ORIENT ROMANESC

Lumea cărţilor astăzi
De când au devenit codex, cărțile au jucat un
rol
esențial,
sociopolitic,
economic,
ideologic, în societatea noastră. Fie că este un
vector de cunoaștere, un factor de progres
social sau un loc de schimb, cartea rămâne
principala sursă culturală a societății noastre,
un fel de model social al binelui comun. Dar
nu asistăm astăzi la o inversare a acestui
model? Cartea a devenit un obiect cu un viitor
incert.
Noile şi modernele mijloace audio-vizuale
par să amenințe cartea, să o priveze de locul
proeminent pe care l-a ocupat până acum în
civilizația noastră. Cartea odată rară și
prețioasă
a
devenit
obișnuită
și
devalorizată. Pe de altă parte, discursul scris,
pus sub semnul întrebării de gândirea
modernă și științele antropologice, pare că nu
mai are greutatea și prestigiul de care se
bucura cândva. Dar tocmai în cadrul unei
civilizații a scrisului și a cărților a apărut și sa dezvoltat această problemă.

Dacă ne întrebăm de impactul socio-politic al
tehnologiei digitale, care reduce locul sau
elimină mai mulți jucători din „lanțul de
cărți” tradițional - nu doar tipografia, ci și o
serie întreagă de profesii (corector,
proiectant, reprezentant, distribuitor...) ca să
nu mai vorbim de librării și biblioteci - vedem
o anumită ștergere a legăturii consubstanțiale
care există între sine și acest obiect vechi.

Au fost şi personalităţi politice internaţionale
are au proclamat că „ortografia nu este
necesară pentru că ne îndreptam către o
civilizație orală”. Aceste observații ciudate,
nu au fost însă nici remarcate, nici
contestate, pentru că toată lumea vedea în ea
afirmația evidentului. De fapt, multe alte voci
fuseseră deja ridicate pentru a profeți mutația
modernă „trăim la sfârșitul domniei tiparului,
scria André Malraux în 1976, între timpul
vorbirii și timpul viitor al imaginilor.

Astăzi, acest proces afectează atât producția
cărții, conținutul cât și spațiul sensibil, dacă
nu senzual, dintre carte și cititor.
Sfârșitul erei cărții

Ceea ce pare condamnat ca supraviețuirea
unui trecut care acum s-a încheiat este
cuvântul scris, textul, adică cartea. De la
apariția și dezvoltarea tehnologiei digitale,
am perceput de fapt o fisură în statutul
obiectului „carte” și al cărții ca obiect în
relația sa cu societatea.

Sociologului nord-american Marshall Mac
Luhan, a cărui lucrare fundamentală „Galaxia
Gutenberg” publicată în 1962 ne spune clar
că a existat o epocă a cărții care a început cu
presa lui Gutenberg și care tocmai s-a
încheiat astăzi. Cartea este legată de un întreg
ansamblu de comportamente, gânduri,
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media care vor aduce o revenire la
simultaneitatea trăită și la exprimarea orală,
întrucât, potrivit lui Mac Luhan, „noua
interdependență impusă de electronică
recreează lumea în imaginea unui sat
global”. De acum înainte vorbirea primează
asupra percepției vizuale care a dezvoltat în
omul tipografic calități de analiză și sinteză,
până acum rar atinse.
În cartea sa „Galaxia Gutenberg”, Mac
Luhan se străduiește să pună în lumină și să
analizeze geneza omului tipografic, pe când
în alte lucrări, și în special în „A înțelege
media”, el se străduiește să descrie geneza
omului contemporan ca un om al marilor
media, tributar electronicii și computerului.
Audiovizualul corespunde astfel unei noi
culturi non-carte și deci fundamental diferită
de cultura umanistă clasică.
atitudini mentale, diverse concepții și tocmai
acest ansamblu formează Galaxia Gutenberg
apărută în perioada Renașterii, spre sfârșitul
secolului al XV-lea, pe vremea când
tipografia a ajuns să completeze ceea ce
începuse alfabetul și scrierea; cele mai
importante două momente din istorie sunt
așadar: momentul în care omenirea a trecut,
în anumite părți ale pământului, de la
culturile oralității la primele civilizații ale
scrisului.

Este firesc să ne ȋntrebăm astăzi dacă nu
cumva societatea noastră nu a decis în cele
din urmă să pună capăt cărților, ȋn ciuda
numărului de cărți „fabricate” ? A fost ruptă
legătura seculară dintre carte și societate? În
cazul în care în trecut cartea făcea parte din
societate, nu este astăzi exclusă? Atacând
cartea, textul este pus sub un anumit regim de
dizolvare.
În această lume în care ne inundă nenumărate
imagini, seducătoare, cochete, erotice,
obscene, crude, știri, reclame, politică, orașe
scăldate de cuvintele reclamelor sclipitoare
de neon, stricate de afișe, în mijlocul acestui
val de cuvinte, melodii, imagini, semne, mai
este loc pentru carte? Mai există, în afara
puţinelor biblioteci oficiale, un colț liniștit
pentru a citi? Și cât de slabă este puterea cărții
în comparație cu atracțiile puternice ale
mass-mediei moderne!

A început atunci epoca scrierilor, care
cuprinde două perioade: prima perioadă
preliminară, cea a scrisului și manuscrisul pe
care Mac Luhan îl numește civilizație
scribală și care păstrează încă urme de
oralitate, a doua perioadă care marchează
apogeul scrisului și epoca vizuală cu
tipografia și cartea tipărită: aceasta este
Galaxia Gutenberg. Un moment crucial din
istorie este momentul prezent, cel al exploziei
tehnologice
moderne,
al
dezvoltării
electronicii, telecomunicațiilor, marilor

O epocă a ajuns, așadar, la sfârșit: cea a
timpului liber, a lecturii adunate în locuințe
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Lumea cărții este condamnată și se scufundă
încet. Absorbit în măruntaiele Leviatanului
modern,
în
mijlocul
zgomotului,
promiscuității, imaginilor ademenitoare,
omul modern a uitat valoarea cărţii.
De unde ideea că există o criză de carte?
Tocmai azi când se ȋnregistrează o rată
anuală de creștere de 20%, ȋn ceea ce priveşte
titlurile editurilor, care în plus corespunde
ritmului de creștere a cifrei de afaceri totale.
Și toate acestea legate de progresul continuu
în tehnicile de tipărire care permit producția
de masă în același timp cu o scădere
constantă a prețului cărții. Poate tocmai
pentru că astăzi cartea s-a adaptat prea bine la
lumea modernă! Schimbarea tehnologică
care a făcut ca tipografia să treacă de la presa
lui Gutenberg la presa rotativă, offset,

sau biblioteci liniștite, asta a fost demult,
ȋncepe cu a fost odată…Forfota, imaginile și
muzica pop au eliminat cartea și cititorul.
Astăzi cărţile sunt tolerate ca supraviețuiri
inofensivi ale lumii vechi, învechite, puțin
prăfuite.
Ne aflăm ȋntr-o civilizație a televiziunii, a
benzilor desenate și a onomatopeei. Se pierde
sensul de aderare a maselor la cultură,
întrucât cultura nu mai este opera unei elite,
iar publicul nu intră în sistemul complex de
referințe culturale. Lucrările clasice, vechi,
sunt în mare măsură ignorate, greșit înțelese.
Limba însăși se pierde, devine o chestiune
pentru specialişti, lucrări ȋntregi sunt cu greu
înțelese.
În lumea vastă, masele rămân în ignoranță,
iar învățământul obligatoriu este o obligație
complet teoretică care ascunde doar această
stare de lucruri: aproape 40% din populația
școlară a lumii abandonează școala înainte de
a putea să citească și să scrie, iar o bună parte
nu citesc sau mai degrabă nu citesc cărți.
În cele din urmă, explozia limbajului și
babelizarea ei duc la dispariția treptată a
discursului cultivat, inteligibil pentru toți.
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lumitipuri și fotocompoziție și care a permis
producția masivă, a dus la o reducere a
costurilor de producție foarte semnificative,
astfel încât cartea a devenit un produs de
consum comun și relativ ieftin.
Când vorbim despre devalorizarea continuă a
cărții înseamnă că astăzi nu mai reprezintă
acel lucru prețios care a fost cândva, acesl
lucru trainic și frumos, pe care-l adorăm, ȋl
contemplăm, ȋl mângâiem cu mâna și care ne
vorbește despre ceea ce se întâmplă ȋn lume.
A devenit acest obiect efemer și rapid depășit,
care are valoare doar în momentul publicării
și este uitat la scurt timp după apariţie.
Un sociolog spunea că dacă un manuscris a
meritat cândva prețul unei turme de oi, o carte
tipărită nu merită astăzi prețul unui miel:
cartea este un produs obișnuit, care se vinde
în supermarketuri între departamentul de
alimente și farmacie.

noastră modernă și complexă Pe de altă
parte, lectura formează o gândire rațională și
obiectivă. Cititul nu este doar pentru
școală, este pentru viață. În ceea ce privește
bibliotecile, acestea au o misiune istorică de
a promova alfabetizarea și învățarea.

Ca toate produsele moderne, se face
ademenitoare și încearcă să ispitească
potențialul cumpărător cu o husă sau o
jachetă sugestivă și colorată, cu un titlu
publicitar captivant. Pe de altă parte, ca
urmare a dezvoltării altor medii, cartea nu
mai este singurul și deci incontestabilul și
prestigiosul mijloc de dobândire a
cunoștințelor. Prin urmare, și-a pierdut în
același timp atât valoarea economică, cât și
prestigiul social.

Bibliotecile, învățarea și lectura pot schimba
și chiar schimbă vieți și au un rol de jucat în
determinarea viitorului societății noastre.
Deși educația este considerată un sector cheie
și o rampă de lansare pentru dezvoltarea
integrală a unei țări, toți actorii din educație
și cultură, guvernul, profesioniştii din
domeniul informaţiei documentare, massmedia, au încă mult de muncă pentru a
promova lectura, utilizarea bibliotecilor. În
vremea globalizării, cartea este aliatul tuturor
luptelor: pentru diversitatea culturală și
lingvistică, pentru accesul la cunoaștere,
pentru libertate, pentru pace. Cartea este un
partener de neprețuit în viață. Pentru că
servește dezvoltării în multe feluri, cartea
este un instrument de progres. Fiind în primul
rând o expresie a gândirii, o mărturie a ființei,

Lectura este piatra de temelie a învățării,
obiceiurile de lectură reprezintă utilizarea
lecturii ca activitate obișnuită. Este
cultivarea unei atitudini și posesia unor
abilități care fac din lectura o activitate
plăcută, regulată și constantă.
Obiceiul de a citi ar trebui considerat cel mai
important factor determinant al succesului
unui elev şi student în educație și în societatea
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cartea oferă o șansă de umanizare a lumii.
Moartea programată a cărții tradiționale în
fața tehnologiei moderne s-a pronunțat clar
încă din anii 1980: „în anul 2000, când se va
înființa o rețea de comunicații, răspândită în
toate părțile globului și capabilă să asigure
rapiditate şi acces la o parte considerabilă a
cunoștințelor indispensabile, cărțile vor
suferi soarta brontozaurilor”, spunea ȋn 1994
René Girard, antropolog, profesor emerit de
literatură comparată la Universitatea
Stanford și la Universitatea Duke din Statele
Unite. La aproape cincizeci de ani de la
această promisiune, rezistența cărții a
zădărnicit toate prognozele referitoare la
supraviețuirea și viabilitatea ei. Fără îndoială,
internetul își datorează succesul fascinației
exercitate de reţelele de socializare asupra
populațiilor, în special a tinerilor.

Și Jules Renard mărturiseşte: „când mă
gândesc la toate cărțile care mi-au rămas de
citit, sunt sigur că sunt încă fericit”. Fericirea
care vine de la lectură continuă cu Gaston
Bachelard care ne dezvăluie că „paradisul,
fără îndoială, nu este altceva decât o imensă
bibliotecă”, în timp ce Cicero, Jacques Attali
și Alain (Emile-Auguste Chartier) ne
amintesc succesiv că: „dacă ai o bibliotecă și
o grădină, ai tot ce-ți trebuie” / „a-ţi
contempla biblioteca înseamnă a visa că nu
se poate muri înainte de a fi citit toate cărțile
care o umplu” / „...fericirea de a citi este atât
de imprevizibilă încât un cititor experimentat
se surprinde pe sine”.
Iubitorului de cărți vechi şi frumoase și care
vrea să-și construiască o bibliotecă demnă de
acest nume îi place să petreacă timp
descoperind, contemplând, evaluând, luând
în mână lucrări prețioase, simțind mirosul de
hârtie, mângâind paginile, auzind micile
sunete întorcându-le… o adevărată poveste
de dragoste care îl leagă de carte. Este atât de
mult o căutare intelectuală, dar şi o plăcere
senzuală, iar asocierea carte-lectură și
evadare-emoție nu mai trebuie demonstrate „o bibliotecă este răscrucea tuturor viselor
omenirii” (Julien Green)

Dar din punct de vedere pedagogic și
didactic, lectura pe internet este deschisă
criticii în multe privințe, în special din cauza
hipertextului
și
hipermedia
care
caracterizează rețeaua; cu alte cuvinte,
tocmai în calitățile sale găsim defectele
Internetului în materie de lectură: activitatea
de lectură este calificată drept „navigare”,
adică „o pseudo-lectură”, spre deosebire de
lectura atentă și profundă pe care o exersăm
pe o carte tipărită. Pe web, cititorul scanează
rapid titlurile, atenția îi este atrasă de neoprit
de alte informații care apar simultan și care
pot fi sau nu relevante pentru el... Trecem de
la o pagină la alta, de la un paragraf la
altul. Nu mai suntem în lecturi liniare și
cumulate, ci în lecturi circulare și iterative.

Ȋn cărţi găsim cele mai frumoase cuvinte
scrise vreodată despre marile valori umane,
iubire, prietenie, speranță, tandrețe, curaj.
Cărţile ne permit să luăm cu noi în viitor, ceea
ce este mai bun din trecut. Sunt un dar
prețios, de păstrat toată viața.
Anca Cheaito

Cartea este izvor de viață și fericire. Simone
de Beauvoir ne traduce fericirea legată de
cărți și de lectură în acești termeni: „Mi-am
spus că, atâta timp cât sunt cărți, fericirea îmi
era garantată”.
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Serinella Zara
Prof. Dr. Limba şi literatura
românã Colegiul Naţional Mihai
Eminescu - Iaşi

Un professor care îndeamnă şi ajută tinerii să
„descopere literatura”. Pentru că este îngrijorător și
aproape inexplicabil ca literatura, cu toate ramurile
ei: poezie, proză, dramaturgie și chiar pagini de
eseu și critică literară, să fie considerată un
adevărat supliciu de mulți elevi și chiar studenți.
Fuziunea între scriitor și om conferă literaturii o puritate aparte iar lectura înnobilează sufletește
omul. Un profesor care a creat un spațiu în care tinerii să se simtă bine, să se simtă ei înșiși, să se
descopere și să învețe iubind ceea ce fac, dezvoltând o competență cheie, și anume comunicarea.
Limba română nu numai că se bucură de un statut privilegiat pentru că asigură achizițiile necesare
pentru celelalte discipline, ci vine și în ajutorul omului, susținându-l să-și formeze și să-și transmită
emoțiile, trăirile, sentimentele și convingerile.
Pe de altă parte, literatura română te transformă într-un receptor al imaginației și te motivează să
fii creativ cu propria existență, cu propria viață, cu propria stare de bine. Astfel, cele două
componente, limba și literatura, se transformă în factori motivaționali, deoarece îți educă mai întâi
inima, oferindu-ți bucurie pentru ceea ce faci zi de zi, pentru calitatea relațiilor și starea de bine
interioară. Da, este nevoie de literatură în școală. La toate vîrstele, la toate tipurile de școli și la
toate profilurile. Nu este vorba atît de studierea istoriei literaturii și a noțiunilor teoretice pe baza
cărora se construiesc textele literare, ci, pur și simplu, de citirea cărților de literatură, clasice și
contemporane, și nu neapărat numai a celor de pe raftul clasicilor. Motivul: marele lor potențial
formativ. Obiectul literaturii este omul, iar în centrul ei este cunoașterea lumii în care trăim.
Un profesor care ajută tinerii să viseze, să ȋi ȋnveţe cum punem la treabă plăcuta zăbavă a lecturii
și să o convertim în proiecte și inițiative. Astăzi sunt prea mulți oameni care cred că literatura nu
este importantă, sau că nu mai poate rezista la testul timpului pentru a ne oferi cunoștințe grozave.
Serinella Zara este un profesor care a ştiut să-şi facă elevii să iubească literatura şi a demonstrat
că literatura este ca o poartă către trecut și viitor, extinderea cunoștințelor și înțelegerii lumii.
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Prezentare Clubul Logos
Sunt profesor de Limba și Literatura română de 25 de ani. Predau la o școală care are o vechime
de peste 150 de ani, cu o istorie pe măsură. Pentru cei care cunosc câte ceva din istoria Iașilor,
actualul Colegiu Național ,,Mihai Eminescu” a fost odinioară celebra școală de fete ,,Oltea
Doamna”.
Mari profesori (Eminescu, unul dintre ei, chiar dacă pentru puțin timp), mari elevi (Otilia Cazimir,
de exemplu). Cu un astfel de trecut, consider că prezentul este dator să fie la înălțime. Și să continue
să creeze, nu doar să se mulțumească a privi, fie și pios, spre trecut.
E drept că lumea s-a schimbat imens, a evoluat în multe, a involuat în tot atâtea. Eu însămi am
trăit schimbările cu fiecare generație pe care am cunoscut-o. De cele mai multe ori, m-am adaptat
rapid, pentru că îmi plac provocările. Dar una este să te adaptezi, alta este să creezi.
Ca profesor, în general, ar trebui să fie în fișa postului, pe statul de plată etc. atât adaptabilitatea,
creativitatea, cât și dăruirea. Inima unui profesor trebuie să fie mare, ca să-i poată adăposti pe toți
copiii. Dar nu există aparat de măsurat această inimă. Singurele sunt faptele, care o pot arăta.
Am fost eleva școlii unde sunt profesor cam tot de aproape 25 de ani. A fost unul dintre puținele
spații de învățare care m-au primit generos, elevă fiind. De aceea, dorința mea a fost să întorc ceea
ce am primit și chiar mai mult. De aceea am fost un profesor serios și apropiat de copii. Da, copii
inteligenți, copii deschiși, copii care aveau nevoie să îi înțelegi, copii care abia așteptau să îi întrebe
cineva ce și cum gândesc. Copii care au citit prima carte pentru că eu le-am cerut. Și, da, aceiași
7

