeze unui prototip, unei imagini 

primare, transmisă din generație în generație și să 

își șteargă propria personalitate.Privind icoanele 

pictate de Karmen Zaharia,lucrări care merg 

mână în mână cu o căutare spirituală frenetică, 

pentru a găsi un nou mod de reprezentare pe pânză 

- și ceea ce are ca rezultat promovarea 

„perspectivei inversate” teoretizată la începutul 

secolului al XX-lea de teologul, filosoful și 

matematicianul rus Pavel Florensky.  

În icoane, dar și în arta egipteană, arta greacă sau 

arta medievală, nu există un punct focal. Aceste 

arte transgresează perspectiva și, împreună cu 

acesta, iluzionismul, în favoarea multitudinii de 

puncte de vedere. Punctul focal nu se află în 

imagine, ci în ochiul mișcător al spectatorului. 

Contrastează punctul de vedere unic al  

perspectivei cu o dinamică a forțelor prezente în 

pictură, orice formă este simbolică și nu poate sta 

singură. O analiză de mare finețe a icoanelor, 

generează o multitudine de puncte de vedere, în 

ton cu gândul pe care îl transmit. Icoana nu 

exprimă nici chipul omenesc nici natura divină pe 

care nimeni nu poate să o vadă. Icoana reprezintă  
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maniera prin care invizibilul este inserat ȋn 

vizibil ȋn modul pictural. Trei trăsături ale 

icoanei pun ȋn vedere acest lucru: lipsa 

perspectivei, o lipsă care dovedeşte că invizibilul 

nu orchestrează spaţial şi are un loc mai 

important, liturgic. A doua este aceea că ea 

reprezintă mereu o privire cu faţă umană. 

Această privire te pătrunde şi aici intervine a treia 

trăsătură caracteristică icoanei, invizibilul 

pătrunde de manieră radicală ȋn vizibil. Acest 

invizibil pe care-l primim, care nu este produs. 

Pornind de la hermeneutica tradiţională a icoanei 

şi relevând importanţa iubirii, le putem 

suprapune, icoana şi iubirea se ȋntorc către 

invizibilul care se lasă privit ȋn mod liturgic. 

Orice formă este simbolică și nu poate sta 

singură. Ne aflăm în metafora vie a simbolului. 

În opoziția dintre semn și simbol, trebuie să 

construim o punte între o recepție estetică și o 

recepție teologică a unei opere de artă, 

hermeneutica amplificatoare a simbolului făcând 

legătura dintre cele două. 

Pe Karmen Zaharia frumusețea lumii a atins-o 

foarte mult. Mereu într-o căutare spirituală și 

artistică, religia ortodoxă a fost o limbă care i-a 

vorbit cel mai bine şi s-a potrivit perfect în raport 

cu viziunea ei despre lume.  În lumea noastră de 

astăzi, oamenii se definesc atât de mult prin 

apartenența lor la ceva ... Karmen Zaharia caută 

pacea şi are certitudinea că nu există doar lumea 

noastră vizibilă, ci că în jur există și alte lucruri. 

Ea se hrăneşte cu frumuseţea acestei lumi 

invizibile şi o aşază pe pânză pentru a o dărui 

tuturor. Pentru artistă, icoana este o căutare a 

păcii în sine şi a păcii pentru lume.  O practică 

artistică care astfel îndeplinește filosofia sa de 

viață. Ȋn icoane nu faci umbre, faci lumină, iar 

atunci când le pictezi este un moment de 

meditaţie. Pictura joacă rolul unei lecturi. Prin 

icoanele pictate, Karmen Zaharia ţese un fir ȋntre 

eternitate, timp şi oameni.  

Anca Cheaito  
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Iulia Şchiopu  

Puritate şi sensibilitate 

Iulia Şchiopu ne dezvăluie o lume figurativă 

impregnată de fragilitate, locuită de păpuşi într-un 

spațiu de vis. Întâlnire cu un artist sensibil ale 

cărui  pânze sunt scăldate în mister ... Picturile sale 

prezintă personaje izolate, impregnate de o 

anumită melancolie, care par a fi scufundate într-

o profundă introspecție.  

Lumea copilăriei este deosebit de reprezentată și 

se oferă sensibilității onirice a fiecăruia, 

provocând o anumită nostalgie. Artista pledează 

pentru libertatea de gest și își lasă să vorbească 

imaginația și gândirea creativă. Pânzele ei sunt ca 

un vis scurt, din care ochii se deşteaptă cu o mirare 

înduioşată, regăsindu-şi lumina. 

Sunt tablouri despre care ar trebui să vorbeşti ȋncepând ca şi poveştile cu un "A fost odată...". Căci 

orice tablou al Iuliei Şchiopu este ca şi un început de poveste, sufletul îşi pierde vârsta. 

Păpuşile ei vin de undeva de departe, cu un cântec şoptit, un secret, iar bătaia de inimă pe care ţi-

o dă acest secret te face să respiri adânc propriul tău suflet în care au apărut arome misterioase 

aduse din depărtări. Şi parcă ȋntinzi braţele să te apropii mai mult de acele timpuri … 

Dacă o pictură este suficient de puternică, ea trăiește singură și nu mai este o„ pictură a cuiva ”, 

pentru că te duce într-o altă dimensiune, în sinele interior sau într-un univers total nou. La fel se 

ȋntâmplă cu lucrările Iuliei Şchiopu. 

Artista realizează o imagistică structurată pe forme evocatoare, atent elaborate, motive şi 

combinaţii alese, codificate, metaforice. Ideea de structură este omniprezentă ȋn lucrările semnate 

de Iulia Şchiopu, şi se disting printr-o unitate compozitională perfectă, concentrată şi densă. Artista 

exteriorizează propriul ei eu. Transformă ȋn imagini sugestive lumea ei interioară. Fantezia, 

subconstientul, imaginaţia, sufletul, iluziile, emoţiile, memoria, tainica lume a amintirilor, a 

viselor, constituie sursa de inspiraţie. Toate compoziţiile sunt elaborate ȋn numele unui echilibru 

artistic şi plastic. Substanţa cromatică arată armonie şi luminozitate, simţul decorativ şi fineţea 

sunt sensibile, diafan manifestate. Pictura artistei, comunică ceva ce poţi simţi, portretele ei devin 

stari, o manifestare prin formă şi culoare, o clipă ȋn care timpul s-a blocat, Este un prezent 

atemporal, neştiut, etern, ȋntrucât portretele sale nu lasă impresia că trecerea timpului le va afecta. 

Sunt ca nişte structuri de abolire a timpului, până la vaporizare, până la transparenţă. Este percepută 

fineţea unei lumi feminine, alcatuită din forme şi culori sensibil rafinate şi linii fin distilate. Nimic 
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forţat, nimic ostentativ. Ca o scriere liberă, un fel de ecran al memoriei feminine, amplificată parcă 

de vizionări repetate, orchestrate şi compuse cu rafinament, delicate şi translucide. 

De la o primă parcurgere a lucrărilor te impresionează discursul pictural al artistei, repetitiv, o 

lume paralelă, ritmată de incidenţe exterioare şi interioare şi de timpul unei realităţi cu alte repere. 

Personajele par ȋn dialog cu sine, făcând abstracţie de noi, cei care vrem sa intrăm ȋn lumea lor şi 

să le descifrăm tainele. Ele sunt plasate ȋn sfera oniricului, parcă se joacă cu imaginaţia noastră, 

invitându-ne să le găsim locul şi rostul ȋntr-o poveste care ţine mai mult de capacitatea de a explora 

ȋn imaginar, de suprarealism. O artă tăcută ȋn care poti citi, ne aflăm pe tărâmul oniricului, 

fantasticului şi spiritului ludic. Pictura Iuliei Şchiopu, - frumuseţe, căldură, sensibilitate, aduse la 

o rezonanţă maximă. 
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Orient Românesc: - Iulia Şchiopu, vă puteţi 

prezenta ȋn câteva cuvinte ? Cum s-a născut 

vocația dvs de artist? 

Iulia Şchiopu: - E foarte greu să aleg o anume 

clipă, deși parcursul a fost unul sinuos, ezitant, 

curba descrisă de el ar fi semnul infinitului; am 

plecat spre viață de la câțiva ani cu gândul că 

voi picta, m-am îndepărtat,  am făcut studii de 

conjunctură (eu sunt inginer), apropiat din nou 

și preț  de o secundă de pictură pe la treizeci și 

ceva de ani, fugit din nou în viața reală, ca,  în 

sfârșit, după patruzeci să ajung în locul dorit, 

în fața șevaletului.  

Orient Românesc: - Ce artişti sau curent 

artistic v-a influenţat? 

Iulia Şchiopu: - Fiind la un gimnaziu 

vocațional, la orele de istoria artei ne-au fost 

prezentați amabil toți artiștii importanți ai 

lumii, contextualizați în epocile lor istorice și 

fixați ca în insectare în curentele principale 

prin care a trecut arta. A fost minunat, dar 

alegerile mi-au venit din toate căutările mele, 

voi da un exemplu, pe Giorgio de Chirico l-am 

descoperit printr-a șaptea într-un almanah 

vechi, într-o vacanță de vară nesfârșită. Îl 

iubesc și acum, e în galeria mea de oameni 

preferați; apoi Leonardo da Vinci, Hieronymus 

Bosch, Magritte, Escher. Goya. Îmi plac lumile 

onirice, realismul magic, suprarealismul, toate 

spun o poveste despre infinitul din noi și cel 

dintre noi. 

Orient Românesc: - Stilul este o afacere de 

armonie şi fluiditate. Care este secretul 

personajelor dvs? De ce aţi ales să pictaţi 

păpuşi ? Este imposibil să pictezi lumea? 

Iulia Şchiopu: - De ce am ales păpușile? A 

venit aproape firesc, demersul meu artistic a 

început decalat, debutul a venit la o vârstă când 

mai degrabă concluzionezi, finalizezi sau 

încununezi cariere, așa că am pășit oarecum 
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sfios, încercând să nu mă iau prea tare în serios, 

să nu țip, să nu declam,  să nu recit.  Păpușile 

mi-au părut un bun purtător al mesajelor mele 

sau, ca să păstrez poezia, un covor zburător. 

Cât despre lume, sper să nu sune ca un alint, 

dar eu de multe ori chiar așa o văd, cum o 

pictez. 

Orient Românesc: - Putem spune că pictura 

dvs. aduce un omagiu copilăriei? Care este 

cea mai puternică amintire din copilărie? Aţi 

ȋncercat să o redaţi pe pânză ? 

Iulia Şchiopu: - Copilăria are o logică proprie, 

noțiunile de timp, cronologie, distanțe sunt 

vagi, aproximative; copiii sunt senzitivi, o 

duminică durează cât o vacanță iar o căpșună 

mâncată atunci  va rămâne cea mai gustoasă 

din univers. Da, într-un fel o evoc în mai toate 

lucrările mele prin tot felul de citări; proporțiile 

elementelor din tablou sunt scalate diferit, 

personajele - supradimensionate sau, 

dimpotrivă, foarte mici în relație cu celelalte 

obiecte din jur; nu cred că am pictat ceva 

anume din trecut, cred că toată copilăria e  o 

singură cea mai puternică amintire,  nucleul dur 

şi luminos al ființei noastre. 

Orient Românesc: - Fiecare lucrare este 

unică și mărturisește o abundență de idei, vă 

place să creaţi culori, detalii, originalitate 

într-o pictură. V-ați inspirat vreodată dintr-un 

text literar, un fel de transcriere sau punctul 

de plecare pentru o creație a imaginilor 

narative în imagini picturale? 

Iulia Şchiopu: -  Conștient sau subconștient, 

bănuiesc că o fac, pentru că suntem 

transformați, augumentați de fiecare carte pe 

care o citim. Despre alegerile lucide, 

intenționate,  pot pomeni Micul (meu) Prinț 

sau chiar o întreagă serie de lucrări pornită din 

Cântarea Cântărilor. 
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Orient Românesc: - Cum are loc o sesiune de pictură?  

Începeţi cu o cercetare de compoziție cu mai multe 

schițe… 

Iulia Şchiopu: - De multe ori ideile îmi vin în timp ce 

pictez la alte tablouri, atunci le notez, adică în cuvinte, nu 

schițe, am făcut de câteva ori imprudența să cred că le țin 

minte, au zburat cum au venit. Apoi caut informații despre 

contextul tabloului, am citit la un moment dat multe 

articole cumva inutile sau superflue despre parfumuri 

pentru o lucrare în care despre asta voiam să vorbesc; când 

sunt plină ochi de emoție și  simt că știu destule, pictez. 

Orient Românesc: - Cred că pe măsură ce pictura unui 

artist evoluează învață lucruri noi. Care a fost cea mai 

importantă lecție creativă pe care aţi învățat-o? 

Iulia Şchiopu: - Vai, întruna aflu despre mine lucruri noi, 

dar printre cele mai importante lecții ar fi sinceritatea, să 

nu încerci să pari altcineva sau mai mult decât ești și să știi 

să te oprești la timp într-un tablou, să nu-l încarci cu 

redundanțe; bine, la asta încă mai lucrez, e drum lung în 

față. 

Orient Românesc: - Ce ne puteți spune despre alegerile 

dvs. de culoare și cum vă configurați paleta? Matisse 

spunea: „simt” picturile mele după culoare; culoarea 

este o parte centrală a organizării lucrărilor dvs? 

Iulia Şchiopu: - De cele mai mute ori așa încep, aleg 

dinainte care sunt cele câteva culori care îmi vor duce 

povestea, construiesc în cap înainte să adorm paletare, mai 

multe variante; experiența m-a învățat că și pe astea ar fi 

bine să le notez, ordinea, ponderea, nuanțele  sunt 

importante, ca notele muzicale care compun o melodie sau 

fac doar zgomot. 

Orient Românesc: - Care este principala dvs. sursă de 

inspirație? Aveţi un ritual când lucraţi? 

Iulia Şchiopu: - Chiar și când nu pictez, printre ocupațiile preferate ar fi aceea că mă uit la oameni, 

la aerul dintre ei, la felul în care reacționează , răspund întâmplărilor; o fac cu -  sper că se simte – 

drag și empatie. Apoi trec pe curat, cum ar veni. Despre ritualurile atelierului... cafea și pisici. 



 

53 
 

ORIENT  ROMANESC 

Orient Românesc: - Pictura ȋn general, atinge 

ființa umană, starea sa, emoțiile sale, viitorul 

său. Ȋnsă sunt unii care susţin că există 

o „pictură feminină”. Credeţi că există o 

diferență între imaginația și tehnicile 

pictorilor de sex masculin și feminin? Există o 

specificitate feminină în pictura dvs? 

Iulia Şchiopu: - Să știți că, vorbind odată cu un 

artist despre o cunoștință comună, a fost foarte 

bucuros că a localizat-o în memorie și a 

exprimat asta prin cuvintele ” A, pictorița aceea 

care pictează ca un bărbat!”. Nu a fost o remarcă 

nici tendențioasă, nici misogină, nici măcar 

admirativă. De asta m-a şi intrigat şi nu 

indignat, aşa că de atunci mă tot întreb – și o 

spun fără malițiozitate – dacă arta poate fi 

segregată pe sexe. Chiar dacă, da, a mea are 

ceva (sau foarte mult sau între) din ludicul 

feminin, cred că în general, singura diferențiere 

între artiști este gradul de coerență al discursului 

pus în lucrările lor, de forța fiecăruia de a ajunge 

la minte, suflet și spirit.  

Orient Românesc: - Care este contribuția activităților dvs. artistice la viața dvs. de femeie, 

putem concepe pictura ca o „practică a sinelui” sau chiar un mod eliberator care permite 

femeilor să înflorească și să fie ele însele? 

Iulia Şchiopu: - Pentru că am mai spus-o, nu 

mă ascund și spun iar și iar că pe mine pictura 

m-a salvat în primul rănd de mine însămi. 

Chiar dacă nu e panaceu universal, ce încerc să 

transmit e că întotdeauna există o cale, un alt 

drum, unul nou care te va ajuta să te 

reîntâlnești cu tine. 

Orient Românesc: - Care credeți că este cea 

mai mare calitate a unui artist? 

Iulia Şchiopu: - Pentru mine au fost 

consecvența și lucratul intens; am ajuns în 

stadiul în care nu pot sta mai mult de trei zile 

departe de șevalet, sau mă rog, nu liniștită. 



 

54 
 

ORIENT  ROMANESC 

Nici aici nu cred că sunt rețete unice, pentru 

altcineva ar putea fi talentul pur, arta angajată, cu 

mesaj, pictatul spontan. 

Orient Românesc: - Care este lucrarea dvs. pe 

care o iubiţi cel mai mult şi de ce? 

Iulia Şchiopu: - O fetiță cu fustă infoiată și care 

ține legată cu un fir subțire, ca pe un zmeu colorat, 

olibelulă uriașă cu ochi de om; pentru că a fost 

prima lucrare, primul pas din drumul de o mie de 

pași. 

Orient Românesc: - Acordaţi atenţie limbajelor 

și simbolurilor, ȋn picturile dvs.?  

Iulia Şchiopu: - În măsura în care le stăpânesc, da.  

Încerc  să fiu sinceră și să nu par mai profundă sau 

mai sofisticată decât sunt dar, pe cât se poate, nici 

mai puțin. Folosesc cu mare drag metafora, însă.  

Orient Românesc: - Privind lucrările dvs. mi-am amintit un citat al scriitorului suedez Per Olof 

Ekstrom – Noi suntem cu toţii nişte păpuşi, căci oricât de frumos am visa să fie viitorul, 

speranţele nu se împlinesc. Când soarta trage sforile, păpuşile trebuie să danseze. Ce cuvânt, 

expresie sau citat v-ar reprezenta cel mai bine? 

Iulia Şchiopu: - Vai, grea întrebare. Nu sunt bună la chintesențe, rezumate, tras concluzii. Am 

rămas mai degrabă pe malul celălalt al apei, la mirări, întrebări, dar cu speranța podului care le 

leagă.Și totuși, dacă ar fi să aleg o idee găsibilă și în tablourile mele, aceea ar fi că suntem ceea ce 

iubim.Și vă mulțumesc mult pentru acest dialog; judecând după plăcerea cu care am răspuns, se 

vede de departe că frumusețea întrebărilor a făcut vraja posibilă. 

Orient Românesc: - Iulia Şchiopu, vă mulțumim pentru amabilitate şi pentru timpul acordat, 

pentru acest fascinant interviu şi de ce nu, vă aşteptăm cu o expoziţie la Beirut.  

  

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Per+Olof+Ekstrom
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Per+Olof+Ekstrom
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                       Salah Stétié 

„un mare itinerant de vise și acțiune” 

Salah Stétié face parte dintr-o constelație de poeți 

care sunt magicieni ai chimiei cuvintelor, un mare 

poet libanez, intelectual, profund și real, cu o 

puternică cunoaștere, mai ales în tot ceea ce ține de 

rădăcinile culturii orientale, inclusiv civilizația arabo-

islamică, poezie, literatură, istorie și sufism. Lucrările 

sale poetice și intelectuale nu au fost traduse pe deplin 

în arabă. 

Alegerea sa de a scrie în limba franceză nu l-a 

îndepărtat de identitatea sa, inclusiv de limba arabă. 

Și a încercat să explice acea relație chimică care îl 

leagă de limba lui Moliere într-un interviu acordat 

postului France 24 spunând că „scriitorul ia limba 

care îl cucereşte”, dar că limba maternă a rămas sursa dăruirii sale creatoare, așa cum el „ia limba 

arabă pentru a da limbii franceze”, care este unul dintre factorii care l-au făcut „o punte între cele 

două țărmuri ale Mediteranei”. 

Alegerea sa de a scrie în limba franceză nu l-a îndepărtat 

de identitatea sa, inclusiv de limba arabă. Și a încercat să 

explice acea relație chimică care îl leagă de limba lui 

Moliere într-un interviu acordat France 24 spunând că 

„scriitorul ia limba care îl ia”, dar că limba maternă a 

rămas sursa dăruirii sale creatoare, așa cum el „ia limba 

arabă pentru a da limbii franceze”, care este unul dintre 

factorii care l-au făcut „O punte între cele două țărmuri 

ale Mediteranei. A scrie pentru el este o responsabilitate. 

„Cine are un creion trebuie să scrie ceea ce a văzut şi are 

responsabilitatea de a depune mărturie despre timpul său. 

În acest context, memoriile sale „Viața nebună” au apărut 

în timp ce le traducea cu limba în arabă cu ani înainte de 

călătorie. „Am ales să-mi scriu notițele pentru că am 

crescut și am văzut multe ...” Din acest punct de vedere, 

el a considerat necesar să ia notițe ale generațiilor 

viitoare. Scriitorul Salah Stétié  a rămas atașat culturii 

libaneze, nu a renunțat la nimic din identitatea sa.  
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Salah Stétié s-a născut într-o familie burgheză 

sunnită la 28 decembrie 1929 la Beirut, în 

perioada mandatului francez în Liban, și a ales să 

scrie în franceză în timp ce tatăl său era poet în 

limba arabă. Scriitorul locuia în Franța. O sală 

din muzeul poetului francez Paul Valerie își 

poartă numele din 2017. El spunea: „Noi, poeții 

din Marea Mediterană, suntem una dintre cele 

mai importante regiuni în pariurile războiului și păcii din lume”. A câștigat Premiul Academiei 

Franceze pentru Francofonie în 1995 pentru toate operele sale literare. Salah Stétié a rămas 

conectat la Liban, care a fost principala inspirație pentru poeziile sale. Este autor de încercări 

literare și traduceri ale poeților arabi și de texte despre artă. Lucrarea sa „The Campaign of Fire” 

(1972) a fost un studiu aprofundat al rădăcinilor spirituale ale lumii arabe, precum și al viitorului 

său potențial. A fost asociat cu mulți scriitori ai secolului XX, printre care Jean-Pierre Gouve, 

Henri Michaux, René Char și Yves Bonfoyle. 

A făcut parte din corpul diplomatic, a fost ambasadorul Libanului în Țările de Jos, Maroc și 

delegatul țării sale la Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), 

director pentru afaceri politice și secretar general al Ministerul Afacerilor Externe libanez. 

Un om care a lucrat pentru dialogul intercultural, un adevărat mesager al păcii, poeziei și culturii, 

ambasador al cuvântului care a deschis noi orizonturi culturale și diplomatice. 

Magda Florescu  
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LA NUIT DU COEUR FLAMBANT 

 

 

 

Sur les chemins de l'être et de la nuit 

Il y a un arbre illuné par la lune 

Arbre si seul et si d'antique terre 

Qu'il dort ainsi que poupée endormie 

Près des fontaines vives 

Libres de vent dans la lumière nue 

 

Libre de vent...ô biche de pensée 

Sanglante aussi près de ce cœur qui rêve 

Et rode et rêve et sa lueur est pluie 

En pluie tombée sur les dormantes choses 

Très longues choses, roses désencombrées 

Par le parfum de leur immense nuit 

Qui, nue, sera aussi vêtue de nuit 
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L’Odeur de l’eau 

 

… Ô monde… Avec la beauté de tes mers, 

Tes latitudes, tes longitudes, tes continents 

Tes hommes noirs, tes hommes blancs, tes hommes rouges 

tes hommes jaunes, tes hommes bleus 

Et la splendeur vivace de tes femmes pleines d’yeux et de seins, 

d’ombres délicieuses et de jambes 

Ô monde, avec tant de neige à tes sommets et tant de fruits 

dans tes vallées et dans tes plaines 

Tant de blé, tant de riz précieux, si seulement on voulait 

laisser faire Gaïa la généreuse 

Tant d’enfants, tant d’enfants et, pour des millions 

d’entre eux, tant de mouches 

Ô monde, si tu voulais seulement épouiller le crâne chauve 

de ces pouilleux, ces dépouilleurs 

Et leur glisser à l’oreille, comme dictée de libellule, 

un peu de ta si vieille sagesse 

La paix, je la demande à tous ceux qui peuvent la donner 

Ils ne sont pas nombreux après tout, les hommes 

violents et froids 

Malgré les apparences, peut-être même ont-ils encore 

des souvenirs d’enfance, une mère aimée, 

un très vieux disque qu’ils ont écouté jadis 

longtemps, longtemps 

Oh, que tous ces moments de mémoire viennent à eux 

avec un bouquet de violettes ! 

Ils se rappelleront alors les matinées de la rosée 

L’odeur de l’eau et les fumées de l’aube sur la lune 

 

 



 

59 
 

ORIENT  ROMANESC 

                                        EX ORIENTE LUX 

AVICENNA (Abu Ali al-Hussein ibn-Abdullah Ibn-Sina) 

(980 – 1037) – medicul şi filosoful 

Unii oameni își depășesc secolul cu cunoștințele lor înaintate, cu curiozitatea lor universală și cu 

spiritul inventiv. Avicenna, pentru că acesta este numele latinizat prin care este cunoscut în 

Occident, este unul dintre ei. El este numit în est Abu 'Ali al-Husayn Ibn Abd Allah Ibn Sina, 

șeicul al-Raïs (prințul cărturarilor), sau al treilea maestru după Aristotel (384-322 î.Hr.) și Abu-

Nasr Al'Fârâbî (872- 950). Imensa sa operă va domina gândirea răsăriteană și cea occidentală până 

în secolul al XVI-lea, când va părea depășită în anumite puncte, de cea a lui Averroes, printre 

altele. Astăzi, Avicena rămâne unul dintre marile repere ale gândirii universale, un precursor în 

multe domenii medicale, iar întrebările sale filosofice sunt actuale şi astăzi. 

Este unul dintre cei mai mari cărturari din epoca medievală, a fost în același timp filosof, doctor, 

matematician și astronom. El este probabil cel mai bun reprezentant al universalității cunoașterii, 

înălțarea gândirii sale, precum și calitatea scrierilor sale au fost printre cele mai remarcabile genii 

umane. 



 

60 
 

ORIENT  ROMANESC 

Opera sa al-Qanun fi al-Tibb, cunoscută sub numele de „Canon” a fost manualul de referință pentru 

școlile europene până în secolul al XVII-lea. 

A scris tratate pe diferite subiecte, au fost găsite peste 200. Marea majoritate a acestor scrieri se 

referă la filosofie și medicină, dar se adresează și astronomiei , alchimiei, geografiei, psihologiei, 

teologiei islamice, logicii, matematicii, fizicii și poeziei. Singura sursă de informații pentru prima 

parte a vieții lui Avicenna este autobiografia sa, scrisă de discipolul său Jūzjānī. În absența altor 

texte, este imposibil să știm dacă această carte este adevărată. 

"Timpul face ca durerile să uite, stinge răzbunarea, calmează furia și înăbușă ura; atunci trecutul 

este ca și când nu ar fi existat niciodată". Avicenna 

Noii stăpâni ai Persiei, Egiptului, Maghrebului și Spaniei au concurat pe tărâmul pompei și al 

spiritului. În 929 a fost fondată Cordoba - bijuteria lumii - în care a fost înființată o bibliotecă 

comparabilă cu cea care a făcut odinioară reputația Alexandriei (câteva sute de mii de 

volume).Medicina arabă era reprezentată la acea vreme de marile școli de medicină arabă sau 

limbă arabă: 

- Școala din Bagdad cu Bakhtishu și Yuhanna Ibn-Masawayh 

- Școala din Isfahan cu Ibn Sina, 

- Școala din Shiraz cu Ibn Abbas Al Majusi , 

- școala din Damasc cu Al Baghdadi și Ibn Al Mutran 

- Școala din Cairo ilustrată de Ibn an Nafis și Ibn Abi Usaybia 

- Școala din Kairouan: cu faimoșii Ishaq Ibn Imran și Ibn Al Jazza 

- Școlile din Cordoba, Toledo, Sevilla și Zaragoza cunoșteau mari medici, precum faimosul 

Abulcassis, Avenzoar, Averroes. 

Biografia lui Avicenna este cunoscută din povestea lăsată 

de elevul său Al-Djourdjani. 

Abu Ali al-Hussein ibn-Abdullah Ibn-Sina cunoscut 

occidentalilor sub numele de Avicenna, s-a născut 

probabil în anul 980, lângă Buchara, în Persia, acum în 

Uzbekistan. Tatăl său era vameș pentru administrația 

Samanid. Limba sa maternă este persana (sau 

farsi). Toată viața sa a petrecut-o în Persia.La zece ani 

cunoaște Coranul și literele, araba literară, filosofia, 

literele grecești. Multidisciplinar, Avicenna se preocupă 

de toate domeniile gândirii și cunoașterii: 

- La șaisprezece ani și-a finalizat studiile de drept. 

- Științific, este interesat de aritmetică, algebră, 

geometrie, științe ale naturii și medicină. Profesorii săi 

sunt: Abu Mansur al-Hasan ibn Nuh al-Qumri, medic la 

curtea prințului Mansur, care i-a dedicat tratatul Kitab al- 
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Ghina wa-al-muna (Cartea sănătății și 

dorințelor); și Abu Sahl Isa ibn Yahya al-Masihi al-

Jurjani autor al unui tratat enciclopedic de medicină. 

- Artist, este interesat de muzică, literatură și poezie. 

- Teolog luminat, el crede în Dumnezeu creatorul, 

conform Islamului. Pentru musulmani, ca și pentru 

evrei și creștini, sursa cunoașterii este Revelația 

făcută de Dumnezeu oamenilor prin intermedierea 

profeților. Avicena încearcă să reintegreze dogma în 

elaborarea sa filosofică. Pentru el, metafizica trebuie 

să ofere dovada existenței zeului creator; 

- Filosoful cunoaşte şi comentează opera lui Aristotel. 

După ce a întâmpinat dificultăți în înțelegerea 

Metafizicii lui Aristotel, el reușește să o înțeleagă 

grație unui tratat al lui al-Farabi (mort în 950), 

filosfera Islamului. 

Logica lui Aristotel i se pare insuficientă pentru că nu 

intră suficient într-o aplicație apropiată vieții. El este 

un om de știință care se străduiește să aducă teoriile 

grecești la nivelul a ceea ce i-a adus studiul său concret 

pentru el, logica este știința instrumentală a filosofilor. 

- Scriitor talentat, orator, politician activ, el va lăsa 

tratatul medical" Canon "( Al Qanun Fi-Tibb ). 

La vârsta de 18 ani, Avicenna terminase studiile 

medicinii, această disciplină fiind cea care i-a câștigat 

în primul rând faima, apoi care îl ajută să trăiască. Se 

aplicase cu zel în studiul medicinei, sub îndrumarea 

unui medic creștin, Issa Ibn Yahya, pe care prințul 

samanid Nub Ibn Mansur (mort în 997) nu a ezitat să 

îl consulte. La douăzeci și unu de ani, a scris prima sa 

carte de filozofie. El începe traducerea și rezumatul 

lucrărilor lui Hipocrate și Galen, pe care le adnotează 

scrupulos. La douăzeci și doi de ani, forțat de moartea 

tatălui său să-și câștige existența, s-a alăturat 

administrației, a fost admis la Curtea din Bukhara, a devenit prim-ministru (vizir) și medic al 

prințului Nub-Ibn-Mansur, conducătorul Samanid în Bukhara. Avicenna este autorizat să 

frecventeze bogata bibliotecă a palatului regal. La scurt timp, a devenit vizirul lui Ali ibn Maimun, 

conducătorul Khawarazm sau Khiva. De mai multe ori ministru, afacerile juridice ale statului îl 

fascinează, dobândește o reputație solidă. Dar viața sa politică apropiată de prinți este o succesiune 

de numiri, destituiri, închisori și evadări. Obligat să fugă de Bukhara, pentru a evita să fie răpit de 
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sultanul Mohammed El-Ghazin, el se ascunde în 

mai multe rânduri, trăind atunci doar din 

consultațiile sale medicale. Duce o viață 

itinerantă și plină de evenimente, călătorește prin 

Turkestan, Iran, Mesopotamia. În 1015, în sudul 

Persiei, a fost adus să trateze cu succes 

conducătorul Hamadanului numit Chams al-

Dawla care suferea de colici renale, care l-a numit 

imediat medicul său de curte și vizirul său. 

Avicenna trezind gelozie, liderii militari obțin 

demiterea și închisoarea. Dar suferința lui Amir a decis din nou să apeleze la Avicenna, care l-a 

vindecat. Avicenna și-a reluat funcțiile. În 1023 s-a refugiat cu Alaa-Ud Dawla emirul Isfahanului, 

în Persia.  Întorcându-se la Hamadan (oraș din nordul Persiei), unde își însoțește prințul într-o 

expediție, după multe vicisitudini și muncă grea, Avicenna se ȋmbolnăveşte, a încercat să se 

vindece, fără succes, ceea ce i-a făcut pe detractorii săi să spună că „medicamentul său nu i-a putut 

salva corpul și metafizica lui nu i-au putut salva sufletul” (Browne 1962). 

„După ce și-a distribuit bunurile săracilor, și-a eliberat sclavii, și-a executat ablația și a ascultat 

Coranul”, murit brusc în 1037 în Hamadan de o afecțiune gastrică, mormântul său se află încă în 

orașul Hamadan. 

Contribuții științifice 

Medicină - Ibn Sina s-a remarcat în special în medicină, 

unde a făcut noi descoperiri. El este primul care vorbește, 

în detaliu, despre un vierme circular, cunoscut astăzi 

ca Ancylostoma. A studiat tulburările nervoase și a 

descoperit anumite realități psihologice și patologice prin 

psihanaliză. El credea că factorii psihici și cerebrali 

influențează foarte mult organele corpului și funcțiile lor. 

El a mai descris apoplexia, cauzată de hipertensiunea 

arterială. Contribuția sa la medicină este imensă, bazată pe 

propriile sale observații. Pentru că datorită experimentării, 

căreia i-a acordat un loc de prim rang, a ajuns la observații 

fiabile. Exemple includ percepția sa asupra naturii 

contagioase a tuberculozei, răspândirea bolilor prin apă și 

sol, descrierea sa atentă a bolilor de piele, precum și a bolii 

venerice. Ca să nu mai vorbim de descrierea sa 

farmaceutică pentru prepararea mai multor remedii. Ibn Sina a fost, de asemenea, primul care a 

descoperit infecții contagioase ale membranei cerebrale, pe care le-a distins de alte infecții 

cronice. Stabilește primul diagnostic explicit al sclerozei gâtului și al meningitei. De asemenea, el 
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a tratat paralizia facială și cauzele acesteia, distingând paralizia cauzată de o cauză a creierului și 

cea de origine locală. 

Fizică- În domeniul fizicii, Ibn Sina a contribuit la studiul mai multor fenomene naturale precum 

mișcarea, forța, vidul, infinitul, lumina și căldura. El a mai remarcat că, dacă percepția luminii 

provine din proiecția unui anumit tip de corpuscul de către o sursă de lumină, viteza luminii ar 

trebui să fie limitată. 

Geologie - Ibn Sina a contribuit, pe de altă parte, la geologie prin teza sa privind constituirea 

munților, pietrelor prețioase și mineralelor. În această teză, el a discutat despre influența 

cutremurelor, apei, temperaturii, sedimentelor, fosilizării și defrișărilor. 

Matematică și astronomie - El este, de asemenea, un maestru deosebit în matematică și 

astronomie, care se ocupă religios, fizic și matematic, de întrebări legate de corpuri infinitesimale, 

care au permis lui Newton și Leibniz în secolul al XVII-lea să dezvolte calculul infinitesimal. 

Astfel, pe vremea când creștinii Europei traversează Marea Mediterană pentru a merge într-o 

cruciadă împotriva necredincioșilor și a arde ereticii în piața publică, în Europa medicii creștini 

folosesc zilnic, pentru a vindeca afecțiunile corporale după înțelepciunea medicilor. arabo-

musulmani. 

Avicenna a creat un vast corp de literatură, pentru care au fost studiate traduceri de texte greco-

romane, persane și indiene. Aceste texte greco-romane (neoplatonice și aristotelice) au fost 

comentate, reeditate și dezvoltate substanțial de intelectualii islamici, care i-au făcut să evolueze 

de la sisteme matematice, astronomice, algebrice, trigonometrice.  
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Avicenna avea acces la marile biblioteci din regiunea sa. El a lucrat în special la Coran și la hadit, 

colecții care conțin cuvintele profetului Mahomed. Mai multe texte arată că el a discutat despre 

punctele filosofice cu marii academicieni ai timpului său. Aruzi Samarqandi descrie modul în care 

Avicenna a întâlnit oameni influenți ai vremii. Printre aceștia se numără Abu Rayhan Biruni 

(astronom), irakianul Abu Nasr (matematician), Abu Sahl Masihi (filosof) și Abu al-Khayr 

Khammar (medic). 

Credințe și religie 

În metafizica lui Avicenna, Dumnezeu este o ființă necesară. El face o distincție clară între 

existența și esența lucrurilor, susținând că forma și materia nu pot interacționa și nu pot 

genera mișcare pe cont propriu (ceea ce el numește fluxul vital al universului ) și nici nu poate 

genera existența însăși. 

El a rezolvat problema esenței și atributelor lumii printr-o analiză ontologică a ființei pe care a 

împărțit-o în trei tipuri: imposibilitate, contingență și necesitate. Ființa imposibilă este cea care nu 

există. Ființa contingentă este cea care are nevoie de o cauză externă pentru a exista. Ființa 

necesară, pe de altă parte, este unică, își reflectă esența și are capacitatea de a genera 

prima inteligență . Această ființă necesară este Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile particulare 

și universale datorită cunoașterii și înțelepciunii sale. Potrivit lui Avicenna, atât Dumnezeu, cât și 

universul sunt veșnici și nu există nici timp, nici spațiu înaintea lui Dumnezeu. 

