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Cultura - motor al evoluției umane 

Noi, oamenii, dacă strălucim prin inteligența 

și creativitatea noastră, este pentru că suntem 

mai presus de orice altă specie aflată ȋn 

natură. Limbajul, empatia, creativitatea, 

aceste elemente care facilitează interacțiunile 

sociale și împărtășirea cunoștințelor au fost 

chei ale succesului nostru evolutiv. 

Pornind de la ecologie la psihologia 

cognitivă, dovezile se acumulează pentru a 

afirma că oamenii sunt cu adevărat o specie 

aparte. Impactul speciei noastre este global, 

major. Cât despre inteligența noastră, darul 

nostru pentru comunicare, capacitatea 

noastră de a dobândi și împărtăși cunoștințe, 

ca să nu mai vorbim de capodoperele artistice 

sau arhitecturale pe care le construim, cine ar 

putea spune că acest lucru nu face din noi 

fiinţe particulare? 

Explicarea științifică a dezvoltării abilităților 

noastre cognitive și a expresiei lor în cultura 

noastră este o provocare. Consensul 

emergent este că realizările umanității rezultă 

din capacitatea noastră de a dobândi 

cunoștințe și abilități.  Cu experiența noastră 

colectivă ȋntărită de-a lungul generațiilor, ne-

am construit temelia culturala. Aceasta ne-a 

îndrumat calea de-a lungul evoluției. Când 

vorbim de cultură, ne gândim, de exemplu, la 

literatură, la opere de artă, limbă, religie, dar 

în sensul științific al termenului, este vorba 

despre toate comportamentele care sunt 

împărtășite de membrii unei comunități și 

care sunt transmise social.  

Fiind o creaţie a fiinţei umane, cultura este un 

patrimoniu exclusiv al omului. Fiecare îşi 

creează propria cultură, sporind astfel bogăţia 

culturală. Această diversitate adaugă o 

valoare inestimabilă moştenirii culturale a 

umanităţii. Aproape peste tot în lume, punem 

la îndoială, analizăm, măsurăm și 

redescoperim, acolo unde este cazul, virtuțile 

intrinseci și multiplele impacturi, directe și 

indirecte, ale artelor și culturii asupra 

dezvoltării individuale și colective a ființei 

umane.  

 Nu ne mai ȋntrebăm ce ar putea lega creația 

și participarea culturală de dezvoltarea 

economică, comunitară și socială. Artele și 

cultura sunt motoare ale dezvoltării noastre 

economice și sociale. Sensibilitatea și 

emoțiile artistice, atunci când sunt 

împărtășite, devin factori care promovează 

coeziunea socială și îmbogățesc gândirea 

simbolică a grupurilor umane.  

Spiritualitatea şi arta în toate formele ei, sunt 

cele care ajută la găsirea sensului vieții. 
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Pentru ca tradițiile culturale să rămână vii, ele 

trebuie să fie constant regenerate și 

regândite.  

Fiecare dintre noi are astăzi ocazia să fie un 

actor al viitorului cultural pe care și-l dorește 

și să-și aducă piatra la constructia civilizației 

în care evoluează. Purtăm în noi semințele 

civilizațiilor trecute și vom contribui prin 

forța individualităților adunate, la construirea  

celor de mâine. Consolidați în această ordine, 

artele, cultura și o formă relevantă de 

creativitate ca motor al civilizațiilor. 

Moștenirea culturală este un motor al 

civilizațiilor, dar în sine, nu este suficient: 

cultura unei societăți trebuie să mențină 

constant o legătură puternică cu problemele 

și provocările contemporane și, prin urmare, 

în primul rând cu artiștii.  Cultura, creația nu 

se limitează la modelarea ființelor sociale, ele 

invită pe toți, noi împreună cu alții, să 

dezvoltăm, să hrănim viața spirituală, să 

participam la un viitor comun. 

Cum pot cultura, artele și creativitatea să 

continue să conducă civilizațiile? Astăzi 

trăim o anxietate vădită cu privire la 

pierderea reperelor democratice şi naţionale. 

Pare inevitabil, trebuie să ne punem de acord, 

să găsim o geometrie variabilă, întrucât 

răspunsul la întrebare prezintă interes pentru 

politicile noastre culturale naționale la fel de 

mult ca și cele ale dezvoltării durabile a 

Umanității. 

În fața globalismului, a retragerilor identitare, 

artele și cultura rămân mai mult ca oricând 

adevărații markeri ai societăților. Ele trebuie 

apreciate cu mai mult discernământ și mai 

presus de orice angajament din partea 

noastră, a autorităților noastre publice, pentru 

că au scopul de a ne aminti că facem parte 

dintr-o comunitate care se numește 

Umanitate și care trebuie să se îndrepte către 

un ideal universal pentru a rămâne liberă, 

unită şi ȋnfrăţită. Dincolo de definițiile 

academice convenite, o cultură reprezintă în 

același timp cunoștințe și abilități 

interpersonale.  Toate sunt legitime, necesare 

și transferabile.  

Cultura oferă omului capacitatea de a reflecta 

asupra sinelui. Este ceea ce ne face ființe 

specifice umane, raționale, critice și angajate 

din punct de vedere etic. Prin ea discernem 

valorile și facem alegeri. Prin ea omul se 

exprimă, devine conștient de sine, se 

recunoaște ca un proiect neterminat, își pune 

sub semnul întrebării propriile realizări, caută 

neobosit noi semnificații și creează lucrări 

care îl transcende. Cultura este sinonimă cu 
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cunoașterea și dezvoltarea spirituală, este 

piatra de temelie a structurii sociale şi ȋn 

acelaşi timp reprezintă o bogată diversitate 

care ne defineşte şi o mai bună înțelegere a 

celorlalți. 

Artele, cultura, tradiţiile milenare, toate 

reprezintă o formă de exprimare umană, un 

mijloc pentru care omul se proiectează, se 

exteriorizează, se construieste printr-un 

impuls creator. De la picturile rupestre 

preistorice până la filmele noastre moderne și 

contemporane, ne confruntăm cu relația 

umanității cu mediul ei social, etica și 

estetica. Cultura nu încetează să ne învețe 

libertatea de a gândi, binele, direcția istoriei, 

emanciparea, umanul, viața și dincolo de 

estetică ea sugerează, nu impune, deschide 

căi în toată lumea. Creativitatea ȋnaintaşilor 

noştri, a noastră, apelează la imaginație, 

implică o noțiune specifică de inițiativă și 

libertate, contrar oricărui dogmatism. 

Noțiunea de „creație” este un proces înscris 

într-o temporalitate la scara universală, timp 

de secole, creând civilizaţii.  

Folosit la singular „civilizație” desemnează 

starea de progres a condițiilor de viață, 

cunoștințe și standarde de comportament sau 

obiceiuri ale unei societăți.  

Civilizația, în acest sens, introduce noțiunile 

de progres și îmbunătățire către un ideal 

universal generat, printre altele, de 

cunoaștere. Dacă ne gândim că toată cultura 

este produsul împleterii culturilor anterioare, 

cine crede că cultura lui este superioară, se 

sărăcește. În consecință, vom prefera să 

rămânem cu enunțul „civilizații” unde 

pluralul implică toate caracteristicile 

specifice unei societăți, în toate domeniile: 

social, religios, etic, politic, artistic, științific 

și bineȋnţeles tehnic. Componentele 

civilizațiilor sunt transmise din generație în 

generație prin educaţie şi respect pentru cei 

care au fost ȋnaintea noastră.  Nu poate exista 

civilizație fără cultură. 

Sunt arta, cultura, tradiţiile milenare atât de 

amenințate astăzi încât trebuie să ne 

mobilizăm gândurile și energiile pentru a le 

proteja?  Aceste valori, pe soclul cărora ne-

am întemeiat societatea noastră până acum, 

sunt subminate într-o măsură atât de mare 

încât ar risca să fie înlocuite? Ne confruntăm 

cu provocarea globalizării. Acest termen 

permite, în sensul său original, o 

transformare - să devină „global” ceea ce era 

„local” - adică să se extindă influența unei 

idei la totalitatea unui grup, care poate fi 

planeta. Cu inteligența artificială, cultura, 

artele și creativitatea noastră specifică, nu 

mai pot fi forțe motrice, nevoile sociale fiind 

îngrijite de rețele în care critica, istoria, 
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filosofia își vor avea loc în funcție de setarea 

algoritmilor și de abonamentul de internet la 

care ne-am putea abona. 

Poate produsul activității inteligenţei 

artificiale să se adresează simțurilor noastre 

umane, emoțiilor noastre, intuițiilor noastre şi 

să ne determine să evoluă sistematic, ȋn 

funcţie de caracteristicile şi diversitatea 

noastră? Granițele dintre teritoriile 

economice și culturale nu mai există. Lumea 

dărâmă barierele pentru a se reinventa și a 

căuta soluții într-o stare de criză. Dar în 

această mișcare vastă, riscul standardizării 

este puternic. Dacă o cultură hegemonică, 

globalizată ajunge să se impună, cum se vor 

putea regenera civilizațiile noastre? 

Individul creativ care își imaginează, care 

construiește și care implementează un nou 

concept pentru a descoperi o soluție originală 

la o problemă aduce neapărat un beneficiu 

civilizației noastre? Condiționează inexorabil 

toate cunoștințele, tradițiile, obiceiurile care 

se transmit social, transgenerațional. Care 

este puterea culturii?   

Ea ne conferă o identitate şi ne ajută să ne 

construim caracterul, ne uneşte şi ne dă un 

sentiment de siguranţă, ne obligă să ne 

rafinăm sensibilitatea, să ne descifrăm, ne 

deschide noi uși către cunoașterea noastră și 

a celorlalți. Iar valorile împărtăşite în 

comunitatea din care facem parte ne oferă un 

sentiment de apartenenţă. 

Multitudinea acțiunilor creative formează 

legătura culturală care se țese de-a lungul 

secolelor și se transmite, îmbogățind astfel 

omenirea. Cultura, tradiţiile, sunt sinonime 

cu libertatea de exprimare, nesupunerea față 

de formatarea minții ȋnseamnă că dorim să 

coexiste diversitatea culturilor. Trăim într-o 

perioadă de schimbări paradoxale profunde 

în lume și în cadrul societăților, care reaprind 

temerile individuale și colective. 

Concentrarea puterilor tehnologice și 

financiare pare clar a fi un risc pentru 

libertatea diversităţii culturale.  

Ȋntr-un eseu intitulat Criza Spiritului, în 

1919, Paul Valéry afirma: „Simțim că o 

civilizație are aceeași fragilitate ca o viață”. 

Cultura fiecărui popor este așadar o 

necesitate vitală pentru Umanitate. Goethe ne 

spunea că arta fiecărui popor este o tehnică a 

două lumi - lumea materiei și lumea care este 
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dincolo de lumea materiei, adică lumea 

spirituală. Deci o substanță a nutriției 

energetice și, prin urmare, a unui motor de 

care umanitatea are nevoie pentru activitățile 

sale. Cultura, educaţia culturală, nu operează 

„ex nihilo”. Limba pe care o vorbim, arta, 

literatura şi moştenirea de care suntem 

mândri, obiceiurile şi tradiţiile, împreună 

formează cultura noastră, toate devin parte 

din viaţa noastră de zi cu zi şi ne influenţează 

în multe feluri. Creația de secole a unui popor 

are și o funcție de catharsis, o dimensiune 

inițiatică care le permite oamenilor să devină 

conștienți de ei înșiși dincolo de chinurile lor 

interioare. Se pune astfel problema 

fundamentală a educației și a fortiori, a 

educației artistice şi culturale ca forță motrice 

din spatele dezvoltării durabile, pentru a 

înțelege mai bine lumea și pe ceilalți. 

Respectarea și susținerea expresiilor 

culturale contribuie la întărirea capitalului 

social al unei comunități Astăzi, civilizația 

digitală este în mișcare și nimeni nu o poate 

circumscrie în timp.  

Este necesară încurajarea educaţiei culturale, 

artistice, transmiterea cunoștințelor 

tradiționale, valorificarea cunoștințele locale 

care au rămas prea des uitate în peisajul 

artistic și artizanal actual, reactivându-le și, 

mai ales, adaptându-le la nevoile 

contemporane, promovarea dialogului 

intercultural cu sau fără instrumentul digital, 

care permite o abordare inovatoare a creației 

și artei, precum și a noilor tehnici artistice 

aflate deja la dispoziție, a moștenirii 

Umanității. 

Moștenirea culturală extinde posibilitățile de 

educație și de învățare pe tot parcursul vieții, 

încurajând în același timp o mai bună 

înțelegere a istoriei. Parte vitală a unei 

societăți vibrante, cultura este exprimată în 

modul în care ne spunem poveștile, 

sărbătorim, ne amintim trecutul, ne distram și 

ne imaginăm viitorul.  

Astăzi parcă avem tendinţa de a deveni 

civilizaţia cifrei, mai mult decât civilizaţia 

simbolurilor. Tendința generală, de 

globalizare, reprezintă un pericol serios 

pentru creativitatea individuală, artistică și 

culturală, care este totuși partea cea mai 

specifică a speciei noastre și pe care avem 

datoria să o protejăm.  Cultura este atât artă, 

expresie creativă, practică religioasă, modele 

rituale și marker al structurilor de guvernare 

și a moștenirii teritoriale, precum și far de 

identitate și descendență individuală și 

comunitară.  Cultură și valoare au sensuri 

multiple care se intersectează. Tendința 

generală, de globalizare, reprezintă un pericol 

serios pentru creativitatea individuală, 

artistică și culturală, care este totuși partea 

cea mai specifică a speciei noastre și pe care 

avem datoria să o protejăm. În bogata sa 

diversitate, cultura are o valoare intrinsecă 

atât pentru dezvoltare, cât și pentru coeziunea 

socială şi progres. 

Anca Cheaito 

https://journals-openedition-org.translate.goog/trema/640?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc#tocfrom1n1
https://journals-openedition-org.translate.goog/trema/640?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc#tocfrom1n1
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Doamnele Academiei Române 

Academia Română este un simbol al 

spiritualităţii, forum al consacrării, spaţiu al 

cercetării fundamentale. 

Ȋn 1925, cu 97 de ani în urmă, au fost alese 

membre onorifice ale Academiei Române 

scriitoarele Elena Văcărescu și Anne de 

Noailles, primele femei în acest înalt for 

științific român. 

Elena Văcărescu – prima femeie primită în 

Academia Română, s-a născut la București, 

la 3 octombrie 1864, şi este fiica diplomatului 

Ioan Văcărescu şi a Eufrosinei Fălcoianu, 

fiind înrudită cu neamuri nobiliare precum 

Cantacuzino şi Rosetti şi descendentă, pe 

linie paternă, din renumita familie a 

Văcăreştilor, Iancu Văcărescu fiind bunicul 

ei. Tatăl ei a fost unicul proprietar al moşiei 

de la Văcăreşti, unde a construit un conac. 

Aici, Elena a trăit cele mai frumoase 

momente din viața ei. Ȋn casa părintească a 

primit o educație aleasă, iar apoi a urmat 

cursurile Universităţii de la Sorbona. La 

Paris, a aprofundat filosofia, arta poetică și 

istoria şi a fost îndrumată de profesori şi poeţi 

francezi de prestigiu, cum ar fi Sully 

Prudhomme, Leconte de Lisle, Jose-Maria de 

Heredia, dascăli şi poeţi francezi de 

prestigiu.  În anul 1886 ea a publicat la 

Paris primul volum de versuri „Chants 

d’Aurore”, care a fost întâmpinat prin cronici 

favorabile ale criticii şi a fost recompensat cu 

un premiu special al Academiei Franceze. 

După absolvire a revenit în Bucureşti. Cu 

această ocazie între 1888 – 1891 s-a apropiat 

de Regina Elisabeta pe care o cunoaştem 

drept scriitoarea Carmen Sylva în literatură. 

Regina a observat talentul tinerei, iar asta i-a 

oferit o ascensiune rapidă în literatură. În anul 

1889 publică „Rapsodul Dâmboviţei”, o 

culegere de cântece populare, apărută mai 

întâi în limba germană şi tradusă chiar de 

regină, apoi publicată în franceză, engleză şi 
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italiană. Este momentul în care compoziţiile 

sale dezvăluie o personalitate artistică 

rafinată, aplecată către momentele marcante 

ale existenţei ţăranului român. În 1891 Elena 

Văcărescu se află în  exil, în Italia, și după un 

scurt popas în România, în 1895 se stabilește 

definitiv în Franța, unde se distinge în viața 

literară pe mai multe planuri.  A tradus în 

limba franceză din poeziile lui Eminescu, 

Blaga, Goga, Topârceanu, Minulescu, Vinea. 

În perioada Primului Război Mondial, Elena 

Văcărescu a militat pentru realizarea Marii 

Uniri din 1918. Începând din anul 1919 este 

numită de către regele României secretar 

general al Asociației Române pe 

lângă Societatea Națiunilor pentru o perioadă 

de douăzeci de ani.  A ţinut conferinţe în 

Belgia, Cehia, Elveţia, Franţa, Italia, Olanda, 

Polonia, Spania şi s-a dedicat acţiunilor 

diplomatice şi misiunilor culturale în calitate 

de secretar general. Ea a fost şi ataşat de presă 

pe lângă Legaţia României la Paris.   

Această minunată doamnă a fost preşedintele 

de onoare al Academei Feminine de Litere 

din Paris şi iniţiatoare a Premiului Femina 

pentru roman. Ca urmare, în anul 1925, Elena 

Văcărescu devine membru de onoare 

al Academiei Române, ea fiind prima femeie 

din România care a beneficiat de acest titlu. 

Laureată de două ori a Academiei Franceze, 

Elena Văcărescu a fost decorată, în 1927 şi cu 

Legiunea de Onoare în grad de Cavaler, iar în 

1933 cu Ordinul”Coroana României” 

S-a numărat în 1930 printre membrii 

fondatori ai Comitetului Internaţional pentru 

Difuzarea Artelor şi Literelor prin 

Cinematograf. Elena Văcărescu s-a stins din 

viață la 17 februarie 1947, la Paris, unde a și 

fost înmormântată. În anul 1959 rămăşiţele ei 

pământeşti au fost aduse din Franţa şi 

înhumate la Cimitirul Bellu din București, 

alături de cele ale iluştrilor săi strămoşi din 

familia Văcăreștilor. Ea a lăsat drept 

moștenire Academiei Române, prin 

testament, majoritatea averii familiei. 

 

 

„Cea mai poetică dintre contese și cea mai 

contesă dintre poete” - Anna de Noailles 

(numele de fată Ana Elisabeta Brâncoveanu) 

s-a născut la 15 noiembrie 1876 la Paris. A 

fost o scriitoare și o poetă franceză de origine 

română, secolului al XX-lea. A fost căsătorită 

cu contele Mathieu de Noailles, devenind 

astfel membră a uneia dintre cele mai 

proeminente familii ale nobilimii franceze 

vechi. Debutul său poetic s-a produs în 

1899, iar în 1901 a publicat un volum 

antologic, „Le Cœur innombrable” care a 

avut un succes remarcabil. A fost aleasă 

imediat membră a prestigioasei Academii a  

https://ro.wikipedia.org/wiki/1895
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Limbii și Literaturii Franceze.   În anul 

următor, ea a devenit primul membru de sex 

feminin al Academiei Roiale Belgiene de 

Limbă Franceză și Literatură. Pe 11 ianuarie 

1931, Anna de Noailles a fost prima femeie 

care a primit înaltul grad de Comandor al 

Legiunii de Onoare.  

„Când contesa este aici, pur și simplu încetezi 

să exiști”, îi mărturisea una din prietenele ei 

lui Anatole France. În salonul ei literar, din 

Avenue Hoche se regăseau adesea unii dintre 

cei mai remarcați scriitori ai Parisului 

secolului XX. Pierre Loti, André Gide, Paul 

Valéry, Jean Cocteau, François Mauriac, 

fraţii Daudet se numărau printre invitaţii 

Annei de Noailles. Succesul contesei poet a 

fost remarcat și de societatea literară din 

România. La insistențele lui Nicolae Iorga, 

Anna de Noailles devine membru de onoare 

al Academiei Române.   

„Doamna Anna de Noailles, născută 

Brâncoveanu, din sânul Bibeştilor, este 

considerată astăzi o mare poetă a Franţei. 

Criticii recunosc în scrisul ei spiritul rasei 

noastre”, a fost motivaţia lui Iorga pentru 

introducerea Annei în rândurile membrilor 

Academiei. La data de 25 iunie 1925 Anna de 

Noailles devine prima femeie admisă în 

Academia Română, ca membru de onoare. 

Poeta s-a stins din viață în anul 1933, la Paris. 

 

Regina Elisabeta a României (1843 -1916) 

Regina Elisabeta a fost mereu pasionată de 

arte și de poezie. Debutul literar s-a produs 

prin traducerea în limba germană a „Poeziilor 

populare româneşti“, poezii tipărite de Vasile 

Alecsandri în culegerea sa de folclor 

românesc. Apoi a continuat să publice 

traduceri din literatura română 

contemporană, sub numele de E. Wedi, o 

anagramă a numelui său. De la jumătatea 
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anului 1879 şi până în primăvara anului 1880, 

a scris trei poeme de peste două sute de 

pagini: „Sapho“, „Hammerstein“ şi 

„Furtuni“. Aceste scrieri ale reginei au fost 

semnate cu pseudonimul Carmen Sylva, 

poate pentru a delimita clar poeta de 

regină.  Pasiunea pentru scris a determinat-o 

pe regină să continue să creeze, astfel încât 

numai în anul 1882 a publicat şase volume 

dintre cele mai diverse – poezii, poveşti, 

traduceri, culminând cu o carte de aforisme: 

Cugetările unei regine. Cele două sute de 

pagini au fost scrise direct în franceză şi 

publicate de Editura Calmann Levy. Volumul 

a avut un succes răsunător peste hotare – în 

1883, Frederic Mistral (poet francez, laureat 

al Premiului Nobel pentru Literatură în 1904) 

şi şcoala sa literară provensală au onorat-o cu 

o diplomă de „Maître es Jeux” al Academiei 

de Arte Florale, cea mai veche academie 

literară din Europa.  O colaborare de suflet a 

reginei a fost cea cu Mihai Eminescu, cei doi 

publicând o dramă lirică, numită, 

sentimental, „Vârful cu dor”.  

Artiștii pe care îi admira, oameni care i-au 

fost aproape de suflet, i-au fost și izvor de 

inspirație. Astfel, ea scrie „Printre veacuri” 

(1885), operă dedicată prietenului Vasile 

Alecsandri, iar în 1904 publică „În luncă. 

Idila românească”, povestire dedicată 

„copilului de suflet” George Enescu, ilustrată 

cu două planşe după picturi ale lui Nicolae 

Grigorescu. Patroană a artelor, fondatoare a 

unor instituții caritabile, poetă, eseistă și 

scriitoare, Regina Elisabeta a devenit 

membră de onoare a Academiei Române ȋn 

1881 (potrivit www.acad.ro.) A fost distinsă 

de Academia Franceză cu premiul "Botta" în 

1888, pentru volumul de versuri "Cugetările 

unei Regine". 

 

Regina Maria (Marie Alexandra Victoria 

de Saxa-Coburg-Gotha) (1875 - 1938), a 

doua regină a României, soţia 

regelui Ferdinand I, scriitoare. 

Regina Maria a căutat prin intermediul 

mecenatului cultural să continue tradiţia 

începută de regina Elisabeta, sprijinind tinerii 

talentaţi sau diverse personalităţi consacrate, 

aflate ele însele în deficit financiar.  

A construit Palatul de la Balcic şi o cochetă 

biserică bizantină, Stella Maris, care i-a 

adăpostit până la retrocedarea Cadrilaterului 

inima. Cea mai cunoscută dintre scrierile 

sale, Povestea vieţii mele (1934), 

înregistrează cu minuţiozitate traiectoria sa 

autobiografică. Dintre celelalte producţii 

literare se pot menţiona: Cartea de basme a 

Reginei Maria (1923), Înainte şi după 

război (1925), Stella Maris (1933).  

https://acad.ro/
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1875
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1938
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Ferdinand_I
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Din 1 mai 1915 a devenit membru de onoare 

al Academiei Române. Admirată în epocă, 

prezentă în paginile cotidianelor, Regina 

Maria s-a folosit de propria-i carismă în 

vederea slujirii intereselor naţionale ale 

poporului său. 

Regina Maria a României a fost o 

personalitate de excepţie a istoriei naţionale. 

Calităţile ei remarcabile, naturaleţea ei 

impresionantă, au transformat-o repede într-

o figură publică de primă mărime, cucerindu-

i pe români. Era inteligentă, frumoasă, plină 

de curaj şi de hotărâre, împlicându-se în viaţa 

culturală românească şi în multe proiecte 

sociale. Ȋn anul 1915 a devenit membru de 

onoare al Academiei Române.  

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.  Regina Maria a rămas una 

dintre cele mai importante personalităţi ale 

istoriei româneşti, prin exemplaritatea 

destinului ei, prin felul în care a întruchipat 

un adevărat mit feminin. 

Raluca Ripan (27 iun. 1894 - 5 dec. 1975) a 

devenit, în 1948, prima femeie aleasă 

membru titular al Academiei Române. 

Meritul său principal constă în înființarea 

Institutului de Chimie (1951) pe trei secții: 

chimie anorganică, chimie organică și chimie 

fizică. În 1922 a obținut titlul de doctor în 

chimie la Universitatea din Cluj, cu teza 

”Aminele duble corespunzând sulfaților 

dubli din seria magneziană”, fiind prima 

femeie din România doctor în științe chimice. 

În 1930 și-a luat docența în chimie analitică. 

Munca sa în domeniul cercetării chimiei a 

fost recunoscută prin distincții speciale: 

membru de onoare al Societății de Chimie 

Industrială din Franța, precum și membru al 

Societății Germane de Chimie. Raluca Ripan 

și colectivele îndrumate și coordonate de ea 

au primit o serie de certificate de autor și 

titluri de inventator. 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1_mai
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1915
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Dr. Ana Aslan, este unul dintre pionierii 

gerontologiei medicale mondiale. S-a născut 

la 1 ianuarie 1897, la Brăila. A urmat între 

1915-1922, cursurile Facultăţii de Medicină 

din Bucureşti. În 1924 şi-a susţinut teza de 

doctorat cu tema ''Cercetări asupra inervaţiei 

vasomotorii'', conform Dicţionarului 

''Membrii Academiei Române'' (Editura 

Enciclopedică/Editura Academiei Române, 

Bucureşti, 2003). Ana Aslan a adus faimă 

României prin rezultatele cercetărilor sale 

privind procesul de îmbătrânire, prin 

celebrele produse ''Gerovital H3'' şi 

''Aslavital'', precum şi prin crearea 

Institutului de Geriatrie (1952). A fost medic 

intern la spitale din Bucureşti, în perioada 

1922-1925, apoi medic cardiolog la Spitalul 

C.F.R. (1931-1943), şef de lucrări la Clinica 

Medicală a Facultăţii de Medicină din 

Bucureşti (1940-1946), medic şi şef de secţie 

la Clinica Universitară a Spitalului 

''Filantropia'' din Bucureşti (1943-1947). 

În timpul Primului Război Mondial, 

mobilizată ca studentă la Iași, a îngrijit 

bolnavi în spitalele militare, la Secția de boli 

contagioase și apoi în Secția de chirurgie, 

unde lucrează cu Toma Ionescu, 

întemeietorul școlii de chirurgie din 

România. În 1919 se întoarce în București, 

unde are privilegiul de a lucra cu prof. 

Gheorghe Marinescu, fondatorul școlii 

românești de neurologie. La examenul pentru 

postul de medic intern ocupă primul loc din 

lista cu 32 de concurenți. După absolvirea 

facultății, în 1922, este numită preparator la 

Clinica II din București, condusă de Daniel 

Danielopolu. Profesor titular de medicină 

internă la Facultatea de Medicină din 

Timişoara (1945-1949), Ana Aslan devine 

apoi şef al Secţiei de Fiziologie la Institutul 

de Endocrinologie din Bucureşti (1949-

1958), iar din 1952 până în 1988 a fost 

director al Institutului de Geriatrie, devenit, 

în 1974, Institutul Naţional de Gerontologie 

şi Geriatrie. Începând din 1992 acesta se 

numeşte Institutul Naţional de Gerontologie 

şi Geriatrie "Ana Aslan".  

"Fondat în 1952, Institutul Naţional de 

Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" este 

primul institut din lume dedicat creării 

premiselor unei longevităţi active prin 

protejarea, menţinerea şi îmbunătăţirea 

sănătăţii pacienţilor vârstnici", indică site-ul 

Institutului, https://ana-aslan.ro. 

A efectuat în colaborare cu specialiştii din 

institut cercetări complexe în legătură cu 

procesul de îmbătrânire atât la nivel sistemic, 

adică al întregului organism, din punct de 

vedere funcţional, organic, tisular, celular, 

cât şi la nivel subcelular, abordând procesele 

biochimice şi fizice care au loc în celula vie, 

obţinând date interesante cu privire la 

modificările intervenite în ce priveşte 

cantitatea şi starea funcţională a acizilor 

nucleici în raport cu vârsta. 

La 1 martie 1974 Ana Aslan a devenit 

membru titular al Academiei Române. Ana 

Aslan s-a stins din viaţă la 20 mai 1988, la 

vârsta de 91 ani, la Bucureşti. 

 

Corina Dumitrescu    

https://ana-aslan.ro/
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Alice Voinescu - prima femeie 

doctor în filozofie din România. 

Cine își amintește numele femeii care a 

inspirat-o pe Simone de Beauvoir în dorința 

ei de a studia filosofia într-o perioadă în care 

această activitate era încă rezervată 

bărbaților? Termenul de pionier este înțeles 

ca desemnând aceste femei care, datorită 

diplomelor și realizărilor academice, intră în 

cercurile profesionale masculine și contravin 

normelor sociale ale vremii lor, în timp ce 

„fără model anterior feminin cu care să te 

identifici. Una dintre particularitățile 

disciplinei în această perioadă este acela de a 

rezista intrării femeilor și de a asocia 

„masculinitatea și puterea teoretică  

Alice Voinescu a fost o personalitate de prim 

rang a culturii române, cu performanţe greu 

de egalat: o licenţă cu Titu Maiorescu, studii 

de filozofie la Marburg, un doctorat în 

filozofie la Sorbona, în 1913, cu o teză despre 

Kant şi Școala de la Marburg, catedra de artă 

dramatică în cadrul conservatorului din 

Bucureşti – pentru a enumera numai câteva 

din succesele care-i ȋncununează destinul 

cultural. 

Povestea lui Alice Voinescu începe în data de 

10 februarie 1885, atunci când s-a născut la 

Drobeta-Turnu Severin. Tatăl ei a fost Sterie 

Steriadi, un avocat de renume din Turnu 

Severin care a obținut un doctorat la Paris. De 

tânără, Alice a dat semne de o inteligență 

uluitoare. La doar 6 ani știa deja să citească 

atât în limba română cât și în germană și 

franceză. Studiile superioare le-a finalizat la 

Facultatea de Litere și Filozofie. 

Conducătorul ei de licență a fost chiar Titu 

Maiorescu. Impresionat de inteligența lui 

Alice, Titu Maiorescu i-a convins pe părinții 

ei să o lase să plece să studieze în Germania 

și Franța. Acolo, românca urma să se 

pregatească pentru doctorat. Într-un final, 

după mulți ani de studiu, în anul 1913 și-a 

susținut lucrarea de doctorat la Sorbona, cea 

mai prestigioasă universitate din Paris. 

Astfel, românca a devenit prima femeie din 

România cu un titlu de doctor în filozofie. 

Alice a preferat să se întoarcă în țara sa natală 

În urma acestei reușite, un număr mare de 

universități de renume, atât din Europa cât și 

din S.U.A., i-au oferit lui Alice Voinescu 
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poziția de profesor de filizofie. Aceasta le-a 

refuzat, însă, preferând să se întoarcă în țara 

sa natală, România. Aici s-a lovit de primul 

zid din cariera sa. Posturile de profesor 

universitar de filozofie din România erau 

rezervate exclusiv bărbaților. Astfel Alice a 

fost nevoită să își schimbe domeniul și să se 

concentreze pe estetică și istoria teatrului, 

devenind profesor titular la Conservatorul de 

Artă Dramatică din București. În acest timp a 

scris despre cei mai mari dramaturgi din 

vremea respectivă (Franz Wedekind, Luigi 

Pirandello, George Bernard Shaw și Jean 

Claudel). Pe lângă asta a mai suținut și 

diferite conferințe și emisiuni radiofonice 

despre teatru. A stat 19 luni la închisoare ca 

mai apoi să fie exilată 

Povestea ei avea să ia o întorsătură tristă în 

anul 1948 atunci când comuniștii l-au făcut 

pe regele Mihai să părăsească tronul pentru a 

prelua puterea. Alice a fost acuzată de faptul 

că îl susținea pe regele Mihai și că era 

împotriva regimului comunist. Din această 

cauza a fost inițial pensionată cu forța iar în 

anul 1951 a fost trimisă la închisoare.  

A petrecut 19 luni după gratiile închisorilor 

Ghencea și Jilava, ca mai apoi să fie exilată 

în satul Costești din județul Iași. În Costești, 

Alice locuia într-o casă derăpănată unde 

toamna și iarna erau un chin. Pe lângă asta, 

românca nu avea voie să interacționeze cu alți 

oameni. Îi era interzisă până și participarea la 

slujba de duminică de la biserică. 

Lucrurile aveau să ia sfârșit atunci când 

prietenii ei Petru Groza, Mihail Jora și Tudor 

Vianu au convins conducerea partidului să o 

aducă înapoi în București și să îi ofere o 

pensie mică pentru a putea supraviețuii. 

Astfel, în anul 1954, Alice s-a întors în 

Capitală unde a fost nevoită să traducă texte 

din limba germană și limba engleză, ca să se 

întrețină. 

Alice Voinescu s-a stins din viață pe data de 

4 iunie, 1961. În onoarea ei, criticul Dan 

Grigorescu a publicat în anii ’80 o serie de 

volume despre estetica și istoria teatrului 

semnate de Alice Voiculescu. De asemenea, 

în anul 1989 a fost publicat “Jurnalul”, cartea 

la care Alice a început să lucreze deja din 

anul 1929, la sugestia scriitorului francez 

Roger Martin du Gard. Această carte este 

considerată o lucrare cu o valoare literară și 

documentară excepțională de către criticii 

contemporani. 

 

  

Lucian Toma  
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Descoperiţi istoria unui celebru hotel al Bucureştiului 

Lido by Phoenicia 

 

Să stai într-un hotel istoric este ca și cum ai dormi într-un muzeu în care obiectele de epocă fac 

parte din viața noastră de zi cu zi. Din pragul ușii, te simți ca într-un film! La colţul unui hol sau 

ȋn pragul unei uşi, a unei săli, aproape ți se pare că vezi o celebritate sau un actor de film.  Departe 

de a fi prăfuite, hotelurile istorice știu să-și îmbine trecutul glorios cu cele mai moderne 

infrastructuri și servicii. Astăzi hotelurile ȋncărcate de istorie au tot mai mult succes. 

Elegant, confortabil, liniștit și somptuos, fiecare hotel istoric încă reflectă epoca în care a fost 

construit și menține astfel o atmosferă proprie. Fie că vrei să redescoperi o atmosferă de romantism 

sau să experimentezi splendoarea secolului trecut, un sejur într-un astfel de hotel devine o 

adevărată experiență. Ele nu sunt vestigiile stigmatizate ale unei epoci apuse. Dimpotrivă, ele sunt 

considerate ca medii de memorie, legătura dintre memorie și oraș, țesută de cei care l-au locuit și 

reelaborată de relațiile dintre indivizi și grupuri. 

Spațială, socială și corporală, memoria este întruchipată și regenerată în locuri, materiale sau 

simbolice, care au sens și construiesc o memorie colectivă sau chiar o cultură. Dar departe de a fi 

univocă și consensuală, memoria este plurală și inegal exprimată. Purtat de grupuri care nu au 

aceeași consistență sau aceeași putere de exprimare, este o funcție a puterii. Orașul și spațiile sale 

își pierd substanța fără trecutul lor și fără urmele celor care le-au locuit, manifestare parțială a 
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trecerii indivizilor și grupurilor. Locurile 

permit ceea ce poate pune amprentă. Să nu 

uităm, hotelul este și un cadru social care 

condiţionează expresia memoriei. Forma lui 

este heterodoxă, provine din familie, din 

comunitate, din cartier, din simpla 

colectivitate a întâmplării. Are o funcție de 

tranziție, și este plasat într-un anumit regim 

de interacțiuni, alcătuit din apropiere și 

distanță. Autenticitatea istorică a acestor 

hoteluri și importanța arhitecturală sunt 

recunoscute de experți care cer mereu ca 

lucrările de renovare și întreținere să respecte 

conservarea monumentelor istorice. Toate 

sunt fidele tradiției hoteliere româneşti, 

renumite de ani de zile pentru farmecul și 

ospitalitatea sa. Chiar și astăzi, directorii și 

proprietarii acestor stabilimente legendare 

continuă să scrie cele mai frumoase pagini 

din industria hotelieră românească. 

Bulevardul Magheru este una din cele mai 

circulate artere din București fiind, în 

perioada interbelică, unic în întreaga Europa 

datorită modernității sale. Bulevardul a fost 

construit la început de secol XX, fiindu-i dat 

numele generalului Gheorghe Magheru şi 

leagă Piața Romană de Piața Universității. 

Aici se află Lido, unul dintre cele mai vechi 

hoteluri din capitală. Când ȋi păşeşti pragul, o 

atmosferă de liniște domnește peste tot. Apoi, 

eficiența, farmecul și primirea călduroasă a 

întregului personal al hotelului ȋţi face 

șederea de neuitat. Un hotel central din 

București precum Hotelul Lido este un punct 

de plecare în explorarea orașului, dar și o 

destinație în sine. Cu o vechime de aproape 

un secol, clădirea hotelului are o istorie 

bogată și multe povești de spus, fiind o 

clădire emblematică a României interbelice. 

Proiectat de arhitectul Ernest Doneaud şi 

construit la ȋnceputul anilor 1930 de medicul 

Constantin Angelescu ȋn inima Capitalei, 

https://www.hotelcismigiu.ro/noutati/articole/hotel-central-bucuresti
https://www.hotelcismigiu.ro/noutati/articole/hotel-central-bucuresti
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acest hotel de lux a pus la dispoziţia oaspeţilor 

săi mai mult de 100 de camere, o grădină, o 

piscină şi un restaurant. Principala atracţie 

pentru protipendada bucureşteană şi turişti 

era ȋnsă celebra sa piscină cu valuri artificiale 

din curtea interioară, prima de acest gen din 

ţară şi a doua din Europa. Cu o suprafaţă de 

500 de metri pătraţi, placată cu gresie albă şi 

albastră, iluminată cu reflectoare, a fost un 

mare punct de atracţie pentru bucureşteni dar 

şi pentru turiştii acelei epoci.  Lido a rămas 

adânc înrădăcinat în memoria orașului prin 

magia, eleganța și atracția pe care o 

reprezenta, acesta a fost profund iubit de 

oameni importanți ai epocii, fiind menționat 

în câteva opere literare drept locul feeric în 

care poţi petrece cele mai minunate clipe. 

Palatul „Lido” cum era numit la ȋnceput, cu 

piscina lui art-deco însemna pentru 

Bucureștiul interbelic simbolul suprem al 

vieții mondene, moderne, o viață în ton cu 

moda occidentală. Aici aveau loc competiții 

de înot și de sărituri, concerte de jazz 

permanente, dineuri, ceaiuri dansante, 

“îmbăieri de seară”, dans. Bărbaţii şi femeile 

intrau pe rând în piscină, nu se amestecau în 

apă. Se bucurau de valurile artificiale, dar 

după program fix, cu gong.  

Între ora 10h.00 și 12h.00 înotau doamnele, 

apoi veneau domnii. „La ora 12 fix suna 

gongul. În rândurile cucoanelor se producea 

un fel de panică: ”Vin bărbații!”, ne arătă 

revista „Realitatea Ilustrată”. „Pe terasa 

clădirii s-a amenajat un solar pentru degajarea 

ștrandului, care, de la ora șase seara, se 

transformă în restaurant pentru 700 de locuri. 

De la ora șase seara, ștrandul și terasa 

funcționează ca terasă și restaurant, au fost 

amenajate un podium pentru muzică și un 

parchet de dans. Bazinul prevăzut cu 

declanșarea perioadică a valurilor și cu 

iluminat cu reflectoare creează o ambianță 
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răcoroasă și plăcută, foarte apreciată în zilele 

calde de vara”, transmitea Revista Arhitectura, 

1958. Ȋn 1929 tânăra scriitoare Cella Serghi îl 

întâlnește pentru prima data pe scriitorul Camil 

Petrescu la ștrandul Kiseleff. Întâmplător cei 

doi se revăd după un an, tot la ștrand, de data 

aceasta la Piscina Lido care tocmai se 

deschisese în vara acelui an și era unul dintre 

cele mai mondene locuri din București. Piscina 

Lido este amintită de Cella Serghi ȋn romanul 

său "Pânza de păianjen" din 1946. 

Conform unui articol publicat în revista 

”Arhitectura” din anul 1958, cu ocazia 

reamenajării complexului, ”bazinul avea o 

suprafață de 500 mp și era căptușit cu gresie 

albastră și albă. Mașina pentru produs valuri, cât 

și toate instalațiile bazinului, au fost 

recondiționate și îmbunătățite. (...) Fundalul 

ștrandului a fost amenajat pentru proiecție prin 

instalarea unui ecran rulant; camera 

operatorului funcționează la etajul I al 

hotelului”. Ziarele vremii scriau despre 

înzestrarea hotelului ”cu cele mai perfecționate 

aparate de gimnastică și masaje electrice”.  

Numele de „Lido“ îşi are rădăcinile în Italia şi 

vine de la staţiunea Lido di Venezia1, situată pe 

o plajă din zona Lagunei Veneţiei, unde au 

început moda băilor de soare, undeva prin 

secolul al XIX-lea. După marea deschidere din 

august 1930, numele ”Lido” ȋn Bucureşti era 

prezent peste tot, admirația pentru acest loc a 

înflorit numaidecât prin prisma serviciilor 

minunate, a mâncărurilor apetisante și mai ales 

a piscinei și muzicii de jazz care răsuna până 

dimineața. Într-un pasaj din ”Realitatea 

Ilustrată” regăsim glasul puternic al impactului 

pe care hotelul l-a avut în societate: „Deși 

deschis numai de câteva zile, grandiosul Bazin 

cu valuri maritime a găsit cea mai entuziastă 

primire din partea publicului bucureștean și a 

străinilor veniți prin Capitală. Sforțările făcute 



 

18 
 

ORIENT  ROMANESC 

de organizatori de a înzestra metropola României 

cu un institut de mare utilitate și un monument de 

o reală frumusețe arhitectonică au fost 

recompensate prin entuziasmul pe care publicul îl 

arată”. 

Deshis oficial pe 28 iunie 1930, Palatul Lido           

(devenit apoi Hotelul Lido) a fost reprezentativ 

pentru stilul de viaţă al acelei epoci "nebune". 

Miss Austria, Miss Serbia, Miss Turcia sau Miss 

Bucureşti erau invitate să "ȋnfrunte" valurile 

piscinei ȋn ȋndrăzneţele costume de baie Jantzen. 

Aici era locul de ȋntâlnire al celebrităţilor locale, 

al membrilor familiei regale şi al personalităţilor, 

precum şi al turiştilor de seamă.  

Pentru bucureștenii interbelici, bazinul cu valuri 

artificiale reprezenta inovația supremă. În această 

renumită piscină a învățat Regele Mihai să înoate 

la vârsta de 11 ani, doamnele apăreau în costume 

de baie pentru prima dată în istorie şi două 

orchestre de jazz venite din Budapesta 

(Bachman și cea a lui Johnny Morris și Elly 

Roman) erau prezente cu program artistic pe plaja 

de lângă grădina hotelului Lido. Au fost vremuri 

extraordinare, o epocă de aur pentru Bucureşti. 

”Dată fiind afluența din fiecare zi, publicul e rugat 

să-ți reție mese din vreme la Bazinul Lido cu 

valuri maritime”, anunța la acea vreme, revista 

Realitatea Ilustrată. 

Bucureștenii trăiau din plin perioada estivală. La 

Bazinul cu valuri maritime, Mircea Botez cânta 

hitul verii, piesa de „jazz-tango”, “Eri la Lido, pe 

terasă”.  

Era o lume multi-culturală, veselă, chic, deschisă 

către tot ce este nou în Europa. Se 

țineau “concursuri de înot îmbrăcat cu desbrăcarea 

în apă”, “concursuri de pijamale de plaje”, un juriu 

special ales hotăra cine poartă “cea mai elegantă 

pijama de plaje” din București sau cine va câștiga 

titlul de “Miss Ștrand Lido”. Competiție cu premii, 

care însumau 40.000 de lei.  

https://medium.com/romania-corruption-watch/the-lido-hotel-how-alexander-adamescu-ruined-one-of-the-first-hotels-in-bucharest-fccd31d6c10d
https://medium.com/romania-corruption-watch/the-lido-hotel-how-alexander-adamescu-ruined-one-of-the-first-hotels-in-bucharest-fccd31d6c10d
https://medium.com/romania-corruption-watch/the-lido-hotel-how-alexander-adamescu-ruined-one-of-the-first-hotels-in-bucharest-fccd31d6c10d
https://b365.ro/a-crapat-piscina-cu-valuri-in-care-inota-regele-mihai-e-in-centrul-bucurestiului-si-a-fost-prima-piscina-din-micul-paris-si-din-romania-427991/
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Seara concursurile continuau: watter-pollo, 

puching-ball, sărituri acrobatice, înot, toate 

făcând admirația miilor de vizitatori ai bazinului 

Lido. Erau vremurile în care bucureștenii se 

bucurau la nebunie de anii de după primul război 

mondial, de efervescență economică.  

De-a lungul timpului, hotelul a trecut prin multe 

reamenajări și reconsolidări, pentru a păstra 

standardele și prestanța la care s-a ridicat.  

Acesta a devenit după revoluție ”un hotel 

modern într-o clădire istorică ce reconstituie 

atmosfera vechiului București”. Lido face parte 

astăzi din binecunoscutul lanţ hotelier Phoenicia 

Hotels. Ȋnchis timp de aproape un deceniu, 

hotelul a trecut printr-un proces de renovare ȋn 

urma căruia a fost clasificat la patru stele şi 

denumit Lido by Phoenicia, ȋntâmpinându-şi 

astăzi oaspeţii cu 115 camere, dintre care 17 

apartamente. Au fost păstrate şi recondiţionate 

unele elemente originale ale clădirii, cum ar fi 

tavanul, tocurile şi elementele de artă din 

camere, coridoarele şi liftul instalat ȋn urmă cu 

mai bine de 80 de ani.  

Lido by Phoenicia oferă astăzi oaspeților săi confort, 

intimitate și relaxare, într-o locație de lux, înconjurați de 

rafinament și eleganță, în care bunul gust și armonia sunt 

la ele acasă. 

Proiectul Palatului Lido ȋi aparţine arhitectului Ernest 

Doneaud, născut ȋn Bucureşti din părinţi francezi şi a 

urmat studiile la Paris. Tânărul a obținut cetățenia română 

după ce s-a întors de la studiile pariziene. A urmat o 

carieră profesională de succes în București, Ploiești, 

Călimănești, Govora, Iași. Clădirea Hotelului Lido este 

reprezentativă pentru a doua perioadă a carierei 

sale, ȋmbinând modernismul cu elemente Art Deco2. 
Identificat cu luxul și eleganța, stilul Art Deco și-a pus 

amprenta asupra fiecărui obiect din hotel. Iniţial a fost 

proiectat de Doneaud, apoi proprietarul a făcut câteva 

modificări care nu erau prevăzute ȋn schiţele arhitectului 

precum piscina şi extinderile de pe strada adiacentă. În 

cele din urmă faima complexului s-a datorat piscinei cu 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
http://www.e-architecture.ro/fisa.php?id=593
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valuri și vieții la modă duse de cei care frecventau 

locul. Pe lângă activitatea sa de arhitect, am dori să 

menţionăm eforturile arhitectului Doneaud în cadrul 

Serviciului de Urbanism al Capitalei României.  

A fost unul dintre arhitecții care au avut o contribuție 

semnificativă la urbanizarea Bucureștiului. În primul 

rând, a fost membru în comitetul de urbanism, apoi a 

intrat în Comitetul de Serviciu Tehnic din cadrul 

Ministerului Lucrărilor Publice.  

Prin urmare, lucrările sale, atât publice, cât și private, 

i-au câștigat un loc binemeritat în istoria arhitecturii 

românești. Ernest Doneaud s-a retras din viața publică 

ca arhitect la mijlocul anilor 1940 și a murit în 1959. 