ORIENT ROMANESC

copii care au ajuns să studieze Litere, pentru că s-a declanșat în ei pasiunea pentru citit și scormonit
printre cuvinte și idei, deși erau la Științe sau Mate-Info. Deseori, am fost întrebată ce părere am
despre generația care nu citește. Este același laitmotiv și astăzi. Eu personal nu am avut astfel de
elevi, ca dominantă. În sensul că mulți au fost cuceriți de plăcerea de a citi. Adaug, însă, o nuanță.
Nu e vorba despre, bulimicul literar”, de care vorbea acum câțiva ani unul dintre filosofii moderni.
Ci despre omul care citește, apoi răsucește în mintea sa lucrurile, le întoarce pe față și pe dos. Cu
alte cuvinte, are nu doar simțire estetică, ci și critică, introspectivă, analitică.
Tot trecând din generație în generație, am simțit, la un moment dat, că pot și că vreau mai mult.
M-am gândit să creez ceva care să coaguleze profesori. După câteva luni, am renunțat, pentru că
mi-am dat seama că cei care aveau nevoie cu adevărat de mediu nou de manifestare erau tot elevii.
În acest fel am organizat în timp, la început timid, apoi mai dezvoltat, un club, nu de lectură, ci de
dezbatere, pe care tot elevii l-au numit Logos.
Și adaug un lucru important: da, generația actuală are mai puțin timp de citit. Tot ce îi înconjoară
le răpește din timpul imens de mare pe care îl aveam noi, adolescenți fiind, din timpul consistent
încă pe care îl aveau generațiile de acum 10-15 ani. Citesc, însă, indiferent de epocă, mai ales dacă
este cine să le spună ce și de ce să o facă. Adevărat, este generația actuală una extrem de analitică,
matură în gândire, îi atrage nu doar noul, dar și ce se ascunde sub el. Și tocmai pentru că existe
multe capcane în tot iureșul care ne înconjoară este cu atât mai imoprtant să li se rafineze gândirea,
să li se exerseze ascultarea, atenția, să li se dea dreptul de a pune întrebări, inclusiv incomode, și
de a obține răspunsuri. Acest lucru l-am căutat, creând Clubul Logos. Un spațiu al comunicării și
aflării a cât mai multe perspective despre om, viață, societate, credințe etc. Aici vin copii care
citesc foarte mult sau mai puțin. Eu cred că important este să vină.
Clubul Logos are vârsta și vechimea festivalului FILIT. De 9 ediții, membrii clubului (elevi și
profesorii de limba română ai C.N. ,,Mihai Eminescu”, dar și ai altor licee partenere din Iași)
întâlnesc autori români și străini, prozatori și poeți, critici literari și jurnaliști culturali de pe varii
continente ale globului, din America până în Africa, ori din diverse țări ale Europei, din Islanda
până în Rusia.
La prima ediție a Filitului e drept că încă nu existam: ,,am profitat” de anumiți invitați ai festivalulu
și am reunit pe mai toți elevii mei la o întâlnire cu Luiza Vasiliu și Marius Chivu (atunci ambii
erau redactori la ,,Dilema veche”). Îmi propusesem să vorbim despre jurnalismul cultural. A fost
șocant pentru mine să văd cât de mult le (copiilor) și îmi place, și ce efervescență intelectuală,
emoțională și spirituală se poate naște. După FILIT, l-am chemat pe Florin Lăzărescu să conversăm
despre romanul lui. El m-a îndemnat: ,,Fă ceva!”. Și astfel a apărut Clubul Logos.
Clubul Logos își propune să aducă în fața copiilor, tinerilor oameni care ies în evidență într-un
domeniu prin ceva anume, de la succes la voința de a schimba lumea (sau măcar o bucată din ea)
și invers. Dominant, Clubul Logos are invitați scriitori (e natura profesiei mele), critici sau
cronicari literari, filosofi, dar și psihologi, istorici, actori ș.a., iar întâlnirea este sub formă de dialog
de tip dezbatere. Din punctul meu de vedere, scopul este ca acest club să fie o Școală Altfel.
Inclusiv lansările de carte sunt după același tipar.
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Mai mult decât atât, în 2018 am înființat un microstudio de televiziune, un TV Logos & Logos
Kids, cu aparatura minimă necesară (lavaliere, microfoane, boxe, perete de fundal, cameră de
filmat etc.), cu realizatori de emisiuni (de 11 ani sau de 18) și o serie de emisiuni a căror înregistrare
a putut fi vizionată pe canalul nostru de YouTube: Dialogos, Tânăr full-time, Curiozități cu Vlad,
Totul despre IT, Cărți și copii. Pandemia a întrerupt fluxul emisiunilor, însă înregistrările
întâlnirilor FILIT 2021 s-au bucurat de o audiență frumoasă, pentru că le-am conceput ca
transmitere live din sală și pentru publicul online.
Pandemia ne-a dictat o nouă reinventare: blocați în școala online și în casă, am avut și lansări de
carte online, dar am creat și o suită de webinare sub titulatura DiaLogos (vreo 4,5 ediții în martie
și aprilie 2021). Ideea mea a fost să îi pun pe copii să prezinte un lucru, un om, un fenomen care
le place. Iar subiectele au acoperit o arie imensă: de la muzica rock și relația între poezie și dans
sau pasiunea pentru un instrument muzical, o carte, un autor sau un pictor, un film etc. la arta
manipulării sau sporturi extreme. Promovarea s-a făcut pe Instagram și Facebook, cu tot registrul:
teaser, afișe etc. Sper să reiau aceste proiecte pentru că i-am simțit și văzut pe copii extrem de
buni, diverși, surprinzători.
Fac precizarea esențială că, dacă în 2013 am început cu elevi doar de la clasele mele, treptat mi sau alăturat toate colegele din catedra de Limba Română a liceului (Colegiul Național ,,Mihai
Eminescu”, precum și colegi de la diverse licee din Iași (cred că suntem vreo 15,16 care colaborăm
de ani: ,,Miron Costin”, ,,Vasile Alecsandri”, ,,Colegiul Național”, ,,Garabet Ibrăileanu”, de
curând ,,Vasile Lupu”). Un profesor are aproximativ 120 de elevi pe an. Când într-o sală vin 70,
80, 100 (am avut și 230, iar vreo 80 au fost nevoiți să nu intre că nu permitea sala) nu e pentru că
vin constrânși (cum au mai crezut unii scriitori, chiar străini), ci pentru că aceia (sau doar aceia)
și-au exprimat dorința și plăcerea de a fi acolo. Uneori mai mulți, alteori mai puțini.
Generațiile s-au schimbat, dar apetitul pentru cunoașterea directă, interumană, culturală,
emoțională este același sau chiar mai mare, în special acum, în vremuri în care oamenii vor să fie
împreună, dar acest simplu și prozaic gest a ajuns un țel, uneori imposibil. Alături de toți colegii
mei punem cultura, dezbaterea, emoția vie în bancă, lângă copil. Nu se poate să nu simtă că are
coleg de bancă.
Prof. Dr. Serinella Zara
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Sânzienele
Sânzienele sau Drăgaica, aşa cum sunt numite
popular, sunt sărbătorite după vechiul
calendar pe 24 iunie. Tradiţia Sânzienelor ȋn
mitologia românească ȋşi găseşte originea
ȋntr-un vechi cult al soarelui. Această
sărbătoare se mai numeşte şi “Cap de Vară”,
pentru că acum soarele ajunge la apogeu şi
este începutul verii. Sânzienele sunt zâne
bune ȋn folclorul românesc. Zânele din
mitologia populară româneasca se ȋmpart ȋn
două mari categorii: bune şi rele. Iar
Sânzienele sunt fete frumoase ce dansează ȋn
hore, spre deosebire de Iele, zânele rele.
Numele „Sânziene” se referă la trei elemente
strâns legate între ele. „Primul se referă la
zânele câmpului, dând puteri deosebite
florilor şi buruienilor, astfel încât acestea, în
preajma sărbătorii de pe 24 iunie, devin plante de leac; al doilea este reprezentat de florile galbene
ce înfloresc în preajma zilei de 24 iunie, flori având importante atribute magice, aceste flori fiind
substitute vegetale ale zânelor cu acelaşi nume. Ultimul element vizează chiar sărbătoarea de pe
24 iunie, sărbătoare numită, mai ales în sudul României, şi „Drăgaica”.
Imaginaţia populară a închipuit Sânzienele ca pe nişte fete foarte frumoase, care trăiesc îndeobşte
prin păduri sau pe câmpii, fiind reprezentate cel mai adesea dansând. Sărbătoarea Sânzienelor ar
avea la origine un cult roman pentru zeiţa Diana, numele de Sânziana, aşa cum este cunoscută
sărbătoarea autohtonă în special în Ardeal, provenind din „Sancta Diana„ în timp ce în Muntenia
şi Oltenia se sărbătoreşte Drăgaica, după numele slav.
Ȋn obiceiurile, credinţele şi folclorul
românesc Drăgaica păstrează amintirea
Marii Zeiţe neolitice a lunii şi agriculturii,
identificată cu Diana şi Iuno ȋn Roma antică
şi cu Hera şi Artemis ȋn mitologia greacă.
După unii specialişti, sărbătoarea îşi are
originea într-un cult geto-dacic străvechi al
Soarelui,
sânzienele
fiind
adesea
reprezentate de traci înlănţuite într-o horă.
În tradiţia creştin ortodoxă, 24 iunie este ziua
naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, adus pe
10
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lume la bătrâneţe de Elisabeta, eveniment ce
pregăteşte minunea naşterii Mântuitorului
dintr-o fecioară. Sărbătoarea Sânzienelor este
considerată a fi şi momentul cel mai bun, la
mijlocul verii, pentru culegerea plantelor de
leac, dar şi de descântec. Astfel, în Noaptea de
Sânziene, femeile merg să culeagă flori şi
ierburi, care vor fi folosite contra bolilor şi
altor rele.
Ziua de Sânziene este considerată sfântă, ea trebuie să fie respectată. În această zi, sunt întâlnite
diverse obiceiuri, dar cele mai importante sunt cele dedicate dragostei.
Sărbătoarea Sânzienelor este, în tradiţia populară, un prilej de a sărbători soarele şi muncile
agricole specifice verii. În multe zone din ţară, se aprind focuri pe dealuri în noaptea luminată.
Sărbătoarea Sânzienelor mai este denumită în popor şi Amuţitul Cucului. Această pasăre cântă
doar trei luni pe an, de la echinocţiu de primăvară, până la solstiţiul de vară sau de Sânziene, pe 24
iunie. Se spune în popor că dacă cucul încetează să cânte înainte de Sânziene, înseamnă că vara va
fi secetoasă. Şi tot in această noaptea răsare constelaţia numită de vechii romani Găinuşa (Cloşca
cu Pui).

Ȋn folclorul românesc florile de sânziene sunt magice. Poartă soarele verii în ele amestecat cu
parfum suav dulce și învăluitor. Aroma florilor de sânziene aduce cu cea a teiului, este mai fină și
parcă ușor mentolată. Florile de sânziene sunt flori sălbatice, perene, care înfloresc indiferent cum
este vrema, la finele lui iunie. Se spune că în ziua de 24 iunie, toate florile de sânziene înfloresc
pentru că Ielele dansează noaptea în jurul lor. Înflorirea lor depinde în principal de lumina soarelui.
11
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Sânzienele galbene (Galium Verum) sunt răspândite în toată ţara și mai sunt cunoscute și sub
numele de Drăgaica, Floarea lui Sântion sau Închegătoare.