Această definiție schimbă profund înțelegerea creației lumii. Nu mai este capriciul unei voințe 

divine, ci rezultatul gândirii. Creația devine o necesitate și nu mai este o voință. Lumea vine de la 

Dumnezeu ca un exces al inteligenței sale. 

Filozofie 

În ceea ce privește răul din lume, Avicenna a susținut că este răspândit accidental și că apare din 

cauza imperfecțiunii naturii. Mai mult, filosoful credea că binele trebuie să cedeze și opusului său. 

Scopul filozofiei este de a clarifica și demonstra prin rațiune adevărurile revelate de 

Dumnezeu. Depinde de filosofi să ia în considerare și elucidări asupra părților obscure și ascunse 

ale doctrinelor divine revelate. 

În studiile Avicenei, găsim și elemente ale filosofiei științei. El descrie o metodă de cercetare 

științifică și se întreabă cum este posibil să se facă ipoteze, care nu au nevoie de dovezi pentru a fi 

considerate adevărate. 

Lucrări scrise 

Numărul de opere scrise ale lui Ibn Sina depășește două sute de lucrări și teze. 

• În perioada șederii sale în Emirul de Isfahan a scris cea mai faimoasă și cea mai importantă 

lucrare a sa despre filosofie și medicină „Kitab Al Qanum fil-Tibb” („Canonul medicinei”), care 

este un tratat clar și ordonat, o revizuire a tuturor cunoștințelor medicale. Această enciclopedie 

este alcătuită din 5 cărți (kutub): - Volumul I - Descrierea principiilor și teoriilor medicinii. 

Vedere panoramică a anatomiei, filozofiei și patologiei diferitelor organe - Volumul II - 
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Clasificarea medicamentelor simple în ordine alfabetică, cu descrierea proprietăților terapeutice 

ale fiecăruia. - Volumul III - Descrierea bolilor localizate ale corpului, de la cap până la picioare. 

- Volumul IV - Descrierea simptomelor bolilor, febrile, de exemplu.- Volumul V - Enumerarea a 

760 de medicamente compuse. 

Bolile sunt prezentate în ordine topografică, așa cum erau cunoscute la acea vreme. Îmbogățit de 

propriile sale observații, tratatul a rămas mult timp un clasic al universităților occidentale, 

„Canonul” se bazează mai mult pe cunoștințele enciclopedice anterioare decât pe experiența 

personală (de exemplu, distincția dintre mediastinită și pleurezie, contagiozitatea 

tuberculozei); scrierile sale totuşi par a fi mai mult filosofice decât clinice. Cu toate acestea, este 

o sinteză potrivită, o încercare grandioasă de a codifica doctrinele medicale ale lui Hipocrate, 

Galen și Aristotel. Succesul său de durată a fost probabil legat de cauze ideologice: obiectivul lui 

Avicena fusese într-adevăr reconcilierea doctrinelor lui Aristotel și Galen. 

Se poate găsi acolo: 

- Iubirea clasificată printre bolile cerebrale la fel ca amnezia sau melancolia. 

- Descrie cele două forme de paralizie facială: centrală și periferică, simptome de cataractă, 

meningită și diferite soiuri de icter etc. 

- Oferă simptomatologia diabetului. 

- Știe să facă diagnosticul diferențial între stenoza pilorică și ulcerul de stomac. 

- Distinge pleurezia de mediastinita și abcesul subfrenic. 

- Simte rolul șobolanilor în răspândirea ciumei. 

- Indică faptul că unele infecții sunt transmise prin placentă. 

- El recomandă utilizarea unui pachet de gheață și a clismelor rectale. 

Ȋn sec.XII - lea la al XVII - lea, Canonul de Medicina este recunoscut ca fundament al medicinei 

pentru practicieni, va fi baza de predare și practică medicală în Europa până la începutul 

Renașterii. Complet tradus în latină de Gérard de Cremona între 1150 și 1187 și tipărit mai întâi 

într-o versiune ebraică la Milano în 1473, apoi la Veneția în 1527 și la Roma în 1593. 

Canonul a avut un succes atât de mare încât a eliminat lucrările făcute înainte de Razes (850-926) , 

Haly-Abbas (930-994) și Abulcassis (936-1013) și cele făcute după el de Ibn-Al-Nafis (1210- 

1288). O primă dispută a Canonului va apărea în Renaștere: Leonardo da Vinci respinge anatomia 

conform lui Avicenna și Paracelsus arde Canonul la Basel. Dar mai ales din descrierea circulației 

sângelui de către Harvey în 1628, Canonul va apărea depășit. 

• Kitab Al-Chifaa (Cartea vindecării sufletului) este o lucrare filosofică în care găsim scrieri din 

traduceri de texte antice despre științele naturii, matematică sau chiar metafizică la care Avicenna 

și-a adăugat propriile observații sau comentarii. Descrie coborârea Sufletului în Trup, din cea mai 

înaltă Sferă care este locuința sa. 

„Când am întreprins această carte, am început cu Logica: am expus acolo mistere și subtilități care 

nu se regăsesc în cărțile de care dispunem. Am continuat cu Fizica [...]; Am continuat apoi cu 

Geometria; apoi am rezumat, într-un mod subtil, cartea elementelor lui Euclid ... Am urmat-o cu 
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un rezumat al cărții lui Almagest, în astronomie și, pe lângă rezumat, o clarificare și o explicație, 

pentru a face ca regulile de observație să coincidă cu cele naturale legi [...]. " 

• „ Kitab al-Najat” (Cartea eliberării): este o versiune condensată a „Kitab al-Chifaa, dar mai puțin 

complicată; 

• „ Kitab al-Icharat wal Tanbihat” (Cartea semnelor și avertismentelor): prezintă studii în științe 

ale naturii, teologie, sufism și moralitate. 

• Avicenna scrie și lui Al Adwiyat-al-Qalbiya un „Tratat al Cordialelor” 

• Avicenna și-a rezumat gândul său medical într-un „Urdjuza Fi-Tib” („Poemul de medicină”) de 

1300 de versuri, tradus de Armengaudus Blasii (Armengaud Blaise), doctor al lui Jacques II al 

Aragonului și al Papei Clement al V-lea, care începe cu acest gând: „medicina este arta menținerii 

sănătății și, în cele din urmă, a vindecării bolilor care au apărut în organism”. 

• El și-a dedicat ultimii ani din viață filozofiei și a compus un „Tratat despre suflet și destin”, 

un „Ghid al înțelepciunii”, o „Viață de virtute și păcat” etc.  

- Gândirea sa cu privire la distincția dintre „Esența” ființei și „Existența” va fi exploatată de Tomas 

de Aquino ; este una dintre bazele filozofiei scolastice neo-aristotelice din Evul Mediu creștin. 

Avicenna, care a scris neobosit în toate ocaziile, a lăsat 156 de cărți, 21 de mare importanță, dintre 

care 16 sunt dedicate medicinei.  

Moștenitor al lui Platon și al lui Aristotel, învățatul iranian din secolul al XI-lea, Avicenna 

întruchipează figura Orientul filosofic 

Avicenna, supranumit „Prințul cărturarilor” pentru întinderea cunoștințelor sale, ne-a lăsat 

moștenire o operă gigantică, compusă din sume enciclopedice, tratate, epistole, povești mistice și 

chiar poezii. A fost sărbătorit și de Aragon, cu un text foarte frumos intitulat „Ficțiunea cerurilor 

după Ibn Sina”, în „Nebunul Elsei”. 

Opera sa este monumentală, trebuie să ne amintim că Avicenna avea să întruchipeze, după Farabi 

și înainte de Averroes, filosofia în sensul grecesc al termenului (falsafa în arabă) în est. În special, 

el este primul care s-a gândit la legătura dintre doctrina ființei (ontologie) și teologie.  El s-a 

întrebat într-adevăr cum, ca filosof, ar putea construi o teologie rațională, adică o înțelegere 

științifică a guvernului divin al lumii, astfel încât teologia să se supună cerințelor filozofiei. 

El este probabil cel mai bun reprezentant al universalității cunoașterii, înălțarea gândirii sale, 

precum și calitatea scrierilor sale au fost printre cele mai remarcabile genii umane. 

Aura Manole 

Sursa : 

- Promotorii spiritului științific în civilizația islamică de Halima El Ghrari 

https://www-medarus-org.translate.goog/Medecins/MedecinsTextes/moinesencyc.html?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc,elem
https://www-medarus-org.translate.goog/Medecins/MedecinsTextes/moinesencyc.html?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc,elem
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La théosophie iranienne source 

d’Avicenne? 

Il est courant de présenter Avicenne comme un des grands 

noms de la philosophie arabe et de donner, comme sources 

principales de sa pensée, Aristote et Platon. Or Avicenne est 

un philosophe iranien, qui est né, a vécu et est mort en Iran; 

s'il a écrit une partie de ses œuvres en arabe, une autre, 

également importante, a été rédigée en persan. Quant à son 

inspiration, la question se pose de savoir si, à côté des sources 

grecques, il ne faut pas faire place à une influence plus ou 

moins profonde, directe ou indirecte, de sources iraniennes. 

Cette question n'est pas nouvelle.  

Les Iraniens, qui ont toujours été accueillants pour les langues 

étrangères, n'ont pas seulement instruit les Arabes dans les 

sciences et la philosophie, mais ils ont adopté la langue arabe et ont écrit dans cette langue la 

plupart de leurs œuvres scientifiques ou philosophiques (1) (28). 

Pour la première fois dans l'histoire, même la grammaire arabe vient d'être faite par un iranien, 

Sïbawaihï (2). Et lorsque Charlemagne travaillait à répandre l'instruction dans son empire, les 

Kalifes abbassides lui envoyaient les écrits scientifiques de savants iraniens afin que, traduits en 

latin, ils soient transmis aux Européens (3). 

La culture iranienne était donc vivace lorsqu'Avicenne a commencé sa carrière vers la fin du Xe 

siècle. Nous allons nous demander maintenant dans quelle mesure il s'en est inspiré dans son œuvre 

philosophique. 

La « philosophie orientale » d'Avicenne  

On sait qu'Avicenne a composé, vers la fin de sa vie, entre 1029 et 1033, un ouvrage intitulé al-

Hikma al-masriqïya, la sagesse ou la philosophie orientale. Cet ouvrage semble avoir été détruit, 

au moins partiellement, en 1035 par l'orthodoxe sunnite, le sultan Mas'ûd, fils de Mahmûd al-

ôaznawï. Aujourd'hui, on ne connaît avec certitude que la partie logique de cette œuvre. Il existe 

cependant un manuscrit, signalé par le P. Anawati et portant le titre Kitâb al-Hikma al-masriqïya 

li-Ibn-Sînâ, le livre de la philosophie orientale d'Avicenne (4). 

Disons que ce manuscrit traite de questions d'ordre physique et psychologique plutôt que d'ordre 

métaphysique. Dans une de ses dernières lettres, Avicenne fait allusion à sa philosophie orientale. 

Il la nomme al-Usûl al-masriqïya, que l'on peut traduire par principia orientalia, et al-masâ'il al-

masriqïya, que l'on peut traduire par problemata orientalia. Avicenne, comme lui-même le dit dans 

cette lettre, savait ce qui était arrivé à ses livres. On lui avait écrit, dit-il, que l'on ne possédait 

aucune information sur une bonne partie de ses problemata orientalia. Il ajoute qa'al-Hikma al-
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'ar&ya était une autre de ses œuvres perdues: bien que peu volumineuse, elle était d'une grande 

densité doctrinale.  

Il est intéressant de noter, que sa philosophie orientale est anéantie, mais que l'on ne possède pas 

encore d'information sur le sort d'une bonne partie de cette œuvre. Des philosophes postérieurs à 

Avicenne ont été renseignés mieux que lui, mais la discussion sur al-Hikma al-maériqïya n'a pas 

encore abouti à un résultat précis. Un des points de départ, si l'on veut savoir ce que contenait la 

philosophie orientale, est la phrase suivante, relevée dans la lettre déjà mentionnée d'Avicenne: 

wa-lïfï 'l-Usûl al-masriqïya gaud 'azïm fî H-taèkïk, tummafï 'l-kasf. («Dans les Trincipia orientalia', 

j'ai un grand approfondissement en ce qui concerne l'analogie, et puis en ce qui concerne al-kaâf»).  

Ibn-Tufail (f 581 h./1185A.D.) et Averroès (f 595 L/1198 A.D.) ont transmis à l'Occident des 

extraits de la philosophie orientale d'Avicenne. C.A. Nallino a fait en 1923 une enquête historique 

approfondie, allant d'Ibn-Tufail et d'Averroès jusqu'à De Boer (1921) (62). Devant l'alternative où 

la «philosophie orientale» est comprise soit comme une philosophie illuminative soit comme une 

philosophie propre à l'Orient, Nallino opte pour la seconde solution. Avicenne étant iranien, on a 

logiquement pensé à une philosophie d'origine iranienne. Mais Suhrawardî d'Alep (f 1191) un 

autre philosophe iranien, assassiné dans la citadelle d'Alep, a revendiqué pour lui-même le 

privilège d'avoir ressuscité l'ancienne philosophie iranienne (5).  

Ce fut alors H. Corbin qui, dans ses études sur Suhrawardî, le fondateur de la doctrine illuminative, 

Hikmat al-isrâq, rouvrit le débat (6). 

H. Corbin rangeait Avicenne parmi les gnostiques (7). En ce qui concerne les sources des deux 

philosophes iraniens, Avicenne et Suhrawardî, Corbin dit qu'elles sont les mêmes, avec cette 

différence qu'Avicenne ne les avait pas épuisées, tandis que Suhrawardî les a exploitées totalement 

(58). « Aussi bien, dit-il, les deux œuvres ensemble ont-elles donné au génie philosophique iranien 

son empreinte la plus originale » (8). 

Telles sont les différentes explications de la « philosophie orientale » d'Avicenne. Des orientalistes 

et des philosophes, des scolastiques et des antiscolastiques, des Orientaux, Iraniens et Arabes, se 

sont engagés dans cette question sans aboutir à une conclusion décisive. 

Si l'on veut trouver des indices de l'ancienne théosophie iranienne et de la tradition scientifique de 

Gundisâpùr dans l'œuvre d'Avicenne, il ne faut pas chercher à réduire tout à la science et à la 

philosophie grecques (9). Si la philosophie de l'Iran a pu « orientaliser » l'esprit grec de Platon, 

d'un Numénius et, par voie de conséquence, d'un Plotin (10), il ne faut pas nécessairement réduire 

la philosophie orientale d'Avicenne à la philosophie grecque plutôt qu'à celle de l'Iran. 

La doctrine de la participation est au centre de la métaphysique d'Avicenne et elle constitue une 

des clés de son système. On retrace d'ordinaire l'origine historique de cette doctrine en remontant 

jusqu'à Platon, mais elle est bien antérieure à Platon, puisqu'on la rencontre déjà dans le système 

de Zoroastre. Or, non seulement Platon a subi l'influence du sage iranien et a donc pu lui emprunter 

cette doctrine, mais Avicenne lui-même n'est sans doute pas resté indifférent à la pensée du maître 
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qui avait illustré le pays de ses ancêtres. On songe naturellement à Zoroastre et à son école 

lorsqu'on lit, dans la Logique des Orientaux: « et il s'en fallut de peu que les sciences ne nous 

vinssent sans passer par les Grecs » (11). Dans YAvesta (108), le livre sacré des Perses, basé sur 

la doctrine de Zoroastre, nous avons trouvé un grand nombre d'applications du terme baga et de 

ses dérivés, comme, par exemple, vî-baga, vï-baxs, etc., et des dérivés du verbe vaêd-, tous 

signifiant la participation (12). 

Dans le système théosophique ou, si l'on veut, philosophique de Zoroastre, il y a un quadruple 

dualisme, au delà duquel se trouve Ahuramazda, Dieu suprême et transcendant (13). Dans ce 

quadruple dualisme, il y a toute une philosophie de la participation. Des érudits ont déjà étudié 

celle-ci dans le dualisme philosophique de Platon, il faudrait l'étudier aussi dans celui de Zoroastre, 

car « la comparaison d'un dualisme philosophique et d'un dualisme religieux semble montrer que 

le fond des idées est le même, que c'est le même mouvement de pensée. Le dualisme philosophique 

a d'ailleurs un caractère religieux, et le dualisme religieux un caractère philosophique. L'un et 

l'autre sont recherche du salut, même le dualisme philosophique, et l'un et l'autre, du salut de la 

pensée, même le dualisme religieux» (14). 

Le quadruple dualisme zoroastrien est constitué: 

 1. d'un dualisme du monde intelligible ou immatériel et du monde sensible ou matériel (12°) ; 

 2. d'un dualisme de deux principes opposés dans le monde immatériel, à savoir le principe du 

bien, Spenta Mainyu, et le principe du mal, Ahra Mainyu ou Angra Mainyu (ial) ; 

 3. d'un dualisme du rapport descendant d'Ahura Mazda à des divinités abstraites, (qui sont, d'une 

part, l'aspect de Dieu et, d'autre part, les Urbilder du monde ici-bas) et des divinités abstraites au 

monde matériel, et du rapport ascendant du monde matériel aux divinités abstraites et de celles-ci 

à Ahura Mazda (15) ; 
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 4. d'un dualisme du rapport descendant d'Ahra Mainyu à des divinités abstraites et conformes à 

lui et de celles-ci aux Abbildungen dans le monde matériel, et du rapport ascendant du monde 

matériel aux divinités abstraites et mauvaises et de celles-ci à Ahra Mainyu (16). 

Les observations d'ordre linguistique, historique et philosophique suggèrent d'étudier de près la 

doctrine de la participation dans l'école de Zoroastre et de voir ensuite, par une comparaison 

attentive des textes et des idées, si l'influence de cette doctrine se manifeste dans la métaphysique 

d'Avicenne, qui, en expliquant sa participation par dégradation formelle, nous renvoie aux 

Orientaux^1). Une enquête de ce genre pourrait apporter quelque lumière sur les difficiles 

questions que soulève la « philosophie orientale » du maître iranien. 

  

Estiphan Panoussi - La théosophîe iranienne source d’Avicenne (Revue Philosophique de 

Louvain  nr. 90)   

 (1) - Cf. aussi G. Bbockelmann, Oeschichte ...j G.I., p. 71; W. Jackson, Persia Past and Present, London, 1906, p. 30. 

(2)  Cf. C. Brockelmann, Geschichte ..., G.I., p. 99. 

 (3) Cf. H. Çalïfa, Lexicon ..., 1. 1, pp. 81-82. 

(4) (Cf. G.C. Anawati, Un manuscrit de la Hikma mashriqiyya d'Ibn-Sina, in Mél. Inst. dam. d'Études orientales, 1945, 

I, p. 164.) 

(5) Cf. H. Cobbin, Les motifs zoroastriens dans la philosophie de Sohrawardi, Téhéran, 1946, p. 22. 

(6) Cf. ibidem, p. 21; Id., Sihâbaddin Yahyâ as-Suhrawardï: Opera metaphysica et my8tica, édita et prolegomenis 

instructa, Istanbul, Bibliotheca Islamica 16, 1946; H/1. Prolégomènes en français et édition critique, Téhéran-Paris, 

Adrien-Maisonneuve, 1952, pp. 36 sq. 

(7) Cf. E. Troilo, Avicenna-filosofo ..., p. 33, note 3.  

(8) Cf. H. Cobbik, Avicenne et le récit visionnaire, Téhéran-Paris, 1954, pp. 5-6. 

 (9) H. Corbin, Avicenne et le récit ..., p. 6. 

(10) Avicenne a eu même plusieurs amis zoroastriens ou d'origine zoroastrienne, comme 0 ressort de la reconstitution 

de sa vie. (i°4) Cf. ci-dessus. 

(11)  Avicenne, Manfiq al-maériqiyin, ..., voir le prologue. Comp. A.-M. Goichon, L'unité de la pensée ..., p. 305. 

(12)  109) cf. Chr. Babtholomae, Altpersisches Wôrterbuch, Strassburg, 1904, s.v. ; W. Geigeb, Handbuch der 

Awestasprache, Erlangen, 1879, voir l'index ; H.S. Nybebg, Die Religionen ..., p. 159. 

(13) cf. Nybebg, Die Religionen ..., p. 105; Aô-Sahbastânï, Kitdb al-milal wa 'l-nihal, éd. W. Cubeton, London, 1847, 

p. 186.  

(14) (119) S. Pètbement, Le dualisme chez Platon ..., p. 307. 

(15) (122) Cf. Id., ibidem, pp. 21, 93 et 143.  

(16) (123) Cf. Id., ibidem, pp. 21 et 104-105. 

https://www.persee.fr/collection/phlou
https://www.persee.fr/collection/phlou
https://www.persee.fr/issue/phlou_0035-3841_1968_num_66_90?sectionId=phlou_0035-3841_1968_num_66_90_5432
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                          Ibn Arabi -  „Cred în religia iubirii” 

Ibn Arabi, născut la 26 iulie 1165, la Murcia, (Taifa din Murcia, în Al-Andalus Spania actuală) și 

a murit la 16 noiembrie 1240, la Damasc (Sultanatul Ayyubid, Siria actuală), numit și „ach-Sheikh 

al- Akbar "(„ cel mai mare maestru”, în arabă), sau chiar„ Ibn Aflatûn ”(„ fiul lui Platon ”), este 

un teolog, jurist, maestru sufist arab, poet, metafizician și maestru andaluz al taçawuffului islamic, 

autor al a 846 lucrări presupuse. Un om cu o gândire extrem de complexă și fascinantă. 

 Opera sa a dominat spiritualitatea islamică încă din secolul al XIII-lea și el poate fi considerat 

punctul central al gândirii metafizice în Islam. El este cel mai mare gânditor al doctrinei ezoterice 

a „Wahdat al-wujud” (Unitatea de a fi). În esoterismul islamic, este considerat „sigiliul sfințeniei”. 

Potrivit unor autori, Dante, în Divina Comedie,ar fi fost influențat de opera sa. Pentru Ibn Arabi, 

calea mistică nu este nici rațională, nici irațională: spiritul scapă de limitele materiei. Spre 

deosebire de filosofie (falsafa), aceasta se află în afara domeniului rațiunii, așa cum credea și 

Tertullian. Viziunea lui Ibn 'Arabi este aceea a unei întâlniri între inteligență, dragoste și 

cunoaștere. Ibn 'Arabi este situat intelectual în linia lui Al-Hallaj pe care o citează în numeroase 

ocazii: consideră că adevăratele temelii ale credinței se găsesc în cunoașterea științei literelor           

(' Ilm Al-Hurûf).  

Născut în Murcia, Ibn Arabi a crescut în Sevilla, 

unde familia sa s-a stabilit în 1173. Acolo s-a 

pregătit în diferite științe islamice, uimindu-și 

profesorii cu talentele sale intelectuale. A crescut 

în acest imperiu almoravid care, acordă un loc 

mare cunoașterii și intelectualilor. Ibn Arabî a 

făcut cunoștință cu Averroes în 1179, într-o 

întâlnire aparent organizată de tatăl său, care ar 

indica că acesta din urmă este mai implicat în 

pregătirea intelectuală a fiului său decât vrea să 

sugereze acesta din urmă. De fapt, în scrierile sale, 

Ibn Arabi încearcă să se pozeze ca un om care s-a 

format singur independent de influențele sau 

dorințele altora. Student strălucit, Ibn Arabî a scris 

din anii 1185 tratate de jurisprudență, teologie, 

filosofie. Dar foarte repede, a fost atras de calea 

mistică și ezoterică și s-a îndepărtat de științele 

seculare. 

Foto - Portret al lui Ibn Arabi (Moheiddin sau Moyiddin Ibn Arabi, 1165-1240) numit șeicul al Akbar sau 

Ibn Aflatun, mistic sufist și filozof arab andaluz - secolul al XIX-lea - Gravură colorizată - Ibn Arabi (1165-

1240), mistic și filosof arab suflet andaluz - Gravură colorată - secolul al XIX-lea. 

© PrismaArchivo / Leemage / AFP 

https://www-lesclesdumoyenorient-com.translate.goog/Les-Almoravides-l-Andalus-et-l-Afrique-musulmane-1042-1147.html?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc
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În 1200, Ibn Arabi a plecat spre est, mai 

întâi pentru a face pelerinajul la Mecca, 

unde a ajuns în 1201, apoi pentru a merge 

din oraș în oraș pentru a căuta învățătura 

marilor maeștri sufişti. Sufismul, 

reproiectat în profunzime de Al-

Ghazali  [1] , este apoi în curs de a fi 

structurat ca o știință religioasă prin 

excelență și ca o mișcare organizată: Ibn 

Arabî poate rămâne astfel în casele de 

primire, khanqâ, conduse de șeici care 

veghează asupra discipolilor. În 1204, 

când cruciații au luat Constantinopolul, acesta se afla la Mosul, unde a primit învățătura marelui 

maestru sufist Alî ibn Jamî. Condamnările sale heterodoxe i-au adus o scurtă ședere în închisorile 

din Cairo în 1206. A fost găsit apoi la Konya, unde a predat unui grup de tineri studenți, printre 

care Sadr al-Din al-Qûnawî, un tânăr din Tunis pe care Ibn Arabî l-a adoptat, pe care l-a adoptat 

se antrenează și cu care se va căsători fiica lui. Și el va fi un mare imam și un mare maestru sufist. 

După Anatolia, Ibn Arabî locuiește în Armenia, la Bagdad, la Alep. Atunci a fost numit „marele 

stăpân” (șeicul al-akbar) și acum la el vin tinerii studenți care caută revelații și sfaturi. Astfel, el 

participă cu putere la structurarea sufismului și deschiderea acestuia. După mai bine de douăzeci 

de ani de rătăcire, s-a stabilit la Damasc unde și-a petrecut ultimii cincisprezece ani din viață; a 

murit acolo în 1240 și a fost îngropat la poalele Muntelui Qassioun. 

O călătorie spirituală 

În 1196, la Fez, Ibn Arabî spune că a primit o revelație de la profetul Mahomed  : i s-a arătat în vis 

să-i dea „piatra înțelepciunii”. Această piatră, care simbolizează adevărul atins prin Revelație, este 

punctul de plecare al unei reflecții mistice: numai adevăratul credincios, după ce a parcurs calea 

mistică, va putea să-și îmbrățișeze simultan toate fațetele. Ibn Arabî numes adevăratul credincios 

„omul perfect” care trebuie, prin meditație, să experimenteze Prezența divină (hadarât), 

apropiindu-se cât mai mult de „Prezența totală”. Această metaforă îi permite, de asemenea, lui Ibn 

Arabî să vorbească despre celelalte religii ale cărții: toți profeții, de la Avraam până la Mahomed 

prin intermediul lui Isus, au primit aceeași piatră, dar toți au tăiat-o diferit. În sfârșit, această 

revelație îi permite să ofere sfinților un loc fundamental în islam: sfinții ( walis ) primesc o parte 

din lumina lui Dumnezeu, așa cum este reflectată de revelația Muhammadan și ei pot reflecta apoi 

această lumină. Rolul spiritual și social al sfinților își găsește cea mai realizată formulare teoretică 

în Ibn Arabî: sfinții se disting prin puterea spirituală (baraka) din care radiază și care se manifestă 

prin minuni ( karamât)). Pentru Ibn Arabî, această ierarhie a sfinților este dominată de un „stâlp”, 

Alî, nepotul și ginerele Profetului și închisă de un „sigiliu al sfinților” (la fel cum Mohamed este 

„sigiliul Profeților"). 

https://www-lesclesdumoyenorient-com.translate.goog/Ibn-Arabi.html?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc#nb1
https://www-lesclesdumoyenorient-com.translate.goog/Mahomet-571-632-et-les-debuts-de-l-Islam.html?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc
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Ibn Arabî va avea multe alte viziuni, care îl vor 

ghida în evoluția sa spirituală. Astfel, a primit 

o vizită de la Ibn Rushd în 1199, la un an după 

moartea acestuia, și a fost îndemnat de acesta 

să părăsească Spania. În Mecca, în 1201, a 

avut o adevărată revelație teofanică și mistică 

cu o tânără fată, Nizhâm. Acest lucru, așa cum 

subliniază H. Corbin în studiul său de referință 

despre Ibn Arabî, joacă același rol pentru el ca Beatrice pentru Dante: este Sophia lui, chiar 

întruchiparea frumuseții lumii, a iubirii lui Dumnezeu și a adevărului unde misticul caută să 

ajungă. Dezvoltând în scrierile sale un adevărat curs mistic, Ibn Arabî este influențat de Al 

Hallaj  [ 2 ]  : nu doreşte altceva decât să fuzioneze în Dumnezeu ( fanâ ', dispariția sufletului în 

Dumnezeu). Misticul trebuie să finalizeze o călătorie spirituală care trece prin mai multe etape 

(maqâm), pentru a ajunge la Adevăr și pentru a descoperi semnificația ascunsă (batin) a textelor 

religioase. Pentru aceasta, Ibn Arabî propune în mod special o lectură mistică a Coranului: 

adevăratul său sens rezidă în primele litere care deschid fiecare sură și nu în mesajul în sine. 

El va avea o mare influență: nu numai că a format o școală cu propria sa spiritualitate, numită 

Akbarian, iar scrierile sale sunt preluate de diferite alte grupuri Sufi. El se străduiește în scrierile 

sale să propună o cale de mijloc capabilă să reconcilieze diferitele grupuri sufiste. 

Un gând metafizic 

Opera lui Ibn Arabî nu este ușor de înțeles. În primul rând prin amploarea sa: sunt aproape 850 de 

lucrări pe care misticul andaluz le-ar fi scris în timpul vieții sale. Apoi, prin dificultatea sa: 

amestecarea filozofilor greci (în special Platon, care i-a adus porecla de Ibn Aflatûn, fiul lui Platon) 

și lecturi contemporane ale acestora, poezii mistice și lucrări teologice, el oferă texte de referință 

bine cunoscute și adesea în mod deliberat scrise ca puzzle-uri pe care cititorul va trebui să le 

rezolve. Titlurile acestor opere sunt mai mult poezie decât filosofie, să cităm: Mawâqi al-

Nujûm , Le couchant des étoiles sau Kitâb inshâ 'ad-dawâ'ir al-ihâtiyya , Producția 

cercurilor. Cu toate acestea putem identifica câteva linii principale de forță. 

Ibn Arabi identifică trei moduri de acces la Dumnezeu. Cel al Sharîa, al Legii, constă în aplicarea 

la scrisoare a preceptelor raportate de Coran, Sunna și hadîth: este modul cel mai răspândit, cel 

mai puțin dificil, dar și cel mai puțin satisfăcător pentru că se ajunge doar la un cunoașterea 

indirectă a lui Dumnezeu, cunoașterea directă trebuind să aștepte moartea. Calea Haqîqa, adevăr 

metafizic, este cea a filosofilor care încearcă să înțeleagă cauzele și efectele. În cele din urmă, 

calea Tarîqa(calea) este calea spirituală și exoterică care singură poate duce la „realizarea 

Adevărului în inima credinciosului”. Această cale mistică nu este strict irațională pentru Ibn Arabî, 

deoarece tocmai permite spiritului să scape de sine, să depășească rațiunea trupească (nafii) și 

limitele sale, să ajungă la Dumnezeu. Marii filosofi-medici (Ibn Rushd, Ibn Sina / 

Avicenna, Maimonides) a făcut din studiul fenomenelor un mod de a-L cunoaște pe Dumnezeu, 

https://www-lesclesdumoyenorient-com.translate.goog/Ibn-Arabi.html?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc#nb2
https://www-lesclesdumoyenorient-com.translate.goog/Moise-Maimonide.html?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc
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combinând astfel știința și credința. Ibn Arabî preia parțial această moștenire, pentru el Dumnezeu 

a creat lumea și se manifestă în toate creaturile. „Lumea este o oglindă pentru Dumnezeu”, scrie 

el. Prin urmare, Ibn Arabî nu se opune abordării științifice a unui Averroes (spre deosebire de Al-

Ghazalî), ci îl consideră incomplet. Astfel încât credinciosul desăvârșit nu mai este cel care caută 

să elucideze fenomenele pentru a-l cunoaște mai bine pe Dumnezeu, ci cel care înțelege că lumea 

este doar o oglindă și, prin urmare, că fenomenele nu sunt decât reflectările lui Dumnezeu. În timp 

ce filosoful studiază lucrările Divinului, misticul „îl vede pe Dumnezeu la lucru” scrie Ibn Arabî. 

Dar omul nu poate atinge realitatea lui Dumnezeu, esența sa: îl poate cunoaște numai prin numele 

Lui (Milostivul, Iertătorul, Cel Drept, ...). „Și Dumnezeu l-a învățat pe Adam toate numele” pe 

care le găsim în Coran (sura 2, versetul 31). Creația, gândită ca o oglindă, reflectă numele lui 

Dumnezeu fără a le absorbi: Ibn Arabi nu construiește o lectură panteistă a naturii, care a fost 

adesea reproșată sufisilor de către ulemele musulmane. Cu siguranță, Dumnezeu se vede pe sine 

în Creația sa, dar ca o reflectare, fără ca esența sa să fie confundată cu substanțele lucrurilor. S-ar 

putea spune că Ibn Arabi teorizează o cale mistică moderată. Această viziune a lui Dumnezeu se 

referă direct la o practică sufistă, în care recitarea infinită a numelor lui Dumnezeu (o practică 

numită zikr), asociat cu dansurile, duce la o stare de transă propice viziunilor mistice. Cealaltă 

practică favorizată este concertul spiritual (samâ), o recitare a poeziei de dragoste. 

În această viziune, omul este creatura privilegiată, singurul capabil să primească Revelația, pentru 

că este singurul care rezumă în sine toate numele lui Dumnezeu: aceasta este teoria cunoscută ca 

„omul perfect”, un om care reproduce cosmosul pe propria sa scară. Dintr-o dată, Ibn Arabi, 

reflectând asupra esenței divine și a legăturilor sale cu creația, este condus să construiască teoria 

cunoscută ca unicitate a ființei, wahdat al-wujûd , care va fi sistematizată mai târziu de discipolul 

său al-Qûnawî. Dumnezeu este ființa absolută, singura care există cu adevărat, în timp ce toate 

celelalte ființe sunt atât contingente (nu ar fi putut exista), cât și subordonate (depind de o altă 

ființă). Numai Dumnezeu este necesar, numai Dumnezeu există numai pentru sine. Această 

noțiune preia și amplifică cea a tawhîd, afirmarea unicității divine („nu există alt dumnezeu în 

afară de Dumnezeu”), una dintre dogmele fundamentale ale Islamului. 

De aici, în cele din urmă, locul cheie al iubirii în 

această doctrină. Ibn Arabi propune o viziune 

teofanică: iubirea profană este suportul iubirii 

divine. Pentru ca Dumnezeu să nu se întrupeze în 

persoana iubită, ci pentru ca acesta din urmă să-l 

reflecte pe Dumnezeu. „Obiectul iubirii, oricare ar 

fi acesta, este Dumnezeu”, scrie el în Tratatul 

despre dragoste . Principala capacitate a 

misticului este imaginația, adică exact capacitatea 

de a vedea reflexiile divine în lucruri și ființe și de 

a le iubi pentru asta.  
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Construind o doctrină extrem de complexă și ermetică, Ibn Arabî participă cu putere la structurarea 

sufismului și la realizarea acestuia ca o știință religioasă majoră. Ibn Arabî propune o modalitate 

de aprofundare a relației cu Dumnezeu prin calea mistică și ezoterică.  

Doctor în științe ale Islamului, dar și poet, filozof, Ibn Arabi este considerat pivotul central al 

gândirii metafizice a Islamului. Faptul că gândul lui Ibn ʿArabi  este în același timp intens inovator 

și adânc înrădăcinat în tradiție poate explica în parte de ce a avut o influență atât de durabilă atât 

în rândul adepților, cât și al detractorilor. Ideile sale, așa cum au fost înțelese de primele generații 

ale celor care și-au revendicat moștenirea, au modelat dezvoltarea gândirii islamice și a experienței 

religioase în secolele următoare. 

Delia Marcus 

Bibliografie: 
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Note 

[ 1 ]  Filozof și mistic persan născut în 1058 și mort în 1111. 

[ 2 ]  Mistic persan născut în 857 și torturat la Bagdad în 922 din cauza opiniilor sale heterodoxe. 
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                 Lumea după pandemie 

„Virusul este mai puțin un fenomen biologic decât al 

civilizației” - Boris Cyrulnik  medic neuropsihiatru 

Activitatea mea ca medic m-a acaparat foarte mult ȋn ultima vreme şi 

nu prea mi-a  lăsat timp pentru lectură. Ȋnsă am avut ȋn mână cartea 

recentă „Reconstruirea într-o lume mai bună” a lui Xavier 

Emmanuelli și Boris Cyrulnik apărută anul acesta la Editura Humen 

Sciences, şi nu m-am putut abţine să nu o savurez, mai ales că este 

vorba despre situaţia actuală generată ȋn ȋntreaga lume de această 

pandemie pe care o trăim cu toţii. Pandemia oferă o oportunitate de a 

pune întrebări. Virusul a schimbat cu siguranță vieţile familiilor, afacerilor și statelor. Dar în 

unele zone fundamentale, răsturnarea ȋncă nu a venit. După pandemia Covid 19, schimbarea este 

oricum inevitabilă. 