Bazinul de la Lido a fost proiectat de un mare architect maghiar, Sebestyén 

(Spitzer) Artúr, (Pesta,1868-Budapesta,1945) părintele arhitecturii Art-

Nouveau din Budapesta. El a făcut prima piscină cu valuri artificiale din 

lume, în orașul de pe malul Dunării, în anul 1927. Și tot el a realizat, trei 

ani mai târziu, la București, piscina "cu valuri maritime", senzația 

bucureștenilor din interbelic. Piscina de la Lido, a fost simbolul unei 

capitale europeene, cosmopolită, deschisă modernității. 

     Dr. Constantin I. Angelescu (1869 -1948)  

politician, medic chirurg și profesor universitar 

român, reformator al școlii românești în perioada 

interbelică. A fost membru de onoare al 

Academiei Române. A făcut studiile la Paris apoi 

a revenit ȋn ţară.  

La Bucureşti a fost numit chirurg, mai întâi la 

Spitalul Brâncovenesc (clădirea nu mai există în 

prezent), apoi la Spitalul Filantropia. 

Considerându-se chemat să joace un rol 

important şi în viaţa publică, s-a înscris în 1901 

în Partidul Naţional Liberal.  

Căsătoria cu Virginia Monteoru l-a făcut stăpân 

peste numeroase proprietăţi din judeţul Buzău, 

dar şi din Bucureşti.   

Din 1901 până la sfârșitul perioadei interbelice, a 

fost deputat sau senator în toate legislaturile; din 

ianuarie 1914 a fost membru al guvernului în 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1869
https://ro.wikipedia.org/wiki/1948
https://ro.wikipedia.org/wiki/Politician
https://ro.wikipedia.org/wiki/Medic
https://ro.wikipedia.org/wiki/1901
https://ro.wikipedia.org/wiki/Deputat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Senator
https://ro.wikipedia.org/wiki/1914
https://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Rom%C3%A2niei
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repetate rânduri; între 1922-1928 și 1933-1937 a 

fost ministrul instrucțiunii publice. Între 30 

decembrie 1933 și 3 ianuarie 1934 a fost primul 

ministru interimar al României. A fost cel 

dintâi ministru plenipotențiar al României 

la Washington, începând cu ianuarie 1918. 

Doctorul Angelescu, a fost mai mult de un 

deceniu ministru al Instrucțiunii Publice în 

guvernele Brătianu și Duca și a avut un rol 

esențial în dezvoltarea învățământului românesc. 

Sub deviza „Școală cât mai multă! Școală cât mai 

bună! Școală cât mai românească!”, credea că 

învățământul trebuie să fie obligatoriu și gratuit, 

el fiind cel care a impus în 1925 examenul de 

bacalaureat. Tot el a fost cel care a susținut ideea 

că învățământul trebuie să se supună cerințelor 

societății și să fie strâns legat de condițiile reale 

din perioada aceea. S-a implicat activ în 

construirea și renovarea școlilor, în modernizarea 

profundă a sistemului de învățământ dar și în 

perfecționarea cadrelor didactice. 

După cel de al doilea război mondial a prezidat Asociația de 

prietenie Româno-Americană. 

Dr. Constantin Angelescu a fost vreme de 24 ani 

președintele Ateneului Român (1923-1947), iar între 1941-1947 a 

fost președinte al Ligii culturale. La 24 mai 1934 a fost ales 

membru de onoare al Academiei Române. A fost membru fondator 

al Academiei de Științe din România. În septembrie 1948 a decedat 

la spitalul francez Vincent de Paul din București. Familia sa a 

înființat o fundație numită Școala Românească Constantin 

Angelescu. 

Doctorul Angelescu a fost şi un colecţionar neobosit, trebuind să-l 

înfrunte pe un alt colecţionar al vremii, Nicolae Iorga. Pentru cei 

doi, anticariatele Bucureştiului formau un adevărat câmp de 

vânătoare, fiecare urmărind să pună mâna pe prada cea mai ispi-

titoare. Într-un pasaj din "Bucureştii de altădată", istoricul George 

Potra i-a făcut un mic portret: "Dr. C. Angelescu umbla mai mult 

după cărţi de artă, cărţi medicale rare, din secolele trecute, călători 

străini ce ne-au vizitat ţara - şi albume cu gravuri negre sau colorate 

referitoare la Bucureşti şi la Principate. Adesea se interesa şi de 

tablouri mai bune, străine sau româneşti, care se întâmpla să fie 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1922
https://ro.wikipedia.org/wiki/1928
https://ro.wikipedia.org/wiki/1933
https://ro.wikipedia.org/wiki/1937
https://ro.wikipedia.org/wiki/30_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/30_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1933
https://ro.wikipedia.org/wiki/3_ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1934
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministru_plenipoten%C8%9Biar&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Washington
https://ro.wikipedia.org/wiki/1918
https://ro.wikipedia.org/wiki/Al_doilea_r%C4%83zboi_mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ateneul_Rom%C3%A2n
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_de_%C8%98tiin%C8%9Be_din_Rom%C3%A2nia
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aduse odată cu cărţile, sau mai târziu, la cererea lui. La tocmeală, însă, era mai cârcotaş, oferea 

preţuri foarte mici şi se tocmea mult până cumpăra ceva, bombănind totdeauna la plecare şi 

spunând regulat că a plătit mai mult decât face. Totuşi, cumpăra destul de mult şi, câteodată, cu 

toată zgârcenia lui, lăsa destui bani în buzunarele anticarilor". Cu alte ocazii, însă, doctorul Ange-

lescu s-a dovedit un om generos: a botezat zeci de copii în satele de pe moşiile sale din judeţul 

Buzău. Într-un drept la replică dat unui site de investigaţii, o nepoată a omului politic enumeră o 

seamă de realizări ale acestuia: "Mii de copii, elevi şi studenţi, au avut posibilitatea să înveţe 

datorită sistemului de burse instituit de Doctorul Angelescu. Ca reformator al şcolii româneşti, a 

avut dificila misiune de a unifica învăţământul din Romania reîntregită, iar pachetul său legislativ 

a fost considerat unul din cele mai bune din Europa...". 

 

1 - Lido — sau Lido di Venezia — este un cordon litoral lung de 11 km din Veneția (nordul Italiei). În 1857 

a fost înființat primul ștrand marin. Acesta a fost primul de acest fel din Europa și, în curând, ștrandurile 

marine au fost denumite "Lido", un sinonim pentru plaja stațiunii. Succesul plajei de la Lido și fascinația 

Veneției aflate în apropiere au făcut stațiunea Lido faimoasă în întreaga lume. Termenul Lido, provenind 

inițial de la această insulă, este folosit pentru a se referi la anumite tipuri de piscine în aer liber.Scriitorul 

de călătorii britanic Robin Robin Saikia a scris o istorie literară, The Venice Lido, prezentând povestea 

insulei de la începuturile sale timpurii și până în prezent, publicată de Blue Guides. Facilitățile majore de 

plajă, hotelurile și vilele private de vară au rămas inima unei insule care este încă cunoscută sub numele 

de "Insula de Aur". 

2 - Stilul Art Deco își ia numele de la Expoziția de Arte Decorative – în franceză Arts Decoratifs– din 1925, 

de la Paris. După cum sugerează și numele, acest stil nu se referă la pictură și sculptură, ci la decorațiuni 

și grafică, punându-și amprenta pe mobilă, imbrăcăminte, obiecte personale, ilustrații de carte și afișe 

publicitare. Deși poate fi considerat, din anumite puncte de vedere, un stil luxos – doar cei bogați își puteau 

permite, de exemplu, băi lăcuite în negru – Art Deco s-a dovedit atât de popular încât trăsăturile sale 

caracteristice au fost, mai apoi, immitate și reproduse pe liniile de producție în masă. Ca urmare, au existat 

foarte puține domenii ale vieții cotidiene, între 1920 și 1930, care să nu fi fost afectate de noul stil. Originea 

stilului Art Deco se situează, în timp, undeva înainte de primul război mondial, atunci când imaginea 

întortocheată a stilului Art Nouveau era la mare modă;de fapt, stilul Art Deco a fost o reacție extremă față 

de Art Nouveau. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vene%C8%9Bia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Italia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lido
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Robin_Saikia&action=edit&redlink=1
http://blueguides.com/all/?display=book&key=205
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Femeile din industria ospitalităţii 

româneşti 

 

 „Orice vis măreț începe cu un visător. Amintește-ți 

întotdeauna că ai puterea, răbdarea și pasiunea în tine de a 

ajunge la stele pentru a schimba lumea.                

                                                                                                                                 Harriet Tubman 

Vrei să schimbi lumea? Totul începe cu un vis și apoi acest vis se transformă în pasiune. Acesta 

este momentul în care ceea ce contează pentru tine este calea pe care o vei urma pentru a-ți 

materializa pasiunea, visul.  În viață, nimic nu este mai plăcut decât să trăiești din pasiunea ta. În 

acel moment, nu mai muncești, ci trăiești din pasiunea ta. 

Deși femeile continuă să fie subreprezentate în industria ospitalității, prezența lor este mult mai 

semnificativă ca niciodată. Astăzi, femeile din industria ospitalității aduc o mare diversitate de 

perspective și abilități. Nu le este frică să-și exprime opinia și să-și construiască propria cale către 

succes și creștere fără precedent. Având în vedere acest lucru, de Ziua Internațională a Femeii, am 

hotărât să vorbim cu femei lideri de succes din industria ospitalității. 

Am mers să întâlnim trei femei inspiratoare care se ocupă de unități hoteliere. Toate au mai multe 

trăsături în comun, pe lângă simplul fapt că au reușit într-o industrie dominată de bărbați. Printre 

aceste trăsături comune, găsim o pasiune pentru industria hotelieră și o abordare antreprenorială, 

dar și o mare capacitate de muncă. Să aruncăm o privire asupra carierei profesionale a acestor 

femei și a aspirațiilor lor pentru viitor. Să aflăm și ce înseamnă pentru o femeie să ajungă într-o 

poziție managerială în industria ospitalității. 

Hotelul Lido by Phoenicia este astăzi una din bijuteriile grupului Phoenicia Hotels. Şi după cum 

bine ştim, bijuteriile sunt afacerile femeilor, am avut ocazia să cunosc trei persoane carismatice, 

care întruchipează împreună trecutul, prezentul și viitorul grupului Phoenicia, care ȋşi dedică 

pasiunea şi energia ȋn domeniul industriei hoteliere de lux.  

Este vorba de Ana Maria Voinea, Vice - Preşedintele Grupului Phoenicia Hotels Bucureşti, Elena 

Cristian, Director General al hotelului Lido by Phoenicia şi Iulia Dinică, Director General la 

Phoenicia Grand Hotel. Trei personalităţi puternice, frumoase, elegante, gingașe și afectuoase, trei 

femei care demonstrează că pot, la fel de bine ca şi bărbaţii, să conducă instituții, companii cu sute 

de angajați, să organizeze evenimente pentru mii de oameni sau pur și simplu să facă ceva în 

folosul celorlalți. De multe ori chiar mai bine decât bărbații. 
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Ana Maria Voinea este un om minunat și un 

profesionist desăvârșit care te impresionează cu 

experiența sa vastă în industria hotelieră. Este o 

ȋmpletire specială de calităţi multiple, deosebite. A 

jucat un rol major în deschiderea primului hotel al 

grupului Phoenicia, unde a ocupat funcția de 

director general. Astăzi este vice-preşedintele 

Grupului Phoenicia Hotels Bucureşti. Sub 

conducerea sa, Grand Hotel Phoenicia a devenit în 

mod natural unul dintre cele mai emblematice 

hoteluri din capitala României și contribuie la 

influența globală a grupului Phoenicia. 

Nu s-a văzut niciodată lucrând altceva decât ȋn 

domeniul hotelier şi vorbeşte cu pasiune despre 

acest domeniu, căruia ȋi dedică chiar şi 12 ore pe 

zi. Onestă şi corectă, ȋntotdeauna este suficient de 

puternică astfel ȋncât să se poată confrunta cu orice 

situaţie. Feminină, empatică, ambiţioasă, graţioasă, interesată de propria dezvoltare şi mereu cu 

zâmbetul pe buze, este o femeie modernă care a ȋnvăţat să iasă ȋn evidenţă prin multă muncă, 

atitudine pozitivă, seriozitate, corectitudine, asigurând hotelului o fiabilitate absolută. Ȋşi foloseşte 

la maximum potenţialul şi creativitatea. Soţie, mamă, om cu o funcţie de răspundere, pentru ea 

creativitatea ȋnseamnă frumuseţe, ȋnseamnă noutate, bucurie, veselie şi energie. Un om creativ este 

un om care ştie să se bucure de tot ceea ce ȋi oferă viaţa şi să ia din ea tot ceea ce este mai bun şi 

mai frumos, atât ȋn viaţa de familie cât şi ȋn cea profesională.   

Este omul care acordă o deosebită atenţie echipei cu care lucrează : “Căutăm mereu oameni care 

prin atitudinile lor ȋnţeleg şi satisfac chiar o clientelă foarte pretenţioasă. Prin urmare, suntem pur 

și simplu pe o abordare umană: nu ne vom concentra în mod special pe abilitățile tehnice, ci pe 

comportamentul uman al oamenilor capabili să ofere clienților valoare adăugată unui serviciu. În 

acest sens, ceea ce va face diferența dintre noi si celelalte grupuri hoteliere, este versatilitatea și 

deschiderea, adică o anumită flexibilitate în muncă și mobilitate pentru a fi pe toate fronturile. 

Grupul Hotelier Phoenicia este unic prin ceea ce oferă, serviciile sale fiind specifice, personalizate. 

Este foarte stimulant și atractiv pentru echipa noastră. În plus, prețuirea oamenilor este în centrul 

misiunii noastre. Clienții noștri creează o legătură specială cu angajații noștri”, ne destăinuie Ana 

Maria Voinea. Este mândră de marea echipa pe care o conduce.  

Cu ajutorul ei toţi au dat dovadă de o forță de cunoaştere, flexibilitate și o sensibilitate incredibil 

de pozitivă. Această abordare magnifică a atins inimile clienților. Şi toţi oamenii cu care lucrează 

consideră că este un adevărat privilegiu să fii lângă un om care te înconjoară cu atâta dragoste 

pentru profesie și dorința de a împărtăși această pasiune. Ana Maria Voinea a reuşit să transforme 

un grup hotelier ȋntr-o casă, iar echipa de lucru ȋntr-o familie căreia îi place să primească și să 

dăruiască momente de neuitat oaspeților. Este omul care inspiră pe toți cu această cultură a 

victoriei, adică să fii cel mai bun. Am ȋntrebat-o ce este succesul ȋn viziunea ei şi mi-a răspuns 
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simplu: “Acţiune indiferent de obstacole, este o stare reflectată în interior și la exterior. Nu este 

ceva gata făcut, el vine din faptele tale. Succesul înseamnă cunoașterea calităților personale și 

încrederea în acestea și este direct proporţional cu munca depusă și pasiunea pentru atingerea lui. 

Succesul poate fi în mâinile oricărei persoane, dacă este dorit, căutat și urmărit consecvent, dacă 

oportunitățile oferite sunt valorificate indiferent de obstacole. Drumul spre succes presupune trei 

secrete: hotărâre, efort şi timp. Deci avem nevoie de dorinţe şi activităţi”. 

Ana Maria Voinea - un om fascinat de munca pe care o depune, un om  rezistent, analitic, hotărât, 

creativ, care știe să se înconjoare, să stabilească tonul și tempo-ul. În lumea masculină a industriei 

hoteliere, ea a știut rapid să-și impună „atingerea”. Reputația ei de expertă se bazează pe atenția la 

detalii, un simț pragmatic incontestabil și un simț înnăscut al stilului. 

    

 

 

Elena Cristian, directorul hotelului Lido by 

Phoenicia este ȋncrezătoare, feminină, armonioasă, 

o femeie care ȋşi urmează vocaţia ȋn viaţă. Din 

prima clipă eşti fascinat de determinarea și 

motivaţia ei, aici, la Lido este locul unde se 

regăseşte. A lucrat ȋn cadrul Grupului Phoenicia pe 

litoral dar simte că Lido este locul care o reprezintă, 

este locul perfect în care să debuteze ca director de 

hotel ȋn capitală. Ȋţi vorbeşte cu multă căldură de 

acest hotel care este ca o carte de istorie a 

Bucureştiului, o carte de colecţie de aproape un 

veac, o combinaţie ȋntre eleganţă şi legendarele 

poveşti ale „Micului Paris”.  

„Lido by Phoenicia este dedicat unui lux durabil, 

respectând mediul și resursele umane” ne spune 

Elena Cristian. Ȋncă de la venirea sa ȋn calitate de 

nou director, a oferit angajaţilor o experiență 

excepțională. A ȋnceput cu procesul de integrare 

completă cu rețeaua socială internă a grupului 

Phoenicia, care oferă un „program de îmbarcare” 

inovator care permite personalului să înțeleagă 

valorile, filozofia, cultura specifică numită Phoenicia. Pentru că acest hotel înseamnă apartenența 

la un grup în creștere, care se impune, atât pe plan naţional cât şi internaţional. Empatia, spiritul 

de inițiativă și simțul echipei, prezența, integritatea, grația, autenticitatea și tradiția de excelență, 

sunt valorile pe care Elena Cristian le cultivă şi le inspiră tuturor, considerându-le premise 

esenţiale ale unei echipe care doreşte să strălucească. Ȋntrebată care sunt aptitudinile necesare 

pentru a conduce un hotel, ne-a răspuns zâmbind: „Mai presus de toate, trebuie să-ți placă să 
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lucrezi cu oamenii. Treaba noastră este să punem un zâmbet pe fețele oaspeţilor, să le oferim cea 

mai bună experiență posibilă. Este ceea ce iubesc cel mai mult ȋn profesia mea - nu există nimic 

mai bun, mai frumos, decât să văd strălucirea în ochii oamenilor”. 

Ȋşi doreşte ca Lido by Phoenicia, un hotel care a avut un mare succes de-a lungul anilor, să ofere 

Bucureştiului un nou stil de servicii, autentice și impecabile, cu accente clasice, combinând tradiția 

excelenței cu hotelurile prestigioase moderne. Iar lucrul împreună, alături de echipa sa, pentru a 

face ca ospitalitatea să strălucească, este o responsabilitate care îi este aproape de inimă. O 

colaborare şi o abordare de ansamblu.  

„Suntem prezenţi aici pentru a crea momente frumoase, suspendate, departe de agitație, de agitația 

vieții de zi cu zi și pentru a crea amintiri care sunt comori pentru oaspeții noștri, indiferent de 

naționalitatea lor. Suntem responsabili și avem datoria de a face tot ceea ce este mai bun în prezent, 

pentru a crea ce e mai bun pentru viitor. Trebuie să ne adaptăm mereu, să ne schimbăm. Să nu 

uităm că schimbarea generează evoluție, este șansa de a realiza mai mult decât ți-ai propus, 

schimbarea creează noi dorințe și capacitatea de a ni le satisface”, ne precizează Elena Cristian. 

Anticipând tendințele, ea instalează un stil al hotelului care îmbină modernitatea și 

clasicismul. Deschide drumul către un lux mai personalizat, mai intim, mai puțin formal, dar 

învăluitor. 

Cu o perspectivă cosmopolită, alimentată de tot ce este mai bun din cultura românească şi cea 

internaţională, continuă să pună pietre noi în industria ospitalității: adrese cu identitate, stil, alură 

și spirit. Ca orice femeie, este atentă la toate detaliile şi pune accent pe calitatea serviciilor. Fiind 

o unitate de 4* nu se poate totul reduce doar la un decor unic, deosebit, cu un farmec aparte. Mai 

presus de toate există un nivel de serviciu care trebuie să se apropie de perfecțiune, zi de zi. 

„ Crearea unei echipe seamănă puţin cu formarea unei orchestre. Trebuie să știi să te bazezi pe 

punctele forte ale fiecăruia, să ai încredere în talentul celuilalt și așa înțelegerea poate permite o 

simfonie plăcută de văzut și de ascultat. Clienții noștri solicită servicii la standarde foarte înalte 

deci suntem nevoiţi să lucrăm la un anumit nivel. Îmi place să evoluez într-un mediu de respect 

reciproc. Toate legăturile au aceeași importanță în ochii mei, simetria atențiilor este unul dintre 

punctele cheie în modul în care îmi conduc echipa. Obiectivul principal este să ne respectăm 

promisiunile faţă de oaspeţii noştri, să le oferim o experiență unică și de neuitat. Vrem să devenim 

o referință ca destinație de făcut cel puțin o dată în viață.” Ȋntrebată ce ȋnseamnă o femeie puternică, 

Elena Cristian ne-a răspuns cu fermitate: 

„Definiția mea pentru o femeie puternică, o persoană care este hotărâtă să realizeze orice visează. 

Care nu se teme de lovituri dure și critici. Care are încredere în ea, recunoscându-şi calitățile, dar 

și defectele. O femeie puternică știe să ia decizii grele. Ea spune ceea ce gândește, dar știe și să 

asculte pe ceilalți și să aibă compasiune. Ȋși gestionează problemele cu calm şi își transmite 

cunoștințele și experiența fără pretenții. O femeie plină de ȋncredere ştie ce ȋnseamna asumare şi 

implicare. Acolo unde există riscuri există şi modalităţi de a evolua. O femeie puternică nu este 

neapărat cea care reușește să urce în vârful scării ierarhice a unei companii, atât de des, necesită 

multe calități și mult sacrificiu. Şi indiferent de domeniu sau poziție, o femeie puternică va avea 

întotdeauna nevoie de încurajare, dragoste și oameni care cred în ea. Totul este o chestiune de 
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încredere în sine. Iar această calitate se bazează pe abilitățile noastre reale. Thomas Edison spunea 

că, dacă am face toate lucrurile de care suntem capabili, ne-am uimi pe noi înşine. A fi o femeie 

puternică ȋnseamnă că drumul tău nu este determinat de șanse, ci de alegerile şi munca pe care le 

faci”. 

 

 

Grupul Phoenicia Hotels a decis de mult timp să dea cuvântul femeilor, promovează incluziunea 

și dă voce acestei tinere generații de femei care contribuie zi de zi la dinamismul industriei 

ospitaliere româneşti. Acest grup hotelier consideră că este esenţial să conducă prin exemplu şi să 

demonstreze succesul femeilor ȋn diferite roluri. Multe femei talentate ȋşi fac tot mai mult loc ȋn 

echipele de conducere ȋn industria hotelieră. Nu trebuie distinsă excelenţa ȋn funcţie de gen, 

diversitatea de idei şi abordări este vitală pentru un loc de munca de succes. 

Pe Iulia Dinică, o cunosc de câţiva ani iar acum 

când ne-am reȋntâlnit este directorul de la 

Phoenicia Grand Hotel. A rămas aceeaşi femeie 

sigură pe ea, cu un sentiment profund de 

autovalorizare care ȋi pune în lumină toate 

calitățile şi ȋi conferă o strălucire radiantă. Mereu 

cu zâmbetul pe buze, implicată, decisă, ne-a 

primit cu binecunoscuta ei amabilitate. 

"Pentru mine, ne-a spune Iulia Dinică, sectorul 

hotelier reprezintă ospitalitate, căldură umană și 

plăcere. Nu am acceptat niciodată că a fi femeie 

este un obstacol. Am evoluat în cercurile 

bărbaților și am fost acceptată ca femeie pentru că 

am jucat cu aceleași reguli. Cu toate acestea, 

necesită o investiție personală, cum ar fi 

acceptarea de a rămâne, poate mai târziu, atunci 

când există negocieri sau situații care necesită 

lucru în afara orelor de program. Nu am 

ȋntâmpinat obstacole şi nu am avut dificultăţi. 

Compania din care fac parte, promovează şi 

valorizează munca femeilor. 

Sunt convinsă că acest lucru a accentuat vitalitatea companiei şi a creat o coeziune puternică ȋntre 

membrii ȋntregului personal. Grupul Phoenicia Hotels a considerat mereu un punct de onoare 

favorizarea femeilor care aspiră la roluri manageriale, și asta ȋncă de la început. Industria hotelieră 

reflectă și se adaptează la schimbările din societatea noastră. Întrebarea locului femeilor și 

provocărilor pe care acestea le reprezintă în societate se pune tot mai mult. Trebuie deci să 

instruim, să educăm, să sprijinim, să dăm o șansă femeilor, care demonstrează adesea un leadership 

mai incluziv, mai conștient și mai uman. Ca atare, sunt convinsă că leadershipul feminin este un 



 

28 
 

ORIENT  ROMANESC 

atu major într-o industrie ca a noastră, pentru care oamenii sunt în centrul preocupărilor. Pe scurt, 

doamnelor, mă adresez aici tuturor femeilor, aveți încredere în voi, avem nevoie să păstrați acest 

simț al omului care face toată diferența în cuvântul ospitalitate“.    

De-a lungul anilor, cred că toată lumea a observat în mai multe rânduri că femeile adoptă un stil 

de conducere grijuliu, incluziv, înțelegător, uman, dar în același timp exigent. Cinci trăsături 

importante în industria ospitalității. Având în vedere provocarea de a realiza un echilibru între 

viața profesională și viața privată, aș spune că femeile împing echipele de lucru să își asume rapid 

responsabilitatea. Trebuie să fii bine înconjurat și să ai o echipă puternică la serviciu și acasă. O 

dorință pentru viitor este să vedem mai multe femei tinere alegând poziții de conducere în industria 

hotelieră pentru că a încerca înseamnă a adopta.  

“Cert este că sunt mai multe provocări pentru femei, mai ales cu echilibrul muncă-familie, a 

continuat Iulia Dinică. Chiar dacă sunt din ce în ce mai multe schimbări, responsabilitatea pentru 

copii, de exemplu, revine în continuare femeilor, ele reprezentând un pilon important ȋn viaţa de 

familie, cu rol major ȋn educaţia copiilor. Familia este mediul în care un copil beneficiază de acele 

surse pentru a se forma și a se consolida ca personalitate integră și complexă. Trebuie să ştii să-ţi 

ȋmparţi bine timpul ȋntre orele de birou, şedinţele şi timpul acordat copilului tău. Nu pot să ignor 

faptul că sunt ȋn acelaşi timp şi mamă. Timpul petrecut alături de copilul tău are o mare influenţă 

asupra atitudinilor, comportamentului şi reuşitelor copilului. Şi meseria de părinte este una dintre 

cele mai importante şi, de asemenea, una dintre cele mai dificile. Oricât de solicitant ar fi job-ul 

tău nu trebuie să uiţi de copilul tău. Deci, cu răbdare, perseverenţă şi, să recunoaştem, cu sacrificiu, 

trebuie să le faci pe toate, să menţii un echilibru ȋntre viața de zi cu zi și munca ta, un echilibru ȋn 

a găsi armonia dintre viața profesională și cea personală. Trebuie să fii optimist şi ȋncrezător.  

Multe lucruri depind de capacitatea ta de a gestiona situațiile care îți apar în cale. Ȋncrederea ȋn 

potenţialul pe care-l am este cel mai mare atu al meu. Este foarte important să ȋţi cunoști 

prioritățile. Cel mai important lucru este acțiunea pe care o întreprinzi cu convingere şi pasiune. 

Ce este succesul pentru o femeie? Cred că este un amestec de dragoste, talent, muncă, evoluţie și 

un scop." 

Da, acesta este adevărul, o femeie de succes este o femeie combativă, o femeie care nu renunță și 

care nu se teme de capriciile vieții. Femeia, prin gingăşia şi puterea ei de dăruire, este motorul 

universului, este esenţa vieţii şi cel mai important pion al omenirii.  

Femeii îi revine rolul de a învinge, de a depăși greutățile, de a avea succes în tot ceea ce face. Nu 

există succes fără muncă. Trebuie să te depășești, să propui, să-ți investești timpul într-un proiect 

pe care vrei să-l vezi evoluând pozitiv. Femeia știe să îmbine lucrurile foarte bine, este cea care dă 

sens vieții. Fii acea femeie de succes mândrindu-te cu munca ta. Aristotel spunea că valoarea unui 

om se cunoaște după ceea ce el face în mod repetat în viața de zi cu zi.  
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Dacă vrei să fii mereu cea mai bună versiune a ta, este necesar să trăiești mereu la înălțimea 

principiilor tale. Cu siguranță, fiecare femeie are calitățile și darurile ei, însă sunt anumite calități 

specifice care definesc o femeie de mare valoare. Aceste calități, care o fac foarte atrăgătoare, sunt 

încrederea în sine, independența, integritatea și feminitatea. Aceste calități le transformă în femei 

irezistibile. O femeie care are încredere în sine este o femeie care își cunoaște valoarea. Știe care 

îi sunt calitățile, ce are de oferit și ce merită. 

 

Anca Cheaito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sir William Golding, un celebru romancier britanic contemporan, laureat al Premiului Nobel 

pentru literatură în 1983, scria despre femeile din zilele noastre următoarele:  

„Eu cred că femeile greșesc amarnic când pretind că sunt egale cu bărbații; ele sunt de departe 

superioare și întotdeauna au fost. 

Orice ai da unei femei, ea îl va îmbunătăți. Dacă-i dai o casă, ea îți va da un cămin, dacă dăruiești 

iubire, ea îți va naște un copil. Dacă-i dai alimente, ea îți va da hrană. Oferă-i un zâmbet și ea îți 

va trimite inima ei. Femeia înmulțește și sporește tot ce i se oferă”. 

O femeie de calitate este o femeie cu valori și fundamente în viață. Aceasta determină cine este, 

care sunt principiile și limitele sale. A avea valori determină și capacitatea cuiva de a le percepe 

pe cele ale altora. Valorile ei reunesc standardele bune pe care și le-a stabilit și pe care le pune 

pe un piedestal pentru a trăi pe deplin cu ele. Dacă și tu ești o femeie de calitate, fii mândră de 

tine și trăiește în fiecare zi fără a uita amploarea a ceea ce aduci în această lume.      
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Andreea Răsuceanu 

O lecţie de dragoste pentru un oraş 
 

Un oraş este o carte, este plin de texte de citit, plin de 

semne de descifrat, chipuri de cunoscut, gesturi de 

interpretat.  În literatură, spațiul urban este ca un 

personaj în sine. un personaj literar cu drepturi 

depline.Un loc al contrastelor, al marilor iubiri, o temă 

de reflecţie, care, în mod clar, îl fac pe scriitor să viseze, 

să devină observator, istoric şi experimentator. Andreea 

Răsuceanu este un nume deja consacrat în critica 

literară din ţara noastră. Un om ȋndrăgostit şi fascinat de 

Bucureşti, descoperindu-ne locuri şi istorii din veacuri 

trecute, un oraş pe care trebuie să-l vezi şi să-l revezi, să 

trăieşti şi să respiri la unison poveştile lui care 

impresionează prin nostalgie şi tandreţe, care sunt 

aproape de suflet. Andreea Răsuceanu – un suflet 

iubitor de frumos, de istorie, de tradiţie şi mai presus de 

toate de un oraş. 

 

Andreea Răsuceanu este prozatoare, critic literar, autoare a mai multor 

volume de geocritică,  editor. Deține Premiul Uniunii Scriitorilor din 

România pentru proză (2021) și premiul Scriitorul lunii februarie (2021), 

decernat de Uniunea Scriitorilor din România pentru romanul Vântul, duhul, 

suflarea (Polirom, 2020),  Premiul pentru proză al revistei Ateneu (2019) și 

premiul Scriitorul lunii ianuarie (2019), decernat de Uniunea Scriitorilor din 

România pentru romanul O formă de viață necunoscută (Humanitas, 2018) 

- titlu nominalizat la toate premiile literare din România și selecționat la 

Festivalul Primului Roman de la Chambéry (Franța).  

A debutat cu volumul Cele două Mântulese (Vremea, 2009),  o versiune a 

tezei de doctorat, pentru care a primit nominalizări la premiile României 

literare, ale Uniunii Scriitorilor din România și la  Marile Premii 

Prometheus.  

A doua sa carte, Bucureștiul lui Mircea Eliade. Elemente de geografie 

literară (Humanitas, 2013), versiune a lucrării sale postdoctorale la CESI și 

Université Paris Sorbonne – III, a primit premiul Tînărul critic al anului 2013 

și nominalizări la premiile Uniunii Scriitorilor din România și premiile 

revistei Observator cultural.  

A continuat studiile de geocritică cu Bucureștiul literar. Șase lecturi posibile 
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ale orașului (Humanitas, 2016) și Dicționar de locuri literare bucureștene (Humanitas, 2019, scris 

împreună cu Corina Ciocârlie), volum pentru care a primit Premiul AgențiadeCarte.ro, secțiunea 

eseu, publicistică, memorialistică. A publicat proză în reviste literare și în volume colective: Cărți, 

filme, muzici și alte distracții din comunism (Polirom, 2014), Bucureștiul meu (Humanitas, 2016), 

Orașul. Antologie de proză (Gestalt Books, 2016), Tot înainte! Amintiri din copilărie (Curtea 

Veche, 2016), Cartea întîmplărilor (Humanitas, 2019) etc. A coordonat volumul colectiv 16 

prozatori de azi.lit (Humanitas, 2018) și Cartea orașelor (Humanitas, 2021). Din 2017 este 

coordonatoarea colecției Humanitas 821.135.1 - Scriitori români contemporani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vântul, duhul, suflarea (roman, Polirom, 2020)  are în centru tragedia dispariției unui frontierist, 

în ultimul deceniu al comunismului românesc, și repercusiunile acesteia asupra familiei rămase în 

urmă. E totodată o carte despre consecințele absenței dragostei parentale, despre cum trauma se 

perpetuează de la o generație la alta, atunci când un eveniment 

nefericit se instalează în centrul unei istorii familiale. Într-o 

dimensiune suplimentară a cărții, acțiunea se prelungește spre sursele 

acestei istorii de familie, într-un sat din Moldova secolului al XIX-lea, 

C.-ul, un spațiu matricial, situat undeva între Prut și Dunăre.  

Trei voci se aud în roman, dintre care două într-o confesiune directă: 

a Iolandei, tânără avocată, mamă a doi copii și soție a fugarului G., și 

a lui M., fiul cel mare care caută urmele dispariției tatălui său în 

arhivele securității. Cea de a treia îi aparține lui Mihalachi, unicul fiu 

al slugerului Ioan, boier antiunionist, marcat pe viață de o boală 

reumatică gravă.  Dincolo de toate acestea există însă ceva, un suflu 

secret al lumii care animă și leagă totul cu firul lui invizibil.  

Romanul a fost primit cu entuziasm de critică și public, a primit 

Premiul Uniunii Scriitorilor pentru proză și a fost considerat ”cartea 

anului 2020”. 
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Vântul, duhul, suflarea 
 

Fragment 

 

Întotdeauna mi-a plăcut Bucureștiul, poate 

pentru că e locul în care am fost pentru prima 

dată liberă, orașul libertății, al speranței, pentru 

mine Bucureștiul era țara tuturor posibilităților, 

un tărâm pentru cei viteji, îmi plăcea la nebunie 

să mă plimb pe străzile lui vechi, unde mai 

rămăsese ceva din aerul trecutului, mi se părea 

incredibil că, pe locul marilor bulevarde 

mărginite de megaliții de beton, vâjâind în 

iureșul mașinilor turate la maximum, pentru că 

lungimea bulevardului o permitea, fusese demult 

lumea tihnită a unor mahalale acoperite de 

verdeață, unde cândva timpul stătuse pe loc.  

În acuarelele unui pictor maltez care se îndrăgostise de București și îl vizitase de două ori la 

mijlocul secolului al XIX-lea, văzusem siluetele îmbrăcate în straie orientale ale unei populații 

despre care cu greu îmi puteam imagina că locuise aici, tarabe povârnite, pline de nimicuri, ca niște 

ciuperci uriașe pe care ploaia le îndoise până la pământ, vânzători de te miri ce, țigănci care 

vindeau flori sau se spălau în apa Dâmboviței, poate chiar pe malul pe care treceam eu dimineața, 

în drum spre barou. Bucureștiul fusese cândva un fel de C. mai mare, un târguleț de provincie de 

la intersecția unor drumuri prăfuite, fără o geografie definită, fără un punct de reper solid, 

important, fără demnitatea unor munți cu creste abrupte pe fundal, fără perspectiva infinită și 

dătătoare de speranță a unei mări, fără măcar contururile slabe, risipite în zare, melancolice, ale 

unor dealuri. Un loc care nu se putea întinde decât pe orizontală, niciodată pe verticală, în sus, spre 

înălțimi, ci târându-se de-a lungul unor drumuri improvizate.   

Un loc de nicăieri, în mijlocul unei câmpii nesfârșite, exasperante, un gol de lume, ale cărui 

începuturi nu și le mai amintea nimeni, care crescuse ca un cancer, din celulele aberante, 

malformate, ale unor cartiere circulare, un loc fără început și fără sfârșit. Aici puteam în sfârșit să 

nu fiu nimeni, aici nu mai puteau să-mi strige de după gard, ca în copilărie, la C., orfana, eram a 

lui, a orașului, la fel ca toți ceilalți trecători de pe bulevardul Unirii. 

Întotdeauna înainte sau după un proces greu mă plimbam o vreme pe străzile din jurul tribunalului. 

Curțile în care nu mai intra nimeni, cu porțile baricadate, case somptuoase, acoperite de tufe înalte 

de soc, grămezi de gunoi acoperite cu plastic, la colțurile străzilor, care în întuneric par siluete 

ghemuite pe asfalt. Pe o bordură, două scaune de cafenea puse față în față și legate cu un lanț, un 

garaj verde pe care cineva a scrijelit cu un cui un nume, ANA, o tonetă de înghețată, un hotel în 

care pare că n-a mai intrat nimeni de cine știe când, o curte părăsită în care te simți brusc ca în 

afara orașului. Străzi care poartă numele unor amirali morți demult, cu aloe uriașe, prăfuite pe 
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treptele de la intrare, în dreptul unor uși pe care nu le-a mai deschis nimeni de ani de zile. Obiceiul 

ăsta insuportabil, de care pare că nu scapă casele din nici un oraș, de a nu folosi intrarea principală, 

ci mereu ușa ferită de la capătul vreunei alei dosnice, ca și cum intrarea din față ar aparține unui 

timp glorios, acum mort și îngropat pentru totdeauna, de parcă viața de acum n-ar fi decât 

prelungirea tristă, lipsită de strălucire a unor epoci mărețe.  Unele case, dacă n-ar pâlpâi în fundul 

câte unei camere o lampă fumurie, ai crede că sunt abandonate. Zilele de vară, spălate după orele 

prânzului de o ploaie scurtă, neașteptată, căpătând o lumină nouă, clară, necruțătoare, care nu iartă 

nici una din imperfecțiunile lumii.  

        

       Rozalia a început stagiatura în același an cu mine, ne-am împrietenit repede, stăteam cu ea la 

barou, la consultații, într-un fum infernal de țigară, așteptând câte-o zi întreagă să apară un client. 

N-avea copii, doar un bărbat judecător, mai bătrân cu aproape douăzeci de ani. Uneori, după-

amiaza plecam spre pasajul Vilacrosse împreună, era acolo un magazin unde mai băgau pantofi 

Guban, și ea se împrietenise cu vânzătoarea, îi dăduse consultații gratis o vreme, până divorțase, 

cu un partaj urât și copii minori la mijloc. Minionă, cu ochii de un albastru strălucitor, aproape albi 

în lumină, se îmbrăca la ocazii de la casa de modă, avea o scurtă de piele gri, moale, o frumusețe, 

adusă din Germania în pachet, pantofi și cizme poloneze înalte, pe care le ungea cu smântână, ca 

să nu se piardă luciul pielii, asta era Rozalia. Mă gândeam ce fericită e, fiica unor magistrați din 

provincie care se mutaseră în capitală doar pentru ea, să aibă parte de tot ce e mai bun, de un mariaj 

cum merita, stăteau într-o vilă interbelică în Cotroceni, cu grădină și sobe vechi, albe, de porțelan, 

cu figuri de amorași pe laterale, ai căror ochi orbi te urmăreau când te mișcai prin cameră. De 

măritat se măritase întâi cu  un băiat de general, lucra și el în armată, dar era atât de bețiv, că de la 

35 de ani se buhăise, devenise apatic și în cele din urmă impotent, iar când n-a mai suportat palmele 

primite din senin, tot mai des, Rozalia s-a dus direct la vila din Cotroceni și nu s-a mai întors 

niciodată acasă.  Pe Tiberiu, judecătorul, i-l găsise taică-su, printre cunoștințele lor, era mai în 

vârstă, divorțat și el, dar exact ce-i trebuia Rozaliei. Locuiau într-unul dintre blocurile rusești de 

lângă Academia Militară, aproape de ai ei, care continuau să vină cu schimbul, chiar și la pensie, 

să-i aducă oale pline cu mâncare caldă și să-i facă ordine, deși avea femeie la curățenie de când se 

știa. Rozalia nu reușise să țină nici o sarcină, pur și simplu corpul ei respingea forma aia de viață 

străină, inoportună, intrusul agresiv care intenționa să-i paraziteze carnea. Uneori mă gândeam cu 

invidie la ea, măcar nu trebuise să facă nici un avort. Când plecam de la C., după câte o duminică 

petrecută acolo, cu vocea mamei sunându-mi încă în cap, atât de obosită că uneori depășeam linia 

gării, continuând să merg spre liziera pădurii până picioarele mi se afundau de tot în praf, îi 

spuneam tot ce n-avusesem curajul să-i spun două zile: de ce n-am avut eu norocul Rozaliei, dac-

ai ști tu că maică-sa cară plase cu mâncare gătită, pe care ea le aruncă la gunoi, judecătorului nu-i 

place mâncarea grea, scăldată-n grăsime, spune că bucățile alea groase de mânzat îi întorc stomacul 

pe dos, din ce aruncă ei într-o săptămână eu aș putea să-i hrănesc pe copii o lună, când Rozalia 

vine de la tribunal găsește casa curată și răcoare, jaluzelele trase, flori proaspete în vază, în timp 

ce eu ajung în apartamentul coclit de la etajul opt, în casa vraiște, cu mormanul de rufe murdare 

adunate pe hol, în fața ușii de la baie, dacă copiii au venit de la școală cel mai probabil au mâncat, 
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transformând bucătăria în câmp de luptă, chiuveta înfundată de un lichid tulbure, în care plutesc 

chibrituri arse, resturi de mâncare, ambalaje pe care nimeni nu se obosește să le arunce în găleata 

de gunoi, plină până la refuz pentru că el iar n-a dus-o aseară, cum am stabilit, iar o să facem 

gândaci, la un moment dat au ajuns până în canapeaua din sufragerie, care și ea s-a rupt, trebuie 

înlocuită. Și mirosul ăsta de stătut și de sărăcie, de rântaș și de betoane încinse, de pantofi purtați 

și răspurtați, de linoleum îmbâcsit de la soluția pentru gândaci, mirosul zădărniciei. Și cel puțin o 

dată pe lună, după o săptămână de-asta eu iau trenul, cu sarsanalele pentru tine, de parcă în C. n-

ar exista mâncare și oamenii ar muri de inaniție, cu trusa de pedichiură, vopseaua de păr, o rochie 

sau un capot nou, doar ca să te văd cum le răstorni pe masa din curte, de la stradă, tot ca să ne vadă 

toată lumea care trece prin dreptul gardului, cum iei lucru cu lucru și te minunezi, făcând ochii 

mari și ascuțindu-ți vocea, Dooamne, mamă, ce mi-o trebui mie așa ceva, nu voiam carne că am 

luat de la măcelar, nu ți-am zis că-mi aduce Vasile proaspătă, pe sub mână, ce, eu mănânc 

bomboane, și biscuiți, și salam de vară, uite că s-a înverzit de la căldură, dar în București n-au ceva 

mai bun decât salamul de vară, n-au salam Victoria, sau ăla îl ții pentru copii, nu-mi trebuie mie 

vopsea, că dacă vreau mă duc în față și mă face coafeza, oricum vreau să mă fac cu odarjan, ce 

culoare de ojă e asta, roșu-balamuc, ce-o să zică lumea, că am înnebunit la bătrânețe, și cârpa asta 

ce e, ce material e ăsta, înainte erau capoate frumoase, de diftină adevărată, nu cârpa asta care arată 

ca trasă prin fund, ritualul durează minute bune, timp în care mă prăbușesc pe banca de lemn, mi-

e sete, mă dor picioarele de la drumul prin șleaurile de la gară, câte-o vecină se apropie de gard și 

mă întreabă râzând, ce faci, Iolanda, ai venit pe la mama, tu te precipiți, ochii îți strălucesc ca în 

pozele de tinerețe, oboseala mea te întărâtă și mai tare, da, a venit, uite ce mai mi-a adus, lucruri 

proaste, nu de calitate, cum erau înainte, uite ce palidă ești, în ce hal arăți, du-te și te spală pe față 

puțin, îmi șoptești îndesat și dispari în bucătăria de vară, cu sarsanalele după tine.    

 

        Pasajul Vilacrosse era Occidentul nostru, acolo, la o galanterie, se găseau sutiene nemțești 

sau poloneze, chiloți cu dantelă și furouri de saten, nu trebuia decât să cumperi câteva mărunțișuri 

din magazin și în pachet ți se adăuga și marfa cealaltă, cu mult mai scumpă. Intram în pasaj și 

copertina lui de sticlă galbenă estompa brusc zgomotul orașului, era mult mai rece decât afară și 

un alt aer, mirosea a ziduri vechi și umede și a carbid, prin colțuri se adunase mizerie s-o cureți cu 

rindeaua, ca într-o lume părăsită. Pe jumătate așa și era, cine știe cine locuia de fapt în balcoanele 

miniaturale de sticlă, în care creșteau cactuși de un verde prăfuit, ca niște faluși acoperiți de puf 

cenușiu, unde zăceau în semiumbra gălbuie, de culoarea apei mâloase, ghivece crăpate cu plante 

cadaverice care se încăpățânau totuși să trăiască.  Mă gândeam că, într-un fel, așa eram și noi, 

plante clorotice care se ambiționau să supraviețuiască într-un mediu ostil. Uneori vedeam, prin 

stratul ros de sticlă, acoperit de mâzga unui noiembrie târziu, câte un chip care părea uitat acolo 

din alt timp, un chip fără vârstă și fără culoare, martor al cine știe cărei istorii uitate. Ființele astea 

populau de altfel pasajul, apăreau seara trăgând după ele un cărucior de vinilin maro, în care 

înghesuiseră legume stâlcite, sticle de oțet, jumătăți de pâine, le târau ca pe niște cadavre în urma 

ghetelor diforme, mai mari cu câteva numere, a hainelor de-o culoare incertă, a capetelor înfășate 

în fesuri legate sub bărbie de sub care scăpau câteva șuvițe îngălbenite de păr. Știam toate 
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magazinele de aici, ceasornicăria din capătul care dădea-n Victoriei, unde nu văzusem niciodată 

pe nimeni, deși ușa era mereu deschisă, ca și cum un ceasornicar-fantomă repara ceasurile unor 

clienți-fantomă, într-o dimensiune a lumii care ne rămânea necunoscută, cofetăria mică unde se 

lichefiau în soare niște eclere acre, aceleași câte-o săptămână întreagă, micul și cochetul magazin 

de pantofi, cu grilajul lui de fier, din alte timpuri, care se închidea cu un scârțâit prelung. Aici, pe 

niște tăblii lungi de lemn lăcuit, stăteau înșirați pantofii Guban, câte unul din fiecare pereche, 

dreptul, de parcă cumpărătorii erau cu toții jumătăți de oameni, dar numai mărimile extreme, așa 

că păreau încălțări pentru picioarele enorme ale unui popor de uriași. Numerele normale erau 

ținute ”în spate” pentru cunoscuți și clientela sofisticată, din care făcea parte și Rozalia.  Rozalia, 

care nu ”cerea” niciodată nimic, Rozalia care știa să ceară fără să ceară, care se uita undeva în 

depărtare, razant, ocolind la limită obstacolul pe care-l ridica celălalt în fața ei, ca și cum undeva 

acolo, dincolo de orizontul privirii noastre de muritori  se afla obiectul dorinței ei, și șoptind, ca 

din întâmplare, ce frumos trebuie să fie acum la Snagov, Tiberiu, ce frumos trebuie să asfințească 

soarele acolo, pe malul lacului, de piatră să fi fost și tot vedeai malul întunecat al apei, pe care se 

prelingeau ultimele raze ale soarelui anemic de noiembrie, și pe Rozalia cu ochii ei electrici, cu 

silueta subțire aproape disipându-se în aerul acelei fantastice înserări. Până și Tiberiu se executa, 

cu fața lui de câine bătrân și suspicios, da, Rozica, mergem, Rozica, ce stupid suna în gura lui 

bătrână și băloasă diminutivul ăla, i se rostogolea pe buze ca un melc, era ceva indecent și 

insuportabil de trist în felul în care o privea. Și totuși mi se părea că viața mi-o luase înainte, că, 

nu știu când și cum, rămăsesem în urma ei, că oamenii din jur evoluau și odată cu ei și existența 

lor, carierele și dorințele lor, numai eu eram încă în balonul de nemulțumire și frustrare, în propriul 

meu trecut de la C. Mi se făcea frică, pasajul începea să se îngusteze, strângându-se tot mai mult 

în jurul nostru, mizeria mi se părea dovada absolută a unei morți inevitabile, o moarte continuă, 

care se strecurase pe nesimțite în viețile noastre, a mea și a lui G., de multă vreme, începuserăm să 

murim încă de când mobilele desperecheate, provizorii, din bulevardul Bertei, fuseseră înlocuite 

cu altele noi, frumoase și moderne, aduse direct din fabricile socialiste doar pentru noi. 
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O perspectivă 

actuală asupra 

chintesenței feminine 

Trecuți deja de epoca modernă și de 

emanciparea feminină, aflați într-o 

dimensiune în care tehnologia a preluat 

controlul și mass- media deține puterea de 

influență cea mai mare, individul se 

contopește și se confundă cu o "ființă 

planetară"- o existență, care depinde in 

totalitate de acțiunile celor din jur. Efectul 

"fashionista" sau durerile celebrității au 

cuprins partea feminină de la mic la mare.  