Fiice ale Soarelui, Sânzienele, sunt considerate ȋn tradiţiile noastre, entități de lumină și bucurie,
aducând căldura binefăcătoare a soarelui și fertilitate în tot ce e viu, dând farmec nopților de vară,
aducând noroc, sănătate, împlinire tuturor celor ce le cinstesc ziua. Noaptea Sânzienelor este una
dintre nopţile deosebite, în care se deschid cerurile și porțile dintre Lumi, poate cea mai specială
dintre toate fiindcă, în poveștile noastre se spune că, este singurul moment din an în care Luna și
Soarele își pot mângâia, pentru o clipă, chipurile. Din clipa aceea magică se nac Sânzienele.
Aura Manole
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Noaptea de Sânziene de Mircea Eliade
“Unii spun că în noaptea aceasta, exact la miezul nopţii, se deschid cerurile. Nu prea înţeleg cum
s-ar putea deschide, dar aşa se spune: că în noaptea de Sânziene se deschid cerurile. Dar probabil
că se deschid numai pentru cei care ştiu cum să le privească…
După o anumită vârstă, toți oamenii au impresia că au naufragiat, că și-au ratat viața, că au trăit o
viață idioată, absurdă – o viață care nu putea fi a lor, care nu putea fi decât viața altuia. Pentru că
avem o părere prea bună despre noi înșine și nu putem crede că dacă am fi trăit într-un adevăr viața
noastră, ea ar fi putut fi atât de idioată.
Pe Pământ omul e dator să trăiască numai viața. Moartea lui adevărată o va trăi în Cer. Dacă
încearcă să trăiască moartea pe pământ, păcătuiește și se mistuiește în deznădejde. Și atunci, nici
nu trăiește cu adevărat, nici nu moare. E ca un fel de strigoi. Destinul este acea parte din Timp în
care Istoria își imprimă voința ei asupra noastră. De aceea trebuie să-i rezistăm, să fugim de el, să
ne refugiem în Spectacol.
Dacă nimic nu e real, dacă totul e o creație gratuită și absurdă, ca într-un mare vis, un joc
iresponsabil repetându-se la infinit, existența noastră n-ar mai avea nici o semnificație și nici o
valoare. Am fi definitiv pierduți. Dar ce poate însemna o iubire? Cât poate ea dura? Nimic nu
durează în lumea asta; totul trece, totul se preface, totul moare ca să se nască din nou, altfel, în altă
parte, cu alți oameni. Toți suntem nemuritori. Dar trebuie să murim întâi.”
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ZÂNE ROMÂNEŞTI: ASPECTE, PROFILURI, IPOTEZE
Lilia HANGANU
cercetător ştiinţific dr. Institutul de Literatură şi Folclor al
Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova
Articol publicat ȋn Buletinul ştiinţific al Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie
Naturală a Moldovei Volumul 3 (16)
Rezumat
Tradiţia zânelor româneşti, văzută în ansamblul particularităţilor specifice, este analizată în
contextul celei europene, generale. Astfel autoarea subscrie la ideea lui V. Kernbach privind
fondul arhaic comun al tuturor tipurilor de zâne din mitologia generală.
În tradiţiile universale forţa, vigoarea şi sclipirea feminină aflată la zenit s-a manifestat prin
simbolul plurifuncţional al Zânei. Considerată patroană a celor trei dimensiuni, mesageră divină,
această zeiţă era imaginată ca o femeie îndrăgostită, venita din lumea de dincolo în căutarea
alesului inimii sale.
În mod tradiţional Zâna îşi pierde atributele ei supranaturale, atunci când îndrăgeşte un muritor
de rând. Ea călătorea, de regulă, sub forma unei păsări şi poseda obiecte cu rosturi divine -- un
măr, un ram sau o nuieluşă.
Imaginea arhaicei zeiţe, însoţită de lin cortegiu de zâne, a fost omologată la irlandezi cu
banshee-le, la celţi cu druide-le, germani şi scandinavi cu elfe-le. Francezii au denumit-o fee, iar
englezii, respectiv, fairy. Slavii de sud (sârbii, bulgarii) cunosc şi ei un gen de semidivinităţi
similare -- samodive, samovile, vile.
În tipologia europeană această categorie de zâne, mai mult sau mai puţin individualizate,
figurează, cu predilecţie în basmele fantastice1. Greco-romanii au asemănat zânele cu nimfele,
divinităţi ale mediului ambiant, ce aduc pe lume şi cresc eroi. Cele trei parce romane sau moire
greceşti incifrau, la rândul lor, ritmul ternar al vieţii: tinereţe, maturitate, bătrâneţe sau naştere,
viaţă, moarte2 .
Zânele universale au mai fost identificate şi cu ritmurile lunare (cele trei faze vizibile ale Lunii),
cu vegetaţia şi derularea anotimpurilor, cu arhaicele zeiţe, protectoare ale ogoarelor ca expresie a
Pământului-Mamă. Daca e să cercetăm cu atenţie unele straturi din fondul arhaic tradiţional al
românilor -- rituri, credinţe, creaţii folclorice, vom observa că imaginea plurivalentă a zânei
primordiale subzistă metaforic prin simboluri şi semnificaţii, ale căror rădăcini se pierd atât în
fondul mitic balcanic, cât şi în cel universal. Evident că nu toate analogiile cu tipurile zeiţelor
universale pot fi convingătoare, dar o comparaţie succintă la nivel structural-semantic ar fi mai
mult decât profitabilă.
Diferenţiate structural şi denumite arbitrar Zâne, Albe, Mire, Iele, aceste spirite feminine
româneşti au suscitat în permanenţă atenţia cercetătorilor.
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B. P. Haşdeu le atribuia o origine germanică, fapt care poate fi acceptat, după cum observă V.
Kernbach, doar în sensul că “...toate tipurile de zâne din mitologia generală au un fond arhaic
comun”3. L. Şăineanu le atribuia zânelor un rol prioritar în basmele româneşti şi le asemăna cu
feele din poveştile occidentale sau periile din cele orientale. În funcţie de reşedinţa lor mitologică
(arbori, ape, munţi, câmpii) li s-au atribuit şi unele conotaţii cu nimfele greco-romane: „Fecioarăarbore / Fata din dafin, / Fecioară-pasăre / Arăpusca / şi / Fecioara-peşte / Zâna Zânelor / sunt
exemple de nimfe silvane, aeriene şi acvatice”. Imaginea clasică a Ilenei Cosânzene, cunoscută în
basmele balcanice ca Frumoasa Lumii, este confundată cu protagonista basmelor albaneze,
greceşti, macedo-romane şi turceşti4.
În această ordine de idei a fost urmărită şi originea etimologica a lexemului românesc zână.
Rămâne şi azi valabilă presupunerea lui D. Cantemir, că sintagma data ar incifra la origini numele
zeiţei daco-romane Diana (Dziana), devenită Sânziana (Sancta Diana), personaj feminin cu valoare
de arhetip m mitologia românească: “Zâna, cuvânt pe care l-ai putea bănui că provine din numele
Dianei. Totuşi rareori ei o numesc la singular, ci de cele mai multe ori folosesc pluralul Zânele şi
spun că sunt nişte fete foarte frumoase şi revărsând farmecul lor asupra altora”5.
M. Eliade a preluat definiţia cantemireană, demonstrând fară echivoc: „Diana Sancta din
Sarmisegetusa a devenit Sânziana (Sancta Diana), figură centrală a folclorului românesc”. În
viziunea lui această prelungire. religioasă şi lingvistică s-ar fi produs pe teritoriile daco-romane
într-un mediu rural silvestric sau câmpenesc6.
Este bine cunoscut marele prestigiu cultural al acestei zeiţe în Dacia Romană, invocată de femei
în calitate de patroană a renaşterii anuale, a vegetaţiei, a luminii (Diana Lucina), a albinelor (Diana
Mellifica)7. Paralel, în ţinuturile carpato-danubiene Diana era omologată şi cu zeiţa traco-frigiană
Bendis sau cu greaca Artemis, fapt consemnat încă de V. Pârvan8.
Triada feminină Diana-Artemis-Bendis cumula şi numeroase atribute ale Zeiţei-Mame, în
calitate de patroane ale animalelor şi a vânătorii. Vestigiile culturale demonstrează şi asemănările
lor cu Luna, simbol al luminii nocturne. M. Eliade nu exclude nici faptul, că “... sub numele roman
al Dianei s-ar ascunde sincretizată sau nu, o zeiţă aborigenă”9.
V. Kembach observă, pe bună dreptate, că în folclorul românesc replica Dianei romane
cumulează simbolic două zâne diferenţiate atributiv: Ileana Cosânzeana, semidivinitate cu atribute
htonice, personifică întreaga lume vegetală, ea fiind şi o prelungire a zeiţei romane FIora.
Iana Sânziana, reluare a cultului Lunii, devine “... o zeiţă astrală, o Selene a românilor, care
supraveghează pământul din perspectivă cosmică’’10.
Trăsătura distinctivă a tipurilor de zâne, divinităţi sau semidivinităţi europene şi asiatice se
reduce la statutul lor de fiinţe nemuritoare, femei pururea tinere şi fermecătoare, ce posedă forţe
magice şi săvârşesc acţiuni benefice.
Poporul român concepe Zânele bune ca fiind zvelte, frumoase, vaporoase, benefice omului şi
eroilor epici din basme. În nopţile cu lună cântă şi încing hore în văzduh. Printre numeroasele
personificări naturale concrete figurează Zâna Munţilor, Zâna de piatră, la picioarele căreia curge
un izvor, Zâna Codrilor, Zâna Zorilor, Zâna Apelor. Şirul zânelor florale este la fel de variat: Zâna
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Florilor, Magdalina, Chira, Chiralina, Mândra, Muşlina, Rujuleana, Rozuna-Doamna-Fîorilor,
Zâna-Rujalina, Mărgărita-Inălbita.
Onomastica folclorică românească înregistrează şi unele nume individualizate: Alba-Frumoasa,
Roua-cea-Frumoasă, Aripa-Frumoasă, Inia-Dinia11 Regina Zânelor e considerată Zâna Bună
(Crăiasa Zânelor), al cărui generic, în opinia lui V. Kernbach, descinde din zeiţa romană Bona
Dea, “... o divinitate oraculară castă, ocrotitoare a femeilor”12.
Prototipul frumuseţii feminine între zânele htonice e considerată Ileana Cosânzeana, fecioară
“.. .cu ochii din soare, cu timpul din mare şi cu hainele din flori”. Element de simbolice dominante
- soarele, marea, florile (alias: pământul) o încadrează în alaiul arhaicelor zeiţe, ca patroane ale
celor trei dimensiuni cosmice: cerul, apele şi pământul.
După unele versiuni populare este fiica monstrului Ciută-Nevăzută. Veşmintele ei, de o aleasă
eleganţă, sunt, ‘’cusute numai din florişi fire de mătase cea mai scumpă din lume”. Poartă ‘’la
gâtul său alb ca faţa crinului o salba cu bănuţi turnaţi numai din rubin şi smarand, iar pe fruntea sa
însemnată anină o cunună de florile cele mai tinere şi mai mândre”13. Pe unde păşeşte această zână
feerica, florile i se aştern covor în calc, păsările îi cântă pe umeri, iar balaurii se îmblânzesc şi se
supun sub privirea ei blândă.
Un alt model de frumuseţe feminină este legat indisolubil de cultul arborilor. Zâna arborelui
(basmul “Fata din dafin” col. I. C. Fundescu) prezintă o personificare a inocenţei, a sufletului
neprihănit şi tinereţii ardente: “ ...fată curată, / De soare nevăzută / De vânt nebătută, / De ploaie
neudată., / De voinic nesărutată”.
Spre deosebire de hamadryadele greceşti, care mureau odată cu tăierea arborilor, tipul zânei
copacului din basm de româneşti îşi continuă existenta ca soţie a eroului epic. Unele reminiscenţe
ale mitului originar pot fi detectate şi în cazul dat. După cum observă L. Şăineanu, “...arborele
subzistă câtă vreme fata rămâne curată şi piere odată cu pierderea fecioriei sale”14.
Prelungire discretă a unei arhaice forme de dendrolatrie, imaginea Zânei arbore sugerează şi
unele analogii cu arborele individual ca simbol al verticalităţii, centru, axă a lumii ori scară la cer
ca drum ascensional.
Folclorul românesc cunoaşte şi un tip feminin de frumuseţe selenară, conjugată metaforic cu
simbolul- arhetip al Ianei Sânziana, denumită şi Ileana. Cunoscută în tradiţia populară şi în calitate
de Sora Soarelui, zâna figureazâ în baladele de circulaţie universală Soarele şi Luna, devenind
iubita Sfântului Soare, fratele ei, de care fuge spre a evita o căsătorie incestuoasă15. După textul
inserat în colecţia lui G. Dem. Teodorescu, Ileana Simzeana este mezina dintre 9 surori, care ţeseau
şi nchindiseau ‘’...în prunduţ de mare’’: “...şi ea se numea / IIeana Simzeana, / Doamna florilor şi
a garoafelor, / Sora Soarelui, / spuma laptelui”16.
Identificată metaforic cu simbolul lunii pline, imaginea Ilenei Simziene va prelua în cultura
tradiţională românească şi funcţiile fundamentale ale astrului nocturn ca principiu feminin.
Asociată divinităţilor lunare ea va patrona vegetaţia, naşterile, morţile, fertilitatea, renovarea
naturii şi primenirea timpului.
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Un fragment din colecţia lui Gr. Tocilescu o descrie pe zeiţa lunară în postură de ţesătoare. Ea
se află într-o “...Argea de marmură, / Cu uşa la vale / Cu ferestre-n soare, / Cu suluri d-argint. /
Scripeţi de argint. / Pânza-i de mătasă, / Lui soare cămaşe. / Ţese-nchindiseşte / Ileana Zimziana
/.Ţese - nchindiseşte / Şi găităneşte”17.
Alteori, procesul metaforic al ţesutului ritual prenupţial este şi mai nuanţat: “ Pe raze de soare,
/ Pe scursuri de mare, / Ţese / lana, ţese / Războiaş de fir, / Suluri de oţel / Cu spată de sânnă, /
Face pânza bună.. / Soare că venia, / D-aş-te ziua-i da: / - Aş te ziua, lano, / lano Sânziano’ / Ţese
lana, dichiseşte / Şi de nuntă se găteşte. / Ţese / lana, ţese / In şi cu mătase, / Lui Soare cămaşe /
Fir / Cu ibrişin, / Lui Soare zăbun ... “18.
În aceste forme de debut ale baladei româneşti imaginea Ilenei Simziene ca “ţesătoare de pânză”
se conjugă alegoric cu simbolismul cosmogonic al creaţiei, renovării naturii, cât şi cu unele
implicaţii directe ce ţin de riturile maritale- fecioara coase cămaşă mirelui m vederea unei posibile
casătorii. Or, din cele mai vechi timpuri luna este considerată şi “prima ţesătoare”, care urzeşte
renovarea timpului calendaric. lar rădăcina “me - “(mensis) din limbile indoeuropene este
echivalentă cu verbul “a măsura”. Arta ţeserii pânzei în societăţile arhaice şi tradiţionale ca factor
indispensabil în ceremoniile de iniţiere, erau bazate, după cum observă Iv. Evseev, şi pe analogia
cu naşterea, procreaţia, zămislirea formelor noi de viaţă”19.
Spre a evita căsătoria încestuoasă Ileana Simzeana îl supune pe Soare la un şir de probe
voiniceşti. Ea îi cere condiţii aparent irealizabile: construirea unui “...pod pe Marea Neagra, / De
fier / Şi oţel, / Iar la cap de pod, / Cam de-o mănăstire, / Chip de pomenire, / Chip de cununie, /
Să-mi placă şi mie, / C-o scară de fier / Pânla naltul cer”20.
După o legendă, consemnată de E.N. Voronca, Dumnezeu îi sugerează Lunii: “Zi-i să-ţi facă o
rochie, ca cerul cu stelele ..., (sau) ... cum e cerul cu soarele şi cu luna, şi atunci te-i duce”21.
În finalul baladelor româneşti consecinţele cosmice ale incestului celor doi aştri sunt anihilate,
gratie intervenţiei lui Dumnezeu, care îşi manifestă puterea sa nemulţumită.
Potrivit versiunii din colecţia V. Alecsandri în timpul nunţii “Candelele se stingea, / Clopotele
se dogea, / Sfinţii faţa-şi ascundea, / Preoţii-n genunchi cădea, / Iar mireasa, vai de ea! / Frig de
moarte-o cuprindea / Căci o mână se-ntindea / Şi pe sus o ridica / Şi-n mare mi-o ridica! / Valurile
bulbucea, / Iar ea-n valuri cum trecea, / Mreană de aur se făcea. [...] Iară Dumnezeu cel sfânt [...]
Mâna-n valuri că băga, / Mreana-n mână-o apuca / Şi-n ceruri o arunca / Şi-n lună plină-o
schimba”.
După alte versiuni (col. G. D. Teodorescu), în timp ce treceau peste podul zidit de Soare, Ileana
Simzeana s-a aruncat în mare. Dumnezeu a prefăcut-o într-o “mreană de mare / cu solz de zare”,
iar sfinţi au ridicat-o la cer, unde strămoşii Adam şi Eva “...Nume că-i dădea, / Luna mi-o
chema’’22.
Impresionant prin rezonanţele cosmice şi profunziunea psihologică, mitul românesc se remarcă
şi prin coloratura specifică, care a păstrat peste veacuri şi imaginea zânei selenare. Ea coboară în
lumea terestră “... fie pe ruta ei cerească, fie din recluziunea monastică a Mănăstirii Albe din Insula
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Şerpilor, unde mitul grecesc, oricum, plasase un templu apollinic, şi să nu uităm, că zeul Apollon,
în ipostaza Phoibos / Phoebus, era un zeu solar”, - notează V. Kernbach23.
Conotaţiile simbolice, atribuite Ilenei Simziene în baladele româneşti, se înscriu printre cele
mai originale accente şi orizonturi creative din cultura populară tradiţională. Ele demonstrează cu
prisosinţă că mitul arhaic al Selenei s-a cristalizat în memoria românilor în sinteze dintre cele mai
spectaculoase.
Înscrisă în contextul universal al mitului astral referitor la incestul dintre frate şi soră, balada
românească se dovedeşte a fi, în egală măsură, receptivă şi la problematica eternă a omului de
pretutindeni. “Recitiţi de exemplul legenda poetizată Soarele şi Luna din colecţia lui [G. Dem.]
Teodorescu, - îndemna odinioară L. Blaga într-un discurs academic, dedicat satului românesc, - şi
veţi găsi viziuni prin nimic inferioare celor mai admirate din marile poeme ale omenirii de la
Divina Comedie până la Faust”24.
Tradiţia românească atestă şi o categorie de zâne, circumscrise simbolismului solar. În basme
Zâna Zorilor îngrijeşte de caii înhămaţi la carul Soarelui.
După o legendă atestată în Muntenia Zâna Zorilor coboară din înaltul cerului la ruga copiilor
rătăciţi în pădure şi-i ridică ulterior în sus peste munţi, câmpii, sate şi oraşe, ducându-i până la
palatul ei de cristal cu douăsprezece turnuri de aur. Textul popular consemnează şi un portret-robot
al zânei: “...o femeie nespus de frumoasă, îmbrăcată cu o haină luminoasă, iar în picioare purta
pantofi ţesuţi din fir de aur, cu câte o stea pe vârful fiecăruia”. Podoaba capilară e întregită de o
alură solara: “ Parul său auriu, asemănător cu razele de soare, se revarsă în valuri bogate pe spate
şi peste umeri”. Când mergea prin pădure, “...copacii îşi plecau crengile până la pământ, ca şi cum
i s-ar fi închinat”25.
În viziunea lui V. Kernbach modelul originar, de la care s-ar fi inspirat şi I. Slavici în calitate
de scriitor şi culegător de folclor, îl constituie Aurora romană. Deşi această zeiţă nu s-ar fi bucurat
de un cult aparte în Dacia Romană, românii iau înveşnicit memoria printr-un simbolism masculin
al zorilor-renumitul Zorilă din basme.
Tot ce ţine de statutul divin al zânelor universale e impregnat de sacru. Este accentuată nu
numai frumuseţea ieşită din comun sau calităţile lor miraculoase. Profunde semnificaţii arhaice
comportă şi însemnele lor regale - vestimentaţia rituală (cămaşa, rochia, ia) sau podoabele de cult
(cununa, brâul, inelul, aripile).
Fără a intra în amănunte în legătură cu traducerea unor atari simboluri cu ample rădăcini în
preistorie, vom reţine, doar, că aceste insemne ale regalităţii poartă amprenta unor străvechi
toposuri mitico-religioase. Investite cu valenţe divinatorii, şirul atributelor magice ale Zânelor
universale (cununa, aripile, brâul, inelul, năframa, salba, furca, etc.) vor fi preluate şi valorificate
în creaţii epice sau rituri populare în calitate de simboluri magice. In basmele universale sunt bine
cunoscute numeroase subiecte erotice, la care sunt supuşi eroii civilizatori pentru a obţine anumite
piese din vestimentaţia zânelor.
Simbol al ocrotirii nemijlocite, cămaşa (ia, rochia, mantia) zânelor încifrează ample semnificaţii
ritualice. De regulă, cămăşile lor transparente sunt de culoare albă, fapt ce le conferă un statut
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sacerdotal sau lunar. Românii din Macedonia le descriau pe Zânele Albe ca “...femei frumoase cu
părul de aur, cu ochii mari, îmbrăcate în haine albe “, - afirmă T. Pamfile în consemnările sale26.
Semnificaţiile magice ale vestimentaţiei zânelor sunt sugerate şi de calitatea superioară a pânzei
din care este ţesută. În basme ele poartă haine miraculoase din in fin, borangic sau mătase de preţ,
brodate cu fire de argint, aur sau diamant. După unele credinţe româneşti şi Ielele, imaginate ca
fiinţe acorporale sau năluci imateriale, poartă veşminte vaporoase şi transparente de mătase sau de
in, prin care li se întrezăresc sânii27.
Rămân impresionante şi ornamentele simbolice, imprimate pe cămaşa zânelor. Printre cele mai
răspândite elemente de decor din basmele româneşti cu florile, munţii cu văile, cerul cu stelele “
(povestea Făt-Frumos cu parul de aur, de P. Ispirescu).
Într-o notă pe marginea baladei “Soarele şi Luna” V. Alecsandri creiona prin imagini plastice
şi cele trei rânduri de haine ale Ilenei Cosânzene, care, în viziunea poetului, faceau parte din
“averile ei nesfârşite”: “...una ca ceriul cu luna şi cu stelele; una ca câmpul cu florile şi una ca
marea cu spumele aurite de razele soarelui”.
R.Vulcănescu explica aceste simboluri mitice, atribuindu-i zânei româneşti rosturi sacre
tridimensionale: în sensul dat Ileana Cosânzeana devine o zână selenară, o zână a florei medicinale
şi o zâna marină28.
Motivul universal al veşmintelor cu astre, atribuit atât zeităţilor feminine cât şi celor masculine
(AT 850), va fi trecut în epica româneasca în diverse formule simbolice. În basme eroul central
poate deveni soţul fetei de împărat doar în cazul, când îi va ghici insemnele astrale. Ov. Bârlea a
selectat la acest capitol un şir de exemple, pe care le vom cita în continuare.
Un păstor surprinde fecioara scăldându-se într-un râu şi îi recunoaşte împăratului că “...fata
măriilor voastre are soarele în piept, luna în spate şi doi luceferi în cei doi umeri”.
Uneori fata e ademenită de porcarul împăratului să-şi ridice rochia până la genunchi, până la
brâu, până la gât. Astfel el vede că ea poartă soarele pe piept şi luna cu stelele pe spate.
Într-un context similar, semnele neobişnuite ale fetei sunt recunoscute de un peşte miraculos.
Paralel cu însemnele clasice (soarele pe piept, luna în spate, stele în ochi) fecioara e marcată şi de
un simbol agrar, dat fiind că ea poartă “spicele de grâu pe coaste”29.
Tot în basme cămaşa zânelor comportă şi rosturi magico-apotropaice. Un tânăr, metamorfozat
cerb de către zâne, redevine om după ce trece prin cămaşa ielelor, abandonată pe malul lacului de
la Muntele de Marmură. Alteori Zâna Şerpoaică (AT 400) îl răsplăteşte pe junele, care a ajutat-o
să scape de blestemul părinţilor, cu o cămaşă, pe care, dacă o va îmbrăca, “...nu s-a prinde nici un