Va dura ani de zile pentru a măsura consecinţele pandemiei Covid 19, care nu a terminat de zguduit 

lumea. Nici nu ştim dacă virusul va fi ţinut sub control datorită vaccinurilor sau unui tratament, 

mai devreme sau mai târziu, când viaţa ȋşi va lua din nou cursul normal. Cert este, fiecare pandemie 

din istorie a adus după ea schimbări radicale. Deci, după pandemia Covid 19, schimbarea este 

oricum inevitabilă. Să ne amintim, ciuma medievală a făcut 25 de milioane de victime, dar a dus 

și la protecția lumii țărănești, care devenise esențială pentru hrănirea supraviețuitorilor și la 

reînnoirea artistică: îngrădiți în casele lor, pictorii și-au dezvoltat reprezentarea internă pe lângă 

arta religioasă. Al Doilea Război Mondial a luat viețile a aproape 80 de milioane de oameni, dar a 

dus și la protecția mamei şi copilului și la securitatea socială. 

Cu alte cuvinte, „dezastrul nu este dezastru”, proclamă Boris Cyrulnik și Xavier Emmanuelli 

în noua lor carte. „Prin cele trei rezistențe pe care le avem la dispoziție - individuală, socială și 

naturală - putem profita de criză pentru a crea o nouă dinamică”, asigură Boris Cyrulnik, celebrul 

neuropsihiatru și fondatorul Médecins sans frontières. Axa acestei schimbări? Să ieșim din politica 

sprintului și competiției pentru a face loc dragostei faţă de semenii noştri, faţă de natură, aceştia 

trebuie să fie pilonii vieţii noastre de zi cu zi. Cât despre fostul medic de urgență Xavier 

Emmanuelli, acesta își face mea culpa: „În sistemul nostru de sănătate, am mizat totul pe asistența 

imediată, susținând că spitalul a fost o afacere, ceea ce este o mare greșeală. Nu trebuie să luăm în 

considerare doar durata lungă a sprijinului, ci mai presus de toate să acordăm prioritate prevenirii 

față de vindecare. De exemplu, puneți mult mai multe resurse în lupta împotriva delincvenței 

alimentare, știind în ce măsură diabetul și hipertensiunea arterială sunt criminale.” De fapt, e 

simplu, sintetizează intelectualii care dialogează foarte clar în acest eseu. „Lumea așa cum o știm 

este rezultatul violenței. Ea este cea care a trasat granițele prin confruntări, a impus credințele prin 

războaiele de religie și chiar limba pe care o vorbești. De-a lungul construcției umanității, ne-am 

modelat pe brutalitatea virilă, erotizând violența și făcând-o eroică”, explică Xavier Emmanuelli.  

https://www-letemps-ch.translate.goog/opinions/apres-covid-changement-ineluctable-meme?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc
https://www-letemps-ch.translate.goog/opinions/apres-covid-changement-ineluctable-meme?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&nui=1&prev=search&u=https://assets.letemps.ch/sites/default/files/styles/original/public/media/2021/10/15/file7hz650bzz001mwlf3n4a.jpg?itok%3D5U1WbzqY
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Prin urmare, dacă guvernele noastre doresc să dezvolte o societate matură și echilibrată, ele trebuie 

să aibă curajul să schimbe logica performanței și violenței cu cele ale sprijinului și alianței. Este o 

chestiune de supraviețuire simplă. Dar cum? Este firesc să ne ȋntrebăm. „În încetinirea marșului 

lumii. Câștigă mai puțin, dar trăiește mai bine și ajută gospodăriile vulnerabile pentru a asigura ȋn 

primul rând copiii. „Un copil în siguranță va fi un cetățean luminat, conștient de responsabilitățile 

sale. Cu toate acestea, mama occidentală este adesea foarte singură. Familie îndepărtată, prieteni 

ocupaţi și responsabilităţi tot mai mari, multe mame cad în depresie. Sinuciderea devine, de 

asemenea, una dintre cele două cauze principale ale mortalității materne”, avertizează Boris 

Cyrulnik. Izolarea a avantajat mai degrabă reunirea părinților și copiilor, ȋnsă totul în funcție de 

nivelul social și de caracterul cazării.” Totuși, Boris Cyrulnik crede doar în contactele umane, 

extinse dacă este posibil şi averizează asupra consecinţelor privării emoţionale. 

În aceeași idee, psihiatrul atacă ecranele. Şi astăzi copiii le folosesc nelimitat, fără control 

uneori.  „Un copil nu ar trebui să se uite la un ecran înainte de vârsta de trei ani, pentru că, în 

această fază pre-verbală, micuțul devine împietrit în fața imaginii și nu învață nimic. S-a descoperit 

că copiii care au avut contact cu ecranele au un stoc de 100 până la 200 de cuvinte atunci când 

intră la școală și au dificultăți de socializare. În timp ce copiii care au avut contact cu persoane, au 

ascultat conversații, s-au certat sau au râs cu alți copii, vin la școală cu o mie de cuvinte și cunosc 

abilitățile interpersonale.” 

Ființa umană este un burete, ne demonstrează Boris Cyrulnik în Des Ames et des Saisons , cea mai 

recentă lucrare a sa dedicată psiho-ecologiei. Dincolo de ereditatea sa, de transmisie verticală, 

individul se construiește mai ales pe orizontală, în funcție de mediul său, și asta din pântecele 

mamei sale. Apoi familia, școala, apoi poveștile contribuie la dezvoltarea lui.  Cealaltă problemă 

a ecranelor, continuă specialiştii, este că acestea participă la „derealizarea lumii” sau „anomie”, 

termen care defineşte „absenţa structurii, naturală sau culturală, emoţională sau verbală”. Oricare 

ar fi vârsta. „Ecranele au adus o îmbunătățire clară în ceea ce privește comunicarea, dar nu trebuie 

să confundăm comunicarea și relația. Dacă munca prin intermediul ecranelor în timpul izolărilor 

a făcut posibilă limitarea prejudiciului economic, ne-am dat seama și cât de amorțitoare 

este. Pentru că, încă o dată, doar întâlnirea emoțională unul cu celălalt ne stimulează. Atingeți 

copilul, vorbiți cu el, râdeți împreună, povestiţi… Această întâlnire stimulează memoria copiilor 

și menține vigilența insistă Boris Cyrulnik. Copiii sunt foarte interesați atunci când le explicăm 

lumea sau când folosim scriitori, realizatori, filosofi etc., pentru a face acest lucru. Le plac 

poveștile, chiar dacă acele povești sunt dure, ca în basme.  

Copiii şi tinerii nu trebuie uitaţi ȋn pandemie. Nu trebuie lăsaţi luni de zile numai ȋn faţa unor 

cursuri online pe Zoom. Ce va rămâne din acele luni petrecute în fața unui ecran, fără contact 

direct, socializare adevărată ? Fără a-și ascuți simțul critic în schimb, predarea, blocată în câțiva 

metri pătrați, va rămâne poate o literă moartă cu aceste cursuri „goale de viață”. După ce au 

acceptat criticile primei izolări, pe vremea când au fost acuzați că sunt vectori neglijenți ai 

virusului; după ce au sărbătorit sărbătorile de sfârșit de an cu teama de a transmite moartea 

strămoșilor lor, după ce au înțeles că ar putea bine să-și lase deoparte slujbele în sectorul terțiar, 

https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&nui=1&prev=search&u=https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/resilience/des-ames-et-des-saisons_9782738154118.php
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hobby-urile, iubirile, unii simt că se îneacă. Cu toate acestea, suferința psihologică reală, deși mai 

puțin vizibilă, nu este mai puțin gravă decât șederea la terapie intensivă. De douăsprezece luni, 

tinerilor li se cere să respecte măsurile de sănătate, dar cine le respectă? Această criză nu mai este 

o criză, s-a schimbat, ca virusul, într-un nou cotidian. 

Profesorul Laurence Kaufmann, care se află ȋn fruntea unui vast proiect de cercetare, privind 

desfacerea legăturilor sociale, care spune : Dacă pandemia le-a răpit prezentul tinerilor, ei au 

dreptul la viitor. El este sigur că izolarea socială produce o suferinţă asemănătoare cu durerea 

fizică. 

Semnalele de suferință ale tinerilor se înmulțesc: această pandemie îi privează de prezent, le 

dizolvă legăturile sociale, nu mai văd sensul studiilor. Aceasta este ceea ce reiese dintr-o analiză 

vastă realizată de Universitatea din Lausanne. 

Totuşi Boris Cyrulnik și Xavier Emmanuelli sunt încrezători. Potrivit acestora, „o ființă umană 

desăvârșită este o ființă care se știe că este muritoare și care produce ceva special: sens și iubire, 

sociabilitate, compasiune și transcendență”. Atâta timp cât va reuși să evite abisul virtualului, 

individul post-covid va ști să se reinventeze într-o perspectivă mai blândă, mai unită și mai în fază 

cu celălalt, asigură oamenii de știință.  În cartea, Suflete și anotimpuri- Psiho-ecologie, (Editions 

Odile Jacob) neuropsihiatrul Boris Cyrulnik, care a popularizat principiul rezistenței, arată 

influența decisivă a mediului nostru natural asupra creșterii și vieții noastre.”. 

La ȋntrebarea firească care se pune astăzi, dacă acest virus, care acum face parte din mediul nostru, 

va lăsa urme pe termen lung asupra modului nostru de viață, Boris Cyrulnik răspunde: - Ca toți 

virușii, în cele din urmă va fi controlat. Dar catastrofa pe care o provoacă va induce o schimbare 

la nivelul conviețuirii și la nivelul relațiilor. Va trebui să învățăm un nou mod de a trăi 

împreună. Un virus nu este aproape nimic biologic. Virușii există în natură, iar când nu există 

oameni, nici civilizație, ei dispar în câteva zile. Prin urmare, noi suntem cei care promovăm crearea 

de viruși, prin consum excesiv, metodele noastre de creștere și agricultură intensivă. 

Am permis proliferarea virusului și promovăm circulația lui cu modurile noastre de transport, 

precum și prin comerțul mondial. Virusul este mai puțin un fenomen biologic decât un fenomen al 

civilizației. Civilizația noastră este cea care a produs virusul. Așa că am creat un mediu care ne 

distruge. Această catastrofă actuală ne obligă să schimbăm civilizația. Putem evita repetarea 

acelorași greșeli. Este posibil să trăiești într-o cultură care produce mai puțini viruși. Timp de două 

generații, noi nu trăisem o epidemie majoră. Am crezut în mod eronat că suntem în siguranță.  

Dacă ne comportăm ca şi până acum, aceeași civilizație, adică această producție nelimitată care 

favorizează apariția virusurilor, trebuie să ne așteptăm la o nouă epidemie în termen de doi ani. Și 

va trebui să o luăm de la capăt: cercetare clinică și vaccinală, terapie etc. Prin urmare, suntem 

nevoiți să ne schimbăm, așa cum este cazul după fiecare epidemie. 

Psihiatrii au subliniat din start că restricţia a fost o protecție fizică, dar și o mare agresiune 

psihologică.  
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Neuropsihiatrul Boris Cyrulnik, arată influența decisivă a mediului nostru natural asupra creșterii 

și vieții noastre. El face bilanțul crizei actuale și consideră că „virusul ne obligă să schimbăm 

civilizația”. 

Ca toți virușii, în cele din urmă şi acesta va fi controlat. Dar catastrofa pe care o provoacă va induce 

o schimbare la nivelul conviețuirii și la nivelul relațiilor. Va trebui să învățăm un nou mod de a 

trăi împreună. Un virus nu este aproape nimic biologic. Virușii există în natură, iar când nu există 

oameni, nici civilizație, ei dispar în câteva zile. Prin urmare, noi suntem cei care promovăm crearea 

de viruși, prin consum excesiv, metodele noastre de creștere și agricultură intensivă. Am permis 

proliferarea virusului și promovăm circulația lui cu modurile noastre de transport, precum și prin 

comerțul mondial. Virusul este mai puțin un fenomen biologic decât un fenomen al 

civilizației. Civilizația noastră este cea care a produs virusul. Așa că am creat un mediu care ne 

distruge. Această catastrofă actuală ne obligă să schimbăm civilizația.” 

Deci până acum credeam că libertățile noastre nu au limite. Astăzi descoperim că excesul de 

libertate duce la patologie. Excesul de consum și de călătorie a dus la situația actuală . Pe viitor, 

nu vom mai petrece un weekend în Thailanda sau India. Călătoria va fi restricționată. După un 

dezastru natural, un cutremur sau o epidemie, vine de obicei o revoluție culturală. O nouă ierarhie 

a valorilor va fi instituită în urma acestei pandemii. 

Până acum câțiva ani, credeam că epidemiile sunt fenomene foarte îndepărtate, am auzit despre 

ele și le-am considerat relativ localizate. Aveam impresia că virusurile au rămas limitate la o țară 

sau un continent, în acest caz de cele mai multe ori continentul asiatic. Astăzi, nimeni nu este imun. 

Pandemia a acoperit tot spațiul și tot timpul, confruntându-ne cu o durată nedeterminată. Ne-am 

dat seama că este vorba de un fenomen social total, un fenomen atât global, cât și local, care are 

consecințe atât asupra sferei private, cât și asupra sferei publice, mai mult, un virus care a creat şi 

o problemă geopolitică. Această pandemie a scos la lumină necesitatea unui model de guvernare 

unde trebuie să primeze managementul și prevenirea. Nu ştim cât suntem de protejaţi și nu putem 

anticipa mare lucru în fața înmulțirii amenințărilor ce vor veni în anii care vor veni pe pământ. 

Fără sănătate, nimic nu poate funcționa. Trebuie să schimbăm însăși natura intervenției noastre. 

În 1918, s-a estimat că un individ va experimenta o pandemie în timpul vieții; astăzi știm că o 

pandemie poate apărea la fiecare zece ani.  Această criză pune sub semnul întrebării sensul 

angajamentului civic. 

 A existat o negare și la nivelul populației. Acest fenomen a fost alimentat de rețelele de 

socializare. Nu am avut niciodată acces la informație corectă și, paradoxal, acest lucru provoacă o 

lipsă totală de cultură. Ne confruntăm așadar cu o opinie publică fanatică. În timp ce digitizarea 

poate reprezenta în anumite privințe o evoluție, educația şi cultura nu pot fi complet dezumanizate. 

Această criză fără precedent ne pune într-o situație de haos. Concepția noastră istorică despre viața 

colectivă s-a prăbușit și ne-am pierdut simţul viitorului și al speranței. Criza actuală este un punct 

culminant care dezvăluie lumii o prăpastie istorică în care am ajuns. Astăzi, neputând debloca 
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viitorul, suntem blocați în prezent. Trăim un şoc filosofic ȋn acelaşi timp. Până acum, credeam că 

suntem deasupra naturii, trăiam doar într-o lume a tehnologiilor care într-adevăr au funcționat 

uluitor de bine. Dovada este că putem vorbi unul lângă altul de parcă am fi ȋn aceeaşi cameră. În 

ciuda acestei performanțe, nu suntem deasupra naturii. Şi trebuie să fim conştienţi şi să o 

recunoaştem.  Tocmai am descoperit datorită virusului că suntem în natură, facem parte dine ea și 

că dacă tehnologia noastră, mobilitatea noastră, culturile noastre, afacerile noastre modifică 

ecologia, vom avea de suferit. Suntem un model de societate marcat de supraconsum, 

hipermobilitate.  

Avem nevoie de reorganizarea unei adevărate ordini sociale care ține cont de condițiile dezastrului, 

o nouă ordine care să permită dezvoltarea socială.  Putem vedea apărând noi legi și noi moduri de 

a trăi împreună. 

Deci sigur vom avea o evoluția socială și culturală. Probabil că vom da cuvântul filozofilor și 

puterea medicilor, adică va trebui să dezbatem cum vrem să trăim împreună acum. Va fi incitant 

pentru că va face parte din istoria omenirii. 

Ieșirea din criză va trece prin construcția unei societăți făcute din noi valori și noi moduri de 

consum. După dezastru, trauma ne împinge mereu să luăm o nouă cale. O renaștere pentru a ne 

reinventa relația cu viața, natura, cu ceilalţi. 

Ali Cheaito, Lille, France 
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Arta covorului berber 

O artă ancestrală în mâinile femeilor din Maroc 

Magia fabricării tradiționale 

 

Covorul a fost întotdeauna un element esențial al vieții umane. Practica utilizării lânii datează de 

câteva milenii și pare să fie legată de regiuni din China și Iran. Cele mai vechi urme de covoare 

înnodate sunt ancorate în Siberia ȋn sec. al V - lea î.Hr. Apariția acestei tehnici peste tot pe planetă 

coincide cu utilizarea confecționării pieselor ornamentale pentru podele sau pături. Această 

acoperire de pardoseală din lână de oaie ar urca treptat în istorie pentru a deveni un obiect obișnuit, 

dar rafinat și mândru, de singularitățile culturale ale creatorilor săi. Astfel, în Maroc, în orașele 

imperiale, precum și în regiunile berbere, covorul a devenit un meșteșug de artă care își găsește 

locul alături de marile tradiții ale țesătorilor din Europa, Persia, Asia și Europa. 

Dacă covoarele realizate în orașe precum Rabat, Fez și Mediouna, spunem fără îndoială 

că inspirațiile lor orientale au ieșit din somptuoasa perioadă andaluză când artizanii musulmani 

prezenţi atunci în Spania au ajuns la Maroc până în secolul al XV- lea, covorul tradiției 

berbere pare să-și aibă rădăcinile din vremuri mai vechi. Corespondenţele pot fi, de fapt, observate 

între anumite motive tradiționale și desenele stâncoase care punctează regiunea și datează de 

câteva milenii. Covorul în arabă este „zarbia” , iar în berber  „tazerbyt” , care înseamnă „pat 

de flori” sau „ceea ce se întinde pe pământ și pe care se sprijină”. În Maroc se folosește și 

cuvântul  qtifa , de aceeași origine, care desemnează covoare de lână țesute în general în regiuni 

de mare altitudine. Activitatea de țesut este, fără îndoială, cea mai veche activitate meșteșugărească 

din Maroc. Generații de tinere fete și femei s-au succedat în spatele războaielor verticale de țesut 
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pentru confecționarea covoarelor. Covorul a 

devenit treptat esențial pentru viața familiilor 

marocane, deoarece are o utilizare triplă: 

protejează împotriva frigului, dar este, de 

asemenea, un obiect decorativ în sine. 

Istoria tradițiilor și artei marocane se întoarce în 

perioada neolitică.  Covoare și țesături berbere, 

loc al memoriei colective care exprimă un mod de 

viață, obiceiuri, tradiții, precum și imaginea 

femeii, gândurile, emoțiile, fantezia ei, 

sensibilitate și limbaj al  artistiştilor vizuali. 

Autentic și realizat manual, este una dintre cele 

mai atrăgătoare piese decorative etnice. Transmis 

de la femeie la fată de generații de-a lungul 

istoriei, covorul marocan a cucerit lumea datorită 

frumuseții și unicității modelelor sale. 

Covorul este țesut de femei berbere (amazighe) 

care au dezvoltat acest know-how de-a lungul istoriei. Din civilizația feniciană femeile au dobândit 

tehnici mai sofisticate de artă a covorului, și anume vopsirea lânii. Stăpânirea acestei tehnici a 

permis o explozie creativă, artistică și o enormă diversitate a covorului marocan. Covorul marocan 

este o operă de artă care reflectă sufletul locului în care este țesut. Uneori exprimă bucuria, 

apartenența sau chiar tristețea femeilor creative. 

Tipuri de covoare marocane 

În ciuda utilizării acelorași materiale și 

instrumente pentru a țese covoare 

marocane , bogăția și diversitatea 

metodelor de țesut și culorile utilizate fac 

ca fiecare covor să fie unic. Fiecare 

regiune sau trib are propriul tip de covor, 

propriile sale caracteristici, propriile tipare 

și simboluri. Dincolo de spiritul său 

artistic, este o expresie reală a 

apartenenței. Covoarele marocane pot fi 

clasificate în două grupe mari: covoare din 

zonele rurale, denumite în mod obișnuit 

covoare berbere, și covoare urbane. 
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Covorul urban 

Covoarele urbane sunt influențate de frumoase 

modele arabe, orientale, din Orientul Mijlociu și 

andaluz. Este un covor delicat și perfect, cu 

modele fine și reprezentări grafice 

simetrice. Broderia sa este formată din linii 

geometrice, plante, flori și păsări, iar culorile 

utilizate sunt negru, roșu, albastru, portocaliu, 

verde și alb. De la etapa de amestecare a culorilor până la alegerea modelelor și formelor, totul 

este studiat cu precizie. Covorul cu clapetă este caracterizat de lână groasă, de culoare roșie în 

centru și margini simetrice decorate cu grafică delicată. Alte culori sunt folosite pentru centru, cum 

ar fi albastru și verde. Munca și țesutul acestui covor sunt foarte delicate, ceea ce îl face mai puțin 

profitabil pentru artizani. Casele de fabricație artizanală a acestui covor sunt din ce în ce mai rare 

și, pentru a supraviețui, se specializează în covoare de lux la comandă. Sinonim cu înaltă precizie 

și bogăție, acest covor este destinat familiilor înstărite, palate și hoteluri de lux. Există și covoare 

din Marrakech și Fez, de culori variate și strălucitoare. Sunt dominate de simboluri decorative 

islamice și andaluze, țesute din bumbac moale, gros și decorate cu fire împletite și aurii. 

Covoarele berbere (rurale) sunt țesute manual de femei berbere şi din sate. Dincolo de funcția sa 

utilitară, covorul artizanal este rodul creativității abundente a populației și mai ales a femeilor. 

Aceste covoare  poartă simboluri abstracte care spun povestea tribului și forme geometrice simple, 

cum ar fi ochiul, triunghiul, dreptunghiul, pătratele și firele circulare. Acestea sunt, în general, 

modele unice.. Sunt foarte râvnite de clienții occidentali, deoarece adaugă farmec și aduc suflet 

unui interior modern și contemporan. 

Firul comun la realizarea covoarelor berbere este creativitatea. Țesătoarea își va folosi imaginația 

pentru a crea o piesă originală, în timp ce utilizează simboluri și modele specifice regiunii sale, 

tribului ei, dar întotdeauna cu o notă foarte personală. Este un echilibru fascinant care face ca 

fiecare covor să fie o piesă de artă unică. Cele mai renumite covoare berbere sunt cele ale lui Beni 

Ourain, deoarece sunt în general curate și simple. Dar există o mulțime de alte stiluri de covoare 
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berbere, ambele autentice, rare și captivant de 

frumoase. Fabricate din lână pură și groasă, 

acestea au de obicei un aspect gros, gros, care 

reflectă natura care le-a produs. 

Face parte din identitatea triburilor berbere, 

denumirea pe care o poartă este cea a tribului său 

producător, un tribut și un semn de apartenență, 

o semnătură similară cu cea a marilor creatori și 

artiști. În munții Atlas, găsim covoarele azilal, zanafi, Mguild, Chichaoua, boucherouite, taznakht 

și multe altele. Fiecare are culorile și modelele sale caracteristice. Înființată pentru o lungă 

perioadă de timp, această ambarcațiune se dezvoltă pe placul schimbărilor 

contemporane. Entuziasmul pentru această ȋndeletnicire a permis femeilor berbere să se 

emancipeze și să-și rupă izolarea. Măiestria marocană atrage şi astăzi, ȋşi are surse în moștenirea 

sa ancestrală, modelată de cultura care se evidenţiază prin diversitatea și creativitatea sa. 

 

Ceramica pentru femei în Maroc 

„Ceramica pentru femei este o tradiție în întregul 

bazin mediteranean, care datează din neolitic”, 

explică secretarul general al asociației Terres Des 

Femmes, Jean Lanclon, profesor de arte plastice 

pensionat. Particularitatea acestei ceramice 

feminine este că este întotdeauna modelată, în 

timp ce ceramica masculină este 

transformată; turul fiind inventat, gazda noastră 

pasionată ne spune, în Mesopotamia, în jurul 

secolului al IV-lea î.Hr. 

O artă primară  - Această ceramică, „în esență 

Jbala și Rif”, se găsește în majoritatea regiunilor 

din nordul Marocului. Formele sale, care variază 

foarte mult în funcție de locație, depind de obicei 

de calitatea pământului: ceramica construită în 

jurul lui Oued Laou este, de exemplu, mai subțire 

și mai rezistentă decât în altă parte, deoarece 

pământul este mai plastic acolo și o rezistență mai bună la foc. Multe modele, atât vegetale, cât și 

geometrice, permit adesea să le distingem. Cel mai fascinant, este că aceste motive se găsesc și în 

Kabilia, în sudul Spaniei, ca și în Europa centrală sau în Asia Mică. Numele sunt, de la o limbă la 

alta, adesea aceleași: „pomul vieții” este un motiv floral privilegiat, ca „balamalele universului” 
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reprezentând o cruce dotată cu cârlige.  Este într-

adevăr una dintre cele mai vechi arte primare. Iar 

majoritatea femeilor sunt conștiente de valoarea 

estetică și simbolică a muncii lor.  

           Ceramica feminină ȋn Maroc 

Această frumoasă lucrare este rezultatul unei 

iubiri estetice la prima vedere a autorului, 

Hammad Berrada, artist plastic prin pregătire, 

pentru o ceramică provenită din altă epocă. 

Această ceramică, care fascinează prin latura sa 

rustică, prin formele sale ezitante, prin naivitatea 

aspră a designului său, prin spontaneitatea 

gestului, este opera femeilor din satele din Rif 

marocan care astăzi frământă lut așa cum a făcut-

o în neolitic. Pasiunea se transformă într-o 

preocupare științifică și autorul nostru decide să 

întreprindă, timp de patru ani, numeroase 

investigații prin Rif, acest lanț montan de acces 

dificil, în care trăiesc multe triburi berbere.  

Cu rigoarea unui etnolog, el colectează informații de la olari, observă procesele tehnice de 

modelare și tragere. Cu o sensibilitate artistică, colecționează ceramică, le listează în funcție de 

triburi, desenează forme vechi, pictează modele, fotografiază case, cuptoare, chioșcuri ... Nimic 

nu îi scapă privirii. Această carte este o invitație la călătorii, desigur, dar și un adevărat tribut adus 

cunoștințelor acestor olari, gardienii unei arte ancestrale. Pentru că, dacă această tradiție continuă 

prin modelarea de churns, braziers, lămpi de ulei, ulcioare de lapte, totuşi ea este amenințată cu 

dispariția.  

 

Adina Abi Saad 
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O valoare universală remarcabilă 

Situl Aït-Ben-Haddou 

Situat la poalele de pe versanții sudici ai Munților 

Atlas din provincia Ouarzazate, situl Aït-Ben-

Haddou este cel mai faimos ksar din Valea Ounila, 

Maroc. 

Ksarul este un set de clădiri de pământ înconjurate de 

ziduri, un tip de habitat tradițional pre-saharian. Casele sunt grupate împreună în interiorul 

zidurilor sale de apărare întărite de turnuri de colț. Aït-Ben-Haddou, este un exemplu de arhitectură 

din sudul Marocului şi este înregistrat pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO din anul 1987. În 

timpul protectoratului francez acesta a fost numit „Mont Saint-Michel al poporului chleuhs“ ( grup 

etnic berber). Ȋn comparație cu alte ksar-uri din regiune, acesta și-a păstrat autenticitatea 

arhitecturală în ceea ce privește configurația și materialele. În interiorul zidurilor de apărare, care 

sunt întărite de turnuri unghiulare și străpunse cu o poartă deflectoare, casele se înghesuie - unele 

modeste, altele seamănă cu mici castele cu turnurile lor cu unghi înalt și secțiunile superioare 

decorate cu motive din cărămidă - dar există și clădiri și zone comunitare. Este un ansamblu 

extraordinar de clădiri care oferă o panoramă completă a tehnicilor de construcție din pământ pre-

saharian din Maroc. A fost, de asemenea, unul dintre numeroasele puncte comerciale de pe ruta 

caravanelor care lega Sudanul antic de vestitul oraș Marrakech. 

Arhitectural, structura habitatului este sub forma 

unei grupări compacte, închise și suspendate. 

Spațiile publice ale ksarului constau dintr-o 

moschee, o piață publică, zone de treierat cereale 

în afara zidurilor, o fortificație și o mansardă în 

partea de sus a satului, un caravanserai, două 

cimitire (musulmane și evreiești) și sanctuarul 

Sfântului Sidi Ali sau Amer. Ksar din Aït-Ben-

Haddou este o sinteză perfectă a arhitecturii de 

pământ din regiunile pre-sahariene din Maroc. Dar 

aici nu este doar cea mai spectaculoasa fortareata 

din sudul Marocului, ci este şi decorul ȋn care s-au 

turnat filme precum Lawrence al Arabiei, Isus din 

Nazareth şi Gladiatorul.   

Magic, magnific, de poveste, Ksar Aït-Ben-

Haddou fascinează. 

(sursa info-UNESCO) 

ORIENT ROMÂNESC 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Patrimoniul_mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Chleuhs&action=edit&redlink=1
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O mică incursiune în lumea 

țesătorilor din Egipt 

“Pentru fiica mea trei piese realizate manual cu 

suport pentru sigiliu, fiind zestrea ei. Și nu uitați 

să scrieți numele ei” … 

 

Cu mult timp în urmă, în special la sfârșitul 

secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, 

nici o fată nu s-a căsătorit fără acea zestre, care 

era socotită o mândrie. De-a lungul secolelor, 

covorul realizat manual a fost zestre pentru 

mândrie, în Persia, apoi  în Egipt. Familia miresei 

condiționa familia mirelui pentru a carpeta casa 

cu covoare realizate manual,  pe care să fie gravat 

numele, ca în exemplul de mai sus.  

“Lână, mătase, bumbac,  fibră de palmier, in” .. 

Acesta este tot ce are nevoie pentru a începe să 

lucreze la producerea  covoarelor, care erau și sunt 

încă adevărate minunil artistice rafinate, inspirate 

și deosebite. Activitatea de țesător de covoare 

manuale,  este una dintre cele mai vechi meserii 

cunoscute de om; ea a început cu epoca faraonică, 

cu mai bine de 5000 de ani î.e.n..  

Dovezi au fost găsite în satul Hmamih Asyut, 

în  Valea Centrală, unde s-au descoperit modele de 

războaie de țesut pentru confecționarea covoarelor 

din in și bumbac,  două din materialele pentru care 

Egiptul a fost renumit în antichitate.  

Inul și firele de in erau comercializate și folosite 

din timpurile faraonilor, dar pe lângă acestea, s-au 

mai găsit și materiale din lână, fibră d epalmier, 

ierburi vopsite, etc Vopsirea țesăturilor a apărut în 

Egipt în a 3-a dinastie faraonică, iar femeile erau 

cele care se îndeletniceau în mare parte cu 

producția de textile, lucru specificat și în textele 
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lui Thutmose al III-lea. Ele apar și pe templele din 

Karnak și Luxor, fiind una din meseriile de bază 

practicate în aceste temple.  

Țesutul manual a prosperat în epoca Mameluk și 

Saladin, când în Egipt au apărut adevărate fabrici, 

castele de țesut, care erau cândva foart prospere. Ele au 

apărut în mai multe zone ale Egiptului, răspândinsu-de 

ulterior cam peste tot. Se mai practică și în anumite 

școli, când copiii, încă de mici sunt inițiati în această 

meserie. 

Cele mai populare covoare egiptene sunt „Qashqai” și 

„Shirazi”, ele fiind confecționate din lână, prin 

tehnica  Obison,  folosită la anumite tipuri de materiale 

folosite în covoarele handmade sau a portretelor, 

unde  sunt 4 tipuri de tehnici Obison egiptean, francez 

și chinezesc, de obicei multicolor. Egiptenii folosesc o 

gamă de tehnici foarte diversificată pentru obținerea produsului final. „Lucrări de artă și fantezie 

.. Abilitatea de a gusta frumusețea culorilor și a simetriei”. Unul dintre cele mai importante 

elemente de muncă din industria textilă realizată manual, deoarece acestea depind de imaginația 

lucrătorului în producție, calități dobândite de la o vârstă fragedă și formare continuă. 

Ramona Sandrina Ilie - Alexandria, Egipt 
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  Mică istorie a uleiurilor esenţiale  

Uleiurile esențiale fac parte din cultura și 

farmacopeile tuturor civilizațiilor din întreaga 

lume. Încă din cele mai vechi timpuri (cu 20 până 

la 30 de secole înainte de era noastră), omul de pe 

toate continentele a folosit plante aromatice pentru 

a-și exploata uleiurile esențiale pentru o 

multitudine de utilizări.  

Dacă timp de secole, ierburile și rășinile au fost folosite în timpul ceremoniilor religioase, al 

sacrificiilor și pentru îmbălsămarea celor decedați, este dificil să se stabilească data exactă a primei 

extracții a „uleiului esențial”. Cu 60.000 de ani înainte de era noastră ...omul de Neanderthal 

consumă plante aromate prin instinct pur. Cu 4000 de ani înainte de era noastră ... sumerienii 

folosesc foarte mult plantele aromate. Cu 3000 de ani înainte de era noastră ... chinezii exploatează 

plantele aromate cu o mulțime de cunoștințe iar Ayurveda indiană dedică un loc mare plantelor 

aromate. Cele mai vechi mărturii despre obținerea produselor naturale sunt conținute în cărțile 

sansurite din Ayurveda. Hindusii știau despre fermentație, produse derivate din aceasta prin 

distilare, cum ar fi esențele de calamus și andropogon. Dar erau soluții alcoolice: primele distilări 

erau folosite pentru a obține alcool dintr-un vin, spirt din miere fermentată. 

2700 de ani înainte de era noastră, Egiptul dobândește o măiestrie fără precedent în fabricarea 

produselor aromatice, derivate din plante aromatice, utilizate pe scară largă în tehnicile de 

îmbălsămare.  

Evreii vor moșteni aceste practici pentru a le aplica în igiena personală care deține un loc minunat 

în cultura lor. Egiptenii și persii erau experți în arta distilării. Au izolat parfumurile, au cunoscut 

esența terebentinei, rezultată din rășina „Pistacia terebenthus”: fără îndoială, primul ulei esențial 

extras prin distilare uscată. Omul a folosit întotdeauna plante aromate pentru a vindeca sau preveni 

bolile. Civilizația egipteană este considerată a fi „creatorul” uleiurilor esențiale. Au fost găsite 

mențiuni, în timpul săpăturilor arheologice din 

secolul al XIX-lea, pe papirusurile datând de 

4500 de ani în urmă, care stabileau liste de 

remedii bazate pe „ plante de viață”. Egiptenii 

au obținut uleiuri esențiale prin distilare 

sumară. Plantele au fost amestecate cu apă 

clocotită, la care s-a adăugat țesut. O fază de 

macerare de câteva zile a permis impregnarea 

țesăturilor cu esențe datorită vaporilor de apă. 

Țesăturile au fost apoi stoarse cu mâna. 

Uleiurile esențiale erau o parte integrantă 

a ceremoniilor religioasepentru a purifica 
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aerul, dar și ca jertfe zeilor. Preoții egipteni, 

considerați primii parfumieri din lume, au pregătit 

amestecuri din plante aromatice numite kyphi. 

Populațiile înstărite și-au îmbălsămat morții 

folosind benzi îmbibate în uleiuri esențiale cu 

proprietăți antibacteriene și antiseptice pentru a 

aduce oamenii mai aproape de zei după moarte. 

Datorită acestei tehnici, mumiile descoperite 

secole mai târziu au fost foarte bine conservate. 

Borcane care conțin tămâie au fost găsite în 

mormântul lui Tutankhamun, iar parfumul lor era 

încă parfumat!  

Cultura Egiptului au apreciat igiena, frumusetea 

și tinerețea. Acesta este motivul pentru care 

femeile și bărbații au aplicat creme, unguente, 

uleiuri de masaj, parfumuri ... pe față, corp și păr 

în scopuri terapeutice (pentru a respinge insectele, 

pentru a evita epidemiile) sau pentru 

bunăstare. Parfumul, atât igienic, cât și spiritual, 

era esențial pentru viața din Egiptul antic și avea 

propriul său zeu: Nefertem.  

Utilizarea uleiurilor esențiale a început cu mult înainte de era noastră, în Egiptul 

Antic. Papirusurile găsite de-a lungul secolelor atestă existența „plantelor vieții” din 4500 î.Hr.. 

Utilizarea lor a fost sacră, medicina fiind atașată unei credințe în magie și simboluri. 

Uleiurile esențiale sunt utilizate în acest moment în mai multe domenii: medicină, parfumerie, 

cosmetică și îmbălsămare. Parfumul se află în obiceiurile seducției și religiei, aplicarea ca balsam 

este banală și nu exclusivă regilor și celor bogați.  

Religia este cu adevărat legată de utilizarea uleiurilor esențiale în timpul îmbălsămării corpurilor, 

pentru a aduce oamenii mai aproape de zei după moarte. Datorită macerării benzilor în uleiuri 

esențiale înainte de acoperirea corpurilor, unele dintre ele au fost deosebit de bine conservate timp 

de secole. Egiptenii practicau o formă sumară de distilare, folosind macerarea și stoarcerea. 