Tragicul situației în care ne aflăm se 

compune din " înțelepciunea" bloggerilor 

și a " generației YouTube". Nu este 

neapărat să termini studiile sau sa ai un 

serviciu stabil. Poți deveni blogger și totul 

se rezolvă.  

Până acum câteva luni mă întrebam dacă femeia mai exista printre noi, dar nu o femeie stilizată de 

trenduri și dezbrăcată de valorile și caracteristicile cu care a fost creată; o EA care sa mai păstreze 

în suflet o Eva, o Pandora, o Elena, o Joana D' Arc, o Otilia, o Maitreyi, o slujitoare și o regină, o 

mamă și o sora, o iubită sau baba absolută, o Smaranda. 

Am găsit-o în mine mai întâi și apoi în femeile din zonele apropiate de aici. Am găsit-o de multe 

ori cu zâmbetul pe buze,iar de alte ori răpusă și atunci am înțeles că femeia primordială este în noi, 

exact că un vulcan: activa, stinsă sau inactivă. Cert este că această femeie trebuie adusă la 

suprafață, daca nu pentru fericirea ei proprie, pentru fericirea celor din jurul ei. Eliade spunea în 

cartea "Nuntă în cer", că "femeia ne invită să o privim așa cum vrea ea." 

Întrebarea este de fapt despre motivul pentru care ea se vrea privită într- un fel sau altul. Să fie 

natura umană înșelătoare, presiunea societății sau aspirațiile înalte? Ce îi determină ei până la urmă 

soarta și imaginea?   

Dacă este să privim mergând înapoi pe linia timpului, până la prima femeie creată (sunt mituri care 

vorbesc despre Lilith, dar eu o  prefer pe Eva din considerente istorico-Religioase evidente)- Hawa, 

adică Eva (khav-vaw), care înseamănă viața sau cea care dă viață, vom descoperi câteva 

caracteristici edificatoare. Ea a fost creată pentru a fi un ajutor potrivit pentru că femeia resimte 

nevoia de a empatiza și de a rezolva problemele, de a aparține. A fost creată după Adam, când 
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lumea era în perfect echilibru și completă 

pentru că femeia are nevoie de stabilitate. 

Femeia este atrasa de estetic, frumos și 

este mereu curioasa, drept pentru care 

șarpele a reușit să o amăgească.  Are o 

forță incredibilă, reușind să aducă copii 

pe lume și să suporte dureri 

inimaginabile.  

Deși Biblia nu vorbește extrem de mult 

despre Eva, avem lucruri importante de 

învățat din primele capitole ale Genezei și 

din tetextele care îi sunt dedicate (Geneza 

1-3). 

Istoria ne vorbește despre femei, care au fost conducători puternici și lideri aprigi și avem exemple 

nenumărate de la Cleopatra și până la Ecaterina Teodoroiu sau regina Maria și de ce nu, coroana 

engleza, regina Elisabeta.  

Aflată mereu între postura de muză sau motiv epic pentru operele literare, pentru picturi și alte 

drame ale unor iubiri neîmpărtășite, femeia a reușit, cu statutul ei de “vas mai slab” să creeze 

războaie sau să le aplaneze, să slujească că și sprijin pentru bărbatul iubit și să își creeze o lume ai 

ei- lumea din oglindă.  

Aceasta lume iese la suprafață doar dacă femeia dorește să se facă cunoscută, arătând cine este și 

care îi sunt limitările, credințele sau visurile.  Înțelepciunea chineză ne învață despre energia 

feminină și cea masculină, femeia deținând energia caldă- YIN, iar bărbatul pe cea rece YANG.  

Femeia deține, așa cum am spus o energia caldă, ea fiind dominată de emoții și sentimente și 

resimțind până la extrem nevoia de apartenență și iubire. Ea este visătoare și are forța creatoare, 

forță de sacrificiu și luptă. Astfel înțelegem că 

psihologic femeia este construita diferit de 

bărbat și că vede lumea din perspective diferite. 

Educația, cultura, societatea și statutul deținut o 

vor modela și o vor ajuta sa înțeleagă ce vrea și 

cine vrea sa fie, dar și care este intensitatea la 

care vrea să își folosească forța interioară.  

Femeia are nevoie SĂ DEVINĂ, să evolueze, 

să progreseze, să se vadă mai bine astăzi decât 

ieri. Energia feminină poate fi constructivă sau 

letală sau autodistrugătoare. Ea trebuia să 

aleagă ce vrea sa reflecte a unde vrea să ajungă.  
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În societate femeia are un rol major, ea fiind mamă, soţie (element constitutiv al celulei familiale) 

și eroină, muză sau damnată. În cercurile ei mici ȋn care se învârte este mereu definită și redefinită 

în funcție de caracteristicile de care face dovadă. Dezbrăcată însă de toate aceste atribute, femeia 

este exact suma dorințelor ei și a efortului depus pentru a deveni în fiecare zi și da, fiecare zi este 

o alegere.  

Carl Jung vorbește despre inteligenţa emoțională și importanța acesteia, iar femeia nu numai că o 

deține în mod natural, dar o practică întărind mușchiul sensibilității senzoriale de natura spirituală.  

Femeia se gândește la emoțiile ei, le cultivă și le măsoară, revine asupra lor din multiple 

perspective pentru că ea are nevoie să înțeleagă și să cunoască. Este o formă de control care asigură 

stabilitatea psiho- emoțională a ei.  Sigur că inteligența ei emoțională este determinata de etapa 

vieții în care se afla și rolul socio- familial pe care îl ocupă. Ea deține în AND- ul ei nevoia supremă 

de conservare a speciei, așadar, va renunța la sine și la tot ce avea să devină, doar pentru a își 

proteja familia și urmașii.  

În cele din urma femeia este exact cine vrea să fie și imaginea ei este determinată de efort și de 

dorința de autodepășire sau dimpotrivă de blazare. Femeia este suma experienţelor sale, ea este 

viaţa, soarele din casă şi făuritoarea de vise.  

 

Valeria Georgiana Nabbout 
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                                      Femeia? măr de ceartă 

 

 

Femeia? Ce mai este şi acest măr de ceartă, 

Cu masca ei de ceară şi mintea ei deşartă, 

Cu-nfricoşate patimi în fire de copilă, 

Cu fapta fără noimă, când crudă, când cu milă, 

A visurilor proprii eternă jucărie? 

Un vis tu eşti în minte-i – şi astăzi te mângâie, 

Iar mâne te ucide. Cu acelaşi râs pe buză 

Ea azi ascultă şoapta-ţi de-amor să o auză, 

Iar mâni cu mii propuneri te chinuie şi ştie 

Că orice nerv în tine îl rumpe şi-l sfâşie. 

Comediantă veche ca lumea – comedie 

Ea joacă azi – juca-va de astăzi ani o mie, 

Cu-aceeaşi mască mândră, netedă, mişcătoare – 

Şi cel iubit de dânsa azi râde, mâne moare. 

Şi astă nerozie, cruzime întrupată, 

În lumea cea de chinuri ea oare ce mai cată – 

Ea, cea ce nu gândeşte, gândind doară cu gura? 

Căci sărutări şi vorbe de-amor i-a dat natura, 

Şi râsul cel mai vesel, zâmbirea-mbătătoare, 

Atâta-nţelepciune e-n gura ei de floare, 

Atâta-nţelepciune pari a vedea, ş-atâta 
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Plăcere pare-a duce în inima-amărâta, 

Când capul c-oboseală pe umăru-i ţi-l culci 

Sau când te uiţi în ochii-i ucizători de dulci, 

Încât chiar mântuirea cea vecinică ţi-o sfarmi 

Şi redevii un Sizif – sacrifici pentru viermi: 

Să le compui în lume o haină-n generaţii – 

Sacrifici şi mândrie, şi minte, ş-aspiraţii. 

O, moarte, dulce-amică – sub mantia ta largă 

Acoperi fericiţii – şi magica ta vargă 

Atinge câte-o frunte de om, ce te doreşte: 

Îl face ca titanii, de tot despreţuieşte, 

Despreţuieşte lumea, pe sine – şi-n sfârşit – 

Despreţuieşte gândirea că e despreţuit. 

Priveşte astă viaţă ca pas spre mântuire, 

Ocazie durerii, o lungă adormire 

În inimi spăimântate – un chin şi o povară, 

Ce veacuri ce trecură pe umeri i-ncărcară. 

A vieţii comedie mişcată e de aur – 

Când scena astei vieţi e-al mântuirii faur. 

Ironică e ziua ce vesel te priveşte 

Pe când în fire-o fiinţă pe alta prigoneşte, 

Ironică-i mişcarea a florilor în vânt 

Când sug cu rădăcina viaţa din pământ; 

Ironic e pământul – visternic de vieţe 
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Când sânul lui ascunde seminţe mii, răzleţe, 

Cari ieşind odată l-a soarelui lumină, 

Cu capul se salută, se sug cu rădăcină. 

O luptă e viaţa şi toată firea-i luptă, 

Milioane de fiinţe cu ziua întreruptă 

Susţin prin a lor moarte, hrănesc prin putrezire, 

Acea frumoasă haină ce-acopere pe fire. 

 

În van creaţi la vorbe şi le-azvârliţi în vânt: 

Plodirea este rodul femeii pe pământ. 

Priviţi acele râsuri, zâmbiri, visări, suspine, 

Dorinţa de plodire o seamănă în tine. 

Ce vă certaţi cu noaptea şi buiguiţi cu luna? 

De-ţi face-o, de nu-ţi face-o… tot una e, tot una. 

De nu-ţi fi voi în lume din nou să prăsiţi neamul 

Oricare vită şuie, oricare tont e-Adamul 

Vieţii viitoare… şi fie-un par de gard, 

Femei rămână-n lume, de doru-i toate ard. 

 

O, moarte! – nu aceea ce-omori spre-a naşte iară. 

Ce umbră eşti vieţii, o umbră de ocară – 

Ci moartea cea eternă în care toate-s una, 

În care tot s-afundă, şi soarele şi luna, 

Tu, care eşti enigma obscurei conştiinţi, 

Cuprins-abia de-o minte, din miile de minţi, 
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Tu, stingere! Tu, haos – tu, lipsă de viaţă, 

Tu, ce până şi la geniu spui numai ce-i în cărţi; 

O, slabă fulgerare… cea, cărui nu te teme, 

Îngheţi nervul vieţii din fugătoarea vreme, 

Când alţii cu-a lor gânduri mereu în lume sapă, 

– Istorie e viaţa ce scrisă e pe apă -; 

Pe tine, dulce-amică, pe tine, întuneric, 

Tu, care c-o suflare stingi jocul cel feeric 

Al lumii sclipitoare – pe tine, gând de noapte, 

Te stinge o femeie cu tainicele-i şoapte. 

Nimic nu e în şoapta-i – ştii tu ce ea şopteşte? 

Ea nu mă vrea pe mine – pe tine te urăşte 

Când îmi zâmbeşte mie, ea-atunci s-a pus la pândă: 

Tu eşti jertfa la care ţinteşte-a ei izbândă, 

Ea n-a ştiut vreodată, că ce voieşte-i alta – 

Că tu eşti inamicu-i şi că eu sunt unealta. 

Unealtă chinuită! unealtă de ocară, 

Când eu cunosc prea bine iubirea că-i amară, 

Mă mint pe mine însumi, doresc şi cred c-amorul 

Folos mi-aduce  

 

 

                                                                           MIHAI EMINESCU 

                                Prezentare grafică – picturi de SABIN BĂLAŞA  



 

43 
 

ORIENT  ROMANESC 

Daniela Gumann 

Poet, prozator şi publicist. Trăiește în Austria, la 

Salzburg împreună cu familia sa şi este director la o 

agenție de intermediere de locuri de muncă în domeniul 

de îngrijire a persoanelor vârstnice. În 2018 a înființat 

organizaţia A.S.R.A. – Asociaţia Scriitorilor Români 

din Austria -“un rezultat al dragostei pentru România cu 

tot ce cuprinde ea – civilizație, cultură, artă şi literatură, 

dedicată deopotrivă românilor, austriecilor și tuturor 

celor ce vor să cunoască civilizația și cultura  poporului 

român” în care se desfășoară numeroase evenimente şi 

cenacluri literare. În Mai 2018 a văzut deopotrivă 

lumina zilei şi revista literară „Condeierul diasporei” în 

care publică scriitori de pe toate meridianele lumii.   

Femeia - alfa 

   Viaţa răsare din acea sursă interioară şi se răspândește în exterior. 

   Pe lângă emoția venirii primăverii, Ziua Femeii însumează și o istorie impresionantă. Așa cum 

primăvara este anotimpul reînvierii, și femeia este simbolul vieții, iar din acest motiv, la început 

de primăvară le sărbătorim.  

   Mamă, iubită, soție, colegă de serviciu, soră, toate femeile merită să fie răsfățate în luna martie. 

Este luna lor, a celor mai sensibile și mai importante ființe de pe pământ, pentru că orice om, are 

o mamă. Femeia este întotdeauna cea care trebuie sa gestioneze orice situație cu calm si cu 

răbdare. Egalitatea intre sexe este un fapt real care nu mai poate si nu mai trebuie sa fie 

contestat, lucru care se întâmplă in trecut.  Această societate este o societate orientată spre 

putere. Această societate este încă peste măsură de primitivă, peste măsură de barbară. Câțiva 

oameni - politicieni, preoţi, profesori - câţiva oameni domină milioane. 

   Bărbatul şi femeia sunt aceiași cu cei pe care i-a creat Dumnezeu la început, cu un scop bine 

definit. Femeia este extraordinară în creația lui Dumnezeu!  Femeia nu se supune pentru că este 

miloagă, ci se supune pentru ca să întregească armonia lucrurilor. Ea este cea care face efortul 

cel mai mare pentru ca bărbatul să-i fie cap, din momentul în care îl iubește. 

   Toți ne naștem cu promisiunea că suntem liberi însă, femeia a trebuit să lupte la propriu 

împotriva multor prejudecăți ca să-și facă un loc în societate. Ni se spune că avem voie să facem 

orice vrem cu viaţa noastră.  O luptă continuă pentru o viaţă mai bună a noastră sau a altora, o 

încercare uneori epuizantă de a ne adapta într-o societate cu reguli de joacă noi, care nu sunt 

mereu avantajoase. Astfel, în mentalul colectiv apare: femeia gospodină, femeia de carieră, 

femeia în televiziune, femeia aflată pe poziţii înalte de conducere, star mass-media, femeia factor 

de influență şi decizie, mamă, femeia iubită şi soţie, muncitoare în fabrică sau în agricultură, 

femeia pilot, medic etc. Se construiește „o nouă ordine mondială”, menită să schimbe radical 
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mentalități, obiceiuri şi culturi ce trebuiau adaptate noilor concepte ale unei societăţi în 

schimbare.  

   Viaţa de familie suportă schimbări, iar imaginea femeii capătă noi contururi în domeniul modei 

vestimentare, al științei şi educației, al culturii şi cutumelor etc. Prin urmare, societatea este cea 

care determină schimbările din interiorul familiei, dictând traseul acesteia. Aşa cum violența 

intrafamilială cunoaşte multiple forme, intensități şi cauze, procesul emancipării femeii este 

reflectat în traseul schimbărilor pe planul personal, relaţional-conjugal şi social. 

   Femeia de azi este, fără doar si poate, rezultatul a sute de ani de muncă şi efort de 

autoperfecționare. Bărbatul nu este un întreg, nici femeia nu este. Ei sunt, şi unul şi celălalt, o 

parte din întreg. Este regretabil să citesc faptul că și în zilele noastre încă mai există atitudini de 

superioritate și posesivitate, de dominare a bărbatului în familie. Trăim într-o epocă post-

tehnologică;  omul s-a maturizat şi trebuie să schimbe multe lucruri, pentru că multe lucruri sunt 

greșite, nu mai corespund vremurilor moderne pe care le trăim. De exemplu, acum bărbatul şi 

femeia pot trăi împreună, nu au de ce să se grăbească să se căsătorească. Iar dacă femeia 

cunoaște mulţi bărbați, şi bărbatul cunoaște multe femei, fiecare ştie cu cine se potrivește, şi cu 

cine nu se potrivește. 

   Un mare mistic evreu, Hillel, a spus: "Dacă tu nu eşti pentru tine, cine o să fie pentru tine?". Şi 

a mai spus: "Dacă eşti numai pentru tine, ce sens poate să aibă viața ta?". Două formulări extrem 

de semnificative. Ţine minte: iubește-te pe tine, pentru că dacă tu nu te iubești, nimeni nu te va 

iubi vreodată. 

   O femeie care are încredere în sine ajunge să cunoască frumuseţea acestui lucru - cu cât ai mai 

multă încredere în tine cu atât înflorești mai mult; cu cât eşti mai relaxată, cu atât eşti mai aşezată 

şi mai senină. Şi e atât de frumos încât începi să ai încredere în tot mai mulţi oameni, pentru că 

încrederea și siguranța în capacitatea ta pătrunde tot mai adânc, până în miezul fiinţei tale. Şi cu 

cât ai mai multă încredere, cu atât reușești mai mult. 

   Adaug fără să mă erijez nici în profet, nici în moralist şi cu atât mai puţin în erou, căci nu judec 

pe nimeni, nu dau lecții nimănui, şi – sincer – nici nu am nevoie de altceva decât de înțelegerea 

nedeformată a ceea ce mă face să fiu cum sunt, însă cu siguranță o lectură etică, prin prisma 

conceptului de identitate morală, ar fi mai mult decât necesară.  

  Femeia emancipată demască vechile mituri si stereotipii prăfuite ale femeilor in funcții de 

conducere, ale mamelor casnice, femeilor „certărețe” si ale „super-femeilor”, prezentând o 

alternativa pozitiva si înviorătoare. 

   Ca femeie, tot ce îmi doresc este să fiu iubită cu adevărat și prin iubire voi avea puterea necesară 

să realizez lucruri mărețe. Fiecare femeie are nevoie de un om care să-i spună:  „Știu că poți!”.  

Femeile puternice nu acceptă rolul victimei, nu caută milă, sunt demne și nu arată cu degetul.  

Cu toate acestea, mi-aș dori ca femeia să nu-și piardă gingășia și fragilitatea sufletului delicat. 

   Ingredientele succesului sunt în noi, asta au spus, de-a lungul timpului, filosofi, scriitori sau 

oameni de afaceri care au cunoscut înfrângerea, dar au găsit puterea să vadă şi partea plină a 

paharului.    

 

Daniela Gumann 
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                      Rhea Cristina  

Poetă şi jurnalistă în egală măsură, este licenţiată a 

Facultăţii de Jurnalism şi Ştiintele Comunicării, 

Universitatea din Bucureşti, promoţia 1997. În 

2005 a fost admisă la Programul de Master în 

Jurnalism al Universităţii Indiana, Facultatea de 

Jurnalism, SUA, Graduate Studies (ofertă 

declinată). Până în prezent, între anii 1996-2013, a 

publicat 9 cărţi în domeniile Literatură, Jurnalism 

şi Ştiinţele Comunicării.  

Dintre acestea, două sunt cărţi de poezie, patru sunt 

cărţi de interviuri (în domeniul istoriei politice) cu 

intelectuali şi personalităţi culturale româneşti 

contemporane, alte două cărţi sunt de cercetare 

academică în Ştiinţele Comunicării şi o carte in 

jurnalism de tip „biography”. Din 2002, este membru al Uniunii Scriitorilor din România (Filiala 

Poezie, Bucureşti). Câştigatoare a mai multor premii regionale şi naţionale de poezie, debutează 

în literatură cu poezie, în anul 1991, în prestigioasa revistă „Calende” de la Piteşti. Până la debutul 

său în volum, din 1996, urmează o lungă perioadă de timp în care poeta colaborează constant la 

cele mai importante reviste literare ale ţării – Poesis, Vatra, Zburătorul, Luceafărul – poezia sa 

fiind găzduită pe spaţii largi în paginile gazetelor.  

Primul volum de poezie al Rheei Cristina a fost publicat 

în anul 1996 la editura DU Style din Bucureşti. Ochiul 

străinului s-a bucurat, între anii 1996-1998, de 

numeroase cronici literare, apărute în reviste culturale de 

renume precum Luceafarul, Adevarul literar şi artistic, 

Contemporanul, Ideea europeană (Bucureşti), Timpul 

(Iaşi), Vatra (Târgu Mureş), Tribuna (Sibiu). De 

asemenea, Radio România Actualităţi i-a consacrat 

comentarii multiple în cadrul emisiunilor culturale, iar 

cotidianul România Libera şi revista Privirea au semnalat 

apariţia cărţii în recenzii specializate. Ochiul străinului a 

fost prefaţat de scriitoarele Ana Blandiana şi Irina 

Mavrodin, care au apreciat calitatea poeziei Rheei 

Cristina, susţinând necesitatea publicării volumului.  

Volumul de poezie “Ochiul străinului” (1996) a fost 

distins, în 1996, cu Premiul Uniunii Scriitorilor din 

România (Filiala Dobrogea). 
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În anul 1998, în paralel cu vocaţia poetică, Rhea Cristina şi-a 

continuat traseul profesional, publicând volumul de interviuri 

Europeni la noi acasă  (editura Ars Longa, Iaşi) cu 25 de 

personalităţi culturale româneşti contemporane, din diverse 

domenii ale artei şi culturii româneşti, precum: Ana Blandiana, 

Romulus Rusan, Nicolae Breban, Irina Mavrodin, Horia-

Roman Patapievici, Aura Christi, Andrei Cornea, Ştefan 

Augustin Doinaş, Alexandru Cistelecan, Ion Bogdan Lefter, 

Mircea Martin, Laurenţiu Ulici, Cătălina Buzoianu, Alexandru 

Darie, Dragoş Galgoţiu, Stere Gulea, Sorin Ilieşiu, Adrian 

Pintea,Vlad Zografi, Sabin Bălaşa, Emil Hurezeanu, Cornel 

Nistorescu, Iosif Sava. Analiza centrală a cărţii: rolul 

intelectualului român după 1990 şi tranziţia societăţii româneşti 

(în primii 8 ani de după Decembrie ’89), între totalitarism şi 

democraţie. 

În anul 2000, Rhea Cristina revine pe scena jurnalistică cu un alt volum, de această dată de 

interviuri-anchete, cu 22 de nume de referinţă ale culturii româneşti contemporane, din ţară şi din 

străinătate, precum: Nicolae Breban, Adrian Marino, Irina Mavrodin, Alexandru Paleologu, Doina 

Cornea, Virgil Nemoianu, Victoria Cociaş, Oana Pellea, Andrei Şerban, Dan Puric, Alexandru 

Dabija, Geo Saizescu, Radu Gabrea, Florin Mihăilescu, Sorin Ilieşiu, Aurelian Crăiuţu, Radu 

Bărbulescu, Doina Cornea, Horia-Roman Patapievici, Cristian Mandeal, Ioan Tugearu, Sergiu 

Anghel, Matei Vişniec.  

22 de martori la Destin (editura Curtea Veche, Bucureşti) 

analizează destinul poporului român, din perioada ideologizării 

comuniste forţate a României şi de după Decembrie ’89, pe plan 

politic, istoric, social-economic şi cultural. Din Germania şi 

până în Statele Unite ale Americii şi Australia, cartea s-a 

bucurat de un real succes în rândul intelectualilor şi al oamenilor 

de cultură români de pretutindeni. Analiza centrală a cărţii: 

procesul comunismului în Romania, destinul poporului român 

(din perioada ideologizării comuniste forţate a României şi de 

după Decembrie ’89). 

În 2002, Rhea Cristina a continuat pe plan jurnalistic cu un nou 

volum de interviuri cu 13 intelectuali ai României post 

comuniste, precum: Annie Bentoiu, Irina Mavrodin, Emil 

Manu, Barbu Cioculescu, Alexandru George, Traian Aelenii, 

Dan Puric, Geo Saizescu, Sorin Ilieşiu, Aurelian Crăiuţu, 

Eleodor Focşeneanu, Ion Gavrilă Ogoranu, Radu Ionescu. 
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România care a dispărut (editura Curtea Veche, Bucureşti) 

dezbate epoca monarhiei constituţionale a României în 

paralel cu cea contemporană. Cartea a fost dedicată M. S. 

Regelui Mihai I al României şi M.S. Reginei Ana a 

României, cu aprobarea Majestăţilor Lor. Prefaţa cărţii a fost 

scrisă de istoricul Alexandru Zub. 

Analiza centrală a cărţii: Majestatea Sa Regele Mihai I al 

României şi Rolul Monarhiei Române, în paralel cu perioada 

ideologizării comuniste forţate a României şi de după 

Decembrie ’89. 

Tot în 2002, periplul jurnalistic al Rheei Cristina s-a 

concretizat într-o carte „biography”, Stela Popescu, despre 

viaţa şi destinul renumitei actriţe, în care autoarea a utilizat 

articolul de tip „feature” din presa americană. 

În 2006, Rhea Cristina revine la destinul ei poetic şi publică o nouă carte de poezie: Unde 

dragostea şi moartea nu există / Where Love and Death Do Not Exist/ Où l’amour et la mort 

n’existent pas”, (editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti), ediţie trilingvă în română, engleză 

şi franceză. 

Ca şi în cazul primului volum de poezie, şi acesta a fost prefaţat de scriitoarele Ana Blandiana şi 

Irina Mavrodin. Ambele prefeţe au publicate in limbile română, engleza şi franceză, în cadrul 

acestui volum de poezie. 

TVR1, Radiodifuziunea Română si Levure Litteraire 

au semnalat apariţia cartii, publicând şi o parte dintre 

poeziile Rheei Cristina. Lansarea cărţii, din 2006, în 

incinta Muzeului Literaturii Române, s-a bucurat de 

participarea scriitoarei Irina Mavrodin, actriţei Anca 

Sigartău şi coregrafului Ioan Tugearu. 

În 2013, Rhea Cristina publică a patra carte de 

cercetare jurnalistică: ROMÂNII SECOLULUI XXI. 

Interviuri-document cu personalităţi româneşti (editura 

Pro Universitaria, 2013, 500 pagini). O carte ce conţine 

dialoguri cu personalităţi din cele mai diferite domenii 

ale culturii româneşti contemporane, din ţară şi din 

străinatate, interviuri realizate de poeta şi jurnalista 

Rhea Cristina în ideea de a realiza ...un tablou cat mai 

variat al problemelor, tensiunilor şi conflictelor din 

plan social, politic şi cultural, înregistrate pe teritoriul 
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românesc, de la instaurarea comunismului şi până în prezent (perioada monarhiei constituţionale, 

perioada comunistă şi postcomunistă). Cartea conţine interviuri cu 29 personalităţi (culturale şi 

socio-politice) ale României contemporane, care analizează aspecte diverse ale vieţii politice, 

socio-economice şi culturale, precum şi căile prin care acestea au fost afectate de ideologia 

comunistă şi tranziţia la democraţie după 1989. Analiza centrală a cărţii: ideea naţiunii române, 

destinul poporului român pe plan cultural, social, istoric şi politic, analizând procesul 

comunismului în România, perioada de tranziţie postcomunistă şi perioada monarhiei 

constituţionale a României.  

Cei 29 intelectuali intervievaţi în carte sunt: Ana Blandiana, Romulus Rusan, Al. Cistelecan, Doina 

Cornea, Irina Mavrodin, Alexandru Paleologu, Annie Bentoiu, Barbu Cioculescu, Christian 

Tămaş, Dan Puric, Dragoş Galgoţiu, Sorin Ilieşiu, Geo Saizescu, Oana Pellea, Matei Vişniec, 

Sergiu Anghel, Ioan Tugearu, Gigi Căciuleanu, Aurelian Crăiuţu, Radu Bărbulescu, Victor 

Boştinaru, Constantin Degeratu, Adrian Cioroianu, Sabin Dragulin, Eleodor Focşeneanu, Paul 

Dumitrescu, Ioan V. Argatu, Iuliana Avădănei, Marcela Monica Stoica. 

Rhea Cristina a primit numeroase premii şi burse literare ȋn străinătate: Premiul 

Naţional la Concursul de literatură Nicolae Labiş, România (1992) / Premiul Internaţional  la 

Concursul de literatură Lucian Blaga, România (1993) /  Premiul Uniunii Scriitorilor din 

România (Filiala Dobrogea), pentru volumul de poezie “Ochiul Străinului” (1996). A fost 

bursierul fundaţiei Kulturkontakt Austria, în cadrul Programului de Rezidenţă Artistică “Writers-

in-Residence”, Viena, Austria (2007) şi ȋn 2015 a primit Premiul Special „Poesia dei Popoli – in 

memoria di Alfredo Pirola, cu ocazia celei de-a 24-a ediţii a Premiului Internaţional „Centro 

Giovani e Poesia-Triuggio”, oferit de „Centro Giovani e Poesia” din Triuggio, Italia. 

Activitate profesională 

Rhea Cristina are peste 20 de ani de activitate profesională, în mass-media româneşti (ca 

jurnalist: ziarele „Ora“, „Independent”, „Cotidianul”, posturile de televiziune „TV5 Europe 

SIGMA Channel” şi „Flux TV”), academia (ca asistent universitar: Universitatea „Dimitrie 

Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe Politice – Comunicare şi Relaţii Publice; Universitatea „Spiru 

Haret”, Facultatea de Filosofie şi Jurnalism; Universitatea „Hyperion”, Facultatea de Jurnalism) şi 

alte instituţii profesionale (ca PR Specialist: la o companie farmaceutică, un centru de sănătate şi 

o serie de edituri). 

Este fondatoarea site-ului educativ “Great Fashion”, http://greatfashion.ro.  

Blogul ei de scriitor: http://cristina-rhea.blogspot.com/  

 

 

http://greatfashion.ro/
http://cristina-rhea.blogspot.com/
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EXCLUSIV -  Jurnalista şi scriitoarea 

Rhea Cristina a publicat recent volumul 

„Românii secolului XXI“ (editura Pro 

Universitaria), care cuprinde 32 de 

interviuri cu personalităţi româneşti atât 

din sfera culturală cât şi din alte domenii 

importante ale societăţii.  

Orient Românesc vă prezintă fragmente 

din interviul cu coregraful Ioan 

Tugearu, despre care jurnalista şi 

scriitoarea Rhea Cristina afirma în 2000: 

 „Celebrul dansator, coregraf şi regizor al Operei 

Naţionale din Bucureşti, Ioan Tugearu este un artist 

îndrăgostit de profesiunea sa, care, dansând, 

generează şi emite frecvent emoţii sufleteşti de înaltă 

vibraţie artistică, prin alura sa, mişcările trupului, 

expresivitatea mâinilor, forţa dramatică. Un artist 

total care, pe plan artistic şi uman, fascinează, 

seduce şi reinventează permanent poezia corpului, a 

privirilor, a ideilor.  

Unanim apreciat pentru talentul şi imaginaţia sa, 

Ioan Tugearu a slujit ani la rând arta coregrafică, 

spectacolele sale fiind aşteptate întotdeauna cu 

nerăbdare de public.  

Am avut onoarea de discuta cu maestrul Ioan 

Tugearu în anul 1999 şi am fost foarte impresionată 

atât de înălţimea şi profunzimea ideilor sale, expuse 

în analiza extrem de complexă din cadrul interviului 

nostru, cât şi de generozitatea umană şi modestia sa, 

de caracterul său integru.”  

Volumul este disponibil pe siteul Editurii Pro Universitaria (Bucuresti), www.prouniversitaria.ro 

(poate fi achiziționat în format print, prin comanda poștală online). 

 

Baletul este o formă perfect geometrică. Balerinele sunt geometriile perfecte ale Creatorului. 

                                                                                                                            Albert Einstein 

 

Baletul e cântecul de bucurie şi durere al corpului. - Martha Graham   

                  

http://www.prouniversitaria.ro/
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Albert+Einstein
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Martha+Graham
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„Dansatorul român este un copil legitim, talentat, 

dar insuficient susţinut din interiorul ţării” 

 

Rh. C.: Ce semnifică dansul pe plan european în 1989? Dar în 1999? În acest context, unde 

se situează dansatorul român? Este un bastard al Europei? Face parte din elita coregrafiei 

europene? 

I. T.: Dansul este arta care a făcut pur şi simplu explozie în acest secol ce se apropie de sfârşit. Nu 

degeaba a spus Maurice Bejart: „Dansul este arta secolului XX“.  

Dacă pomenim numai câteva nume care au intrat în istoria dansului mondial, ne dăm seama, 

implicit, de marea diversitate stilistică a secolului XX şi de numeroasele căi noi care s-au deschis 

dansului în acest veac: de la dansul liber al Isodorei Duncan, inspirat de antichitatea greacă, la 

dansul voalurilor purtate de Loie Fuller, aparţinînd stilului art nouveau; de la neoclasicul apolinic 

a lui George Balanchine sau Serge Lifar, la marile baIete cu subiecte mitice ale Marthei Graham, 

linie ce va fi dusă pînă la paroxism de Şcoala expresionistă germană, reprezentată de Mary 

Wigman sau Kurt Jooss. Sărind peste alte multe şcoli şi direcţii, voi pomeni despre „fenomenul“ 

reprezentat de Maurice Bejart, coregraf care a adus în prim-plan problemele omului contemporan 

şi, creând şcoala Mudra (astăzi transformată în şcoala Rudra) – în care dansatorii primesc o 

instrucţie complexă, în toate genurile de dans, dar şi în muzică şi actorie –, a pus bazele a ceea ce 

la sfârşitul secolului XX s-a configurat drept genul de teatru-dans, care câştigă tot mai mult teren.  

În acelaşi timp, tot în acest secol, diferitele genuri de dans s-au întrepătruns. În SUA există o 

direcţie majoră, în cadrul căreia dansul clasic şi cel modern s-au contopit în aşa fel încât alături de 

vocabularul clasic se regasesc împrumuturi din stilul Marthei Graham, din dansul de cow-boys sau 

din jazz, cum se întîmplă în creaţiile lui Jerome Robbins, singurul coregraf care a primit un premiu 

Oscar, pentru spectacolul „ West Side Story“. Dar tot în America există o direcţie de dans pur, 

abstract, al cărui subiect este mişcarea în sine. Reprezentantul ei, Merce Cunningham, venind în 

Franţa, după 1970, a influenţat formarea şcolii de dans contemporan francez, care şi-a întins 

antenele în mai multe ţări europene, inclusiv în România, după 1990.  

Dar tot în Europa, coregrafi de marcă, cum ar fi Christopher Bruce (Anglia), Mats Ek (Suedia), 

Jiri Kilian (Olanda), John Neumeier (Germania), Boris Eifrnan (Rusia), sau Wiliam Forsythe 

(Franţa) – am numit ţara unde montează cu precădere, nu cea de origine, au contopit, ca şi colegii 

lor americani, mai multe direcţii de dans, creând ceea ce s-ar putea numi dans neoclasicomodern. 

În cadrul acestui stil pot apărea elemente de dans clasic, turaţii sau sărituri, puse în valoare cu o 

deplină libertate a braţelor şi mariate cu forme de dans modern, dar şi cu mişcări imaginate de 

coregrafii respectivi, care îşi pun astfel o amprentă inconfundabilă asupra operei lor.  
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În acest context mondial, mă întrebaţi dacă dansatorul român este un bastard sau face parte din 

elita europeană? Dansatorul român este un copil legitim, talentat, dar insuficient susţinut din inte-

riorul ţării, opera sa nefiind aproape deloc mediatizată.  

La noi s-au afirmat cu precădere cei care au părăsit ţara! Primul balerin al Italiei a fost ani de zile 

Gheorghe Iancu, partenerul Carlei Fracci, astăzi devenit coregraf. Gigi Căciuleanu este apreciat ca 

unul dintre coregrafii de valoare ai dansului modern francez. Marin Boieru, după ce a luat premii 

internaţionale la concursurile de la Vama şi Moscova, a fost angajat o vreme în compania lui 

Maurice Bejart şi apoi a plecat în America. Marinel Ştefănescu, împreună cu Liliana Cosi, au o 

şcoală şi o trupă de balet în Italia, la Reggio Emilia, iar Pavel Rotaru are şi el o şcoală şi o trupă 

de balet în Statele Unite. Alma Munteanu, Judith Turos şi Simona Noja sunt prime balerine la mari 

companii de balet din Germania, iar Alexandru Schneider este coregraf în aceeaşi ţară. Gelu Barbu 

are o şcoală şi o companie în insulele Gran Canare. Rodica Simion, Gabriel Popescu şi Cristina 

Hamei sînt profesori deosebit de apreciaţi la academii de dans din Germania, iar în Canada se 

bucură de un prestigiu deosebit profesorii Magdalena Popa şi Sergiu Ştefanschi. Mihaela Atanasiu 

a fost atât de apreciată ca pedagog, încât o piaţă din oraşul italian Ginosa, unde a predat în ultimii 

ani de viaţă, a luat numele ei.  

Şi cred că trebuie să mă opresc aici, deşi sunt departe de a epuiza numele tuturor balerinilor, 

coregrafilor şi profesorilor români stabiliţi în străinătate şi foarte bine cotaţi. Dar vreau să atrag 

atenţia că ei aparţin mai multor generaţii succesive şi că, deci, şcoala românească de balet a dat tot 

timpul artişti de valoare.  

Dar care a fost şi este situaţia celor rămaşi în ţară? În anii ’60-’70, Baletul Operei din Bucureşti 

mergea în turneu, aproape an de an, fiind socotit a patra trupă din Europa, ca mărime şi valoare. 

Din motive propagandistice sau nu, cineva se ocupa de noi şi ne scotea în lume. Astfel, de exemplu 

în 1965, am participat la Festivalul Internaţional de Dans de la Paris, când Premiul de aur pentru 

interpretare a fost luat de Magdalena Popa.  

Astăzi nimeni nu ne mai propulsează. După căderea Cortinei de Fier, au venit la noi impresari 

străini, care ne cumpără, însă, ca pe cea mai ieftină marfă artistică, plătind cu o sumă minimă 

numai pe dansatori, nu însă şi pe coregraful care a creat spectacolul. În aceste condiţii am fost în 

turneu în Austria şi Germania, în 1993, cu lucrarea mea „Îmblînzirea scorpiei", iar în 1998, tot în 

Germania, cu „Ana Karenina“ şi în aceleaşi condiţii voi merge în anul 2000 în Franţa, cu ultimul 

spectacol de balet montat de mine la Operă, „Notre Dame de Paris“. Nici un fel de legislaţie 

românească nu ne apără nouă, coregrafilor drepturile de autor, nici în ţară, nici în străinătate.  

În anii ’60-’70, dansul ocupa un loc important în emisiunile culturale de la Televiziune. În anii '80, 

ştim cu toţii cum s-au degradat toate programele acestei instituţii, Dar, după 1990, în ceea ce 

priveşte dansul, nu s-a petrecut nici un reviriment. Singura emisiune de dans, realizată de Silvia 

Ciurescu, pe programul 2, se difuzează o dată la câteva săptămâni, aproape de ora 24.00 spre 

miezul nopţii.  
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În Ministerul de Externe al Franţei există un departament A.F.A.A. (Association Francaise 

D'Action Artistique) care se ocupă de promovarea culturii franceze în lume, dansul fiind pe primele 

locuri. Datorită acestui fapt, după 1990, peste doisprezece coregrafi francezi au dat spectacole şi 

au ţinut stagii de dans în România, printre ei numărindu-se Christine Bastin, Karine Saporta, Josef 

Nadj, Angelin Preljocaj, Georges Appaix şi alte multe nume de prestigiu în dansul contemporan 

francez. La noi, nu există nici măcar în Ministerul Culturii un consilier în probleme de dans. A 

existat doar în timpul ministeriatului domnului Andrei Pleşu şi a mai supravieţuit puţin după aceea, 

postul fiind apoi suprimat. Suntem copiii nimănui şi ne descurcăm fiecare cum putem, într-o 

societate încă dezorientată, încă lipsită de multe legi şi reglementări de care am avea nevoie.  

Rh. C.: Ce semnificaţie avea, pentru coregraful român, participarea la un concurs de balet 

internaţional, în condiţiile marasmului totalitarist comunist de dinainte de 1989? Dar în 

prezent? Care sunt frustraţiile, motivaţiile şi forţa de creaţie a artei sale?  

I. T.: Înainte de 1989, orice participare la un concurs internaţional de balet reprezenta, ca şi orice 

turneu, în primul rând o gură de oxigen. Dar, şi înainte şi acum, o astfel de participare îţi dă 

posibilitatea să vezi ce şi cum se creează în lume şi cum te situezi tu într-un context internaţional. 

Am avut, de curînd, posibilitatea să am un nou răspuns la aceste probleme, în luna octombrie a 

anului 1999, când am participat cu lucrarea mea, „Jocul de-a Shakespeare“, un one man show 

interpretat de Răzvan Mazilu, la Festivalul Internaţional de Monodrame, organizat de Centrul 

Naţional al I.T.I. (Institutul Internaţional de Teatru) – Filiala Rusă, manifestare culturală ce s-a 

desfăşurat la Moscova.  

În ceea ce priveşte frustrările noastre, ele sunt încă destul de multe, aşa cum am arătat puţin mai 

sus, dar motivaţia, forţa de creaţie ce decurge din ea, pentru orice dansator sau coregraf, este mereu 

aceeaşi, sub orice regim: nevoia imperioasă de a dansa sau de a crea spectacole de dans. Eu nu îmi 

pot imagina cum s-ar fi desfăşurat viaţa mea fără dans, căci este un lucru extraordinar să poţi să 

modelezi, să sculptezi în acest material minunat care este corpul uman. Aşa cum spune Caroline 

Carlson: „Coregrafia este simbolul puterii. Ea dirijează şi modelează corpurile şi, câteodată, chiar 

şi sufletele“.  

Rh. C.: După 1989, putem vorbi de un eşec al coregrafiei româneşti, sau de o explozie de noi 

talente? Valoarea în România este apreciată, sau descurajată? 

I. T.: Situaţia e diferită de la gen la gen.  Dansul popular a intrat într-o zonă de umbră, poate pentru 

că zeci de ani a fost exploatat pînă la saturaţie. Au dispărut toate marile ansambluri şi nu mai există 

decît echipe de amatori.  

Dansul de operă a beneficiat, în continuare, de creaţiile unor coregrafi şi interpreți afirmaţi anterior. 

Dar dacă între timp au apărut mulţi tineri interpreți de talent, Opera aşteaptă să apară şi noi 

coregrafi. Teatrul de balet „Oleg Danovski“ din Constanţa şi-a continuat turneele anuale în 

străinătate, dar şi celelalte companii de Operă din Bucureşti, Cluj şi Iaşi au început, din nou, să 

călătorească peste hotare.  
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Dansul modern a intrat în legalitate în 1990, când, sub ministeriatullui Andrei Pleşu, au apărut 

primele două Companii susţinute de stat: „Orion“,  unde am fost director şi coregraf, împreună cu 

mine montând Miriam Răducanu şi Raluca Ianegic (iar după noi preluând conducerea Sergiu 

Anghel, cînd eu am fost rechemat la Operă) – şi compania „Contemp“ condusă de Adina Cezar, 

alături de care montează şi Liliana Iorgulescu.  

Marea explozie s-a produs însă în domeniul dansului contemporan. Un număr important de tineri 

care au beneficiat de programul cultural „La danse en voyage“ s-a dedicat acestui gen. Pe lângă 

faptul că ei abordează altfel dansul, cu un ochi proaspăt, propriu generaţiei lor (ceea ce este foarte 

important nu numai pentru ei, dar şi pentru arta dansului în general), este de remarcat că şi-au creat 

singuri structurile de care au nevoie: mici companii particulare sau fundaţii, precum „Marginalii“ 

sau „Proiect DCM“ (Dans, Cultură, Management) şi un Centru Internaţional pentru Dans 

Contemporan, în cadrul ARCUB, care stabileşte legături şi schimburi continue între coregrafi 

români şi străini de dans contemporan, organizează spectacole şi turnee, scoate o mică revistă 

INFODANS şi a realizat, în 1998-1999, prima stagiune de dans contemporan, la Teatrul „Lucia 

Sturdza Bulandra“. Mă duc cu multă dragoste la spectacolele lor: unele mă încântă, în altele mi se 

pare că îşi caută încă drumul, dar existenţa unor tineri ca Florin Fieroiu, Cosmin Manolescu, Mihai 

Mihalcea, Răzvan Mazilu, Maria Baroncea, Daniel Szallasy sau Eduard Gabia este reconfortantă 

şi, în acelaşi timp, o garanţie pentru viitorul acestui gen de dans.  

Vreau să mai adaug că aproape toţi aceşti tineri sînt absolvenţii primei forme de învăţământ 

superior pentru dans, care a luat naştere în ţara noastră, Secţia de Coregrafie, din cadrul Uni-

versităţii de Teatru şi Film, pentru a cărei înfiinţare m-am străduit şi eu în 1990. Desigur, facultatea 

aceasta nu creează coregrafi, aşa cum nici Facultatea de Filologie nu formează scriitori, dar le dă 

tuturor o largă deschidere culturală.  

Cât priveşte întrebarea dacă „valoarea este încurajată sau nu, acum, în România“, un răspuns scurt 

ar fi: nu! Trebuie totuşi să adaug că întreaga societate românească este încă dezorientată, că ne 

dezbărăm de vechile mentalităţi îngrozitor de greu şi că ici şi colo se fac tot felul de lucruri bune 

şi frumoase, dar ele aproape nu se mai văd în marasmul general.  

Rh. C.: Dansul se află în raport direct dependent de evoluţia societăţii civile româneşti? Are 

o acţiune cathartică? Dialogul cu publicul are loc la modul definitoriu şi substanţial în 

România?  

I. T.: Există oare vreun domeniu al artei care să nu fie în raport direct dependent de evoluţia 

societăţii civile, la noi sau oriunde? Pentru cine creăm? Cine formează marele public: nu cei care 

alcătuiesc societatea civilă? Cum să nu depindem de nivelul lor de evoluţie pe toate planurile?  

Catharsisul se produce, conform mărturiei unor spectatori, dar nu pentru o sală întreagă, ci 

totdeauna individual iar dialogul cu publicul depinde şi de valoarea spectacolului şi de nivelul 

publicului. Pentru dans contemporan, de exemplu, avem încă un public puţin pregătit.  
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Rh. C.: Ce aşteaptă publicul român de la coregrafii români? Ce tip de public de balet există 

în România, în comparaţie cu Europa şi S.U.A? 

I. T.: Publicul, în general, aşteaptă spectacole bine gîndite, regizate şi interpretate, indiferent de 

gen.  Publicul românesc este împărţit însă pe genuri de dans, unii îndrăgesc mai mult dansul de 

operă, alţii – dansul contemporan. Dar am avut surpriza să aflu că astfel se petrec lucrurile şi în 

Franţa şi în Statele Unite. Publicul românesc mai este şi puţin snob, umplând totdeauna sala când 

vin Companii de dans contemporan străine, dar neînghesuindu-se tot atât de mult şi la cele 

româneşti.  

Rh. C.: Ce reprezintă pentru dumneavoastră România, limba română şi poporul român? 

Care vă este motivaţia de a trăi şi de a realiza balet, în continuare, în România, pentru 

români? V-a tentat vreodată ideea de a vă stabili definitiv în Occident?  

I.T.: Nu-mi plac aceste întrebări, au ceva penibil. Parcă sunt de pe vremea naţional-comunismului. 

Când de o viaţă dansez şi creez aici în ţară, chiar dacă am avut multe turnee şi contracte în 

străinătate, astfel de interogaţii nu-şi mai au rostul. În ceea ce priveşte tentaţia de a rămâne în 

străinătate, nu am avut-o niciodată. Îmi place foarte mult să călătoresc, dar trebuie întotdeauna să 

mă pot întoarce acasă.  

Rh. C.: Care vă sunt regretele şi împlinirile cele mai mari?  

I.T.: Regret că nu am putut să mă apuc de creaţie coregrafică mai devreme. Regret că nu am putut 

urma o facultate, pentru că pe vremea cînd m-am format eu nu exista la noi învăţământ superior 

pentru dans şi după bacalaureat mi-am imbogăţit cultura singur. Regret că nu ştiu să cânt la pian. 