rău, nici o boală de tine”30.
Majoritatea izvoarelor folclorice româneşti descriu zeităţile feminine drept purtătoare de cununi
vegetale ori diademe cu pietre minerale (diamante, smaragd) sau metale rare (argint, aur).
Din cele mai vechi tradiţii cununa rituală implică ample simboluri miticoreligioase. Ba
“marchează caracterul unei împliniri”, “separă terestrul de ceresc, umanul de divin”, este “o
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făgăduire de viaţă nemuritoare, precum cea a zeilor”. Dat fiind, că orice cunună semnifică şi
strălucirea coroanei solare, ea va simboliza şi “o demnitate, o putere, o domnie, accesul la un rang
şi la nişte forţe superioare”31.
Dacă e să extindem simbolistica cununii în tradiţia populară românească vom vedea, că acest
simbol se bucură de o popularitate largă. Cununa figurează in procesiunile secerişului, în multiple
sărbători de peste an, în practicile gospodăreşti, în datini rurale. În contextul sărbătorii populare a
Sânzienelor - festivitate florală şi câmpenească a zânelor benefice, cununa zânelor implica şi unele
conotaţii maritale. Atunci fetele culeg flori de pe dealuri sau de la munte, împletesc din ele cununi
şi, revenind în sat, le aruncă pe casă, ca să vadă dacă se vor mărita până la finele anului. Ca simbol
marital cununa fecioarei obţine toposuri regale şi în ceremonialul nupţial prin protocolul oficial al
cununiei.
“Acordarea acestei embleme, - scrie Ion Itu, - presupune dobândirea unui simbol suprem al
împlinirii, deoarece cununa este o figură a suveranităţii, a gloriei, care consacră şi preamăreşte,
traduce numele în renume şi dă faimă nestinsă purtătorului său”32.
Natura divină şi rostul mitic al zânelor este condiţionată şi de simbolul brâului, purtat peste
veşmintele vaporoase ca semn al protecţiei, castităţii şi fecundităţii. La bulgari se crede că
samodivele sunt încinse cu un brâu în formă de curcubeu, în care se îmbina armonios cele şapte
culori astrale.
În tradiţiile arhaice simbolica divină a brâului (cingătorii, centurii) devine emblemă în
ceremoniile masculine de consacrare cu ample virtuţi de renaştere spirituală. Ca piesă vestimentară
brâul este asemănat cu “cercul”, cu “şarpele încolăcit”, cu “brazda şi funia”, semnificând
“fidelitatea, forţa, curajul, prestigiul” şi “pregătirea pentru îndeplinirea unei înalte misiuni”33.
În legătură cu acest simbol Ion Itu aminteşte şi de mitul reginei amazoanelor - temerara
Hippolyte, ce purta în jurul brâului o centură de aur şi care şi-a pierdut forţa divină, atunci când
Heracle i-a luat-o. Un detaliu vestimentar cu o definiţie sacrală îl constituie şi brâul de lână al
Măicuţei Bătrâne din baladele româneşti cu acelaşi nume. Rosturi similare îl are şi brâul de lână
al miresei, pe care mirele urmează să-l dezlege în ritul nupţial34.
Posibile corelări cu mitul despre Hippolyte pot fi sesizate şi în basmele româneşti, unde
viitoarele soţii ale lui Făt-Frumos sunt purtătoare de cingătoare şi nasc prunci doar în cazul când
eroul le eliberează de centură.
T. Pamfile atesta unele practici rurale româneşti legate de simbolica brâului ca element lunar.
În nopţile cu lună plină fetele se întreceau în farmece de ursită. Ele ieşeau din casă, se dezlegau de
brâu, î1 aruncau în sus spre lună, apoi băteau cu el streşina casei, invocând: “Lună, lună, / Doamnă
bună, / bun cal ai / şi frâu n-ai. / Să te duci la ursita me, / să te duci să mi-1 aduci...”35.
Ȋn basmele româneşti Sf. Duminică este deţinătoarea unui brâu cu virtuţi magice. Ea îl dăruieşte
voinicului ca să treacă peste el apa “ca pe uscat”36.
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Ca simbol al eternităţii, legăturii şi fidelităţii, a cunoaşterii şi înţelepciunii37 figurează şi inelul
zeităţilor feminine universale. Fie de aur, argint, fie incrustat cu pietre preţioase sau gravat cu
anumite semne, inelul zânelor comportă acelaşi statut al regalităţii, gloriei şi nobleţei.
Potrivit basmelor româneşti Zâna posedă un inel miraculos, pe care e scris: “Ileana Cosânziana,
din cosită flori îi cântă, nouă împăraţi ascultă”. Ea îl lasă tânărului împărat, adormit pe malul
lacului, ca să o caute. Trezindu-se din somn, voinicul “... sărută inelul şi se jură că nu se va odihni
până nu va da de stăpâna frumosului inel’’.
Investit cu rosturi magice, inelul zânelor are forte nelimitate. În probele peţirii Mărgărita
Înâlbita, zâna din piatră, zideşte cu ajutorul inelului fermecat-pod de aramă, biserici de ceară sau
îl aduce pe Dumnezeu la masă38.
Legate de simbolismul zborului, al elevaţiei şi transcendenţei realului sunt şi aripile pe care le
poartă zeiţele feminine. Afiliate nemijlocit cu implicaţiile filozofice ale spaţiului aerian, prezenţa
aripilor le conferă acestor zeităţi un statut de ordin spiritual. Samovilele bulgăreşti au aripi
subsuori, cu ajutorul cărora se mişcă cu uşurinţă prin aer, iar zborul lor e aidoma unei brize de
vânt.
Fiinţe zburătoare sunt şi Zânele (Ielele) româneşti. Tehnica zborului magic, atribuit zânelor
universale, constituie un fenomen atestat şi în şamanismele şi magiile arhaice. M. Eliade nota, că
în India noţiunile de “... a se înalţă în văzduh, a zbura precum păsările, a străbate într-o clipă
distanţe uriaşe, a dispare” erau considerate tehnici magice, pe care budismul şi hinduismul le
conferea arhaţilor şi magicienilor39.
Ȋn circuitul dat pot fi subscrise şi Dakini-le, zânele sau vrăjitoarele din şcolile tantrice hinduse,
cunoscute în Mongolia drept “...cele care merg prin văzduh”, iar în Tibet, respectiv, “...cele care
se înalţă la cer”.
Atât simbolica “zborului magic”, cât şi prezenţa unor arhaice corelări cu mitul zeiţelor înaripate
(greco-romanele Nike, Victoria), le conferă Zânelor, inclusiv celor româneşti, prerogative ce ţin
de elevaţia divină, de eliberare şi victorie a spiritului. Or, sintagma hindusă “... Cel care înţelege
are aripi”40 rămâne valabilă şi în contextul dat.
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Cămaşa românească
istorie, evoluţie, tradiţie şi suflet
Autor: Rusu Antonina, membru al Academiei
Artelor Tradiţionale din România, cercetător
ştiinţific I.Ş.E Chişinău, meşter popular
Cămaşa tradiţională românească coboară din timpuri
străvechi, din istorie şi este o piesă definitorie a portului
tradiţional românesc pe care l-am moştenit de la strămoşii
noştri daci.
Cămaşa naţională este un veşmânt sacru care a ajuns până la noi prin grija bunicilor şi srăbunicilor
noastre. Când o îmbrăcăm, ne simţim mai aproape de rădăcinile noastre, de valorile noastre
naţionale. Cămăşile naţionale atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi se confecţionează din pânză
naturală de bumbac, in, cânepă sau borangic.
La prima vedere cămaşa pare simplă, dar pe măsură ce o cercetăm, descoperim că este bogată şi
complexă, De facto este un izvor nesecat al artei noastre populare, dar şi cu anevoie de
confecţionat. Cămaşa naţională, după mine, este asemenea unei cărţi, care te ademeneşte să o
citeşti. Dar ca s-o înţelegi, trebue să-i cunoşti limbajul, iar cămăşii să-i înţelegi sufletul, să-i
descifrezi motivele populare şi simbolurile cusute pe firele de pânză a detaliilor ei.
Cămaşa naţională are suflet pentru că este un veşmânt viu confecţionat din pânză naturală. Pânza
şi firele de pânză sunt vii, de ce? Să vedem cum se obţine pănza de casă?
Mai ȋntăi pânza este iarbă, adică cânipă, sau in, bumbac, sau frunze de dud. Când ajung la
maturitate aceste plante, oamenii le adună şi le supun transformării prin anumite procedee de
preluctate. După metamarfozâ se transformă în fibre, adică ce rămăne din plante după ce se trec.
Atunci când cănepa şi inul cresc destul de mari,
sunt smulse şi legate în fuioare, sunt puse la topit
în pârâu sub greutăţi de lespezi de pământ. După
câteva zile, fuioarele din plante verzi se
decolorează, se albesc după ce li s-au topit
frunzele şi toată verdeaţa lor.
Acestea sunt scoase, din apă, bine spălate şi puse
la uscat. Din plante rămăne beţişorul învelit în
fibre. Acestea la rândul lor sunt meliţate,
sfărâmate pân se fac beţişoarele puzderie şi se
scutură, iar fibrele rămăn curate şi elastice.
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Apoi aceste fibre obţinute după prima etapă, la rândul lor, sunt date prin ragilă să devină mai
subţiri. În următoarea etapă fuioarele de fibre sunt pieptănete până se obţin fibre fine, subţiri şi
mătăsoase, numite tort. La pieptănat se foloseşte pieptene special, făcut din păr de porc. Apoi din
aceste fibre subţiri şi elastice se toarce firul subţire şi lung, fiind depănat pe mosoare. Acest fir tors
obţinut prin truda şi grija omului este rezultatul muncii lor. Din plantele cultivate şi prelucrate
rezultă firele plantei ce o transced pentru o nouă viaţă, din care se urzeşte şi se ţese pănza de tort,
adică de cânepă numită la fel tort, sau dacă e vorba de in este pânză de in.
Bumbacul creşte în plantaţii, când este copt, rodul lui se află în vârful plantei, şi sunt fibre moi de
bumbac. Fibrele de bumbac sunt adunate direct de pe plante, apoi curăţate şi prelucrate, selectate
şi după aceasta sunt toarse ȋn fire de diverse calităţi şi depănate în bobine. Firul de bumbac tors
transcede planta crescută în plantaţii cultivate şi îngrijite de oameni, iar rodul plantaţiei, adică ce
a rămas de valore de la fiecare se adună pentru a avea o altă viaţă.
Cum ajung frunzele de dud fire? Acestea sunt hrana viermelor de mătase. Viermele, după ce creşte
mare şi ajunge la maturitate îşi face un învelişi dintr-un fir produs de el formînd o gogoaşă, în care
se închide şi stă acolo aşa un timp, unde se metamorfează ca, după o anumită perioadă să se prefacă
în fluture. Aceste gogoaşe sunt firele care transced frunzele dudului, fiindcă au fost înghiţite în
stomacul viermelor de mătase. Având aceste fibre naturale de borangic, aceste se torc şi apoi se
ţese pânză de borangic fină din care se croiesc detalii şi se cos cămăşi.
De aici se vede clar că pânza naturală este un simbol sacru, cu care ne îmbrăcăm nu doar trupul
dar şi sufletul. Pănza de casă ne însoţeşte pe tot parcursul vieţii şi este prezentă în momentele
cruciale din viaţa omului, la naştere, căsătorie şi la moarte. Dealtfel şi cămaşa ne este primul şi cel
mai apropiat veşmănt.
Referitor la materialele utilizate în confecţionarea cămăşilor romăneşti, la pânza naturală, după N.
Dunăre1 există atestări relevante în unele publicaţii arheologice, istorice şi etnografice privind
pătrunderea culturii şi artei bizantine pe teritoriul fostei Dacii, ca pe tot cuprinsul Peninsulei
Balcanice
Concomitent, utilizarea borangicului pe teritoriul locuit de romăni este atestată arhiologic încă din
secolele X-XIII. Din prima jumătate a secolului al XIV-lea se cunosc confirmări documentare, în
baza cărora populaţia romînească din preajma Dunării îşi achită obligaţiile feudale şi prin fire de
borangic, iar cu două secole mai tîrziu vămuirea unor asemenea produse la trecătorile noastre
carpatice. Iar la secolul al XVIII-lea, D. Cantemir, V. A. Ureche, N. Iorga etc. consemnează
ţesături subţiri şi margini de borangic, dăruite în cadrul nunţilor sau pregătite pentru confecţionarea
unor piese fine de port. Într-adevăr cultura creşterii viermelor de mătase a pătruns temeinic în sate
numai pe la mijlocul secolului al XVIII-lea. Cât priveşte bumbacul, aceasta a fost întrodus mai
întâi în Dobrogea. Iar în celelalte ţări româneşti până în secolul nostru bumbacul era importat, iar
mai tîrziu s-a cultivat bumbac în majoritatea zonelor etnografice.
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De-a lungul secolelor, pentru confecţionarea
pieselor de port popular s-au întrebuinţat nu
numai materiale produse în cuprinsul
spaţiului românesc, dar şi provenite din
import.
După N. Dunăre, acestea din urmă au fost
prelucrate în timp în atelierele meşterilor
specializaţi din oraşe, mai tîrziu fiind lucrate
şi în manufacturi. Tot astfel, materialele
locale au fost pregătite atât în cuprinsul
gospădăriei, cât şi în atelierele mănăstirilor1.
Pentru a obţine o lucrare calitativă şi autentică
în planul calităţii şi esteticii tradiţionale avem
nevoie nu doar de abilităţi practice dar şi de
cunoştinte şi experienţă.
Cămaşa naţională este de două tipuri, vom
analiza croiul tipului de camaşă si modul de
executare a tehnicilor de cusut pe fire
numărate, dar şi armonizarea culorilor,
ponderea şi modul de amplasare a compoziţiei decorative pe mâinici, pe piept, pe toate detaliile
cămaşei naţionale. Ornamentele cromatice cusute pe fundalul alb al pânzei a cămăşii tradiţionale,
sunt încărcate de sentimente şi emotii, transmit mesaje, concepte de viaţă şi informaţii preţioase.
Cămaşa naţională poartă în sine o taină şi este o operă a creaţiei populare. Cu pasiune, cu dragoste
pentru cămaşa naţională şi mare dorinţă de a o confecţiona de a o simţi cu sufletul şi cu pipăitul
când o coasem, nimic nu ne va opri pentru a realize visul.
Începem cu pregătirea materialelor şi ustensilelor necesare: pănză pentru croit detaliile cămaşei,
fire colorate de cusut de culorile ce le vom folosi pentru realizarea cusăturilor compoziţiei
ornamentale; ace, foarfece mari şi mici, gherghef pentru fixat pânza, lentă de măsurat, cutie sau
pungă unde să păstrăm cu acurateţe toate cele necesare.
Etapa conceperii şi selectării materialelor şi ustensilelor necesare este deosebit de importantă.
Începutul trebuie bine gândit, de aceasta depinde tot parcursul creaţiei şi rezultatul final.
În trecut cămăşile se confecţionau preponderent din pânză de casă, din pănză de in sau cânepă, mai
apoi şi din bumbac, şi borangic, împodobite cu motive şi ornamente naţionale cusute cu fire
colorate de mâtase, arnici sau lânică.
Cerinţa faţă de pânza din care se confecţionează cămăşile, este ca să fie ţesută în două iţe, firele în
urzeală să fie de aceeaşi grosime şi densitate cu cele din bătătură şi să fie uşor vizibile, ceea ce
permite executarea cusăturilor pe fire numărate.
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Cămaşa românească este atestată pe numeroase monumente ale Antichităţii, între care cele de la
Adamclisi şi pe Columna lui Trăian de la Roma. Vechi mărturii despre existenţa acestei piese în
vestimentaţia feminină sunt figurinele din lut (vestigii arheologice datând din epoca bronzului).
După V. Vasilescu3 numărul mare de dovezi dă temei convingerilor că în neoliticul carpatodunărean s-a creat un complex vestimentar de interior, specific manifestărilor spirituale de atunci.
Din pânza sacră ţesută în templu după anumite canoane, s-au creat veşminte necesare femeilor
care conduceau ceremonialul specific credinţelor societăţii matriliniale.
Cămaşa parte componentă a portului popular românesc este una din piesele definitorii ale
costumului naşional. Din punct de vedere morfologic după etnografa cercetâtoare Emilia Pavel
cămăşile se împart în două tipuri: camaşa cu măneca din umăr şi camaşa încreţită la gât. De
menţionat că ambele tipuri de cămăşi sunt de origine dacică. Cămăşile populare de ambele tipuri
sunt lungi până la glezne. Cămaşa din timpuri mai vechi are poalele cusute de stan, spre deosebire
de cămeşele mai noi care au poalele separate de stan. Pe parcurs aceste două tipuri de cămăşi au
evoluat şi au variante cu unele modificări2.
Structura cămăşii încreţite la gât, determinată de elementele din care se compune cămaşa este mult
mai complicată faţa de cămaşa dreaptă (cu mâineca din umăr). În primul rând amploarea foilor
încreţite indică o lărgime mai mare.
Cămaşa încreţită la gât are un aspect mai
bogate cu broderii pe mâinici, pe piept. Însăşi
amploarea sa – ca volum - adunată în creţuri,
care se strâng în jurul gâtului, implică o
viziune tehnică mai anevoioasă, deşi structura
acestei cămăşi este cât se poate de simplă:
patru foi de pînză drepte: două pentru stani
(faţă şi spate) şi alte două foi pentru mâinici.
Prin unira acestor foi şi încreţirea lor se naşte
camaşa încreţită la gât. Cămaşa naţională este
croită în linie dreaptă, adică drept pe firul
pînză, fără răscroituri.
În urma unor îndelungate cercetări a unor
cămăşi veche de peste o sută an, am înţeles
cât sunt de valoroase şi cât de dificil de
executat diversitatea tehnicilor de realizare a
broderilor, ce reprezintă motivele şi
simbolurile naţionale amplasate pe fundalul
detaliilor cămăşii tradiţionale.
În ce-a constat aceste cercetari? Mai întâi am
descifrat tehnicile de cusut prin executarea unor fragmente de broderii pe o bucată de pânză aparte,
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apoi descifrarea simbolicii motivelor
populare din compoziţiile ornamentale,
care împodobesc detaliile cămăşii: faţa,
spatele, mânicile cu cele trei
componente esenţiale – altiţa, încreţul
şi râurile, apoi am lasat timp sa inţeleg
sensul,
mesajul,
compoziţia
ornamentala să pricep care sunt
propoţiile şi ponderea câmpurilor
ornamentale şi ce rol joacă în estetica
tradiţională a pesei şi cum pune în
valoare frumuseţea chipului omului.
Voi prezenta una din creaţiile proprii ca rezultat al acestui proces de cercetare si de trecere prin
propria inţelegere şi pasiune sufletească. Personal am fost uluită de frumuseţea simbolurilor şi
motivelor populare, cât de mult pot să transmită în planul cunoaşterii ce gândeau acei înaintaşi ai
noştri. Cămaşa ce voi prezenta este o cămaşă de tipul cămăşii încreţită la găt. Este croită din pânză
de bumbac de bună calitate, cusută cu fire colorate muline. Compoziţia ornamentală ete amplasată
în mod tradiţional. Cele mai bogate broderii sunt amplasate pe mâinicile cămaşii, după tradiţie
broderiile sînt grupate în trei registre distincte: altiţă, încreţ, şi rîuri. Pieptul şi spatele cămaşii sunt
brodate cu răuri.
Fâşiile de pe altiţă reprezintă motivul „ploaie”, brâile
dintre fâşii reprezintă „curcubee” în alternaţă cu brâie
galbene ce reprezintă „căldură şi soare”, aceste motive
simbolice vădesc veşnica rugăciune a oamenilor pentru
ploaie (figura 2). Motivele de pe încreţ sunt rombul –
simbolul fertilităţii şi cârligul ciobanului, care
completează rugăciunea pentru ploaie necesară penrtu
roada pamântului şi a vieţi bune pline de fertilitate şi
bogăţii. Râurile (figura 3) de pe mânici şi de pe piept sunt
compuse de un motiv fitomorf şi de crenguţe de brad care
simbolizează perenitatea.
Aceste minunate motive coboară din simbolica
neoliticului carpatin. Au ajuns pană la noi purtate prin
sufletele oamenilor, fiind transmise din generaţie în
generaţie de milenii. Altiţa este amplasată pe umăr, astfel
umerii împodobiţi cu altiţe pune în valoare frumuseţea
omului, care poartă pe umerii săi rugăciuni adresate către
Dumnezeu. Iar încreţul şi răurile reprezinţă viaţa omului,
care este subordonată Diviniţaţii. Creaţiile artistice
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demonstrează stările sufleteşti şi dorinţele oamenilor pentru o viaţă îmbunătăţită, fericită în
armonie cu mediul înconjurător şi cu Divinitatea.
Compoziţiile ornamentale sunt cusute cu tehnici de cusut pe fire numărate: cruciuliţă, punctul
tighel, punctul ocol, lănţişor, punctul utilizat la încreţ este specific, se execută în baza punctului
înaintea acului pe verticală pe două fire de pânză. Mâinicile jos la margine sunt ȋmpodobite cu
broderii şi cu dantelă croşetată, mânecile se poartă largi dar şi pot fi strânse cu ajutorul unui şnur
răsucit întrudus prin mijlocul punctelor cusute special mai leger să se încreţească cu uşurinţă pânza
când se trage şnurul cu ciucuri la capete. La gât creţii după ce sunt făcuţi cu ajutorul punctului
înaintea acului pe trei fire în două rânduri orizontale, sunt fixaţi cu bentiţă cusută cu motivul
curcubeu. Culorile utilizate sunt negru care predomină şi în propoţii mici verde, vişiniu, albastru,
galben şi alb.
Etapele tehnologice la confecţionarea cămăşii naţionale după ce pregătim tot ce ne trebuie, pânză,
firele colorate şi ustensilele necesare sunt următoarele:
Începem cu: croirea detaliilor după ce am luat toate măsurile; tivirea detaliilor să nu să se destrame;
cusutul câmpurilor ornamentale în locurile bine stabilite, mai ȋntâi altiţele pe ambele mânici şi
chenerul la trei părţi aşa numitul scrânciob, partea de sus a altiţei să rămână deschisă prin aceasta
se subliniează că altiţa cu scrânciob simbolizează cerul.
Urmează încreţul imediat sub altiţă şi apoi râurile în jos pe mâneci lăsănd spaţiu la marginea de
jos pentru creţi şi decorul de margine. Pe partea din faţă se coase răuri pe piept până la talie; pe
spate la fel se cos motive ce completează mesajul compoziţiei decorative a cămăşii. Bentuţa, mai
întâi se coase apoi se decupează lăsănd pânza necesară pentru îndoire şi tivire, se pregătesc şi
pavele. După ce terminăm cusutul compoziţiei decorative pe fundalul detaliilor, urmează etapa
unirii cu cheiţe a detaliilor cămăşii şi aplicaţii de final.
Unirea detaliilor se începe de la gât. Se uneşte faţa cu
mânecile circa 30 cm. pănă subraţ, partea din spate se
uneşte cu mânicile pe aceeşi distanţă, se unesc pavele
subraţ între: faţă - mânecă, mânecă - spate; apoi
mânecile se unesc în jos şi spatele cu faţa în jos de la
pave. După ce am unit detaliile se fac creţii la găt şi se
aplică bentiţa se fixează şnururile, se croşetează
dantele. Când ajungem la final, acest moment este de
mare bucurie sufletească, vedem lucrarea cum arată în
realitate. După o muncă îndelungată vedem rezultatul
mult dorit şi bineînţeles putem să împărtăşim această
bucurie cu cei dragi.
Aşadar cămaşa naţională coboară din timp, din
vremuri străvechi, este o creaţie izvorâtă din sufletul
29