Plantele au fost amestecate cu apă clocotită. După ce au adăugat țesături la acest amestec, egiptenii 

au lăsat preparatul să se macereze câteva zile, astfel încât esențele să fie absorbite în țesătură. 

Pentru a le recupera, țesăturile au fost extrase manual. În ceea ce privește metodele de administrare 

ale timpului, găsim unele care nu s-au schimbat.  

De obicei luată ca unguent și balsam, aplicarea pe piele a fost cea mai frecventă. Cu toate acestea, 

s-a aplicat și utilizarea orală (pură sau în ceai de plante). Civilizația egipteană este astăzi 

considerată a fi creatorul uleiurilor esențiale. A influențat multe culturi și civilizații, aducându-și 
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cunoștințele medicale în Grecia, Imperiul Roman 

și în întregul bazin mediteranean. Mulțumită 

lui Avicenna, medic și filosof persan, care a 

dezvoltat prima, încă în anul 1000, am putut 

extrage uleiuri esențiale pure prin distilare. 

Civilizația egipteană a avut o influență 

considerabilă asupra tuturor culturilor bazinului 

mediteranean și, în special, a medicinei grecești. 

Utilizarea uleiurilor esențiale în Orientul Mijlociu 

începe în anul 4000 î.Hr., conform unor tablete mesopotamiene găsite. Utilizarea lor a fost în 

principal în domeniul parfumeriei, până când influența egipteană în domeniul medical a ajuns la 

ei. Parfumurile au fost create prin macerarea plantelor și apoi prin fumigarea în case. Când uleiurile 

esențiale au ajuns în domeniul medical, credințele religioase au rămas foarte legate de utilizarea 

lor. Într-adevăr, la fel ca în Egiptul Antic, uleiurile esențiale aveau rolul de a „vindeca spiritul” 

înainte de a se întâlni cu zeii și de a pregăti o renaștere. Această utilizare nu a fost, însă, exclusivă 

morții. A devenit treptat obișnuit să folosești și puterea plantelor pentru a trata problemele pielii: 

mâncărime, coşuri ... 

În ceea ce privește progresul practicilor de uleiuri esențiale, chinezii nu sunt premergătorii, dar 

avansează cunoștințele în domeniul publicului larg, grație publicării primei cărți despre rețete pe 

bază de uleiuri esențiale. Pen Ts'ao, scris de împăratul-zeu Chen Nong, enumeră aproape o sută de 

plante care pot fi utilizate sub formă de uleiuri esențiale. Mult mai târziu, Confucius (551-479 

î.Hr.), renumit filosof chinez, va scrie Tratatul despre dormitor, tratând grija și armonia sexuală 

aduse de utilizarea plantelor sub formă de uleiuri esențiale. 

Uleiurile esențiale de pe „Noul Continent” (America) sunt departe de a fi recente. Civilizațiile inca, 

maya și aztecă au stabilit utilizarea plantelor medicinale pe meleagurile americane cu mult înainte 

de vremea cruciadelor. Pământurile americane erau pline de plante diverse și variate. Istoricii au 

reușit să clasifice câteva sute de plante folosite de tribul aztec. Chiar și astăzi, diferitele triburi 

indiene folosesc plante medicinale pentru a vindeca multe afecțiuni. Utilizările sunt diverse: 

ameliorarea trupului, purificarea, dezvoltarea 

spiritului, curățarea casei etc. 

Cu 1200 de ani înainte de era noastră, grecii, apoi 

romanii, mari navigatori și comercianți au 

acordat un loc important în mitologia lor 

respectivă plantelor aromatice. Grecii sunt 

cunoscuți mai întâi pentru utilizarea excesivă a 

uleiurilor esențiale în parfumerie, sub diferite 

forme (balsamuri, uleiuri pure, băi etc.). 
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Cuceritorul Alexandru cel Mare a importat 

uleiuri esențiale în Grecia, după cucerirea 

Egiptului și descoperirea beneficiilor plantelor. 

În plus, crearea portului Alexandria, un hub în 

comerțul cu condimente, permite Greciei să 

aibă acces permanent la diferitele plante care 

pot fi utilizate sub formă de uleiuri esențiale. În 

ciuda dovezilor foarte puternice privind 

originea uleiurilor esențiale în Grecia, 

mitologia greacă atribuie aceste descoperiri 

zeităților. Prin urmare, plantele medicinale sunt 

folosite și ca ofrande pentru zeii de pe Muntele 

Olimp.  

În plus, pentru a-și aduce cunoștințele despre 

plante medicinale, Hipocrate va scrie 

cartea Aforisme, enumerând aproximativ 230 de plante și explicând observațiile sale medicale 

despre utilizarea lor. Apoi Aristotel va enumera în lucrările sale peste 500 de plante folosite în 

medicină. În cele din urmă, Teofrast, un student al lui Aristotel, va scrie cartea Istoria plantelor, 

retranscriind observațiile sale asupra formelor, nașterii și diferitelor utilizări posibile ale plantelor 

medicinale. Grecii făceau o mare parte din uleiuri de parfum. L-au folosit pentru a se vindeca. În 

timpul epidemiei de ciumă din Atena, Hipocrate (377 î.Hr.) a prescris focuri mari de ienupăr, 

cedru, lemn parfumat și plante aromate. În secolul I d.Hr., un medic grec din Asia Mică, Discoride, 

a scris o carte „Despre materie medicală” despre utilizările medicale ale apei distilate. Filosofii 

vor face referire în multe dintre scrierile lor la plante aromatice, mergând până la a da o dimensiune 

foarte mistică proprietăților lor. Aceste două civilizații vor dezvolta o cultură a cunoașterii și multe 

cărți vor fi dedicate compilării beneficiilor și utilizărilor plantelor aromatice. Diferitele lor 

provincii vor profita de acest lucru pentru a-și spori propria farmacopee.  

Romanii, mari utilizatori de parfumuri, foloseau aromatice sub formă de grăsime aromatică sau 

ulei parfumat. Știau proprietățile antibacteriene și antiseptice ale plantelor aromatice pe care le 

cultivau. În timpul marii epidemii de ciumă, Aesculapius ar fi sfătuit să practice fumigațiile 

plantelor cu esențe precum rozmarin, frunze de 

dafin, salvie, scorțișoară, cuișoare. Datorită 

influenței Greciei asupra Imperiului, romanii au 

devenit rapid interesați de consumul de 

condimente pentru gustul și parfumul lor. La fel 

ca grecii, ei o folosesc imoderat, mai ales în 

domeniul solemn. În plus, bărbații sunt din ce în 

ce mai interesați de domeniul parfumeriei, până 

acum rezervat femeilor. Virtuţile „seducției 
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amoroase” a uleiurilor esențiale sunt cunoscute în 

tot Imperiul. Mult mai târziu, în secolul I d.Hr., 

Dioscoride, un medic grec foarte influent din 

Imperiul Roman, a scris lucrarea De materia 

medica în cinci volume, enumerând aproximativ 

520 de plante medicinale. Această lucrare va 

rămâne emblema lumii uleiurilor esențiale până la 

Renaștere. 

Pe celelalte continente ale Americii și Africii, 

medicamentele tradiționale mărturisesc o tradiție foarte veche de utilizare a plantelor aromatice.  

În primul rând, trebuie să știți că plantele sub formă de uleiuri esențiale nu erau, sau foarte puțin, 

utilizate la începutul Evului Mediu. Prin credință, uleiurile esențiale ar fi produse rele, folosite de 

vrăjitoare. În ciuda tuturor, magia plantelor generează un interes imens.  

Împăratul Carol cel Mare a scris în 795 un ghid pentru 

cele 88 de plante necesare vieții de zi cu zi (decor, hrană 

etc.). Plantele medicinale erau rezervate exclusiv 

mănăstirilor și caselor nobiliare. În acea perioadă, 

căutarea remediului universal pentru a deveni nemuritor 

era o prioritate, această poțiune urma să coboare din 

druizii galici. În acea perioadă, medicina era foarte 

atașată de religie, medicii și vindecătorii fiind foști 

membri ai clerului. Interesul pentru uleiurile esențiale a 

renăscut în timpul cruciadelor, când s-au întors în Țara 

Sfântă. Distilarea devine o practică obișnuită, orice 

poate fi distilat. Esențele reprezintă simbolul purificării 

și concentrării forțelor divine.  

De o calitate superioară, uleiurile esențiale produse în timpul cruciadelor au stat la baza tuturor 

remediilor, datorită unei puternice puteri antibiotice, necesare în timpul marilor epidemii ale 

vremii. 

Interesul a crescut în timpul domniei regelui 

Philippe Auguste, odată cu apariția parfumierilor 

de mănuși. Ei stabilesc o nouă artă: parfumeria din 

piele. Această tehnică, care a sosit din Italia, s-a 

stabilit rapid în obiceiurile franceze, atât de mult 

încât Parisul va detroniza în cele din urmă Veneția 

în domeniul parfumeriei. Dar abia la Renaștere 

parfumierii de mănuși au avut un adevărat 

monopol asupra uleiurilor esențiale. În lumea 
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medicinii, Paracelsus este cel care restabilește 

puterea uleiurilor esențiale, cu teoria că diferite 

părți ale plantelor arată ca parte a anatomiei 

noastre. Această legătură fizică ar însemna că, de 

exemplu, frunzele unei plante ar vindeca 

problemele legate de sistemul respirator.  

Un alt exemplu, rășina copacilor ar vindeca orice 

rană. În Europa, după aproximativ 1000 de ani din 

Evul Mediu, caracterizat de un declin al 

cunoașterii, această lungă perioadă de 

obscurantism va lăsa treptat renașterea și 

reînnoirea tuturor cunoștințelor insuflate de arabi.  

Arabii, experți în „alchimie”, medicamente și apă 

din surse naturale, au inventat, în Evul Mediu înalt, 

bobina care permite perfecționarea refrigerării 

produsului distilat. Înainte de a analiza apariția 

uleiurilor esențiale în Renașterea europeană, 

trebuie să facem un tur al lumii musulmane, mai 

avansată decât continentul nostru în ceea ce privește aromoterapia. Avicenna, medic și filosof 

persan, avansează în continuare metoda distilării, cu invenția bobinei. Bobina este o conductă 

subțire care permite răcirea rapidă a vaporilor aromatici, pentru a obține rapid un lichid 

aromatic. Înainte de această invenție, vaporii erau răciți de bureți umezi, pierzând mult 

lichid. Bobina este încă în uz astăzi. Cruciadele vor reînvia comerțul dintre Europa și Orientul 

Mijlociu. Abia în jurul anului 1000 extracția celor mai subtile părți (chintesențele volatile) va fi 

stăpânită odată cu dezvoltarea bobinei alambicului care permite artei distilării să capete o 

dimensiune.   

Aproape de starea spirituală, uleiul esențial este simbolul purificării. Descoperirea uleiurilor 

esențiale cunoscută astăzi se datorează rafinamentului practicilor primilor mașini distilatori-

alchimiști din acea vreme. Perioada care va urma va vedea apogeul schimburilor intercontinentale, 

cu marile descoperiri și supremația marilor flote ale națiunilor europene.  

Un adevărat salt înainte a fost făcut în această 

perioadă (aproximativ 800 de ani), un număr 

de oameni de știință și exploratori se vor 

strădui să enumere toate farmacopeile de pe 

continente, măsurând și înregistrând astfel 

importanța plantelor aromatice. În secolul al 

IX-lea, scrierile lui Geber descriu distilarea 

uscată și distilarea apoasă. În secolul al XIII-  
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lea, Arnold Villanova de Bachone oferă, cu 

terebentină și rozmarin, prima descriere serioasă 

a distilării uleiurilor esențiale. În același timp, 

Raymond Lulle, reușește să distileze cu succes. 

migdale amare, scorțișoară, trandafir, lemn de 

santal. Acum, dispozitivele de distilare evoluează 

În secolul al XIV-lea, aparatele de distilare 

evoluează. Numai uleiul de terebentină reprezintă 

un adevărat ulei esențial. La sfârșitul secolului al 

XV-lea, un medic din Strasbourg, Jérôme Brunschwig, a menționat doar uleiuri de aspic, 

terebentină, lemn de ienupăr și rozmarin, dar aceste distilate erau încă extrem de alcoolice. 

 În secolul al XVI-lea, Giovanni Battista della Porta a scris 

cartea „De Distillatione” în care a făcut distincția între 

uleiurile grase, uleiurile esențiale și modul de separare a 

esențelor de apele aromate distilate. În secolul al XVII-lea, 

uleiurile esențiale au experimentat primele lor aplicații ca 

atare. În special în Provence, medicii și medicamentele au 

prescris treptat uleiuri esențiale de lavandă, cimbru și 

rozmarin. Mijlocul secolului al XIX-lea și revoluția sa 

industrială vor vedea trecerea de la extracția artizanală a 

uleiurilor esențiale la exploatarea industrială a distilării cu 

abur. Dezvoltarea medicinei moderne de la sfârșitul 

secolului al XIX-lea va demonstra științific beneficiile 

aproape ireale ale uleiurilor esențiale. Mijlocul secolului al 

XIX-lea și revoluția sa industrială vor vedea trecerea de la 

extracția artizanală a uleiurilor esențiale la exploatarea 

industrială a distilării cu abur.  

Dezvoltarea medicinei moderne de la sfârșitul secolului al XIX-lea va demonstra științific 

beneficiile aproape ireale ale uleiurilor esențiale. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, odată cu apariția chimiei organice, esențele și-au dezvăluit treptat 

secretele: amestecul mai multor componente, terpene, alcooli, esteri, aldehide, cetone, fenoli ... 

Dezvoltarea medicinei moderne de la sfârșitul secolului al XIX-lea va demonstra științific 

beneficiile aproape ireale ale uleiurilor esențiale.  

În 1937, chimistul francez René-Maurice Gattefossé și-a publicat descoperirile în cartea sa 

„ Aromaterapie”, încă o sursă de inspirație pentru mulți medici renumiți, precum dr. Jean Valnet. 

Gattefossé tocmai a născut o nouă știință, o ramură a fitoterapiei, aromaterapia. De atunci, 

aromaterapia a dezvoltat etaloane de calitate prin stabilirea unor criterii calitative care i-au permis 

să devină o medicină naturală complementară, o alternativă reală la anumite ramuri ale medicinei 
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grele „toate chimice” a alopatiei moderne. Aromaterapie este o terapie naturală care utilizează 

uleiuri esenţiale pentru tratarea bolilor umane dar are și un uz veterinar. Este o ramură a fitoterapiei 

în sensul că folosește extracte din plante și molecule aromatice din plante. 

Într-adevăr, uleiurile esențiale sunt extracte din plante obținute prin distilare cu abur. Astfel, numai 

așa-numitele plante aromatice pot da un ulei esențial, deoarece sintetizează și stochează esențe în 

țesuturile lor. Esențele sunt substanțe lichide și parfumate, blocate în celulele anumitor țesuturi ale 

acestor plante. În timpul distilării, antrenării de către vaporii de apă, aceste celule sau buzunarele 

de benzină se rup și eliberează conținutul lor apoi antrenat de vaporii de apă. Se obțin apoi două 

produse, ulei esențial și hidrosol aromatic. În cazul plantelor citrice, extracția se face printr-o 

metodă diferită, expresia la rece, coajele și cojile sunt suficient de presate pentru a extrage o 

substanță numită esență. 

Concentratele formidabile de molecule aromatice naturale, uleiurile esențiale și esențele au 

demonstrat numeroase proprietăți terapeutice. Aromaterapia și-a dobândit locul în terapia 

modernă. Într-adevăr, eficacitatea uleiurilor esențiale este considerabilă, iar efectele secundare 

sunt aproape nule, dacă se respectă măsurile de precauție și mai ales dacă uleiurile esențiale și 

esențele sunt utilizate cu înțelepciune (indicații, doze și căi de administrare adaptate).  

La 25 iulie 1910, René-Maurice Gattefossé se afla în laboratorul său când a avut loc o explozie. 

Ars pe cap și pe brațe, nu reflectă și își cufundă mâinile într-o găleată cu ulei esențial de  lavandă 

adevărată . Potolirea este imediată, iar vindecarea apare rapidă și eficientă. În urma acestei 

„experiențe”, el va fi din ce în ce mai interesat de puterea uleiurilor esențiale, altele decât în 

https://www-compagnie--des--sens-fr.translate.goog/tea-tree-huile-essentielle-bio?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://www-compagnie--des--sens-fr.translate.goog/tea-tree-huile-essentielle-bio?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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domeniul parfumeriei. Prima sa carte a apărut în 1931, 

intitulată  Aromaterapie . Este pentru prima dată când se 

folosește acest termen. În plus, este prima carte care relatează 

structurile și activitățile fiecărui ulei esențial în funcție de 

componentele sale biochimice. În ciuda cercetărilor excelente, 

care demonstrează eficiența fără precedent a uleiurilor 

esențiale în domeniul medical, descoperirile lui René-Maurice 

Gattefossé nu au succesul pe care îl merită.  

Într-adevăr, este și momentul creării substanțelor chimice 

sintetice. Pentru aceștia din urmă, concurența dintre 

laboratoare este foarte dură. În plus, cunoașterea slabă a 

utilizărilor uleiurilor esențiale scade eficiența lor în ochii 

publicului larg.  

Abia în jurul anilor 1970-1980, unii medici s-au specializat în medicina pe bază de plante și 

aromoterapie - dr. Jean Valnet a semnat primul tratat în 1976 - și a prescris preparate magistrale 

pe bază de uleiuri esențiale precum capsule, supozitoare, ouă.  

Aromaterapia de astăzi îi datorează mult și doctorului 

Jean Valnet. Cercetările sale și dorința sa de-a introduce 

opera lui René-Maurice Gattefossé vor genera o mai 

mare credibilitate a aromoterapiei în medicina franceză. 

În plus, va descoperi proprietățile antiinfecțioase ale 

uleiurilor esențiale, necesare în timpul războiului din 

Indochina. Rănile soldaților erau îmbrăcate cu benzi 

înmuiate în uleiuri esențiale (o mică amintire a 

practicilor Egiptului antic). Aceste practici au 

demonstrat și slăbiciunea terapiei cu antibiotice: 

bacteriile se obișnuiesc cu acest tip de medicament, 

eficacitatea scade din ce în ce mai mult și devine 

necesară utilizarea unor molecule sintetice care sunt din 

ce în ce mai dăunătoare sănătății noastre. Uleiurile 

esențiale sunt modalitatea de vindecare fără a ataca 

corpul. Siropuri, unguente, geluri, creme, uleiuri și 

picături de masaj pentru tratament, un set terapeutic 

capabil să amelioreze sau chiar să vindece. De asemenea, este necesar să se respecte doza și durata 

tratamentului. Prin urmare, este necesar să învățați să folosiți uleiuri esențiale și esențele.  

Aceasta reprezintă  practica aromaterapiei. În 1964, cartea  Aromaterapia: tratarea bolilor prin 

esențele plantelor,  a doctorului Jean Valnet se bucură de succes la nivel mondial. El explică 

dozajul fiecărui ulei esențial pentru multe afecțiuni. În plus, Jean Valnet dezvoltă metoda de 
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evaluare a activității antimicrobiene a uleiurilor 

esențiale. Această tehnică a fost deja inventată pentru 

evaluarea antibioticelor sintetice. Este același proces, 

dar cu un produs diferit. Dacă René-Maurice Gattefossé 

este considerat tatăl aromaterapiei moderne, cu siguranță 

datorită muncii lui Jean Valnet această practică este atât 

de populară astăzi. În ultimii ani, aromoterapia a fost 

accesibilă tuturor, iar cunoștințele în materie continuă să 

crească.  

În 1975, Pierre Franchomme, un biochimist francez, a 

fondat primul laborator specializat în uleiuri esențiale. 

Datorită muncii sale, specificul biochimic al fiecărui ulei 

este mai ușor de identificat. Scopul cercetării sale va fi 

reducerea problemelor terapeutice și toxice și a efectelor 

secundare ale utilizării uleiurilor esențiale. 

Dominique Baudoux, farmacist belgian, a preluat conducerea laboratorului lui Pierre Franchomme 

în 1991. Farmacistul vinde sinergii de uleiuri esențiale direct gata de utilizare pentru consumatori. 

În plus, transformă uleiurile esențiale astfel încât să fie mai ușor de utilizat (capsule, șampoane, 

frecare etc.). Pentru a îmbunătăți informațiile disponibile în întreaga lume a uleiurilor esențiale și 

pentru a limita riscurile de utilizare, Dominique Baudoux decide să se specializeze în predarea și 

publicarea cărților destinate tuturor, de la începători la specialiştii în aromoterapie. În anii 1990, a 

deschis și prima școală de aromoterapie. Rolul său va fi de a dezvolta tehnici și resurse 

informaționale pentru a proteja consumatorii și a-i responsabiliza pentru utilizarea uleiurilor 

esențiale.  Astăzi, aromoterapia este răspândită în toată lumea, iar cunoștințele despre utilizarea 

lor sunt precise. Multe laboratoare lucrează, de asemenea, la cercetarea aromaterapiei organice 

certificate. Aromaterapia este cu siguranță una dintre cele mai naturale tehnici posibile împotriva 

bolilor corpului uman, la fel de eficientă în prevenire cât și în vindecare. 

Dr. farmacist Raluca Andreescu 
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A fost odată ... creaturi fantastice din poveștile copilăriei 

Unicornul sau Inorogul 

 

Inorogul, este un animal mitologic, reprezentat de un cal alb având un corn ȋn mijlocul frunţii. 

Unele legende descriu cornul unicornului ca având puteri magice: dă viaţă, ȋndepărtează răul sau 

vindecă bolile. Inorogul este un monstru fantastic, prezent atât ȋn mitologia estică cât şi ȋn cea 

vestică. Zoologii din ziua de azi au demonstrat că inorogul nu a existat niciodată deşi sunt multe 

animale care au pe cap protuberanţe osoase ce semană mai mult sau mai puţin cu un corn ceea ce 

ar fi putut alimenta legenda inorogului. Rinocerii şi girafele au un astfel de corn. Unii cred că 

narvalii ar sta la baza legendei inorogului. Narvalul este un mamifer cetaceu asemănător cu delfinul 

care are un corn foarte lung ce porneşte din mijlocul frunţii. Un alt animal de la care ar fi putut 

porni aceasta legenda ar putea fi, Oryx-ul, antilopa deşertului care are şi ea un corn ce porneşte din 

centrul frunţii. 

Primele reprezentări documentate ale animalelor unicorn datează din civilizația 

Indusă. Narațiunea sanskrită a lui Ekashringa și rutele comerciale ar fi putut juca un rol în 

răspândirea lor ca personaje fantastice în Orientul Apropiat. Cunoscut în Occidentul 

creștin încă din Grecia antică prin relatările călătorilor în Persia și India ca „monoceros”, 

unicornul occidental se distinge de omologii săi asiatici prin aspectul, simbolismul și istoria sa. 

Sub influența lui Physiologus, bestiarii occidentali și miniaturile lor ȋl descriu ca pe un animal 

sălbatic foarte feroce, simbol al purității și al harului. Povestea vânătorii lui, se răspândește în 

Occidentul creștin, precum și în partea lumii musulmane. Reprezentarea fizică a unicornului 

occidental este fixată între cal și capra albă la sfârșitul Evului Mediu.  

https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Civilisation_de_la_vall%C3%A9e_de_l%27Indus?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Civilisation_de_la_vall%C3%A9e_de_l%27Indus?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Sanskrit?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Ekashringa?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Proche-Orient?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Occident_chr%C3%A9tien?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Occident_chr%C3%A9tien?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Gr%C3%A8ce_antique?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Empire_perse?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Inde?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Physiologus?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Bestiaire?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Miniature_(enluminure)?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Civilisation_islamique?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Cheval?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Ch%C3%A8vre?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Ch%C3%A8vre?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Moyen_%C3%82ge?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
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Ȋn mitologia arabă unicornul este cunoscut sub numele de „karkadann“, despre care se spune că 

era ȋnzestrat cu calităţi magice. Cornul lui reprezenta o armă de apărare ȋmpotriva scorpionului, 

iar cine mânca din carnea lui era eliberat de demoni. Potrivit expertilor, care se bazează pe 

descrierea textelor antice, „karkadann“ era de fapt un oryx, o antilopă mare, ale cărei coarne privite 

din depărtate par a fi una singură, deci se aseamănă cu cornul inorogului. Mitul european al 

“Inorogului“ a fost sustinut mai ales de credinţa evului mediu.  

Acest mit a atins apogeul ȋn romanele cavalereşti medievale. Ȋn mitologie “Inorogul“ are 

ȋnfăţişarea unui cal alb ca neaua purtând ȋn mijlocul frunţii un corn lung, subţire şi spiralat alb 

ȋmpletit cu negru. Pădurea ȋn care trăieşte inorogul se bucură de vară veşnică. Doar o fecioară ȋl 

poate prinde şi ȋmblânzi. Alegoria se desfaşoară ȋn pădure, fara ȋndoială după o ceremonie bine 

stabilită: capturarea unei forţe cosmice aflată sub semnul săgetatorului care se ȋncorporează ȋntr-o 

fecioară-medium. Aceasta devenea sufletul unui ordin cavaleresc. O tapiserie din secolul XV “Fata 

şi Unicornul “relatează, prin imagini, reȋncarnarea ȋntr-o fecioară a acestei forţe invincibile. 

Unicornul a devenit cel mai important animal imaginar din Occidentul creștin din Evul 

Mediu până la sfârșitul Renașterii. Credința în existența sa este omniprezentă, datorită  prezenței 

sale în unele traduceri ale Bibliei și comerţului  cu „cornul” său. Obiectele prezentate precum 

„coarne de unicorn” autentice   sunt comercializate și sunt creditate cu puterea de a curăța fluidele 

de otrăvuri și de a vindeca majoritatea bolilor .  

https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Imaginaire?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Moyen_%C3%82ge?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Moyen_%C3%82ge?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Renaissance?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Bible?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Corne_de_licorne?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Poison?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Maladie?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
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Treptat, aceste obiecte sunt identificate ca dinții unui narval, un mamifer marin Arctic. Existența 

inorogului rămâne discutată până la mijlocul secolului al XIX.  

Aceast animal legendar a prezentat interes pentru teologi, medici, naturaliști, poeți, oameni de 

litere, ezoterişti, alchimiști, psihologi, istorici și simbolişti 

Un dicton popular de la noi ȋi subliniază 

valoarea de talisman: când se arată inorogul 

diavolul dispare. Denumirea de Inorog a fost 

introdusă ȋn literatura noastră de Dimitrie 

Cantemir prin opera sa “Istorie Ieroglifică“. 

Inorogul este o denumire slavă. Alte sinonime 

cunoscute sunt: unicorn, licorn (din latinescul 

unicornis). Ȋn iconografia creştină, inorogul 

reprezinta fecioara asupra căreia pogoara 

Sfântul Duh.  

Ȋn Evul Mediu devine chiar simbolul ȋncarnării verbului divin ȋn sânul Fecioarei Maria.  Aspectul 

său simbolic, foarte bogat, îl asociază cu dualitatea ființei umane, cercetarea spirituală, experiența 

divinului, a femeii virgine, dragostea și protecția. Carl Gustav Jung ȋi dedică patruzeci de pagini 

în Psihologie și Alchimie. 

Chiar dacă existenţa inorogului este pusă la ȋndoială, simbolismul acestui animal este foarte 

răspândit. Unicornul, la fel ca toate creaturile fabuloase, a fost de-a lungul timpului o reflecţie a 

speranţelor şi temerilor omului, a visurilor sau a trăirilor interioare. Freud considera animalele 

mitologice drept reprezentări ale „temerilor şi sentimentelor universale“. Carl Gustav Jung, cel 

mai misterios si polemic psiholog al secolului XX, credea că puritatea inorogului este de mare 

importanţă. Ȋn opinia sa, majoritatea creaturilor suprarealiste reprezintă trăsăturile de caracter cele 

mai josnice ale omului, aceste creaturi sunt implicate ȋn atrocităţi inimaginabile. Unicornul este o 

excepţie, fiind un simbol al neprihănirii, dragostei, vulnerabilităţii şi fragilităţii. 

Unicornul ȋn astronomie - Prima menţiune a constelaţiei Monoceros sau Unicorn a fost făcută de 

Jakob Bartsch ȋn anul1624. Stelele din Unicorn erau descrise ȋn detaliu ȋn atlasul astronomului 

Hevelius din anul 1690. Calea Lactee trece prin centrul acestei constelaţii, iar Monoceros cuprinde 

146 de stele vizibile cu ochiul liber. 

Declinul unicornului a ȋnceput practice ȋn timpul 

Renaşterii. Crezul care a dăinuit de mii de ani a ȋnceput 

să se risipească, omul nu a putut dovedi existenţa 

inorogului. Unicornul este prezent de la sfârșitul 

secolului al XIX , în poveștile cu creaturi de fantezie și 

magie, datorită unor poveşti ale lui Lewis Carroll, The 

Last Unicorn de Peter S. Beagle , Legenda lui Ridley 

Scott , sau Unico de Osamu Tezuka . Imaginea sa 

modernă se îndepărtează de moștenirea medievală, 

pentru a deveni cea a unui cal alb „magic” mare , cu  

https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Narval?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Mammif%C3%A8re_marin?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Th%C3%A9ologie?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/M%C3%A9decin?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Naturaliste?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Po%C3%A8te?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%C3%89crivain?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%C3%89crivain?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Alchimie?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Psychologie?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Historien?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Symbolisme_(art)?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Double_(dualit%C3%A9)?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Spiritualit%C3%A9?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Carl_Gustav_Jung?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Psychologie_et_Alchimie?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Fantasy?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Lewis_Carroll?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/La_Derni%C3%A8re_Licorne_(roman)?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/La_Derni%C3%A8re_Licorne_(roman)?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Peter_S._Beagle?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Legend_(film,_1985)?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Ridley_Scott?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Ridley_Scott?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Unico_(manga)?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Osamu_Tezuka?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Cheval_blanc_dans_la_culture?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Cheval_blanc_dans_la_culture?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
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un singur corn în mijlocul frunții. Asocierea sa recentă cu universuri fictive precum,My Little 

Pony, îi oferă o imagine mai drăguță. Este adesea folosit ca pretext pentru parodii în cultura 

populară, printre altele, prin cultul invizibilului Unicorn roz . 

Unicornul a fost deci adăugat listei de animale considerate „mitice“, care au apărut ȋn poveştile 

pentru copii ȋn toate colţurile lumii. Unele poveşti 

vorbesc despre unicorn ca despre o fiinţă cu puteri 

miraculoase, cu posibilitatea de a se ascunde de 

privirea oamenilor, dispărând ȋn pădurile 

ȋntunecoase.  Unicornul este ȋn general descris o 

fiinţă singuratică, deşi unele basme vorbesc despre 

grupuri de inorogi care aleargă ȋmpreună şi se adapă 

din râurile pădurilor. Alte poveşti ne spun că inorogii 

se nasc din valurile marii şi ies adesea să alerge pe 

plaja ȋnsorită.  

Ȋn legendele arabe, unicornul apare din mijlocul 

nisipurilor deşertului şi se apropie doar de copiii 

singuri, adoarme o vreme lângă ei si apoi dispare din 

nou. Inorogul ne fascinează şi astăzi, unii bătrâni 

chiar spun că unicornul se va ȋntoarce. Acesta este 

doar o metaforă a ceea ce oamenii caută astăzi: 

adevărul, puritatea şi dragostea.  

Maria Nedelcu Stoian 

 

Foto:  Fată tânără fecioară și unicorn , detaliu al unei fresce atribuite lui Domenico Zampieri , 1604 - 

1605, Palazzo Farnese din Roma . 

https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Corne_(biologie)?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Mon_petit_poney_(s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e_d%27animation,_1986)?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Mon_petit_poney_(s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e_d%27animation,_1986)?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Parodie?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Licorne_rose_invisible?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Fresque?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Le_Dominiquin?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Palais_Farn%C3%A8se?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Rome?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem,se
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Ȋn lumea poveştilor cu Ramona Sandrina Ilie 

Scrisul creează unicitate 

 
Pe cărarea aceea, preț de trei pași de copil (se pot face și cu 

gândul), era copacul din mijlocul poieniței. Nu prea dădea 

multă lume pe acolo deoarece uitară drumul sau nu mai știau 

să ajungă. Se spune, că dacă treci de a treia rădăcină, ajungi 

în lumea magică. Așa o fi, deoarece eu mereu sunt acolo. 

Cine mai vine? 

 

     

           Hanul Poveștilor, De-ale Bursucului 

 
Bătrânul Stejar, trase aer adânc în inima sa dindărătul 

scorburii fără de sfârșit și bolborosi ceva în stejăreasca sa 

bătrână, bătrână, de când lumea și pământul, apoi tăcu 

ascunzându-și rădăcinile noduroase sub el. Pădurea cea tânără 

adormi și ea. Câteva păsări de noapte se strânseră mai către 

luminiș să nu trezească bătrânul ent și povestiră despre hanul 

la care se adunau drumeți care mai de care mai ciudați. Cică 

printre ei se aflau și câțiva orrieni, mai rari așa prin neamul 

piticesc și din ce în ce mai scumpi la vedere prin toate 

neamurile știute și neștiute de pitici, elfi, oameni, animale, 

plante, flori, copaci. 

- Și bursuci! 

- Poftim? Cine vorbește? întrebai eu uitându-mă în jur 

- Eu! Eu! Ce, nu mă vezi? 

- Nu! Dacă ești bursuc cum ai zis, cred că ești unul invizibil! 

am răspuns eu mustăcind pe ascuns. 

- Vai de mineeee!!! Acum ce mă fac? Numai băutura 

aia e de vină! Cine știe ce a pus Fluturica în el!  

- Fluturica? Dar cine este Fluturica? 

- Povestitoareeee! Te-ai țăcănit de tot? Are dreptate 

Micuța Gărgăriță când spune că ești Mama Indiancă 

Puțin Țăcănită! Eu cred că ești Mama Indiancă De Tot 

Țăcănită! Cum să uiți de Fluturica???? E ultima ta 

născocire pe care ai lăsat-o să zboare liberă și în toate 

culorile pe aici pe la han! Zâna ta cea mică și 

nebunatică! Puțin țăcănită și ea ca tine! 

- Aaaa, nu o cunosc, dar dacă vorbești așa de ea, cred și 

eu că te-a făcut invizibil! Dar apropo...tu cine eşti? 
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- Doamne Dumnezeul tuturor poveștilor și al 

bursucilor! Cum să mă uiți tu pe mine? Eu sunt prima 

ta născocire! Fără mine nu ar exista poveștile tale! 

- Ba Hanul e prima!  

- Eu sunt! 

- Ba Hanul! 

- Eu sunt! Ia stai așaaaaaa! Cum de asta îți amintești? 

Masa vorbitoare, Mama Bufniță, Micuțul Brăduleț, 

Povestitorul Vânt și Steluțele Boltei cerești începură 

să chicotească și să râdă care pe unde și evident că nici 

eu nu m-am abținut. Bursuc bodogăni ceva și el, apoi, 

înceu să râdă sorbind din ceaiul lui de adormit copiii! 

Noapte bună.... sau în stejărească.... cormamin niuve 

tenna' ta elea lle au'...! 

 

             Stol de rândunici, copilăria! 

Stăteam așa, cu ochii țintiți a mirare și tristețe pe cerul 

cenușiu și îl căutam pe Troncănici în mulțimea aceea de 

berze. Se roteau, plonjau, clămpăneau și iar se roteau. 

„Cum să plece?”, gândeam eu. „Doar aici s-a născut și a 

clămpănit toată vara! Aici e casa lui!”, gândeam eu iar și 

iar, fără să găsesc răspuns deloc. Și nici pe el. Crescuse, 

nu mai era un împleticit cu cioc lung și picioroange, care 

se plimba prin grădina bunicii, căutând râme, viermi și 

broscuțe. Ce îl mai certam să lase broscuțele. Îmi plăceau 

broscuțele deoarece, când se lăsa seara, ele orăcăiau așa 

frumos din valea care curgea prin spatele grădinii, încât mi 

se părea că deapănă o poveste.  

Era ca o simfonie în care Vântul cel Bătrân îi acompania 

împreună cu frunzele și iarba. Mă tot tem că dacă mă fac și 

eu om mare, o să uit cum e să aud vântul și iarba. Și nu voi 

mai ști să mă înțeleg cu Troncănici. Asta mă necăjește cam 

mult. Și unde mai pui, că unele din broscuțe puteau fi 

oameni!  

Da! Așa îi spuneam lui Troncănici: „Troncănici, în loc să le 

mănânci, trebuie să știi că unii pot fi oameni, așa ca mine! 

Adică, un pic mai mari, dar acum mici! I-a transformat Zâna 

Rea, pentru că au fost obraznici! Iar acum tu vrei să îi 

mănânci? Poate cresc mare în burtica ta și o să te doară!”. 

„Așa ca pe mine când bag toată prăjitura bunicii în gură”, 

îmi însoțeam eu gândurile pe lângă cuptorul bunicii. 

Troscănici se uita la mine și clămpănea de îmi clămpăneau 

și mie urechile. „Troncănici nu mai râde, că o să ajung să nu 

mai aud nici eu, ca bunul! Când îl strig, îl tot strig așa: 

„Bunu! Bunuuuuu! Bunuleeee! De abia mă aude!”. 