Regret că nu suntem mediatizaţi pe măsura valorii noastre.  

Mă uit adesea pe postul T.V. „Muzzik“şi constat că multe dintre spectacolele de dans date pe acest 

canal sunt sub valoarea producţiilor artistice româneşti. Cea mai mare împlinire a vieţii mele este 

că Dumnezeu mi-a dat bucuria de a dansa şi de a crea. Dansez de cînd mă ştiu şi sper să pot crea 

dans cât timp voi mai trăi. 
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EXCLUSIV -  Jurnalista şi scriitoarea Rhea 

Cristina a publicat recent volumul „Românii 

secolului XXI“ (editura Pro Universitaria), care 

cuprinde 32 de interviuri cu personalităţi româneşti 

atât din sfera culturală cât şi din alte domenii 

importante ale societăţii.  

Orient Românesc vă prezintă fragmente din 

interviul cu coregraful şi profesorul Sergiu Anghel, 

despre care jurnalista şi scriitoarea Rhea Cristina 

afirma în 1999: 

„Sergiu Anghel - O personalitate artistică unică în sfera baletului românesc şi internaţional. Un 

artist ale cărui creaţii au o capacitate maximă de integrare în arta coregrafică europeană şi 

mondială. Un artist cu conştiinţă, un analist de o 

profunzime neiertătoare, coregraful Sergiu Anghel 

creează spaţiul de libertate şi atenţie necesar unei 

societăţi democratice, propunându-ne să fim severi şi 

obiectivi cu noi înşine – din dragoste sinceră faţă de 

acest neam românesc şi faţă de istoria noastră. Ne 

(re)construieşte gîndirea lucidă şi obiectivă de care 

avem nevoie pentru a ne (re)clădi stabil şi eficient 

viitorul. 

Spectacolele sale de balet se bucură de aprecierile 

criticii internaţionale, fiind considerate în general 

capodopere ale genului de spectacol teatru-dans iar 

Compania sa, „Orion Balet“– un laborator autentic de 

creaţie originală.   

În anul 1999, când am avut realizat acest interviu, mi-a 

atras atenţia imediat inteligenţa şi mobilitatea 

intelectuală deosebită a acestui artist, foarte devotat atât 

artei sale cât şi poporului român.”  

Volumul este disponibil pe siteul Editurii Pro Universitaria (Bucuresti), www.prouniversitaria.ro  

(poate fi achiziționat în format print, prin comanda poștală online). 

Noi dansatorii, coregrafii, pătrunşi de acest adevăr, răspundem în cor: Într-adevăr, "dansul 

este graiul poetic al formelor omeneşti"!  - Floria Capsali 

 

Marii dansatori nu sunt grozavi din cauza tehnicii lor, sunt minunați din cauza pasiunii lor. 

                                                                                                                      Martha Graham 

 

http://www.prouniversitaria.ro/
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„Politicile culturale în România se fac între amici, la un şpriţ” 

 

Rhea Cristina.: Înainte de 1989, care era semnificaţia repertoriului Operei Române? Cum 

descopereau şi ce valoare avea pentru balerinii români Adevărul?  

Sergiu Anghel: Repertoriul Operei Române era croit după chipul şi asemănarea mausoleului lui 

Lenin. Un repertoriu mort, dar împăiat după toate rigorile ştiinţei. Un loc de pelerinaj cultural 

pentru subrete şi cătane în termen, la fereală de pericolele decadentismului occidental.  

Este nedrept să mă întrebaţi cum descopereau balerinii români adevărul, când filosofii şi 

intelectualii români cultivau minciuna. Tăcerea lor a fost de aur.  

Rh. C.: În spectacolele dumneavoastră de teatru-dans (aţi colaborat cu mari regizori de 

teatru: Liviu Ciulei, de exemplu, la spectacolul ,.Furtuna“, Mihai Măniuţiu, Cătălina 

Buzoianu, Tudor Mărăscu), unul dintre „teritoriile“ atacate este spaţiul metafizic al religiei. 

După Revoluţie, la ce anume face acesta apel în societatea românească? Cărui tip de in-

telectual îi corespunde coregraful român, înainte şi după 1989? 

S. A.: Nu cred că e bine să confundăm metafizica cu religia, după cum nu e bine să confundăm un 

înger cu Snagoveanul. De altfel, mă feresc să vorbesc despre metafizică într-o lume în care se ştie 

foarte puţin despre metalurgie. În „Furtuna“ lui Shakespeare e vorba de magie ca metaforă pentru 

actul creator. Ciulei este un mare regizor, dar „Furtuna“ lui a trecut... „Furtuna“ lui Shakespeare 

va rămâne pentru că este un act integral de creaţie. Ciulei – ca oricare alt regizor cu har – nu este 

decât Snagoveanul îngerului Shakespeare; un intermediar. Nu cred că e bine să-l identificăm pe 

Dumnezeu cu popimea şi, mai ales, să credem într-o posibilă substituţie. Însă, într-o lume culturală 

a intermediarilor şi a „interfeţelor” de tot felul, în care, asemeni spray-urilor care nuanţează 

transpiraţia originală a creatorului, subţiind subsecvent stratul de ozon al creaţiei, Ciulei a creat 

fără să vrea o modă a regizorului „renascentist“, care, derobându-se sarcinii oneste de a lectura 

tridimensional un text în beneficiul leneşului care nu vrea să citească textul, pune astăzi lectura 

proprie mai presus de sensul iniţial. E ca şi când l-ai citi pe Marx prin filtrul „tezelor din aprilie“. 

Culmea e că, în urma acestei conspiraţii inconştiente, lumea nu se mai duce la teatru – aşa cum ar 

fi normal – pentru a renaşte emoţional în faţa unui mare actor, ci pentru a trăi în subconştientul 

unui regizor... renascentist. În lumea teatrului, regizorul l-a eclipsat pe actor. Culmea culmilor este 

că la această conspiraţie participă toţi actorii. În fond, orice conspiraţie se face „cu actorii pentru 

actori“.  Mă întrebaţi cărui tip de intelectual îi corespunde coregraful.  

„Coregraful“ nu există, domnişoară! Există coregrafi. Ştiu unul care, în timpul unei şedinţe a 

Uniunii Coregrafilor, îşi tăia unghiile (de la mână, din fericire) şi le depunea într-o scrumieră în 

faţa unei soliste a Operei Române. Poţi găsi însă şi veritabili aristocraţi în această meserie. Şi, aşa 

cum nici „intelectualul“ nu există ca tipologie pură, putîndu-se vorbi doar de intelectuali, cred că 

tipul de intelectual căruia i se potriveşte coregraful este apropiat de tipul de coregraf căruia i-ar 
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corespunde pe acelaşi plan intelectualul, singura diferenţă constînd în aceea că un coregraf trebuie 

să aibă puţin talent, ceea ce, în cazul unui intelectual, poate constitui o primejdie.  

Dar despre toate acestea cel mai bine ar fi să-l întrebaţi, eventual, pe domnul Manolescu, care, 

situîndu-se în afara pericolului amintit, este cel mai bine plasat să vă spună ce este cu adevărat un 

intelectual. Decurgând din cele spuse, intelectualul este expresia unei inflaţii a mentalului celor 

care nu au o acoperire în talent a acestuia. E ca în finanţe: cu cât ai mai puţin aur în vistierie, cu 

atât arunci mai multă hîrtie pe piaţă. Or, cine se plînge tot timpul de preţul hîrtiei? „Bête comme 

un peintre“, vorba aruncată de un intelectual, nu este decât expresia unei gelozii... După 1989, 

singura alternativă onestă a intelectualilor – a celor cu coapsele tumefiate de genuflexiuni 

encomiastice - a fost tradiţionalul drum al Damascului. Mulţi l-au făcut, dar în sensul servirii 

cauzei celor care înainte de 1989 făcuseră drumul Siriei...  

Rh. C.: Ce semnifică dansul pe plan european în 1999? Care sunt direcţiile lui şi situaţia 

profesională a dansatorului român?  

S. A.: Europa finanţează creaţia originală pentru valoarea ei patrimonială. Este o investiţie pe 

termen lung. În România se investeşte în interpretare, adică în perisabil. Nu s-a schimbat nimic în 

politicile culturale ale celor două zone, din Evul Mediu până azi. În timp ce Occidentul clădea 

catedrale impunătoare unde slujeau preoţi săraci, noi construiam bisericuţe firave unde slujeau 

egumeni pîntecoşi. Ei au rămas cu catedralele, noi – cu vreun hrisov. Ei vor rămîne cu autorii şi 

operele lor, noi – cu amintirea unor interpretări ale acestora...  În TV nu există bani pentru producţii 

vandabile pe piaţa occidentală, în schimb există fonduri pentru preluarea unor spectacole de teatru 

care în felul acesta îşi pierd spectatorii locali. În România nu există o politici culturale coerente. 

Şi, ceea ce e mai grav, nimeni nu răspunde de nimic în faţa nimănui. Politicile culturale în România 

se fac între amici, la un şpriţ.  În Europa, coregrafia este cel mai dinamic fenomen cultural, în jurul 

axului său gravitînd toate celelalte arte.  

În România, coregrafia este o artă prost administrată, atunci când nu e chiar marginalizată. 

Festivalurile de teatru au rareori o secţiune de dans sau de teatru- dans. În contextul acesta, 

dansatorii – cei mai buni – pleacă, inserţia lor fiind mult mai uşoară în Occident, decât acea a 

actorilor care rămîn acasă din patriotismul handicapului limbii.  

Rh. C.: Apolitismul artiştilor este benefic pentru societatea românească contemporană? 

Dansatorul român în 1999 este pregătit să facă faţă competiţiei europene? Putem vorbi de 

un complex al Estului, avut după ’89? Pentru cine şi de ce se realizează în prezent spectacole 

de dans? Ce rol va avea baletul/dansul pe viitor în societatea românească?  

S. A.: Apolitismul nu poate fi benefic. Mimarea rolului de politician poate fi însă malefică. 

Parlamentul îmi apare uneori ca un mare workshop de pantomimă. Dar, ca preludiu al limbajului, 

pantomima aceasta este necesară. Dansatorii sunt pregătiţi să facă faţă competiţiei europene. 

Nenorocirea e că sunt formaţi pe banii contribuabilului român, iar ei se duc să participe la nevoile 

culturale ale contribuabililor străini. Badea Gheorghe finanţează coregrafia europeană fără să ştie, 
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domnul Marga o finanţează fără să-i pese de badea Gheorghe. Întotdeauna au existat complexaţi. 

Artiştii români pot avea complexe, dar de superioritate faţă de vestici.  Cu cât nivelul de cultură 

va creşte, cu atât mai multă lume va avea nevoie de acest gen de spectacol. Depinde de inteligenţa 

românilor de a-şi stabili într-un raport optim potenţialităţile cu exploatarea acestora. Incaşii au 

pierit din cauza aurului pe care-l aveau. Astăzi, potenţialul artistic românesc este efectiv aspirat în 

Occident cu complicitatea inconştientă a guvernanţilor. Dacă acest aspirator nu va fi debranşat, nu 

numai coregrafia nu va mai juca nici un rol în România de mâine, dar nici una dintre arte nu va 

mai supravieţui. La ora actuală, suntem o pepinieră de valori care pleacă şi un cimitir al elefanţilor 

care revin.  

În orice caz, dansul îi va ajuta pe mulţi să ajungă la Oficiul Stării Civile în deplină cunoştinţă de 

cauză, iar baletul îi va sprijini pe aceştia să nu rămînă eminamente teatrali. 

Rh. C.: Vă simţiţi un om liber în România anului 1999? Ce tip de speranţă şi de deznădejde 

există în societatea contemporană românească? Ce aşteaptă publicul român de la coregrafii 

români? Ce tip de public de balet există în România, în paralel cu publicul din Europa şi din 

America? 

S. A.: În măsura în care eşti liber, atunci când te simţi legat de ţara ta. Libertatea mea, privită la 

modul absolut, va fi relativă atîta timp cît voi simţi această legătură. În fond, să nu uităm, numai 

când vom muri vom fi liberi. Şi nici atunci nu este foarte sigur... Societatea românească speră să 

cîştige la Bingo-Europa şi e deznădăjduită că nu cîştigă.  Nu sînt foarte sigur că publicul românesc 

ştie ce este acela un coregraf. Ar trebui ca domnul Gaiţă să facă un sondaj... Cei din Minister, care 

ar trebui să cunoască lucrurile astea, mai folosesc şi azi sintagma hibridă şi incultă de „maistru 

coregraf“.  Publicul este acelaşi peste tot în lume; am văzut că englezii, care nu au nici o scuză 

pentru a fi mai inculţi decât românii, se entuziasmează în faţa elucubraţiilor unui „paricopitat“ ca 

steppeurul Flatlay, într-un spectacol care atinge grandorile kitsch-ului de la primul „step“ până la 

titlu; ţineţi-vă bine: „The Lord of the Dance“.  

Rh. C.: Către ce sau către cine ar trebui să se îndrepte speranţele românilor la finalul acestui 

mileniu? Credeţi că în lagărul comunist România a rezistat prin cultură? Moneda „euro“  

va crea o nouă Europă, despărţită definitiv de orice sistem totalitar?  

S. A.: În ordinea lucrurilor, către ceasul deşteptător. În ordinea oamenilor – către ei înşişi, către 

propria lor deşteptare. Ar fi suficient să asculte „imnul“ la înviorarea de dimineaţă. De data aceasta, 

este cel corect.  În privinţa celei de-a doua întrebări, există un alt clişeu. Să fim serioşi: în lagărul 

comunist, România nu a rezistat prin cultură, ci prin sarmale de post. Dacă s-ar fi menţinut prin 

cultură, n-ar fi aruncat-o la gunoi după 1989. Prin cultură au rezistat oamenii de cultură care au 

rămas oameni de cultură.  Moneda „euro“ va crea o nouă speculaţie financiară, de data aceasta pe 

deasupra capetelor monezilor naţionale. Apeductele tipărite pe bancnotele „euro“ vor astîmpăra 

doar setea de bani a celor care şi-au construit din timp rezervoarele. Parcă văd că, exact ca în 

vremea lui Iosif, noi vom avea şapte vaci sleite, iar ei - rezervoarele pline...  
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ADA D’ALBON AZIMIOARĂ 

Vă facem cunoştinţă ȋn acest număr, cu o distinsă 

doamnă, actriţă de teatru talentată şi scriitoare, doamna 

Ada D’Albon, prin căsătorie, Azimioară. 

Ada D’Albon s-a născut ȋn 1944, la Praga, unde tatăl 

său, Ion d’Albon, era diplomat ȋn delegaţia României. 

Ȋn august, când România a ȋntors armele, toţi cei care se 

aflau ȋn ambasadele ţărilor ocupate de germani au fost 

luaţi prizonieri. Au plecat mai ȋntâi ȋn Germania apoi ȋn 

Franţa. Când nemţii au ȋnceput să piardă războiul, 

părinţii Adei s-au refugiat ȋn Italia. Rudele italiene ale 

tatălui l-au ajutat să intre din nou ȋn diplomaţie, iar 

fetiţa a fost crescută pâna la doi ani ȋntr-o mănăstire. 

„Prima mea limbă a fost italiana“, precizează actriţa. 

Pe linie paternă, un străbunic al Adei d’Albon a fost 

frate cu Sergiu Culianu, bunicul lui Ioan Petru Culianu, 

iar una din verişoarele tatălui său a fost Zizi Lambrino 

prima soţie a lui Carol al II-lea.  

Pe linie maternă, Ada d’Albon a fost nepoata lui Mihail Sadoveanu. Valeria, soţia marelui scriitor, 

a fost sora mamei sale. Familia D’Albon s-a ȋntors ȋn ţară, din cauza regimului la putere din 

România, ca să nu afecteze familia, povesteşte actriţa. Ca să fie independent, tatăl Adei a ȋnceput 

studii de medicină la Bucureşti, familia locuind ȋn casa unchiului Sadoveanu pâna la moartea 

scriitorului, ȋn 1961. Ȋnsă această triplă apartenenţă genealogică – Sadoveanu, Zizi Lambrino, 

familia d’Albon cu rădăcini ȋn Franţa – s-a transformat ȋntr-un stigmat: „Lumea a vorbit foarte urât 

de Sadoveanu. Dar el rămâne un mare scriitor. Aici, ȋn Franţa, Sartre a luptat pentru comunism şi 

e ȋn continuare un mare scriitor. Politica n-ar trebui să nimicească cultura “, a precizat Adad’Albon. 

Ȋn casa Sadoveanu a avut parte de o educaţie şi stimulare 

intelectuală permanentă: asculta lecturile scriitorului, interpretările 

muzicale ale unor pianişti precum Sviatoslav Richter, conversaţii 

ȋntre scriitori, actori, pictori celebri. La casa de la Neamţ a 

scriitorului mergeau ȋmpreună cu Maria Tănase, Boureanu, 

Demostene Botez, Vianu sau „Madame“ Bulandra. Pasiunea 

pentru teatru a apărut ȋncă din copilărie. 

Din cauza regimului instaurat ȋn România mai ȋntâi au părăsit ţara 

părinţii Adei d’Albon. Din cauza situaţiei create şi aflati mereu sub 

ameninţări şi presiuni, cuplul Ada d’Albon şi Laurentiu 

Azimioara, regizor şi profesor la IATC, ȋmpreună cu băieţelul lor 

Ion ȋn vârstă de 3 ani, au părăsit ţara. Ajunşi la Paris cea mai mare 

durere a fost când au fost sfătuiţi să-şi schimbe profesia, să renunţe 

la teatru. Ȋnsă soţii Azimioară au avut curajul de a ȋnfiinţa la Paris 
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o şcoală de teatru: „Nici nu cred ca a fost curaj, a fost 

instinctul de supravieţuire”, spune Ada d’Albon. 

Ȋn paralel şi graţie şcolii lor de teatru, cuplul Ada 

d’Albon şi Laurenţiu Azimioară a creat spectacole care 

s-au jucat ȋn săli din toate colţurile Franţei, cu succes de 

public şi de presă. Curajul de a fi vrut să facă teatru ȋntr-

o altă ţară şi ȋntr-un alt sistem, şlefuit ȋn ȋncercări de 

viaţă dure, s-a ȋncununat de succes ȋn anul 2002, când 

Laurenţiu Azimioară şi Ada d’Albon şi-au deschis 

propriul teatru, unul dintre cele mai frumoase din Paris, 

ȋn arondismentul 19, pe strada Ulmului, la numărul 16. 

Théâtre de l'Orme, un loc plin de istorie (primele băi din 

Paris) a fost creat în 1997 de Laurenţiu Azimioară și 

inaugurat în 2001 cu spectacolul „Un bărbat și o 

femeie” de Leonid Zorine. 

Este un spațiu care a suferit multe 

transformări: situat într-o curte de clădiri 

din cartierul Belleville-Télégraphe, 

găzduiește tot felul de activități pe tot 

parcursul anului, teatru, concerte, operă, 

dans, dar și lecții de actorie, canto, 

castinguri, repetiții. Astăzi, Théâtre 

de l'Orme oferă un program cultural variat: 

multe piese de teatru contemporane, 

spectacole live și spectacole de dans.  

Despre Ada d’Albon putem spune că este 

omul care face teatru nu“joacă teatru”, omul care a depus eforturi supraomeneşti din dragoste 

pentru teatru.Ȋnsă a meritat toată munca. Toate piesele în care a jucat, toate rolurile pe care le-a 

avut și-au pus sufleteşte amprenta asupra ei. Particula nobilă a numelui n-a determinat-o niciodată 

să dea o tentă franceză numelui de familie, a rămas doamna Azimioară şi ȋn exil. Ada d’Albon 

care provine din familia de Bourbon a Franţei, o familie despre care se pot spune multe poveşti de 

istorie, are şi astăzi nostalgia zilelor petrecute ȋn ţinutul Neamţului unde ȋşi petrecea vacanţele 

alături de unchiul Mihail Sadoveanu. După mai bine de 30 de 

ani de exil, iubirea ei pentru rădăcinile româneşti este intactă. 

Ada d’Albon este o femeie multitalentată pasionată de teatru şi 

de muzică, iar cărţile sale sunt o călătorie  extraordinară care ne 

ajută să privim mai adânc ȋn sufletul ei, trecând viaţa prin minte 

şi inimă, poate o călătorie de simplificare a vieții pe care a trăit-

o. Cărţi are vindecă. Care distrează. Care pun întrebări și caută 

răspunsuri. Care dau încrederea sau măcar speranța că va fi bine. 

Amintiri care relevă delicatețea unui scriitor. Devin un fel de 

https://75-agendaculturel-fr.translate.goog/danse/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
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scufundare în mintea, gândurile și experiența 

scriitoarei. Datorită unui astfel de proces de 

imersiune, te simți rapid cucerit de paginile 

încărcate de amintiri și experiență.  

La Ada d’Albon, producția literară și teatrul 

reprezintă două momente scindate care, totuși, 

sunt semnificativ împletite, si apoi oferite 

publicului, bijuterii pentru suflet. A devenit un 

glas distinct, unind duioşia sentimentelor cu 

nostalgia perpetuă a locurilor natale şi cu un 

viguros sentiment al apartenenţei la acest pământ 

străvechi. Un glas care nu-şi clameaza trăirile, ci 

le aprofundeaza într-o necontenită introspecţie. 

Romania este matca germinativă a scrisului său. 

Cărţile sale sunt căutate şi preţuite de public. 

Noi am considerat că este o onoare şi o datorie să alcătuim un portret al artistei, scriitoarei şi 

omului Ada d’Albon, ȋntrucât puţini sunt autorii care au excelat printr-o asemenea polivalenţă ȋn 

demersurile lor creatoare. Este ȋncă şi mai mic numărul acelor slujitori ai Thaliei care să fi pus 

atâta pasiune, să fi investit atâta timp, o viaţă şi energie ȋn dezvoltarea şi promovarea teatrului.  

Un om de teatru total. Să aruncăm acum o sumară privire asupra cărţilor semnate Ada d’Albon. 

„Amintirile sunt un fel de punct de sosire; și poate că sunt, de asemenea, singurul lucru care ne 

aparține cu adevărat.” – Marcello Mastroianni 

Doamna Ada d’Albon vă prezintă cărţile ei : 

Ultima Vară în Bretania, ȋn original ȋn franceză Dernier été en 

Bretagne - istoria unui exil, este istoria a 40 de ani de surghiun, cum 

îl numesc eu, căci fu împotriva vrerii mele. Cuprinde o lungă galerie 

de portrete și fapte cu care a fost împănată întreaga mea viață cât și 

mărturisirea mea despre dragostea neostoită pentru țara de baştină. 

Editată la Curtea Veche.W.curtea veche.ro. 

Fără Titlu -  Dacă nu are titlu e pentru că nu am găsit cuvântul care 

să nu banalizeze istoria pe care am trăit-o. Datorez această istorie 

,deci această carte, pianistului de geniu și omului deosebit care se 

numește Dan Grigore. Îi mulțumesc din adâncul sufletului pentru 

universul mirific cu care mi-a sublimat surghiunul.  Editată la Eikon : htt://www.librariaekon.ro/ 

Für Elise -  scrisă prin anii 1984, este un vag ecou denaturat al romanului Baltagul de 

M.Sadoveanu. Personajele cât și unele fapte ale acestui roman, le-am cunoscut de foarte aproape. 

Un roman de suspens. EIKON:htt://www.librariaeikon.ro/beletristica-critica/1055-fur-elise-ada-

dalbon.html. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009194209842&__cft__%5b0%5d=AZX-9n98aL6bAFmxBxiaYFVnGVIrdDj0FkshxNTdNq2CjX995iT1ygeWO_Y2viu6L0sRzMxTMGvik_m21-YuBo9vBWj2NB8opYMPVQSYtdaaHU4N4O5OIIva-vUhjneMMfSRay__YMdqPp8WouHGg7YP&__tn__=-%5dK-y-R
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“Am citit această carte spectaculoasă, în manuscris. Iubirea revine, ca o pacoste, după 60 de ani 

de la prima întâlnire. Un roman epistolar, cu emailuri care pulsează în noapte și muzică de pian 

care invadează totul, colmatând divin golurile dintre mesaje. Nimic voaierist, vă spun, în această 

declarație de dragoste dintre actrița Ada d'Albon și pianistul Dan Grigore, într-atât sentimentul de 

puritate care se instalează anulează dimensiunile omenești, într-atât incandescența marturisirilor 

justifica timpul unei vieți, și timpul tout court. E și o carte de memorialistică, de o uriașă forță 

stilistică clasică, prin care Ada d'Albon confirmă un talent de necontestat încă de la precedenta sa 

carte, "Ultima vară în Bretania." Ada d'Albon, te îmbrățișez și eu, fără titlu. ” 

                                                                                            Cristina Hermeziu, jurnalistă şi poetă  

“Atunci când vibrația unui artist este foarte înaltă, el poate accede spre zone greu accesibile 

multora dintre noi. În timp, oamenii stochează amintirile, închizându-le pe unele în locuri cât mai 

ascunse, iar pe altele, ținându-le aproape de suprafață, lângă locul inimii. Câteodată este nevoie de 

o singură scânteie pentru a aprinde un foc, dar odată aprins, acesta poate deveni de necontrolat. 

Dorul Adei D'Albon este izbăvitor, pentru ea, căci combustia sa internă este enormă, specifică 

artistului cu har. ” 

“Pe măsură ce timpul se așterne peste oameni, visele au șansa de a deveni certitudini. Căci, odată 

cu maturitatea, totul devine mai clar, iar iluziile se risipesc sub patina timpului, lăsând loc realității. 

Să nu uităm însă că în vis și în artă suntem liberi, iar deșertul e ceea ce îți rămâne în suflet, atunci 

când încetezi să visezi. ”  

                                                                                                                 Mladin Cristian – scriitor  

https://www.facebook.com/ada.dalbon.3?__cft__%5b0%5d=AZWGckIqOI1pOnnpsIF6tUU4zX8V6tNKepPjY-QnThSrhWS88XrOWS427eL9fGIjguNS_gXKAg-UEUd1xl3LXtfzpvn_FFhXRsoJ3lNwLdGl0uQ8yvGuEQQSehDzfUBOdOs&__tn__=-%5dK-R
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OANA TOPALĂ 

O iubitoare de cuvinte 

Oana Topală este licențiată a Universității 

„Al. I. Cuza” din Iași (cu o licență în filologie 

modernă și o licență în filosofie),  

Din anul 2007 locuiește în Belgia unde 

lucrează ca traducătoare și interpretă 

autorizată în Ministerul Justiției din Belgia și 

profesor agreat pe lângă Ministerul Federației 

Wallonie-Bruxelles. S-a specializat în pedagogia interculturală si predă cursuri de franceză ca 

limbă străină, de limbă, cultură și civilizație românească (prin Institutul Limbii Române) și de 

educație interculturală. 

Este prozatoare și eseistă, publică în mod curent în periodice (Revista OPT motive, Revista de 

Cultură Familia, Portal Revista Timpul) și scrie pe blogul personal « Literatură și delicatese » 

(www.oanatopala.eu) povești despre cuvinte călătoare și etimologii ciudate, povestiri fantastice și 

despre întâmplări cu intrări în alte dimensiuni, inspirate din călătorii. 

Vă invităm la o călătorie prin cuvinte pentru plăcerea de a le descoperi, etimologia vine în 

ajutor, cel mai adesea experiența și cultura scriitoarei le dau savoare și culoare. 

Vă dorim lectură delicioasă, de savurat în bucăți mici... 

 

Cuvinte și povești cu parfum de epocă  

Rodozaharul 

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, aflat la Iași, un anume doctor Weinberg remarca, nu fără 

un pic de iritare, obiceiul boieresc de a trata musafirii cu dulcețuri: oricât de des ai vizita familia, 

fie și o dată sau de două ori pe zi, o tratație trebuie să ți se ofere, căci așa cere obiceiul țării. 

Doctorului Weinberg dulceața îi era servită pe o tavă de cafea în drăguțe vase de cristal. Într-un 

grațios coșuleț de argint zac lingurițele, cu care pătrunzi în dulcea chisea și împrejur stau pahare 

splendide, mai ales de Boemia, scumpe, pline cu apă rece.     

În prima carte de bucate alcătuită în spațiul extracarpatic, scrisă în secolul al XVII-lea (1), un 

capitol este dedicat dulcețurilor. Astfel, „Învățături a face multe feliuri de dulcețuri” îi arată 

cititorului cum să prepare dulcețuri din coji de portocale amare (naramze, cuvânt vechi ce are la 

bază) cu și fără lămâie, din agrișe, mure, prune, piersici, aguride, gutui, cireșe, caise 

și zarzăre verzi (corcodușe). Cam în aceeași vreme, la Iași, ziarul Albina românească își anunța 

și el cititorii că la băcănia ținută de Hanul lui Coroi din ulița Sf. Spiridon au sosit o partidă de 

dulceți de zmeură proaspătă, foarte bună și eftină (2).      
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Tot în aceeași perioadă se obișnuia și prepararea dulcețurilor din petale de flori.  Dulceața de 

trandafiri era cunoscută și ca rodozahar (cuvânt luat direct din neogreacă). Această dulceață a 

fost considerată, ca și petalele de trandafir și apa de trandafiri, un simbol al prieteniei și al prețuirii 

față de oaspetele sosit.      

În trecerea sa prin Moldova către Înalta Poartă în 1779, contele de Launay (3) a adăstat pe la curțile 

boierești care îi ieșeau în cale. Inutil să mai spunem că a fost potopit de către gazdele sale cu cafea 

și dulcețuri. Însă la conacul de la Iepureni este primit cu dulceață de trandafiri. Acolo află călătorul 

nostru că dulceața de trandafiri e foarte căutată. Boierii sădesc trandafiri în grădini și dau petalelor 

diferite întrebuințări; printre altele, petalele se dau în dar prietenilor.   

Trandafirii pentru dulceață erau cultivați separat de cei decorativi, iar din cei dintâi se preparau nu 

doar dulcețuri, ci și apă de trandafiri, uleiuri și parfumuri (4). 

Puțină etimologie 

Româna a moștenit cuvântul trandafir din neogreacă - trandáfillo (ca și numele unei alte flori foarte 

întâlnite - garoafă (neogreacă - gharúfalo). În neogreacă, triandáfillo înseamnă „treizeci de foi” 

(5). Năramză este un cuvânt vechi (apare la N. Costin, având astăzi numai circulaţie regională) și 

are la bază persanul näräng (6). În DEX este explicat prin „portocală cu gust amar”, deşi din alte 

dicţionare rezultă că ar fi sinonim al lui portocală. Se pare că la noi a ajuns prin turcă (narencı), 

limbă din care l-au luat şi limbile balcanice (neogreaca, albaneza, bulgara, sârba; există şi în 

meglenoromână - nirange). După alte păreri, l-am avea din bulgară (neramza), care l-a luat din 

greacă (nerantzi), iar în greacă ar fi ajuns din arabă.  

Surse: 

(1) Ioana Constantinescu, O lume într-o carte de bucate. Manuscris din epoca brâncovenească, 

București,1997 ; 

(2) Theo Stănescu Stanciu, Reclama - sufletul comerțului, II, Magazin Istoric 02/2003 ; 

(3) Constantin Gane, Prin Moldova de altădată, Magazin Istoric 03/1972 ; 

(4) Marius-Aleodor Teodorescu, Trandafirul de dulceață cu arome fanariote, Magazin Istoric 

07/2002 ; 

(5) Maria Pavel, Les mots grecs du roumain, Presses Universitaires de France « La linguistique » 

2011/1 Vol. 47 paginile 51- 62; https://www.cairn.info/revue-la-linguistique-2011-1-page-51.htm;  

(6) Marius Sala, Cuvintele - mesageri ai istoriei, Editura Meronia, București, 2009, paginile 102-

103. 

https://www.cairn.info/revue-la-linguistique-2011-1-page-51.htm
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Mirodenii, gusturi și mirosuri la 1800 

În secolul al XVIII-lea, mirodeniile sunt aduse în desagi şi burdufuri, trec prin munţi şi vămi, sunt 

plimbate prin târguri, oraşe, sate, scrie Constanța Vintilă-Ghitulescu în « Patimă si desfătare. 

Despre lucrurile marunte ale vieții cotidiene în societatea românească 1750-1860 », carte apărută 

la Editura Humanitas în 2015.       

Mirodeniile ajung pe rafturile băcăniilor ținute de negustori căutați, sunt ascunse în borcănelele 

spiţeriilor, sunt așezate în cămara cu legume numită gherghir, sunt puse bine în sertare secrete din 

bucătării, sunt amestecate în mâncăruri şi băuturi, dulceţuri şi plăcinte. Şi pentru că ele 

„dreg“,schimbă întrucâtva gustul, culoarea, consistenţa mirosul, capătă numele de dresuri. 

La 1803, trec prin vamă mirodenii nenumărate: ienibahar, anason, cuişoare, rădăcină de piper, 

chimen, scorţişoară, nuci de India, cuişoare, frunze de dafin, salep, susan, muştar, şofran. Mai 

găsim mac şi afion, cafea, cardamon, ienupăr, seminţe de dafin. Mărfurile de la noi călătoresc în 

săculeți alături de mărfuri prețioase aduse deopotrivă din Orient și Occident. Acest drum al 

mirodeniilor nu este deloc uşor, ceea ce face ca preţul lor să crească în funcţie de vremuri şi mai 

puţin de cerinţe. 

În registrele vamale de odinioară sunt trecute mirodenii indiene, persane și marocane, fructe 

exotice, zahăr de la Veneția, ulei de măsline din Levant, cafea din Arabia, vinuri din Franța. 

Papilele gustative sunt puse la încercare de gusturi stranii: acru, amar, iute, dulce, parfumat – 

« toate amestecate într-o singură lingură », scrie Constanța Vintilă-Ghitulescu.  

De prin reţete vechi şi cărţi de bucate prăfuite încercăm să ne imaginăm cum se fabricau pe atunci 

gusturile. Pentru acru se folosesc zeama de lămâie, uneori şi năramzele, măcrişul, agurida, siropul 

de corcoduşe sau agrişe, oţetul de trandafiri, de garoafe sau de zmeură.  Dulcele se obţine cu 

ajutorul zahărului sau candelului, a mierii, dar şi a dulceţii naturale conţinute în diferite fructe. 

Pentru gustul iute-picant sunt buni chipăruşii, adică ardeii roşii iuţi, piperul, ceapa, usturoiul, 

ghimbirul, ienibaharul sau un pic de busuioc, care ameliorează iuţeala, parfumând-o. Acest gust 

stimulează foarte mult pofta de mîncare. 
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În această bucătărie se inserează adesea fructele, cu precădere uscate. Printre carne şi slănină, prin 

peşte sau vânat se aruncă pumni mari de stafide, prune, vişine, nuci, fistic, migdale, mere, caise. 

Şi de parcă n-ar fi de ajuns atîtea arome, mirodenii şi mirosuri, atîtea gusturi atît de diferite, peste 

ele se aruncă alte şi alte „ierburi“, printre care se regăsesc mărarul, pătrunjelul şi, doar din când în 

când, leuşteanul. Peste toate se presară zahăr şi scorţişoară. Parfumată ca nimeni alta, aromată, 

dulce, fină, scorţişoara însoţeşte muşchiul de vită şi crapul şi plăcinta, dulceaţa şi şerbetul. Plăcerea 

supremă a gustului este dată de petalele de trandafiri. Uscate şi presărate peste bucate, ele 

împărtăşesc din aroma lor fină, din dulceaţa roşiatică a mirosului apetisant. 

Surse: 

Constanța Vintilă-Ghitulescu, Patimă si desfătare. Despre lucrurile mărunte ale vieții cotidiene în 

societatea românească 1750-1860, Editura Humanitas, București, 2015, paginile 41-45. 

 

 

Lucrurile sacre se șoptesc în umbra bucătăriei. Pe fundul oalelor vechi, în mirosul de condimente

magia și rețetele se reunesc.      (Inima cusută (2007) - Carole Martinez) 

Pe lângă aspectul blând al alimentelor de bază, vin și aromele strălucitoare ale condimentelor, ca 

atâtea culori strălucitoare pe o pagină goală.   (Sărbători (1999) – Michel Tournier) 

Toate condimentele conțin magie, chiar și cele care sunt turnate cu o mână distrată în fiecare zi   

în oala ta.     (Stăpâna condimentelor (1997) Chitra Banerjee Divakaruni) 

https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=choses&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=sacrees&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=dans&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=dans&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=cuisines&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=fond&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=fond&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=vieilles&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=dans&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=dans&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=epices&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=epices&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=magie&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=recettes&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=cotoient&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/reference_citation/102134/Le_Coeur_cousu_2007_.php?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=blanche&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=page&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=page&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=nourriture&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=base&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=poser&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=poser&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=epices&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=saveurs&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=saveurs&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=eclatantes&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=eclatantes&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=comme&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=vives&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/reference_citation/102539/Celebrations_1999_.php?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=epices&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=epices&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=magie&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=celles&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=celles&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=verse&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=verse&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=main&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=main&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=dans&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=dans&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/citation.php?mot=jours&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/reference_citation/112184/La_Maitresse_des_epices_1997_.php?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-dicocitations-com.translate.goog/auteur/8901/Chitra_Banerjee_Divakaruni.php?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
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     Oglinda - ȋntre mit şi realitate 

Oglinda a ȋnsoţit societatea umană ȋncă din cele 

mai vechi timpuri. Oglinda este nu doar un obiect 

pe care-l folosim zi de zi, ci și un important 

obiect pe care ȋl regăsim ȋn mituri și legende. În 

primul rând, trebuie să înțelegem că fizic, 

oglinzile reflectă lumina și astfel reflectă lumea 

din jurul nostru. Din punct de vedere spiritual, 

lumina are atașament simbolic față de iluminare, 

conștientizare și înțelepciune etc. Prin urmare, în 

ceea ce privește simbolismul spiritual, oglinzile 

reflectă adevărul. Oglinda, această suprafaţă 

reflectorizantă, acoperă un simbolism bogat, 

complex şi ambivalent. 

„Simbol al simbolismului”, punte între lumea cunoașterii și lumea ființei, oglinda fascinează și 

tulbură. Se spune că oglinda este simbolul simbolurilor. Ea a ridicat mereu întrebări, reflecții și 

meditații. Oglinda reflectă propria noastră imagine: poate fi fidelă, iluzorie sau neașteptată. 

Prezentă în toate civilizațiile, utilizarea sa a dat naștere la diverse interpretări, uneori frică, 

superstiție, alteori semn de armonie și puritate. Acest obiect misterios, care a captivat filozofii 

greci, teologii medievali și mai târziu, umaniștii Renașterii, a fost studiat în pictură, literatură, 

filozofie și chiar metafizică. A hrănit povești, legende, îndoieli, superstiții, realul și imaginarul. 

Omul şi-a văzut chipul reflectat dar şi Universul. Încă din zorii timpurilor, oglinda s-a aflat în 

centrul preocupărilor omului, ba mai mult din cea mai veche antichitate acest obiect misterios și 

fascinant a ocupat un loc important în arte și literatură.  

Se presupune ca Arhimede a incendiat flota romană cu ajutorul unor oglinzi iar celebrul far din 

Alexandria folosea oglinzi uriaşe pentru a indica drumul spre port. 

Datând de mii de ani î.Hr., primele oglinzi au fost formate cu bucăți de piatră lustruită care 

permiteau reflectarea unei imagini. Ulterior a apărut prima oglindă reflectorizantă cu o suprafață 

metalică, lustruită de cupru. Abia din secolul I vedem apărând prima oglindă având o placă de 

sticlă precum și o suprafață posterioară din tablă de metal. 

Ȋn perioada Renașterii, o metodă superioară a făcut posibilă acoperirea oglinzii de sticlă cu un 

amalgam de staniu și mercur. Din acest moment oglinda va începe să capete importanță în 

societate. Accesoriu al bogăției, se găsește cel mai adesea în majoritatea regatelor, împodobind 

șemineele. În cea mai mare parte, de dimensiuni mari, a fost în primul rând un accesoriu decorativ. 

Dar punând probleme de toxicitate, acest amalgam a fost înlocuit cu depunerea unui strat de argint 

metalic pe sticlă. În 1835, chimistul german Justus Von Liebig a inventat prima oglindă din sticlă 

argintie. Din acest moment oglinda va apărea în multe case burgheze și devine un produs de lux 
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în sine, un semn al bogăției. Oglinda în rândul 

oamenilor din mediul rural nu există, nu este de 

nici un folos și costă prea mult. 

Oglinda -  un accesoriu devenit esenţial 

În Evul Mediu oglinda are o mare încărcătură 

simbolică, în acest moment științele optice sunt 

primele dintre științe, gândirea se bazează pe 

cunoașterea vizuală și pe relații analogice ale căror 

model este oglinda. A cunoaște înseamnă a 

reflecta. Dumnezeu este comparat cu o oglindă 

curată. Deoarece omul nu poate contempla natura 

divină fără a fi uimit, el trebuie să-și privească 

Modelul prin oglindă. Epistola Sfântului Pavel 

către Corinteni nu spune oare că „cunoașterea lui 

Dumnezeu este ca o imagine reflectată de o 

oglindă”. În secolul al XIII-lea, ideea era de a fixa foi de tablă în spatele plăcilor de sticlă cu un 

adeziv transparent și s-a obţinut astfel o reflectare mai clară a obiectelor. Dar oglinda a suferit 

multe transformări de-a lungul timpului.  

De la oglinzile convexe din Evul Mediu, care cuprind spațiul și deformează imaginea, până la 

oglinzile plate în Renaștere ducând la o mai bună înțelegere a reflexiei dar și la observarea că nu 

putem avea cunoaștere decât parțială a acestei lumi nelimitate, până la apariția în vremurile 

moderne a oglinzilor mari care le permit în sfârșit oamenior să se vadă din cap până în 

picioare. Oglinda a traversat secolele și întrebările noastre au rămas aceleaşi. 

Abordarea acestei teme nu a fost atât de ușoară pe cât credeam la început pentru că este vastă și 

importantă. În Japonia, kagami sau oglinda este un simbol al purității perfecte a sufletului. În țara 

samurailor și a cireșilor înfloriți oglinda este un simbol al purității absolute a sufletului, dar este 

considerată deopotrivă una dintre cele trei comori imperiale. Străvechea moştenire japoneză nu 

cuprinde nicidecum bijuterii sau pietre prețioase, ci trei obiecte de uz cotidian: o oglindă, o sabie 

şi o amuletă. În multe manga, se povesteşte despre puterile lor magice, care ajută binele să triumfe. 

Sabia este păstrată în templul Atsutsa, iar amuleta în altarul central din palatul imperial. Oglinda 

se află în cel mai sacru loc din Japonia, în altarul Ise. Piesele sunt înfăşurate în mai multe materiale 

scumpe şi doar învelişul exterior se înnoieşte. 

Ȋn rândul taoiştilor, o oglinda octogonală este semn de armonie şi perfecţiune, în tradiția vedica 

simbolizează durata limitată și în continuă schimbare a ființelor. În romanul lui Jorde Luis Borges 

„Oglinzile furate” autorul povestește groaza cuiva căruia îi este frică de oglinzi și care uneori își 

vede fața desfigurată în moduri ciudate. Oglinda ar trebui să păstreze, prin remanență, urma a ceea 

ce s-a reflectat cândva în ea și care se poate manifesta brusc, în circumstanțe ciudate. În filmul lui 

Jean Cocteau, Orphee,  oglinzile sunt ușile prin care moartea vine și pleacă, se deschid către iad. Pe 
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o parte a oglinzii, această lume a cărnii și a iubirii, cea a lui Orfeu și Eurydice. Pe de altă parte, 

universul înghețat al morții și între cei doi suprafața reflexivă rece și lustruită a gheții. 

Există, de asemenea, un obicei popular de a acoperi toate oglinzile din camera în care o persoană 

decedată se odihnește înainte de ultima sa călătorie, deoarece se crede că oglinda are capacitatea 

de a reține sufletul defunctului.  În Occident oglinda semnifică moartea, în timp ce în Orient 

corespunde golului, perfecțiunii, indiferentă la ceea ce reflectă, oglinda rămâne pură. Ȋntre sensibil 

şi inteligibil, ȋntre vizibil şi invizibil, real sau imaginar, reflexia, iluzia, au dat o bogăţie simbolică 

acestui obiect considerat izvor al tuturor misterelor. Mai mult, oglinda îl introduce 

pe celălalt.  Celălalt este oglinda noastră, așa cum spune Platon: Ai observat, nu-i așa, că atunci 

când ne uităm la ochiul din fața noastră, fața noastră se reflectă în ceea ce numim pupilă, ca într-

o oglindă; cine se uită își vede imaginea acolo.  

Potrivit lui Carl Gustav Jung, oglinda ne dezvăluie adevărata noastră față, cea pe care nu o arătăm 

niciodată lumii. În fața lui, suntem singuri cu îndoielile și temerile noastre. Oglinda poate fi văzută 

și ca o coborâre a sufletului în materie. Oglinda evocă: 

- adevărul : reflectă imaginea realității așa cum este, 

- autocunoaștere : oglinda ne pune față în față cu noi înșine. Ca atare, oglinda este 

instrumentul despărțirii, pentru că pentru a vă cunoaște, a compara și a aprecia, trebuie să 

vă vedeți. Rețineți că dacă oglinda face posibilă cunoașterea de sine, nu este vorba de 

cunoaștere directă, ci de cunoaștere indirectă și discursivă, care necesită intervenția 

raționamentului. În basme și în diferite tradiții, oglinda este asociată cu magia. Unele 

oglinzi vorbesc și spun adevărul, de exemplu cea a Reginei Evil  

- în Albă ca Zăpada (poveste a fraților Grimm bazată pe un mit germanic, 1812). 

La un nivel mai negativ, oglinda poate evoca: 

- iluzie, oglinda te împiedică să vezi dincolo de suprafața lucrurilor 

- visul și inconștientul, 

- uitare, oglinda absoarbe imaginile fără a le aminti, 

- limite personale: oglinda este un perete rece, tăcut, impracticabil, 

- rușine sau dimpotrivă vanitate, 

- nenorocire (oglindă spartă), 

- liniştea, singurătatea -  Sufletul meu care țipă se zbate într-un labirint ale cărui oglinzi 

reflectă la nesfârșit singurătatea. (Ugo Bellagamba) 

În sfârșit, oglinda poate reprezenta: 

- inversare: imaginea reflectată este inversată, evocând un alt punct de vedere, o inversare a 

gândirii, un nou sens, 

- o lume ascunsă: oglinda evocă lumea pierdută, paradisul pe care nu-l mai putem vedea, 

- un punct de trecere, o ușă misterioasă, ca în romanul Alice în Țara Minunilor (Lewis 

Carroll, 1865). A trece prin oglindă înseamnă a te confrunta cu intimitatea psihicului 

https://www-jepense-org.translate.goog/verite-definition/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-jepense-org.translate.goog/realite-reel-illusion-definition/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-jepense-org.translate.goog/connaissance-de-soi-liberte-schema/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-jepense-org.translate.goog/croyance-illusions-rapport-verite/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-jepense-org.translate.goog/silence-interieur/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-jepense-org.translate.goog/symbolisme-du-labyrinthe/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-jepense-org.translate.goog/paradis-perdu-definition-interpretation/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
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tău. Aceasta este ocazia de a-ţi vizita inconștientul. Este posibilitatea de a ne întâlni 

cu adevăratul Sine  (diferit de „eul”  lui Freud ), adică ființa universală. 

Oglinda te invită să descoperi sensul ascuns al lucrurilor. Ea reflectă progresul nostru spiritual, 

starea conștiinței noastre: individul mai puțin avansat va vedea doar imaginea a ceea ce crede că 

este, ființa mai avansată va căuta adevărul acolo, fiinţa trezită va vedea poate acolo reflectarea 

divinului. Oglinda este mai presus de toate simbolul „reflecției”. În latină, oglindă se 

numește speculum, care a dat naștere cuvântului speculație, sinonim cu raționament. Reflecția este 

o întoarcere a luminii care permite o nouă iluminare, este actul gândirii care se întoarce asupra ei 

înșiși pentru a o examina și reexamina.  

De aceea oglinda este simbolul Prudenței : una dintre cele patru virtuți cardinale creștine. Prudența 

(în latină prudentia) dispune rațiunea practică spre a discerne, în orice circumstanță, binele 

adevărat și a alege mijloacele potrivite pentru a-l înfăptui. În mod concret prudența constă în 

discernămînt, adică în capacitatea de a deosebi adevărul de fals și binele de rău, demascînd -prin 

această virtute- adevărurile false (adesea greu de identificat) aprofundând ceea ce se vede. Omul 

prudent deci nu este cel nehotărît, precaut, șovăitor, ci din contra e cel ce știe să decidă cu realism 

sănătos și nu se lasă atras de entuziasme ușoare.  