ORIENT ROMANESC

strămoşilor noştri, din sufletul poporului
român. Cămăşile româneşti au fost create de
meşteriţe cu o educaţie primită în comunităţi
şi transmisă de la mamă la fiică se
confecţionau într-un singur exemplar pentru
o persoană anume, şi nu se transmiteau alteia.
Cămaşa naţională cusută cu broderii realizate
de mână ilustrează simţul pentru frumos şi
măiestrie artistică, apreciate pe plan mondial.
Este evident că trebuie apreciate la justa
valoare în primul rând de noi înşine, pentru că
noi înşine rămânem responsabili cu ce şi cum
ne prezentăm lumii, ne prezentăm cu valorile
noastre sau cu falsificări? Dacă nu vom
respecta valorile create de poporul nostru,
vom rămâne fără ele, fără rădăcinile
identităţii noastre.
Gama de elemente decorative, motive şi
ornamente ingeniose ce au la bază simboluri
sacre coborîte din neoliticul Carpato-Dunărean în combinaţii de culori în care predomină roşu,
negru şi albul, culori sacre ale neoliticului carpatin sunt păstrate în decorul cămaşii romăneşti.
Prin educaţia esteticii tradiţionale se poate înţelege, aprecia şi însuşi partricularităţile specifice atăt
a ornamenticii şi cromaticii tradiţionale romăneşti, a tehnicilor de cusut şi brodat, cît şi a înţelege
şi selecta, prelucra, utiliza şi pune în valoare calitatea, aspectul şi proprietăţile materialelor
utilizate.
A îmbrăţişa acestă artă necesită o muncă şi o consacrare deosebită, precum şi o mare pasiune
pentru tradiţie şi autenticitate.
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VECHI TURNURI ALE IAŞILOR
Prof. Sorin IFTIMI
Turnurile au constituit, din toate timpurile, unul din capitolele cele mai spectaculoase ale
Arhitecturii. Târgul Iaşilor a avut turnurile sale, care i-au marcat spiritualitatea şi discursul despre
propria identitate. Vechile turnuri, cu patina lor nobilă de istorie, au contribuit din plin la atmosfera
romantică a urbei. Chiar dacă oraşul nu a fost înconjurat de ziduri, precum burgurile occidentale,
documentele amintesc de “pârgul Iaşilor” (fortificaţiile curţii domneşti) şi de “pârgari”, consilierii
oraşului din perioada medievală, denumiri derivate tot din aceea de “burg”.
Lipsa unor ziduri care să protejeze întreg oraşul vechi, a fost suplinită, după jumătatea veacului al
XVI-ea, de incintele întărite ale mănăstirilor, adevărate nuclee de fortificaţii, amplasate în oraş sau
în împrejurimi. Aceste mici cetăţi camuflate (pentru a adormi vigilenţa sultanului) aveau ca punct
forte tocmai turnul por ţii, care servea drept clopotniţă, având însă şi dotări pentru o eficientă
rezistenţă armată. S-a scris chiar despre faptul că, prin amplasarea lor în spaţiu, incintele
mănăstirilor ieşene erau integrate într-un sistem complex de apărare, având ca centru fortificaţiile
Curţii domneşti.
Cât de impresionante trebuie să fi părut turnurile masive din piatră, într-un oraş în care casele erau
mai mult din lut şi lemn, unde doar câteva zeci de mici “palate”, cu un singur etaj, ilustrau ambiţiile
nobleţei locale în materie de arhitectură! Incendiile periodice schimbau adesea faţa oraşului,
făcându-l să arate când mai aproape de Orient,când mai aproape de Occident. Doar turnurile din
piatră reuşeau, uneori să rămână în afara modelor de tot felul. Panorama vechii capitale, de care
ieşenii erau atât de mândri, putea fi admirată doar de pe colinele din jur şi de pe aceste construcţii
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care nu au fost întrecute în înălţime vreme de sute de
ani, până în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Abia
atunci “blocurile-turn” au început să facă o
concurenţă neloială bătrânelor turnuri mănăstireşti, înăl
ţimea de 30 de metri devenind acum una banală. Astfel,
vechile monumente au fost scoase din “scara” lor
originară. Dintr-un turn, zările se deschid până departe.
Se povesteşte că Mihail Sadoveanu, urcat în turnul
casei sale din vârful Copoului, obişnuia, în amurgurile
limpezi de august, să privească prin “ocheană” spre
crestele muntelui Ceahlău. După 1850, nostalgia
ieşenilor a făcut ca în stema oraşului să apară imaginea
unui vechi turn al Curţii domneşti, demantelat pe la
1834, dar considerat de concitadinii noştri de atunci ca
un vestigiu roman, o dovadă vie a rădăcinilor noastre
latine. Cu aceasta coborâm la originile mitice ale “Oraşului celor şapte coline”. Stema a fost în
vigoare vreo 70 de ani, dar ea mai poate fi zărită şi astăzi pe unele din edificiile mai vechi ale
Iaşilor. La Esplanada “Elisabeta” de la Râpa Galbenă, pe lângă reprezentarea ca atare a stemei,
putem lesne observa că şi numeroşii stâlpi de piatră ce flanchează scările monumentale, sunt
stilizaţi tot după ideea de “turn”.
“Turnul de strajă”
Construcţia, de dimensiuni reduse, având o
formă rectangulară, se află lângă Palatul
Culturii, acolo unde panta dealului coboară spre
Sala Sporturilor. Despre acest turn se pot face
multe aprecieri, dar se pot avansa puţine date
exacte. În ce îl priveşte, mai multe sunt lucrurile
pe care nu ştim decât cele pe care le ştim. El a
supravieţuit în timp ca o ghicitoare, ce atrage
mereu privirile curioşilor.
Încercarea de a pune în valoare, turistic şi
cultural, acest mic monument constituie mobilul
redactării întregului text de mai jos.
Unii autori îl consideră ca fiind ultimul vestigiu
vizibil din fortificaţiile vechii Curţi domneşti,
din secolul al XVIIlea, chiar dacă a trecut prin
numeroase transformări. Sub tencuiala şi
decoraţiunile turnului s-ar putea ascunde o zidire
mai veche. În absenţa investigaţiilor arheologice, sau, cel puţin a unei decapări a tencuielii, trebuie
să ne mărginim doar la sugestiile oferite de câteva elemente vizibile. Cel mai semnificativ pare a
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fi modul în care este boltit tunelul scării interioare, care urcă în spirală, până pe platforma
superioară a edificiului. Tehnica boltirii este una “tradiţională”, obişnuită în secolul al XVII-lea,
asemănătoare cu aceea a unui gârlici de pivniţă. Ea este întâlnită şi la turnurile de colţ de la Golia,
construite sub Gheorghe Duca vodă (1666). Sistemul a fost preluat şi la primele încercări de a
realiza o scară interioară, în casele boiereşti, pe la sfârşitul veacului al XVIII-lea.
Turnul a stat şi în atenţia Comisiunii Monumentelor Istorice de la Bucureşti, în a cărei arhivă, sub
numărul de inventar 2037, s-au păstrat câteva documente din 1938 (8 file), iscălite de N. Iorga,
Horia Teodoru şi V. Brătulescu (corespondenţă, descriere, tentative de demolare). Comisia
considera interesante pivniţele de sub turn şi cerrea executarea unui releveu în cazul demolării.
Terenul din jur prezintă urmele unei decopertări, nivelul de călcare coborânduse cu mai bine de un
metru. Operaţiunea a fost făcută în vederea pregătirii suprafeţei pentru ridicarea unei alte
construcţii. Acest fapt a mai adăugat puţină zvelteţe turnului, dezvăluind, însă, mai mult decât era
cazul din partea sa inferioară.
Astfel, se poate vedea, pe partea dinspre Palat, un fragment de boltire din zidărie, care ne dezvăluie
un alt secret al acestui turn: prin el se poate coborî în misterioasele tuneluri subterane din zona
fostei Curţi Domneşti. Acest fapt ar putea pleda, la rândul său, pentru o vechime mai mare a
turnului, sau cel puţin a părţii sale inferioare. S-a presupus că în tunelurile din această parte a curţii
erau închişi cei găsiţi vinovaţi şi daţi în paza seimenilor, pentru diverse delicte sau neachitare de
datorii. nu a apar Alte elemente indică faptul că turnul ţinut Curţii domneşti, ci, “Cazarmei
Grenadirilor”, construită în afara vechii incinte, după 1832, când s-a înfiinţat prima
armată modernă a ţării, Miliţia Pământeană, încartiruită aici până la 1880. S-a şi spus că a fost
construit în domnia lui Grigore Alexandru Ghica.
Acesta, locuind efectiv în noul palat domnesc, ar fi refăcut incinta Curţii, după 1849, însă pe un
traseu mult mai redus decât cel din veacul anterior. Sunt însă indicii că aceste cazărmi ale Miliţiei
Pământene au fost înălţate mai devreme, în domnia lui Mihail Sturdza (1834-1849), domnul care
a reconstruit şi Palatul lui Alexandru Vodă Moruzi, pe la 1843.
Aspectul exterior al turnului este marcat de crenelurile
decorative de la partea superioară, sub care se află o aşa
numită “bandă lombardă”, elemente inspirate de un
gotic de sorginte italiană, diferit de neogoticul în care
avea să fie înălţat actualul Palat al Culturii (1906-1925).
Elementele amintite pot contribui la datarea actualului
aspect al turnului, pe la jumătatea secolului al XIX-lea,
întrucât se aseamănă cu arhitectura Cazărmii din
Copou, proiectată pe la 1852 (dar isprăvită la 1880).
În 1899, după un incendiu mai serios al clădirii şi
acareturilor de aici, pe lista de reparaţii era inclus şi
“turnul de deasupra gârliciului pivniţei”.
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Ultima restaurare cunoscută este aceea din 1996, când s-a încercat amenajarea sa muzeistică.
Poziţia în care el este amplasat indică faptul că micul turn a aparţinut unei incinte din afara Curţii
domneşti, ce se întindea spre Podu Roşu. Nu cunoaştem vechimea actualelor deschideri din zidărie,
în speţă a uşilor, pentru asigurarea accesului în turn şi în subsolul. Dispunerea lor actuală este
nefirească, incompatibilă cu apartenenţa turnuleţului la incinta Curţii, venind în sprijinul ipotezei
exprimate mai sus. Oricum, turnul nu are dimensiunile şi nici concepţia necesară pentru a
considera că a făcut parte dintr-o adevărată structură fortificată.
Rolul său a fost mai mult simbolic, acela de a marca profilul şi prestigiul instituţiei militare a cărei
incintă o delimita. O legătură cu acest turn s-ar putea să fi avut şi vechiul zid din spatele Curţii, cu
o lungime de 60 de stânjeni, despre care se vorbea, la 1836, că necesita reparaţii. Împotriva
demolării acestuia s-a ridicat, în epocă, tânărul Al. Hrisoverghi, publicând câteva versuri
tânguitoare. Tot atunci s-a decis menţinerea zidului, ca fiind necesar Miliţiei. Lucrările s-au
efectuat abia în 1839, când, înfiinţându-se manejul Cavaleriei (aşezat, se pare, pe locul vechilor
Gajduri domneşti), a fost cuprins şi zidul în acest ansamblu (Gh. Băileanu).
Turnul a supravieţuit fiind inclus în curtea interioară a clădirii ce a adăpostit Tribunalul Iaşi,
demolată în 1986, dar a cărei imagine se mai păstrează în unele fotografii. Mai înainte în acest
sediu funcţionase, de prin 1927, Gimnaziul Alexandru cel Bun. Clădirea păstra înfăţişarea dată de
ultimii săi proprietari, la 1914. Pe planul acesteia se observă, deasupra vestibulului, o încăpere
rotundă, destinată a fi Muzeu al Gimnaziului.
De prin 1938, în clădire a funcţionat Liceul industrial de fete “SF. Sava”. Ceea ce nu se vede în
fotografii este faptul că această clădire, relativ recentă, fusese alipită unui palat al familiei Ghica,
cu faţada spre actuala stradă Palat, care a fost demolat cu aceeaşi ocazie. Vechea construcţie a fost
ridicată de logofătul Grigore Ghica, pe la începutul veacului al XIX-lea (ante 1820). Soţia acestuia
Catinca Ghica, a găzduit în această reşedinţă pe domnul Grigore Alexandru Ghica, nepotul său.
Deci, în perioada august 1849-ianuarie 1850, locuinţa fusese transformată în reşedinţă domnească,
până s-a finalizat amenajarea Palatului Ocârmuirii de alături (pe temeliile căruia se înalţă astăzi
Palatul Culturii), în urma reconstrucţiei iniţiate de domnul anterior Mihail Sturdza.
Clădirea a rămas moştenire fiicei domnului, Aglae Ghica, o femeie deosebit de cultivată,
căsătorită cu Răducanu Rosetti, unul dintre fruntaşii mişcării revoluţionare de la 1848. Aici s-a
născut fiul lor, Radu Rosetti, istoricul de mai târziu. În aceeaşi casă a locuit, o vreme, cneazul
Constantin Moruzi. Fiul acestuia, D.C. Moruzi, este cunoscut ca unul dintre autorii preocupaţi de
istoria Iaşilor, despre care a lăsat numeroase pagini memorialistice.
După 1955, fostul Palat de Justiţie a devenit Palat al Culturii, fiind destinat muzeelor şi bibliotecii,
în aceste două clădiri amintite a funcţionat Tribunal Iaşi, până la construirea noului sediu. Tot aici
îşi avea sediul şi Notariatul de Stat. Turnul a supravieţuit demolării acestor clădiri, din 1986,
datorită intervenţiei domnului Ioan Arhip, la acea dată director al Complexului Muzeal Naţional
“Moldova”, care era ferm convins de faptul că acesta era ultimul vestigiu al vechii Curţi domneşti
care se mai păstrase în picioare.
În jurul turnuleţului s-a amenajat un mic Lapidarium, cuprinzând impresionante capiteluri de
coloane, precum şi două statuiete de fronton, două nuduri masculine în poziţie întinsă.
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Orest Tafrali relatează cum, după 1906, pe locurile unde se
ridicau vechile Curţi, arhitectul I.D. Berindei, cel care a
coordonat înălţarea actualului Palat, a găsit o serie de
capiteluri împodobite cu frunze de acant (deci inspirate de
stilului corintic), de dimensiuni mari, foarte exact şi artistic
executate, după moda Renaşterii, probabil de un sculptor
occidental.
Ele au aparţinut cu siguranţă vechilor palate din incinta
Curţii, probabil celui construit la 1806 de Alexandru Moruzi,
în stil neoclasic. Deoarece vechile reprezentări ale acestui
palat nu indică asemenea coloane pe faţada clădirii, cel mai
probabil este că ele împodobeau holul de onoare de la parter
şi etajul I, ca şi la palatul de astăzi. Capitelurile au intrat în
colecţia Muzeului de Antichităţi din Iaşi, care tocmai se
întemeiase, având sediul pe Copou, mai sus de Universitate. Soarta lor a fost însă aceea de a reveni
pe locul pentru care au fost cândva sculptate.
Cu ocazia diverselor lucrări de după 1880, pe locul Palatului s-a descoperit şi o statuie din
marmură a Minervei (Athena), destul de deteriorată (a fost identificată după simbolul
înţelepciunii, care o însoţea: bufniţa). Această sculptură, aparţinând epocii fanariote, a dispărut
fără urmă. Printr-o boltă din piatră, aflată la baza turnulelui, adăugată în 1996, se pătrunde în
amenajările de la subsol. Intrarea iniţială se făcea, credem, doar din interiorul turnului. Pătrundem
astfel în inima unui mister care a încins adesea imaginaţia atunci când a fost vorba de reţeaua de
tuneluri secrete care ar împânzi subsolul oraşului.
Tradiţia cea mai persistentă este că de la Curtea domnească au existat asemenea tuneluri, cu un
traseu de lungime impresionantă, ajungând până la mănăstirea Cetăţuia, care se zăreşte pe dealul
din preajma oraşului. Se presupunea că pe această cale se refugiau domnii de la Curte, în cazul în
care incinta era supusă unui asediu fără speranţă. Or, în subsolul acestui turn se află nu unul, ci
două asemenea tuneluri paralele, lucrate în piatră şi vizitabile astăzi pe o lungime de circa 30 de
metri, al căror traseu se îndreaptă tocmai în direcţia amintitei mănăstiri. S-a arătat, totuşi, că un
asemenea tunel ar fi trebuit să treacă nu doar pe sub albia Bahluiului, ci pe sub întinsul heleşteu
domnesc, ceea ce ar fi presupus efectuarea unor lucrări de izolaţie speciale, imposibil de efectuat
cu mijloacele acelei epoci.
În zona Curţii domneşti s-au descoperit mai multe asemenea tuneluri, marcare cu linii punctate şi
cu litera “P”, în planul publicat de profesorul Tafrali. Unele se îndreptau spre biserica Sf. Nicolae
Domnesc, altele brăzdau subsolul de pe locul în care s-a aflat Hotelul Petersburg ş.a. Tunelurile
care pleacă din micul turn, îndreptându-se spre Bahlui, nu sunt trecute pe acest plan.
S-au emis păreri diferite cu privire la aceste amenajări. Unii vorbesc de o adevărată reţea bine
articulată, constituind partea subterană a fortificaţiilor curţii, pe când cei mai sceptici le consideră
simple lagâmuri de scurgere a apei, construite târziu, prin secolul al XVIII-lea.