 

105 
 

ORIENT  ROMANESC 

Iar Troncănici, iar clămpănea de răsuna grădina și valea. 

Și râdeam larg, alergând după el. Troncănici țopăia, se 

înălța, țopăia. Într-o zi însă, a desfăcut aripile larg, a 

clămpănit lung și s-a înălțat sus, sus.  

Am țopăit prin tot lanul, am aplaudat și am alergat cu el. 

El pe sus, eu pe jos! Și strigam: „Așa, Troncănici! Așa! 

Ai învățat să zbori! Știam eu că nu ești barză de lan!”. 

Nu știam atunci că el va zbura departe, departe, iar eu 

îmi voi lungi gâtul și ochii luuung către cer. Apoi, stând 

eu așa, mâna bunicului se lăsă pe umărul meu. Mi-am 

așezat obrazul pe ea și m-am alintat.  

 

O lacrimă s-a prăvălit pe mâna lui bătrână, dar 

frumoasă, caldă și bună. Bunul m-a luat lângă el. Capul 

meu s-a potrivit pe picioarele lui și mâinile i-au 

înconjurat genunchii. Atâta eram. Un pui de om. Așa 

îmi zicea bunul. Își înfășură o mână în jurul meu, iar cu 

cealaltă mă mângâia pe creștet. „Nu te amărî, sufleta 

bunului! Troncănici merge doar în vizită la neamurile 

lui din altă țară.  

 

O țară frumoasă, cu mult soare, păsări colorate, copaci mari, cu frunze late. Ți-ar plăcea chiar și 

ție să mergi cu Troncănici în vizită acolo, o dată! Dar apoi, după ce trece iarna aici, vine înapoi! 

Ca și tine, când vei merge la școală! Mergi la școală, iar în vacanță, vii înapoi!”. Mi-am șters ochii 

cu dosul palmei, mi-am suflecat nasul sub zâmbetul bunului și am zâmbit: „Deci nu pleacă de tot, 

de tot? Dacă mă uită?”. Bunul se lăsă ciuci lângă mine și sărutându-mă pe frunte îmi zise: „Ce 

înseamnă de tot, de tot? Nu e cam mult timpul ăla? Nu există de tot, de tot! Cum să te uite? Tu i-

ai fost copilot de zbor!”. M-am înseninat dintr-o dată. Bunul știe tot. Niciodată nu m-a mințit. 

 

El este Împăratul cel Bun din poveștile Copilărendiei mele. El nu știe că eu știu că e Împăratul cel 

Bun, dar eu am aflat, că mi-a zis Broscuța. Ea a fost prințesă la palatul bunului. L-a văzut tânăr, 

învingând zmei și vrăjitoare rele. Am pupat 

mâna bunului și am început să alerg din nou 

peste lan și câmpul de la vale. Și din stolul 

mare, s-a desprins și Troncănici.  

A mai zburat și el cu mine preț de o visare 

de copil, apoi a plecat. An de an s-a întors cu 

familia lui și și-a făcut cuib pe stâlpul din 

fața porții. Am cunoscut-o și pe Doamna 

Troncănici și pe Troncănicei. Apoi, le-am 

pierdut șirul, dar el tot a revenit. Numai 

bunul a plecat, dar nu de tot, de tot! Nu 

există de tot, de tot! Există doar un timp mai 

lung de anotimpuri! 
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BUNICA  

Toamna la sat... 

Când mă gândesc la copilărie, îmi amintesc de satul 

bunicilor. De curtea mare, plină de iarbă, de părul în 

care mă cățăram, de fumul din coșul casei bătrâne 

din lut, de pulovărul de lână verde al bunicului, 

bocancii și rotocoalele de Mărășești pe care le 

scotea. De genunchii și ochii lui albaștri și plini de 

soare pentru mine, deși viața l-a purtat prin multe 

greutăți, războaie și amărăciuni. 

Când mă gândesc la copilărie, deschid cu drag o 

cutie de amintiri în care păstrez și acum o scrisoare 

de la bunica. Singura, dar neprețuită! Și o miros cum 

o miroseam pe ea când mă strângea la piept și eu îi 

spuneam: 

– Așa miroase iubirea, bunica!, iar ea râdea și 

spunea: 

– Așa miroase bătrânețea!, iar eu îi răspundeam: 

– Atunci, bătrânețea ta, miroase a iubire! 

Când i-am scris, eram la cealaltă bunic la oraș, dar 

eu crescusem la ea. La bunica mea bună, care locuia 

într-un sătuc mic din Bihor, pe malul Văii Banului 

unde eu învățasem să prind broaște și pești, să ascult 

greierii și să merg la câmp cu gâștele, să culeg porumbul, să bat cânepa și să fiu copil. Acolo, am 

învățat să beau lapte direct când îl mulgea buna, să alerg pisica și câinele prin curte, să cad și să 

mă julesc, dar să știu că toate trec în viață dacă pupa buna. Cumva, acolo la țară, printre oamenii 

aceia simpli și frumoși până în măduva sufletului, am învățat că șira spinării trebuie să o ai în suflet 

ca să poți fi om drept în viață. Și le mulțumesc homoroganilor mei și bunicilor. 

Eu tot Ramona Nelichii Jenichii Vălcanului am rămas, iar asta nu trece cu nimic, Bună! 

Încă miroase a bunică, a iubire și a scrisori din Cer! 
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BUNICUL 
 

Seara aia, a semănat mult cu drumul acela 

neîntors, pe care bunicul avea să plece peste 

câțiva ani. Era o seară grea, în care întunericul 

se lăsa tot mai gros peste noi și peste copacii care 

dormeau și mormăiau în vânteză pe marginea 

drumului, parcă așteptând să ne înhațe cu 

ramurile lor. Simțeam că întunericul ne 

urmărește și uneori, puteam jura că ne prinde de 

colțul hainelor sau de mână. Atunci, strângeam 

mâna bunicului și mai tare. 

–  Haide mai repede, îi spuneam eu, de abia respirând, iar el, îmi mângâia dosul palmei cu degetele 

și îmi surâdea. Frica trecea, iar aerul era la locul lui. Bunicul a fost prima întâlnire cu cea mai 

frumoasă poveste a vieții mele. Mirosea a Mărășești și iubire. O liniște cât toate liniștile sufletului 

meu, la vremuri bune și grele prin viață.  

Printre ramurile goale, cobora Luna. Părea că joacă încâlcita-descâlcita și uneori, se încâlcea de-a 

binelea printre crengile prelungi, devenind mare, mare, gata să înghită cu lumina ei, tot întunericul. 

Am iubit-o de mică. Era „maiestuoasă”! Îmi plăcea acest cuvânt. Părea ca „Măiastră”! În mintea 

mea de copil, erau aproape asemănătoare cuvintele și însemnătatea lor. Între noi două, a existat 

mereu o legătură specială, în care se țeseau povești cu oamenii din lună. De pe ea îmi veneau toate 

imaginile, „amintirile” și inspirația, și tot pe ea plecau oamenii pe care îi iubeam. În mintea mea, 

îi puteam vedea. Erau ca niște fluturi străvezii în noapte, care mi se așezau pe umărul inimii și se 

dădeau în leagăn, șoptindu-mi cuvinte, șioaie de cuvinte ce curgeau fără încetare. Veneau din 

trecutul și viitorul meu. Memorii despre vremuri ce încă nici nu erau născute, iar altele nu erau 

apucate. Prea departe! 

Cred că de asta iubesc noaptea și Luna, deoarece dincolo de toate fantasmele ei, Luna coboară 

printre ramurile copacilor, care nu mai îmi par acum atât de înfricoșători, ci doar niștre bătrâni 

obosiți și abătuți, chirciți uneori în gânduri, iar în lumina ei se conturează străduțe largi, pe care 

oamenii mei iubiți joacă șotron, dansează, iar uneori, îmi fac cu mâna, în timp ce lumile mele, 

tremură sub ape sărate. 
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La mine în gând, e ca și când ai alerga cerul, să prinzi fluturi, zâne sau lacrimi, nu ştii niciodată 

când umbli normal, zbori, sau eşti cu capul în jos uneori, nici eu nu știu cum se face, dar gândurile 

mele, stau cuminţite la tine în braţe, ca și când și-ar aminti copilăria din buzunare îmi curg mări 

mari, pe care navighează corsari frumoşi care salvează prinţese şi uneori, sirenele pierdute ale 

Atlantidei, iar vata de zahăr roz e interminabilă. din ea zboară fluturii, ca din rănile mele, pe care 

le uit, când sunt aici… 

Atunci când simțim că ne este frig până la măduva sufletului, puneți lemne pe foc. Dar nu orice 

fel de lemne ci, lemnele iubirii și ale credinței! Pune loc de vorbă bună oriunde mergi. Loc de 

bunătate și zâmbet! Pune o mână întinsă și căldură. Nu avem de unde să știm cine se va așeza în 

culcușul acela, înghețat de viscolele vieții! Zâmbește și împarte mereu lumină! E mereu loc de așa 

ceva în oameni! Mulțumește lui Dumnezeu pentru toate și fii generos, bun și uman! Nu te costă 

nimic! Deci, fă doar focul. Mereu se va găsi un suflet care să își încâlzească sufletul înghețat la el! 

Ca niște mâini de copil care regăsește copilăria uitată, în ochii mamei!  

Fiți îngeri, căci demoni sunt prea mulți în lume!  

 

 Ramona Sandrina Ili, Egipt 
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Claudia Groza Lazăr  

 Profesor de biologie, scriitoare, 

mamă de gemeni,  

trainer educațional 

A absolvit Facultatea de Biologie, master si 

doctorat în biologie, cursuri de scriere creativă 

şi a lucrat în cercetare. Din anul 2010 

organizează ateliere de scriere creativă pentru 

copii, ateliere de lectură și creativitate, iar din 2018 a creat Călătoria cărților, un site 

www.claudiagrozalazar.ro   A creat un canal youtube Educația în valiză. 

https://www.youtube.com/watch?v=6sGrACZD_B0&t=76s 

Pentru orice întrebare, vă rugăm să scrieţi pe claudia.groza@gmail.com 

 

Beneficiile scrisului therapeutic 

Cea mai bună memorie este mai slabă decât cea mai palidă cerneală 

 

Cunoașteți beneficiile scrierii? Pe lângă faptul că este o modalitate eficientă de relaxare, simplul 

act de scriere vă poate permite să faceți un bilanț al trecutului și să vă înțelegeți mai bine 

viitorul. Acum este un fapt al vieții: scrierea emoțiilor, amintirilor și gândurilor dvs. ar putea fi o metodă 

de terapie foarte eficientă. 

Copii debusolați! Părinți stresați și obosiți. Tineri cu lacune uriașe, care au pierdut echilibrul unei 

vieți cu program normal școală și recreere. Educatori depășiți de situație și de decizii. O situaţie 

cu care ne confruntăm din ce ȋn ce mai mult astăzi.  

Cred că scrisul este mai util că 

niciodată!  Pe lângă faptul că este o 

modalitate eficientă de relaxare, 

simplul act de scriere vă poate permite 

să faceți un bilanț al trecutului și să vă 

înțelegeți mai bine viitorul. Dacă știm 

să scriem încă din copilărie, beneficiile 

sale terapeutice sunt rareori 

cunoscute. Într-adevăr, simplul fapt de 

a-ți pune gândurile pe o foaie de hârtie 

ți-ar permite mai întâi să-ți cunoști „eul 

profund”, dar și să câștigi încredere în 

http://www.claudiagrozalazar.ro/
https://www-marieclaire-fr.translate.goog/,confiance-en-soi-les-pistes-pour-avoir-confiance-en-soi,20254,34066.asp?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc
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tine, să-ți depășești timiditatea sau să-ți aranjezi 

emoțiile. Scrierea este o terapie în sine, deoarece 

ne permite să facem un bilanţ al gândurilor 

(adesea negative, mai ales ȋn aceste zile) care ne 

împiedică să mergem înainte. Expresia scrisă 

este un mod ca oricare altul de a rezolva lucrurile 

și mai ales de a face un pas înapoi din capriciile 

vieții. Drept urmare, scrisul vă permite să gândiți 

mai departe, întocmind evaluări și luând în 

considerare acest trecut pentru a vă anticipa mai 

bine viitorul. 

Terapie prin scris care este, de asemenea  numită „log-terapie“,aduce multe beneficii. Este oglinda 

autorului ei. Vă permite să puneți pe hârtie evenimentele din viața voastră, precum și emoțiile de 

care sunt legate. Scrierea gândurilor și a sentimentelor vă permite să rezolvați problemele 

personale și mai ales să vă înțelegeți mai bine, să depăşiţi timiditatea, lipsa de ȋncredere, blocajele. 

Scrisul este, de asemenea, un moment personal care vă permite să rămâneţi  câteva momente singur 

și să lăsați o amprentă. Astfel, eliberează tensiunea și vă permite să vedeți lucrurile mai clar. 

Terapia prin scris depășește simplul jurnal care relatează evenimentele vieții, scrierea aici se 

concentrează pe introspecție și întrebări interioare. Vă permite să vă ascultați și să lăsați părți 

inconștiente din voi să se exprime. Tipul de hârtie folosit, tipul stiloului sau diferitele culori evocă 

emoțiile trăite de autor. Unii pot prefera să scrie pe computer, dar scrisul de mână păstrează un 

aspect emoțional pe care computerul se chinuie să-l traducă dar din păcate nu reuşeşte. Nu degeaba 

scrisul este folosit în mod regulat în scopuri terapeutice de către psihologi sau terapeuți în artă. Mai 

mult, este un instrument pe care îl folosesc cu ușurință psihologia pozitivă și dezvoltarea 

personală. 

Scrisul te va ajuta să-ți faci ordine în mintea ta și să conturezi pașii pentru: vindecarea rănilor din 

trecut. crearea hărții unei vieți noi, redescoperirea de sine și a respectului, îmbunătățirea relațiilor 

cu sine și cu ceilalți, o sănătate excelentă,  timp liber de calitate, claritate în viața ta personală și 

profesională, stabilirea priorităților,lista celor 100 de dorințe pentru o viață împlnită și fără 

regrete,relația ta cu banii și recunoștință pentru investiții inteligente, în primul rând în educația ta, 

gestionarea emoțiilor, de la furie la înțelegere, de la tristețe la bucurie. 

Fiecare om este unic, are pasiuni și răni, reușite și eșecuri, dorințe și visuri. Îți creezi spațiul 

personal pentru a-ți rezolva problemele. Poți folosi scrisul în toate ariile vieții tale. Te vei cunoaște 

mai bine. Vei descoperi pasiuni și talente. Îți găsești motivația pentru a trăi cu folos! Te conectezi 

cu emoțiile, gândurile și sentimentele tale. Nu ai nevoie de cunoștințe anterioare! Totul îți este la 

îndemână. Poți oferi altora povești de viață valoroase și salvatoare! Poți folosi scrisul în viața ta 

profesională dacă ești psiholog, profesor, inginer, bibliotecar, medic… Scrisul a fost şi rămâne este 

o modalitate de relaxare, de frumuseţe sufletească și de trăit pur si simplu! 

Totul este poveste de viață! 
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MAGIA PoeziEI  -  Adina Velcea  

Remember 

Prin ceaţa bolnavă se pierde oraşul 

şi nimeni nu este pe străzi, 

în tine, o iarnă îşi sapă sălaşul. 

Iubirea îţi spune: să crezi! 

Jilavă, o frunză îşi strigă reproşul 

spre vremuri trecute şi verzi, 

chemarea-i ascunde în palme căluşul. 

Iubirea îţi spune: să crezi! 

Cuţitul durerii şi-ascute tăişul 

pe-un gând sugrumat de zăpezi, 

iar Charon aşteaptă, apatic, bacşisul. 

Iubirea îţi spune: să crezi! 

Un haos se naşte şi este urmaşul 

a tot ce-i trecut şi păstrezi, 

în suflet, trecutul îţi este vrăjmaşul. 

Lumina îţi spune: să vezi! 

Credinţa în tine să-ţi fie urcuşul 

spre culmea la care visezi, 

te uită, amurgul îşi scutură roşul. 

Iubirea îţi spune: să crezi! 

O lacrimă 

Nu e nimic o lacrimă acum, 

a înfrunzit iubirea-n amândoi, 

în plină iarnă, teii au parfum 

şi prin zăpadă fluturi zboară-n roi. 

Nu e nimic o lacrimă acum, 

s-a rătăcit cândva prin elegii, 

la polul nord prin gheaţă-şi sapă drum 

un peştişor cu solzii argintii. 
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Nu e nimic o lacrimă acum, 

a îngheţat demult în amintiri, 

cu flori au năvălit copaci duium 

să binecuvânteze azi doi miri. 

Nu e nimic o lacrimă acum, 

în zbor cuceritor de alte punţi 

dezastru-nzăpezirii mi-l asum 

cu strigătul cascadelor din munţi. 

 

Haos 

Albastru e focul, copacii sunt negri, 

oceanul aruncă în noi bolovani, 

un munte îngroapă cuvinte sub lespezi 

închise în peşteri săpate de ani. 

Ceţoasă e ziua, ce roşu e fumul, 

o păsăre-noată în bălţi de noroi 

şi ploaia murdară amestecă vântul 

purtând constelaţii bizare şuvoi. 

Pământul aruncă durerea lichidă, 

izvorul tresare din somnul profund, 

o frunză priveşte, nervuri se ridică 

spre lacrima verde din cubul rotund. 

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 
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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. 

 

Irosire 

am ajuns atât de departe încât privind în urmă 

nu se mai zărește nimic 

mă pregătesc de moarte 

golul din jurul meu m-a înghițit de mult 

de când am început să merg tot înainte 

a mestecat meticulos fiecare os tendon fibră 

iar trupul mi-a devenit o pastă 

în care cuvintele pe care le-aș fi scris 

s-au dizolvat fără să știu 
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VERSURI ŞOPTITE SUB FULGI DE NEA 

 ALICE PUIU  
 

                                             Silabe și semne 

oboseala locuită de numere 

înmulțește matricele visului 

infinitul din păsări 

integrează liniștea câmpiei 

de dincolo de nimicul viu, 

în oglinzi melcii norilor 

ca un minus nesupus spiralei din cuvinte 

așteptări respiră nins 

îndoiala minutului, 

printre silabele dealului 

vrejuri din insomnia orașului 

se-ncolăcesc litere 

pe geamurile decupând tăceri, 

străzile se preling virgule 

pe zidurile lunii 

și pașii te scriu ecou 

în aritmetica metaforei 

ca o risipire 

în busola târziului din toamnă, 

printre puncte de suspensie 
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vocalele nopții te rostuiesc 

mirare pe treptele unui arțar de tăcere  

în care verbul e doar conturul 

unei suferințe dintr-o frază 

uitată în ecuația unui cer 

ce-și caută semnul 

 

Călător prin golul amorf 

 

senzația golului amorf 

absoarbe tăcutul locuit de lume 

iluzii nevindecate mocnesc rotund 

în ceașca albastrului ciobit 

printre virgule orfane și frunze de îngeri 

geometrii dintr-un galben sonor 

aprind cărările unei absențe 

sensul zilei deznoadă verbe 

dintr-un amestec de gesturi rănite 

silaba unui mesteacăn foșnește 

pe geamul agățat de-o șoaptă 

printre paginile acestui adio frânt 

te strecori insomnie de fluture 

febra unui acordeon plăsmuiește 

valsul unui ieri în care te-am ascuns 

decorul spart vântul bolnav 
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tăietură oblică luna-n oglinzi abulice 

corăbii cuvintele din palmă 

bazarul cu pânze de păianjen 

murmură țărmul lui octombrie 

odaia cer fără uși sau ferestre 

atârnă de bagheta scamatorului 

pe masă doar noaptea dintr-un sărut 

scrie versul tău 

călătorule 

 

În oglinda unui manuscris 

neînțelesul dintr-un gând 

prelungește respirația unei emoții 

în rătăcirea timpului din ecuație, 

la etajul șapte 

luna-n păianjen de ferigă 

te-aruncă literă 

peste umerii întrebării 

sufletul un cuvânt dintr-un manuscris 

cerne sensul lăuntric al haosului 

prins între ghilimele, 

frânturi de impresii născocesc 

teorema singurătății risipite-n sânge 

e-o căutare a limitei de dincolo de tine 

de dincolo de surâsul numerelor 
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ce-adună între virgule 

cenușa infinitului din amurg 

e-o noapte ningând vocalele ierbii 

peste un dincolo șoptit de-un înger, 

rugina-n ecou de fluturi se despletește 

într-o fractalică așteptare 

când te regăsești iluzie 

înveșmântată-n toamna 

icoanelor din frunze 

 

Din șoapta abisului destăinuit 

dincolo de conturul sclav arsurii din palmă 

dincolo de rotunjimea luminii dintr-un înger 

sufletul meu zăbovește-ntr-o clipă de adio 

nu e atât de mare ca fulgerul 

risipit de apele strâmbe 

nici rob destăinuirii dintr-un psalm 

uitat sub streașina unui deal 

e doar o virgulă-n textul pădurii de gânduri 

mai vie ca nicicând mirarea din fereastră 

pe-o linie frântă dintr-un singur cuvânt 

trece sufletul meu spre niciunde 

e-un tremur de plecare din lacrima ta 

cândva acum poate oriunde 

același suflet scrie poemul tristelor depărtări... 
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Orașul dintre suflete 

în germinarea dăruită sinelui 

pulsează-o neliniște 

din fracția vidului nins, 

printre gratiile visului 

îți întinde o floare labirintul 

din clipa de cenușă, 

acoperișuri se-apleacă rotund 

peste mirarea lunii 

cearcăne-n unghiuri de umbre 

ard spinii-n răscrucea odăii 

te respiră alb neînțelesul pe fruntea unui înger 

orașul s-a-ncolăcit entropic 

de tăcerea adâncului din păsări 

hohotul iluziei la dreapta golului desfrunzit 

la stânga așteptării un peron uitat 

pe câmpia tristeților din paranteze, 

un minus schimbă ecoul clepsidrei 

pătrate dezacordate-n oglinzi 

agață moartea-n afișe stele picură silabe 

în eprubetele singurătății, te scutură tastele fluture 

pe chipul versului, 

ceasornicarul saltă pe trepte cifrele cerului 

când tu locuiești o pleoapă 

din mandala cernută în somnul lui buddha 
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Târziu impar 

arcul destrămării-n vitralii 

împrăștie-n frigul de ceară 

crucea surâsului frânt, 

te respiră concentric 

metafora unghiurilor din ploaie 

când tastele te silabisesc tristețe 

în tăcerea ecranului abisal, 

la marginea sărutului arde nespusul 

din întrebarea rotită-n umbrelă 

clatini în mâini noaptea rănită 

de cioburile literelor căzute-n alb, 

îngeri dezgolesc târziul impar 

din covorul de gânduri, 

în vitrinele foșnetului 

frunze-n ecou de rugină, 

moartea conjugă tatuaje 

pe pânza atârnată într-un colț de idee 

doar toamna te rostuiește vers 

în glodul atomilor plânși 

prin bolta arsă-n păsări de lumină 

țipăt al dimensiunii pure 

în trupul clipei de nisip 
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    DRUMURI DE IARNĂ PRESĂRATE CU POEZIE  

                     DIANA SAVA DARANUŢA 
 

 

DOR DE CASĂ... 

 

Îmi lipsește azi ca niciodată 

Focul dintr-o sobă de la țară 

Și căldura lutului din vatră, 

Și aroma pâinii din cămară... 

Îmi lipsește lemnul ce trosnește, 

Măcinându-și firea în cenușă 

Și a flăcărilor aprigă poveste, 

Ce sfârșesc ca dragostea ascunsă... 

Îmi lipsește-n coardă busuiocul, 

Cel sfințit cu dor de Bobotează 

Și aroma lui, păzind sorocul, 

Strajnic în amurg și în amiază... 

Îmi lipsește candela, timida, 

Ce-și vărsa lumina prin unghere... 

Și mi-e dor să mângâi trandafirii, 

Cei înghesuiți în lăicere... 

Îmi lipsește lada cea de zestre, 

Râul din ștergare și prosoape, 

Unde, printre flori și horboțele, 
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Pânzele se-aștern ca niște ape... 

Îmi lipsesc tăcerile tăcute, 

Gustul lor smerit de împăcare, 

Când vorbeau cuvintele nespuse, 

Aducând și pace, și răbdare... 

Îmi lipsește-a mamei mângâiere, 

Vocea ei cea blândă și duioasă... 

Zâmbetul zidit pe fața tatei – 

Îmi e dor de mine și... de CASĂ... 

 

PE STRADA UNDE LOCUIAU BUNICII MEI 

 

Pe strada unde locuiau bunicii mei, 

S-a gârbovit și gardul, nu știu cum, 

A-mbătrânit și „pupăza din tei” 

Și pietrele cărunte-s lângă drum. 

Pe băncile de lemn, pe lângă porți, 

Mai stau la sfat și-acum vreo două toamne 

Și din toiege își fac semne peste nopți, 

Cu brumele ascunse în năframe. 

La geamuri, mohorâte amintiri 

Privesc la drum prin cioburi care plâng. 

De prin ogrăzi, mai ieri cu trandafiri, 

Ecoul trist răspunde șuierând. 

Și plouă iar cu nuci într-un pridvor, 
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În care glasul corbilor se-adună, 

De parcă-ar face toamnelor favor 

Cântarea lor funebră ce răsună. 

Vin frunze mii s-aștearnă căpătâi 

Pe prispele cu fața înspre zare, 

Tot așteptând iubiri cu dor dintâi 

Să se întoarcă-n timp, seducătoare. 

Salcâmii răvășiți trimit scrisori, 

Poștaș e vântul delegat numai de ei, 

Mesaj să ducă dincolo de nori 

Cu destinația: „În ceruri. La bunei…” 

Să știe bunii, toamnele că trec 

Schimbând decorul basmelor din tei 

Și unicul vecin e-un dor poet 

Pe strada unde-au locuit cândva… și ei… 

 

 

MAESTRUL PICTEAZĂ CU DRAG… VEȘNICIA 

(Dedicație verișorului meu, pictor iconograf – Ruslan Sava) 

 

Prin pensula-i fină curge lumină, 

Întreg legământul zidind în culori… 

Ales ca un ctitor de șoapta divină, 

Maestrul slujește icoanei cu dor. 

Nu pune-ntrebări și nici nu se plânge 

Sfintelor chipuri stăpâne-n decor… 
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Maestrul cu inima cerul atinge… 

Nimic în zadar sau întâmplător. 

Când el obosește, vin îngeri cu mia 

Să-i sprijine brațul… și iarăși cu spor 

Maestrul pictează cu drag veșnicia 

În veacul acesta de val trecător… 

 

ORAȘUL MEU 

 

Orașul meu de piatră, cu ploi în calendare, 

Zâmbind, mă porți pe strada ascunsă sub umbrele. 

Privești de prin băltoace când trec pe trotuare, 

Lăsând grăbite urme să cadă peste ele. 

Mă treci prin anotimpuri, făcându-te oglindă, 

Ce îmi reflectă chipul din geamuri și vitrine. 

Cu verde pe alee, zvâcnind din cărămidă, 

Îmi numeri răsuflarea când răscolesc prin tine. 

Orașul meu de piatră mi-ai devenit și casă 

Și m-ai făcut părtașa castanilor în floare. 

Când trec pe-aleea veche, mereu neînțeleasă, 

Tu mă seduci cu ploaia frumoasă din petale. 

Ai fruntea cenușie cu urme de baladă, 

Căci timpul din fațade te macină intens. 

Petreci mereu mulțimea de umbre la paradă 

Și le întreci haotic, mergând pe contrasens. 
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Orașul meu de piatră, cu zbucium în privire, 

Mă lași în perspectivă să mă agăț de-un vis. 

De undeva, din zare, din zgomotul ce vine, 

Tu îmi culegI iluzii cu titlul indecis... 

 

 

SUNT... 

 

Sunt lacrimi, care nu se povestesc, 

Sunt ape, care nu se trec nicicând, 

Sunt pietre, care-n suflet se opresc, 

Clădind acolo dragostei mormânt... 

Sunt drumuri, care duc spre nicăieri, 

Sunt vise, care nu se împlinesc, 

Sunt ore, ce rămân în zi de ieri, 

Lăsându-ne tăceri, care vorbesc... 

Sunt zori, care renasc dintr-un amurg, 

Sunt flori pe care-n inimă le crești, 

Sunt răni, care apar de la absurd 

Și sângerează-n clipa ce zâmbești... 

Sunt oameni, ce mereu te vor trăda, 

Sunt fiare, ce sălbatic te-or iubi, 

Sunt păsări, ce nicicând nu vor uita 

Că au mâncat din palma ta-ntr-o zi... 

Sunt clipe când renaști dintr-un fior, 



 

125 
 

ORIENT  ROMANESC 

Sunt flăcări, ce din nou te vor zidi, 

Sunt taine, ce te macină de dor, 

Jonglând mereu, „a fi sau a nu fi”... 

Sunt vremuri când ajungi în amintiri, 

Sunt uși, care se-nchid și putrezesc, 

Sunt voci, care te cheamă din Psaltiri 

Când pleci, visând un Rai Dumnezeiesc... 

 

BASM 

 

Ca frumoasa adormită din poiană, 

Te visez de-o sută ani încoace... 

Somnu-mi odihnește pe o geană, 

Gândul izbăvirii nu-mi dă pace... 

Parcă te apropii de castelu-mi 

Pe un drum stingher în asfințit... 

Crinii, adormiții din pasteluri, 

În grădină triști s-au ofilit... 

Uneori îmi pare că nu-ți pasă 

Că mă sting uitată în iatac 

Și te cheamă buza mea cea arsă, 

Nici mai mult, nici mai puțin de-un veac... 

Iar aud a vântului cântare 

Și-un ecou plutind spre infinit. 

Timpul îmi șoptește în timpane, 
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Că-i povestea mea fără sfârșit... 

Eu, crăiasa adormită din poiană, 

Te aștept de-o sută ani încoace, 

Într-un basm cu frunza de aramă, 

Ce ascunde rod de busuioace... 

 

 

SFÂRȘIT SAU ÎNCEPUT? 

 

Creionez în gânduri atâtea personaje, 

Sumară prezentare în linii hașurate... 

Cuvintele-mi schițează profiluri și peisaje, 

Emoții în alb-negru, de vise dezbrăcate. 

Din gheme încâlcite și linii paralele, 

Desprind silabe calde și le adun în vers 

Și conturez iluzii pe cerul gri al serii, 

Sfidând cu o peniță bătrânul Univers. 

Pe cerul de hârtie, îmi pare câteodată 

Că se avântă-n horă un viitor trecut, 

Că nu e nou ce-apare și nu e vechi ce pleacă, 

Rămâne întrebarea: sfârșit sau început? 
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PÂINEA ALIMENT ȘI SIMBOL  

                             Pâinea noastră cea de toate zilele 

 

 

Cu toţii ştim, unul dintre primele lucruri pe care le-am ȋntâlnit în drumul evoluţiei noastre a fost 

pâinea. O regăsim prezentă ȋn religii şi credinţe populare, chiar ȋn poveşti şi legende, ȋn ceea ce 

spunem şi ȋn ceea ce gândim. Pâinea ne-a însoţit viaţa de zi cu zi încă de la ȋnceputuri. Astfel, ea 

a ajuns să capete o însemnătate culturală şi socială nebănuită. 

De la egipteni la „tarnisieri”, existau brutării bine organizate care sunt reprezentate şi pe frescele 

mormintelor egiptene. Herodot relatează că grecii au aflat secretele  pâinii  dospite. În 168 î.Hr., 

după victoria împotriva lui Perseus, regele Macedoniei, romanii i-au luat pe brutarii greci în 

sclavie. 

În 100 apr. J. - C., Traian a creat o corporație de brutari înzestrată cu multe privilegii. Pentru a 

evita revoltele, pâinea a  fost distribuită gratuit celor mai săraci cetățeni ai Romei. 

Sub domnia lui Augustus, Roma avea trei sute douăzeci și șase de brutării pentru un milion de 

locuitori. Curând a ajuns la o naționalizare a brutarilor, plătiți direct de stat și neavând dreptul de 

a-și vinde afacerea. După cucerirea romană, brutarii galici au fost grupați în corporații. De la 

începutul Evului Mediu, în mediul rural, domnii feudali, pentru a colecta impozite, au cerut 

iobagilor lor să vină să-și măcine  grâul  la moara seniorială și să coacă aluatul în cuptorul obișnuit. 

În secolul al XII-lea s-a născut într-adevăr corporația de cernători sau tamelieri, numită astfel 

pentru că trebuiau să treacă făina care li se livra printr-o sită.  

https://www-gastronomiac-com.translate.goog/lexique_culinaire/pain-boulangerie/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc,elem
https://www-gastronomiac-com.translate.goog/lexique_culinaire/pain-boulangerie/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc,elem
https://www-gastronomiac-com.translate.goog/glossaire_des_produi/ble/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc,elem
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Philippe Auguste le-a acordat monopolul  fabricării pâinii în interiorul zidurilor Parisului (unde 

erau atunci în număr de șaizeci și doi).Secolul al XVIII-lea este o piatră de hotar în istoria brutăriei: 

producția a fost perfecționată,  făina  fără tărâțe a fost livrată mai abundent brutarilor, s-a introdus 

drojdia de bere, dar utilizarea sa a fost reglementată și numărul piețelor a crescut. 

În Orient, pâinea înseamnă mai mult decât mâncare – ea face referire la necesităţile oamenilor în 

general: în India, spre exemplu, necesităţile de bază sunt pâinea, hainele şi casa. Creştinii folosesc 

pâinea la împărtăşanie, iar cuvântul “companion” are la bază cuvintele latineşti com- “cu” şi panis 

“pâine”. În culturile slave - prin influenţă şi în cea română - pâinea şi sarea sunt avuţiile de bază 

pe care gazdele le împart cu oaspeţii, în semn de prietenie şi preţuire. În Evul Mediu, pâinea şi 

sarea deveneau adevărate peceţi care legau jurăminte, înţelegeri şi înfrăţiri. Pe atunci, se jura “pe 

pâine şi sare”, iar negustorii care băteau palma pentru mărfuri cu acest jurământ nu puteau încălca 

tocmeala. Brutarul şi ucenicii săi erau cei mai importanţi în această tradiţie, căci pentru a pecetui 

o asemenea înţelegere, pâinea trebuia să fie bine coaptă şi bună la gust, precum cinstea oamenilor 

care jurau pe ea. 

Importanța pâinii în viața noastră este de netăgăduit şi nu poate fi pusă sub semnul întrebării. 

Practic, este singurul aliment care și-a găsit locul până și în cea mai cunoscută rugăciune a 

creștinismului. Pâinea este simbolul esenţial al hranei, iar pentru creştini, Iisus Hristos este pâinea 

sacră a vieţii eterne. Pâinea şi vinul sunt sfinţite în timpul Sfintei Liturghii.  

Fără pâine, viața noastră nu ar mai fi la fel, iar o serie întreagă de evenimente importante din istoria 

umanității nu ar mai fi avut loc, sau ar fi avut alt curs. Suntem obișnuiți să ne gândim la pâine ca 

https://www-gastronomiac-com.translate.goog/lexique_culinaire/pain-boulangerie/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc,elem
https://www-gastronomiac-com.translate.goog/glossaire_des_produi/farine/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc,elem
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la ceva atât de banal, încât de multe ori, uităm 

de importanța ei ca aliment de bază și, mai ales, 

de modul în care este preparată.  Pâinea, în toate 

diferitele sale forme, este alimentul cel mai pe 

larg consumat din lume. Au existat trei inovații 

principale care au dus în final la rețetele de pâine 

„modernă” – dospirea, făina rafinată şi 

procesele de mecanizare. 

Dospirea este secretul care a făcut posibilă 

pâinea așa cum o știm astăzi - procesul care 

transformă un aluat într-o pâine ușoară și 

pufoasă. Pâinea nedospită este cunoscută sub 

numele de lipie și este cea mai apropiată ca 

formă de pâinea pe care o consumau strămoșii 

noștri.  

Lipia este caracteristică Orientului Mijlociu, dar 

mai avem ca exemple şi pâinea naan specifică 

Indiei și celebrele tortillas din America 

Centrală.  Cea mai cunoscută cauză a dospirii este drojdia. Primele drojdii produse au fost folosite 

probabil de brutarii din Egiptul antic cu peste 2500 de ani în trecut.  Istoricii care au scanat la 

microscop conţinutul vaselor găsite în mormintele egiptene au descoperit spori de drojdie pe 

suprafaţa grăunţelor de cereale. Primele boabe de cereale din care s-a făcut pâine de casă erau 

măcinate manual cu pietre. Rezultatul era o făină brută, integrală - din care azi se prepară diverse 

rețete de pâine integrală, neagră sau țărănească. Mesopotamienii - locuitorii anticelor teritorii pe 

care azi se află Iran și Irak - au rafinat procesul de obținere a făinii în jurul anului 800 î.e.n. Folosind 

două pietre plate rotunde așezate una peste alta.  

Pâinea este un aliment indispensabil pentru toate mesele. Ȋnsă cea făcută acasă are ceva special, 

care ne duce pe toți cu gândul la copilărie. Mulți dintre noi ne amintim de aroma pâinii calde scoase 

din cuptor de către bunicile noastre, un miros și un gust deosebit, neegalat de nicio pâine din 

comerţ. Pentru toţi acest miros este asociat cu 

amintiri fabuloase din copilărie. Să nu uitaţi, toți 

marii bucătari spun: gătitul este în primul rând o 

chestiune de amintiri!  