Ea nu se confundă cu timiditatea sau frica, nici cu duplicitatea sau disimularea. Este numită și 

« auriga virtutum»: ea conduce celelalte virtuți indicându-le regula și măsura. A reflecta înseamnă, 

așadar, a te întreba pe tine însuți, apoi a-ți reexamina propriul răspuns. Reflecția invită să dai înapoi 

asupra gândirii, deci să faci un pas înapoi pe tine însuți. Ea deschide noi căi ale conștiinței. 

Oglinda, sufletul, femininul, apa şi luna 

Oglinda poate fi văzută mai întâi ca un simbol solar: ea reflectă razele de lumină simbolizând 

Cuvântul, logosul sau adevărul absolut. Apoi reprezintă ochiul lui Dumnezeu. Oglinda este uneori 

reprezentată ca un disc înconjurat de raze. Dar oglinda este, de asemenea, și mai presus de toate 

asociată cu luna , apa și principiul feminin pentru a reprezenta sufletul în schimbare. 

Luna evocă reveria, iluziile, lumea nopții și 

misterele ei, precum și puterea inconștientului . 

Apa reflectă o imagine mai mult sau mai puțin 

distorsionată despre noi înșine, în funcție de faptul 

că suprafața este calmă sau aspră. Apa este ca 

psihicul nostru: mai mult sau mai puțin calmă, mai 

mult sau mai puțin limpede. În fizică și alchimie , 

apa poate fi atrasă atât în jos (forma lichidă), cât și 

în sus (forma gazoasă). În cele din urmă, oglinda 

este un obiect tradițional feminin. În Antichitate, 

oglinda era atributul lui Venus, zeița romană a 

iubirii, seducției și frumuseții feminine.                             

https://www-jepense-org.translate.goog/ca-moi-surmoi-definition/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-jepense-org.translate.goog/vertus-theologales-et-cardinales/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
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                                  Oglindă, ego și narcisism 

În psihologie, stadiul oglindă desemnează momentul dezvoltării 

când copilul devine conștient de corpul său și îl diferențiază de 

ceilalți. Este apariția „Eului”, care se traduce prin jubilare. Unele 

animale sunt, de asemenea, capabile să se recunoască într-o 

oglindă. În psihanaliză, oglinda se referă la supraeul (eul interior 

care cenzurează instinctele de bază pentru a permite integrarea 

socială), la idealul eului (interesele narcisice ale individului) și 

la ego, așteptările psihice ale individului. 

Conștient sau inconștient, individul se privește ca într-o oglindă 

pentru a-și ajusta comportamentul social: încearcă să-și perceapă 

imaginea în privirea celorlalți. Oglinda poate simboliza deriva narcisistă: individul dezvoltă o 

relație dezechilibrată cu propria imagine, ceea ce duce la retragerea în sine și la alienare. În 

mitologie, Narcis bea dintr-un izvor, își vede reflectarea în apă și se îndrăgostește de ea. După 

lungi zile în care s-a contemplat pe sine și a disperat că nu-și poate surprinde imaginea, ajunge să 

se ofilească și apoi moare.  

În șintoism, Amaterasu , zeița soarelui, iese în cele din urmă din peștera ei, atrasă de imaginea ei 

reflectată într-o oglindă octogonală. 

                                                          

 

https://www-jepense-org.translate.goog/ca-moi-surmoi-definition/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&prev=search&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Narcisse_(mythologie)
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&prev=search&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Amaterasu
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                    Simbolismul oglinzii în artă 

De la sfârșitul Evului Mediu, oglinda a fost 

considerată emblema artelor plastice: oglinda, ca un 

tablou sau o fotografie, reflectă lucrurile mai mult sau 

mai puțin realist. 

Ȋn pictura renascentistă, oglinda joacă un rol 

important. Uneori diabolică, alteori divină, reflectă 

adevăratul sau falsul. Este folosită pentru a reprezenta 

vanitatea, atașamentul sau viața de apoi. Ea cheamă la 

meditație și la ridicarea sufletului. 

Psihologia răstoarnă acest simbolism. În sens psihologic, 

oglinzile simbolizează pragul dintre mintea conștientă și 

mintea inconștientă. Privind într-o oglindă, cineva poate 

privi în profunzimea inconștienței lor. Imaginea pe care 

o produce oglindă este, prin urmare, simbolică și poate 

avea sens atât în procesele de gândire conștiente, cât și în 

cele subconștiente. În literatură, oglinzile au fost folosite 

pentru a simboliza o varietate de lucruri din ambele 

spectre de gândire. 

Un exemplu de utilizare simbolică a oglinzii în literatură 

este utilizarea de către Sylvia Plath a imaginilor și 

simbolismului în oglindă în poemul ei Oglinda. Poemul 

descrie viața unei tinere femei care îmbătrânește în timp 

ce se uită în oglindă. În poemul lui Plath – spre deosebire 

de multe dintre aparițiile în oglindă cu femeile din 

literatură, unde femeia care se uită vede un bărbat, 

reflectând astfel dorința ei subconștientă de a avea 

asigurarea masculinității – atunci când femeia se uită în 

ea, se vede pe ea însăși. Este deschisă dezbaterii dacă 

poemul se întinde pe ani sau dacă femeia vede o 

reflectare a sinelui ei viitor. Ea se pare că vrea să 

descopere cine este ea uitându-se în ea. 

Un alt exemplu poate fi văzut în utilizarea oglinzii 

magice din Faust de Goethe. Mefisto îl duce pe Faust în 

bucătăria unei vrăjitoare unde descoperă și devine vrăjit 

de ceea ce vede în ea. Cu toate acestea, spre deosebire de 

Narcis, Faust nu vede o reflectare directă a lui însuși, el 

vede o reflectare subconștientă a calităților pe care le 
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iubește, dar și-a pierdut în persoana sa conștientă. El este portretizat ca un savant care și-a pierdut 

ceva din farmecul lui în timpul său dedicat studiilor. În oglindă vede o tânără frumoasă pe care o 

dorește profund. Ea simbolizează tot ceea ce el nu este și, după ce a văzut-o, el este determinat (de 

dorința lui subconștientă de a deveni tânăr și vibrant) să redescopere în cele din urmă bucuria vieții. 

Oglinda poate fi, de asemenea, sinonimă cu jubilație narcisică, anxietate sau iubire. Poate evoca și 

somnul sufletului sau, dimpotrivă, trezirea. 

Oglinda te invită să treci dincolo de iluzii pentru a accesa autocunoașterea, o trambulină către 

cunoașterea universală. Această căutare a imanenței ne deschide spre transcendență. Atât rațiunea, 

cât și intuiția, adevărul și imaginația, oglinda ne poartă pe calea misterului existenței, între ființă 

și neființă, unitate și dualitate. 

Oglinda ne va ghida poate către descoperirea naturii noastre profunde: imaginea noastră ar putea 

bine atunci să se îmbine cu imaginea Eternului. Se spune într-adevăr că Omul a fost făcut după 

chipul lui Dumnezeu : microcosmosul ar fi atunci reflexul perfect al macrocosmosului.  

Oglinda este ca un ochi deschis către lume. Prezentă în toate civilizațiile, utilizarea sa a dat naștere 

la diverse interpretări, uneori frică, superstiție, alteori semn de armonie și puritate. Acest obiect, 

care a captivat filozofii greci, teologii medievali și, mai târziu, umaniștii Renașterii, a fost studiat 

în pictură, literatură, filozofie și chiar metafizică. A hrănit povești, legende, îndoieli, superstiții, 

realul și imaginarul, dar a suferit şi multe transformări de-a lungul timpului. 

Şi totuşi, cine a inventat prima oglindă? Oamenii și strămoșii noștri au folosit probabil bazine de 

apă plată ca oglinzi timp de sute de mii, dacă nu milioane de ani. Mai târziu apar oglinzile din 

metal lustruit sau obsidian (sticlă vulcanică). 

Oglinzi obsidiane datând din 6200 î.Hr. au fost 

descoperite la Catal Huyuk, orașul antic de lângă 

Konya, Turcia. Iranienii au folosit oglinzi de 

cupru lustruit cel puțin încă din 4000 î.Hr. În ceea ce 

este acum Irak , o nobilă sumeriană din aproximativ 

2000 î.Hr. numită „Doamna din Uruk ” avea o oglindă 

de aur pur, potrivit unei tăblițe cuneiforme descoperite 

în ruinele acelui oraș.  O sursă chineză din anul 673 

î.e.n. menționează cu dezinvoltură că regina purta o 

oglindă la centură, indicând că aceasta era o tehnologie 

binecunoscută. Cele mai vechi oglinzi din China au 

fost realizate din jad lustruit; exemplele ulterioare au 

fost făcute din fier sau bronz. Unii savanți sugerează 

că chinezii au achiziționat oglinzi de la sciții nomazi, 

care au avut și contact cu culturile din Orientul 

Mijlociu, dar pare la fel de probabil că chinezii le-au 

inventat independent. 
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Dar cum rămâne cu oglinda de sticlă pe care o 

cunoaștem astăzi?  Cine a făcut dintr-o foaie de 

sticlă, căptușită cu metal, o suprafață 

reflectorizantă perfectă? Din câte știm, primii 

producători de oglinzi au locuit în apropierea 

orașului Sidon, Liban , cu aproximativ 2400 de 

ani în urmă. Având în vedere că sticla în sine a 

fost probabil inventată în Liban, nu este prea 

surprinzător că a fost locul primelor oglinzi 

moderne.  Pentru a face o oglindă, fenicienii 

libanezi sau precreștini au suflat o sferă subțire de 

sticlă topită într-un balon, apoi au turnat plumb 

fierbinte în becul de sticlă. Plumbul a acoperit 

interiorul sticlei. Când sticla s-a răcit, a fost spartă 

și tăiată în bucăți de oglindă convexe. 

Fenicienii erau stăpâni ai rutelor comerciale mediteraneene, așa că nu este surprinzător faptul că 

acest nou obiect comercial minunat s-a răspândit rapid în întreaga lume mediteraneană și în 

Orientul Mijlociu. Împăratul persan Darius cel Mare , care a domnit în jurul anului 500 î.Hr., s-a 

înconjurat cu oglinzi în camera sa tronului pentru a reflecta gloria sa. Oglinzile erau folosite nu 

numai pentru auto-admirare, ci și pentru amulete magice care să alunge deochiul.  

În Mongolia, oglinda este un instrument auxiliar important pentru șamani. Intenția ședințelor 

șamanului este de a obține o stare de transă pentru a obține contactul cu lumea spiritelor. De 

exemplu, tamburul și chiar ritmul tamburului sunt utilizate pentru acest lucru. Pentru magia 

„vrăjitorilor”, în jurul lor sunt agățate oglinzi metalice mici, plate, care ar trebui să îndepărteze 

energiile negative și „ochiul rău” prin reflexie. În secolul al V-lea, chinezii au început să 

facă oglinzi folosind amalgame de argint-mercur. Această nouă tehnică avea să inspire câteva 

secole mai târziu producătorii europeni ai Renașterii (secolul al XVI-lea), prin fabricarea 

unei oglinzi de sticlă acoperită cu un amalgam staniu-mercur. 

Secolul al XVI-lea în Europa va vedea apariţia fabricării de oglinzi din materiale mai mult sau mai 

puţin preţioase cu o mare diversitate de forme şi ornamentaţie a ramelor. 

Descoperirea oglinzii de sticlă este o adevărată revoluție. Data exactă și locul descoperirii sunt 

necunoscute, dar Veneția a fost renumită în secolul al XVI-lea pentru sticla sa folosind această 

nouă tehnică. La Veneția, pe insula Murano, maeștrii de sticlă oferă noi posibilități de utilizare a 

oglinzii. Acest secret de fabricație se răspândește lent în Europa, Italia păstrează exclusivitatea 

fabricării sale și își exportă lucrările în restul Europei influențând caracterul artistic al producției. 

Primele rame de oglinzi italiene sunt tije simple de lemn, plop, castan și nuc. Treptat se adaptează 

la spiritul gotic și renascentist, devenind mai masive cu coloane, frontoane, ornamente bogate în 

personaje mitologice sau de altă natură, perle și frunze de acant. Ornamente de bronz, pietre 

https://www-greelane-com.translate.goog/link?to=timeline-of-the-lebanese-civil-war-2353188&lang=fr&alt=https://www.thoughtco.com/timeline-of-the-lebanese-civil-war-2353188&source=the-invention-of-the-mirror-195163&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-greelane-com.translate.goog/link?to=king-darius-the-great-117924&lang=fr&alt=https://www.thoughtco.com/king-darius-the-great-117924&source=the-invention-of-the-mirror-195163&_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
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prețioase, agat, adesea asociate cu 

lemnul. Cea mai cunoscută oglindă a vremii 

este cea a Mariei de Medici păstrată în 

Muzeul Luvru. La curtea Elisabetei I se 

folosea  oglinda „magică”  care era de fapt 

un artefact aztec. Oglinda neagră folosită de 

John Dee, consilierul Elisabetei I, pentru a 

„vorbi” îngerilor este de fapt un artefact 

mistic mezoamerican.   

Pe lângă faptul că era un alchimist, astronom, cartograf și matematician desăvârșit, John Dee a fost 

consilier la curtea acestei regine din secolul al XVI-lea. Shakespeare ar fi fost inspirat chiar de el 

pentru personajul lui Prospero din Furtuna.  

Portretul lui John Dee (1527-1608) -  „La început, John Dee a călcat pe linia fină dintre „magia” 

naturală, care era atunci o știință, și magia diabolică, văzută ca o corupție a religiei; în cele din 

urmă a făcut pasul către acesta din urmă”, scriu cercetătorii. 

Legendele despre isprăvile sale oculte abundă. Vorbim în special despre practica sa de divinație și 

invocarea îngerilor și spiritelor datorită oglinzilor și cristalelor clarviziunii. Această „oglindă 

spirituală”, despre care știm încă din 1650 că a fost unul dintre obiectele de ghicire ale lui John 

Dee, a fost achiziționată în secolul al XVII- lea de Horace Walpole, un scriitor care era convins că 

aparținuse polimatului renascentist și că a folosit-o pentru ritualurile sale magice. 

La sfârșitul secolului al XIX- lea , British Museum a cumpărat această oglindă, care poate fi 

admirată și în filiala muzeului dedicată Iluminismului. 

 FOTOGRAFII ASHMOLEAN MUSEUM, UNIVERSITY OF OXFORD 

Cercetătorii au folosit spectrometria cu fluorescență cu raze X 

pentru a scana oglinda împreună cu alte trei obiecte obsidiane (două 

oglinzi circulare aproape identice și un bloc dreptunghiular lustruit) 

pe care British Museum le-a recuperat de la colecționari în secolul 

al XIX- lea. 

Ca și în cazul multor codice, Codexul Tepetlaoztoc din secolul al 

XVI-lea conține și oglinzi obsidiane. Pentru mezoamericani, aceste 

oglinzi au acționat ca portaluri către lumile spirituale.  

Există de asemenea mitul conform căruia, oglinda întunecată sau 

oglinda fermecată reprezintă un puternic instrument magic. Ea poate 

aduce celui ce o foloseşte o cunoaştere secretă, capacitate de 

clarviziune şi poate acţiona ca un portal către diferite planuri ale 

existenţei.Principalele acţiuni intermediate de o astfel de oglindă ar 

fi: contactarea spiritelor călăuzitoare, accesul la cunoaştere,  

https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&prev=search&u=https://www.britannica.com/biography/John-Dee
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&prev=search&u=https://www.britishmuseum.org/collection/galleries/enlightenment
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vindecarea şi perfecţionarea sinelui, capacitatea de transmiţător şi 

receptor magic , ghicirea trecutului, prezentului şi viitorului, 

călătoria şamanică. 

În cursul secolului al XVII-lea, fabricile de oglinzi au apărut în alte 

țări europene folosind expertiza maeștrilor sticlari venețieni. 

Metoda de fabricare a oglinzii din sticlă se îmbunătățește, făcând 

posibilă obținerea de suprafețe tot mai mari și integrarea oglinzii în 

amenajările interioare. Formele si ramele se adapteaza 

stilului intregii decor. Treptat, Franța a început să-și impună 

dominația și producția de oglinzi din timpul domniei lui Ludovic al XIII-lea. Regele acordă 

sprijinul său acestui domeniu ca și restului creației artistice. Sub Ludovic al XIV-lea a apărut 

cadrul aurit în stil francez bogat sculptat, creații originale ale unui număr mare de meșteri și 

personalități au fost realizate pentru decorarea reședințelor regale și aristocratice, cel mai prestigios 

design al galeriilor oglinzilor, Versailles, săli de ceremonie în Chambord și Fontainebleau. După 

stilul Ludovic al XIV-lea, așa-numitul stil rococo cu forme răsucite, asimetrice și stilul lui André-

Charles Boulle (1642-1732) s-au bucurat de o mare popularitate. Cu combinați de lemn prețios, 

solzi, sidef și alamă, au apărut oglinzi lăcuite, ornamente de pagodă și plante exotice. 

În secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, toată Europa a trecut de la stilul masiv al ramelor aurite la 

ornamente mai ușoare și influențe externe. În special la începutul secolului al XVIII-lea, 

influența ornamentalistului francez Daniel Marot (1660-1718) s-a simțit în mai multe țări 

europene, în special în Anglia. 

După mijlocul secolului al XIX-lea, fabricarea corespunde unor imitații ale stilurilor anterioare, 

observând tot mai multe ornamente din ipsos și lemn aurit care permit producția în masă. Doar 

Veneția își păstrează tradiția oglinzilor din sticlă în stil rococo. 

Este necesar să așteptăm ca Art Nouveau să vadă apariția unui stil personal original rezultat din 

spiritul vremii și nu din imitarea trecutului, influențele chineze și japoneze apar în adaptări 

personale, principalii artiști, creatori și designeri de Oglinzi, precum Henri Van de Velde 1863-

1957, pictor arhitect și designer belgian, Richard Riemenschneider 1868-1957, Bernhardt Pan Kok 

1872-1943. Art Nouveau a fost succedat de Art Deco din 1920 până în 1939. Desenele complet 

noi urmau să apară odată cu crearea de mobilier modern și design contemporan. 

Cu siguranţă, oglinzile sunt parte a societăţii noastre şi vor fi in continuare un element important 

din viaţa de zi cu zi. Astăzi oglinzile sunt folosite pentru întreținerea personală, decor și arhitectură. 

De asemenea, acestea sunt folosite în aparaturile științifice cum ar fi telescoapele și laserele. Sunt 

concepute pentru lumina vizibilă, însă în instrumentele optice acestea detectează alte lungimi de 

undă ale radiației electromagnetice. Oglinda a devenit un obiect banal, dar a păstrat un strop de 

magie pe care nu și-l va pierde niciodată. 

Maria Teodorescu  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arhitectur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Telescop
https://ro.wikipedia.org/wiki/Laser
https://ro.wikipedia.org/wiki/Radia%C8%9Bie_electromagnetic%C4%83
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                    CAFEAUA  

- Mergem la o cafea?  

De câte ori ați rostit această propoziție pentru a împărtăși 

un moment prietenos sau pentru a vă oferi o pauză în 

zilele voastre pline de lucru si stres? Cafeaua a devenit 

un ritual înscris în programul nostru zilnic nostru, dar ce 

știm cu adevărat despre acestă kahwa cu origini foarte, 

foarte îndepărtate? Consumată de mai bine de 1000 de 

ani, această băutură este o parte integrantă a culturii 

multor civilizații din întreaga lume. 

Au trecut mai bine de IV secole de când cafeaua a ajuns în Europa. Această băutură energizantă a 

fost rapid apreciată de-a lungul timpului, atât pentru proprietățile sale, cât și pentru caracterul 

social. Împărtăm cu plăcere o cafea în timp ce discutăm, și asta, de întotdeauna. Și probabil că 

acest aspect, legat de împărtășire și schimb, l-a făcut uneori controversat... 

Aceste boabe mărunte, atât de nesemnificative pentru noi astăzi, au stat de mult în centrul 

controverselor, al interdicțiilor, uneori chiar ducând la revolte de-a lungul istoriei, atât în țara lor 

de origine, cât și în Franța. Abia după o lungă călătorie, istorică și geografică, cafeaua a devenit 

băutura pe care o cunoaștem astăzi. Cum s-au răspândit aceste „cireșe” de cafea din Etiopia în 

întreaga lume pentru a oferi astăzi unul dintre cele mai consumate produse din lume? Cum au 

reușit boabele de cafea simple să pună în pericol regii și împărații de-a lungul istoriei, din lumea 

arabă până în Europa? 

https://www-maisonducafe-com.translate.goog/cafes/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
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Legenda spune că cafeaua a fost descoperită de un cioban din Abisinia (acum Etiopia). Când a 

văzut că caprele lui erau mai agitate decât de obicei după ce au ingerat fructele unui arbust, a decis 

să încerce să le consume el însuși. El este așadar primul care a observat efectul energizant al 

cofeinei conținute de cireșele plantelor de cafea arabica. 

Apoi a împărtășit descoperirea sa cu comunitatea sufită locală. Aceștia din urmă au făcut un decoct 

din el în apă, pe care l-au apreciat rapid, pentru că le permitea să nu adoarmă în timpul rugăciunii. 

În ciuda frumuseții legendelor, știința tinde să raționalizeze faptele pentru a scoate la iveală 

adevărul. Așa un studiu biologic a dezvăluit originea cafelei. Se spune că arborele de cafea Arabica 

este originar din Etiopia, unde este consumat de fapt încă din timpuri preistorice de strămoșii 

popoarelor din această regiune a lumii. Săpăturile au arătat că preparatele pe bază de cafea făceau 

parte din alimentația lor (preparate de băutură, precum și de masă). 

În ceea ce privește prima urmă scrisă referitoare la cafea, aceasta datează din secolul al IX- lea, 

într-o lucrare medicală, care va fi preluată apoi de Avicena, un medic și filosof persan, care o va 

cita în „Canonul medicinei” scris în secolul al XI- lea. El descrie efectele cafelei și cofeinei asupra 

organismului, mai ales asupra sistemului digestiv. 

În secolele următoare, cafeaua avea să treacă granițele țărilor din Orient, datorită în special 

călătorilor în pelerinaj la Mecca. Au luat cu ei cerealele prețioase, dându-le energie pentru lunga 

lor călătorie. Răspândirea a avut loc apoi în Yemen și în restul lumii arabe, făcând planta din ce în 

ce mai populară și apreciată. 
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ÎNCEPUTURILE CULTURII CAFELEI 

Cercetările științifice atestă faptul că în Yemen a început cultivarea arborilor de cafea. Pe vremea 

lui Suleiman Magnificul, sultanul Imperiului Otoman care domnea peste mare parte din bazinul 

mediteranean și din Europa centrală, a început domesticirea și cultivarea cafelei. 

Stăpânind producția plantei precum și prăjirea boabelor, poporul otoman consuma cafeaua în mod 

obișnuit. Pe parcursul cuceririlor făcute de acest sultan în secolul al XV- lea, consumul a început, 

așadar, să se răspândească în diferitele țări anexate, făcând această băutură din ce în ce mai 

populară, cu mult dincolo de granițele Etiopiei și Yemenului. 

Atunci, în Moka, a avut loc cea mai mare parte a tranzacțiilor. În acest port, cea mai mare parte a 

cafelei destinate comerțului a tranzitat în alte țări. 

În secolul al XVI- lea au început să apară primele cafele în Egipt și în regiunea din jurul 

Meccăi. Oamenii veneau acolo să bea celebra băutură, să discute, să facă schimb de idei, totul 

înconjurat de oameni din toate categoriile sociale. În același timp, pentru prima dată în istorie un 

lider a pus la îndoială dreptul de a consuma cafea. După cum spune Coranul, orice substanță 

amețitoare este interzisă pentru consum. Sultanul din Cairo a fost cel care a ridicat această 

interdicție cu sprijinul argumentelor medicale și afirmând că consumul de cafea este perfect în 

conformitate cu legile promulgate de însuși Allah!  

Un episod similar a avut loc când cafenelele s-au deschis în Siria, atrăgând oameni de știință, 

savanți și savanți ai vremii. În ciuda interdicțiilor, băutura controversată a continuat să fie băută și 

savurată de tot mai mulți consumatori din întreaga lume arabă. Sub acoperirea nerespectării legilor 

religioase, autoritățile s-au temut efectiv de nașterea bulelor de protest în cafenelele, ridicate de 

gânditorii vremii. Am făcut schimb de idei, moduri de gândire, uneori punând la îndoială puterea 

stabilită... Pregătirea energizantă i-a exacerbat pe savanți, făcându-i să-și împărtășească îndoielile, 

dând naștere la noi curente de gândire. Ca de multe ori, noutatea sperie autoritățile!  



 

80 
 

ORIENT  ROMANESC 

Bobul de cafea reprezenta astfel în sine sfidarea autorității și 

posibilitatea de a pune sub semnul întrebării însăși ordinea 

societății sau religia în loc. 

Totuși, la acea vreme, am început să găsim tot mai multe 

locuri care oferă cafea în Bagdad, Istanbul, Damasc, precum 

și în multe orașe ale lumii arabe. Nimic nu i-a oprit 

expansiunea și răspândirea, nici măcar autoritățile religioase 

și politice. 

          Mocha, centrul comerțului mondial cu cafea 

Dacă istoria cafelei începe în Etiopia, este în Yemen unde 

planta ar fi fost importată în secolul al XV-lea de pelerinii și 

comercianții musulmani, că ea continuă. Profitând de poziția 

sa geografică strategică, Yemenul s-a impus încă din secolul 

al XVI-lea ca țară a cafelei și și-a exportat prețioasele boabe în Arabia, Egipt, Asia și sud-estul 

Europei. Devenind băutura „favorită” în lumea arabă, cafeaua a moștenit numele „qahwah”, care 

înseamnă „emotionant” în arabă veche. 

În secolul al XV-lea, musulmanii au introdus 

cafeaua în Persia, Egipt, Africa de Nord și Turcia, 

unde prima cafenea, Kiva Han, s-a deschis în 

1475 la Constantinopol (azi Istanbul). Nebunia 

este de așa natură încât o lege turcească a vremii 

privind divorțul specifică că o femeie își poate 

divorța de soț dacă acesta nu reușește să-i ofere o 

doză zilnică de cafea. În Mecca, pe 20 iunie 1511, 

Pașa Khair Bey a observat un grup de bărbați care 

beau cafea. El a observat calitățile sale speciale și 

a adunat un grup de savanți și juriști pentru a 

decide dacă băutura este conformă cu Coranul, 

care interzice orice formă de intoxicație.  

După cum subliniază Antony Wild, este ușor de 

uitat că cafeaua este un medicament puternic, a 

cărui introducere a necesitat un consens cultural, 

dar cu siguranță nu medical, în Occident. De 

asemenea, dezbateri aprinse au însoțit începutul 

introducerii cafelei în lumea islamică. În 1511, 

Khair Bey a închis toate cafenelele și a desfășurat 

o campanie de dezinformare împotriva faptelor 
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greșite ale cafelei, când a aflat că criticile 

împotriva puterii sale vor veni toate de la 

băutorii de cafea. Închiderea cafenelelor 

provoacă revolte, ceea ce îl determină pe 

guvernatorul Egiptului să anuleze 

interdicția. Consumul de cafea poate continua 

să crească.  

În Cairo existau o mie de cafenele în 1630. O 

astfel de interdicție avea să fie întâlnită din 

nou în Europa după deschiderea cafenelelor 

și, în mod ciudat, din aceleași motive, să 

credem că consumul de cafea dezvoltă 

gândirea critică, probabil în promovarea 

schimburilor intelectuale între consumatori. 

Orașul-port Mocha, din sud-vestul Yemenului, a fost, până în 1720, centrul mondial al comerțului 

cu cafea. Din acest motiv, până în secolul al 18-lea, „Mocha” era băută ȋn cafenelele din întreaga 

Europa.  

 

       SOSIREA CAFELEI ÎN EUROPA 

Comercianții italieni, specializați în comerțul cu 

mirodenii dintre Orient și Europa, au fost cei care 

au introdus pentru prima dată cafeaua în 

Europa. La începutul secolului al XVII- lea au 

fost duse primele boabe de cafea în Italia.  

Doar câțiva ani mai târziu, celebra băutură a 

început să se răspândească, mai întâi printre 

călugări și comercianți, iar apoi printre 

oameni. Anturajul papei de atunci, Clement al 

VIII-lea, l-a sfătuit să interzică cafeaua declarând-o o băutură necredincioasă. Veniți din țări 

musulmane, cardinalii din jurul Sfântului Părinte au avut o perspectivă vagă asupra faptului că 

această băutură a fost introdusă de cealaltă parte a Mediteranei. Acesta din urmă nu a făcut 

nimic. După ce a gustat-o, a declarat că ar fi fost păcat să lase plăcerea acestei băuturi în seama 

necredincioșilor! Negustorii olandezi au permis și faimoaselor cereale să călătorească.  

La acea vreme, comercianții otomani opăreau boabele de cafea pentru a nu putea germina. Cu toate 

acestea, Pieter Van der Broecke, căpitanul unei nave comerciale olandeze a reușit să obțină câteva 

semințe intacte. Sunt cele care au fost folosite pentru introducerea plantațiilor în Europa, Asia, 

precum și în Indiile de Vest! În paralel, la mijlocul secolului al XVII- lea, cafenelele au început să 

se deschidă în Anglia. Încă o dată, intelectuali și liber gânditori s-au întâlnit acolo pentru a 
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discuta. Nu va fi nevoie de mai mult ca procurorul regelui Carol al II-lea să declare închiderea 

obligatorie a acestor locuri, unde ideile liberale și pamfletele erau larg împărtășite între 

protestatarii vremii. Confruntat cu revolta poporului, interdicția va fi ridicată rapid, iar abia 50 de 

ani mai târziu Anglia avea aproape 2000 de cafenele răspândite pe întreg teritoriul britanic.   

Fluxul de idei alimentat de cafea va schimba 

profund Marea Britanie. Acolo erau peste două mii 

de cafenele în 1700. Celebra companie de asigurări 

Lloyd's a fost inițial o cafenea fondată în 1688. 

În Franța, în Marsilia a fost introdusă 

cafeaua. Importată din Egipt la inițiativa unui 

negustor din Marsilia în 1644, consumul a devenit 

rapid popular, suficient pentru ca prima cafea 

franceză să vadă lumina zilei la Marsilia în 1671.  

Abia în 1669 au ajuns la Paris prețioasele fasole prăjite, odată cu vizita lui Solimane Aga, emisar 

al sultanului Imperiului Otoman. Pe lângă faptul că încercarea de a aduce Franța și Turcia 

împreună a fost un fiasco, Solimane i-a permis regelui Ludovic al XIV-lea să guste băutura care 

se răspândea treptat în curțile Europei. În 1715, primarul Amsterdamului a oferit câțiva arbori de 

cafea lui Ludovic al XIV-lea când a semnat „tratatul de cafea”. Aceștia din urmă s-au grăbit să le 

încredințeze grădinarilor din Jardin du Roi, care au avut cea mai mare grijă de ei. Astfel, câțiva ani 

mai târziu, sub domnia lui Ludovic al XV-lea, plantele vor fi introduse în Reunion, în Bourbon, 

permițând astfel Franței să devină autonome prin posesia propriilor plantații. Apoi în Martinica și 

apoi în Guadelupa vor fi introduși arbori de cafea pentru a garanta producția necesară regatului 

francez. 

* Se pare că prima cafenea a fost deschisă în Bucureşti, 

undeva în jurul anului 1667. În locul unde astăzi găsim 

Banca Naţională a României, un otoman din armata 

sultanului, cunoscut prin părţile locului drept Kara 

Hamie, îmbia românii la o cafea turcească. Românii au 

preluat ideea şi, mai târziu, undeva în timpul domniilor 

fanariote, în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, 

sursele istorice consemnează localul lui Gheorghe 

cafegiul, poziţionat undeva în zona Batiştei. Mai târziu, 

cei care vizitau Occidentul au adus cu ei şi un alt tip de cafea – cea vieneză. La începutul secolului 

XX, Bucureştiul avea în jur de 140 de cafenele. (Conform sitului HISTORIA) 

Tot în București este menționată și prima cafenea non-stop din Țările Române, în anul 1775: „Era 

uă cahvenea pe Podul Beiliculuĭ, care se bucura de privilegiul de a nu fi nicĭ uă dată 

închisă. Cahvenéua acésta era cea de lângă casele de Beilic. Nicĭ chiar în timp de ciumă, acéstă 

cafenea nu se ‘nchidea, pentru ca se nu se supere musafiriĭ turcĭ, trașĭ la casele de Beilic.” („Istoria 

Bucurescilor” – G. Ionnescu-Gion – Bucuresci, Stabilimentul Grafic I.V. Socecu, 1899, pag. 397) 
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Deci, cafeaua a fost introdusă la noi de către turci. Înseamnă că se bea cafea turcească. Dacă 

studiem un dicționar din anul 1871, găsim o explicație a acesteia: 

„cafea turcesca=cafea nelimpedita de residuulu farinei de cafea, in opposetione cafea nemtésca, 

care e stracurata si limpedita de acellu residuu;” („Dictionariulu limbei romane: dupo 

insarcinarea data de Societatea Academica Romana. Volumul 1: A-H” – August Treboniu Laurian 

– Bucuresci, Noua Typographia a Laboratoriloru Romani, 1871, pag. 312). 

 

În 1670, prima cafenea s-a deschis la Berlin. La Paris, 

cafeneaua Procope a fost prima deschisă în acest oraș și, în 

1686, acolo a fost inventată un nou mod de preparare: prin 

lăsarea apei fierbinți să se infiltreze prin cafeaua reținută de 

un filtru.  Istoria celebrelor cafenele din Viena începe cu 

Bătălia de la Viena din 1683. De la turcii învinși au fost 

confiscate saci de fasole verde, care s-a dovedit a fi 

cafea. La mijlocul secolului al XVIII-lea, fiecare oraș din 

Europa avea cafenele, iar în 1732 Jean-Sébastien Bach a 

compus o odă cafelei. Între timp, Austria și Germania 

cedaseră și ele în fața plăcerii cafelei.  

Acolo s-au născut de la sfârșitul secolului al XVII- lea unități care oferă acum faimoasa băutură . În 

urma rătăcirii armatei turcești, vienezii au gustat cafeaua, datorită descoperirii unui stoc de cireșe 

verzi lăsate în urmă. Un polonez a profitat de această mană și a deschis primul stabiliment vienez. 

Continuarea logică a acestei expansiuni a fost să ducă cafeaua peste Atlantic, în America. 

Cafeaua a traversat Atlanticul în 1689 odată cu deschiderea primului stabiliment în 

Boston. Băutura a câștigat popularitate și a devenit băutura națională după ce rebelii au aruncat 

peste bord ceaiul suprataxat cu coroana britanică în timpul Boston Tea Party. Această operație de 

mână de ajutor este pregătită în cafeneaua Dragon Vert.  Cafeaua începe să fie cultivată în coloniile 

engleze, în special în Ceylon, dar plantațiile sunt devastate de boli și sunt în cele din urmă înlocuite 

cu plantații de ceai. Olandezii l-au crescut în Indonezia.  
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În 1714, căpitanul de infanterie francez Gabriel Mathieu de Clieu a furat un butaș dintr-o plantă 

oferită de Olanda lui Ludovic al XIV-lea și păstrată în serele regale pentru a o planta pe versanții 

Muntelui Pelée din Martinica și Saint Domingue.  

Cincizeci de ani mai târziu, în Martinica există 19 milioane de fabrici. Prima plantație din Brazilia 

a fost înființată în 1727 de Francisco de Mello Palheta. Industria sa depinde de practica sclaviei 

care a fost abolită în 1888. Arborele de cafea poate atinge, în funcție de soi, 4 până la 6 m 

înălțime. Cu toate acestea, speciile cultivate sunt tăiate înapoi la aproximativ 4 m pentru a facilita 

culesul. Arborele de cafea începe să producă fructe abia între al cincilea și al șaselea an. Florile 

sale albe dau naștere la un fruct roșu închis când sunt complet coapte, de formă ovoidă, care se 

numește „cireș”. Măsurând între 1 și 2 cm lungime, aceste fructe conțin două semințe de culoare 

verde pal acoperite cu o membrană piele, pergamentul, care conține între 1 și 2% cofeină în funcție 

de specie. Boabele sunt culese încă și întotdeauna manual, deoarece maturarea lor nu este uniformă 

și culesul mecanic nu dă încă rezultate satisfăcătoare.  

Deoarece arborii de cafea produc tot timpul anului, florile se găsesc pe aceeași ramură, cireșe verzi 

de cafea și cireșe roșii. Recoltarea durează în medie 3 luni. Arborele de cafea menținut la 

dimensiunea unui arbust mic păstrează o productivitate ridicată mai mult de 30 de ani. 

Astăzi, toată producția provine din țări a căror latitudine permite cultivarea cafelei. Vorbim despre 

„centrul de cafea”. Astfel, îi găsim în America Centrală de exemplu (Mexic, Guatemala, 

Nicaragua, Honduras etc.), în America de Sud (Colombia, Brazilia, Ecuador, Peru, etc.), în Africa 

(Etiopia, Coasta de Fildeș, etc.), precum și în Asia (Vietnam, Indonezia, etc.). Având în vedere 

condițiile necesare pentru conservarea plantațiilor, tocmai în țările în care flora este tropicală se 

cultivă în general arbustul de cafea.  

Puține plante au reușit să schimbe obiceiurile omului la scară globală într-o asemenea măsură de-

a lungul istoriei. Cafeaua este consumată acum pe toate continentele, devenind un produs de 

consum comun. 

Dr. Ali Cheaito  
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Mică istorie a bijuteriilor 

Femeile și bijuteriile sunt două elemente inseparabile. Bijuteriile au împodobit omenirea de foarte 

mult timp. Cercetările și săpăturile au arătat într-adevăr că strămoșii noștri s-au împodobit des cu 

bijuterii. Oricare ar fi forma și complexitatea lor, ele au împodobit omenirea de foarte mult 

timp. Cercetările și săpăturile au arătat într-adevăr că strămoșii noștri s-au împodobit deja cu 

bijuterii. S-au găsit ornamente preistorice, formate în principal din elemente naturale (oase, gheare, 

dinți, scoici etc.). Acestea au fost pur și simplu străpunse, apoi cusute pe îmbrăcăminte sau 

asamblate în jurul unui fir sau şnur. De atunci, bijuteriile au evoluat foarte mult de-a lungul 

timpului odată cu descoperirea de noi materiale. Metale, pietre prețioase tăiate, sticlă și plastic au 

fost astfel adăugate oaselor și scoicilor. Tehnicile meșteșugărești s-au înmulțit, iar bijuteriile au 

devenit din ce în ce mai elaborate și mai complexe... 

Istoria bijuteriilor începe în preistorie. Descoperirile arheologice au scos la lumină multe bijuterii 

ale vremii. Știm așadar că oamenii s-au împodobit cu lucruri frumoase ȋncă din cele mai vechi 

timpuri.  Cea mai veche bijuterie găsită astăzi ar fi datată acum 130.000 de ani. Găsite în Krapina 

(Croația), ghearele de răpitoare de mai jos au fost studiate foarte atent. Acolo au fost observate 

numeroase urme umane: tăieturi, lustruire, abraziune și crestături... Aceste numeroase urme 

sugerează astfel că acestea au fost lucrate pentru a fi montate. Prin urmare, probabil că erau 

montate într-o brățară sau colier. Ele sunt păstrate acum într-un muzeu din Zagreb (Croația). 

 

Opt gheare de vultur de Neanderthal găsite în Krapina ar fi compus cea mai veche bijuterie din 

istorie (130.000 de ani) 
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Dar multe alte bijuterii lucrate au fost găsite de-a lungul timpului. Putem cita de exemplu inelele 

si pandantivele care au fost găsite pe situl Denisova, din Siberia. Aceste bijuterii 

„primare”, realizate din os și fildeș de mamut, ar fi fost apreciate ca datând de 45.000 de ani în 

urmă. 

     Sursa: Natura - Imagine:  Artefacte găsite la situl Denisova: (a) inele (b) pandantive (c) ac 

Istoria bijuteriilor continuă de-a lungul antichității. Această perioadă a istoriei a văzut într-adevăr 

nașterea unei adevărate dezvoltări în ceea ce privește tehnicile meșteșugărești. Stăpânind 

munca metalelor și în principal a aurului, pe care oamenii l-au integrăm perfect în tehnica 

bijuteriilor. Se creează astfel bijuterii de înaltă calitate. 

În Egiptul antic, bijuteriile erau purtate atât de bărbați, cât și 

de femei. De asemenea, erau purtate atât în timpul vieții, cât 

și după moarte. Multe bijuterii ale vremii au fost astfel 

găsite în mormintele egiptene. Aurul este folosit pe scară 

largă, deoarece este considerat nepieritor și constituie 

carnea zeilor. Prin urmare, are o importanță și un simbolism 

deosebit în ochii egiptenilor. (Valoarea aurului în gândirea 

egipteană . F. Daumas, 1955) 

Bijuteriile sunt, de asemenea, foarte colorate, datorită 

folosirii pietrelor prețioase (lapis lazuli, turcoaz, 

carnelian). S-a folosit de asemenea sticla colorată şi email. 

Emailul este o pastă compusă dintr-un amestec de diferite 

minerale, care se vitrifică în timpul gătirii. Adăugarea la 

https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&prev=search&u=https://www.nature.com/articles/d41586-019-00264-0
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&prev=search&u=https://www.persee.fr/doc/rhr_0035-1423_1956_num_149_1_7085
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&prev=search&u=https://www.persee.fr/doc/rhr_0035-1423_1956_num_149_1_7085
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amestecul de oxizi metalici face posibilă colorarea smalțului. Emailarea se poate face pe diferite 

suporturi precum ceramica sau metale (aur, argint, cupru etc.) Bijuteriile egiptene antice erau 

adesea bogate în simbolism și iconografie. Crucea Ankh reprezenta astfel viața, iar ochiul lui 

Horus era un simbol al protecției, sănătății și recuperării. Scarabeul era un simbol al nemuririi și 

al învierii, folosit pe scară largă în arta funerară egipteană. 

Brăţări din aur, ȋncrustate anterior cu lapis lazuli. Decorații geometrice și reprezentare a unui 

copil Zeu (940 î.Hr.) | Sursa: British Museum 

Cele mai somptuase bijuterii ale Greciei antice ne vin din perioada „elenistica”.  Virtuozitatea 

meşteşugarilor şi strălucirea aurului le-au permis să fabrice piese deosebit de 

detaliate.Tradiția schimbului de inele ca semn de dragoste ar veni din Grecia antică. O tradiție încă 

relevantă sub forma schimbului de inele în timpul căsătoriei. 

1 - Coroana din frunze de stejar 

în aur, găsită la Vergina (situl 

vechiului Aigai) în Macedonia 

(336 î.Hr.) 

 

2 -Coroana din frunze de stejar 

din aur, găsită în Vergina (situl 

vechiului Aigai) din Macedonia 

(336 î.Hr.) - Detalii 

 
                              1                                                  2 

https://www-mystyos-com.translate.goog/wp-content/uploads/2020/06/antiquite-bijou-grec-couronne-philippe-2-de-macedoine.jpg?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-mystyos-com.translate.goog/wp-content/uploads/2020/06/grece-antique-couronne-philippe-maceedoine-detail.jpg?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
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      Banderele de aur impunătoare reprezentând doi tritoni (200 î.Hr.) | Sursa: METmuseum 

 

                             Cercei (sfârşitul sec. 4 ȋ. Hr.) | Sursa : Albion Art Institute 

https://www-mystyos-com.translate.goog/wp-content/uploads/2020/06/two-bracelet-met.jpg?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-mystyos-com.translate.goog/wp-content/uploads/2020/06/albion-Hellenistic-gold-earrings.jpg?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
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Inspirate în mare parte de bijuteriile etrusce, tehnicile de bijuterii ale Romei antice au 

fost influențate în mare măsură de cele ale altor civilizații: greacă, orientală, egipteană, celtică. 

Romanii au folosit foarte mult pietrele colorate în bijuteriile lor. Găsim astfel piese foarte colorate, 

în special pe bază de rubine, granate, safire, topaz sau perle.  

Motivul șarpelui, împrumutat din modelele elenistice, a fost adesea folosit și pentru brățări, inele, 

brațe și cercei. Cameurile și pietrele gravate au fost și ele deosebit de apreciate, deoarece 

complexitatea tehnicii era un simbol al luxului. Au fost evidențiate pe multe suporturi (inel, 

pandantiv, broșă...) În sfârșit, remarcați existența bijuteriilor realizate din monede de 

aur . Monedele de aur cu portrete ale împăraților puteau fi astfel folosite ca ornamente pentru inele 

sau ca pandantive. 

 

Inel de aur cizelat, conținând o monedă (aureus) cu efigia 

împăratului Septimius Severus (secolul III – monedă romană 

din 193-211 d.Hr.) | Sursa: British Museum 

 

 

 

Broșă de aur, decorată cu o piatră de sardă 

gravată (carnian închis) (sec. I – III – găsită la 

Villa Borghese, Italia) Sursa: British Museum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cameu roman ȋnconjurat de aur (sec. I) 

                       PERIOADA MEDIEVALĂ - INFLUENȚA CREȘTINISMULUI  

Această perioadă, numită „ Evul Mediu”, este o perioadă deosebit de lungă în 

istoria Europei.  Această perioadă a fost marcată de o mare expansiune a creștinismului, care a 

devenit un element central al societăților medievale. Găsim deci în multe regate bijuterii cu motive 

religioase, bijuterii în formă de cruce sau reprezentări ale lui Hristos. Dezvoltarea feudalismului și 

a religiei creștine a transformat societatea, care a fost împărțită în trei ordine: Nobilimea (prinț, 

domni, cavaleri), Cler și Muncitori (țărani, iobagi etc.). O foarte mare majoritate a populației 
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vremii (90%) era astfel formată din țărani supuși nobililor. Bijuteriile erau astfel purtate în 

principal de o mică parte a populației, și anume nobilii și clerul. Bijuteriile și bijuteriile au fost, de 

asemenea, retrogradate la rangul de artă minoră și decorativă, sau chiar de măiestrie simplă. Prima 

parte a „Evului Mediu” (numită „Evul Mediu Înalt”) oferă cea mai mare varietate de bijuterii, 

deoarece fiecare popor și regiune are încă particularitățile sale de stil. Dar mulți factori 

(expansiunea creștinismului și a sistemului feudal, moda etc.) conduc în cele din urmă la o anumită 

omogenitate în ceea ce privește tehnicile și bijuteriile în Europa. 

 

 

Pandantiv din aur relicvar, reprezentând pe 

o parte un episcop ținând o cruce, pe cealaltă 

parte pe Sfântul Ioan Botezătorul (sec. XV – 

Anglia) | Sursa: British Museum 

 

 

Bijuteriile vremii puteau fi la fel de ușor și obiecte utilitare precum broșe, broșe și catarame de 

curea, precum și obiecte cu funcție decorativă și identitară (pandative, coliere etc.). Inelele erau 

deosebit de apreciate pentru marea lor valoare utilitara (un inel cu sigiliu putea fi folosit pentru a 

aplica sigiliul cuiva pe documente), religios sau simbolic. 

Bijuterii din perioada modernă: secolul XVI – XVIII  

Această perioadă este marcată de o dezvoltare în domeniul Științelor și Artelor în toată 

Europa. Început în Italia și numit „Renaștere”, a fost introdus rapid în Franța și în celelalte regate 

ale Europei. Acum pandantivele devin cele mai apreciate bijuterii, înlocuind 

dominația broșelor din perioada medievală. Inelele rămân la modă, dar sunt adesea foarte ornate și 

împodobite cu pietre. Cameurile din epoca romană devin din nou populare. Există, de asemenea, 

multe modele de arabescuri, flori, fructe și frunziș.  

Bijuteriile și temele din Grecia și Roma antică au devenit o mare sursă de inspirație, dar piesele cu 

motive religioase au rămas foarte la modă. În plus, bijuteriile împodobite cu pietre sunt deosebit 

de populare (după cum o demonstrează multe picturi ale vremii), datorită în special afluxului de 

pietre prețioase în Europa în această perioadă. Se găsește peste tot pe corsetele și rochiile nobilimii 

europene. Aurul, perlele și pietrele prețioase sunt încorporate în toate materialele. Tot în secolul 

al XVIII-lea au fost inventate „strasurile”, sticlă de plumb foarte strălucitoare. 
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1 -Cameo reprezentând portretul unei femei 

renascentiste (sec. XVI - XVII, Italia) | Sursa: British 

Museum 

2 - Pandantiv din aur, smalț, perle și pietre prețioase, 

(1603-1627 – Germania) | Sursa: British Museum 

 

Din secolul al XIX- lea până ȋn zilele noastre, povestea bijuteriilor continuă 

Revoluția industrială va avea un rol predominant în istoria bijuteriilor.  Au început să fie folosite 

mașini pentru fabricarea multor componente de bijuterii, s-a inventat aurirea electrică, iar 

producția de imitații de pietre a crescut atât calitativ, cât și cantitativ. Piața de bijuterii se deschide 

așadar către toată lumea datorită producției de bijuterii la prețuri mai accesibile.  