35

ORIENT ROMANESC

Fortificaţiile Curţii Domenşti
Cea mai veche menţiune documentară a Curţii
domneşti de la Iaşi datează din 1434. În epoca
respectivă nu se întrevedea viitorul destin de
capitală al acestui oraş. Investigaţiile arheologice
au pus şi ele în evidenţă faptul că cele mai vechi
urme de construcţii de pe acel loc datează din
prima parte a veacului al XV-lea, din domnia lui
Alexandru cel Bun (1400-1431). Erau ziduri cu o
lăţime de 90 cm, aşezate pe o temelie cu o
adâncime de 1, 50 m.
Din păcate, cea mai mare parte a acestui nucleu nu a putut fi cercetată arheologic, deoarece se
află sub temeliile actualului Palat al Culturii. Domnia lui Ştefan cel Mare (1457- 1504) a adăugat
noi zidiri celor deja existente.
Se remarcă mai ales ruinele unui turn ce se afla în partea de sud-est a Curţii, păstrate astăzi sub
tribunele Teatrului de Vară de lângă Palat. Bastionul pătrat, având ziduri de 1 m grosime, mai
păstrează doar temeliile şi o mică parte din elevaţie. Un pilon de zidărie aflat în mijlocul
patrulaterului, sugerează existenţa unei încăperi boltite la parterul turnului. Această construcţie
defensivă fusese destinată pentru a apăra incinta Curţii domneşti de un eventual atac venit dinspre
platoul pe care se află astăzi biserica Sf. Lazăr.
O a doua fază de dezvoltare a fortificaţiilor de aici datează din secolul al XVI-lea. În timpul fiilor
lui Petru Rareş, documentele menţionează în sfatul domnesc, pe lângă pârcălabii cetăţilor Suceava,
Hotin, Neamţ şi Roman, pe “pârcălabii de Iaşi”, ceea ce arată, după unii autori, cel puţin tentativa
de a face din Curtea de la Iaşi una din fortificaţiile impotante ale Moldovei, înainte de a i se pregăti
statutul de reşedinţă principală a domniei.
A treia fază din evoluţia Curţii domneşti de la Iaşi este considerată cea din domnia lui Vasile Lupu
(1634-1653), domn care a avut un adevărat “program” de reamenajare a centrului Capitatei
moldovene. Incinta Curţii domneşti este
acum mult extinsă, dublându-se şi
grosimea vechilor ziduri ale curtinei.
Temeliile de zidărie descoperite de
arheologi sugerează masivitatea noilor
construcţii. Turnurile patrulatere ce
marcau colţurile aveau temeliile aşezate
pe piloni masivi, din trunchiuri de stejar,
de 60-80 cm, înfipţi în pământ. Aceste
turnuri masive au fost probabil folosite şi
ca platforme pentru artilerie. Vestigiile
puse în evidenţă de arheologi par a
confirma imaginea fortificaţiilor din
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binecunoscuta gravură tipărită la Augsburg, în 1701 - reprezentînd Curtea domnească din Iaşi la
1686 - deşi unii istorici o consideră a fi o ilustraţie fantezistă.

Foaia ilustrată, 6 octombrie 1891: Curtea Domnească din Iași,la anul 1600 (sursa : dragusanu.ro)