Cele legate de bunicile noastre sunt deosebit de 

importante, atât emoțional, cât și cu bun gust. Există 

astfel pâinea bunicii şi micile ei dulciuri pe care doar 

o bunică le poate face atât de bine și care rămân în 

adâncul inimii noastre toată viața ...  
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      CEA MAI VECHE PÂINE DIN LUME DESCOPERITĂ ÎN IORDANIA 

 

                                                                       Photo: Alexis Pantos 

Au fost descoperite rămășițe ale unei prăjituri care datează din paleolitic, punând sub semnul 

întrebării legătura dintre apariția pâinii și cea a agriculturii. 

Cercetătorii au descoperit ceea ce pare a fi cea mai veche pâine din lume în timp ce excavau un sit 

iordanian datând din epoca paleolitică, potrivit unui studiu publicat în revista Proceedings of the 

National Academy of Sciences .O descoperire majoră pentru a înțelege evoluția stilului de viață al 

omului prehistoric. 

Ȋn nord-estul Iordaniei, ȋn situl numit Shubayqa 1, s-au dezgropat două vetre suprapuse, îngropate 

sub un strat de sediment de aproximativ cincizeci de centimetri. În interiorul acestora, oamenii de 

știință au descoperit resturi alimentare, în principal cereale și legume, dar și feluri de firimituri 

înnegrite care nu par a fi resturi de lemn carbonizat și arată ca „firimituri de pâine”. 

După ce au observat aceste firimituri la microscopul electronic, oamenii de ştiinţă au reușit să 

stabilească că provin dintr-un fel de bucăţi de pâine plată, asemănătoare cu pitas-urile găsite în mai 

multe ţări din Orientul Mijlociu. S-a observat în aceste firimituri bulele de aer caracteristice unui 

aluat pe bază de făină și apă atunci când acesta este copt.  Datarea cu carbon-14 a făcut posibilă 

urmărirea acestor rămășițe până la 14.400 î.Hr. JC, cu aproape 4000 de ani înainte de apariția 

agriculturii. Până atunci, oamenii de știință credeau că pâinea s-a născut aproximativ 4.000 de ani 

mai târziu, în jurul anului 8.500 î.Hr. AD, în cadrul primelor societăți sedentare, cele care au 

dezvoltat agricultura. Deci, pâinea a apărut, așadar, printre vânătorii-culegători, de la sfârșitul 

paleoliticului, cu mult înainte ca omul să se stabilească și să cultive cereale. Prin urmare, pâinea 

https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&ajax=1&prev=search&elem=1&se=1&u=http://www.pnas.org/content/early/2018/07/10/1801071115
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&ajax=1&prev=search&elem=1&se=1&u=http://www.pnas.org/content/early/2018/07/10/1801071115
https://www-caminteresse-fr.translate.goog/histoire/qui-a-invente-lagriculture-1194744/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://www-caminteresse-fr.translate.goog/histoire/qui-a-invente-lagriculture-1194744/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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precede agricultura. Cine sunt acești primi brutari din istorie? Natufienii, un popor de vânători-

culegători din Levant, care se hrăneau cu grâu, orz și migdale, și vânau gazela, căprioarele, vitele, 

calul și mistrețul. Această descoperire are o importanță capitală pentru înțelegerea evoluției 

modurilor de viață ale oamenilor din preistorie. 

Cronologie: 

- 12.400 Pâine Shubayqa, dezgropată în nord-estul Iordaniei 

- 8.500 Prezumată apariție a agriculturii în Semiluna Fertilă 

- 7.500 pâine Çatalhöyük, descoperită pe acest sit arheologic din Turcia 

Este sigur. pâinea a fost creată acum câteva mii de ani. A fost şi este alimentul de bază al multor 

populații. Fabricarea pâinii nu a încetat să evolueze de-a lungul timpului în întreaga lume și au fost 

create multe rețete. Astăzi există mai mult de 70 de soiuri de pâine. Fiecare țară (fiecare regiune 

chiar) are propria sa specialitate de pâine și propriul mod de a o face. Invenția pâinii cu aluat este în 

general atribuită egiptenilor, care au descoperit-o întâmplător. Aluatul de pâine nedospită (apă, 

lapte și făină de cereale) ar fi fost uitat, ducând astfel la descoperirea pâinii cu aluat. Oamenii de 

știință au găsit rămășițe de pâine în mormintele egiptene, pâinile nu au fost deteriorate în ciuda 

vârstei lor de câteva mii de ani, aveau o formă ovală și plină. Grecii au fost cei care au inventat 

peste 70 de soiuri de pâine. Pâinea este alimentul de bază al săracilor și chiar al unei populații 

întregi. 

https://www-caminteresse-fr.translate.goog/histoire/la-baguette-nest-pas-si-vieille-que-ca-1166062/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://www.greelane.com/link?to=wheat-domestication-the-history-170669&lang=ro&alt=https://www.thoughtco.com/wheat-domestication-the-history-170669&source=natufian-period-hunter-gatherers-171958
https://www.greelane.com/link?to=barley-history-of-its-domestication-170641&lang=ro&alt=https://www.thoughtco.com/barley-history-of-its-domestication-170641&source=natufian-period-hunter-gatherers-171958
https://www.greelane.com/link?to=history-of-the-domestication-of-cows-170652&lang=ro&alt=https://www.thoughtco.com/history-of-the-domestication-of-cows-170652&source=natufian-period-hunter-gatherers-171958
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În Evul Mediu, locul pâinii în dietă a căpătat 

și mai multă importanță. Bogații au dreptul la 

pâine de grâu (o cereală scumpă, în timp ce 

cei mai săraci și cei săraci sunt mulțumiți de 

pâinea neagră). Când recoltele erau 

insuficiente, cei săraci măncau „pâine de 

foamete”. În secolul al XVII-lea, brutarul a 

început să folosească cărbune în loc de lemn 

pentru a încălzi cuptoarele. În 1793, 

„banalitatea”, adică impozitarea morilor și 

cuptoarelor, a fost abolită în Franța. În 

1838, August Zang, un ofițer austriac a 

început să producă cu succes, la Paris, 

sulurile cu o crustă aurie pe care le făceau 

austriecii. Începe domnia viennoiseriei. La 

Paris, prima brutărie industrială a fost creată 

în 1836. În același deceniu a apărut și bagheta 

iar consumul de pâine proaspătă se dezvoltă treptat. În prezent, prepararea pâinii este ușoară și 

toată lumea își folosește rețeta ancestrală, familială sau inovatoare și know-how-ul lor. Cu toate 

acestea, ingredientele fundamentale pentru prepararea pâinii la scară mică sau mare rămân aceleași 

şi ȋn fiecare zi, de secole, brutarul pune cele patru ingrediente în amestecul său : făină, apă, sare, 

drojdie  
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                                                         INGREDIENTELE PÂINEI 

 

Pentru 100 kg de făină, proporțiile sunt - 62 de litri de apă, 2 kg de drojdie și 2 kg de sare. Aceste 

proporții pot varia în funcție de pâinea căutată : pâinea tradițională, de exemplu, este adesea mai 

hidratată (între 65 și 70 de litri de apă pentru 100 de kilograme de făină). 

• Făina este ingredientul de bază. În primul rând, deoarece amestecarea făinii cu apa face posibilă 

formarea unui aluat; în al doilea rând, deoarece calitățile făinii, caracteristicile și proprietățile sale 

au o influență directă asupra pâinii . Îi conferă gust, culoare și consistență. Determină natura 

miezului și a crustei. Brutarul folosește făina făcându-și propriile amestecuri. Uneori poate folosi 

și amestecuri gata preparate cu grijă de către morar și destinate să facă o pâine specifică (pâine cu 

cereale etc.). Grâu sau secară, pur sau mixt, brutarul alege o făină diferită pentru fiecare tip de 

pâine. 

• Prin umezirea particulelor de amidon și gluten, apa permite formarea unui țesut elastic glutinos 

care leagă împreună toate celelalte componente ale făinii. Fără el, aluatul nu ar putea reține 

dioxidul de carbon în timpul fermentării. Prin urmare, apa joacă un rol major în calitatea plasticului 

aluatului. De asemenea, ajută la dizolvarea sării. 

• Sarea joacă un rol foarte important în „chimia pâinii”, crește tenacitatea aluatului; încorporat la 

începutul frământării, încetinește oxidarea și, prin urmare, pierderea gustului. Acesta contribuie la 

bunul gust al pâinii, dezvoltă culoarea crustei și influențează conservarea acesteia. 
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• Drojdia de panificator este o ciupercă 

microscopică naturală: sacchaomyces 

cerevisiae. Un gram de drojdie proaspătă este 

alcătuit din 9 până la 10 miliarde de celule. 

Drojdia poate trăi cu sau fără aer, iar 

mâncarea sa preferată este un zahăr simplu, 

glucoza. Acest agent biologic permite 

aluatului să crească transformând zaharurile 

în dioxid de carbon și alcooli care se evaporă 

în timpul gătitului. Fără drojdie, pâinile ar fi plate. Condițiile de păstrare a drojdiei sunt foarte 

importante: depozitate la temperaturi prea scăzute sau mai presus de toate prea mari, își pierde 

puterea de fermentare. Un brutar experimentat folosește drojdie proaspătă. De asemenea, uneori 

își face propriul dosp. Prepararea pâinii cu aluat este foarte restrictivă, necesită atenție, timp și 

îngrijire. 

• Gluten, amilază fungică, acid ascorbic (vitamina C), drojdie dezactivată... Aceste denumiri 

sonore „barbarice” sunt în mare parte de origine naturală. Acești „amelioratori de pâine”, autorizați 

să facă parte din ingredientele pâinii, fac posibilă, după cum sugerează și numele lor, îmbunătățirea 

valorii tehnologice a unei făini, dacă este necesar. Adăugarea lor opțională este o chestiune de 

expertiză în măcinare sau coacere; este legat de nevoile specifice ale clienților morarului sau 

uneori, de consecințele pericolelor climatice sau de depozitare suferite de grâu. (Termenul general 

„îmbunătățitor” include ajutoare de prelucrare și aditivi). Nu sunt autorizați aditivi pentru pâinea 

tradițională. Fiecare brutar are propriul său talent, dar principalele etape de fabricare a pâinii rămân 

aceleași. 
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                                                               PÂINEA ȊN LUME  

Pâinea lumii are, potrivit specialiștilor, unele caracteristici universale: pâinea este întotdeauna 

făcută cu materii prime locale; apoi, tehnicile utilizate îmbunătățesc digestibilitatea; are un gust 

apreciat; conține puține sau deloc grăsimi, încărcătura sa nutritivă este rezonabilă, este un aliment 

de care nu ne plictisim niciodată; este un aliment ieftin, este întotdeauna cea mai ieftină calorie de 

pe piață; asigură sațietate; și, în cele din urmă, are o anumită aptitudine pentru conservare. 

Există o listă cu douăsprezece mari familii de pâine : 

• Pâini plate nefermentate (tortilla mexicană de exemplu); 

• pâini excesiv de plate (câteva zecimi de milimetru grosime,); 

• pâini plate cu două straturi (pitas grecesc, balady în Egipt etc.); 

• pâini foarte dense (secară sau porumb pur, ca în nordul Europei; schwartzbrot în Elveția)  

• pâine prăjită (în Tibet, Mongolia ... țări în care există puțin combustibil); 

• pâine aburită (cu un gust neutru, cu o bună varietate de formate, cum ar fi mantosul chinezesc); 

• pâini pocate în apă clocotită (covrigi); 

• pâine crocantă (caracteristică legată de funcțiile glutenului; bagheta franceză etc.); 

• pâine albă (Anglia); 

• pâine uscată (asemănătoare cu biscuiții, cum ar fi grătarele italiene; au o durată lungă de 

valabilitate); 

• pâini umplute sau umplute (samsas din Xinjiang, vestul Chinei); 

• pâini rituale (pâine nedospită). 
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A face pâine este o îndeletnicire care îmbină secretele unei tradiţii îndelungate cu experiența 

individuală și cu dedicarea personală a fiecărui brutar. Lumea este plină de pâine. Pâinea este o 

metaforă pentru viață, prosperitate pentru casă, este făcută în sute de forme, care sunt în același 

timp foarte diferite și foarte asemănătoare, după tradiții. 

Făină, apă, drojdie, sare - dintr-o compoziție sumară, pâinea este departe de a fi un aliment simplu. 

Emblemă religioasă și marcaj economic la fel de vechi ca lumea (în curând zece milenii), vă oferim 

un tur mondial al pâinilor : 

                                                      Apfel null Brot 

 

Germania, este una din țările cu cele mai multe variații de pâine din întreaga lume. Pânea este o 

parte a culturii naționale, propusă pe lista moștenirii patrimoniului cultural al UNESCO, a fost 

dintotdeauna un element vital în cultura și tradiția vieții germane de zi cu zi, iar breslele brutarilor 

sunt atestate documentar din secolul XII. Rețetele lor vin din timpuri străvechi, păstrând și astăzi 

textura, culoarea, aroma și gustul vremurilor în care pâinea se cocea în cuptorul comun din fiecare 

sat. Apfel Null Brot este o specialitate din sudul țării. Este o pâine rotundă și crocantă. Rețeta sa 

combină un amestec de cereale (grâu, secară, orz și spelta) și fructe (mere, nuci, smochine, stafide) 

și rom. Apfel Null Brot are o crustă solidă, este suculent și proaspăt din interior.  

Pâinea germană prin excelență este pumpernickel, făcută din făină de secară și aburită într-o 

matriță timp de cel puțin 16 ore. Ușor de recunoscut prin culoarea sa neagră și absența crustei, 

această pâine are un gust acid caracteristic. Germanii consumă, de asemenea, alte tipuri de pâine 

fără crustă, cum ar fi mueslibrot (pâine de cereale de tip muesli), precum și pâine crustă, cum ar fi 

landbrot (pâine de țară) sau stollen (pâine de Crăciun cu brioșă cu fructe confiate sau uscate). 
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                  Batbout sau mekmar 

Batbout sau mekmar  este o pâine specifică din Africa 

de Nord, care pot fi găsită peste tot 

în Tunisia, Algeria și Maroc. Aluatul este compus din 

griş foarte fin, drojdie proaspătă sau deshidratată și 

apă. Batbout sau mekmar este gătită într - o tigaie la fel 

ca multe produse de panificație din lume. În loc să fie 

coaptă în cuptor, cum ar fi pita din Orientul Mijlociu, 

batbout-ul este gătit pe aragaz într-o tigaie sau pe o 

plită, unde durează doar un minut sau două să se 

rumenească și să umfle Puteți face batbout umplute cu 

pui. Este perfect pentru umpluturile de toate tipurile de sandvișuri. Batboutul funcționează bine și 

ca acompaniament la carnea la grătar, cum ar fi kefta sau boulfaf . De asemenea, este grozav ca o 

pâine pentru micul dejun cu unt, miere, gem, cremă de brânză sau chiar ciocolată. Batbout este, de 

asemenea, cunoscut sub alte nume, cum ar fi mekhamer, toghrift și  matlou. 

                      Bauernbrot 

Bauernbrot  este o celebră pâine țărănească din Austria. 

Aluatul său este compus din hrișcă, grâu și melasă, este 

aromatizat cu chimen și este fermentat cu aluat de secară. 

Obținem o pâine cu o aromă foarte marcată. Pâinea clasică de 

fermă (Bauernbrot) este moale în interior, cu o crustă 

crocantă și crocantă. Se potrivește perfect cu mâncăruri 

rustice, brânzeturi și mezeluri. 

                           Borodinsky 

Această pâine tradițională rusească este făcută cu făină de 

secară și grâu, cu un vârf de melasă dulce sau miere și 

coriandru picant. Dulce, acidulată și picantă, aceasta este 

poate cea mai uimitoare pâine pe care ați gustat-o vreodată. 

Nu cred că există o pâine mai populară în Rusia decât 

Borodinsky. Această pâine tradițională de marmură închisă 

o cunosc generaţii ȋntregi de ruşi,mai ales generațiile mai 

în vârstă. 

Dar de unde vine numele și originile sale? Există o legendă 

populară - pe cât de frumoasă atât de dureroasă. Când în 

1812 generalul rus Alexander Tutchkov a murit la bătălia  

https://tasteofmaroc-com.translate.goog/kefta-dyal-gharb-recipe/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc,elem
https://tasteofmaroc-com.translate.goog/caul-fat-wrapped-liver-brochettes-boulfaf/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc,elem
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de la Borodino, între Rusia și trupele napoleoniene, văduva sa a fost atât de supărată încât a decis 

să construiască o mănăstire pe locul bătăii sângeroase împotriva francezilor. Unii cred că surorile 

acestei mănăstiri au dezvoltat rețeta pâinii care a fost numită inițial „memorial” și care a fost 

numită ulterior după Bătălia de la Borodino (Bătălia de la Moskva). Se crede că culoarea închisă 

a pâinii reprezintă doliu și durere, în timp ce semințele de coriandru simbolizează bile și ghiulele. 

Pe lângă această explicație romantică, există o altă versiune care susține că pâinea Borodinsky este 

o invenție sovietică: prima rețetă oficială GOST (standarde de stat) a apărut abia în 1930. 

Mulţi spun că Borodinsky este o pâine excepțională. În special, gustul său dulce-amărui 

caracteristic, cu un indiciu de condimente. O altă caracteristică esențială este textura sa: o 

bună pâine Borodinsky este clară și fermă la exterior și foarte moale și ușor umedă la 

interior. Rețeta pentru Borodinsky este una dintre cele mai complicate pe care le-aţi văzut 

vreodată: această pâine autentică necesită o zi de muncă.  

Pâinea întunecată de secară nu este utilizată pe scară largă în Europa. Propaganda sovietică a 

asigurat chiar că nu se știe cum să o producă în Occident, deși germanii și celebrul lor 

pumpernickel au spulberat această afirmație. 

Pâinea Borodinsky arată de la distanță ca acest produs nordic complicat. Înainte de a amesteca 

aluatul, făina de secară (cu puțină făină de grâu) se infuzează cu apă clocotită și se ține câteva ore 

la o anumită temperatură, se adaugă melasă, puțin folosită în altă parte în bucătăria rusă, malț de 

secară roșie și alte ingrediente. În cele din urmă, pâinea este aromată cu semințe de coriandru, fără 

îndoială, o specialitate locală: în nordul și centrul Europei, dacă pâinea este condimentată, folosim 

în principal anason sau cimbru. Printre zecile de soiuri de pâine neagră rusească, Borodinsky, cu  

https://fr-rbth-com.translate.goog/tag/napoleon?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc,elem
https://fr-rbth-com.translate.goog/histoire/79112-bataille-borodino-histoire?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc,elem
https://fr-rbth-com.translate.goog/tag/pain-russe?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc,elem
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crusta sa decorată cu semințe de coriandru auriu, este unul dintre cle mai preferate. Cea mai 

romantică versiune a originii lui Borodinsky este legată pe bună dreptate de coriandru. Semințele 

sale rotunde ar semăna cu gloanțele care au străpuns câmpul de luptă din Borodino, curajul 

generalului Tutchkov, care conducea un regiment de mușchetari.  Faimoasa pâine, care a cucerit 

rapid Moscova, a fost coaptă în cuptoarele mănăstirii de lângă Mozhaysk. 

Semințele rotunde, cu gust atât cald, cât și proaspăt, sunt un tribut adus amintirii îndrăznețului 

aristocrat. Dar alte surse susțin că această pâine a fost creată de celebrul profesor Borodin, care, în 

timpul unei călătorii în Italia, a împrumutat de la cineva o rețetă locală secretă. De aici și numele 

acestei pâini. Profesorul a fost nu numai un om de știință remarcabil, ci și un mare compozitor, 

autorul uneia dintre cele mai bune opere rusești, prințul Igor. 

Dar a dezgropa în Italia însorită din secolul al XIX-lea un produs la fel de tipic nordic ca secara, 

pare imposibil chiar și pentru un personaj atât de extraordinar. În cele din urmă, există o altă 

versiune: susținătorii săi susțin că pâinea Borodinsky a fost creată la Moscova de doi muncitori 

letoni de panificație, tovarășul Spredze și tovarășul Zakiss, care lucrau la brutaria nr. 159. În 

favoarea acestei versiuni - faptul că în anii 1920 Borodinsky a fost realizat doar la Moscova. În 

același timp, a început să fie menționat în surse scrise și tocmai rețeta lui Spredze și Zakiss a intrat 

pe lista rețetelor sovietice și s-a răspândit în toată țara. 

Modul în care cei doi letoni au obținut rețeta rămâne un mister. Probabil, această invenție datorează 

ceva influenței germane, deoarece la Moscova și, în general, în Rusia, fabricarea pâinii a fost 

practicată în principal de germani: este posibil ca letonii să fi învățat acasă și să fi perfecționat ceea 

ce au împrumutat. Dar aceasta este doar o ipoteză, care va rămâne așa. Pâinea Borodinsky își 

păstrează secretul. Această pâine universală, cu un trecut întunecat și un destin misterios, este 

întotdeauna oportună. 
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                  Broa de Milho 

Pâinea de porumb este o pâine tradiţională 

portugheză făcută din făină de porumb, făină de 

secară și grâu, dar poate fi făcută și numai cu făină 

de porumb. Au o formă rotundă, ușor turtită, cu o 

coajă tare și câteva fisuri, iar interiorul este compact 

și se va păstra câteva zile. Pâinea de porumb este un 

excelent acompaniament pentru supe precum 

„caldo verde” și carne de tigaie și este, de asemenea, foarte delicioasă servită cu unt. Aceasta este 

o rețetă simplificată de casă, pâinea tradițională de porumb este făcută cu drojdie naturală și este 

coaptă încet într-un cuptor pe lemne, conferindu-i o aromă diferită și unică. Încercați această pâine 

de porumb portugheză! 

Corn bread - Pâinea de porumb, emblema sudului Statelor Unite 

Pâinea de porumb nu este absolut un fel de mâncare recentă, deoarece, conform versiunilor,  ar 

veni fie de la Indienii din America , fie coloniști care și-au adaptat mâncarea în funcție de ceea ce 

au găsit acolo, și mai ales inspirându-se din practicile indiene. Pâinea de porumb este puternic 

legată de statele din sud, și s-ar întoarce la o perioadă în care făină de grâu era prea scumpă şi s-a  

folosit făina de porumb care a fost cultivat la fața locului Acest fel de mâncare este unul dintre 

pilonii bucătăriei din sud și spune multe despre originile și identitatea americană. Ceea ce numim 

acum „pâine de porumb”, această pâine dospită, aerisită, a fost numită cândva „pone de 

porumb”. Este o rețetă care vine de la coloniștii britanici, care și-au adaptat pâinea la făina albă de 

porumb. Există fanii pâinii de porumb dulce și adepții pâinii de porumb neîndulcite. Corn bread 

este o pâinea de porumb care seamănă cu tortul mai mult decât orice fel de pâine. Este gingașă și 

ușoară și de obicei, greșești ca fiind un dulce.  

https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&nui=1&prev=search&elem=1&u=http://recettes.de/etats-unis
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PÂINE DE PORUMB  FRANCEZĂ 

Brutăria franceză s-a schimbat foarte mult în 

ultimele decenii. Brutarii au creat noi tipuri de 

pâine și prăjituri. Dezvoltarea de noi arome, 

aspect, adaptarea la alergiile alimentare, precum 

și la noile tendințe. Este o lume distractivă de 

explorat! Deci, vă prezentăm astăzi, o pâine de 

porumb - pain au maïs - în felul francez. Ceea ce 

este foarte diferit de o pâine de porumb din 

America de Nord. 

FRANŢA - Există în jur de o sută de pâini franceze care variază de la o regiune la alta în 

compoziție și forme. Cea mai faimoasă este bagheta, caracterizată prin forma alungită, claritate, 

culoarea aurie, bine aerisită. O baghetă tradițională cu semințe, este consumată zilnic de francezi 

pentru bunul său gust și autenticitate, ea însoțeşte toate mesele, toate felurile de mâncare şi 

sandvișuri. Pâinea tradițională franceză, a cărei compoziție este specificată şi ȋn dispozițiile unui 

decret de lege, se caracterizează prin absența aditivilor și a tratamentului de congelare. 

Mâncare centrală a mesei franceze, pâinea a fost inclusă din 2010 în patrimoniul cultural imaterial 

al umanității. Pentru a ajuta consumatorii să identifice produsele de panificație artizanale, există 

mai multe denumiri, cum ar fi denumirea „pâine tradițională franceză”,un nume reglementat prin 

„Decretul de pâine” din 13 septembrie 1993. Conține, în raport cu greutatea totală a făinii utilizate, 

o proporție maximă de: 

a) 2 p. 100 făină de fasole; 

b) 0,5% 100 făină de soia; 

c) 0,3% 100 de făină de malț de grâu. 

Bagheta este mult mai mult decât pâinea care se mănâcă la toate mesele, este o tradiție 

franceză!  Trebuie să știți că denumirea de „tradiție” în panificație trebuie să respecte anumite 

criterii și bagheta nu a putut fi înghețată în timpul preparării sale, se pot adăuga doar gluten, drojdie 

dezactivată și patru adjuvanți (făina de grâu, făina de malț de grâu, făina de soia, făină de 

fasole). Bagheta trebuie gătită la fața locului. Pe scurt, bagheta tradițională nu are aditivi 
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Daktyla - Cea mai cunoscută pâine 

grecească este pita, care se găsește în toate 

țările din Orientul Mijlociu. Această pâine 

albă este goală pentru a putea introduce 

carne sau legume. O altă pâine populară în 

această țară este daktyla, făcută din făină de 

porumb și semințe de chimen 

negru. Această pâine de țară este 

recunoscută prin culoarea sa aurie, precum 

și prin semințele de susan care o acoperă. 

Daktyla este o paine taraneasca provenita din Grecia, preparată din faină albă, făină integrală si, 

cel mai important, mălai (care contribuie la culoarea ei frumoasă) Denumirea acestei pâini vine de 

la asemănarea celor 6 bucăţti de aluat cu nişte degete). Este de asemenea cunoscută ȋn Cipru şi 

Turcia, are forma ei particulară, mereu aurită şi acoperită cu susan. Trecând dincolo de partea 

etimologică, această pâine seamănă foarte tare cu pâinea ţărănească de pe la noi, are o coajă tare 

şi un miez mai aspru, fiind numai bună de ȋnmuiat ȋntr-o zeamă acră şi groasă sau ȋntr-un sos bun. 

Italia - O mare diversitate de pâine există în Italia, unde fiecare regiune are specialitățile 

sale. Ciabatta, de exemplu, este consumată și apreciată în toată lumea pentru ușurința sa. Poate fi 

simplă sau garnisită cu măsline, roșii, nuci sau brânză. Ciabatta s-a născut în Veneto la sfârșitul 

secolului trecut. Acest lucru poate surprinde atât de mult încât majoritatea pâinilor oferite de 

brutăria italiană astăzi par să provină dintr-un trecut imemorial, la fel de vechi ca Roma Imperială 

și, cu atât mai mult cu cât știm că brutarii care au oficiat în capitala Imperiului erau în mare parte 

Greacă. Dovadă că această țară în care pâinea este o pasiune continuă să inoveze. 

 

Particularitatea acestei pâini lungi, dreptunghiulare, din care sunt utilizate formate mai mici pentru 

a prepara faimosul panini, este că rezultă dintr-o fermentație deosebit de lungă: preparată din făină 

bogată în gluten, foarte hidratată, ciabatta are o firimitură mai mult sau mai puțin dezvoltată și o 
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crustă mai mult sau mai puțin crocantă, în funcție de utilizările pentru care este destinată. 

Invenția sau redescoperirea acestei pâini revine fostului pilot de curse Arnaldo Cavallari, care s-a 

întors acasă în 1982 după o carieră prestigioasă pentru a găsi moara familiei, în Adria, la sud de 

Padova. Pasionat de profesie, a testat diferite făini și a dezvoltat rapid rețete pentru a profita de 

calitatea grâului selectat. Ce se poate inventa într-un domeniu în care totul pare să fi fost deja 

făcut?  Din aceste diferite experimente, ciabatta s-a născut astfel pentru a ajunge, în câțiva ani, prin 

a fi adoptată în cadrul ilustrei familii de pâini italiene. 

Focaccia, pe de altă parte, este făcută din făină albă la care se adaugă ulei de măsline și diverse 

ingrediente precum măsline, brânză, șuncă, vin alb sau condimente. Pugliese este o pâine albă care 

conține și ulei de măsline. Este considerată astăzi ca fiind pâinea italiană clasică. 

     Pâinea cu sodă irlandeză 

Pâine irlandeză cu sodă  își datorează 

numele de la bicarbonat de sodiu , 

care a înlocuit inițial drojdia . Prin 

urmare, consistența sa este apropiată 

de cea a unui tort. În formă de bilă, 

are o cruce profundă tăiată pe 

întreaga sa suprafață. Este de 

apreciat, miezul său moale şi ușor, 

precum și ușurința de producție. 

Aluatul său din făină albă și făină 

integrală este îmbogățit cu unt și 

lapte. Necesită doar frământare 

ușoară și nu necesită timp de 

așteptare. Inițial, pâinea cu sodă era 
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gătită într-o oală, în șemineul familiei. În zilele 

noastre, câțiva meșteri specializați folosesc în 

continuare această metodă de gătit.  

Fiecare brutar irlandez și- a dezvoltat varianta 

de pâine cu sodă : integrală sau cu  fulgi de 

ovăz , coapte într-o matriță. Un element 

predominant în dieta irlandezilor, pâinea cu 

sodă  nu și-a pierdut popularitatea de la crearea sa 

în 1840 (când s-a introdus bicarbonatul de sodiu 

în Irlanda ). Pâinea tradițională irlandeză a fost 

gătită în mod istoric pe o plită, este o pâine plată 

deoarece făinurile domestice nu aveau 

proprietățile necesare pentru a crește eficient 

atunci când sunt combinate cu drojdie. 

Bicarbonatul de sodiu a oferit o alternativă, dar 

popularitatea sa a scăzut pentru o perioadă în care 

au devenit disponibile făină importată cu conținut 

ridicat de gluten. Pâinea brună cu sodă (servită cu somon afumat) a reapărut în meniurile 

hotelurilor de lux în anii 1960. Soiurile moderne pot fi găsite la cafenelele și brutăriile irlandeze, 

unele făcute cu melea, nuci, și ierburi, dar versiunea îndulcită cu chimen și stafide se mai vede rar.  

Pâinea cu sodă făcută cu stafide se numește în mod colocvial „Câinele pătat” sau „Puiul pătat”. În 

Irlanda, făina se face de obicei din grâu moale, deci pâinea sifonată se face cel mai bine cu o 

prăjitură sau făină de patiserie (făcută din grâu moale), care are niveluri mai mici de gluten decât 

o făină de pâine. În unele rețete, zeama este înlocuită cu viu iaurt sau chiar puternic. Deoarece 

acțiunea de dospire începe imediat (în comparație cu timpul necesar creșterii pâinii de drojdie), 

brutarii recomandă cantitatea minimă 

de amestecare a ingredientelor înainte 

de coacere; aluatul nu trebuie 

frământat. Diferite forme de pâine cu 

sodă sunt populare în toată Irlanda. 

Pâinea cu sodă se face folosind făină 

integrală, făină albă sau ambele. În 

Ulster, soiul integral este de obicei 

cunoscut sub numele de pâine de grâu 

și este în mod normal îndulcit, în timp 

ce termenul „pâine sodică” este limitat 

la forma albă sărată. 

 "Pâinea la grătar" are o formă mai rotunjită și are o tăietură încrucișată în partea de sus pentru a 

permite pâinii să se extindă. Prăjitura sau farlul este un tip de pâine mai turtit. Se gătește pe o tavă, 

permițându-i să ia o formă mai plană și este împărțit în patru secțiuni. Soda farl este servită alături 

pâine cu cartofi. 
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                          Hverabraud 

Hverabraud este o pâine neagră tradițională islandeză. 

În Islanda , se consumă de obicei ca gustare 

cu unt sau sirop .Pâine tradițională islandeză coaptă sub 

pământ în izvoare termale geotermale cunoscute sub 

numele de Hverabraud sau Rugbraud.  Hverabraud  are 

o formă dreptunghiulară alungită, este renumită pentru 

metoda sa de gătit care îi conferă un gust unic , deoarece 

este gătită inițial folosind energia geotermală de pe 

insulă. Metodele de gătit sunt o altă poveste de panificație pe aceste meleaguri. De exemplu, 

clătitele se nasc în tăciuni sau în cenușa unui foc aprins în deșert. Cuptoarele sofisticate, verticale 

sau orizontale, nu au venit aici decât mai târziu. Ȋn nicio altă parte a lumii activitatea vulcanică nu 

a fost folosită ca aici.  

Şi ȋn Islanda, este foarte intensă - știm asta foarte 

bine, în aprilie 2010, erupția Eyjafjallajökull a reușit 

să paralizeze traficul aerian internațional. 

 

Această pâine de secară islandeză este probabil 

singura pâine „vulcanică” din lume, cu alte cuvinte 

gătită în aceste cuptoare naturale alcătuite în 

vecinătatea unui crater vulcanic și, mai general, a 

unui solfatar, un peisaj geologic marcat  eliberări de 

gaz. Cineva a avut ideea într-o zi să pună 

hverabraudul (care poate fi tradus ca „pâine de primăvară fierbinte”) și să-l prepare la un astfel de 

cuptor natural. Rezultatul a fost un fel de turtă dulce cu gust și culoare inimitabile. Când nu aveți 

un vulcan acasă, vă puteți hotărî să vă folosiți cuptorul. Acest lucru nu face ca adevărata pâine de 

secară islandeză să aibă succes, dar totuși vă pune pe drumul cel bun. Atunci nimic nu vă împiedică 

să mergeți pe insulă pentru a încerca experiența 

în inima surselor geotermale. În așteptarea 

marelui salt, aceasta implică dizolvarea melasei 

din laptele fierbinte care se toarnă peste 

amestecul de făină de secară, făină de grâu, praf 

de copt, zahăr brun și apă călduță. Aluatul este 

plasat într-o matriță care îi va permite să se 

dezvolte fără obstacole. Se coace într-un cuptor 

cald timp de 4 ore. Această pâine a fost numită  

de către localnici „ pâine tunet ”  
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Figacitas – sunt mici pâini cu unt argentiniene. 

Aceste chifle  sunt clasice în Argentina și fac parte 

din varietatea de pâine disponibilă. Mărimea 

variază de obicei în funcție de brutăria care o 

produce, dar în general acestea tind să aibă un 

diametru cuprins între 6-7cm. Figacitas se pot face 

pe baza de unt sau untură la  grăsime sau de ulei . 

Pâinile figacitas pot fi umplute cu şuncă, brânză 

sau pur și simplu se mănâncă cu unt, gem, lapte 

proaspăt, miere, Nutella. Pot fi degustate chiar 

singure, având în vedere aroma inițială. 

                  

Ekmek - înseamnă pâine în turcă  și se 

referă la tot felul de pâine. Dar aceasta are 

particularitatea de a fi rotundă cu o grilă 

ridicată în partea de sus. Turcii sunt mari 

mâncători de pâine . Ekmek este rotundă 

sau ovală , împodobită cu o grilă ridicată şi 

însoțește mesele zilnic. Se folosește și 

pentru a face sandvișuri. 

  

Amortizor - Amortizorul  este fără îndoială, 

cea mai faimoasă pâine din Australia . Este una 

dintre primele forme de pâini din lume.Este gătită în 

mijlocul naturii. Aluatul său este făcut din 

grâu. Uneori este îmbunătățită cu 

condimente. Amortizorul este modelată în chiftele 

și apoi fierte pe pietre fierbinți sau sub un vas 

răsturnat. Numele său provine din engleză a 

umezi , umezi. De fapt, pentru ca aceștia să atingă 

temperatura dorită pentru gătit, jarurile sunt 

umezite. Amortizor este preparată în stil similar cu 

pâinea de tigaie găsită în America de Nord și 

bucătăria nativă inuit. Documentată pentru prima 

dată în 1827 și pregătit de fermieri, amortizorul a 

fost o modalitate rapidă și ușoară de a pregăti pâinea 

în Bush australian. Cuvântul "amortizor" derivă din 

cuvântul englezesc "to snack" sau pentru a umezi 

făina în focul apetitului cuiva. 
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Kluski na parze - sunt mici pâini din  Polonia  în 

formă de găluște de fiert la abur. Chifle aburite pe care 

polonezii le plac să le însoțească de obicei , cu un fel 

de mâncare cu sos sau dulci,  cu sos de fructe, unt, zahăr, 

scorțișoară. 

 

Lángos -  este un fel de pâine în formă 

de tort gătite în ulei , după bucătăria maghiară și larg 

răspândite în Europa Centrală .Făcut din făină de 

grâu sau cartofi , se consumă în mod tradițional în 

mâncarea de stradă în timpul petrecerilor și 

festivalurilor, servit cu brânză și smântână. 

Langos pot fi savurate în mai multe moduri. Pot fi 

acoperite cu usturoi zdrobit, smântână și brânză sau 

șuncă. Costul său rezonabil îl face un fel de mâncare 

foarte popular printre unguri. În satele din 

jurul lacului Balaton, se consumă frecvent 

cu merluciu prăjit. Există, de asemenea, lángos dulci 

acoperiți cu ciocolată sau gem. 