Observăm și în această perioadă apariția anumitor case mari de bijuterii precum Cartier (Franța), 

Tiffany & Co (Statele Unite) sau Bvlgari (Italia). Aceste mari companii valorifică know-how-ul 

bijutierilor și produc bijuterii de înaltă calitate. Dintre diferitele stiluri ale acestei perioade, vom 

vedea, de exemplu, apariția și dezvoltarea stilului „Art Nouveau”, care pune în evidență figura 

feminină și natura (faună și floră). 

  Bijuterii   – Gaston Chopard  

Istoria bijuteriilor continuă așadar să fie scrisă, chiar și astăzi. Astăzi, lumea bijuteriilor ne oferă o 

gamă de posibilități considerabile, materiale, forme, culori, calitate. Bijuteriile frumoase, realizate 

din materiale mai puțin autentice, dar la fel de strălucitoare, sunt accesibile tuturor. Oxidul de 

zirconiu înlocuiește diamantul, evidențiat pe metale prețioase pentru bijuterii de înaltă 

calitate. Cristalele colorate Swarovsky colorează bijuterii destul de remarcabile. 
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                                                                             Bijuterii Swarovsky   

 

DE CE IUBESC FEMEILE BIJUTERIILE ? 

Dragostea obsesivă a femeilor pentru bijuterii nu este nouă. Femeilor din trecut și din prezent le-a 

plăcut întotdeauna să poarte diferite tipuri de modele, podoabe pe brațe, gât, degete și urechi. Nu 

putem nega faptul că femeile sunt mai atrase de lucrurile care strălucesc și au un interes real pentru 

bijuteriile din aur sau cu diamante. De asemenea, sunt conectate emoțional cu bijuteriile lor, 

deoarece au atât de multe amintiri legate de fiecare piesă. Pentru unele femei, este un semn al 

statutului social care le sporește frumusețea și le face să arate diferite de altele.  

Bijuteria este un simbol al feminităţii. Ȋn general, atunci când o femeie primește o bijuterie, 

feminitatea ei este întotdeauna cea care este implicit prețuită. Bijuteria este şi o ancoră spirituală. 

Fie că întruchipează o valoare simbolică sau emoțională, o bijuterie este un marker existențial al 

istoriei noastre personale. Pentru unii, exprimă ancorarea lor spirituală și legătura lor cu 

pământul. Acesta este, de exemplu, cazul unui inel de logodnă sau al unui inel de familie. Chiar 

dacă se demodează în timp, își păstrează ancora. S-a dovedit că mai mult de jumătate dintre femei 

au o bijuterie moștenită sau transmisă. Unele obiecte poartă un mesaj destinat nouă.  

Chiar dacă vi se pare curios astăzi, potrivit credințelor, unele bijuterii au virtuți terapeutice. La fel 

ca și cazul unui rubin găsit în pământ a cărui putere este de a opri sângerarea. Indiferent de cultură 

și timp, pietrelor li s-a atribuit întotdeauna puterea de a vindeca și de a proteja.  

Unele bijuterii vă permit să vă mențineți sănătos, cum ar fi panglica braziliană, ochiul Sfintei 

Lucie, piatra de onix.  Practic,se spune,  ele aduc noroc, calmează sau redau energie. Au devenit 

chiar un fel de talismane și articole terapeutice pe care valoarea lor de piață nu mai contează pentru 

persoană. 

Aura Manole  
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Introducere în istoria gemologiei 

 

„Tăiați-vă amintirile în pietre prețioase și faceți bijuterii antice pentru degete.” 

                                                                                                                     Samain Albert 

Pietrele prețioase, centre ale tuturor dorințelor și ale tuturor misterelor, formează încă din cele mai 

vechi timpuri exemplare emblematice ale unei epoci. Obiecte de fascinație, de credințe dar și de 

superstiții, sinonime cu bogăția, raritatea și frumusețea, aceste fenomene geologice 

experimentează și astăzi o vie emulare. Dacă multe cărți sunt dedicate gemmologiei, această știință 

a pietrelor prețioase este încă puțin cunoscută publicului larg și definițiile sale trebuie clarificate. 

Termenul „pietre prețioase” se referă la diamante, rubine, safire și smaralde. Toate celelalte pietre 

sunt numite „fine”. Expresia „pietre semiprețioase” folosită încă de unii profesioniști este totuși 

învechită și strict interzisă prin decretul din 14 ianuarie 2002 privind comerțul cu pietre prețioase 

și perle. Chihlimbarul, coralul, jetul, copalul, sideful sau chiar perlele sunt descrise drept 

„materiale organice”. 

Această clarificare a stabilit, să descoperim împreună câteva dintre miile și una de fațete ale lor. 

Gemologia, o știință străveche 

Dacă studiul pietrelor prețioase s-a dezvoltat în principal în epoca iluminismului, interesul pentru 

pietre a început în antichitate. Intercalate cu adevăruri geologice și legende pitorești, poveștile lui 

Teofrast și Pliniu expun diversele caracteristici și proprietăți ale diamantului, cunoscut deja în 

Occident încă din secolul al III- lea î.Hr. 
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Evul Mediu a abandonat aspectul științific al pietrelor prețioase pentru a conferi acestor pietre 

pământești proprietăți medicinale și magice. Lapidarii din această perioadă au introdus un mod 

profilactic de a gândi pietrele. Așa s-a născut lapidoterapia, astăzi la originea a ceea ce se numește 

litoterapie. (Fig.1). În secolul al XVIII- lea s-a dezvoltat o adevărată atracție pentru științele 

naturale și fizice. Interesul a culminat cu cercetările fizicianului și mineralogului Jean-Baptiste 

Romé de L'Isle. O știință în vogă datorită ediției Tratatului de Mineralogie de René Juste Haüy în 

1801, gemologia experimentată de-a lungul secolului al XIX- lea secol o răspândire largă care se 

perpetuează şi astăzi. 

Arta imitației 

Pietrele prețioase atrag și fascinează. Acesta este motivul pentru care omul a căutat de multe secole 

să le imite. Primele copii ale pietrelor naturale datează din antichitate. La Roma, prezența fabricilor 

de piatră de sticlă sub împăratul Nero atestă un adevărat know-how în arta contrafacerii. Marea 

fervoare a pietrelor false a ajuns atunci în secolul al XVIII- lea. Progresele științifice i-au permis 

chimistului și maestrului bijutier Georges Frédéric Strass să inventeze „Strass”, o sticlă de plumb 

foarte strălucitoare care imit diamante, care este folosită și astăzi în bijuteriile de costume. În 

secolul al XIX- lea, industria pietrei false s-a normalizat. Pietre duble cunoscute încă din secolul 

al XV- leasecolului și obținute prin asamblarea unei pietre prețioase pe o sticlă colorată sunt 

standardizate datorită unui procedeu modern de invenție. Dar imitația pietrelor nu se oprește aici. 

Progresele în cristalografie permit implementarea primelor sinteze de pietre. Smaraldul, rubinul și 

diamantul au fost astfel sintetizate în ultimul sfert al secolului al XIX- lea. Pietrele sintetice au 

aceleași proprietăți chimice și fizice ca și pietrele naturale. Comercializarea lor din 1904 pentru 

rubine, apoi 1910 pentru safire a stârnit o adevărată controversă în lumea bijuteriilor. Astăzi, 

perfecțiunea atinsă în sinteza pietrelor prețioase necesită folosirea unor specialiști adevărați. 

                                                              Arta tăierii 

Numit „Adamas”, cel nestăpânit, de către grecii care nu 

știau să-l taie, diamantul este evaluat astăzi datorită a patru 

criterii: greutate în carate, culoare, claritate și dimensiune.   

Arta lapidarului constă în tăierea și lustruirea pietrelor în 

așa fel încât să le dea forma cea mai plăcută și cea mai 

avantajoasă pentru dezvoltarea strălucirii pe care sunt 

susceptibile să o dobândească. Dacă arta tăierii pietrelor 

prețioase datează din cele mai vechi timpuri, abia în Evul 

Mediu au apărut primele încercări de tăiere a 

diamantelor. „Punctele naive”, croiala „scut” și tăierea 

„trandafir” erau atunci în vogă în secolele 

XV și XVI (Ill.3-4). Dar aceste tehnici puse în aplicare nu 

fac nimic pentru a promova jocul de lumină din piatră. 

În 1465, Louis de Berquem din Bruges a inventat mărimea 16/16. Compusă din 33 de fațete, 

această tăietură permite diamantului să reflecte mai bine lumina. În Franța, adevăratul imbold a 
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venit sub patronajul premierului Mazarin. Aranjată 

în 34 de fațete, croiala „Mazarin” în formă de pernă 

cu colțuri rotunjite iese în evidență ca o tăietură 

intermediară între tăieturile vechi și croielile 

moderne viitoare. Câțiva ani mai târziu, în 1681, un 

lapidar venețian cunoscut sub numele de Vincenzo 

Peruzzi s-a inspirat din tăietura „Mazarin” și a 

inventat așa-numita tăietură „Peruzzi”, cuprinzând 

58 de fațete.  

A fost în sfârșit necesar să așteptăm până în 1919 pentru a vedea definiția proporțiilor ideale ale 

unui diamant. În proiectul său modern, strălucit, specialistul în diamant Marcel Tolkowsky 

păstrează cele 58 de fațete ale tăieturii „Peruzzi” dar merge mai departe în căutarea regularității 

perfecte, în simetria fațetelor precum și în căutarea strălucirii și strălucirii maxime. Din 1978, 

Consiliul Internațional al Diamantelor a stabilit standarde pentru tăieturile strălucitoare pentru a 

oferi diamantelor cea mai perfectă reflexie.  

Farmecul vechiului 

Dacă mărimea pietrei îi scoate în evidență toate calitățile, este și singurul criteriu rezultat din know-

how uman. Drept urmare, strălucirea unui diamant este adesea legată de calitatea tăieturii 

sale. Astăzi, stabilirea unei mărimi „bune” stabilite așa cum sa menționat mai sus de nomenclatura 

IDC pare să fie singura modalitate de a dezvălui toată strălucirea și frumusețea diamantului. Cu 

toate acestea, confruntați cu această croială modernă foarte standardizată, mulți designeri au decis 

acum să modernizeze tăieturile vechi, lăudând astfel neregularitatea fațetelor. 

Bijuteriile sunt transmise din generație în generație, transmise din mână în mână. Bijuteriile pe 

care le moștenim sunt adesea repetate, dezasamblate și reasamblate. Dacă le schimbăm structura 

pentru a fi mai la modă, păstram strălucirea şi puterea de memorie a pietrelor pentru a păstra 

longevitatea unei ȋntregi filiaţii. Reflecțiile unei moșteniri trecute, pietrele antice și bijuteriile 

exprimă farmecul unic al timpului lor și prețioșia singulară a epocii lor. Așa că redeschideți vechile 

cutii pentru a vă împodobi cu pietre de caracter adevărat. Poate că mai au povești de trăit? 

Charline Coupeau pentru La Bijouthèque 

Doctor în istoria artei și a bijuteriilor – 

Specialist gemolog în bijuterii din secolul al XIX-lea 
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O adevărată poveste de dragoste 

Femeile și pietrele prețioase 

Știți care este piatra prețioasă preferată a femeilor? 

Diamantul și este urmat de safir, smarald apoi rubin. 

Diamantul: de ce ne atrage atât de mult? Esența sa 

prețioasă luminează Eternul Feminin. Este eroul 

principal al unor povești de dragoste uneori 

furtunoase, dar mereu pasionale între cea mai 

prețioasă dintre pietre și femei legendare. 

Din timpuri imemoriale, pietrele prețioase au fost sinonime cu bogăția și au fascinat 

bărbații. Raritatea și frumusețea lor este opera unor fenomene geologice care au durat milioane de 

ani. Prin urmare, omul a încercat de secole să copieze pietrele naturale și va reuși într-un mod 

remarcabil. Acesta este motivul pentru care de un secol școlile formează specialiști în gemologie. 

Conform definiției dicționarului, o bijuterie califică orice material organic sau mineral folosit în 

arta ornamentării, podoabei sau decorațiunii. Dacă în general credem că pietrele sunt minerale, 

multe pietre prețioase folosite în bijuterii sau decorațiuni sunt organice precum fildeș, perle, 

chihlimbar sau coral. Unele pietre prețioase sunt folosite în bijuterii, iar altele doar în decor 

deoarece nu corespund anumitor caracteristici. 

Caracteristicile necesare pentru utilizare în bijuterii sunt raritatea, frumusețea (culoare, 

transparență și calitatea tăieturii) și durabilitatea (duritate, duritate și stabilitate). Pietrele fine și 

prețioase și chiar materiale organice precum chihlimbarul, coralul etc. se găsesc în bijuteriile fine. 

Bijuteriile fine nu sunt o alegere a pietrelor, ci o tehnică de prelucrare şi fixare. 

Duritatea este una dintre cele mai importante caracteristici pentru a defini prețiozitatea unei 

bijuterii. Astfel, cele mai prețioase pietre prețioase au un indice de duritate foarte mare, de exemplu 

pe o scară de la 1 la 10, diamantul are un indice de 10, rubinul 9 și smaraldul 8. 

Diamantul este cea mai prețioasă și mai scumpă piatră. Cele 4 C-uri - Carat-Claritate-Cut-Culoare 

sunt folosite pentru a determina valoarea unui diamant. Cu cât un diamant este mai mare, cu cât 

este mai mare caratul său, cu atât valoarea lui crește. Dar nu doar greutatea determină prețul unui 

diamant. Există, de asemenea, culoare, claritate și dimensiune. 

Raportul este exponențial și acest lucru se datorează în principal rarității sale.  Puritatea unui 

diamant este determinată de numărul de incluziuni și de vizibilitatea acestora, de caracteristicile 

lor, de dimensiunea, precum și de poziționarea lor în interiorul pietrei. Gradul de prezență a acestor 

incluziuni poate schimba semnificativ aspectul pietrei. Dimensiunea este realizată în așa fel încât 

să dea maximă lumină pietrei. 
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Câteva date istorice 

Pietrele prețioase au fascinat întotdeauna. Există urme de schimburi comerciale în Babilon unde 

smaraldele erau folosite ca mod de plată. Legenda mai spune că pe Sfântul Graal sunt 

smaralde. Așa cum se întâmplă adesea cu tot ceea ce implică pietre prețioase, faptele dovedite se 

amestecă cu legendele. Diamantul apare si in textele Antichitatii, in secolul al VII-lea i.Hr. se 

face referire la el in textele romane. Romanii au fost fascinați de transparența și duritatea sa. Era 

și piatra faraonilor. În secolul al IV-lea găsim în scrieri sistemul de calcul al impozitului destinat 

celor care fac comerț cu acesta. 

Prin urmare, putem spune că pietrele prețioase au fost întotdeauna un bun foarte prețuit atât de-a 

lungul timpului, cât și în întreaga lume. Diamantul a fost întotdeauna rezervat mai marilor acestei 

lumi, iar unele diamante au o istorie aparte și au devenit celebre. Acesta este cazul Briolette des 

Indes, Hope și Cullinan.  

   

 

 

 

 

 

Diamantul Briolette des Indes                Diamantul Hope                           Diamantul Cullinan.  

Briolette des Indes este cea mai veche, are 90 de carate. Ludovic al VII-lea i-o oferă soției sale 

Eleanor de Aquitania. Va fi folosit și pentru a plăti răscumpărarea lui Richard Coeur de Lion, 

prizonierul împăratului Austriei. Briolette des Indes a fost purtată atunci de Diane de Poitiers, 

favorita lui Henri al II-lea, regele Franței între 1547 și 1559. Urmele diamantului s-au pierdut timp 

de câteva secole. În 1910, Cartier a vândut Briolette des Indes lui George Blumenthal, a cărui 

văduvă l-a vândut în 1946 colecționarului american Harry Winston. Briolette nu a fost niciodată 

tăiată și este încă în forma sa originală.  

Povestea lui Hope este mult mai romantică și acest diamant are reputația de a fi blestemat. Este 

mai mare decât Indian Briolette, are 112 carate. Povestea sa începe în 1668 când exploratorul 

francez Jean-Baptiste Tavernier l-a smuls de pe fruntea unei zeițe din India și l-a adus înapoi în 

Franța. Toți proprietarii vor avea o soartă tragică. Astfel, Tavernier moare devorat de o haită de 

câini vagabonzi la porțile Parisului.  

Ludovic al XIV-lea îl cumpără, stră-strănepotul său, Ludovic al XVI-lea care o moștenește, moare 

sub ghilotină. După Revoluția Franceză, diamantul ajunge în Anglia și devine proprietatea 

bancherului Thomas Hope, familia lui moare într-un accident și el trebuie să vândă diamantul 

pentru a-și plăti datoriile. Diamantul este cumpărat de un membru al familiei otomane 

conducătoare și câțiva ani mai târziu Imperiul Otoman ia sfârșit. În cele din urmă, Hope va fi 
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cumpărat de colecționarul Simon Frankel pentru 250.000 de dolari. El o va dona Muzeului de 

Istorie Naturală din Washington, unde se află în prezent.  

Cullinanul a fost descoperit în 1905, la aproximativ cincizeci de kilometri de Pretoria, pe un teren 

cumpărat și operat de Thomas Cullinan, un sud-african. Este cel mai mare diamant brut găsit 

vreodată, are nu mai puțin de 3000 de carate și va fi oferit regelui Edward al VII-lea, regele 

Angliei. O anecdotă se referă la transportul acestui diamant enorm. Într-adevăr, având în vedere 

valoarea colosală a acestuia, mulți agenți au păzit-o dar în realitate a fost trimis prin curier cu trei 

șilingi, convoiul protejat fiind doar o momeală. Odată ajuns la Londra, este tăiat în 9 pietre 

principale, de la Cullinan I la IX. Cullinan 1 de 530 de carate, Marea Steaua Africii, va fi montat 

pe sceptrul Regelui, cel 2, care cântărește 317 de carate, împodobește coroana Imperiului Britanic. 

                                            Cele 9 pietre principale Cullinam I - IX 

 

Pietrele trec prin timp, atrag, sunt rare, fascinează, iar lumea lor i-au făcut mereu pe oameni să 

viseze. Ele au atras atenția datorită frumuseții, strălucirii, fermității și solidității, rarității, culorii 

și portabilității.  

 

Ana Maria Filip  
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SHEHERAZADA 

CUVÂNTUL UNEI FEMEI 

ÎMPOTRIVA MORȚII 

 

Sheherazada este un personaj fictiv, ea nu a 

existat niciodată, totuși este o inspirație 

majoră, o icoană feminină, o fantezie 

orientalistă, dar mai ales un model de virtuți 

prin sacrificiul ei. Povestea ei constituie 

povestea-cadru a cărții cele O Mie și Una de 

Nopți din care derivă multiplele povești pe 

care le spune. Această colecție își are 

originile în India secolului al III-lea, 

leagănul poveștilor transmise prin 

cuvânt. Manuscrisele sunt traduse și 

transmise de-a lungul secolelor. Ei 

traversează lumea, din Persia până în 

Imperiul Otoman, trecând prin Bagdad și 

Egipt, care își introduc acolo credințele și 

spiritualitatea.  

Poveștile comercianților și marinarilor arabi care au călătorit pe Drumul Mătăsii, precum și 

multiple lucrări academice, cum ar fi tratate filozofice, științifice și geografice, îmbogățesc 

poveștile. În secolul al XVIII-lea, colecția a ajuns în Occident datorită primei traduceri franceză a 

lui Antoine Galland și a marcat începutul mișcării orientaliste, devenind monument al literaturii 

arabe și oglindă a umanității în secolul al X-lea. 

Toate aceste povești sunt spuse de un singur și unic narator, Sheherazada, a cărui poveste se petrece 

în Persia. Personajul principal al poveștii, regele Schahriar este înșelat și umilit de soția sa, 

hotărăște, Devastat de ură, hotărăște, să o omoare. După această crimă violentă, el alege o tânără 

fecioară cu care se căsătorește seara, apoi o va sugruma dimineața, ceea ce îl asigură de fidelitatea 

ei eternă. Cu această pedeapsă, descendenții sunt compromisi și umanitatea, precum și femeile 

sunt condamnate. La acest masacru, asistă Scheherazade, fiica unui Mare Vizir, care decide să se 

ofere Regelui. În secret operează un șiretlic, în fiecare noapte, ea îi spune o poveste fascinantă și 

perpetuu neterminată, care în fiecare dimineață îi permite să supraviețuiască, noapte de 

noapte. Pentru a afla restul poveștilor, Schahriar Regele, amână execuția zi de zi, permițând 

naratorului să-și câștige încrederea. Prin cuvinte, prin elocvența și cunoștințele ei reușește după o 

mie și una de nopți să-l vindece pe Rege de nebunia lui și să pună capăt anihilării femeilor. 
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Textul celor O Mie și Una de Nopți poate 

seduce percepem tandrețea și profunzimea 

semnificațiilor care îl fac o capodopera a 

literaturii universale. Va folosi Sheherezada un 

șiretlic demn de grecul Metis, cel inventat de 

Ulise pentru a scăpa de ochiul ciclopului?  

Sub pretextul poveștilor, vom înțelege firul 

semnificativ al simbolurilor care sunt aranjate 

între Șeherazada și rege, formând cu el un cuplu 

într-o logică a transmiterii. Scheherazada în 

persană înseamnă „născut în acest oraș”. Ea este 

echivalentul prenumelui Halima, ale cărui 

rădăcini în arabă sunt asemănătoare visului, un 

prenume care va reveni în povești despre 

duplicitatea femeilor și succesiune. 

UN SIMBOL FEMINIST 

Cu cele O mie și una de nopți, asistăm la duelul spiritului 

împotriva forței, al științei împotriva ignoranței, al 

luminii împotriva întunericului. Victoria va rămâne la 

cel mai puternic dintre cei doi adversari, adică la femeie. 

Marie Lahy-Hollebecque, feminismul Sheherazadei 

În literatura Evului Mediu, femeile nu se pot identifica 

decât cu două reprezentări, Fecioara, divină și pură, sau 

ispititoarea păcătoasă și decadentă (Fecioara Maria, opusă 

Evei și Mariei Magdalena). Povestea nu face excepție de 

la regulă cu figurile fecioarei divine Sheherazada și a 

păcătosului, soția Regelui.   

Când femeia nu este redusă la procreare, ea se află în orice 

caz prin trupul ei în rolul Fecioarei întrucât această feciorie 

este profanată apoi sacrificată, este un sacrilegiu care 

mărturisește stima scăzută pe care Regele o are față de 

femei. Crezând că toate sunt infidele, Regele se 

transformă într-un om devorat de nebunie, un criminal în 

serie cu un modus operandi abominabil. 

Confruntat cu Sheherezada, dar și cu rolurile jucate de femei în povești, Schahriar ajunge să 

înțeleagă că femeile nu sunt diabolice și slabe. Colecția O Mie și Una de Nopți își propune să fie 

excepțională şi o operă de pionerat în ceea ce privește reprezentarea femeilor. Sheherazada este 

mai mult decât un corp, ea are un spirit. 
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Puternică și rezistentă, ea se confruntă cu tirania unui 

bărbat într-un mod pacifist. Curajul ei este evident 

incontestabil, pentru că vedem prin dificultatea provocării 

care o așteaptă, curajul de caracter al celui care o riscă, 

îndrăzneala ei.  

Locul acordat femeilor în carte este admirabil, sunt 

iscusite, puternice și impetuoase. Cele mai multe dintre 

faptele eroice acordate în mod normal bărbaților aici 

devin atribute feminine. 

Este o femeie care îl ridică pe Rege la rangul de bărbat 

cult și drept, ea este cea care deține poveștile care au 

funcții enciclopedice și spirituale. Ceea ce este 

extraordinar este că o lucrare atât de veche este dovada că 

o luptă feministă pentru libertate și egalitate de gen există 

de mult timp.  

O STRATEGIE NARATIVĂ 

Sheherezada luptă cu o armă prețioasă: talentele ei de naratoare înzestrată cu o imensă bogăție de 

verbe, poezie, inventivitate și imaginație. Ea se inspiră din memorie, din cultura ei și din cărțile pe 

care le-a citit, apoi combină totul pentru a construi povești cu mai multe fațete, fabule cu animale, 

povești fanteziste morale și psihologice. Realitatea se confundă astfel cu ficțiunea, ceea ce îi 

permite Regelui să se identifice cu personajele și să se întrebe, să mediteze.  Cuvintele 

Sheherezadei sunt menite a fi educative atât pentru Rege, cât și pentru cititor. Această culegere, 

prin basme, pune ființa umană în fața viciilor sale, cât și a virtuților sale. Puterea poveștilor sale 

este că sunt atât distractive, cât și educative, oferă o 

învățătură morală care își propune să-i facă pe oameni să 

înțeleagă noțiunile de bine și rău prin ficțiune. Folosirea 

alegoriilor este folosită atât de continuu în Nopțile Arabe, 

încât naratorul transmite subtil o idee sau un concept. 

Noaptea de lectură petrecută cu Sheherazade devine un 

moment plăcut și esențial pentru Rege, acest moment 

special, această cameră cu un cadru intim și simbolic, toate 

aceste aspecte de proximitate care îl fac pe Schahriar mai 

vulnerabil. În acest context, naratorul își captivează 

publicul, care rămâne tăcut și atent. Tăcerea unui om 

prizonier al cuvintelor, în slujba singurului zgomot auzit din 

cameră, vocea Sheherazadei. 
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„Forța vieții care izvorăște cu putere din ea – și care până atunci a fost disprețuită, diminuată, 

înăbușită – este cea care trebuie să constituie inima, miezul identității pe care femeia trebuie să și-

o dea. Prin urmare, femeia trebuie să caute și să găsească în ea însăși ceea ce îi va permite să fie 

altceva decât ceea ce bărbatul și-a dorit să fie”. - Cuvânt de femeie, Ilhame – El Himdi 

Schahriar, care era un călău cu un ego zdrobit și înrobit de violență, se transformă într-un om 

respectabil și drept, la capătul a o mie și una de nopți, a peste doi ani de poezie, se unește oficial 

cu Sheherezada. 

    O muză de-a lungul secolelor 

Sheherazada traversează veacurile prin ochii mai 

multor mari artiști și în special prin ochii lui 

Magritte. Un pictor suprarealist emblematic al 

secolului XX, a interpretat personajul 

Șeherazadei în 1956, reprezentându-i doar ochii 

și gura înconjurată de perle.  

Este un portret deosebit care dialoghează între 

vizibil și invizibil reprezentând o față din care 

rămâne doar esențialul, adică ușile care leagă 

interiorul ființei de restul lumii. Perlele amintesc 

de condiția privilegiată a Sheherazadei, care nu 

este alta decât fiica unui mare vizir și deci o 

prințesă cultivată, în timp ce ochii reprezintă 

oglinda sufletului, viziunea noastră asupra 

condiției noastre și a celorlalți, ele creează o 

legătură. între tablou și privitor. 

„Am grijă, pe cât posibil, să fac doar tablouri care trezesc mister cu precizia și feeria necesare vieții 

ideilor.”  Magritte 

Magritte cu suprarealism la fel ca Sheherazade cu poveștile sale, se eliberează de greutatea lumii 

prin prisma artei și reabilesc visul și imaginația. Ambele mărturisesc puterea cunoașterii și a 

culturii care ne pot salva de moarte, nebunie și obscurantism. 

 

Simona Mansour  
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Aroma Mediteranei - portocala  

Mult apreciat pentru fructele sale, 

portocalul,acest arbust frumos este originar din 

Asia de Sud-Est. Creşte ȋn climat mediteranean, 

cu ierni blânde și o rată excepțională de însorire, 

care conferă citricelor aroma lor unică. Portocala 

este regina iernii ! Știați că primele citrice din 

Marea Mediterană datează din mitologia lui 

Homer și din faimoasele mere de aur din grădina Hesperidelor? Citricele reprezintă cea mai 

frumoasă biodiversitate din lume și cele mai bune posibilități de hibridizare. Numele latin  al 

portocalului este Citrus sinensis. Iar familia botanică Rutacee precum lămâiul. 

Tipuri principale : Portocalul dulce este numit astfel, spre deosebire de portocalul amar (Citrus 

aurantium) din care se extrage din florile sale esenta de neroli folosita in parfumerie. Portocalul 

este un arbust veșnic verde care poate atinge până la 10 m înălțime în pământ. Înflorirea albă, 

foarte parfumată, are loc iarna și până în primăvară.  

 Mitologie 

Floarea de portocal Simbolizează puritatea și castitatea; în lumea creștină, floarea de portocal este 

atributul Mariei. Conform mitologiei grecești, în „grădina Hesperidelor” cerească crește „mărul de 

aur”, portocalul bigarade. Fructele sale conțin proprietăți minunate, printre care nemurirea . Era 

păzită de cele trei fiice ale titanului Atlas și Hesperis, Hesperides. 

Florile sale parfumate au devenit rapid emblema iubirii și a căsătoriei. Astfel, ei au fost darul 

Mamei-Pământ pentru Hera, în timpul căsătoriei ei cu Zeus. Florile sunt, de asemenea, simboluri 

ale uniunii dintre Pământ și Cer, precum și uniunea dintre spirit și materie. În plus, floarea acestui 

copac al vieții este legată de ideea de perfecțiune și de puritatea iubirii. 

Un simbol al iubirii eterne 

Acest copac poartă atât frunze, flori și fructe. Frunzele simbolizează iubirea credincioasă și 

veșnică, florile puritatea și fecioria și în plus , împodobesc coroana mireselor. Acesta este un 

obicei care a rămas până în anii 1950. Florile simbolizează, de asemenea, maternitatea, 

iar fructele speranța de fertilitate și descendență. În Creta, acest obicei continuă, deoarece tinerii 

căsătoriți sunt stropiți cu apă de floare de portocal în ziua nunții. 

Pentru a încheia această scurtă istorie, o putem cita pe Prințesa de Oursins și Nérola (lângă Roma), 

Marie-Anne de La Trémoille care a pus uleiul esențial la modă utilizându-l din abundență pe haine, 

mănuși, băile sale etc. Acesta este motivul pentru care numim acum ulei esențial de Neroli, cu 

referire la această prințesă din secolul al XVII-lea. Hidrosolul este utilizat pe scară largă în 

parfumerie. Potrivit mitologiei, Jupiter îi oferă lui Juno flori de portocal atunci când o ia de soție.  

https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=http://plus.lefigaro.fr/tag/citronnier
https://www-lefigaro-fr.translate.goog/jardin/2018/04/26/30008-20180426ARTFIG00412--vallauris-les-fleurs-magiques-du-bigaradier.php?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
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În paralel, în lumea elenistică, Zeus i-ar fi oferit flori 

de portocal soției sale Hera, zeița căsătoriei sacre, la 

nunta lor. Portocalul, un copac veșnic verde, 

simbolizează paradisul și dragostea de durată, florile 

sale albe cu un miros tulburător simbolizează puritatea 

miresei, iar fructele sale, speranța urmașilor; astfel 

ramurile de portocal vor deveni un ornament 

tradițional al ceremoniilor nupțiale. 

În unele tablouri, portocalul, originar din Orientul 

Îndepărtat, se referă la castitate și puritate, dar uneori 

și la păcatul originar și la mântuire atunci când este 

ținut de copilul Isus în loc de măr, în special în 

picturile flamande. În unele tablouri, portocalul, 

originar din Orientul Îndepărtat, se referă la castitate 

și puritate, dar uneori și la păcatul originar și la 

mântuire atunci când este ținut de copilul Isus în loc 

de măr, în special în picturile flamande. 

Floarea de portocal a fost un ingredient parfumat popular de secole. Mirosul său, uneori proaspăt 

și acidulat, se dezvăluie și ca suav și dulce. Ne aduce amintiri despre produse de patiserie și ne 

gâdilă nasul cu parfumul său misterios, dar iconic. Este arborele preferat al parfumierilor! 

Portocalul amar are un loc important in lumea parfumului, deoarece este una dintre singurele plante 

care  permite sa obtinem diferite tipuri de esente si produse parfumate. De la floare la frunză, prin 

ramuri și fructe, fiecare parte a copacului va oferi o 

nuanță și, prin urmare, un parfum deosebit. Astăzi, 

floarea de portocal este încă foarte populară, mai ales 

în aromaterapie. Este creditat cu multe virtuți, cum ar fi 

proprietățile sale calmante și sedative sau chiar 

antidepresive. Utilizările sale sunt foarte variate și este 

unanim recunoscut pentru capacitatea sa de a calma 

anxietatea. În cultura arabă, apa din flori de portocal 

este sinonimă cu sărbătoarea și însoțește toate 

ritualurile de familie. 

Floarea de portocal -  un parfum regal 

Esența de portocal s-a bucurat de un mare succes în secolul al XVII-lea datorită unei anumite Anne-Marie 

Orsini, soția lui Flavio Orsini, Prinț de Nerola și Duce de Bracciano, care și-ar fi dat numele esenței Neroli 

în omagiu adus orașului Nerola de lângă Roma. Acest diplomat de la curtea spaniolă și contemporan cu 

Ludovic al XIV-lea și-a parfumat mănușile precum și apa de baie cu esență de floare de portocal. 

Devenind un parfum la modă, floarea de portocal s-a răspândit în toată Europa. Apoi concurează 

cu subtilitatea iasomiei și are prioritate față de chihlimbar și mosc .   

https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/2019/07/15/gantiers-parfumeurs-histoire/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/jasmin/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/2019/06/21/les-mysteres-ambre-gris/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/2020/03/25/musc-histoire-ingredient-animal-parfumerie/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://img.over-blog-kiwi.com/1/18/13/76/20190329/ob_33c04c_joos-cleve-vierge-a-l-enfant.jpg
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://img.over-blog-kiwi.com/1/18/13/76/20190329/ob_322820_1f-distillation-fleurs-oranger-et-rose.jpg
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Utilizarea florii de portocal în parfumerie - Portocala 

amară și derivații săi sunt ingrediente majore în 

parfumerie. Ramurile și frunzele portocalului amar pot fi 

distilate cu abur. Acest lucru face posibilă obținerea 

esenței de petitgrain , al cărui miros este atât lemnos, cât 

și revigorant. Este o componentă majoră a coloniilor.  

Mai există şi un alt produs, apa care se recuperează în timpul distilării. Parfumul său este foarte 

floral. Esența de portocală amară -  Provine din coaja portocalei amare, care se culege prin tehnica 

exprimării la rece, prin presarea cojii fructului. Mirosul său este foarte acid, cu o latură amară și 

sclipitoare care amintește de mirosul de clementină. Este un produs care este inclus si in formulele 

de colonii. 

Neroli - Ȋn parfumerie se folosesc şi flori de portocal amare, care oferă esenţa de neroli, odată 

distilată cu vapori de apă. Neroli este un material utilizat pe scară largă, în special în parfumurile 

de citrice. Parfumul său este foarte acidulat la început, pentru a deveni apoi suav şi floral. Neroli 

este un produs foarte scump, cu un randament foarte mic. Apa de floare de portocal este un produs 

care se recuperează în cantități mari în timpul hidrodistilării. Nu poate fi folosit în parfumerie, ci 

servește mai degrabă la aromatizarea produselor noastre de patiserie preferate. 

Există o a doua metodă de extragere a florii de portocal. Prin utilizarea solvenților volatili, este 

posibil să se extragă parfumul și ceara din plantă.  Este folosit în general în compoziţii pentru 

parfumul său floral. Este un produs de lux, al cărui preț mediu este în jur de 7000 de euro pe 

kilogram. 

Culegerea florilor de portocal - Portocalii din Grasse și Hyères au o mare reputație încă din secolul 

al XVII-lea. Astăzi regiunea păstrează încă o producție confidențială, dar de foarte înaltă 

calitate. Majoritatea producției se află în prezent în Maroc și Tunisia. Florile, sau mai bine zis 

mugurii, grupaţi ȋn buchete mici langa frunze, se recolteaza manual ȋntre sfârşitul lunii aprilie şi 

ȋnceputul lunii mai. Culegerea are loc în zori, când floarea este cel mai concentrată în componente 

parfumate. Recoltarea începe cu un gest precis care constă în „întoarcerea” florilor. Acestea ar 

trebui să fie suficient de deschise pentru a le arunca în plase de pe pământ. Este o lucrare 

minuțioasă în care fiecare gest este executat cu cea mai mare precizie. Acest lucru limitează în 

general recolta la aproximativ zece kilograme de persoană. Cu toate acestea, este nevoie de nu mai 

puțin de o tonă de floare de portocal pentru a obține 1 kg de ulei esențial de neroli! Apoi, este 

imperativ să tratați floarea prin distilare sau extract cu solvenți volatili în decurs de 24 de ore de la 

recoltare. 

Miros regresiv - Mirosul de floare de portocal este o adevărată madeleine Proust 

olfactivă. Trezește în noi amintiri din copilărie atunci când o gustăm sau o respirăm. Solar, verde, 

pudrat dar şi floral şi ceros, parfumierii ȋl apreciază pentru notele sale dulci şi vegetale. Dezvăluie  

note florale care îl fac mai complex și profund. Este un ingredient care se îmbină cu aproape 

toate familiile olfactive.  

Charbel Irani 

https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/petitgrain/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/2019/07/11/eau-de-cologne-histoire/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/neroli/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/2020/08/26/parfum-hesperide-famile-olfactive/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/2020/08/26/parfum-hesperide-famile-olfactive/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-carrementbelle-com.translate.goog/blog/fr/2020/09/16/les-7-familles-olfactives/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
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Un tren legendă - ORIENT EXPRESS 

Dintre trenurile celebre, Orient-Express este probabil cel mai cunoscut. Acest tren, care asigura 

legătura între Paris și Istanbul, a fost popularizat în literatură și în cinema. Chiar înainte de scrierile 

lui Agatha Christie, Orient-Express cultiva deja o reputație mitică. 

Orient Express -  cel mai cunoscut tren de lux, este unul dintre numeroasele simboluri ale 

progresului galopant și triumfător al revoluției industriale din secolul al XIX-lea. Acest veritabil 

palat pe șine deschide drumul către Balcani și Imperiile încă puțin cunoscute, cu parfumuri de 

mister... Împrumutat de elită și de bogați, artiști, diplomați, spioni și aristocraţi în căutare de 

evadare, bogați, Orient Express a făcut posibilă din 1883 conectarea Parisului de Constantinopol 

(care nu era încă Istanbul) prin Viena, Budapesta și București. Vorbim de 3000 km ȋn câteva zile. O 

revoluție, dacă ne ȋntoarcem, prin arhive, la epopeea unui tren legendar. 

Proiectat de inginerul belgian Georges Nagelmackers, 

fondatorul Compagnie internationale des Wagons-lits, Orient-

Express se distinge de toate celelalte trenuri prin confortul său, 

luxul său incredibil și mesele gourmet servite la bord. 

Compania franceză, Compagnie internationale des wagons-

lits (CIWL), a fost cea care a dezvoltat acest tren de lux în 

1883 cu scopul de a deservi mai multe capitale europene 

importante. Bogăția, însă, nu l-au protejat împotriva 

problemelor. Trecerea unor regiuni instabile nu este lipsită de 
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pericole sau evenimente neprevăzute: un atac, chiar al unei trupe armate. Orient-Express va trăi o 

mie și una de aventuri care îi vor inspira pe scriitori și îl vor transforma într-o legendă. 

Născut din dorința de a combina confortul navelor de linie oceanică cu progresele tehnologice ale 

trenurilor americane ale vremii, Orient-Express a fost conceput pentru a satisface clienții bogați în 

călătorii lungi către Turcia sau Franța. Prețul unui loc era de 700 de franci aur, adică aproximativ 

jumătate din salariul anual al unui muncitor francez.  Această nouă legătură între Vest și Est a 

redus călătoria pasagerilor de la 15 la doar 4 zile. Luxul trăsurilor, precum și viteza și bogăția 

culturală a călătoriei au atras rapid o amalgamare ciudată de oameni înstăriți: pe coridoarele Orient-

Express, spionii se amestecă cu celebrități și demnitari străini. 

                                                               Orient Express - 1885 

Prima călătorie a Orient Express-ului 

La 4 octombrie 1883, Train Express d'Orient, numele său original, a părăsit Parisul spre 

Constantinopol pentru prima dată. Seful și fondatorul Compagnie internationale des Wagons-

Lits, Georges Nagelmackers, a fost cel care a organizat el însuși această călătorie inaugurală, până 

la cel mai mic detaliu. La bord, 24 de invitati, din clasa politica, lumea afacerilor si finante, 

majoritatea francezi si belgieni. Mai sunt reprezentanți ai căilor ferate, un diplomat turc precum și 

doi jurnaliști și un scriitor. 

Nu au fost femei la bord, ca măsură preventivă pentru că, se spune, Nagelmackers se temea de un 

atac asupra trenului de către briganți în timpul traversării Bulgariei. De asemenea, le-a cerut 

oaspeților săi să ia o armă cu ei... Din fericire, această călătorie inaugurală a avut loc fără probleme. 

Scriitorul îmbarcat pe Orient-Express este Edmond About, care va fi în curând membru al 

Academiei Franceze. El își înregistrează amintirile despre această călătorie inaugurală în cartea sa: 

L' Orient-Express, de Pontoise à Stamboul, din care iată câteva scurte extrase: 

Orient-Express: trei case rulante lungi de 17 metri și jumătate, construite din lemn de tec și cristal, 

încălzite cu abur, strălucit iluminate cu gaz, în mare măsură ventilate și la fel de confortabile, cel 

puțin, ca un apartament bogat în Paris. Cei patruzeci de invitați ai companiei, părinți, prieteni, 

curioșii care ne-au înconjurat la Gare de l'Est, nu le venea să-și creadă ochilor. Cu totul altceva 

a fost însă după fluierul plecării, când bagajele ni s-au instalat în încăperi mici cu două, trei sau 
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patru paturi, iar o masă delicioasă ne-a reunit pentru prima dată în sala de mese comună. Este 

incredibil, acest simpozion precedat de un mic salon și o cameră drăguță de fumat, și urmat de o 

bucătărie de mărimea mâinii tale, în care un superb burgundian cu barbă neagră face minuni. Am 

păstrat aproape toate meniurile acestui artist de neegalat. 

Dormitorul îngrijit și strălucitor nu a avut un 

singur strat de vopsea, din motivul excelent că 

este împădurit de sus în jos. Salteaua si perna sunt 

pe masura, nici prea moi, nici prea 

tari; cearșafurile, care se schimbă în fiecare zi cu 

un rafinament necunoscut în cele mai bogate case, 

emană un miros fin de praf de spălat.Din cauza faptului că suntem bine, am devenit deja 

pretențioși și cele două toalete, care se deschid la fiecare capăt al fiecărui vagon de dormit, nu ne 

sunt suficiente. Avem nevoie de cel puțin patru. Sunt amenajate cu lux, aprovizionate din belșug 

cu săpun, apă caldă și proaspătă și ținute într-o stare ireproșabilă de curățenie de către valeții de 

cameră. Dar fie pentru toaletă, fie pentru celelalte nevoi ale vieții, ele pot găzdui doar un călător 

la un moment dat...  

Paris-Constantinopol în 67 de ore, reprezenta un record la acea vreme. Legătura continuă dintre 

Paris și Constantinopol a fost stabilită în iunie 1889: nu mai sunt schimbări de convoai și alte relee 

cu aburi. Și în curând Orient-Express a luat alte rute, noi rute spre Est, în special prin tunelul 

Simplon săpat sub Alpi, între Elveția și Italia. 

Singurul punct comun între clienții Orient-Express: ușurința financiară. Toți aveau mijloace ample 

pentru a plăti o călătorie care, la acea vreme, costa echivalentul a 6 luni de salariu pentru un 

muncitor calificat. Acești pasageri, înarmați cu cărțile de vizită, au profiluri foarte diferite: sunt 

artiști celebri, burghezi, industriași, aristocrați, 

aventurieri, diplomați sau bancheri... 

Pentru prima dată, Parisul leagă Istanbulul prin 

Milano și Veneția și traversează Tunelul 

Simplon. Această performanță tehnologică deschide o 

nouă rută prin Alpi. În jurul anului 1920, Compagnie 

Internationale des Wagons-Lits ia chemat pe maestrul 

sticlar René Lalique și pe decoratorul René 

Prou pentru a echipa anumite mașini. Panourile de 

sticlă, marqueteria din lemn prețios și alte decorațiuni 

luxoase oferă Art Deco -ului deplină grație, întruchipând excelența călătoriei franceze. Traversarea 

Europei cu Orient-Express nu este neapărat o călătorie de plăcere. În 1891, de exemplu, trenul a 

fost atacat de brigantul turc Athanase. Acest traficant de drumuri jefuiește pasagerii, ia cu el pe cei 

mai bogați dintre ei și cere răscumpărări mari în schimbul eliberării lor. Mai serios, pe 12 

septembrie 1931, Orient-Express a fost victima unui atac terorist: viaductul Biatorbagy din 
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Ungaria a sărit ȋn momentul ȋn care trenul a 

trecut. O parte din convoi se cufundă în 

gol. Deplângem vreo douăzeci de morți. La bord, 

în acea zi, se află cântăreața și dansatoarea 

Joséphine Baker, care iese nevătămată...  

Și mai sunt și vremea rea, frigul și furtunile de 

zăpadă... ca în celebrul roman al Agathai 

Christie, „Crima din Orient-Express”. 

Anii douăzeci, în perioada interbelică, au fost 

vremuri prospere pentru acest tren devenit 

legendar: toată elita lumească și artistică s-a înghesuit la Simplon-Orient-Express pentru a vizita 

Veneția și a descoperi farmecele orașelor Orientului. . 

Al Doilea Război Mondial ȋnsă, întrerupe basmul. În ciuda redeschiderii liniilor după conflict, 

magia nu mai operează. Cortina de fier care se află acum între Vest și Est face călătoria 

complicată. Legătura dintre Paris și Istanbul este împărțită în diferite secțiuni, cu conexiuni 

riscante. Cât despre prestigioasele vagoane de dormit, acestea au fost înlocuite cu vagoane 

obişnuite. Orient-Express nu este decât o umbră a lui însuși și își pierde statutul de tren de lux în 

1948. Din cauza lipsei de asistență și de profitabilitate, Orient-Express, devenit Direct-Orient-

Express Paris-Istanbul, a fost scos din funcțiune. Se rostogolește pe şine pentru ultima dată în mai 

1977. În acest convoi de rămas-bun, nu mai există vagon restaurant, nici cabine de lux. O echipă 

de raportare RTB este la bord pentru a surprinde această călătorie supremă pe film și casetă. 

Pasageri celebri 

Printre pasagerii săi renumiți, Orient-Express va avea în special 

figuri binevenite precum Albert Einstein, Sigmund Freud și 

Lawrence al Arabiei. Acolo vor mai fi avut loc și alți indivizi cu 

identități mai secrete, precum traficantul de arme Basil Zaharoff, 

faimoasa spioană Mata Hari și soldatul și fondatorul 

cercetașilor, Robert Baden-Powell. 

O călătorie cu acest tren de lux i-a dat lui Agatha Christie ideea 

de a scrie cel mai faimos roman al ei, Murder on the Orient-

Express. Scriitoarea britanică s-a inspirat de una dintre multele 

ei nopți din interiorul Orient-Express, când acesta a fost 

imobilizat de furtuni violente și biciuit de furtună. Alți scriitori 

cunoscuți au călătorit în cabinele celebrului tren, printre care 

Ernest Hemingway, Leo Tolstoi și Pierre Loti. Acesta din urmă 

a fost inspirat și de călătoria sa de a scrie noua Fantomă a 

Estului, cu 42 de ani înainte de legendarul roman al lui Agatha 

Christie. 

https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://www.washingtonpost.com/news/retropolis/wp/2017/10/15/i-am-ready-mata-hari-faced-a-firing-squad-for-spying-and-refused-a-blindfold/
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://www.agathachristie.com/news/2017/christies-travels-on-the-orient-express
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://www.agathachristie.com/news/2017/christies-travels-on-the-orient-express
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://montreal.pretnumerique.ca/resources/5a56b38a2357943b7edb88a0
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://montreal.pretnumerique.ca/resources/5a56b38a2357943b7edb88a0
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Acest amestec de indivizi din medii diferite a contribuit la accentuarea misticismului deja prezent 

al Orient-Express în imaginarul colectiv. Ce se întâmpla în acest tren de lux, între politicieni, 

spioni, artiști și gânditori? Ce a apărut din acest punct de întâlnire dintre Est și Vest? Muritorii de 

rând nu puteau decât să speculeze. 

Declinul unei legende 

În Orient-Express, călătoria unei legende , Louis Pascal Couvelaire a vrut să restabilească 

adevărul unor fapte. 