Incinta curţii ocupa promontoriul ce domină ştrandul actual (pe locul căruia era amenajat un întins
heleşteu domnesc), profitând de panta abruptă, ce oferea şi o fortificaţie naturală. În cealaltă parte,
spre oraş, zidurile de incintă înaintau neaşteptat de mult, oprindu-se cu doar vreo 20 de metri
înaintea axului străzii Anastasie Panu, de astăzi. Un fragment al zidului de incintă al vechii Curţi
s-a conservat în faţa Palatului până pe la 1933, fiind lipit de clădirea ocupată de “Prima Societate
de Economiei a Urbei Iaşi”, care-şi avea faţada pe strada Ştefan cel Mare, dincolo de liniile de
tramvai. Ceea ce s-a descoperit cu ocazia demolărilor de atunci pare să fi fost “o parte din zidul
porţii şi din incinta cu cu turnuri pătrate zidite din bolovani”.
Zidul Curţii avea trei porţi, în partea din spate (spre ştrand) aflându-se doar o portiţă care da spre
iazul domnesc, amenajat pe vechiul curs la Bahluiului. Principala cale de acces în interiorul Curţii
era cea dinspre Uliţa Mare (str. Ştefan cel Mare), numită şi Poarta Domnească. Spre biserica Sf.
Lazăr, pe unde urca principalul drum de acces în oraş, dinspre sud, până la Vama domnească, din
Târgul Vechi, se afla Poarta Drăganilor, sau a Cazacilor, după denumirea mercenarilor care o
păzeau. În secolul al XVIII-lea s-a numit şi Poarta Haremului, deoarece în această parte a Curţii
se afla palatul soţiei domnului, precum şi paraclisul acesteia.
În această zonă se conservă şi astăzi un zid din secolulal XVII-lea, ridicat de Antonie vodă Ruset,
dar el nu este al Curţii domneşti, ci al bisericii Sf. Nicolae Domnesc din apropiere. În partea dinspre
Podul Roş şi Bahlui, se afla Poarta seimenilor (mercenari puşcaşi), prin care se ieşea spre
Grajdurile domneşti şi spre Fânăria domnească. Arheologii au depistat în această zonă, se pare,
urmele unui şanţ de apărare care completa sistemul de fortificaţie al Curţii. Zona reprezenta mai
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mult un fel de “fundătură”, deoarece modesta uliţă de aici, urmând traseul actualei străzi Palat, nu
răzbătea până în Podul Roş, ci se termina nedefinit, înaintea stufărişului iazului domnesc, de sub
Curte. Nu întâmplător, în veacul al XVII-lea era numită Uliţa Gunoiului Gospod. În veacul
următor, după podirea sa cu lozbe de stejar, şi instalarea unor “furci” pentru cazna tâlharilor, uliţa
şi-a schimbat numele în Podul Spânzurătorilor.
Turnul Porţii Domneşti
“Şi aici în poartă turnul, / De la Ghica cel bătrânul, / Până astăzi au stătut”.
(Costache Conache, 1843)
Cel mai faimos, cel mai încărcat de istorie dintre turnurile ieşene era acela care străjuia intrarea
principală a Curţii domneşti, aflat chiar în dreptul străzii Ştefan cel Mare, fosta Uliţă Mare sau
Uliţa Boierească, demantelat pe la 1843, pentru a se deschide perspectiva Palatului Ocârmuirii,
restaurat de Mihail vodă Sturdza. Principalele ştiri despre el ne sunt oferite de cronicarul Ion
Neculce, atunci când scrie despre reamenajarea acestei porţi la 1703, de către Mihai
Vodă Racoviţă: “atunce era la Curţile domneşti, pe poartă, o biserică mică, făcută de Ştefan vodă
Tomşa (1614, Sf. Treime) şi nici boierii cei cu boierii nu pute încăpe într-însa. Şi lângă biserică era
visteria şi deasupra bisericei şi a visteriei era un turn înalt în chip de clopotniţă, ar dedesuptul
bisericei şi a visterii era un beci de-nchide tâlhari. Ce socoti Mihai Vodă că nu-i cu tihneală să fie
biserica mică la Curte, că mazâlii şi slujitorii n-au unde încăpe, nice este cu cale să fie temniţă sub
biserică. Ce s-îndemnă şi răsipi şi turnul, şi visteria, şi tinda bisericei, şi beciul cel dedesupt, şi
lăsă numai altarul şi turla cea naltă din mijlocul bisericei. Şi s-au mai apucat a zidi din pământu şi
au făcut tinda largă, cu toate podoabeli, cum să vede”.
O cronică anonimă a epocii consemna că “turnul acela al bisericii nu era pentru treaba bisericii, ci
iarăşi semn de urgie domnească, aducătoare de moarte, că oricine se afla în niscai fapte rele, rocoşit
asupra domniei, şi, prinzându-l, într-acel turn îl închidea. Putem zice că se asemăna cu Edicula,
ce-i în Ţarigrad (Constantinopol, n.ns.), şi cum acei ce încap în Edicula, nu mai au nădejde de
viaţă, aşa şi turnul acela aici la noi”. În faţa turnului Porţii domneşti, unde se afla şi o cişmea
publică, aveau loc decapitările condamnaţilor la moarte. Mihai Vodă Racoviţă instalase şi nişte
spânzurători în faţa întrării, pentru stârpirea tâlharilor şi înspăimântarea potrivnicilor săi.
Sute de ani a funcţionat şi o instituţie cu
rol însemnat în viaţa juridică a Moldovei:
vornicii de Poartă. Aceştia se deplasau
peste tot unde era nevoie şi delimitau
hotarele moşiilor pentru care se apela la
judecata domnească.
La 1728, Grigore II Ghica a mai înălţat
turnul de pe poartă, instalând la partea de
sus un ceasornic mare, ale cărui bătăi se
auzeau din tot oraşul. Domnul adăugase
şi un ceardac în jurul ceasornicului, de
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unde, pe la ora chindiei, începea să cânte fanfara domnească, meterhaneaua, ca la palatul
Sultanului, spre delectarea Curţii şi a orăşenilor.
Muzicanţii erau înveşmântaţi în haine orientale, foarte colorate. Asemeni unor păpuşi vii,
deveniseră parcă o anexă a ceasului, precum figurinele mecanice ale unor orologii occidentale. În
plan simbolic, putem spune că acesta este momentul în care Timpul, aparţinând până atunci
bisericii, este confiscat de către Principe, păşind astfel într-o epocă ce aborda o altă mentalitate.
Datorită asocierii cu meterhaneaua, s-ar putea presupune că orologiul din turnul Porţii domneşti
indica nu ora occidentală, ci ora otomană.
Portivit calendarului lunar folosit de către turci, ziua începea cu noaptea anterioară, mai precis cu
ora 18.00. Muzica din turn marca, deci, începutul unei noi zile. La 1739, când oştile ruseşti,
conduse de feldmareşalul Münich, au ocupat capitala Moldovei, cheile Iaşilor i-au fost oferite pe
o tavă de argint aurit, cu cei patru evanghelişti, împrumutată de la Biserica de pe Poartă. Münich
a oprit nu doar cheile, ci şi tava, care a fost dată dispărută din inventarul bisericii. Când se apropia
momentul retragerii din Moldova, feldmareşalul a încercat să dărâme turnul Curţii domneşti, ca
răzbunare faţă de Grigore Ghica, dar şi pentru ca, prin şantaj, să oblige populaţia la împlinirea unor
contribuţii băneşti pretinse de el şi neachitate în întregime.
Incendiul din 1753 a afectat, se pare şi acest turn. Faptul de a pune la un loc, între aceleaşi strâmte
ziduri, instituţii incompatibile între ele, Biserica, Visteria şi Temniţa, a avut ca rezultat un mic
Turn Babel, al cărui destin avea să fie previzibil. Aglomerarea sugerează caracterul limitat al
spaţiului Curţii domneşti, în care erau nevoite să îşi desfăşoare actuvitatea servicii tot mai diverse.
În această formă, turnul a rezistat destul de bine, până la incendiul din 1785, din vremea lui
Alexandru Mavrocordat “Firaris” (poreclit şi “Pârlea Vodă”), care a mistuit întreg ansamblul Curţii
domneşti. Înfăţişarea “medievală” a curţii dispare la această dată, ea fiind refăcută, dar într-o
concepţie modernă de către Alexandru Vodă Moruzi, între 1803 şi 1806.
S-au păstrat zidurile de centură ale Curţii, iar turnul porţii se pare că a fost micşorat. Pe diverse
documente vornicii amintiţi aplicau Pecetea Porţii domneşti. În varianta din anul 1782, pecetea
avea reprezentarea schematică a turnului ce stră juia intrarea în incinta Curţii. Această imagine a
servit drept izvor pentru alcătuirea actualei steme a oraşului Iaşi, care este cea fixată în 1922: pe
imaginea stilizată a Porţii Domneşti s-a aplicat scutul pe care este reprezentat un cal alergând, spre
dreapta. Astfel au fost îmbinate două tradiţii heraldice, reunindu-se într-o singură construcţie stema
modernă (turnul, de la 1850, inspirat iniţial de un alt monument, descris mai jos) cu stema din
peceţile medievale ale oraşului, mai veche cu cel puţin 250 de ani (calul).
O ultimă reprezentare a Porţii Domneşti, mult mai rudimentară, este aceea a sigiliului din 1840, în
care turnul crenelat, de formă simplă, este timbrat, se pare, de o coroană. Este flancat la dreapta de
o ramură de măslin, iar la stânga de trei puşti, sprijinite una de alta.
Turnul “roman” şi stema Iaşilor
Ieşenii epocii moderne erau încredinţaţi de faptul că oraşul lor stătea pe temeliile unei aşezări
romane. Cei mai de vază istorici din prima jumătate a secolului al XIX-lea, au scris că pe locul
Curţii domneşti medievale s-a aflat un castru roman, unde a fost încartiruită Legiunea XIII, numită
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şi Legio Iassiorum. De la această garnizoană romană ar proveni şi numele oraşului Iaşi. O dovadă a
existenţei fortificaţiilor romane la Iaşi era reprezentată şi de un turn rotund care ar fi fost încorporat
în zidurile Curţii medievale, supravieţuind apoi acesteia, până în 1834. Se pleca, desigur, de la
ideea foarte răspândită cândva, potrivit căreia planul de tip rotund al unor construcţii a fost o
inovaţie a romanilor.
Cu povestea acestui turn ajungem la originile mitului Iaşilor, ca “Oraş al celor şapte coline”, care
ar fi moştenit modelul Romei. Iată ce scria şi Mihail Kogălniceanu, în 1844, privitor la acest
subiect: “Din toate prefacerile ce au suferit vechiul lăcaş al Domnilor Moldaviei acel singur turn
se putuse păstra până în zilele noastre. Când ţi se întâmplă de treci pe Uliţa Mare, şi ajungând în
faţa fostei Porţi Domneşti, laşi paveaua, şi ei în dreapta şoseaua ce duce la Socola, îndată ce te vei
afla în preajma caselor răposatului logofăt Grigorie Ghica, uită-te în stânga şi în zidul Cazarmei
Grenadierilor vei vedea un colţ ce iese în uliţă. Pe acel loc, înainte de 1834, se înălţa acel turn
rătund, cu ferăstruici mici, săpate în piatră, pe care de-abia întră mâna, şi care putea sluji mai bine
de metereze apărătoare decât de ferestre aducătoare de lumină. Acel turn, de o arhitectură mai mult
decât simplă, dar masiv, zdravăn, în forma turnurilor ce se mai văd la cele patru colţuri ale
mănăstirii Goliei, se trăgea, cel puţin temeliile sale, încă din vremea Romanilor; el, sute de ani
fusese respectat de furia focurilor care de atâtea ori au pustiit nenorocita capitalie a Moldaviei,
fusese respectat de furia şi mai cumplită a poporului, ades adus în deznădă jduire; fusese respectat
chiar de coasa timpului; şi veacurile trecând peste dânsul, îl lăsase în picioare, ca şi când l-ar fi
uitat. Turnul acesta, împreună şi cu o altă zidire veche, care asămine era în zidul Curţilor şi pe al
căria loc este râdicată astăzi o casă a unui Gheorghe Arnăutu, în dosul Cazarmei Cavaleriei, din
timpurile cele mai vechi şi până la 1832, au slujit de temniţă domnească…”
La 1851 Sfatul Municipal Iaşi dorea ca noul sigiliu al instituţiei să aibă legătură cu istoria oraşului,
“cu marca ce a avut din vechime această politie”. S-a adresat lui Gheorghe Asachi şi Gheorghe
Săulescu. Proiectul lui Săulescu a fost inspirat de vechiul turn, ultim a rămăşiţă a Curţii domneşti,
propunând “turnul roman”, cu inscripţia “L. I.” (Legio Iassiensis).
La 1862, când se încearcă introducerea în sigiliu Iaşilor a calului, stema
ţinutului, Mihail Kogălniceanu protestează energic (1863): “de la un
timp văd o schimbare operată în marca municipalităţii de Iassii, turnul
roman cu antica inscripţiune Municipium Iassiorum îl văd înlocuit cu
un cal…”. “oraşul Iassii ţine la marca doveditoare a antichităţii sale”.
Aceasta este vechea stemă a Iaşilor, care s-a păstrat ca atare, din epoca
modernă, pe clădirea Teatrului Naţional, pe romanticele ziduri ale
esplanadei de la Râpa Galbenă, pe uşile bătrânelor şcoli de tip “Spiru
Haret” sau pe cele câteva elegante felinare electrice care mai există
încă, în zonele mai protejate ale oraşului.
Astfel, un turn, dispărut fizic pe la 1834, a rămas viu în conştiinţa
Cetăţii, sublimându- se într-un simbol heraldic, ce are o bogată
încărcătură afectivă.
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Turnul Goliei
Legendarul
turn,
“aproape
florentin”
după expresia arhitectului G.M. Cantacuzino,
având o înălţime de aproape 30 metri, a rămas
şi astăzi un punct de atracţie deosebit. Până nu
de mult, orice trecător prin Iaşi simţea că nici o
vizită în vechea capitală nu era valabilă în faţa
memoriei dacă nu includea şi o ascensiune în
acest turn, de unde putea fi admirată panorama
oraşului.
Păstrând proporţiile, era ca şi cum ai fi trecut
prin Paris fără să fi urcat în Turnul Eiffel.
Printre vizitatorii celebri se numără şi ţarul
Rusiei Petru cel Mare, care a admirat Iaşii din
vârful turnului la 1711, în compania principelui
Dimitrie Cantemir.
Numele puţin ciudat al monumentului, care a
reţinut atenţia istoricilor şi lingviştilor, vine de
la un personaj cunoscut din cronici şi
documente: Ioan Golâe, mare logofăt în domnia
lui Ioan Vodă cel Cumplit (1572-1574). El a construit pe acest loc o primă biserică (1564),
aflată pe atunci la marginea oraşului Iaşi. Pentru ieşenii de la jumătatea veacului al XIX-lea, acest
turn era simbolul duratei. Urarea “Sătrăieşti cât turnul Goliei!”, a fost consemnată şi de Ion
Creangă în povestea sa despre Ivan Turbincă. Despre autor, care în tinereţe a fost diacon, locuind
o vreme în incinta mănăstirii, s-a scris că obişnuia să împuşte ciorile care îşi găsiseră adăpost în
clopotniţa turnului, tratament cu totul discriminatoriu faţă de răsfăţaţii corbi din turnul Londrei, de
soarta cărora atârna perpetuarea dinastiei britanice.
Cercetările mai noi tind să risipească această legendă, considrând-o o calomie la adresa marelui
scriitor. Impresia de vechime nu este întâmplătoare. Pe la 1653, când construcţia actualei biserici
era în faza finală, un călător străin, sirianul Paul de Alep, observa: “clopotniţa (turnul) este foarte
mare şi veche… nu are pereche în toate aceste ţări prin înălţime, lărgime şi frumuseţe”. Plecând
de la asemănările stilistice cu turnul mănăstirii Dragomirna, s-a avansat ideea că ele au fost
construite cam în aceeaşi perioadă, la începutul secolului al XVII-lea, odată cu zidul de incintă.
S-a presupus, de asemenea, că turnul a putut fi construit de către Ana Golăeasa, văduva logofătului,
înainte de a închina mănăstirea la Muntele Athos, la Vatoped (1604). Turnul Goliei are o secţiune
pătrată (5,5 x 5,5 m), iar înălţimea iniţială era de 88 palme domneşti, adicăaproape 25 m. La 1854,
egumenul grec Meletie a găsit de cuviinţă să mărească înălţimea turnului, adăugându-i încă 16
metri de zidărie, şi două cupole suprapuse, în stil baroc, ce totalizau 9,5 metri. Astfel, înălţimea
întregului edificiu a ajuns la aproape 50 de metri, ceea ce era absolut impresionant pentru acea
epocă. Cupola superioară era prevăzută cu un balcon cu deschidere pe toate direcţiile, care a servit
41