Limpa 

Limpa (în suedeză : vörtbröd ) este o pâine 

dulce de secară scandinavă , asociată cu 

bucătăria suedeză.  Este o turtă dulce 

dulce, îmbogățită cu unt, îndulcită cu zahăr 

brun și melasă. Gustul și aspectul său 

distinct se datorează în mare parte 

adăugării de must la aluat, ceea ce îl face o 

pâine de malț. De obicei coapte în sezonul 

de Crăciun, pâinile festive sunt aromate cu 

condimente precum anason , chimion sau 

semințe de fenicul., și adesea coji de 

portocale, stafide sau stafide și bere 

neagră, pe lângă must.  

Presărată cu stafide , pâinea se ridică până devine o bilă de un maro frumos. Emite o aromă bună 

când este prăjită și untă. Această delicioasă pâine suedeză cu zahăr brun și anason se servește de 

obicei la ocazii festive. Este un fel de mâncare tipic pentru un smörgåsbord sau julbord tradițional 

în Ajunul Crăciunului. 
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Luchi -  este o pâine tradiţională din 

Bangladesh. Are forma unui balon cu diametrul 

de 10-12 cm, este prăjită în ulei. .Pentru a 

prepara  luchis , se pregăteşte un aluat 

amestecând făină fină de maida  ( măcinată fin, 

făină de grâu rafinată și albită, care seamănă 

puternic cu făina de tort ), cu apă și o lingură 

de ghee ( unt clarificat ), apoi se împarte în bile 

mici. De obicei se servesc cu curry sau sosuri. 

Mantou - este un aliment de bază în nordul 

Chinei, a făcut cu făină, apă și drojdie. Există, 

de asemenea, mantou în sud, dar în general 

sunt mai mici și sunt adesea făcute cu lapte și 

zahăr. Mantu , denumită adesea pâine chineză 

mică, în nordul Chinei. Etimologia populară 

conectează numele mantu cu o poveste 

despre Zhuge Liang. Aceste pâiniţe sunt 

consumate în mod obișnuit ca aliment de bază 

în zonele din nordul Chinei, unde se cultivă 

grâu, mai degrabă decât orez. Sunt făcute cu 

făină de grâu măcinată, apă și agenți de 

dospire. În ceea ce privește dimensiunea și 

textura, acestea variază de la 4 centimetri (1,6 

inci), moi și masticabile în cele mai elegante 

restaurante, până la peste 15 centimetri (5,9 inci), ferme și dense pentru prânzul lucrătorului. 

Deoarece făina albă, fiind prelucrată mai mult, era odată mai scumpă, mantoul alb era ceva de lux 

în China pre-industrială. În mod tradițional, mantou și tăițeii de grâu erau carbohidrații de bază ai 

dietei nordice chinezești, analog orezului, care este stâlpul dietei sudice chinezești. Sunt cunoscute 

și în sud, dar sunt adesea servite ca mâncare de restaurant, mai degrabă decât ca element de bază 

sau ca gătit acasă. Mantou la restaurante sunt adesea mai mici și mai delicate și pot fi consumate 

de exemplu, prăjite și scufundate în lapte condensat îndulcit. Culorile și / sau aromele pot fi 

adăugate,de la zahăr brun până la colorarea alimentară în fabricarea mantosului, adesea rezervat 

pentru ocazii speciale, chiar dacă frământat în diferite forme în Shanxi, Shaanxi și Shandong. Sunt 

adesea vândute gătite în culoarul înghețat al supermarketurilor asiatice, gata pentru a fi încălzite 

la cuptorul cu microunde. Un aliment similar, dar cu o umplutură sărată sau dulce în interior, 

este baozi. Mantou este cel mai vechi cuvânt, iar în unele regiuni (cum ar fi regiunea Jiangnan din 

China și Coreea) mantou (sau citirea locală echivalentă a cuvântului) poate fi folosit atât pentru a 

indica chifle umplute, cât și neumplute, în timp ce în Japonia citirea locală echivalentă a cuvântului 

chinezesc (manjū) se referă numai la chifle umplute. 

https://stringfixer-com.translate.goog/fr/China?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc,elem
https://stringfixer-com.translate.goog/fr/Zhuge_Liang?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc,elem
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 Chikwangue / Kwanga: este un coc 

asemănător pastelor , realizat cu manioc. 

Această pâine fermentată este preparată din 

manioc și învelită în frunze de banană. Pâinea 

cochilii  provine din Republica Democrată 

Congo .  În această țară există mai mult de 450 

de etnii, fiecare cu propriile obiceiuri culinare. 

Congo a fost, de asemenea, influențat de bucătăriile belgiene , franceze , portugheze și arabe.  

                         Pan gallego 

Gallego pan nu este mediteraneană, Galicia fiind 

situată pe cealaltă parte de mare, care 

scaldă coastele spaniole . Acest Pan gallego  este o 

specialitate a Galiției . Aluatul său este făcut 

din făină albă și făină integrală , înfrumusețată cu 

ulei de măsline, care conferă miezului 

moliciunea. Este umplut cu mei, semințe de 

floarea-soarelui și semințe de dovleac care îi 

conferă o aromă distinctivă. Acest pan gallego este 

ușor de identificat cu steaua formată în centrul 

suprafeței sale. 

Pan Pugliese - este o pâine italiană originară 

din Puglia, provincie din sudul  Italiei. Se 

prezintă sub forma unei bile cu făină, compusă 

din făină de grâu dur tip 00 și făină de grâu, ulei 

de măsline, coaja este subțire și limpede, miezul 

său destul de dens.Această pâine albă primește 

aroma sa de ulei de măsline, care este încorporat 

în aluat, este o pâine gustoasă și firavă. 

Pao de queijo - În Brazilia, pao de queijo este o pâine 

cu brânză în formă de mici perle. Acest chiflă de brânză 

a provenit din Minas Gerais, unul dintre cele douăzeci și 

șase de state din Brazilia, dar a fost adoptată rapid de 

întreaga țară. Consistența sa, care amintește mai mult de 

o patiserie choux, dimensiunea sa mică, care îi permite 

să fie integrată în timp ce este încă fierbinte în toate 

aperitivele, gustările, micul dejun sau mesele. Gustul pao 

de queijo oferit de polvilho (amidon de manioc), asociat cu brânza Serro, sau parmezan, sau 

chiar mozzarella, amestecat cu ouă, untură și lapte  au dobândit o reputație discretă și solidă 

https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Chikwangue?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc,elem
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/P%C3%A2te_(cuisine)?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc,elem
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Manioc?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc,elem
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Cuisine_belge?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc,elem
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Cuisine_fran%C3%A7aise?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc,elem
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Cuisine_portugaise?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc,elem
https://fr-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Califat_islamique?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc,elem


 

150 
 

ORIENT  ROMANESC 

Potbrood (oala de pâine) este pâinea făcută 

mai întâi de către coloniști ȋn Africa de Sud. 
Potbrood este o pâine tradițională gătită într-

o oală de fontă (de asemenea, cunoscută sub 

numele de numele cuptorului olandez) într-o 

groapă făcută în pământ și căptușită cu cărbuni 

încinși.În zilele noastre, potbroodul este adesea 

făcut la un braai prin înfășurarea cărbunelui sau 

cărbunelui în jurul unui vas de copt, este o pâine 

dospită pregătită cu bere . 

Shoku-pan este o pâine  din Japonia, care  este 

inspirată direct de pâinea tip sandwich engleză. 

Compoziția sa este similară cu cea a rulourilor de 

lapte.  Se mănâncă prăjită, însoțită de cremă de 

brânză sau compot de fructe. Pâinea sandviș care 

există în Japonia, nu este aceeași cu cea găsită 

în Franța. Pâinea japoneză - Shoku-pan a  fost 

importată din Anglia la epoca Meiji (1868-

1912). Dar la început a fost făcută doar pentru 

străini. După al doilea război mondial a devenit 

populară printre japonezi,  a fost adaptată la 

gustul lor prin schimbarea unor ingrediente. 

 

T’anta Wawa, o pâine tipică cu 

brioșa 

Peru este o țară predominant creștină, cu o 

populaţie practicantă.  La 1 st noiembrie 

și  Ziua Morților pe 2 noiembrie, este 

important să se  cinstească memoria 

decedatului aducându-le ofrande. Și în Peru , 

oferirea de rime cu o masă bună sau o 

delicatese!Tratamentul tipic pentru Ziua 

Morților este Tanta Wawa . Din aymara 

"t'anta", pâine și "wawa" copil, este o pâine 

dulce de brioșă, cu condimente la alegerea 



 

151 
 

ORIENT  ROMANESC 

bucătarului, de obicei scorțișoară, cuișoare, anason și 

semințe de susan, ouă, lapte, vanilie, unt  Ele sunt 

fabricate și consumate ca parte a rituri ancestrale ale 

regiunilor andine din Bolivia, din Ecuador , din Peru , din 

sudul   Columbiei și nordul  Argentinei , în principal  de 

Ziua sufletului ,dar , de asemenea, şi la  festivaluri 

agricole, carnavaluri și de Crăciun . 

 Vollkornbrot sau pâinea neagră ( pâine cu cereale integrale ) este o pâine germană , ea este 

făcută dintr - un amestec de grâu și secară. Conține o notă de melasă care îi conferă 

moliciune.  Această pâine sublimă, dar rustică are arome de miere și turtă dulce.Nu trebuie 

confundat cu vărul său Pumpernickel, care este realizat în întregime din secară, aluat și apă și care 

este gătit încet timp de ore pentru a obține gustul său caracteristic de prăjit. Această pâine este 

plină de fibre, minerale și vitamine care îi permite org anismului să le asimileze și mai bine. 

 

                            Christopsomo - ”Pâinea lui Hristos” 

Purtând încă în memoria ancestrală cultul zeiței Demeter, cea care i-a învățat să cultive cerealele, 

elenii au dedicat câte o ”pâine” principalelor sărbători de peste an și din viața lor. Nunta, botezul, 

înmormântarea, Paștele, primul seceriș, Crăciunul, fiecare eveniment este însoțit de coacerea pâinii 

ritualice, a colacului sau a cozonacului. Purtând încă în memoria ancestrală cultul zeiței Demeter, 

cea care i-a învățat să cultive cerealele, poporul grec a dedicat câte o ”pâine” principalelor sărbători 

de peste an și din viața lor. Nunta, botezul, înmormântarea, Paștele, primul seceriș, Crăciunul, 

fiecare eveniment este însoțit de coacerea pâinii ritualice, a colacului sau a cozonacului. Trecând 

ușor de la religia pre-creștină la cea creștină, în care Hristos, ”pâinea lumii”, se oferă ca jertfă 

pentru răscumpărarea noastră, poporul elen a asociat dintotdeauna bobul de grâu cu moartea și 

învierea. 
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O astfel de pâine este și ”Christopsomo” (”Pâinea lui Hristos”) care se coace cu două-trei zile 

înainte de Crăciun, înr-o stare de maximă pregătire sufletească. Astfel, pe toată durata pregătirii 

ei, gospodina se roagă, binecuvântând ingredientele și produsul final. Totodată, Pâinea lui Hristos 

se pregătește cu cele mai bune ingrediente, întrucât ea simbolizează ofranda fiecărei familii pentru 

Cel Născut în ziua de Crăciun. Rețeta diferă ușor de la o regiune la alta a Greciei, dar ceea ce 

rămâne de bază este amestecul de mirodenii, de cuișoare, anason, mastic, scorțișoară care trebuie 

neapărat să se simtă din plin. O altă caracteristică a acestei pâinici o reprezintă modul în care este 

decorată: fiecare familie plăsmuiește din aluat, pe suprafața pâinii, detalii, simboluri, aspecte ale 

vieții de zi cu zi și ale ocupației principale 
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              Pâinea la români 

Pâinea este la români un străvechi simbol al 

vieţii.  Alături de sare, reprezintă două 

elemente cu caracter sacru. Poate cel mai 

cunoscut ritual în care sunt incluse ambele 

rămâne cel al întâmpinării oaspeţilor cu 

pâine şi sare, în semn de bunătate şi omenie. 

Cele mai vechi informaţii despre prezenţa 

pâinii la noi ȋn ţară, datează din sec. al V-lea 

î.Hr., de la Xenofon, care aminteşte de 

pâinile nedospite; în secolul I d.Hr. Pliniu cel 

Bătrân remarca pâinea foarte bună la gust 

(din mei) care exista la Nord de 

Dunăre.Grâului si pâinea sunt prezente la 

români în cadrul obiceiurilor din ciclul vieţii 

şi al morţii. 

Aceste valenţe sacre s-au transmis, şi în tradiţia populară, pâinea în sine însemnând viaţă. Şi nu 

putem să exemplificăm mai bine acest simbol decât amintindu-ne cum odinioară, se pregăteau 

femeile din satele româneşti să facă pâinea: în haine curate, cu broboadâ frumoastă, frământând 

cu grijă aluatul, în covata de lemn, cu făina cernută, cu apă curată de izvor, adăugând drojdia care 

va da viaţă aluatului, îl va face să crească, primenind apoi tăvile şi cuptorul, făcând semnul crucii 

înainte de a o pune la copt şi, în sfârşit, pregătind un ştergar alb, pe care va fi aşezată pâinea 

aburindă. Este uşor, deci, de asemănat pâinea cu viața omului și „ciclul vegetal al grâului, deschis 

de sămanța semănată și închis de sămanța recoltată” cu „lacunara formulă a vieții omului: nașterea, 

căsătoria și moartea. Grânele, făina, aluatul şi în cele din urmă pâinea sunt încărcate de o 

simbolistică pe cât de veche, pe atât de prezentă în lumea satului, fiind, după caz, semn de bucurie, 

rodnicie, belşug, puritate.  

Pâine românească tradiţională de casă 

Românii au un adevărat cult al pâinii, de care sunt 

legate credințe, tradiţii şi obiceiuri. Pâinea l-a însoțit 

la bine și la rău, iar omul de rând a trudit din greu 

pentru o pâine. Pe vremuri românii făceau pâinea cu 

maia (plamadeală), fără drojdie, o pâine rustică 

gustoasă şi consistentă, cu coajă crocantă. Această 

pâinea pufoasă, cu miezul moale și aromat, ne îmbie 

și ne hrănește de generații întregi.  

În România se poate vorbi despre producerea pâinii 

la scară industrială abia de la sfârşitul secolului XIX 

şi începutul secolului XX, aceasta realizându-se în 
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cadrul armatei, în oraşe şi târguri, în ateliere 

meşteşugăreşti, care au constituit primele 

unităţi de producţie de mare capacitate, dotate 

cu utilaje la nivelul tehnic al epocii respective. 

Imediat după Primul Război Mondial s-au 

constituit şi primele unităţi industriale pentru 

producerea pâinii. Acestea utilizau cuptoare 

încălzite cu tuburi cu aburi, majoritatea tip 

Dampf, şi malaxoare, făcându-se astfel trecerea 

de la frământarea manuală şi de la cuptorul de 

pământ, încălzit cu lemne, la primele utilaje 

moderne, menite să mărească cantitatea şi calitatea pâinii. Astfel, în România anului 1935, 

funcţionau 36 de brutării mecanizate, cu un număr de 700 de salariaţi. Franzela rămâne pâinea cea 

mai vândută în România.La noi, pâinea este un aliment ieftin şi accesibil.  

 

Pâinea, în toate diferitele sale forme, este alimentul cel mai pe larg consumat din lume şi a făcut 

parte integrantă din dieta noastră de mii de ani. Varietatea extraordinară de pâine produsă încă din 

zorii timpului de către femei și apoi de bărbați, sfidează imaginația.  Este cam ca și cum ai combina 

cele 26 de litere ale alfabetului pentru a compune toate textele din lume. Cu excepția faptului că 

avem aici doar trei sau patru litere pentru a ne imagina farandola tuturor pâinilor făcute vreodată.  
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       O istorie dulce - Istoria patiserie  

„Patiseria și dragostea sunt la fel - o chestiune de 

prospețime, toate ingredientele, chiar și cele mai amare, 

se transformă în încântare” - Christian Bobin „La folle 

allure” 1995. 

Patiseria este departe de a fi un lucru banal. Legată intim 

de fiecare moment al vieții, punctează marile momente 

și marchează evenimentele majore: nașterile, căsătoriile 

sau aniversări, toate sunt însoțite de dulciuri specifice, 

făcute pentru a ne exalta şi îndulci. Plonjându-și 

rădăcinile într-un patrimoniu conservat, ea aparține 

istoriei lungi și frumoase a tuturor continentelor. Mai mult decât o profesie, un loc de muncă, 

patiseria este o pasiune și chiar o vocație.Trebuie să iubeşti prăjiturile, crearea lor este dragoste, 

joacă, empatie şi dezvoltare personală. Frumuseţea deserturilor este o conditie obligatorie, dar nu 

e totul: important este să trezească emoţii, altfel tot efortul cofetarului este inutil. în patiserie este 

nevoie de exactitate, de creativitate, amândouă presărate cu un pic de mister și magie.  

Cunoașterea celor patru ingrediente de 

bază: făina, untul, ouăle și zahărul, pot fi 

atât fundația unei structuri simple, dar și a 

unei opere de artă. Nu se cunoaşte exact 

momentul în care oamenii au început să-şi 

diversifice alimentaţia, folosind substanţe 

dulci, condimente, fructe uscate şi ouă. 

Dacă privim cu atenţie mormântul 

faraonului Ramses al III-lea este decorat cu 

imagini ale unui cuptor sacru pentru pâine 

şi prăjituri cu miere, lapte, stafide, indicii 

ale unei tehnici de cofetărie deja avansate. 

Primele scrieri despre pâine au fost găsite pe pereții 

mormintelor egiptenilor, datate din anii 3000 î.Hr. 

Până la introducerea cuptoarelor, gătitul se realiza 

deasupra focului deschis, dar apoi, oamenii au învățat 

coacerea, ajustând distanța dintre acesta şi produs. 

Primele dulciuri erau de fapt amestecuri de făină, 

miere și lapte. În acele timpuri, mierea era singurul 

îndulcitor. Egiptenii au început să o folosească tot 

mai des, începând cu anul 2600 î.Hr., chiar și în 

ritualurile religioase. Apoi, mierea a fost 

industrializată de greci și romani, fiind folosită în 

multe forme. Se asociază cu miere și începutul istoriei 

fabricării dulciurilor (ca produse de cofetărie), 
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deoarece europenii s-au familiarizat cu zahărul în timpul campaniei 

lui Alexandru cel Mare către India Antică (sec. IV î.Hr.). 

Războinicii lui Alexandru cel Mare au fost foarte surprinși de un 

produs solid alb necunoscut, cu un gust plăcut și dulce. Indienii 

antici au primit acest produs stuf, care a fost special cultivat pentru 

aceasta. Oamenii de știință susțin că stuful a fost importat în India 

din insula Noua Guinee în perioada neolitică, adică mai mult de 5 

mii de ani î.Hr. Vechii indieni l-au introdus în cultura agriculturii 

și de-a lungul timpului (în secolul al IV-lea î.Hr.) au învățat cum 

să obțină zahăr de cristal din sucul de trestie. În sanscrită se numea 

„ sarkara"sau" sakkara”.  

Din aceasta s-a născut cuvântul familiar „ zahăr”. Inițial, oamenii 

familiarizați cu zahărul din trestie îl numeau cel mai adesea miere 

din obișnuință: romanii - „ miere de trestie", Chinezii -" miere de 

piatră”. Excepția a fost egiptenii - ei numeau” zahăr din trestie”. 

Rădăcinile istoriei apariției cofetăriilor se îndepărtează şi ele cu 

mult în antichitate. Dulciurile au apărut pentru prima dată în 

Egiptul Antic, Grecia Antică și Orientul Mijlociu, apoi în Italia, răspândindu-se rapid în întreaga 

lume datorită gustului lor de neegalat. În acele vremuri îndepărtate, produsele de patiserie nu erau 

la fel de diverse ca astăzi, dar erau disponibile doar pentru oamenii foarte bogați.   

Vechii greci și egipteni au fost primii care s-au 

bucurat de gustul dulciurilor. Primele sunt 

considerate dulciurile Greciei antice, făcute din 

miere și o mare varietate de fructe. În Egipt, 

curmăile au fost principala componentă a acestor 

dulciuri. Conform istoriei, egiptenii au inventat 

bomboane din întâmplare, amestecând nuci, 

miere și curmale. Până în secolul al XX-lea, 

bomboanele erau de obicei făcute acasă cu melasă, sirop de arțar și miere, iar glazura de ghimbir 

și rădăcina de caramel erau folosite pentru a face bomboane. De asemenea, unul dintre cele mai 

vechi dulciuri este marmelada. A fost produsă pentru prima dată în Mediterana de Est și Orientul 

Mijlociu în timpul cruciadelor. Rețetele grecești antice pentru această delicatesă indică faptul că 

sucul de fructe evaporat și apoi condensat a fost 

folosit la prepararea marmeladei. Abia în 

secolul al XVI-lea au apărut în Europa 

dulciurile cu fructe, datorită zahărului american 

ieftin. Dar cel mai popular produs de astăzi este 

ciocolata. Ciocolata a apărut în Mexic, iar 

primul european care a gustat ciocolata a fost 

Cristofor Columb în secolul al XVI-lea. Când 

Columb a ajuns în America, primul lucru pe 

care i l-au dat indienii a fost un castron cu 
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ciocolată neagră. Dar nu a putut aprecia băutura 

la adevărata sa valoare, doar cuceritorul Cortez 

din Spania a acordat atenția cuvenită gustului 

minunat al băuturii de cacao. Datorită acestui 

fapt, ciocolata s-a răspândit în toată Europa și a 

cucerit-o. Dar nu numai delicatesele dulci au un 

gust de neegalat. Dulciurile făcute din fructe 

naturale și pudră de cacao sunt bogate în 

vitamine și minerale necesare sănătății.  

De exemplu, primele bomboane de ciocolată au 

fost inventate de un farmacist belgian care 

încearcă să obțină un medicament pentru tuse. 

Prin urmare, cofetăria naturală este atât 

gustoasă, cât și sănătoasă. Acestea sunt produse alimentare, a căror principală caracteristică 

distinctivă este gustul dulce. Cu alte cuvinte, produsele de cofetărie sunt dulciuri făcute special de 

om. Cu trecerea timpului, gastronomia și patiseria au început să meargă mână în mână, iar oamenii 

au realizat că mâncau nu doar pentru a trăi, dar și pentru a se bucura de acel moment, savurând 

preparatele culinare.  

Perioada în care s-a născut prima patiserie a fost 

Evul Mediu. În mănăstiri se preparau prăjituri cu 

miere, deoarece călugarii creşteau albine pentru 

a obţine ceară pentru lumânări. Tot atunci au fost 

inventate și dulcețurile, realizate din fructe de 

sezon și îndulcite cu miere. În Franța, în secolul 

XVI, a fost introdus pentru prima dată termenul 

„desert”, care indica ultimul fel de mâncare, la 

sfârșitul mesei. Tot în acest secol, a apărut 

marțipanul, pâte à choux, biscuiții și aluatul brioche. În anul 827, musulmanii au adus în Europa 

trestia de zahăr, iasomia, anasonul, susanul, scorţişoara şi şofranul.  

Cofetarii au creat multe prăjituri aromate. În 

Evul Mediu, pe lângă producătorii de 

prăjituri care aveau un magazin deschis 

pentru public, apar şi maeştrii renumiţi care 

lucrează exclusiv la casele princiare. Ei vor 

inventa reţete pe care le păstrează cu 

sfinţenie pentru a da unicitate caselor pe 

care le deservesc. Astfel, Renaşterea se 

caracterizează printr-o explozie tot mai 

mare de arome gastronomice. În următoarea 

perioadă, patiseria a început să evolueze sub 

influența italiană, iar bine cunoscutele 
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rețete franțuzești au început să prindă contur și să 

fie cunoscute în     î ntreaga lume. Ciocolata, crema 

de patiserie, croissantele sau eclerele sunt doar 

câteva exemple de creații care se bucură de o lungă 

istorie și continuă să fie savurate și în prezent.  

La începutul secolului al XVI-lea, în Toscana a 

început să se fabrice îngheţata.  Totuşi, se pare că 

există dovezi ale existenţei îngheţatei încă din 

antichitate. La Paris, în anul 1600 un gelatier florentin, Procopio Coltelli, a deschis o cafenea unde 

vindea şi îngheţata. De altfel, cafeneaua există şi astăzi – Café Procope. Cofetaria a fost dezvoltată 

activ în secolul al XV-lea în Italia. Și în secolul al XVI-lea, odată cu apariția tot mai mare a 

zahărului ieftin în Europa, au început să fie preparate dulciuri din fructe. În secolul al XVIII-lea, 

francezii făceau marmeladă din gutui, caise și 

mere. Dar, în primii ani ai secolului următor, a 

început extragerea zahărului din sfeclă de zahăr, 

acesta devenind un produs accesibil. Deși 

patiseria este cunoscută pentru minuțiozitatea sa, 

nu este absolut necesar să fii patiser expert  

pentru a face un desert bun. Este absolut esențial 

să folosim produse de calitate, instrumente 

adaptate, să respectăm cantităţile  și ordinea de 

încorporare a ingredientelor.Apoi, rămâne partea 

cea mai plăcută, decorul, urmează prezentarea 

finală şi momentul magic,degustarea! 

Patiseria  orientală  este  renumită pentru 

originalitate, unicitate și mare varietate. Este 

foarte bogată în produse pe bază de migdale și 

miere, care însoțesc serviciul ceaiului 

tradițional de mentă. Frumoase, dulci, 

gustoase, delicioase, parfumate, colorate, 

fructate ... Sunt adevărate mici pietre prețioase 

lucrate manual. Prăjiturile orientale au o formă 

care evocă natura, fauna și arta, Ca nişte mici  

bijuterii în cazul său, aceste mici comori 

continuă să înveselească palatul și să încânte 

privirea. Însoţite de o cafea cu cardamom,fiecare patiserie corespunde unei anumite ocazii, fiecare 

ingredient este impregnat de semnificație. Delicatese irezistibile și minunate, cu fructe uscate, 

scorțișoară și miere, pentru a împărtăși o anumită dulceață a vieții ... Patiseria tradițională este 

departe de a fi un lucru banal. Legată intim de fiecare moment al vieții, punctează marile momente 

și marchează evenimentele majore ale vieţii, făcute pentru a o exalta sau îndulci. Plonjându-și 

rădăcinile într-un patrimoniu conservat, patiseria aparține istoriei lungi și frumoase a regiunii sau 

ţării a cărei aparţine. 
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                Muzeul cofetăriei din Arad 

Este cel mai îndrăgit, aromat și dulce muzeu din țară. Este 

singurul muzeu  care se concentrează pe universul 

cofetăriei și al ustensilelor care serveau la realizarea 

dulciurilor. Puțini mai știu că Aradul era, la 1800, unul 

dintre cele mai faimoase centre ale cofetăriei din Europa.  

Chiar și curtea de la Viena avea ca favoriți ciocolatierii români - uniți în „Vechea Breaslă” 

arădeană interbelică, ce avea 17 maeștri cofetari. Acest muzeu a fost ianugurat în anul 2006 de 

către cel al cărui nume îl și poartă. Domnul maestru cofetar Ioan Gui a avut această inițiativă din 

dorința de a-și manifesta respectul și dragostea față de cei mai iscusiți maeștri ai cofetăriei din 

Aradul interbelic.El a adunat diverse mașini care se foloseau pe vremea aceea, precum cele de 

preparat frișcă, îngheţată ciocolată, aluat, bomboane și,un agregat pentru prepararea marţipanului.  

Cu peste 350 de exponate  din domeniu, alături de cele peste 500 de volume de carte de specialitate 

și cei peste 40 de ani de experiență ai maestrului Ioan Gui, muzeul este împlinit.  

Dincolo de mașinării, aici vei admira, printre altele, o măsuță de cofetărie de la 1900 acoperită cu 

marmură verde, mese de marmură pentru prelucrarea zahărului, forme pentru ciocolată, rețetare, 

fotografii și medalii, dar și figurine din marțipan sau ciocolată și zeci de modele de bomboane 

fondante. Un muzeu deosebit  ȋn omagiul maeştrilor cofetari. 
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ARTA CULINARĂ  

forme, culori şi arome 

Arta culinară este dificil de abordat și de definit, ea poate fi un mesager al culturii unui popor, 

reprezintă o imaginație și o îndemânare care merită multe aprecieri. Lumea cunoaște doar 7 arte. 

Arta culinară nu e considerată… artă în mod oficial. Dar bucătăria poate fi considerată „atelier” 

pentru un artist. Cred că în fiecare secundă se inventează ceva în bucătărie. Este unul dintre cele 

mai creative domenii, din acest motiv l-am și ales, acum ȋn apropierea sărbătorilor. 

Toată lumea ȋn România a auzit de cartea de bucate semnată de Sanda Marin. Mulţi dintre noi o 

avem acasă. România gătește de zeci de ani după reţetele sale. În anul 1936 a ieşit pe piaţă prima 

ediţie a cărţii, cu o prefaţă semnată de un alt mare gastronom, Păstorel Teodoreanu. Cartea conţinea 

100.000 de reţete şi se dovedeşte că a trecut testul timpului.  Anul acesta e împlinesc 60 de ani de 

când a murit Sanda Marin (1900 – 1961), autoarea  celebrei cărţi de bucate româneşti  

Cea mai cunoscută carte de bucate din României a fost publicată sub pseudonim deoarece autoarei  

i-a fost frică să nu-şi facă de râs tatăl, Ion Simionescu, fost preşedinte al Academiei Române şi 
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director la Cartea Românească, un om foarte renumit în cercurile ştiinţifice ale vremii.gust de 

excepție Adevăratul nume al Sandei Marin, autoarea binecunoscutei cărţi de bucate este Cecilia 

Maria Simionescu, prin căsătorie Zapan.  

Cecilia Maria Simionescu a venit pe lume ȋn anul 1900, într-o familie din elita intelectualității 

Iașului. Tatăl ei, profesorul universitar Ion Simionescu, a fost un reputat om de știință, naturalist, 

paleontolog și geograf. Cecilia Maria Simionescu s-a bucurat acasă de cea mai aleasă educație. 

Vorbea germana, franceza și engleza, a absolvit Conservatorul la Paris și apoi a studiat în țară cu 

Florica Musicescu, profesoara lui Dinu Lipatti și a lui Dan Grigore.  

A crescut într-o casă vizitată de personalităţi ale vremii: cărturari, scriitori, muzicieni, actori, 

pictori. Căsătorită cu Mihai Zapan, doctor în chimie, Cecilia Maria și-a transformat căminul într-

o oază de bucurie. Provenind dintr-o familie înstărită, şi-a permis luxul să devină colecţionar de 

artă. Pe la începutul anilor '30, nemulțumită de cărțile de bucate existente pe piață, Cecilia Maria 

Zapan s-a hotărat să demonstreze cu forțe proprii că și gastronomia poate fi o artă. Este de 

menționat că tatăl său, profesorul Ion Simionescu, era directorul Editurii „Cartea Românescă", din 

București, unde a fost publicată Cartea de bucate. 

Cartea de bucate a Sandei Marin a apărut cu mottoul: 

"Când mâncarea e gustoasă, fericirea stă la masă" şi 

cu prefață semnată de Păstorel Teodoreanu, pe care o 

redăm mai jos : 

„Cartea Românească este prima casă de editură care 

și-a permis luxul de a mă prezenta publicului 

românesc. Menținându-se, în ce mă privește, pe 

aceeași linie paradoxală, vechea și vrednica instituție 

crede că a sosit momentul să inversăm rolurile, 

făcându-mi deosebita onoare de a mă solicita să o 

prezint eu pe ea, semnând cuvântul număr pârjoalele 

și să-i bârfesc cumva cartofii… Când o mare editură, 

cum e Cartea Românească, se hotărăște să scoată la 

iveală o carte de bucate înseamnă: primo, că a 

descoperit o lucrare bună și secundo, că și-a înțeles 

deplin rostul ei pe lume, fiindcă o bună carte de bucate 

e o nouă treaptă de marmură în suișul spre civilizație! 

Civilizația fără cultură, ca și cultura fără civilizație, 

pot viețui , dar una fără alta nu înseamnă nimic...  

Nici Americanul care își plimbă vasta ignoranță în jurul pământului în șapte zile, cinci ore și 

nouăsprezece secunde, pe cel mai nou biplan, cu unsprezece motoare, calorifer, baie și ascensor, 

nici Asiaticul care, de mii de ani, își contemplă ombilicul în vermina lui milenară și, după ce 

mănâncă trei cămile și doi elefanți, se preface în... palmier, nu pot fi modele pentru o țară ca a 

https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83storel_Teodoreanu
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noastră, care, de abia acum, își gospodărește viitorul. De asta și-a dat bine seama Cartea 

Românească, iar editarea acestui op e încă o dovadă!  

De la munte, la Dunăre și mare, România prezintă terenul cel mai variat în pitoresc și avuții, între 

altele și gastronomicește... Tot soiul de vite și orătănii, vânat, pește, fructe, cu ce ne-a miluit 

Creatorul acest blagoslovit pământ, unde expresii precum «untul și mierea curgeau pe uliți» nu fac 

altceva decât să simbolizeze o legendară stare de fapt?! Marea Neagră, cu scrumbiile (care sunt și 

de Dunăre, dar și de apă sărată...), cu guvizii, stavrizii, barbunii, calcanii, aterinele, midiile și 

crevetele ei, râurile și lacurile cu raci de toate dimensiunile, de la cel de Căldărușani, cât o 

caradașcă, până la cel de Brateș, Dorohoi sau Brașov, cât o langustină, cu păstrăvi, lostrițe, cegi, 

crapi, moruni, nisetri, păstrugi, carași, bibani, șalăi, știuci, lini, porcușori pitici și somni uriași; 

munții și văile împădurite, în care mișună vânatul cu păr și foiește cel cu pană; viile și livezile cu 

cele mai minunate varietăți de fructe, de la lămâia Balcicului, până la mura, smeura, căpșuna și 

fraga Carpatului; turmele și cirezile de pe tot curpinsul țării, fără să mai socotim grâul și păpușoiul 

în veșnică abundență, ar putea îndestula un continent întreg...  

Când ai zarzavat, până la crustaceu. Excelentă, de asemeni, mi s-a părut ideea de a complecta 

numeroasele rețete practice (se vede imediat că sunt verificate!) cu o colecție de menu-uri pe 

sezoane. Alegerea menu-ului e, pentru multe căsnicii, unul dintre cele mai penibile momente ale 

zilei, neîntrecut, poate, decât de acela al îngurgitării lui...  

- Ce mâncăm astăzi? în cartea doamnei Marin veți găsi zilnic răspunsul. El poate fi modificat, 

desigur, dar gospodina nu se mai găsește în fața neantului. Ce-ul și Cum-ul sunt rezolvate - și cu, 

dar și fără sos! îmi aduc aminte cum, odată, mulțumită ignoranței celor mai mulți în prepararea 

vânatului (y compris vânătorii...), am mâncat două zile în șir fazani, sub toate formele. Mă găseam 

la aperitiv, într-un mic oraș de provincie, cu un prieten la care eram găzduit. Un nou-venit se adresă 

unui vecin: - Bine că te-am găsit, Nicule! Jenică mi-a trimis șase fazani, dar bucătăreasa mea e 

proastă, iar nevasta cultă, așa că nu știe nici una cum să-i gătească... M-am gândit atunci să ți-i 

trimit ție! Cred că au și ajuns. Amicul Nicu îi mulțumi călduros, dar, îndată ce plecă noul venit, se 

adresă amicului meu:  

- Uite ce e, dragă Costică, nici la mine nu știe cineva să gătească fazanii! Nu vrei să îi iei tu?  

Prietenul meu îi primi, invitând la masă pe toți acei care, ca să întrebuințăm o expresie de la jocul 

de cărți, trecuseră mâna... Sunt convins că, având la îndemână volumul acesta, fazanii vor circula 

mai puțin și asta e bine!  

Doamna Sanda Marin, pe care nu am onoarea să o cunosc personal, este, desigur, o foarte bună 

gospodină. Nu mă îndoiesc că la domnia-sa acasă se mănâncă bine. Asta e, fără îndoială, meritoriu! 

Sunt sigur că, mulțumită domniei-sale, se va mânca bine, în orice caz mai bine decât înainte, în 

foarte multe case. și asta e și mai meritoriu! Pentru aceasta, o rog frumos să primească cele mai 

călduroase felicitări din partea mea, dar să-mi îngăduie ca, înainte de-a încheia aceste rânduri de 

prisos (cartea nu are nevoie de recomandare), să-i fac o confidență: urmez, de ceva vreme, un  
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regim alimentar sever, pe care mă, silesc (după puteri) să-l calc cât mai rar. Din cauza domniei-

sale, astăzi îl voi călca din nou și nu-mi pare rău… E ora dejunului. De abia am terminat lectura 

sau, mai bine zis, inspecția imaginară, însă amănunțită, a strălucitei sale bucătării!  