„Numele Orient-Express este magic pentru că înghite toate poveștile trenului de lux al vremii”, 

subliniază regizorul, care a urmărit munca lui Arthur Mettetal, istoric și cercetător în patrimoniul 

industrial la SNCF. „Orient-Express este unul dintre trenurile de lux ale Compagnie des wagons-

lits, care a adus în funcțiune și Nord-Express, Sud-Express, Train bleu și Flèche d'or. Un vagon 

care a circulat la un moment dat pe Orient-Express ar fi putut foarte bine să fie integrat într-un alt 

tren al companiei”, adaugă specialistul. Înainte de a preciza, este întotdeauna necesar, că, dacă 

armistițiul din 1918 a fost într-adevăr semnat în Poiana Rethondes, în pădurea Compiègne, nu a 

fost într-un vagon restaurant al acestui tren celebru. „Mitul acestui tren preia o realitate istorică”, 

deplânge el. 

Pentru a scrie Crima din Orient Express, Agatha Christie, o pasageră obișnuită, s-a inspirat dintr-

un incident petrecut în timpul iernii 1929-1930, când trenul a fost blocat de un viscol timp de șase 

zile lângă Cerkezkoy, în Turcia. „Aici, din nou, ficțiunea a depășit realitatea”, adaugă 

regizorul. Pentru că nu, nu au fost niciodată crime în tren, dar mai presus de toate, nu a fost vagon 

bar pe Orient-Express…Pe lângă asta, multe povești adevărate au alimentat constant mitul 

trenului. Printre acestea, cea a Regelui Ferdinand I, care, purtat de pasiunea sa, a luat comenzile, 

a împins utilajul la limita și a frânat brusc, provocând multe pagube materiale.   

Efectele devastatoare ale bombardamentelor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial asupra 

rețelei de cale ferată, precum și asupra locomotivelor și vagoanelor CIWL au dat o lovitură gravă 

activităților Orient-Express. 

În ciuda eforturilor de reconstrucție și a repunerea în funcțiune a celor trei linii deservite de tren, 

acesta nu și-a recăpătat prestigiul de odinioară. Apariția Războiului Rece, concurența cu 

companiile de căi ferate din Europa de Est și blocadele la frontieră au contribuit la declinul lent al 

Orient-Express. Reproiectarea interiorului trenului face ca acesta să-și piardă și statutul de tren de 

lux. Pe 20 mai 1977, confruntat cu scăderea frecvenței, Orient-Express, devenit proprietatea 

SNCF, a făcut ultima călătorie dus-întors de la Paris la Istanbul.  

Astăzi au mai rămas șapte vagoane, dintre care patru sunt clasificate ca Monumente Istorice pe 

care compania de căi ferate le pune la dispoziție spre privatizare, doar pentru a menține legenda... 

În 1974, pentru adaptarea cinematografică a romanului, regizorul Sidney Lumet a defilat în tren 

pe cei mai mari actori ai vremii, precum Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery și Anthony 

Perkins. 

https://tvmag-lefigaro-fr.translate.goog/programme-tv/programme/orient-express-le-voyage-d-une-legende-f155743543?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc


 

111 
 

ORIENT  ROMANESC 

   

        Restaurantul Orient-Express în 1982. / Foto: Central Press/Hulton Archive/Getty Images 

Prețurile în continuă scădere ale transportului aerian și modernizarea transportului asigură ca 

ultima călătorie a Orient-Express să aibă loc pe 12 decembrie 2009, de la Strasbourg la Paris. Toată 

speranța ȋnsă nu este pierdută pentru cei care visează să experimenteze într-o zi Orient-

Express! Mai multe foste mașini CIWL au fost cumpărate de compania publică de căi ferate din 

Franța și un proiect de revigorare este încă în derulare. O mare companie din domeniul hotelurilor 

de lux este, de asemenea, puternic implicată în proiect. 

   Orient Express oprește și în România 

Venice Simplon Orient Express trece prin 

Europa din martie până în noiembrie și face 

călătoria completă până la Istanbul o dată pe an, 

rută care are o oprire și la București. 

Traseul Paris – Budapesta – București – Istanbul 

durează 6 zile / 5 nopți. A patra zi este dedicată 

Capitalei României. Trenul opreşte şi ȋn Sinaia unde pasagerii fac o vizită la Castelul Peleș și apoi 

continua spre București, unde pe călători îi așteaptă o noapte de cazare și cina la un restaurant de 

lux. A doua zi vor relua drumul spre Bulgaria. La întoarcere, călătorii ajung la București în ziua a 

doua, de la Istanbul. Primesc micul dejun și prânzul în compartimente, iar după amiază ajung în 

Gara de Nord, de unde sunt transferați la Hotelul Athenée Palace Hilton. Vor face o plimbare prin 

Capitală și vor porni seara spre Budapesta, luând cina la bordul vagonului restaurant. 

Laura Pricop 

 

 

https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://www.lefigaro.fr/voyages/avec-l-orient-express-arthur-mettetal-remet-le-train-sur-les-rails-du-luxe-20191022
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://www.lefigaro.fr/voyages/avec-l-orient-express-arthur-mettetal-remet-le-train-sur-les-rails-du-luxe-20191022
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O prea mare iubire ucide 

Ştefan Augustin Doinaş şi 

balerina Irinel Liciu 

După o zi de la moartea lui Ștefan Augustin 

Doinaș, soția acestuia s-a sinucis, lăsând un 

bilet în care a scris: o prea mare iubire ucide. 

Aşa suna ştirea care a ţinut prima pagină a 

ziarelor, la finalul lunii mai a anului 2002. În 

spatele gestului extrem făcut de soţia 

scriitorului stă o poveste de iubire pasională care a durat 42 de ani. 

A fost o iubire fulgerătoare, intensă şi i-a ţinut împreună mai bine de patru decenii, în ciuda 

problemelor întâmpinate. S-au cunoscut în casa unor prieteni, la Bucureşti, în plin regim comunist. 

El era un poet care încă nu îşi crease un renume, iar ea era o vedetă care strălucea deja în luminile 

reflectoarelor.  

Ştefan Augustin Doinaş, pe numele adevărat Ştefan Popa, era fiu de ţărani din judeţul Arad. 

Absolvent al Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj, debutase în "Jurnalul literar" 

în 1939. Fusese recompensat cu Premiul ”Eugen Lovinescu” pentru manuscrisul "Alfabet poetic", 

prezentat la un concurs. Numele lui nu însemna nimic în comparaţie cu al ei. Irinel Liciu, pe 

numele său real Silvia Lia Voicu, era prim-solista Baletului Operei Române din Bucureşti. 

Balerina şcolită la Moscova era în anii 50 o vedetă a Bucureştiului care umplea până la refuz sălile 

de spectacole şi avea reprezentaţii în afara graniţelor. El stătea în gazdă la un balerin, aşa a întâlnit-

o. Pe urmă a privit-o îndelung pe scena Operei şi a făcut o obsesie pentru ea și, curând, obsesia a 

devenit reciprocă. Femeia fatală a Bucureştiului, Irinel Liciu, era la braţul unui poet care trăia din 

leafa de ziarist la o revistă culturală.  Se spune că el i-ar fi scris o poezie pe un măr. A tăiat mărul 

în două şi l-a împărţit: ”Partea asta eşti tu, partea asta sunt eu!”.  

Aşa a început o frumoasă şi tragică poveste de iubire pe care nici moartea nu a despărţit-o. 

În 1957, poetul a fost condamnat la doi ani de puşcărie politică pentru că a omis să denunţe un 

coleg de la revista „Teatru“, care vorbea despre extinderea revoluţiei maghiare şi în România. 

Irinel şi-a folosit toată influenţa pentru a-l scăpa de detenţie. Vedeta admirată de comunişti a bătut 

la toate uşile posibile pentru a-şi elibera iubitul din arest. A mers în audienţe la mai-marii partidului 

şi a reuşit să îl elibereze pe poet din închisoare. S-au căsătorit în 1958 şi de atunci au devenit 

nedespărţiţi. Pentru Doinaş, un poet interzis, au urmat ani grei. Vedeta Irinel Liciu a primit în 1958 

titlul de Artistă Emerită, acordat de la Gheorghe Gheorgiu Dej. Ea a fost cea care l-a întreţinut pe 

poet o bună perioadă de timp. „Ani de zile, după căsătorie, am fost prinţ consort. Nevastă-mea, 

Irinel Liciu, fiind prim-balerină la Opera din Bucureşti, pur şi simplu m-a întreţinut. Am trăit pe 

spinarea ei. Aveam interdicţie de a publica şi toate uşile îmi erau închise. Mergeam să îmi aştept 

soţia la Operă, după repetiţii, iar portarul mă striga «domnul Irinel“, povestea Doinaş într-un 

interviu. Balerina a părăsit Opera din Bucureşti la sfârşitul anilor 60, când partenerul său de scenă 
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a plecat din ţară. Pentru ultima dată, balerină a urcat pe scenă la data 12 februarie 1970. Şi-a 

încheiat cariera cu acelaşi rol cu care debutase. N-a mai revenit niciodată în sala de spectacole în 

care a strălucit, nici măcar ca spectator. A rămas acasă să-i fie soţie poetului care începea să aibă 

succes. Ştefan Augustin Doinaş publică primul volum de poezie şi primeşte primul premiu al 

Uniunii Scriitorilor. Ajunge un nume apreciat şi cunoscut în literatură. Face compromisuri pentru 

a putea scrie sub regimul comunist. Despre unele dintre versurile considerate compromis, poetul 

avea să spună : „Le-am scris gândind că ce fac acum pot să repar mâine“.  

Cei 42 de ani de relaţie n-au fost lipsiţi de probleme. S-a spus despre poet că ar fi avut o slăbiciune 

pentru femei şi că, nu doar o dată, ar fi călcat strâmb.Se îndrăgostea de femei de condiţie modestă, 

iar episoadele sale de infidelitate au devenit de notorietate. Irinel Liciu află şi trăieşte cu această 

criminală realitate: Doinaş înşală! Are chiar un episod în care îl părăseşte şi Doinaş are, astfel, 

şansa să scrie una dintre cele mai frumoase poezii din literatura română:„Astăzi ne despărţim”. 

Însă, o iubire mare iartă trădările.                                    

Astăzi nu mai cântăm, nu mai zâmbim.                                                                                                      

Stând la început de anotimp fermecat,                                     

astăzi ne despărţim                                                                   

cum s-au despărţit apele de uscat.                                                      

Totul e atât de firesc în tăcerea noastră.                                              

Fiecare ne spunem: - Aşa trebuie să fie ...                                            

Alături, umbra albastră                                                              

pentru adevăruri gândite stă mărturie. 

Când Doinaş s-a îmbolnăvit de cancer, a început o luptă 

pentru supravieţuire. Au urmat ani de tratamente, 

medicamente, spitalizări, accidente vasculare. Balerina 

strălucitoare de altădată i-a stat alături. L-a ajutat să 

meargă, sprijinit în baston, l-a îngrijit şi a sperat că finalul 

nu va fi cel prezis de medici. Pe 25 mai, poetul de 80 de ani a murit pe masa de operaţie, la Spitalul 

Fundeni din Bucureşti, în urma unui infarct. Irinel a refuzat să îi supravieţuiască. S-a dus acasă, în 

apartamentul pe care îl împărţiseră vreme de 42 de ani, şi a înghiţit un pumn de somnifere. Avea 

74 de ani şi a considerat că viaţa nu mai are rost fără cel pe care l-a iubit.  

Înainte de gestul fatal şi-a scris ultimele cuvinte de dragoste pe o foaie albă de hârtie: "Domnul 

meu şi Dumnezeul meu, iartă-mă! Doinaş, dulcele meu, o prea mare iubire ucide". Menajera a 

găsit mesajul şi a descoperit trupul neînsufleţit a doua zi. Vestea morţii lui Irinel a şocat o ţară 

întreagă. Au fost înmormântaţi împreună, în cimitirul Bellu, pe Aleea Academicienilor.  

 

Adina Velcea 
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Antonina  Rusu 

Cercetător ştiinţific şi meşter popular 

Chişinău, Republica Moldova. 

 

Mărţişorul - simbol al primăverii şi al 

reînvierii naturii. 

 

Mărţişorul – un şnur răsucit, din două fire în culoare: roşu şi alb, un obiect atât de mic, atât de 

firav - străbate secole şi milenii ajunge până în zilele noastre, prin ce taina, prin ce miracol?  

Potrivit cercetărilor arheologice efectuate pe teritoriul ţării noastre au fost descoperite amulete 

asemănătoare mărţişorului datând de circa 8000 de ani. Acestea erau reprezentate de pietricele 

perforate, în culorile roşu şi alb, purtate la gât sub formă de colier.  Din 2017 Mărţişorul a intrat 

pe lista selestă a patrimoniului imaterial UNESCO. 

Mărţişorul nostru este transmis din generaţie în generaţie de-a lungul vremurilor, purtat prin 

sufletele şi degetele fetelor, a surorilor şi mamelor, este un simbol sacru. Simbolul reînvierii naturii 

si al vieţii veşnice. Este atât de îndrăgit de copii, de fete şi baieţi de-o potrivă, ȋncât nici un copil, 

nici un tânăr sau tânără nu ramâne în luna martie fără mărţişor la piept. 

Este cu neputinţă să scriu despre mărţişor şi să nu-mi amintesc cu drag şi emoţii de perioada 

copilăriei mele. Atunci când eram o copilă mică şi fraţii, şi sora mea mai mare încă erau acasă şi 

mă bucuram de dragostea lor şi a părinţilor, era o perioadă fermecătoare. Pe atunci iernile cu 

zapadă păreau lungi. Dar timpul trecea, zilele se făceau mai lungi, iar nopţile mai scurte şi treptat 

vremea se ȋncălzea. Ajungănd spre sfărşitul lunii februarie zăpada se topea, pârâiaşele porneau la 

vale, semn că este aproape primăvara. Bucuria venirii 

primaverii începea cu confecţionarea marţişoarelor.  

La apropierea lunii martie, sora mea Ana avea grijă să 

confecţioneze mărţişoare, răsucea fire de mătase roşie şi 

albă din care se obţinea şnurul răsucit – mărşiţorul. În ziua 

de 1 martie dis de dimineaţă sora mea îmi lega la găt şi la 

mâna dreaptă şnurul răsucit – marţişorul. Îmi prindea şi la 

haină la piept un mărţişor. Mărţişorul care se prindea la 

piept are la capetele şnurului răsucit, ciucuri, unul alb şi 

altul roşu. În prealabil de a se prinde de haină, şnurul de 

circa 15 cm se leagă fundiţă.  

Sora mea Ana cu bucurie mă anunţa că a sosit primăvara şi 

îmi spunea că mărţişorul are menirea să ne protejeze de 

soarele arzător, ca să nu ne înegrească la faţă. Mărţişorul 
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era purtat toată luna martie cu emoţii 

deosebite de bucurie şi cu grja să nu ne ardă 

faţa soarele care era din ce în ce mai 

strălucitor. Aceste momente mi-au rămas în 

suflet amintiri frumoase ale venirii 

primăverii. Mărţişorul se lua de la piept 

atunci cănd înfloreau pomii. Mergeam ȋn 

grădină şi alegeam un pom de vişin sau cireş 

şi îl legam de o crenguţă înflorită frumos care 

ni se părea cu cele mai multe flori, cu 

convingerea că voi fi frumoasă şi sănatoasă 

ca şi crenguţa aleasă. Dacă până la 31 martie 

nu înfloreau primii fructiferi mai ţineam marţişorul câteva zile până înfloreau pomii. 

Care sunt originile acestui obicei. 

Acest obicei poate fi legat de simbolistica din neoliticul Carpato-danubiano-pontic şi a culturii 

Cucuteni. Această străveche cultură pe care am moştenit-o prin cultura noastră tradiţională.  

Culorile sacre a acestei culturi străvechi sunt roşu, negru şi alb-crem. Aceste trei culori erau 

folosite în neolitic pe vasele de ceramică la ornarea lor. Alături de motivele geometrice folosite în 

decorul obiectelor din acea perioadă, care sunt simboluri sacre, aceste trei culori la fel au fost 

sacralizate simbolizând: roşu – viaţă, bucurie; negru – belşug, bogaţie, pământ; alb – puritate şi 

moarte; iar firul de aţă, firul tors este simbolul vieţii omului. 

Se ştie din străbuni că prima zi a primăverii îşi are originea în credinţele şi practicile agrare din 

vechime, cercetătoarea Elena Niculiţă-Voronca consemnând, în lucrarea „Datinile şi credinţele 

poporului român”, că această sărbătoare este strâns legată de tradiţiile Anului Nou, celebrat în 

timpurile străvechi la începutul lunii martie, odată cu începutul Anului Agrar.  

Etnologul Ion Ghinoiu consemnează, în cartea „Sărbători şi obiceiuri româneşti” (Ed. Elion, 2002), 

că firul mărţişorul, realizat din două fire colorate şi răsucite, reprezenta „funia anului”, care 

împletea zilele celor două anotimpuri de bază, 

semnificând, totodată, şi unitatea contrariilor: 

vară-iarnă, căldură-frig, lumină-întuneric, 

fertilitate-sterilitate, legendele Dochiei 

confirmând faptul că românii structurau anul 

pe o eternă opoziţie a contrariilor, amintind, 

aproape fără excepţie, vara şi iarna.  

Conform tradiţiei populare, 1 martie este şi 

ziua Babei Dochia, străvechi început de an 

agrar. Primele 9 sau 12 zile ale lunii martie îi 

sunt dedicate, fiind cunoscute în popor ca 

Zilele Babei. Acestea corespund cu zilele de 

urcuş ale Babei Dochia cu oile la munte, urcuş dedicat morţii şi renaşterii sezoniere a zeiţei agrare 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/zilele-babei-traditii-baba-dochia-martie-886808
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şi a timpului calendaristic, în preajma 

echinocţiului de primăvară. Astfel, după unele 

tradiţii, firul Mărţişorului ar fi fost tors chiar de 

Baba Dochia în timp ce urca oile la munte. 

După vechiul calendar roman, prima zi din an era 

1 martie, luna respectivă purtând numele zeului 

Marte, ocrotitor al câmpului şi al turmelor, zeu ce 

personifica renaşterea naturii. Potrivit lui Ion 

Ghinoiu, numele lunii martie a influenţat, însuşi 

denumirea acestei sărbători marcată la 1 martie, 

Mărţişor, în defavoarea unor denumiri mai vechi, 

precum Dochia sau Dragobete.  

Răspândit în toate zonele ţării, mărţişorul este pomenit pentru prima dată de Iordache Golescu, iar 

folcloristul Simion Florea Marian relatează în cartea „Sărbătorile la români” că în Moldova, 

Muntenia, Dobrogea şi unele părţi ale Bucovinei exista obiceiul ca părinţii să lege, la 1 martie, 

copiilor lor o monedă de argint sau de aur la gât sau la mână. Moneda, legată cu un şnur, un găitan 

din două fire răsucite din mătase roşie şi albă sau mai multe fire de argint şi aur se numeşte 

mărţişor, mărţiguş sau marţ.  

Mărţişorul era pus la mâinile sau la gâtul copiilor pentru a le purta noroc în cursul anului, pentru a 

fi sănătoşi şi curaţi ca argintul la venirea primaverii. În unele zone, copiii purtau mărţişorul 12 zile 

la gât, iar apoi îl legau de ramura unui pom tânăr. Dacă în acel an pomului îi mergea bine însemna 

că şi copilului îi va merge bine în viaţă. În alte cazuri, mărţişorul era pus pe ramurile de porumbar 

sau păducel în momentul înfloririi lor, copilul urmând să fie alb şi curat ca florile acestor arbuşti.  

În fiecare an, la 1 martie, în Republica Moldova şi România este sărbătorit Mărţişorul, tradiţie 

străveche care semnifică sosirea primăverii. Cu aceasta ocazie copiilor, tinerilor, doamnelor si 

domnişoarelor le se oferă mărţişoare, simbol al sănatăţii, binelui şi bunăstării. La baza acestei 

sărbători a mărţişorului există legende străvechi.  

O veche legendă spune: În cetatea lunelor e zarvă mare: Moş Martie trebuie să coboare pe pămănt 

cu raze în zâmbet şi ghocei în plete. Şi e aşteptat Moşul pe pământ ca niciodată, caci iarna a fost 

lungă şi tare friguroasă, iar Baba Dochia a fost tare înfuriată, mai ales de cănd s-a certat cu Moşul 

ghioceilor si al razelor de soare. Si iată că a sosit şi ziua cănd Moşul trebuie să plece din cetete 

pentru o lună. Dar o cute adăncă e săpată pe fruntea bătrănului. E îngrijorat moşul din cauza lui 

Mărţişor, căruia Baba Dochia i-a pus de mult gănd rău… şi l-a prefăcut Moşul într-un bănuţ de 

aur, şi l-a legat cu un şnur răsucit din aţă roşie şi albă l-a gâtul unei fetiţe de pe pamănt. Şi a plecat 

liniştit Moşul. 

Baba Dochia a început să-l caute pe micul Mărţişor, dar în zadar, căci ştrengarul de pe pământ 

făcea cu ochiul stelelor şi stătea de vorba cu zefirul. De necaz că nu l-a găsit, a început să-şi scuture 

Baba cojoacele. De-atunci sunt Babele la începutul lunii martie, iar fetele, dar şi băieţii, cât timp 

stăpâneşte Moş Martie pe pământ, pentru ca soarele să nu înegrească faţa copiilor şi a tinerilor, îşi 

prind la gât un bănuţ de aur sau de argint legat de un şnur răsucit din aţă roşie şi albă, în amintirea 
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micuţului Mărţişor, care a stat o lună ascuns de furia Babei Dochia la gâtul unei fetiţe de pe pământ 

aleasă de Moş Martie în lupta  lui cu furia Babei.  

În concluzie : Acest obicei străvechi deosebit de frumos a ajuns până în zilele noastre datorită 

faptului, că la baza activităţilor spirituale au stat simboluri sacre 
Trebuie luat în considerație şi amploarea pătrunderii în conștiința oamenilor a simbolurilor sacre 

investite cu concepte şi puteri divine  privind ocrotirea vieţii şi a bunăstării oamenilorlor,  având 

puterea tainică a sacralității, acestea fac parte din ființa noastră, din viața noastră, din gândirea 

noastră. Precum şi faptul că sunt acceptate şi de religia creștină, datorită căruia a fost posibilă 

păstrarea lor, dar şi amplificarea prin noi şi importante valori ale vieţii umane.  

Fotografii:În poză este autorea articolului cu lucrari de artă populară cu care am particip la 

expoziţii. În prim plan este o ie în culorile mărţişorului. Altă poză cu zgardă şi mărţişor sunt 

proprii. Alte poză cu marţişoare si cu scris cu fire roş, alb sunt confecţionate de bibliografa Elena 

Plăcintă..  

 

An de an, sărbătoarea de 1 Martie ne readuce speranţa, optimismul, credinţa ȋn mai 

bine şi spor la toate. Din ȋncleştarea frigului cu razele soarelui, a ȋntunericului cu 

lumina, ȋnvinge viaţa, primăvara, soarele. Vă dorim o primăvară frumoasă!  
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Galina Vieru  

Eternitatea satului  ȋn culori 

Galina Vieru este o cunoscută pictoriță din 

Republica Moldova, un artist complet. A absolvit 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 

Facultatea Arte Plastice și Design si are un master in 

arte plastice. A predat Educaţie Plastică la un liceu 

din Chișinău, şi Design la Școala „Univers 

Moldova”. Este  lector la Universitatea „Perspectiva 

INT”, catedra Design Vestimentar. În calitate de 

artist plastic, a participat la mai multe expoziții de 

grup, dar a avut și expoziții personale. Uneori 

lasă penelul deoparte, găsind timp și pentru condei, 

publicând versuri. 

„Pictura mea are o alură lirică, o nuanță de romantism, reprezentând în cea mai mare parte peisaje 

realiste sau stilizate, naturi statice, abstracții, nud etc., fiind realizate în ulei-pânză. În lucrările 

mele gama cromatică este destul de largă, predominând culorile calde. Am îndrăgit foarte mult 

transparența acuarelei, ușurimea pastelului și eleganța graficii. Îmi place să fac pictură în poezie și 

poezie în pictură”. 

Expoziții personale:  „Sonata luminii”, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova / „Note de 

suflet” la Consulatul României din Chisinau. Are lucrări în colecții particulare în R. Moldova, 

Italia, Turcia, Germania, Rusia, Portugalia, Grecia și Franța. 
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Culoarea şi poezia ȋn dialog   

O călătorie în natură, amintiri și 

emoții 

Amestecați culorile pe paletă, puneți-le pe o 

pânză și simțiți textura delicată a vopselei 

răspândindu-se sub pensulă sau cuțitul de 

vopsit, iată ce iubeşte Galina Vieru !  

Pentru că,  a fi pictor, ȋnseamnă o persoană 

sensibilă care dă culoare vieţii şi exprimă 

emoţiile pe o pânză. Şi mai înseamnă a cerceta 

constant, a te explora pe tine însuți și a săpa ȋn 

adâncul inimii pentru a picta lucruri care au 

devenit icoană sufletului tău. Psihologia ne 

spune că există o mare forță de viață în fiecare 

dintre noi și este bine să o exprimăm.  

Galina Vieru exprimă această forță, prin meseria 

ei de pictor. Când se exprimă pe pânză, îşi 

pictează emoțiile profunde, este în fuziune cu 

pânza și emoțiile o ghidează în timpul realizării 

lucrării. Pictura ei are fluență, culoarea curge, ne 

ademenește, ne dăruiește o stare de spirit, ne 

îmbogățește și ne farmecă, adăugând 

meșteșugului artistic o stare de spirit 

binefăcătoare. 

Asistăm la un spectacol de culoare și 

simbolistică, suntem invitaţi într-o călătorie 

plină de intimitate. Este o artistă cu o sursă  

inepuizabilă de inspirație, versatilitate și talent. 

Ca o poveste, fiecare tablou îl prezintă pe 

celălalt, într-un dialog emoționant al culorii, se 

împletesc, unind parcă locurile de unde a 

surprins peisajul, ca un fir nevăzut al poveștii. 

Tablourile au viață, mișcare, lumină, splendidă 

lumină și culoare, au puterea să te atragă, fără să 

realizezi acest lucru, dezvăluind prin culoare, 

prin tehnică sigură, prin armonie, legătura de 

suflet dintre ele și artist. Căci ce altceva poate să   
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însemne o viață dedicată picturii, decât o 

frumoasă poveste de iubire? Pictura ei vorbeste 

despre viață, albastru și iubire.  Albastru -  

mimetic, simbolic, material, imaterial, 

ușor…culoarea imaginaţiei, care are o 

dimensiune sacră, aceea de deschidere către 

lumea invizibilă a ideilor şi a spiritualităţii. 

Albastrul, despre care Steinhardt spunea că este 

mai mult decât o culoare, este o 

tăcere…Descoperim culoarea cerului şi-a 

infinitului pe pereţii caselor din satul moldav, 

frumuseţea unui albastru profund. Aici sarcina 

artistului nu este să creeze ci să ne dezvăluie o 

frumuseţe invizibilă. Albastru este culoarea cea 

mai pură. Spaţiul pânzei este complet saturat, 

impregnat de albastru, acea culoare care este 

strâns legată de nemurire şi adevăr, culoarea 

sufletului şi a ȋnţelepciunii.  

 A numit Cămaşa cerului, ia albastră, pictată cu 

dragoste şi smerenie, acest simbol al cerului şi 

energiei spirituale, profunzimea şi stabilitatea 

divină, revelări ale sacrului care scriu povestea 

noastră ȋn timp şi care ne dă o identitate 

culturală unică, inimitabilă.   

 Pictura ”La poalele veșniciei”, ne aminteşte de 

cuvintele lui Lucian Blaga : „Sufletul satului 

fâlfâie pe lângă noi /ca un miros de iarbă tăiată, 

/ca o cădere de fum din streșini de paie, 

/ ca un joc de iezi pe morminte înalte”. Şi ne 

amintim că până astăzi satul reprezintă acea 

bogăție și profunzime care i-a ținut pe oameni 

vii și puternici, încrezători în destinul lor veșnic. 

Artista folosește toate culorile naturii, le îmbină 

surprinzător, creând o armonie coloristică 

deosebită. Nuanțe de verde şi galben, de la 

galbenul abia sesizabil până la cel care te 

încălzește privindu-l, ca într-o zi de vară, cu cer 

limpede, galben ce povestește despre 

frumusețea grâului copt. 
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 Unele tablouri oferă o impresie ideală a unui loc 

conservat, a unei lumi minunate și duc la vise, prezintă 

linii de orizont care sugerează o condensare a 

fluxurilor de culoare. Acestea se referă la persistența 

imaginilor de peisaj. Ce ne rămâne în 

memorie? Culori şi o lumină deosebită care purifică 

subiectul narativ al pânzelor pentru a evoca doar 

„esențialul”. 

A pictat porţile satului, sugestia contururilor este 

aleasă cu grijă,porţi dezinvolte, care inspiră o bucurie 

a desenului și o ”frazare” plastică  imaginativă și 

personală. Lucrări care ȋți declară instantaneu că sunt 

făcute din inimă, că vin dintr-un preaplin destăinuit, 

într-un spațiu care respiră bucuria căutării formelor și 

culorilor. Lumea satului este un izvor nesecat de 

inspiraţie iar arta este o descătușare a imaginației, a 

sufletului care o iubeşte. Pentru că pictura este poezia 

tăcută iar poezia este pictura care are darul vorbirii.  

Galina Vieru se exprimă şi prin cuvinte, scrisul ȋi 

permite să explice ȋn profunzime legătura ei cu 

pământul, cu locul natal.  

 

Icoana albastră 

 

Rugăciuni se adună în paiele vechi, 

Ca în scoarțe de lână 

Urzeli se cuprind, 

Ținând lutul de mână 

În zid să rămână... 

Rochii albe de in și albastre mai noi 

Ies din ocrul bătrân 

Către cerul senin 

Și se-aud doi părinți 
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 Foșnind umbrele lor, 

Așteptând ca să vin... 

Varul casei de lut e atât de amar 

Anii lui, viața lor - o cicoare pe câmp, 

Fir de grâu măcinat 

Între pietre de vad... 

Glasul lor îl aud, simt cum iese din zid 

 Sărutând ca un vânt 

Ochii mei de pământ, 

Cuprinzând ca un fum 

Satul vechi și-acel drum 

Unde aproape mereu, 

Mă găsesc când nu sânt... 

 

  

Moldova mea! 

 

Albastrul tău de mâini în lumi mă poartă, 

Mă ține strâns în brațele de lut, 

M-așteaptă lângă nucul de la poartă 

Și curge printre maluri verzi de Prut. 

Iubirea ta mă doare... Printre lacrimi, 

Din cerul tău cad stele zi de zi, 

  Albastrul tău țesut din flori și patimi 

A învățat în lume a cerși... 

Moldova mea, sub iea de lumină 

Porți răni ce nu s-au vindecat, 

Iar graiul meu, a ta limbă română 
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Încă-i pe drum, spre capete de sat... 

 Iubirea mea, cu flori și albă pită 

Pe praguri vechi aștepți să calc mereu, 

Ca la un colț de lume rătăcită 

Cu mâna-ntinsă doar spre Dumnezeu. 

 

Nopţi de ametist 
  

Arde orizontul serii, după dune brumării, 

Soarele-şi adună oastea şi zâmbind un pic mai trist, 

Trage după sine umbra nopţilor de ametist. 

  

Pe văi unse cu răcoare, vântul poartă fum în păr, 

Şi prin laptele-nserării, case radiind lumină, 

Se mai văd în depărtări de lună plină. 

  

Norii pleacă obosiţi spre miază noapte,  

Sorbind aurul lăsat de asfinţit, 

Iar pe stepa cerului albastru, prima stea deja a răsărit. 

  

Şi îmbată vinul stors de teascul serii, 

Ameţind iubiri, îndulcind pelin... 

Aştri rând pe rând aprind lumini în flori de crin. 

 

   Orient Românesc 
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Ȋn martie sărbătorim poezia 

Poezia este mărturisire - Friedrich Klopstock 

 

Poezia este romantism, delicatețe dar și forță și 

luptă. Poți trăi atât de multe sentimente citind o singură 

poezie.  Este o formă de artă și arta a fost întotdeauna o 

modalitate de a te exprima, fie de a vorbi despre sine, de 

a se exorciza, de a-și afirma nemulțumirea, opinii, de a 

lupta pentru o cauză, de a transmite un mesaj. 

Poezia - Puterea de a te ridica, de a te construi, de a 

comunica cu o lume mai sensibilă. Forța poetică va 

căuta în noi, grație cuvintelor sale, aceste numeroase zone de sensibilitate care trăiesc în noi și pe 

care foarte rar le activăm. Ȋn esență, poezia este o modalitate de a crește pentru că ne permite să 

atingem ceea ce avem cel mai sensibil şi ȋnălţător în noi, este un instrument de dezvoltare 

personală.  

Poezia ne readuce în contact cu ceea ce este cel mai sensibil în existență prin stimularea 

inconștientului nostru, în care se experimentează sensibilitatea. Este o modalitate de a ajunge la 

ceea ce este mai adevărat, mai sensibil în sine, dând sens anumitor cuvinte. Găsim, în poezia 

lucrurilor, răspunsuri pe care nu le putem exprima spontan. Și dacă ne atinge atât de mult, este 

pentru că poezia face apel la imaginație și suspendă brusc partea rațională a creierului nostru. Este 

într-adevăr problema sensibilității versus raționalitate. Aceasta este magia poeziei: e o altă lume, 

ne lărgește percepția, ne mărește sensibilitatea, simțul emoțional. Ne transformă. 

Descoperirea poeziei a devenit o aventură de explorare, cunoaștere, descoperire. Aventura ființei 

și aventura limbajului, merită să fie cunoscută și împărtășită în mod autentic. A priva oamenii de 

poezie ar însemna deci să-i împiedicăm să gândească diferit despre lume, să descopere 

posibilitățile infinite ale limbajului și să-și pună în aplicare gândirea creatoare. 

Poezia  - un adevărat moment de fericire. 
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Bună seara, iubito 

 

Bună seara, iubito, te aştept ca din cer 

Să-mi aduci continente de palid mister 

Cu acest tren personal şi stingher 

Bună seara, iubito, te aştept ca din cer. 

Bună seara, iubito, pot să-ţi spun prin cuvinte 

Că puţine mai sunt pe pamânt lucruri sfinte 

Că intră iubiri prematur în morminte 

Bună seara, iubito, pot să-ţi spun prin cuvinte. 

Bună seara, iubito, sunt destui care vor 

Să pună la uşa iubirii noastre zăvor, 

Să pună lacăt cuvântului dor, 

Bună seara iubito, sunt destui care vor. 

Bună seara, iubito, te aştept ca şi când 

Numai dragostea noastră ar fi pe pământ 

Mai presus de căderi, de măriri, de cuvânt 

Bună seara, iubito, te aştept ca şi când. 

 

                                                                                   Lucian Avramescu 
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                                                         Anamorfoză 

 

Eu te iubesc cu toată puterea minții mele 

Născută din adâncul ce-ascunde murmur tragic 

Când în tăcerea nopții apari ca o chemare 

A unui fantomatic tărâm poetic magic. 

Privirea-mi te cuprinde, te mângâie, te cere; 

O, palidă nălucă, cum plânge-n versuri pana 

Când îți creez conturul cu frenezia-mi vie 

Ca prin a ta ființă să-mi vindec pe veci rana. 

A nopții esti stăpână și te slăvesc cu-ntreaga 

Simțire înfrânată ce trupului dă viață 

Că pe întinsul rece și hâd al existenței 

Mi-ești clipa de visare ce-n beznă mă răsfață. 

Te-așez pios în slovă, te scriu cu-nverșunare 

Și te închid în fila ce-și tremură visarea 

Ca ultima vibrare a unui glas ce strigă 

Secunda irosită când se deșteaptă zarea. 

Sfârșitul e aproape, dar vreau să gust nectarul 

Din trupul tău extatic cu-o patimă nebună, 

Să te cuprind în mine și-n spasmul încleștării 

Să uit că noaptea trece și totul e minciună. 

                                                                Adina Velcea 
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Mai știi tu vara-aceea... 

                                     

Mai știi tu vara-aceea în care ne iubeam 

Și ceru-și presărase azurul în priviri? 

Ne mângâia tăcerea și orice gând aveam 

Plutea ca o petală în zbor de heruvimi. 

 

Mă legănai în lanul privirilor duioase, 

Halucinant de tandre, atingeri și mister, 

În tresăriri de clipă, tristețea-și lepădase 

Haina de lacrimi roasă când s-a-nălțat la cer. 

 

Ne cununase vara semnând pe o hârtie 

Poemul de iubire din sufletul vrăjit. 

Inelul de logodnă?... un vers de poezie 

Înfășurat pe deget, ca dorul înfrunzit. 

 

Deasupra noastră luna își picura argintul 

Și surâdea în taină, voios, un clopoțel, 

Iar noaptea-nfiorată semnase legământul 

Cu o steluță mică, drept piatră la inel. 
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Dar zările viclene pândeau cu ochii tulburi, 

Ascunse-n jungla crudă a răului uman 

Și încolțiră șoapte, și îndoieli, și gânduri 

Aduse de furtuna unui destin dușman. 

 

Azurul din privire e azi doar amintire, 

În inimă pustiul a-nfrânt orice avânt, 

Lăstarii de iubire sunt morți în cimitire 

Și moartea-și cere dreptul la ultimul cuvânt. 

 

Dar undeva o liră își cântă dorul verde 

Ca un Orfeu din vremuri, rătăcitor prin veac, 

Prin lujerii speranței uitarea-ncet se pierde, 

Un corb își frânge zborul în flori de liliac. 

 

În șopot curge ziua, iar noaptea se răsfață 

Prin câmpul plin de stele-n oglinda de la geam, 

Și te întreb, iubite, cu glas de dimineață: 

Mai știi tu vara-aceea în care ne iubeam? 

 

                                                              Adina Velcea  
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Introversiune facilă 

 

nu mai știa când și cum se întâmplase 

dar cu siguranță fusese în locul cel mai îndepărtat 

din lume 

acolo unde totul se scrie cu pana începutului 

unde într-un dulap vechi așteaptă o păpușă de cârpă 

cu părul roz încurcat 

se plimbase prin încăperile scunde 

privise tăcut masa joasă uscată de vreme 

și timp de o copilărie fusese fericit 

 

Amintiri 

 

Eu nu scriu poezie, imortalizez nişte stări tocmai pentru a nu le uita. 

Ce scriu azi nu are nicio continuitate în ziua de mâine. 

Pentru că nu ştiu ce voi simţi atunci. 

Desprind nişte crochiuri din existenţa mea sufletească şi le pun pe hârtie. 

Pentru a fi acolo, atunci când voi dori să mă recompun, peste ani. 

 

                                      Adina Velcea  
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Magia albastrului destrămat prin ramuri de cer... 

Poezie 

 

Picură tăcerea unei lumini de fluture prin rugina pulsând enigmatic 

aduceri-aminte dintr-un joc de zile ,în care linii respiră vecernia sufletului, 

e-o altă deschidere a formulei veșnic uitate pe-o piatră de gând și cuvântul 

rătăcește-n sângele obosit de-un anotimp înghesuit printre săptămâni și 

pași cristalizați pe partea nevăzută a speranței...podul m-așteaptă într-o 

desperecheată plutire de semne și păsări, prin iarbă foșnesc aripi de îngeri 

uitați, dincolo acoperișuri dintr-o stea exilată, aici doar așteptarea altui 

timp fără mască, fără garduri de ciulini, fără consoane abrupte, fără, 

fără....podul tresare între două litere de nori, un dincolo, un aici, nimeni 

nu trece, doar sufletul meu înmugurind uitări.... 

                                                                                                            Alice PUIU 

 

 

Asimetrii șoptite 

 

însingurarea dintr-un gând 

respirație despletind 

zigzagul dintr-o pasăre 

în streșini picură ceruri 

muguri din colb de înger 

iluzii prin masca serii 

cireșii 
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alfabet locuit de noapte 

ecranul decupează strâmb minutul 

ecou abulic pe obrazul unui clovn 

un gest desenează emoții de frunze 

pe umărul tău de speranță 

textul mieilor ninge 

într-un fișier agățat de-o virgulă 

pe coridorul cu vise 

cineva aruncă ghem timpul 

în ficțiunea unor ghilimele oarbe 

risipind prin tăcutul amorf 

cioburi din constelația unui fluture 

frânturi dintr-un albastru impar 

în algebra cuvintelor nevindecate 

telefonul fulguiește un alo concav 

și-atunci te murmur 

prin golul asimetric de februarie 

descânt dintr-un șotron de lună 

verde din verdele neghicit 

de joaca primăverii orfane 
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Insomnia orașului 

 

gândul silabisește măști 

prin gratii de primăvară 

fracții recombină orb înțelesuri 

din eprubetele unei absențe 

zâmbetul tău în paranteza emoției 

mă scrie fluture 

dintr-o coajă de umbră 

anotimpul ars strecoară vise orfane 

în buzunarul unui cerșetor 

crestate-n pustiul entropic 

oglinzi surpă așteptarea 

pe sensul incert dintre litere 

virgule ning diagonal pe tipsia lunii 

un flașnetar învârte catrene 

pe podul statuilor târzii 

ferestre curg rotund din ramuri de-ndoială 

și străzile înnoadă stele spre un niciunde 

somnul conjugă frânt zăpezi 

din ghiocul florii de măr 

în cafeneaua scrisă pe-un geam de uimire 

ochiul tău de descânt 
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m-așteaptă pe treptele acestui poem 

locuit de dorul lui martie 

 

În abisul acestei oarbe călătorii 

 

cresc anotimpuri atinse de viață 

scriind lumina unei clipe 

ce lasă-n urmă doar infinitul 

dintr-un lung șir de tăceri 

cel ce nu se-ntoarce pierdut rămâne 

pe treptele timpului ghemuit 

tu mă privești cu-n ochi al plecării 

de dincolo de grădina părăsită 

în care arsura ramului înnoadă 

speranțele de umbre 

la geamul agățat de norii unei idei 

te-aduni din mișcarea cuvintelor 

ca un joc de frunze-n amintire 

din trupul tău uitat pe prag 

se-aude doar verdele unei primăveri 

cum roade-n scoarța palmei 

cărări rătăcite-ntr-o lacrimă 

și în abisul acestei oarbe călătorii 
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doar visul dintr-un vers ne-adună 

să respirăm înaltul 

de dincolo de moarte 

 

Umbre desculţe 

 

Crești ca o tăcere din abisurile nopții 

curgând fantomatic printre ziduri 

ce-n arborescente glasuri ale plecării 

despletesc coridoare dintr-un labirint 

în care timpul rămâne doar un minotaur 

sfârtecând povara dintr-un mit, 

printre ruguri arzând neuitarea din pleoape, 

printre câmpuri ce-și împrăștie singurătatea 

în ciulinii înghețați dintr-un psalm 

când înserarea din noi e-un țărm respirând 

ultimul zvâcnet din corăbii abandonate 

ne întâlnim umbrele umblând desculțe 

într-o duminică ciobită de-o ninsoare 

ce-n lutul aspru al zeului din noi 

scrie uimirea unui înger în hăul din Cuvânt. 

 

                                                   Alice Puiu 
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În arsul cerc 

Mă despletesc spirale călătoare 

ca pe-un descânt din polenul 

unui câmp de forme nerostite, 

mă respiră un anotimp înfrunzit 

pe crucea literelor ca pe-o lacrimă 

ce pulsează dorul infinitului de-un alt tărâm, 

prin foșnetul abruptelor umbre 

luna-și încolăcește cărarea 

de-o clipă alungită-n lutul neînțelesului eu, 

fluturi izbucnesc din roțile cerului 

arzând stalactita dintr-un meridian 

de nopți descompuse-n căutare 

și-n oglinda sângelui flori dintr-un timp liturgic 

descătușează o liniște-n candela mării, 

pe țărmul unui crepuscul încrustat în arsul cerc 

mă-npovărez de tropotul albastru 

al unui șir divergent de gânduri 

ce-ascund în întrebare 

sâmburele meu de lumină 

ca o alunecare de cristale 

spre miezul cuvântului divin. 

                                                                             Alice Puiu  
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POEZIA HAIKU 

Haiku este un scurt poem, născut în Japonia la sfârșitul secolului 

al XVII-lea. În Occident, se scrie în principal pe trei rânduri după 

ritmul scurt / lung / scurt: 5 / 7 / 5 silabe în forma sa clasică. 

Haiku-ul are un kigo (cuvânt sezonier) care îl leagă de 

realitate. Un kireji (cezură), reprezentat uneori printr-o cratimă 

sau ~, marchează o tăcere în timpul lecturii, subliniind tensiunea 

dintre un vers și restul poemului. Prezintă două idei (imagini) 

juxtapuse. Este prin excelență surprinderea momentului prezent 

în ceea ce este singular și efemer, în această lume în care coexistă permanența și 

impermanența. Este pictura „aici și acum”, a obișnuitului surprins cu o simplitate extremă pentru 

a reda toată poezia emoției oferită simțurilor. Haiku-ul promovează legăturile sociale, ascultarea 

și dialogul. Transmite un spirit pașnic și binevoitor. Se poate spune că poeme haiku exprimă 

sentimentele poetice ale scriitorului într-o formă concisă, scurtă, care stimulează imaginaţia 

cititorului, descriindu-i scene pe care – astăzi – este posibil ca acesta să nu le fi văzut niciodată. 

Haiku-ul este un instantaneu al realităţii, înrudit cu fotografia. 

 

“Manifestul Haiku din Tokio – 1999”-reguli: 

- Cuvintele sezonale pot fi înlocuite cu “cuvinte-cheie”, cu caracter universal: mare, copaci, 

viitor, foc, apă, fără legătură cu anotimpurile; 

- Criteriul esenţial pentru haiku va fi “originalitatea”; 

- Se vor folosi ritmul şi sunetele carcteristice fiecărei limbi, pentru a scrie un haiku, care va 

putea avea o structură de 3 sau 4 versuri, de câte 4, 6 sau 8 silabe; O importanţă deosebită 

le vor avea “cuvintele penetrante”. 

Categorii estetice pentru Haiku 

      - Aware (stare emoţională intensă, mai ales de bucurie, optimism, frumuseţe armonioasă) 

- Fueki (eternul, ceea ce este constant, dimensiunea atemporală a artei, a naturii) 

- Ryuko (efemerul, ceea ce este vremelnic, dimensiunea trecătoare a naturii) 

- Mei (frumuseţe a naturii, a inteligenţei umane) 

- Mono No Aware (patos al lucrurilor) 

- Mushin (negativitate, lipsă de spirit, cu conotatii din filozofia Zen, de nimicnicie) 

- Sabi (tristeţe a singurătăţii, a declinului, a sărăciei acceptate, a timpului atotdistrugător) 

- Wabi (frumuseţe austeră, melancolie, dezolare) 

- Yugen (misterul singurătăţii, al însingurării) 

- Karumi (simplitate adâncă a formei literare, eleganţă, naturaleţe) 

           Sursa: Wikipedia. 
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CECILIA BIRCA   

Magia poeziei Haiku  

 

Cecilia Birca este un om care iubește cuvintele mai 

mult decât ar trebui, le iubește la nebunie, așa că nu 

vom fi surprinși să aflăm că scrie poezie. Este un om 

al luminii, dar si al melancoliei, este un om orbit de 

cuvintele care răsună, zboară în imagini, se evaporă în 

culori; este un om al poemului și cuvintele le iubește, 

pentru ele însele, ea are încredere în sens, sunet și 

ȋncântare. Ȋn cele din urmă cuvintele se odihnesc, pe o 

foaie de hârtie, ȋn staccato sau drum lin, ȋntr-un vers sau un haiku, acea poezie venită de departe 

care reprezintă o artă de a trăi și o înțelepciune.  

Ilustrarea unei imagini printr-un haiku sau a unui haiku printr-o imagine nu este un lucru uşor de 

realizat. Dacă ne referim la tradiţia japoneză, aceasta aduce încă din secolul al XVll –lea o practică 

artistică numită haiga, adică alăturarea unui haiku cu un desen, într-un mod armonios şi echilibrat. 

Această practică combină în mod intim poezia şi pictura fără a prelua ad literam adagiul aristotelian 

„ut pictura poesis”. Poetul care scrie haiku face legământ de sărăcie ca şi călugărul zen: în cazul 

acestuia e vorba de sărăcia limbajului, adică sobrietate, simplitate, lipsă de podoabe stilistice. 

Imaginea nu trebuie comentată sau explicată de 

haiku, deoarece îşi pierde valoarea. Poemul haiku 

trebuie să preia un element din imagine şi să-l 

prezinte astfel încât să deschidă noi perspective, să 

lase fanteziei cititorului un spaţiu cât mai întins de 

explorare. 