Cu aburii de friptură în narine și cu nu știu ce ispită de fruct oprit în cerul gurii, nu-i pot ascunde 

că mă duc direct la restaurant, unde voi comanda tot ce n-am voie să mănânc, începând, până una 

alta, chiar cu câțiva raci (strict oprit!), ca să-i fac în ciudă medicului. Ba, ceva mai mult, nu mă voi 

sfii să arozez crustaceul cu un pahar de vin (alb, firește...), nu însă înainte de a-l închina pentru 

succesul operei și lauda autoarei!” 

Mihail Sevastos, poet, prozator, memorialist, traducător şi gazetar, el însuşi autor al unei legendare 

cărţi de bucate, în volumul Amintiri de la Viaţa Românească, povesteşte pe scurt uimirea 

profesorului Simionescu în legătură cu preocuparea şi talentul nativ pe care fiica sa îl dovedea în 

bucătărie: „De ce să mai fie profesor de literatură universală sau limbi străine, de ce să mai fie 

pianistă sau critic de artă, dacă fiică-mea adoră să stea la cratiţă, mai ales că nimereşte nişte 

mâncăruri nemaipomenite, ca maică-sa, Dumnezeu s-o ierte, şi unde mai pui că are şi inovaţii 

culinare?!?", se zice că ar fi exclamat odată tatăl „Sandei Marin" în redacţia celebrei reviste literare 

ieşene.  Bucurându-se de un succes uriaș, cartea a fost re-editată în 1954, fiind ȋnsă scurtată 

(ajunsese la 850 de rețete). Din cauza cenzurii, unele rețete au suferit și anumite modificări, fiind 

simplificate. Astăzi, chiar dacă s-au inventat reţete mult mai sofisticate, ne ȋntoarcem cu drag şi 

plăcere la cartea de bucate pe care o cunoaştem ȋncă din copilărie.  

Reţetele Sandei Marin au un gust de excepție, autoarea fiind un magician al culorilor, al aromelor, 

al amestecurilor din bucătărie. 

 

Aura Manole 
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Buşteanul de Crăciun 

O tradiție păgână din Evul Mediu 

Farmecul Craciunului pare că s-a născut la sat. 

Aici Craciunul şi-a păstrat ȋncă magia de 

odinioară şi amintirea sărbătorilor de altădată. 

Bătranii ţin cont de superstiţii şi obiceiuri ce 

transformă Crăciunul ȋntr-o sărbătoare a bucuriei. 

Crăciunul este ȋntâmpinat ȋn diferite colţuri ale 

lumii cu bucate tradiţionale extrem de 

diversificate, de la cele din porc sau peşte, până la 

cele din scoici, şi de la prăjituri cu nuci şi ciocolată 

până la cele cu petale de trandafir. 

Cu toții  sărbătorim Crăciunul, cu brad, lumini, globuri și turtă dulce, totuși fiecare țară are propriile 

tradiții și obiceiuri. Unele obiceiuri ȋşi au originea  la ȋnceputul creştinismului şi altele, chiar în 

vremurile precreștine. Astăzi Buşteanul de Crăciun, căci despre el vom vorbi, face parte din vechile 

obiceiuri culinare din ziua Nașterii Domnului, adoptată nu demult şi la noi. Dar puţini ştiu că acest 

lucru se datorează  unei practici foarte obișnuită în Evul Mediu. Din păcate, nu există o dată precisă 

privind stabilirea acestei tradiții, mai ales în nordul Europei.  Ca parte a rituarilor ceremoniale de 

foc, bușteanul a fost numit Yule, Licht, ceppo sau tréfeu, în funcție de regiune.  

Acest eveniment a sărbătorit în acel moment sosirea solstițiului de iarnă. Acest butuc nu era un 

lemn oarecare, era o ofrandă adusă Soarelui. Într-adevăr, pe măsură ce solstițiul a anunțat sosirea 

perioadei lungi și dure de iarnă, fiecare gospodărie arde 

bucăţi mari de lemn pentru a menține casele calde. Și odată 

ce enormul buștean de lemn a fost tăiat și adus în casă, toată 

familia, rudele și vecinii se adună într-o manieră prietenoasă 

în jurul acestui foc mare. Întâlnim acest obicei în mai multe 

țări europene, dar şi la noi, în partea Banatului, ȋnsă în 

fiecare țară există elemente specifice. 

Legenda buşteanului de Crăciun datează din epoca fierului. 

Solstițiul de iarnă era sărbătorit cu mari ceremonii. În cea 

mai scurtă zi a anului, când frigul domnește și copacii sunt 

goi, a fost ars un buștean pentru a sărbători promisiunea 

revenirii soarelui în primăvară. Aprinderea unui „foc nou” 

trebuia să alunge spiritele rele. Prin consumarea unui 

trunchi de copac timp de câteva zile, se făcea o ofrandă 

zeilor cu speranța de a garanta o recoltă bună şi bogată 

pentru anul care vine. Erau preferaţi buștenii de stejar sau 

de pomi fructiferi, deoarece produc scântei.  
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La începutul erei creștine, când sărbătoarea Nașterii 

Domnului a înlocuit sărbătorile păgâne ale solstițiului de 

iarnă, oamenii au adaptat tradițiile preexistente. Cenușa 

acestui buștean se credea că are virtuți terapeutice și 

capacitatea de a îndepărta răul și de a respinge fulgerele, 

o putere prețioasă într-un moment în care casele erau 

făcute din lemn. La români, Crăciunul a fost, încă din 

cele mai vechi timpuri, una dintre cele mai aşteptate 

sărbători, fiind însoţită de foarte multe tradiţii şi 

obiceiuri. Sărbătoarea Crăciunului de altădată era capul 

unei perioade rituale de renovare a anului cosmogonic, 

Crăciunul îi introducea pe oameni într-o atmosferă unică, 

specifică atât sfârşitului, cât şi începutului, atât tristeţii, 

cât mai ales bucuriei. În România, ţinând cont de 

buturuga sacră, aprinsă ritual în noaptea Crăciunului 

pentru a ajuta Soarele slăbit de puteri, se înclină spre o 

origine traco-dacică a sărbătorii. Sărbătoarea 

Crăciunului a păstrat şi o mulţime de elemente 

precreştine, elemente care-şi aveau pe deplin explicaţia 

în plan mitico-magic.  

Timp de peste o sută de ani, în veacurile III-IV, Naşterea Domnului era o sărbătoare comună cu 

Botezul Domnului, acestea ţinându-se pe 6 ianuarie. În anul 354, Papa Liberiu a oficializat data de 

25 decembrie ca zi a Naşterii lui Iisus, în Orient acest lucru petrecându-se mai târziu, în anul 379. 

În jurul secolului al XII-lea, practica a fost preluată de 

Biserica Catolică. Dar de data aceasta, pentru a da un 

caracter creștin acestui ritual, buștenii au fost stropiți 

cu apă sfințită de către religioși înainte de a fi 

arși. Șemineul era considerat legătura cu cerul.Focul 

trebuia apoi alimentat în mod regulat, dar mai presus 

de toate trebuia să ardă continuu din seara zilei de 24 

decembrie, până la Epifanie. Și conform tradiției, 

fetele tinere ale familiei erau responsabile de 

aprinderea buștenilor, folosind rămășițele tăciunilor 

buștenilor din Crăciunul anterior, păstrate cu grijă. S-a 

păstrat amintirea acestui ritual de-a lungul anilor şi 

uneori vedem mici bușteni de lemn ȋmpodobiţi şi în 

decorațiunile de Crăciun. Dar, mai presus de toate, 

buștenul pe care îl iubim cu toții este bușteanul 

tradițional de Crăciun pe care îl avem pe farfurie! 
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Buştean cu ciocolată 

Se spune că un fabricant de ciocolată parizian  a creat primul 

buștean în 1834, dar creația sa este atribuită și unui bucătar 

de patiserie din Lyon câțiva ani mai târziu. 

Pe mesele noastre, buștenii sunt de obicei compuși dintr-un 

pandişpan acoperit cu o cremă de unt de pralină, vanilie, 

cafea, castane sau ciocolată și apoi rulat pentru a lua forma 

unui buștenu. De asemenea, puteți adăuga, un strat de gem 

sau bucăți de fructe. În cele din urmă, îl acoperim cu glazură, 

frișcă sau cremă de unt și îl decorăm cu obiecte mici precum 

un topor, un ferăstrău, o sanie cu reni, Moș Crăciun, 

spiriduși, ciuperci etc. Adesea decorat cu fructe de pădure, 

garnisit cu ciocolată, sau înghețată, buștenul desert a devenit 

o tradiție. Forma sa imită lemnul, evocă adevăratul buștean 

care a ars în șemineu ȋncă din cele mai vechi timpuri. Acesta 

este un desert cu o mulțime de condimente, fructe uscate, migdale, multă ciocolată, pentru că o 

masă de Crăciun  trebuie să fie consistentă, deoarece abundența promite abundență. 

Crăciunul cu toate obiceiurile, tradiţiile şi dulciurile sale aduce pentru toţi, oriunde ȋn lume, numai 

iubire, zâmbete şi bucurii, minuni, inocență și bunătate.   

                                         CRĂCIUN FERICIT TUTUROR ! 

Yasmina Nedelcu Rizk 
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De Crăciun, colindele ne încălzesc 

sufletul 

Cultura spirituală face parte din conştiinţa 

poporului şi este transmisă din generaţie în 

generaţie prin viu grai. Obiceiurile constituie o 

parte fundamentală a culturii populare 

tradiționale a unei țări, pentru că ele sunt strâns 

legate de viața omului și mediului în care 

locuiește. Prin simplitatea şi frumuseţea lor, 

colindele au constituit şi constituie o redută  a spiritualităţii româneşti. Versurile lor fascinante 

ascund o teologie adâncă, înfăţişată o frumusețe literară extraordinară. 

Aceste minunate creaţii populare, s-au pastrat din generaţie ȋn generaţie şi au răsună in fiecare an, 

ȋn casele românilor. Colinda la români este o tradiţie străveche, ȋnsă o dată exactă de apariţie a 

acestui obicei nu poate fi precizată, conţinutul poetic şi literar al colindelor arată că vin din 

vremurile de început ale istoriei creştine. Ca măiestrie artistică a versului şi a melodiei, colindele 

ocupă un loc de seamă ȋn creaţia poporului nostru. Ele formeaza un tot unitar cu doinele, baladele 

populare, cu basmele, ghicitorile, proverbele şi zicătorile. Colindele păstrează cele mai vechi 

realizări poetice româneşti, Ele exprimă, ȋn versuri, florile alese ale simţămintelor creştineşti ale 

românilor.  Colindele româneşti sunt păstrate, gustate şi apreciate pentru valoarea lor artistică şi 

teologică. 

Colindatul este un obicei păstrat mai ales în spaţiul rural unde cete de băieţi şi fete, de vârste 

diferite, îmbrăcaţi în straie populare, se adună şi pleacă să vestească Naşterea Domnului Iisus 

Hristos.  Colindatul începe în Ajunul Crăciunului, mai exact în Ajunul Sfântului Nicolae, cu 

cântecele de stea, pre-vestitoare (“Steaua sus răsare”). În unele zone, în Suceava mai ales, 

dimineaţa, copiii pornesc la colindat înainte să se lumineze pentru că Naşterea Domnului s-a petre-

cut în taina nopţii, în prezenţa animalelor, a stelelor, a păstorilor şi îngerilor. În alte părţi, copiii 

merg la colindat seara. Există multe sate în care, dimineaţa, copiii mici vestesc naşterea lui Iisus, 

iar seara, colindele sunt continuate de tineri sau de adulţi. În Gorj, sunt sate unde, seara, se adună 

colindătorii indiferent de vârstă, şi toţi pornesc la colindat ca un singur grup. În Ardeal, colindul 

începe după Sfânta Liturghie din prima zi de Crăciun şi se desfăşoară pe parcursul celor trei zile 

de sărbătoare. Se colindă la poartă, în curte sau la fereastră. Prin unele locuri este primit în casă. 

Copiii din Sălaj şi Hunedoara colindă la fereastră, iar tinerii şi perechile căsătorite în casă. În 

Liteni, Suceava, se colindă la fereastră, iar identitatea colindătorilor este dezvăluită abia după 

terminarea colindului. Ca răsplată colindătorii primesc diferite daruri, nuci, mere, turtă dulce şi 

bani. 

Un gând bun, o inimă curată, zâmbete, vorbe de duh și pace în suflet este tot ce vă dorim de 

sărbatori și în anul care vine! 

 

Oana Proştean            
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Crăciunul de altădată 

     Cu trăistuțele la colindat, 

        în perioada interbelică 

 

În ajunul Crăciunului, cum începea să se 

însereze, se adunau grupuri, grupuleţe de 

copii şi, cu traistele de gât şi un ciomag în 

mână care să-i apere de eventualii câini ieşiţi 

în cale, plecau la colindat. Se colindau vecinii, 

rudele, prietenii. Copiii se străduiau să cânte 

frumos şi erau ascultaţi de toată familia 

adunată în jurul pomului de Crăciun. Erau 

răsplătiţi cu covrigi rotunzi cu susan, nuci, 

mere, mandarine, portocale şi bomboane. 

Când se umpleau traistele, colindul se termina 

şi copiii se împrăştiau, fiecare plecând spre 

casă. Bucuria cea mai mare era să vii cu 

săculeţii plini şi să-i răstorni pe muşamaua pe 

care o punea mama special pe masă. Bani nu 

se obişnuia să se dea decât la casele care nu se 

pregătiseră pentru colind. Şi cine nu se 

pregătea pentru colind?! Cu o săptămână 

înaintea colindului, simigeriile erau golite, în 

fiecare zi, de şirurile de covrigi. Şiruri de 50-

100 de covrigi. Ca să faci faţă cu cinste 

colindului, cumpărai 200-300 de covrigi, că 

trebuia să te gândeşti şi la colindătorii cu 

steaua, şi la irozi şi la pluguşorul de Anul 

Nou”. 

                                                                             Graziella Doicescu, „Captivantul Bucureşti interbelic”, 2008 

Dincolo de povestirile cu Moş Craciun, în Bucureștiul interbelic 

poeziile în ton cu sărbătorile care se apropiau, scrisori sau idei de 

cadouri, revistele dedicate copiilor din perioadă interbelică făceau 

apeluri umanitare pentru ajutorarea celor nevoiaşi.  

Retorica acestora era destul de complexă, utilizându-se atât apeluri 

directe, cât şi mesaje învăluite în textele publicate.“Sărbătorile se 

apropie şi cu ele odată bucuria copiilor cari aşteaptă pe Moş 

Crăciun cu daruri şi voie bună. Dar vai, sunt şi micuţi pe lumea asta 

https://1.bp.blogspot.com/-gt7ZhJv8wcs/XfADBT_eQEI/AAAAAAAAzJI/k-bWmRwpgK0pjeYME5Y1q3DLJGIJ9FUJQCLcBGAsYHQ/s1600/,.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-adbGtx2xuP8/XfAEP-msC1I/AAAAAAAAzJQ/ALYnjR2MmoEQ_WQN8DpK1OSUNpnMCpYnACLcBGAsYHQ/s1600/l.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-U4lzigYU9WM/XfAEWWgbbZI/AAAAAAAAzJU/KOirfNqRilo6n1LuU60xvo3FzFchs7TpgCLcBGAsYHQ/s1600/0.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-YmR87s7BjMQ/Xe9Zjh-vu3I/AAAAAAAAzI4/vL3-JriXiRUKnE6TOGU5fnH8jSUOxkhdQCLcBGAsYHQ/s1600/b.jpg
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ce s-ar simţi veseli să aibă de sfintele sărbători măcar îmbrăcămintea şi hrana pe care copilaşii mai 

fericiţi o au din belşug în fiecare zi. […] Hăinuţe, ghetuţe, jucărioare ce nu le mai trebuie sau le 

mai trebuie prea puţin, orice daruri pentru copilaşii până la 4 ani, sume mici de bani, modeste 

cantităţi de zahăr, griş, tapioca, bomboane ş.a. se primesc la d-na Caragea, strada Basarabiei 14. 

Dragi copii cari aveţi asigurată bucata zilnică de pâine, daţi o firimiţă pentru acei ce aşteaptă plini 

de nădejde, sosirea Crăciunului”. Acesta este apelul publicat de Universul Copiilor în 1925, care 

este reluat, uşor modificat, şi în anii următori.  

Numele celor care făceau donaţii era publicat în revistă, iar mai târziu apăreau chiar pozele 

acestora. Copiii căpitan Mihail: 3 bucăţi de îmbrăcăminte, 4 jucării, bomboane, griş, zahăr D-ra 

Lizica Obedenaru: 5 bucăţi îmbrăcăminte, griş, zahăr Copiii D-nei Chiru: 7 bucăţi îmbrăcăminte 

Dinu Greculescu – 200 de lei Nora şi Nicu Polipu: smochine, tapioca, biscuiţi, cacao, griş, zahăr 

Uneori, apelul era făcut în versuri.“Când tăticul vostru vine încărcat cu cele bune/ Cu hăinuţe, cu 

ghetuţe, cu bomboane şi alune/ Şi când plini de bucurie voi primiţi ce v-a lipsit,/ Vă gândiţi oare 

că-n lume, amărât şi urgisit/ E-un întreg popor de îngeri, copilaşi murinzi de foame,/Cari cerşesc 

în van iubirea unui tată, unei mame?/Spre orfani deci să trimiteţi gândul vostru-n orice clipă (…)/ 

Iar când soarta vă aduce fie-un cât de mic prisos,/Daţi din el fără mustrare” (Către copiii bogaţi). 

 

Alteori, era utilizată convenţia scrisorii către Moş Crăciun:În atâţia ani de-a rândul/ Mi-ai citit în 

taină gândul/ Şi în noaptea de Crăciun/Mi-ai trimis un înger bun/Şi la patul meu călduţ/ Şi-n 

pantoful meu micuţ/Mi-a pus cai şi sănioare/Albe oi şi căprioare,/Jucării nenumărate (…) Şi 

copiilor săraci/ Şi mai fă-le o bucurie:/ Scăpă-i zău de sărăcie;/ Dă-le haine, dă-le foc,/ Săniuţe 

pentru joc/ Pâine să le pui pe masă …” (Scrisoarea unui copil bun către Moş Crăciun). 

sursa: http://www.gandul.info/magazin/craciunul-interbelic-ce-si-doreau-copiii-de-la-mos-craciun-in-

urma-cu-80-de-ani-fluturei-de-turta-dulce-cu-polen-de-zahar-pe-aripioare-bombonele-usi-de-zahar-

portocale-9074062 

Adina Velcea 
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COROANA DE CRĂCIUN 

Care este originea coroanei de Crăciun? 

Originea coroanei de Advent, numită acum coroană de Crăciun, 

apare în epoca romană înainte de a invada țările germanice și 

scandinave. Pentru a reveni la sursele acestei tradiții, trebuie să 

ne întoarcem la vremea când solstițiul de iarnă era sărbătorit. 

Acest obicei a fost destinat să marcheze speranța renașterii 

soarelui. A fost Triumful Luminii peste Întuneric, o sărbătoare a 

Vieții. Cele patru săptămâni premergătoare Ajunului 

Crăciunului corespund Adventului . „Advent” provine, din 

latinescul adventus , care înseamnă „venire”, „sosire”. De la 

Papa Grigorie I, Adventul reprezintă perioada de pregătire 

pentru venirea lui Hristos. Începe cu a patra duminică înainte 

de Crăciun și marchează începutul anului bisericesc. 

Un simbolism foarte bogat 

Simbolismul coroanei de Advent este foarte 

bogat și putem vedea mai multe semnificații 

în ea. Coroana rotundă poate reprezenta 

lumea și lumânările așezate în fiecare punct 

cardinal ne amintesc astfel că Crăciunul este 

un eveniment universal. Deseori vedem în 

coroană un simbol al gloriei, cel al pruncului 

Isus, a anunțat Regele Mesia în Biblie. Cercul 

este întotdeauna un simbol al întoarcerii 

veșnice, cel al comemorării nașterii sale în 

fiecare an. Iar bradul este o amintire a 

persistenței vieții, iar verdele ei perpetuat, 

chiar și iarna. Putem astfel face legătura 

cu simbolistica pomului de Crăciun . 

Lumânările au și diverse semnificații, uneori foarte precise în funcție de tradiții. Patru la număr, 

evocă cele patru anotimpuri, care aranjate în cerc ilustrează ciclul perpetuu al unui an. Adesea 

acordăm un sens fiecărei lumânări: iertare, bucurie, pace, credință, dragoste, speranță ... Prima 

lumânare ar simboliza iertarea acordată de Dumnezeu lui Adam și Evei, a doua credința 

patriarhilor, a treia Legământul lui Dumnezeu cu poporul și bucuria regelui David, apoi a patra 

dreptatea și pacea anunțate de profeți. Vorbim și despre cele patru puncte cardinale, precum și 

despre cei patru evangheliști. 

Simona Miron  

https://www-linternaute-fr.translate.goog/dictionnaire/fr/definition/precedant/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc
https://www-linternaute-fr.translate.goog/dictionnaire/fr/definition/avent/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc
https://www-linternaute-fr.translate.goog/actualite/guide-vie-quotidienne/2526884-noel-2021-decoration-sapin-repas-cadeaux-les-premieres-idees/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc
https://www-ambiance--noel-fr.translate.goog/decoration-de-noel/les-personnages-de-la-creche-de-noel-57_B?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc
https://www-ambiance--noel-fr.translate.goog/decoration-de-noel/les-personnages-de-la-creche-de-noel-57_B?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc
https://www-ambiance--noel-fr.translate.goog/decoration-de-noel/les-personnages-de-la-creche-de-noel-57_B?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc
https://www-ambiance--noel-fr.translate.goog/decoration-de-noel/histoire-du-sapin-de-noel-21_B?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc
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Crăciunul în lumea arabă, o tradiție relevantă și astăzi 

Pentru că, uităm prea des, Orientul Mijlociu este leagănul creștinismului, iar nașterea este acolo, 

pentru o mare parte a populației, la fel de importantă ca și la noi. 

În Liban, de exemplu, 45% din populație este confesională creștină . Ei sunt moștenitori ai unei 

istorii complexe. Diferite comunități creștine au locuit pe actualul teritoriu libanez, fără întrerupere 

de la începutul erei creștine. Evangheliile sunt pline de referințe la Saida (Sidon), Tir (Acru), 

Hermon și sursele Iordanului. Această populație creștină i-a văzut pe romani, bizantini, omeiați, 

abasizi, cruciați, fatimizi, mameluci, otomani, şi ȋn sfârşit francezii se succed în Liban, apoi această 

ţară a câștigat independența în 1943. Astăzi, Libanul găzduiește o duzină de comunități bisericești 

recunoscute prin lege.  De Crăciun, creștinii și musulmanii sărbătoresc împreună. Casele, străzile, 

mall-urile și magazinele sunt special decorate pentru ocazie, iar atmosfera este festivă pe străzile 

din toată țara. 

În țara Betleemului, locul de naștere al lui Iisus, se practică toate formele de creștinism: protestanții 

și catolicii sărbătoresc Ajunul Crăciunului pe 24 decembrie, ortodocșii greci, în majoritate, pe 6 

ianuarie, iar ortodocșii armeni pe 17 ianuarie. 

În Siria, în ciuda anilor de conflict, capitala, Damasc, găzduiește un carnaval de Crăciun unde 

mulțimile se adună să danseze, să cânte și să privească cum se aprinde cel mai mare pom 

de Crăciun al țării . În fiecare an, ceremonia este un succes și o influență care nu lasă nici o îndoială 

cu privire la popularitatea Crăciunului în țară. 

În Irak, Crăciunul a devenit oficial sărbătoare oficială în 2008 . În casele creștine, se obișnuiește 

să ne întâlnim în curtea din spate pentru a aprinde focuri mici în grădini, în timp ce recităm psalmi, 

și se fac lecturi din Biblie la facultate. 

În cele din urmă, în Egipt, care are cea mai mare populație creștină din lumea arabă, creștinii copți 

postesc 43 de zile înainte de a se delecta cu o masă festivă mare în ziua de Crăciun. 

https://kawa--news-com.translate.goog/une-serie-sur-le-ramadan-pour-combler-le-fosse-entre-juifs-et-musulmans/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://kawa--news-com.translate.goog/stands-guirlandes-et-frank-sinatra-comme-une-ambiance-de-noel-au-winter-day-out-de-riyad/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://kawa--news-com.translate.goog/quest-ce-que-le-mawlid/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://kawa--news-com.translate.goog/quest-ce-que-le-mawlid/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://kawa--news-com.translate.goog/un-hymne-national-particulier-pour-celebrer-la-fete-nationale-emirienne/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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Sărbătoarea zilei de 25 decembrie este o oportunitate de a ne întâlni în jurul unei mese bune, a unui 

copac frumos și a cadourilor frumoase. Dar de unde vine cuvântul „Crăciun”?  

Crăciunul nu este doar o zi a anului. Este un sentiment, un moment de întâlnire care evoluează în 

fiecare etapă a vieții noastre. Pentru copil, petrecerea este sinonimă cu jucării. Dar să mergem mai 

departe. Cu cât creștem mai mult, cu atât sărbătoarea devine o oportunitate de a ne aduna 

împreună, de a ne întâlni din nou și de a ne aminti de lucruri frumoase. 

Când a apărut prima dată cuvântul Crăciun? 

Crăciunul este o dată specială în calendar și un cuvânt la fel de special în dicționar. Din 

latinescul natalis „de naștere”, cuvântul „ Crăciun ” este elizia locuției natalis moare „ziua 

nașterii”. Formula este folosită pentru prima dată în latina ecleziastică pentru a desemna Nașterea 

Domnului Hristos, indică Le Trésor de la langue française. În secolul al XII-lea, de exemplu, 

vorbim despre „ al Naël Deu ” pentru a caracteriza „sărbătoarea nașterii lui Iisus Hristos ”. 

Abia în secolul al XIV-lea s-a văzut înflorirea cuvântului „ Crăciun ”.  În secolul al XV-lea, 

cuvântul a acceptat semnificația „ cântecului spiritual făcut în cinstea Nașterii Domnului 

nostru”. Pentru creștini, Crăciunul permite în mod simbolic retrăirea nașterii lui Isus; pentru toată 

lumea este o sărbătoare cu o semnificație spirituală foarte puternică. Iată câteva informații despre 

semnificația religioasă a Crăciunului. 

Semnificație universală 

Sărbătoarea Crăciunului este în primul rând o sărbătoare a vieții și a inocenței. Povestea acestui 

copil născut cu smerenie, într-un grajd, are sens pentru toată lumea. Când te aduni împreună ca 

familie pentru a sărbători Crăciunul, oferind un loc special copiilor și deschizându-ți casa altora, 

https://www-lefigaro-fr.translate.goog/langue-francaise/actu-des-mots/2017/12/23/37002-20171223ARTFIG00007-connaissez-vous-vraiment-noel.php?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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contribuie la spiritul Crăciunului, indiferent dacă ești sau nu credincios. În acest spirit, tradiția de 

a pregăti un loc și un loc suplimentar la masa de Anul Nou continuă în multe familii. Acest loc, pe 

care îl numim „locul săracilor”, este destinat persoanei, cunoscută sau necunoscută, care ar veni 

să sune la ușă în mod neașteptat și pe care trebuie să o întâmpinăm cu căldură. 

Sensul sărbătorii Crăciunului pentru creștini 

Pentru creștini, Crăciunul este cea mai importantă sărbătoare împreună cu Paștele. A apărut în 

calendarul creștin în secolul al IV-lea la Roma. Data de 25 decembrie a fost aleasă pentru 

apropierea de solstițiul de iarnă, care a fost însoțit din timpuri imemoriale de rituri păgâne. Într-

adevăr, odată cu trecerea solstițiului de iarnă, ziua crește până la solstițiul de vară. Acest fenomen 

natural al zilei care predomină în cele din urmă peste noapte a fost întotdeauna subiectul sărbătorii, 

dar este evident că se potrivește deosebit de bine cu simbolismul nașterii. 

Crăciunul a luat rapid importanța pe care o cunoaștem astăzi, datorită caracterului său magic și 

emoționant. Astfel, în Evul Mediu au apărut primele reprezentări teatrale ale nașterii, apoi au 

apărut pătuțurile vii în biserici. 

Deci Crăciunul este o tradiție veche de secole. Mese de familie, cadouri, decor, ciocolată, este 

așteptat în fiecare an de mulți oameni, inclusiv copii. Dar dincolo de toate acestea, are un sens mult 

mai profund. Imersiune în istoria acestui festival simbolic. 

Există multe festivaluri în an, fiecare la fel de important. Printre ei, 25 decembrie, Crăciun. Este 

un eveniment sărbătorit de milioane de oameni din întreaga lume care are ca rezultat o masă de 

familie, deschiderea cadourilor sau chiar decorarea arborelui. Există, de asemenea, faimoasa piață 

de Crăciun cu diferite activități oferite de fiecare comunitate. Ca să nu mai vorbim de Moș Crăciun, 

în care cred mulți copii. Dar, contrar credinței populare, Crăciunul nu este complet creștin. 

De la sol invictus la Crăciunul liturgic 

Disc de argint cu efigia sol invictus (c) Carole Raddato 

Totul a început de la romani. Crăciunul provine din cuvântul 

latin dies natalis care înseamnă zi de naștere. La vremea 

antichității, adică în secolul al II-lea după JC, se sărbătorește 

ceea ce se numește „ soarele neînvins” tradus în latină 

prin sol invictus . Pentru a celebra întoarcerea soarelui și a-l 

cinsti pe zeul semințelor numit Saturn, Saturnalia, a avut loc, 

prin urmare, un festival al recoltei în ziua solstițiului de 

iarnă, 21 decembrie (dată la care zilele încep să se 

prelungească). Dar încetul cu încetul, acest obicei păgân va lăsa loc tradiției creștine. 

 

Ziua nașterii lui Isus Hristos rămâne și astăzi un mister serios. Într-adevăr, textele biblice nu 

menționează în niciun moment ziua și data nașterii sale. Începând cu secolul al IV-lea, Biserica, 

care se întreabă despre data nașterii lui Isus, decide să-i ofere o dată specială. După mai multe 



 

174 
 

ORIENT  ROMANESC 

propuneri (de exemplu, 6 ianuarie sau 28 

martie), ea ajunge să aleagă 25 decembrie 

pentru a sărbători nașterea. Ulterior, 25 

decembrie va fi aprobat și înscris oficial 

în calendarul gregorian. În anul 300, 

împăratul creștin, Constantin va stabili 

Crăciunul pe 25 decembrie înainte ca 

Papa Liberates să stabilească sărbătoarea 

Crăciunului în acea zi. Această sărbătoare 

liturgică se răspândește treptat într-o 

parte a Europei și în Orientul Mijlociu. În 

special la Constantinopol în anul 379, în 

Franța la începutul secolului al V-lea, apoi în orașul Ierusalim și în cele din urmă în Egipt la 

sfârșitul aceluiași secol. În 425, împăratul Teodosie I a normalizat această sărbătoare care a devenit 

strict creștină. Regele Clovis I a fost botezat pe 25 decembrie în 496 și în 529 împăratul Iustinian 

chiar a făcut din aceasta o sărbătoare publică. În acest moment începe și masa de la miezul nopții. 

În secolul al VII-lea, masa a devenit atât de importantă, încât a avut loc de trei ori: privegherea din 

seara zilei de 24, masa din 25 decembrie dimineața și ziua. În cele din urmă, Crăciunul se va 

răspândi în cele din urmă în toată Europa: sfârșitul secolului al V-lea în Irlanda, în secolul al VII-

lea în Anglia,în al VIII-lea în Germania și în secolele al IX-lea și al X-lea în țările scandinave și 

slave. 

Brazi, daruri, obiceiuri… 

Cadourile de Crăciun distribuite în ajunul Anului Nou sau în dimineața zilei de 25 decembrie sunt 

o tradiție care prinde contur de la nașterea lui Isus. Povestea spune că înțelepții, Melchior, 

Balthazar și Gaspard au venit în întâmpinarea fiului lui Dumnezeu în orașul Betleem pentru a-i 

oferi daruri pentru nașterea sa: aur, tămâie și smirnă. De atunci, tradiția ofertei a continuat, deși în 

zilele noastre are un aspect mult mai comercial. În plus, sosirea celor Trei Regi la pătuț este 

celebrată abia mai târziu, pe 6 ianuarie, ziua epifaniei (dată la care se mănâncă tortul regelui). 

Nașterea Domnului, care a devenit foarte populară pe 25 decembrie, și-a făcut prima apariție în 

Italia în secolul al XV-lea. Până în prezent, este instalat în case sau în locuri publice pentru ca toți 

să vadă să-și amintească nașterea lui Isus Hristos. În cele din urmă, bradul este un obicei apărut în 

Germania în secolul al XVI-lea. Însă, din 1560, reforma protestantă a păstrat bradul de Crăciun, 

simbol al pomului vieții din Grădina Edenului și, prin urmare, al cunoașterii binelui și răului. 

Sărbătoare creștină , Crăciunul este un eveniment în care fiecare om, fiecare țară, fiecare cultură 

are propriul mod de a o sărbători.   

Crăciunul - la fel ca celelalte sărbători ale calendarului creștin - nu a fost stabilit într-o clipă, 

deoarece au fost necesare patru secole pentru ca data de 25 decembrie să fie aleasă oficial ca 



 

175 
 

ORIENT  ROMANESC 

sărbătoarea nașterii lui Isus care nu este niciodată evocată de niciun text biblic. Cuvântul Crăciun 

în sine este atestat numai în secolul al XII- lea!  

Mai mult, sărbătoarea Crăciunului a fost subiectul multor discuții între Părinții Bisericii: în jurul 

anului 204, Hipolitul Romei a fost primul care a stabilit această dată pe 25 decembrie 

în Comentariul său la Cartea lui Daniel  ; Clement din Alexandria avansează pe 18 noiembrie și 

Tertulian pe 25 martie. La rândul său, Iisus vine pe lume în 6 noiembrie sau 28 martie, până când 

Papa Eliberează (352-366) decide la Roma sărbătoarea Nașterii Domnului în fiecare 25 decembrie, 

ziua Natalis invicti, atunci acel împărat bizantin Teodosie a codificat Crăciunul liturghie în 425. 

Pe scurt, primii creștini au ignorat Crăciunul. 

Chiar și astăzi, nu toți o sărbătoresc în aceeași zi: 25 decembrie pentru catolici; 7 ianuarie pentru 

ortodocși (de fapt 25 decembrie din calendarul iulian); Biserica Apostolică Armeană folosește data 

de 6 ianuarie. 

Creștinismul a succedat politeismului păgân, ca putere politică și culturală în secolul al V- lea, dar 

nu a fost distrus. O regulă larg recunoscută din punct de vedere istoric este aceea că, atunci când 

o nouă religie vine să ȋnlocuiască o altă religie, mai veche, aceasta este rareori înăbușită, ci mai 

degrabă se crează influențe reciproce, adaptări culturale, întrepătrunderi, absorbție progresivă și 

schimburi. 

Bradul de Crăciun 

Într-una din poveștile de Crăciun se spune că, în secolul al VII-lea, călugării foloseau forma 

triunghiulară a bradului pentru a descrie Sfânta Treime. În jurul anului 1500, oamenii au început 

să vadă în bradul de Crăciun un simbol al copacului din Paradis şi au atârnat în el mere roşii, 

simbol al păcatului originar. În secolul al XVI-lea, însă, familiile creştine au început să decoreze 

brazii cu hârtie colorată, fructe şi dulciuri. Dar mai înainte, în secolul al XII-lea, oamenii obişnuiau 

să atârne brazii de Crăciun în tavan, cu vârful în jos, ca simbol al creştinătăţii. Sărbătoare creștină 

sau păgână, Crăciunul este un eveniment în care fiecare om, fiecare țară, fiecare cultură are propriul 

mod de a o sărbători.  

Crăciunul, una dintre cele mai iubite sărbători în rândul românilor. Colindatul este unul dintre 

obiceiurile de Crăciun care se păstrează cel mai bine şi în satele româneşti. Pe lângă mesajul mistic, 

multe obiceiuri practicate în această zi sunt legate de cultul fertilităţii şi de atragerea binelui asupra 

gospodăriilor.La români Crăciunul este despre credinţă, despre colinde, obiceiuri strâmoşeşti, 

bucuria de a dărui. 

Laura Anton Sabaa 
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Crăciunul este despre unul dintre cele mai frumoase cuvinte care 

există ȋn limba română. Tihna este cuvântul perfect care 

transmite tot ceea ce implică această sărbătoarea minunată, este 

cuvântul care defineşte starea pe care oamenii o au ȋn acest 

moment. 

Crăciunul este pentru noi, pentru cei dragi, pentru prieteni şi 

pentru cei apropiaţi. Crăciunul este pentru fapte bune, pentru 

apropiere, iubire Crăciunul este pentru a dărui din toată inima 

fără să te gândeşti că trebuie să primeşti ceva ȋn schimb. 

Crăciunul este un moment unic. Crăciunul este despre zâmbete, 

despre bucurie, despre armonie, este momentul ȋn care ȋţi faci 

mai mult timp pentru ceilalţi. 

Crăciunul ȋnseamnă dragoste, linişte şi pace. 

Fie ca aroma de brad, portocală, colindele, cozonacul cald și 

mirosul de iarnă să vă umple inimile de bucurie și sufletele de 

liniște. 

Sărbătorile de iarnă să vă aducă liniște, căldură și armonie în 

suflet. 

 

Crăciun Fericit! 
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