Profită de momente prețioase, deschide-te către 

realitate, exprimă-ți lumea interioară, detașează-te, 

trăiește în simplitate, înclină-te în fața naturii, 

acceptă impermanența, atinge echilibrul, 

împărtășește...iată motivele Ceciliei Birca pentru a 

scrie haiku. Haiku-ul educă modul în care privim 

ceea ce ne înconjoară, ne face sensibili la virtuțile 

primirii, lucidității și iubirii. Ne trezește și ne arată 

o cale a înțelepciunii. Fără moravuri, fără vorbire, 

prin simplitate, ne învață o artă de a crește și a iubi. Arta vieții. Scrierea haiku-ului ȋi permite să 

exprime toată tandrețea pe care o simte pentru lucrurile simple, toată atenția pe care o acordă celor 

mai umile ființe, de la flori la insecte. O poezie care trezește inocența îngropată în noi. 
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               straja turnului -                         ploaie-ngheţată - 

               rândunelele-n cuiburi               un ghiocel de sticlă   

               pe metereze                              purtat la rever 

 

primul licurici -               mărgăritarul -                           cocorii spre cer - 

e de crezut iubirea           doar înainte de zori                  ultima păpădie 

instantanee?                     lacrima mamei                         neobservată 

 

                        orfelinatul -                                        firul de nisip - 

                        pe geamul aburit scris                        la mijlocul clepsidrei 

                        despărţit "ma-ma"                              doar timpul prezent 

 

      program încărcat -                    colindele-n sat -     

      un minut de vacanţă                 horn lângă horn casele 

doar sub portocal                            sprijinind cerul 

 

             nimeni pe prispă -                                 singur în luntre - 

             prin căpşunii bunei doar                       pe marginea cerului 

             şiruri de furnici                                     doar o salcie 

 

grădina mamei -                               cu pâinea-n ştergar - 

peste leagăn cu boltă                        deschisă lângă drumeag 

doar liliacul                                      o margaretă 

                       baticul mamei - 

                        de pe ţărm zărită doar 

                           pânza corabiei 



 

139 
 

ORIENT  ROMANESC 

Cufundarea în lumea naturală, prinderea de sine ca o senzație care vibrează la 

unison cu universul înconjurător, o stare „patică” de deschidere spre exterior, 

acestea sunt câteva dintre axele care susțin, poezia Ceciliei Birca. O adeziune 

fuzională la sensibil, a cărei abundență umple imediat, în fericirea unei prezențe și 

o comuniune, ființa care este cufundată în ea... 

 

Răspunsuri din dedesubt de ocean  

 

,,-Cât de ... apă îţi sunt , corăbierule ?" 

Am ȋntrebat 

ivindu-mi întrebarea - petic de uscat 

de-a curmezişul - tocmai când ... 

Da , tocmai ... 

ca şi un viking navigai - 

pe marginea unui val de emoţii , 

pe coama unui tropot de cai . 

Simultan - te aud cum mă-ntrebi 

,,-Insulă verde 

cât de corabie-mi eşti ? 

Şi cât mă străbaţi , cât mi te-opreşti ? 

Tu mă iubeşti ?" 

,,-Dragul meu... 

Acestea nu se măsoară-n noduri marinăreşti , 

Acestea nu se toarnă-n poveşti ... 

Acestea vin ... 

colorând violet , blând -violent 

din dedesubt de ocean - 

de unde nu ştim incă 

dacă doar ne sfărmăm în nisip - ca o stâncă 

sau respirăm - precum viul mărgean... 
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,,- Voi trece atunci , într-acolo iubito ! 

Mă voi boteza Magellan 

şi voi naviga pe marea adâncă ... 

Pe marea enigmă - dedesubt de ocean !" 

atunci... 

îmi voi răspunde ,  

îţi voi răspunde ,  

îmi vei răspunde- 

Simultan ! 

 

Cum să asculţi ploaia 

 

Ploaia se-ascultă , iubite - la modul rotund - 

Aşezat chiar în aproape de inima sa ! 

De-o auzi înspre unghiuri, n-are sunet fecund, 

Te-neacă tristeţea cenuşie din ea ... 

 

În mijloc de ploaie trăiesc ,,cele de sus " 

Ce încă n-au curs luminos spre ureche,  

Sunt cântece sacre cu-nţeles nepătrus,  

Sunt zeii din lumea viitoare - străveche !  

 

Doar în mijloc de ploaie, vezi în lutul pătruns  

Castane ce dezbracă veşmintele dure, 

Lăsându-și smaraldul până-acuma ascuns - 

Să fulgere verde, vertical a pădure. 

 

În miezul de ploaie, a jăratec lucesc- 

Ochi de statui - ce fost-au odată de piatră, 
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Îndrăgostite năpraznic de-un înger nebun 

Ce-şi vânduse aripa - în târg - pe o daltă ! 

 

Dar mai cu seamă-n-al ploii subțire mijloc 

Sunt dulcile-alegeri puțin rezonabile  

Ochii de-nchizi se transformă în patimi de foc... 

Răsuflă-adânc, să devină palpabile ! 

 

O mie de clopote 

 

O mie de clopote ţi-se-aud în retină  

Şi mere ţi se nasc în muguri şi-n gând 

Şi nu ai -de-o mie de ori - nici o vină  

Deși am ca martori - vocale vibrând 

 

Pe muntele roşu al inimii tale, 

O mie de lacuri au luat chipul meu  

Şi-n ploaia de fapte ce vine-n rafale 

Cu sete de zâmbet -îţi fulger - doar eu... 

 

Privirile-mi sunt stalactite -în tine  

Ce pică- născându-ţi - chiar starea de a fi. 

O mie de vulturi suprimând nopţi depline 

Adusu-m-au ţie, făcutu-m-au zi... 

 

De tine - cel vechi de trei ori - tu te lepezi  

Făcându-te - NOI - la modul firesc  

Şi-n mijloc de lume - o mie de lespezi  

Îngroapă tot ce nu-i botezat ,,Te iubesc " 
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POEŢII 

Poeţii nu se nasc 

Deoarece ei nici nu pier. 

Doar vin din când în cănd 

În vizită pe- aici,  

Prin lume, să ne traducă 

Limbile vorbite-n cer ! 

DESCÂNTEC DE ÎNSERARE ŞI IUBIRE 

Iubite, tu ştii că eu sunt înserare-arămie, amurg 

Sau alb-dimineaţă cețoasă, plutindă pe mare; 

Acolo-n crepuscul, în aer de șoapte, în umbre ce curg 

Iubeşte-mă-n graniţa fină dintre jar şi candoare ! 

 

Acolo-ntre somn si dorinţă, nu ştiu clar ce se-ntâmplă 

Dar ştiu, de mă-ntrebi, că-i miracol și-i mai mult decât ştim 

Câci, întunericul amiroase discret a lumină , 

Iar buzele tale îmi devin un păgân Elohim ... 

 

Iubeşte-mă -ncet, fără nopţi; orb la zumzet de zile, 

Fără martori ce-ar crede că și noi ne simțim muritori 

Numai ploaia căzând peste pietre, departe, în lume, 

Să ne știe zbuciumat ghem de foc, rostogol, printre nori. 

 

Și iată! Tu ai mâini nou născute ce-nvaţă să meargă, 

Mă pășești ca pe-un drum prin coline, uşor şerpuit ! 

Transformați intr-un ou, despărțiți doar de o linie vagă 

Ne suntem nucleul ce arde sub cearceaf de zenit . 

 

Pe plaja ascunsă de lumea ce-i prin zgomot, pribeagă, 

Între noi,doar mirosul de fragă și-amurg am oprit. 
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Pagini de istorie şi cultură egipteană 

Localizarea, geografia Patericului și Schetia 

Pășind pe urmele monahismului egiptean și a Patericului, vom 

afla că acesta a fost și el un „dar al Nilului”, deoarece în mai 

puţin de o sută de ani, până la sfârşitul secolului al IV-lea, 

monahismul urcase pe Valea Nilului aproape 2.000 de kilometri, 

ridicându-se în deșert sute de lăcașe ale sfinților părinți. 

                          Foto. Avva Bishoy sau Mănăstirea Sfântului Paisie cel Mare 

La Deir al-Surian – Mănăstirea Sirienilor se află chilia Sfântului Paisie cel Mare, cunoscut la 

creștinii ortodocși copți ca Avva Bishoy, locul în care acesta i-a spălat picioarele Domnului Iisus, 

copacul Sfântului Efrem Sirul. 

Nilul traversează Egiptul pe o lungime de peste 1500 de 

kilometri, apoi se ramifică la Cairo (vechiul Heliopolis) în două 

braţe principale care se varsă în Marea Mediterană, formând 

Delta Nilului. După cum se ştie, întreaga Vale a Nilului era 

deosebit de fertilă datorită revărsărilor periodice ale fluviului şi 

sistemului de irigaţii pus la punct cu mii de ani înainte de Hristos. 

De altfel, fără Nil, Egiptul nu ar fi putut să existe, pentru că restul 

ţării este deşert şi relief stâncos. 

Valea Nilului a fost o adevărată „bază de plecare” pentru 

anahoreţii care, de aici, s-au adâncit în pustia egipteană, de unde 

reveneau periodic la aşezările de pe Nil pentru a se aproviziona 

cu alimente ori cu lucruri de strictă necesitate. 

                        Foto. Comunităţile creştine din Egipt, sec. II-X   



 

144 
 

ORIENT  ROMANESC 

Nitria sau Wadi el Narum 

Wadi el Natrun, deșertul Nitriei, cum este el cunoscut de noi sau Schetia (gr. Sketia) este unul din 

cele trei principale centre monastice ortodoxe din Egipt – alături de Nitria şi Chiliile – începând 

cu secolul al IV-lea. 

Schetia numeşte pe scurt Pustia Schetia, situată la circa 70 

kilometri de Delta Nilului, într-o vale mare lungă de 30 de 

kilometri şi largă de 6-7 kilometri, al cărei fund se află sub 

nivelul mării şi unde se găsesc lacuri (zece la număr) cărora 

li s-a dat numele de Uadi el-Natrun – adică: Valea Natrun 

(Wadi Natrun) – din pricina salpetrului nitric (săruri şi 

carbonaţi de natriu, pe care vechii egipteni le foloseau la 

mumificarea morţilor lor) extras de acolo încă din antichitate. 

Aici se situează pustia schetică, unde încă din anul 330 s-a 

stabilit Macarie cel Mare. El cunoştea bine locurile, deoarece, 

cămilar fiind, venea adeseori să caute salpetru. Schetia nu va 

întârzia să devină, în ultimele decenii ale secolului al IV-lea, 

centrul cel mai înfloritor și mai admirat al vieţii anahoretice, 

aici locuind mulți din Părinţii pustiei cei mai renumiţi. 

Foto :Deir al-Baramus sau Mănăstirea Romanilor– Sfântul Moise 

cel Negru, unde se află și chilia Mariei Egipteanca, sau Lady 

Baramus, cum este ea cunoscută) 

Informațiile istorice precise despre Schetia sunt puține, și aceasta datorită izolării ei excepționale. 

Lucrarea Historia monachorum in Aegypto precizează că de la Nitria la Schetia este cale de 24 de 

ore de mers, în direcția deșertului celui mai profund și fără nicio cărare sau drum, călătorul trebuind 

să călătorească doar noaptea, ca să se orienteze după stele. 

Schetia a fost devastată în mai multe rânduri de incursiunile barbarilor: 

357 – de sarazini / 407-408 – de tribul berberic al mazakinilor (Libia) / 434 – de sarazini / 444 / 

570 / 578 – de berberii mazakini, iar mai târziu, în multe rânduri devastată sub dominație 

musulmană. 

Îndeosebi după distrugerea integrală din 407-408 mulţi pustnici s-au refugiat în alte centre 

monahale: avva (monahul) Siluan cu însoţitorii lui s-au dus în Sinai şi avva Sisoe în Clisma.Viața 

monahală la Schetia va fi reluată, dar viața de obște va deveni încet-încet principala formă de viață 

monastică. După invazia Egiptului de către arabi, califul musulmanilor din Arabia permite 

călugărilor creştini de aici să-şi practice credinţa. Pentru acest motiv, locul devine reşedinţa 

oficială a patriarhului copt. Până astăzi, patriarhul este ales dintre monahii din Wadi el-Natrun 

(Schetia). În ciuda repetatelor devastări și distrugeri de-a lungul secolelor, Schetia a fost 
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întotdeauna repopulată. Astăzi, în pustia schetică, locul Sfinților Părinți din Patericul Egiptean (sec 

IV) se află cele patru importante Mănăstiri și anume: 

– Avva Bishoy sau Mănăstirea Sfântului Paisie cel Mare, 

– Deir al-Baramus sau Mănăstirea Romanilor – Sfântul Moise cel Negru, unde se află și chilia 

Mariei Egipteanca, sau Lady Baramus, cum este ea cunoscută, 

– Deir al-Surian – Mănăstirea Sirienilor unde se află chilia Sfântului Paisie cel Mare, cunoscut la 

creștinii ortodocși copți ca Avva Bishoy, locul în care acesta I-a spalat picioarele Domnului Iisus, 

copacul Sfântului Efrem Sirul, 

– Deir Abu Makar – Mănăstirea Sfântul Macarie cel Mare. 

Informații despre Wadi Natrun și nașterea monahismului în această zonă: 

La aproape 60 de kilometri sud de Alexandria şi la o distanţă de 50 de kilometri de Nil se întinde 

Wadi-Natrun, Valea Nitriei sau cum o întâlnim cel mai adesea în literatura ascetică, Nitria. 

La sud, cale de o zi de mers, se învecinează cu Pustia sketică, iar la răsărit cu marele deşert al 

Libiei. Valea Nitriei, asemănătoare albiei secate a unui lac montan îngust, şerpuieşte pe o lungime 

de peste 30 de kilometri având o lărgime de 6-7 kilometri, fundul văii situându-se sub nivelul 

mării. Pe toată lungimea sa este flancată de două şiruri muntoase (care includ munţii Nitriei şi ai 

Fermei, întâlniţi frecvent în Pateric), care delimitează între ele un platou cu o lăţime de 5-7 

kilometri. Din aceşti munţi se extrag, până astăzi, cantităţi importante de salpetru nitric (săruri şi 

carbonaţi de natriu), pe care vechii egipteni îl foloseau la mumificarea morţilor. De la aceste săruri 

de natriu provine şi numele deşertului. Pe timpul Sfântului Macarie Egipteanul, negustorii egipteni 

organizau adevărate expediţii în Munţii Nitriei, de unde aduceau cantităţi uriaşe de săruri de sodiu 

pentru a le comercializa în întregul Egipt. 

În unele zone mai puţin aride ale Văii Nitriei se recolta papirus, folosit de Părinţii pustiei în special 

la împletitul rogojinilor şi al coşurilor. O curiozitate de ordin mineralogic, specifică Văii Nitriei, 

este piatra-vulturului, o piatră de culoare neagră, cu miez de argilă, care, pulverizată şi infuzată în 

apă, ajuta la calmarea durerilor de stomac. 

La sfârşitul secolului al IV-lea, de-a lungul Văii Nitriei se puteau număra până la o sută de 

mănăstiri. Începutul şi dezvoltarea monahismului în Nitria, consemna istoricul bisericesc Socrate 

Scolasticul, „se datorează unui om sfânt, pe nume Ammon”. 

Cine este Sfântul Ammon? 

Ca şi Sfântul Antonie cel Mare ori Sfântul Pavel Tebeul, Ammon se trăgea şi el din părinţi bogaţi, 

care au murit pe când el avea douăzeci de ani. Trecând la această vârstă sub tutela unchiului său, 

este silit să se căsătorească, împotriva voinţei lui. În noaptea nunţii, Ammon îşi convinge soţia să 

aleagă fecioria pentru Domnul şi să trăiască împreună în înfrânare desăvârşită, „ca frate şi soră”, 

sub acelaşi acoperiş. Paladie, în Istoria Lausiacă, scrie că Ammon a trăit în curăţie alături de femeia 
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sa vreme de optsprezece ani, ocupându-se de grădină 

şi de îngrijirea arborelui de balsam (arbore african, 

care se cultiva asemănător viţei-de-vie, fiind lucrat şi 

udat cu multă osteneală). După optsprezece ani de 

castă convieţuire, Ammon este îndemnat de soţie să se 

retragă în pustie. El se va aşeza într-o peşteră unde va 

duce un regim aspru de muncă şi rugăciune, hrănindu-

se cu pâine şi apă. Retragerea lui a avut loc în anul 

331, în vecinătatea satului actual El-Barnugi, unde şi-

a construit o chilie. Felul vieţuirii sale a atras un mare 

număr de ucenici, încât „în puţin timp munţii Nitriei şi 

Skitis fură cu totul locuiţi”. 

Ammon a trebuit să organizeze un adevărat „orăşel al 

anahoreţilor”, o uriaşă chinovie, indicând el însuşi 

locul pentru zidirea chiliilor, a bisericii (în centru) şi a 

unei fântâni. Viaţa în Nitria a fost descrisă de Fericitul 

Ieronim în câteva dintre scrisorile sale către Sfânta 

Eustochia, în care numeşte acest orăşel monastic 

Oppidum Domini. 

Monahii locuiau în 50 de corpuri de chilii. Biserica, reconstruită în repetate rânduri pentru a o face 

mai încăpătoare, avea opt preoţi slujitori. Ammon, scrie Fericitul Ieronim, a dat ucenicilor săi „o 

organizare militară”, o disciplină riguroasă care ordona viaţa întregii obşti. Prima datorie a 

călugărului care se angaja în această vieţuire, continuă Ieronim, era de a asculta pe cei bătrâni şi 

de a le urma sfaturile şi vieţuirea. Existau apoi reguli generale de vieţuire, de hrană şi un program 

al slujbelor. Hrana zilnică era, de obicei, compusă din pâine, legume, ierburi, sare, apă, câteva 

fructe, iar bătrânilor li se dădea şi vin. Se mânca o dată pe zi, dar celor neputincioşi li se îngăduia 

şi masa de seară. 

Pâinea era hrana principală a Părinţilor, ca de altfel în întregul Egipt. Era vorba de pâiniţe mici, 

rotunde, care se mai fabrică şi astăzi în Egiptul de Sus şi în mănăstirile copte. Aceste pâini puteau 

fi uscate şi, astfel, păstrate un timp mai îndelungat. Înainte de a fi consumate, ele erau înmuiate în 

apă, unii părinţi adăugând şi sare. O astfel de pâiniţă măsura 12 cm diametru şi cântărea în jur de 

150 g. În călătoriile sale în Egipt, căutând în mod deosebit să înţeleagă experienţa Marilor Bătrâni, 

Sfântul Ioan Casian, atent nu numai la profunzimea cuvântului lor, ci şi la organizarea în cele mai 

mici amănunte ale traiului, constata că raţia obişnuită a părinţilor era de două pâiniţe pe zi (în timp 

ce un ţăran egiptean mânca în medie zece pâini pe zi). 

Munca în comunitate era diferită, pe măsura puterii fiecăruia. O parte lucra în grădină pentru hrana 

de fiecare zi. Alţii lucrau pentru nevoile obştii: îmbrăcăminte, sandale, diferite obiecte de strictă 

necesitate. Cei bolnavi sau neputincioşi erau îngrijiţi în infirmerie. Călugării învăţaţi copiau 
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manuscrise. Prin regulile pe care le-a impus în Nitria, arată Gobry, „trebuie văzut în Sfântul 

Ammon un precursor al monahismului cenobitic. Ceea ce a făcut ca renumele său să fie mai mic 

decât al Sfântului Pahomie a fost doar faptul că regula sa de vieţuire nu s-a transmis posterităţii”. 

Kellia (Chiliile) 

Pustiul Kellia sau Chiliile, cum i se mai spune, îl 

aflăm la numai optsprezece km de Nitria. Se pare 

că locul a fost ales la sfatul pe care Antonie cel 

Mare l-a dat Avvei Ammon de a înfiinţa aici noi 

chilii pentru cei ce căutau o mai mare singurătate, 

dat fiind că în doar câţiva ani, pustia Nitriei 

ajunsese deja suprapopulată. La Chilii erau, la 

început, cel mult şase sute de vieţuitori, spre 

deosebire de Nitria, unde Paladie menţionează 

că, spre anul 391, se nevoiau peste cinci mii. 

Foto. Ruinele din Kellia 

Antoine Guillaumont, studiind ruinele chiliilor de aici, înţelege austeritatea celor care le locuiau, 

pentru că, prin dimensiunile lor, se aseamănă cu nişte adevărate „celule de închisoare”. Fiecare 

chilie era înconjurată de o mică grădină de zarzavaturi, închisă cu un perete de cărămidă în aşa fel 

încât să nu se poată privi înăuntru sau în afară. Cărămizile erau construite din nisip şi argilă. 

Chiliile erau de obicei împărţite în două, izolându-se astfel colţul de rugăciune, evidenţiat printr-o 

nişă unde se afla o icoană sau o cruce. Uneori mai exista o încăpere: camera ucenicului. 

„Mobilierul”, invariabil, era alcătuit dintr-o rogojină ce servea de masă şi un mănunchi de stuf ce 

era folosit ziua ca scaun, iar noaptea drept pernă. Călugării dormeau de obicei direct pe pământul 

gol sau rezemaţi de perete. 

Dacă, pentru început, Kellia a fost înfiinţată de Avva Ammon ca „metoc” al Nitriei, în timp ea a 

trecut sub influenţa Părinţilor din Pustia sketică, fiind situată, din punct de vedere geografic, între 

cele două. Retras de la Sketis la Chilii, Sfântul Macarie Alexandrinul va rămâne aici preot şi 

povăţuitor vreme de cincisprezece ani. 

Evagrie Ponticul, cunoscut ascet şi scriitor fecund, a găsit în Kellia 

limanul căutărilor sale. Născut în anul 345 în localitatea pontică Ibora 

(în Turcia zilelor noastre), Evagrie ajunge în pustia Egiptului în anul 

383, vieţuind mai întâi, vreme de doi ani în deşertul Nitriei, iar apoi, 

până la moartea sa, în 399, la Kellia, ca ucenic al Sfântului Macarie 

Alexandrinul. 

Fin cunoscător al culturii filosofice şi teologice a timpului său, grec 

cultivat, Evagrie se face ascultător şi următor Sfântului Macarie 

Alexandrinul. Paladie relatează că Evagrie a primit de la început de 



 

148 
 

ORIENT  ROMANESC 

la povăţuitorul său, Sfântul Macarie Alexandrinul, 

o regulă strictă de vieţuire, inclusiv în privinţa 

hranei şi a băuturii. Cei opt ani de zile pe care i-a 

petrecut în regimul sever ce îi fusese indicat i-au 

şubrezit sănătatea trupului, încât a fost nevoit să 

reducă asprimea ascezei. 

Preţuirea şi urmarea Avvei Macarie a fost deplină. 

Evagrie se referă de multe ori la exemplul şi 

învăţătura „Sfântului Părinte Macarie”. Aceste referinţe privesc îndeosebi asceza impresionantă a 

Sfântului Bătrân, lupta cu gândurile, lupta împotriva demonilor… Despre legătura de ascultare 

dintre Evagrie şi Sfântul Macarie Alexandrinul vorbeşte şi Rufin, prieten apropiat al lui Evagrie. 

Nu e un caz izolat în pustiul „roditor” al Kelliei ca un erudit, un cunoscător temeinic al culturii 

timpului, să urmeze nevoinţele şi povăţuirile Părinţilor pustiului, adeseori ţărani simpli, fără 

cultură elinească. Tot în Kellia, o strânsă legătură duhovnicească de tip Avva-ucenic era între Avva 

Pamvo, neştiutor de carte, şi Ammon, ce impresiona printr-o vastă cultură teologică. 

Ca toţi anahoreţii din Kellia, şi aceşti iluştri ucenici petreceau în izolarea chiliei dedicându-se 

rugăciunii, contemplaţiei şi lucrului de mână. Sâmbăta şi duminica, împreună, Bătrâni şi ucenici, 

se adunau la rugăciunea comună şi la liturghia urmată de agapă şi de cuvânt duhovnicesc. 

Pustia sketică 

La sud de Nitria şi de Kellia se întindea Pustia sketică. Localizarea precisă a acesteia este 

controversată încă. Oricum ar fi însă, Sketis era un ţinut puţin cunoscut, un deşert sinistru bântuit 

de fiare sălbatice şi de tâlhari. 

Numele „Schit” este menţionat pentru prima oară în versiunea coptă a Vieţii Sfântului Macarie 

Egipteanul. Etimologia şi sensul exact al acestui nume copt sunt încă nelămurite. În codicele 

greceşti el apare transcris Σχυτις sau Σχυθις (Schithis), iar în cele latine, Scaetis. Nu se ştie exact 

ce însemna în limba coptă, dar s-a păstrat până astăzi informaţia 

potrivit căreia monahii din Sketis înţelegeau prin acest nume 

„leagănul inimii” sau „scăparea inimii”. Este semnificativ faptul că 

în limba arabă schut înseamnă „liniştire deplină”. Oricum, numele 

de Schit nu are nici o legătură cu „schit”, în sensul în care înţelegem 

astăzi în limba română. 

Întemeietorul vieţii monahale în Sketis a fost Sfântul Macarie 

Egipteanul, sau Macarie cel Mare, cum a fost supranumit. El a venit 

aici în jurul anului 330, pe când avea treizeci de ani, rămânând în 

Sketis şaizeci de ani, până la moartea sa. La vârsta de patruzeci de 

ani a primit hirotonia întru preot, fiind tuturor pildă de bărbăţie 

duhovnicească şi vistier al darurilor dumnezeieşti. „Vas al alegerii” 
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– după cum îl numea Evagrie –, Sfântul Macarie Egipteanul primise putere asupra duhurilor și 

darul vindecărilor. Într-atât a înaintat în ostenelile asceţilor, dobândind curăţia şi nevinovăţia 

asemenea pruncilor, încât era numit „copilul bătrân”. 

Printre primii Părinţi stabiliţi aici se numără Avva Ammoi, părintele duhovnicesc al lui Ioan Colov; 

Avva Isidor preotul, Avva Pafnutie – care l-a primit pe Sfântul Ioan Cassian atunci când acesta a 

vizitat Schitul – Avva Arsenie cel Mare, Avva Pimen şi alţii. Schitul nu va întârzia să devină un 

centru înfloritor al vieţii anahoretice unde vor locui Părinţii cei mai renumiţi. 

La fel ca Evagrie şi Ammonios – cărturarii vieţuitori în Kellia – Avva Arsenie cel Mare, venit în 

Sketis în anul 394, a început a deprinde o altă învăţătura decât cea din palatele împărăteşti, 

învăţătura pe care Duhul Sfânt o dăruieşte celor ce se curăţesc întru smerenia inimii. Apropiat al 

împăratului Teodosie şi învăţătorul copiilor lui, Arcadie şi Honorie, fin cunoscător al retoricii şi al 

limbilor greacă şi latină, acesta a intrat sub călăuzirea Avvei Ioan Colov, făcându-se următor 

nevoinţelor Părinţilor spre dobândirea nepătimirii. 

Un frate, ştiindu-i erudiţia dobândită în lume, se minunează de smerenia lui Arsenie, care nu se 

sfieşte să întrebe pe un simplu ţăran despre lupta cu gândurile. 

„Pentru ce, părinte”, întreabă fratele, „fiind atât de iscusit în Scriptură, ştiind bine limba grecească 

şi latinească, întrebi pe un om simplu pentru îndreptarea gândurilor tale?” 

Răspunsul Avvei avea să descopere greutatea „învăţăturii” tainelor duhovniceşti, nespus mai mare 

decât aceea de a deprinde învăţăturile lumii acesteia: „Învăţătura cea grecească şi latinească o ştiu”, 

îi răspunde Cuviosul, „dar alfabetul pe care acest om simplu îl ştie, încă nu am putut să-l învăţ”. 

La începuturi, în Sketis nu exista decât o singură biserică unde călugării se adunau în ziua de 

duminică, în timpul săptămânii Părinţii locuind în chilii îndepărtate, fie singuri, fie cu unul sau mai 

mulţi ucenici. Ca şi în Nitria, ocupaţiile erau diversificate în funcţie de nevoile monahilor. 

Mai mult decât celelalte ţinuturi, Sketis era mereu ameninţat de primejdia jefuitorilor barbari, care 

nu o dată l-au prădat, omorându-i pe părinţi. Într-una din aceste incursiuni barbare a fost omorât 

şi Avva Moise Etiopianul, cel care era „preavestit între Părinţii din Sketis”. Fost tâlhar, pildă de 

pocăinţă şi smerenie şi de iubire pentru fraţi, Avva 

Moise a fost hirotonit preot şi a proorocit prădarea 

Sketisului de către barbari.  

Plângând pentru pustiirea Sketisului, Avva 

Arsenie cel Mare a grăit: „Lumea a pierdut Roma, 

iar monahii au pierdut Sketis”. 

 

Foto. Ruine de la Abu Mena, locul de martiriu al 

Sfântului Mina 
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Alte ţinuturi locuite de monahi 

Putem astfel observa că la sfârşitul secolului al IV-lea, în „geografia” monahismului egiptean se 

disting trei zone principale: în primul rând, zona bazinului egiptean al Nilului, apoi zona deşertului 

Wadi-Natrum şi o a treia zonă, Qolzum - viz, pantele muntoase din deşertul Arabiei sau deşertul 

de Est, de-a lungul coastelor Mării Roşii. Nici unul dintre aceşti munţi nu depăşesc 2000 de metri 

înălţime. Muntele Qolzum (muntele Sfântului Antonie) se întindea la est de Nil, de-a lungul 

coastelor Mării Roşii. Aici s-au descoperit ruinele celei mai vechi mânăstiri din lume, a cărei 

fondare este atribuită Sfântului Antonie. 

Spre sud, la o zi de mers, se afla muntele Sfântului Pavel Tebeul, căruia i se atribuie înfiinţarea 

unei mânăstiri în acest loc. Tot în această regiune muntoasă de la est de Nil se afla şi Muntele 

Porfirita, care, în timp, a adăpostit diferiţi pustnici. 

 Bibliografie: 
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Sărbătoarea Nowruz 

 sărbătorește primăvara și Noul An al 

calendarului persan 

„Eïdeh noroozetan mobarak”: „Nowruz fericit”! 

Sărbătoarea Nowruz, sau Anul Nou în calendarul persan, 

semnifică victoria primăverii asupra întunericului timp de trei mii 

de ani. Aceasta corespunde și echinocțiului de primăvară. În Iran, 

este începutul lunii Farvardin, prima lună a calendarului iranian. Nowruz marchează 

astfel începutul unui nou an solar. 

Deși sărbătorită pe scară largă în țară, trebuie amintit că Nowruz este o sărbătoare zoroastriană, o 

religie a Persiei antice. (Zoroastrismul este o religie care s-a dezvoltat în Persia în secolul al VII-

lea î.Hr. d.Hr. și a dominat Iranul până la răspândirea islamului: crede în nemurirea sufletului și 

într-un singur zeu; zeul soarelui, al lunii și al stelelor. Există și astăzi o minoritate zoroastriană în 

Iran.) Se sărbătorește întoarcerea primăverii şi sfârșitul întunericului simbolizat de iarnă, când 

calendarul solar coincide cu echinocțiul de primăvară. Sosirea islamului în Persia în secolul al VII-

lea nu au reușit să pună capăt acestei tradiții , de altfel şi astăzi celebrată pe scară largă în lume de 

diaspora iraniană. De-a lungul veacurilor, diaspora persană a reușit să perpetueze tradiția în toate 

cele patru colțuri ale planetei. Pregătirile pentru sărbătoarea lui Nowruz, celebrată în mod 

tradițional în ziua echinocțiului de primăvară, încep cu săptămâni înainte. Lumea dansează și 

pentru a alunga deochiul, se umplu găleți cu apă, sinonim cu sănătatea bună. 

Legendele din jurul originii lui Nowruz 

Mai multe legende se adună pentru a explica 

Nowruz. Potrivit UNESCO , Nowruz este ziua 

creației omenirii. Istoricul al-Biruni (973-1048 sau 

1052) a explicat, de asemenea, că Nowruz a 

simbolizat ziua în care îngerul victoriei ia chemat 

pe oameni să creeze lucruri noi. El explică că în 

acea noapte, flăcările s-au ridicat în vârful Muntelui 

Damavand. Potrivit Cărții Regilor lui Ferdowsi , 

Nowruz ar simboliza începutul reformelor 

întreprinse de Shah Jamshid, sărbătorit în fiecare an 

de către populație de atunci. 

 Nowruz: un festival regional 

Nowruz este sărbătorit în Turcia, India și Iran, dar 

este și o sărbătoare publică în Afganistan, Albania, 

https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://ich.unesco.org/doc/src/30758.pdf
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2020/03/norouz-celebrer-le-printemps-et-la-nouvelle-annee-du-calendrier-persan
mailto:http://www.iranicaonline.org/articles/diaspora?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://ich.unesco.org/doc/src/30758.pdf
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://fr.irancultura.it/culture/Nowrooz/
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://fr.irancultura.it/culture/Nowrooz/
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2020/03/norouz-celebrer-le-printemps-et-la-nouvelle-annee-du-calendrier-persan
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2020/03/norouz-celebrer-le-printemps-et-la-nouvelle-annee-du-calendrier-persan
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Azerbaidjan, Georgia, Kurdistanul irakian , 

Kazahstan, Kosovo, Kârgâzstan, provincia 

Bayan - Ölgii în Mongolia, Tadjikistan, 

Turkmenistan și Uzbekistan. În 2016, 

UNESCO a inclus Nowruz în Lista 

reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial 

al umanității. Acest festival transmite, potrivit 

ei, valori de pace, solidaritate în populație și 

încurajează reconcilierea. 

Derularea festivităților Nowruz   

Prima sărbătoare - Sadeh 

Festivitățile Nowruz au loc pe parcursul a mai 

multe luni. Astfel, cu o sută de zile înainte de 

Nowruz, iranienii sărbătoresc Sadeh (o 

sută). Sadeh simbolizează apariția focului. Cu 

această ocazie, încă din Antichitate, oamenii 

așteaptă revenirea verii adunându-se în jurul 

focului. Ca și în cazul lui Shab-e Yalda, acest 

festival subliniază așadar bogăția civilizației 

persane, care era deja capabilă să observe ciclul anotimpurilor. Astfel, Sadeh a fost inițial o 

sărbătoare populară, non-religioasă. Potrivit poetului Ferdowsi , Sadeh datează din vremea regelui 

Houchang, pe care Dumnezeu l-a învățat să facă foc. Festivalul Sadeh este, prin urmare, o 

reamintire a pluralismului cultural iranian, deoarece este sărbătorit de întreaga populație, indiferent 

de religie, dar și de diferite popoare din Orientul Mijlociu.   

Ultima miercuri a anului: Chaharshanbeh Suri 

Festivalul Chaharshanbeh Suri are loc în ultima miercuri a calendarului solar persan. În timpul 

acestuia din urmă au loc multe ritualuri, inclusiv acela de a sări peste foc, pronunțând expresia „ Îți 

dau paloarea mea / boala mea, îți iau puterea / sănătatea ta”. Participanții sting focul numai după 

ce întreaga familie a îndeplinit acest ritual. 

Sărbătoarea noului an: Nowruz 

Ca și în cazul altor sărbători zoroastriene, multe 

simboluri se găsesc pe mesele familiilor iraniene. 

O tradiție frumoasă, plină de simboluri păgâne, constă 

în amenajarea unei mese festive – Haft Sîn (cele șapte 

S) – care are șapte elemente al căror nume începe cu 

S, fiecare având propria sa valoare simbolică. 

https://www-observatoirepharos-com.translate.goog/pays/irak/les-fetes-de-nowruz-face-au-coronavirus-en-irak-et-en-iran-fr/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-observatoirepharos-com.translate.goog/pays/iran/shab-e-yalda-un-symbole-dunite-et-de-diversite-culturelle-en-iran/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=http://www.teheran.ir/spip.php?article173%23gsc.tab%3D0
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://iranicaonline.org/articles/caharsanba-suri
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2020/03/norouz-celebrer-le-printemps-et-la-nouvelle-annee-du-calendrier-persan
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2020/03/norouz-celebrer-le-printemps-et-la-nouvelle-annee-du-calendrier-persan
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://farhad667.wordpress.com/2009/03/06/in-search-of-the-haft-sin/
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În mod tradițional, prezintă cele șapte 

elemente comestibile simbolice ale naturii 

– Sabzeh: lăstari de germeni de grâu sau 

linte… (Renaștere) 

– Samanu: pastă dulce de fermă de grâu 

(abundență) 

– Senjed: fruct de cătină (dragoste) 

– Sîr: usturoi (medicament) 

– Sib: măr (frumusețe și sănătate) 

– Sumac : boabe (soare) 

– Serkeh: oțet (vârstă și răbdare) 

Apoi, elementele necomestibile sunt prezente în mod tradițional: 

– Sonbol: Zambile, floare de primăvară și lalele 

– Sekkeh: Monede (prosperitate) 

– Ouă pictate (fertilitate) 

– Un vas cu apă cu peștele lui auriu (viață) 

– O oglindă (reflectarea vieții) 

– Lumânări (foc și lumină) 

– Și în cele din urmă o carte sacră care a fost Avesta, cartea sacră a zoroastrienilor înainte de 

apariția islamului, Coranul printre musulmani de astăzi, precum și cărțile a doi mari poeți persani 

din secolele XI și XIV, conform tradițiilor fiecărei familii: Shâh Nâmeh sau cartea regilor din 

Ferdowsi și Divanul lui Hafiz. 

Această sărbătoare este un simbol a pluralismului la scară 

națională și regională, o adunare a diferitelor comunități 

etnice și religioase. În timpul înscrierii lui Nowruz la 

UNESCO , țările care au prezentat dosarul (Afganistan, 

Azerbaidjan, India, Iran, Irak, Kazahstan, Kârgâzstan, 

Uzbekistan, Pakistan, Tadjikistan, Turkmenistan și Turcia) 

au amintit de practicile culturale legate de sărbătoare, 

precum muzica și dansul pe stradă și ritualuri care includ 

elemente simbolice, tipice zoroastrismului, precum apa și 

focul. 

Coexistența religiilor și culturilor este de o importanță 

deosebită pentru o majoritate a populației iraniene, atașată 

tradițiilor țării, deși acestea nu sunt legate de islam. Într-

adevăr, țările care au depus dosarul la UNESCO au insistat 

pe ideea că aceste utilizări „ promovează diversitatea 

culturală și toleranța și contribuie la întărirea solidarității și 

https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://ich.unesco.org/doc/src/30758.pdf
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://ich.unesco.org/doc/src/30758.pdf
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păcii în cadrul comunității”.  Dispersia geografică a popoarelor care sărbătoresc Nowruz 

demonstrează o puternică legătură istorică și culturală, unind popoare din diferite state. 

Diferitele origini culturale și religioase ale Haft-Sin: 

Pentru zoroastrieni, numărul șapte este sacru. Sufletul fiecărui credincios avea să rămână șapte zile 

și șapte nopți pe acoperișul casei în care locuia, înainte de a merge în cele din urmă în mormântul 

său. Există, de asemenea, o legendă care îl evocă pe Sinbad, regele Indiei, cel mai înțelept dintre 

cei „șapte slujitori”. În mod similar, în Islam, numărul șapte se găsește de multe ori în Coran. 

A treisprezecea zi a lunii Farvadin: Sizdeh Bedar  

În a treisprezecea zi a anului , iranienii se reunesc pentru a încheia sărbătorile Nowruz. Primele 

douăsprezece zile ale anului simbolizează astfel reînnoirea și schimbarea. A treisprezecea zi 

simbolizează întoarcerea la viața de zi cu zi. Familiile se întâlnesc pentru a împărtăși momente de 

convivialitate, pentru a alunga elementele negative. Pentru zoroastrieni, este, de asemenea, un 

prilej de a se ruga zeului Tir pentru să aducă ploaia  

Această sărbătoare este un exemplu de unitate, toleranță și diversitate culturală.  

Ada Rahvarian 

https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://fr.irancultura.it/culture/Nowrooz/
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://www.cais-soas.com/CAIS/Celebrations/sizdah_bedar.htm
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Primăvara ȋn Bucovina 

 

Albastru VORONEŢ, verde ARBORE, 

violet HUMOR... mănăstirile româneşti 

din Bucovina, ca vocalele lui Rimbaud, au 

culorile încărcate de sens. În această 

regiune de la nord-est de Carpați, ele își 

înalță clopotnița de stejar, iar pereții 

exteriori cu fresce reflectă ca oglinzi 

prismatice cerul, grâul și pădurile 

României. 

Timp de patru sute de ani, ele sunt martorii 

unei arte populare străvechi, iar istoria care 

se citește pe fațadele lor ne amintește că a 

existat, din secolul al XV-lea, în această 

parte a Europei, sub domnia lui Ștefan cel 

Mare, un stat organizat, unde țăranii au luat 

pensula artistului au pictat pe casa lui 

Dumnezeu semnele iscusite ale angoasei și 

speranței lor. 

Este imaginea religioasă a Evului Mediu târziu, credința cotidiană a secerătorilor Bucovinei, care 

își formaseră o religie în contact cu Bizanțul.  Bisericile exterioare cu fresce ale Bucovinei sunt 

manifestarea unei mișcări culturale uimitoare din secolele XV-XIV. care interpretează într-un mod 

autentic şi original arta bizantină. Sub presiunea musulmană (după cucerirea Constantinopolului 

în 1453) și sub influența Reformei care câștiga teren în toată Europa, lumea ortodoxă și-a căutat o 

nouă identitate. În Moldova, pământ de mare tradiție creștină, se dezvoltă o artă unică în Europa: 

aceea de a decora în întregime, nu doar pereții interiori ai bisericilor, ci și pereții exteriori, cu fresce 

de o calitate estetică excepțională. Arhitectura și culorile picturilor sunt perfect integrate în 

atmosfera peisajului din jur. capodopere ale artei medievale, 

Șapte dintre cele mai reprezentative ansambluri au 

fost incluse pe Lista Patrimoniului Mondial 

UNESCO: 

– Arbore: biserica Sântul Ioan Botezătorul (1503), 

decorată în 1541 cu fresce colorate elegant, dintre 

care cele de pe fațada de vest sunt cele mai bine 

conservate 

– Humor : Biserica Adormirea Maicii Domnului 

(fondată în 1415, dar structura actuală datează din 
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1530); imaginile şi culorile aproape muzicale ale 

picturilor sunt un imn către Maica Domnului 

– Moldoviţa: Biserica Buna Vestire (fondată ȋn 1408, 

dar ȋnlocuită de actuala biserică ȋn 1532); frescele din 

1537 sunt asemănătoare cu cele ale Humorului și 

emană o deosebită seninătate 

– Pătrăuţi: Biserica Sfânta Cruce (1487), de dimensiuni 

reduse, cu o frescă impresionantă ȋn interior pe tema 

Patimilor 

– Probota: Biserica Sfântul Nicolae (1391);  

– Suceava: biserica Sfântul Gheorghe (1514), reședință 

a mitropoliei Moldovei până la sfârșitul secolului al 

XVII-lea; frescele exterioare din 1534, de mari 

dimensiuni, mai există doar pe faţadele de sud şi de vest 

– Voroneţ: biserica Sfântul Gheorghe 

(1488); somptuoasele picturi interioare și exterioare 

(1534-1535 și 1547) au fost executate într-un albastru 

închis recunoscut în lumea artistică drept „albastrul 

Voronețului”; fresca „Judecata de Apoi” care acoperă 

peretele vestic este cea mai cunoscută datorită realizării 

artistice perfecte. 

-    Biserica Învierea Mănăstirii Sucevița (1581-1584) 

este „cântecul de lebădă” al artei decorative religioase a Bucovinei și Moldovei. Ocrotită de o 

incintă fortificată, biserica are picturi murale târzii în comparație cu alte biserici (1595-1596), cu 

predominanța roșului și a verdelui. Dar setul este, fără îndoială, unul dintre cele mai frumoase din 

regiune, prin proporții, forme și eleganță. Alte monumente de artă: 

– mănăstirea Dragomirna (1602-1607) înconjurată de metereze fortificate cu turnuri (1627-1635), 

păstrează picturi interioare somptuoase, în timp ce 

exteriorul are un remarcabil decor din piatră;   

– mănăstirea Neamț este cea mai veche din Moldova 

(sec. XIV) și un loc înalt al spiritualității 

românești; marea biserică a fost reconstruită în anul 

1497 de domnitorul Ștefan cel Mare și demonstrează 

o profundă măiestrie a formelor, reprezentând un 

monument autentic de arhitectură moldovenească din 

Evul Mediu. Bucovina a fost o răscruce majoră a 

culturilor est-europene. Din această istorie tulbure au 

ajuns până la noi mănăstiri superbe, într-un stil unic în 

lume. Ele sunt acum listate ca patrimoniu UNESCO.  
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Mănăstirea Voroneţ  

Supranumită „Capela Sixtină a Răsăritului”, biserica a fost fondată în 1448 de către Ştefan cel 

Mare. Frescele exterioare și interioare sunt uluitor de frumoase, iar faimosul albastru Voronet 

(inimitabil și de negăsit de chimiști) conferă locului o legătură directă cu cerul! Nu trebuie ratat: 

scena Judecății de Apoi. 

 

Mănăstirea Humor 

Mănăstirea a fost fondată în anul 1530. Pe pereții verandei sunt pictate scene ale „judecății de 

apoi” precum și reprezentări ale Fecioarei Maria, cu Iisus pe frontonul ușii. O frumoasă clopotniță 

este prezentă și vă va permite să admirați mănăstirea de „sus”.  

 

Mănăstirea Moldoviţa 

Mănăstirea a fost construită în 1532. Culoarea dominantă a frescelor este cărămiziu; pe zidul sudic 

se află sediul Constantinopolului. Această mănăstire amintește de cetățile medievale; turnurile de 

la colturile zidurilor de aparare au 6 metri inaltime si 3 metri grosime. Dacă este posibil, cereți un 

tur ghidat în limba franceză, acesta va fi făcut de mama superioară. Personajul este la fel de 

interesant ca și cuvintele lui! Un mic muzeu completează vizita la biserică.  
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Mănăstirea Suceviţa  

Mănăstirea a fost construită între 1582 și 1584. Complexul arhitectural este de o frumusețe 

extraordinară și prezența fortificațiilor este clar vizibilă aici.  

 

Bucovina, pământ de legendă, cu mare încărcătură istorică şi sufletească pentru românii de 

pretutindeni. Bucovina, „Ţara de sus”, plai al descălecătorilor de neam. Ţara multor cărturari şi 

artişti întemeietori şi ziditori de cultură, de ştiinţă şi conştiinţă românească. 

Oana Proştean 
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Pădurea de liliac unică ȋn Europa 

În România, este o pădure de liliac, formată in mod natural și este singura de acest fel din Europa. 

Pădurea este aproape de localitatea Ponoare, fiind o rezervație botanica aflată și în vecinătatea 

orașului Baia de Aramă. Liliacul este una dintre cele mai iubite flori de primăvară! Parfumul 

florilor de liliac este inconfundabil și îți aduce, inevitabil, mirosul primăverii în casă. 

Cea mai mare pădure de liliac din România se întinde pe 20 de hectare şi se află în apropierea 

platformei carstice Ponoare, la circa şase kilometri sud-est de oraşul Baia de Aramă din judeţul 

Mehedinţi, între dealurile Băluţei şi Răiculeştilor, de o parte şi de alta a Văii Prislopului.  

Aria naturală se suprapune sitului Natura 2000 – Platoul Mehedinți și reprezintă o 

suprafață împădurită (culmi domoale, ponoare, văii, cheiuri, doline, lapiezuri), cu rol de protecție 

pentru specii de liliac sălbatic. Pădurea de liliac Ponoarele este inclusă în Geoparcul Platoul 

Mehedinți. 

Pentru a ajunge pe jos, se poate porni pe Valea 

Morilor, urmându-se firul apei și urcând apoi 

pe Dosul Mare, până la Valea Prislopului, pe 

o potecă marcată turistic, scrie travel.ro. Pe 

acest drum, turiștii pot vedea bisericuța de sub 

Stei. 

La doar 1 km de Conacu’ Boierului, la poalele 

Steiului Ponorii, călugărul Nicodim (ctitorul 

Mânăstirii Tismana), în sec. al XIV-lea, a vrut 
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să înalţe o mânăstire. Singura dovadă a rămas bisericuţa din lemn de stejar în faţa căreia se mai 

văd şi acum câteva pietre acoperite de pământ care marcau crucile din cimitirul de altădată. 

Biserica are aspectul unei căsuţe de lemn cu pridvor, susţinut de patru stâlpi care s-au aplecat parcă 

sub povara vremii. 

Podul lui Dumnezeu 

Pe lângă pădurea de liliac, turiștii pot vedea și 

Podul lui Dumnezeu, o arcadă de calcar, de 4 

m grosime, cu o lungime de cca 60 de metri, o 

deschidere de 27 de metri, şi o lăţime de 9,7 

metri, fiind al doilea pod natural din Europa, 

ca mărime, şi singurul funcţional - pe deasupra 

sa trece şoseaua Drobeta-Turnu-Severin - Baia 

de Arama - Băile Herculane. 

Gabriela Ştefan Tomescu 

 

 

 

Vă dorim o primăvară plină de soare, bucurii şi realizări ! 
 

 