ORIENT ROMANESC

ca punct de supraveghere pentru pompierii acelei epoci. Construcţia nu a putut suporta noua
greutate care i-a fost adăugată, astfel încât a apărut o fisură foarte gravă, pe verticată, care o punea
în pericol întreg edificiul. La 1891 se propusese oficial demolarea sa în totalitate.
Cel care a salvat monumentul a fost arhitectul N. Gabrielescu, cel care a găsit soluţia optimă de
consolidare şi s-a luptat pentru transpunerea ei în practică. La 1899 s-a decis restaurarea
monumentului, renunţându-se la partea adăugată de Meletie. În loc să se aşeze un acoperiş imediat
peste încăperea clopotelor, s-a zidit pe cornişă un etaj scund, cuprinzând o galerie în arcade, câte
cinci arcade pe fiecare latură, construindu-se deasupra o platformă descoperită, protejată de o
balustradă, formând un coronament al întregului edificiu.
Tot la această restaurare, de la 1900, s-a adăugat turnului şi scările ce urcă în spirală, printr-o zidire
cilindrică, din cărămidă, adosată vechii construcţii. După 1921 în turn erau adăpostite obictele şi
documentele vechi, care au mai supravieţuit din extraordinara colecţie a lui Virgil Hălăceanu,
inginerul oraşului Iaşi (constructorul monumentalelor scări de la Râpa Galbenă), cel care
intenţiona să pună bazele unui mare muzeu. Ele aveau să intre apoi în colecţiile Muzeului
Municipal, care a funcţionat tot în incinta mănăstirii. Astăzi turnul a devenit sediul postului de
radio “Trinitas”, al Mitropoliei Moldovei.
Turnul Galatei
Turnul-clopotniţă, puternic, masiv, nu mai păstrează înfăţişarea iniţială, din veacul al XVI-lea,
asupra aspectului său intervenindu-se în timpurile moderne. Clopotele, topite şi returnate în mai
multe rânduri, se păstrează în aer liber, în incinta mănăstirii.
În general se admite faptul că doar partea inferioară,
cuprinzând bolta prin care se asigură accesul în incintă,
împreună cu încăperea de deasupra, poate şi camera
clopotelor, au făcut parte din vechiul monument. A fost
reconstituit şi un fragment din drumul de strajă al
zidurilor, care avea drept cale de acces o deschizătură
aflată în corpul turnului.
Poate şi cu prilejul reconstruirii zidurilor de incintă, la
1735, să se fi făcut vreo modificare şi la turnul porţii.
Atunci au fost reconstruite şi casele domneşti din incintă,
de către Grigore II Ghica (1735- 1739).
Se ştie însă că turnul a fost refăcut, de la brâu însus, la
jumătatea secolului al XIXlea, în timpul domniei lui
Mihail Sturdza, de când datează şi chenarul decorativ,
precum
şi
stema
amplasată deasupra
intrării
(reprezentând o clepsidră înaripată).
Turnul a cunoscut o operaţiune de restaurare, iar după
cutremurul din 1977, una de consolidare.
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Turnul Bisericii Barnovschi
Cine intră în Iaşi pe drumul vechi ce vine
dinspre sud, prin Podu-Roş, întrând pe
strada Sf. Lazăr (numită altădată Podul
Lung), zăreşte, privind spre capătul
străzii, turnul bisericii Barnovschi, care,
situat pe înălţimea platoului, pare mai
impunător decât atunci când este privit de
aproape. Biserica Uspenia (Adormirea
Maicii Domnului) a fost ctitorită la 1627,
“în dricul târgului vechi”, deci în centrul
Iaşilor, de către Miron Vodă Barnovschi,
continuatorul Movileştilor.
Turnul, aşezat peste bolta intrării, impresionează mai mult prin înfăşişarea arhaică decât prin
înălţime. La etaj, patru arce de ferestre se deschid pe cei patru pereţi, marcând astfel camera
clopotelor. De la subsolul turnului pornesc două deschideri ce trec prin zid, fără a se şti unde se
sfârşesc. În cămăruţa de zid de lângă turn se găseşte un tunel, ce se află deasupra a două mici
încăperi boltite (“başte”) din piatră, a căror destinaţie iniţială nu este cunoscută.
Camera aflată acum la vest de turn este parterul unei construcţii adăugate ulterior, înălţată pe o
mare aglomeraţie de morminte mai vechi. Se ştie că într-o încăpere similară (astăzi dispărută), dar
adosată probabil pe partea de răsărit a turnului a funcţionat, din 1724, prima tiparniţă cu caractere
arabe de la noi, care tipărea carte religioasă pentru creştinii din partea orientală a Imperiului
Otoman. Câteva exemplare din cărţile tipărite aici se regăsesc şi în colecţiile Bibliotecii Centrale
Universitare din Iaşi. Prin colţul de nord-est al turnului porţii, de deasupra camerei clopotelor,
coboară un fel de “horn”, camuflat în zidărie, ce nu a fost explorat, dar care făcea probabil legătura
cu tainiţa de pe extremitatea de vest a bisericii, de la primul etaj din al cărei colţ de sud-vest
coboară, prin plinul zidului, un “horn” asemănător (astăzi cu accesul obturat).
Asemenea amenajări se întâlnesc şi la alte construcţii din epocă. Clopotul cel mare din turn era
dăruit de Miron Barnovschi, fiind turnat în Polonia, la Liov, în anul 1628. Inscripţia sa este în
limba slavonă, ca de obicei, dar, în final, are şi un adaos în limba latină, un verset din Psalmii lui
David: “Doamne strigat-am către tine! Auzi-mă, Doamne!”.
Clopotul mic a fost dăruit, de asemenea, de către Barnovschi. Turnul Mânăstirii Sf. Sava Biserica
mănăstirii Sf. Sava, cu cupolele ei joase şi largi, acoperite cu olane, a rămas o prezenţă exotică în
arhitectura moldovenească, amintind mai curând de edificiile de pe cuprinsul Imperiului Otoman.
De altfel, chiar arhitectul căruia i se datorează înfăţişarea de astăzi a bisericii (care este, în mare,
cea de la 1625) a fost un anume Gheorghe din Constantinopol. Turnul-clopotniţă, construcţie
greoaie, din piatră masivă, a fost alipit mai târziu bisericii propriu-zise, conferindu-i un aspect
sumbru, de cetate medievală.
Paul de Alep îl vizita, la 1653, arătând că turnul are două săli boltite, la etajul mijlociu, servind de
tainiţă pentru averea mănăstirii. Scara îngustă, ascunsă în grosimea zidului, care avea o mulţime
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de trepte din piatră, urca până la ultimul nivel. O cameră specială era rezervată celor cinci clopote.
Despre clopotul cel mare, impresionant ca dimensiune, ştim că fusese turnat în Danemarca. Un
clopot de mici dimensiuni, păstrat şi astăzi în tinda bisericii, datează din 1670 şi are o inscripţie în
limba polonă. Abia la 1675, Antonie Vodă Ruset, unul dintre domnii “prefanarioţi”, începe să
construiască în jurul mănăstirii un zid de incintă, dar pe care nu reuşeşte să-l termine în acea
scurtă domnie. Fragmente din acest zid se mai văd şi astăzi.
Turnul Mănăstirii Cetăţuia
Aşezată la sud de Iaşi, pe o înălţime care
domina Drumul Împărătesc, ce venea dinspre
Constantinopol, mănăstirea Cetăţuia beneficia,
în primul rând, de o excelentă fortificaţie
naturală. Ctitorul, voievodul Gheorghe Duca,
i-a adăugat o puternică incintă, formată din
ziduri înalte, de 7 metri având grosimea de 1,5
metri. Curtina puternică a zidurilor este
străbătută pe interior, la partea superioară de
un rând de metereze geminate, care permiteau
tragerea cu arcuri sau puşti. La acestea se
ajungea doar pe “drumul de strajă” din lemn,
suspendat prin console, la o înălţime
corespunzătoare.
Colţurile incintei sunt întărite cu patru turnuri
rectangulare, prevăzute cu metereze de tip arquebuse,
rotunde, prevăzute cu o deschidere deasupra, pentru
ochire. Aceste turnuri, mai scunde, aveau la parter
creneluri speciale pentru tunuri, iar la nivelul superior
o cameră boltită, de zidărie, pentru puşcaşi.
Principala intrare în incintă este pe latura sudică, prin
poarta stră jută de un impunător turn-clopotniţă care
păstrează înfăţişarea sa arhaică, mai bine decât turnul
Goliei. Deasupra intrării Gheorghe Duca a aşezat o
pisanie din piatră, având sculptată stema Moldovei şi
următoarea inscripţie în limba slavonă: “Herbul prea
luminatului domn Io Duca voievod, din mila lui
Dumnezeu domn al Ţării Moldovei, anul 7178 (1670),
luna iunie 10”.
Turnul are două etaje situate deasupra bolţii de intrare.
Accesul la aceste încăperi se face doar din interior, pe
drumul de strajă despre care am vorbit, şi nu de la
nivelul parterului. O scară de piatră urcă direct la etajul
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superior al turnului, în sala clopotelor. De aici o altă scară coboară la etajul intermediar, în camera
tunurilor, la nivelul drumului de strajă. Această concepţie făcea ca încăperea ȋn care se aflau
tunurile să nu poată fi cucerită de atacatori decât în ultimă instanţă, când rezistenţa străjilor din
sala de sus (a clopotelor) era înfrântă. Pe latura de est a turnului s-a descoperit şi o trapă cu o foarte
ingenioasă cursă, pregătită pentru eventualii atacatori.
Dintre turnurile Iaşilor abia acesta păstrează toate elementele care ne permit să ne facem o idee
despre valoarea militară a acestora. În incinta mănăstirii, lângă turnul porţii, este expus şi astăzi
unul din vechile clopote, care a fost turnat la Danzig, pe ţărmul Mării Baltice de către meşterul
Gerhard Bennig. El este împodobit cu herbul Moldovei, capul de bour, şi are o inscripţie în limba
latină: “Anno Domini 1669. Omnis spiritus laudet Dominum. Divino auxilo fuit me Gherhardus
Benninge Ghedane“
Ceea ce face din mănăstirea Cetăţuia un loc unic este faptul că aici s-au păstrat, într-o
formă nealterată, nu doar fortificaţiile sau biserica, ci întreg ansamblui arhitectonic al unui
complex monahal, cuprinzând şi palatul lui Duca Vodă (cu tainiţele sale), stăreţia, cu “Sala gotică”
(trapeza) bine conservată, la care se adaugă şi o ciudată clădire pătrată, acoperită de o cupolă,
despre care s-a crezut multă vreme că ar fi o baie turcească ( feredeu), dar care s-a dovedit a fi
bucătăria (cuhnia) mănăstirii.
Turnul Spiridoniei
Înălţat pe la 1786, peste poarta mănăstirii Sf.
Spiridon, acest turn a cunoscut în existenţa sa
trei stadii, fiind refăcut la 1807 şi 1862. Este
primul edificiu din Moldova care a obţinut
statutlu de monument istoric. Preocupările
pentru salvarea acestui monument au făcut ca, în
Regulamentul Organic al Moldovei, redactat în
timpul administraţiei generalului rus Kisseleff,
să se introducă articolul 46 (propus de Costachi
Conachi), orin care se prevedea protejarea
valorilor istorice al Principatului.
Nu se cunoaşte aspectul acestei construcţii de dinainte de 1807. Doar partea inferioară, un soclu
greoi, cuprinzând şi bolta porţii, datează din această primă epocă. Înfăţişarea avută între anii 1808
şi 1962 este cunoscută dintr-o gravură datorată lui J. Rey (1845).
Turnul avea acum trei părţi suprapuse. Deasupra părţii vechi, de factură mai greoaie, folosită ca
un fel de soclu, s-a refăcut camera clopotelor, construcţie zveltă şi elegantă, după moda barocului
rusesc. Poate fi remarcată o ruptură stilistică între cele două părţi. Partea a treia era reprezentată de
cupola de formă bulbară, cu lucrătură fină, de o clară influienţă rusească.
Aspectul actual al turnului Spiridoniei este dat de reparaţiile de la 1862, din timpul lui Cuza Vodă,
când a fost tencuit “soclul” din piatră aparentă şi a fost modificată forma cupolei. S-a spus că noua
formă a fost inspirată de aceea a culionului (pălăriei de papură) purtat de Sf. Spiridon, patronul
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lăcaşului, în majoritatea reprezentărilor sale din icoane. Din punct de vedere estetic noua formă
reprezintă o scădere, cupola căpătând un aspect mai greoi decât în epoca anterioară. Specificul
acestui turn este dat de cele două cişmele gemene, care îl flanchează. Corpul lor este dat chiar de
vechile rezervoare în care se aduna apa adusă pe olane, din vârful Copoului, din izvoarele ce se
află astăzi în incinta Grădinii Botanice.
Aceste podoabe ale Iaşilor au fost construite la 1775, în domnia lui Grigore III Ghica, domnul
martirizat pentru cauza Bucovinei, ale cărui oseminte se află sub piatra sa de mormânt din biserică.
Decoraţiunea cişmelelor, ce pare astăzi deosebit de exotică, se încadrază barocului otoman. Cele
două cişmele, marcate cu stema amintitului domn, poartă inscripţii în trei limbi: română (cu scriere
chirilică), greacă şi osmană. Una dintre ele, prezentă în două variante, română şi greacă, are
următorul conţinut:
“Io Gr. A. Ghica Vv.
Fântâna lui Siloam, scăldătoare lui Solomon,
Pârăile făcătorului de minuni Spiridon
Izvorăsc sănătate într-a bolnavilor lăcaş
Desfătare, viaţă tuturor în Iaş.
A triilea Grigorie Alecsandru Ghica dăruieşte
Şi cătră toţi de obşte darul de înmulţeşte.
Însetaţilor, vedeţi să dobândiţi viaţa apelor
Întru al doilea an al domniei sale;
Letu 1765”.
Cele două cartuşe ovale cuprind, înscrise tot cu litere aurii, următoarele inscripţii în limba
osmană: În stânga, “Sub domnia lui Ghica bey, fiu al lui Alexandru binefăcător, care a stăpânit cu
dreptate, a izvorât în Moldova această apă ce curge limpede şi curată ”, iar în dreapta, “ Acei
cărora le este sete se mulţumesc văzând această cişmea cu două ţevi, din care curge apa ca şi din
cei doi ochi ai unui iubit şi vor pomeni că Grigore bey a făcut fericit oraşul Iaşi aducându-i
această apă dulce ca mierea, 1765 ”.
O aminitire -Turnul Trei Ierarhilor
Mănăstirea Trei Ierarhii, ctitoria lui Vasile Lupu, închinată chiar de către acesta la mănăstirile de
la Muntele Athos, avea iniţial o incintă fortificată, “cu ziduri dinţate, ca ale unei cetăţi” (Evlia
Celebi). Principala cale de acces în interior era dinspre Uliţa Mare, pe sub bolta unui masiv turn
din piatră.
Acesta este unul dintre componentele dispărute ale ansamblului arhitectonic de la Trei Ierarhi. El
a fost demantelat la 1886, cu ocazia lucrărilor de restaurare a bisericii, de la sfânşitul secolului
XIX. Acest turn, construit la 1638, a fost unul dintre cele mai remarcabile din capitala Moldovei.
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Acoperişul iniţial era din ţigle. La partea
superioară era instalat un orologiu, iar sub el se
afla încăperea care adăpostea cele opt clopote
ale bisericii. Pentru a ajunge în această cameră,
trebuia urcată o scară în spirală, cu 280 de
trepte.
Evlia Celebi scria cu pana sa, înclinată spre
fabulos, că în vârful turnului “este un clopot
mare, cât cupola unui feredeu turcesc” şi
că dangătul său se auzea de la distanţă de un
conac.
Fiind serios afectat de un cutremur, turnul a fost
refăcut, sau doar consolidat, de către egumenii
greci ai mănăstirii, între anii 1802 şi 1806.
După mărturia lui C. Negruzzi, la 1845, turnul
avea deja un stil modern, fiind cel mai înalt din
oraş. De aceea fusese folosit, până nu demult,
de pojarnici, pentru priveghere împotriva
incendiilor.
Noua înfăţişare a turnului, după 1806 şi după marele incendiu din 1827, ne este cunoscută din
litografiile lui Raffet şi Rey: etajul turnului era ornamentat cu pilaştri angajaţi, încadrând
deschiderea de un stil clasic, precum şi stilul acoperişului, ne arată influenţa neoclasicismului
rusesc, la mare modă în epocă. Se păstrează în Iaşi un turn foarte asemănător cu cel care străjuia
odinioară Trei Ierarhi: turnul bisericii Frumoasa, de sub dealul Cetăţuiei.
Puţine lucruri mai vorbesc astăzi despre ceea ce a fost vechiul turn al Trisfetitelor. Pisania
originară (în limba slavă veche), este depusă, în prezent, în Sala Gotică a mănăstirii. Ea păstrează o
remarcabilă stemă a Moldovei, cu capul de bour, luna şi soarele, frumos sculptate în piatră. În faţa
Sălii Gotice sunt expuse clopote masive, din bronz, care au răsunat cândva în turnul porţii de la
Trei Ierarhi şi în cel de la Sf. Nicolae-Domnesc.
Un interes special îl trezeşte ceasornicul instalat de
Vasile Lupu, la 1640, în acest turn. Orologiul a fost
cel mai vechi mecanism de acest fel din Ţările
Române. Diaconul sirian Paul de Alep, mânat de
curiozitate, a urcat până la ceas, lăsându-ne o
descriere detaliată (1653): “Deasupra porţii este turn
pentru clopote şi pentru orologiul oraşului, care este
din fier şi cu roate mari. Clopotele sunt atârnate
deasupra pe grinzi de lemn. Maşinăria orologiului
umple jumătate dintr-o cămăruţă; ea are o vargă de
fier care trece prin acoperiş şi ajunge sus până la
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vârful clopotului celui mare, către care este aplecat un ciocan din fier de mare greutate. Când vine
timpul să bată ceasul, o bucată mare de lemn iese din arcul turnului, având două resorturi prin
care se pun în mişcare clopotele cele mici, ceea ce se numeşte “larmă”, pentru a atrage atenţia
populaţiei că urmează a se bate orele. Atunci varga despre care am vorbit este trasă de roate,
ciocanul se ridică deodată şi căzând pe marginea clopotului, produce un sunet ce se aude în tot
oraşul”.
Din documente se ştie că, în veacul al XVII-lea, buna funcţionare a orologiului era asigurată de
ceasornicari străini, precum Jean Pattrou, Jean Viollier, Gaspar Caillé. Instalarea unui ceasornic al
oraşului, la 1640, nu era o simplă podoabă a capitalei, o “curiositate” intrată în colecţia unui
principe excentric, ci anunţa un alt ritm a vieţii orăşeneşti şi un alt sentiment al timpului. Acesta
era pulsul epocii moderne, timpul burghez, ce se cerea cheltuit cu multă parcimonie. Este acel
“Times is money” al englezilor. Totuşi, drumul nu era făcut încă până la capăt: Vasile Lupu
reconstruise şi Curtea Domnească, din apropiere şi, cu toate acestea, nu a aşezat orologiul în turnul
Curţii, ci în turnul mănăstirii sale. Timpul nu era încă pe deplin secularizat, nu aparţinea încă
Principelui sau orăşenilor, ci rămânea, deocamdată, Timpul lui Dumnezeu.
Documentele contemporane păstrează detaliile luării deciziei de demolare a turnului Trei
Ierarhilor. La 29 iunie 1980, membrii Comisiunii Monumentelor Istorice au constatat, potrivit
inscripţiei greceşti din 1806, că turnul ar fi fost reclădit din temelii, de către călugării greci athoniţi,
în acel an; că partea superioară a turnului ar fi fost refăcută la 1830, potrivit altei inscripţii
greceşti încastrate în zidurile turnului; că turnul nu păstrează nici măcar amplasamentul vechilor
ziduri de incintă (din care se mai păstra un fragment) ci este scos în afară, în stradă, deviind cu
3,5 m de la axul bisericii; că inscripţia ce veche a turnului, cu stema lui Vasile Lupu, se afla pe
faţada dinspre biserică a turnului, şi nu pe cea dinspre stradă, cum era normal, de unde concluzia
că ea a fost montată astfel de călugării greci, cu prilejul refacerilor moderne; că ceasul din turn nu
este cel vechi, pus de voievodul ctitor, ci unul modern, probabil de pe la începutul secolului XIX,
după cum arată şi marca fabricantului, Eduard Prior London; că starea avansată de degradare a
turnului ar implica lucrări de restaurare prea costisitoare şi nejustificate; în fine, faptul că
după demolarea clădirilor din jur, pentru a deschide perspectiva bisericii, turnul apărea ca un
element izolat şi nepotrivit, estompând şi priveliştea spre biserică. Concluzia este tranşantă: “Pe
temeiul acestor constatări opinăm ca turnul să se dărâme, neavând nici o importanţă istorică sau
artistică…”. Iscălesc: G. Lahovari, D. Sturdza şi Gr. G. Tocilescu.
Turnul Mânăstirii Frumoasa
Încă de la 1729, din prima domnie a lui Grigore II
Ghica, biserica mănăstirii Frumoasa a fost
înconjurată de un zid de piatră, care nu a avut
însă niciodată o reală valoare strategică.
Accesul în incintă se făcea prin bolta turnului, unde
se afla poarta principală. O altă poartă, secundară,
care dădea spre iarmarocul ce se organiza aici prin
anii 1820-1845. Pentru că această poartă, din spate,
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se deschidea spre locul unde tâlharii erau executaţi
public, în zilele de târg, ea a fost numită şi “Poarta
spânzuraţilor”. Turnul de intrare, de pe zidul de
vest, are şi rolul de clopotniţă.
Pe fronton poartă următoarea inscripţie: “La 1819
s-a început zidirea acestei clopotniţe de către
mine, smeritul arhimandrit Ioasaf Moldovan,
proistosul mănăstirii Frumoasa şi s-au sfârşit şi
de tencuit şi de zugrăvit la anul 1833”.
În ciuda inscripţiei, partea inferioară a turnului, cu
bolta intrării, trebuie să fie mai veche. Ca şi la Sf.
Spiridon, această parte, iniţial din piatră aparentă,
care îi conferea un aspect de masivitate, a fost
acoperită cu tencuială, într-o etapă ulterioară.
La etaj, unde se află sala clopotelor, colţurile
turnului au fost ornamentate cu coloane
neoclasice, având capitelurile ȋn stil ionic.
Acoperişul, de formă bulbară (“ceapă”), întregeşte
detaliile legate de moda noeclasicismului rusesc.
Rezultatul este o construcţie impunătoare şi elegantă, reprezentând un vizibil progres faţă de
înfăţişarea pe care putea să o aibă turnul în prima sa formă, de la 1729.
În plus, s-a realizat şi o integrare stilistică reuşită cu noua înfăţişare a bisericii, care este un
monument reprezentativ din seria celor realizate sub influenţa noului curent din arhitectura rusă şi
ucraineană. Turnul Bisericii Bărboi Turnul de la intrarea în incintă, de 35 metri înălţime, cu
ceasornic în vârf, este zidit din blocuri de piatră şi are o siluetă subţire, de “campanilla” italian.
A fost construit de Constantin, fiul marelui logofăt Dimitrie Sturdza. Arhitectul care l-a conceput
este grecul Andrei Karidis, despre care se spune că a sfârşit în mare sărăcie, ultimul său adăpost
fiind o cămăruţă din acest turn. N.A. Bogdan credea că Sturdza a adus meşteri de la Padova, în
amintirea anilor de studii petrecuţi în străvechiul oraş italian, dar meşteri italieni se găseau într-un
număr destul de mare şi la Iaşi, în acea epocă. S-a scris că în acest turn a fost descoperită biblioteca
şi luneta logofătului Costachi Conachi (1778-1849), iniţiatorul liricii de dragoste în literatura
moldovenească, cel mai înzestrat poet al vremii sale.
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Vechi turnuri celebre din România
România nu are impresionantele construcții gotice din restul Europei, cum sunt: turnul Domului
din Ulm (161 metri), turnul din Köln (157, 3 metri) sau cel al Sagradei Familia din Barcelona.
Despre Praga se spune că este „cetatea celor 100 de turnuri”, Italia are turnul din Pisa, iar Anglia
are celebrul turn al Londrei. Dar avem şi ȋn România turnuri cu care ne putem mândri.
Turnul Colţei, ridicat în 1715, a fost cea mai înaltă clădire din
Capitală până la anul 1888. Din vârful lui, se veghea asupra oraşului
care era construit în bună măsură din lemn şi adeseori atins de aripa
focului. După dărâmarea Turnului Colţei, necesitatea de a avea un
nou punct de observaţie a dus la ridicarea unui alt turn, după planurile
arhitectului-şef al Bucureştiului, George Mandrea.
Cu 42 de metri înălţime, Foişorul de Foc a fost folosit, până în 1935,
ca turn de observaţie pentru apărarea împotriva incendiilor.
Construcţia ar fi trebuit să funcţioneze şi ca turn de apă, dar, uzina
de apă a Capitalei nu a avut, la acea vreme, pompe suficient de
puternice pentru a-l umple. La trei sferturi de secol de la înălţarea lui,
Foişorul de Foc a devenit Muzeu al Pompierilor pe Bd. Ferdinand I.
În 1892, când a fost ridicat Foișorul de Foc, era cea mai înaltă clădire
a urbei (7 etaje) și i s-au dat mai multe roluri: de supraveghere, de
anunțare a posturilor de pompieri și de intervenție.
Foișorul de Foc și-a îndeplinit misiunea timp de 42 de ani, până când
a fost dezvoltată telefonia, iar postul de pompieri a fost mutat la Obor
de către Primărie, transformând astfel acest turn în ultimul foișor de
foc al Capitalei. Clădirea, deși impunătoare pe exterior, a fost dată
uitării mai bine de 25 de ani.
Turnul cu Ceas din Sighişoara este unul din cele mai vizitate turnuri din România,
Simbol al Sighişoarei, este unul dintre
principalele puncte de interes ale orașului. Ceasul
cu figurine din acest turn este unicat în spațiul
românesc. Cele șapte figurine din lemn de tei
reprezintă zilele săptămânii, sub întruchipări din
mitologie și simboluri din astronomie, astrologie
și alchimie: duminica este un personaj feminin, cu
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o coroană de raze aurii și simbolizează aurul; lunea este
zeița Lunii, Diana, zeița vânătorii, și simbolizează
argintul; marțea este zeul Marte al războiului, simbolul
de deasupra capului este al fierului și reprezintă semnul
zodiacal al Berbecului; miercurea este zeul Mercur al
comerțului, iar simbolul de deasupra capului reprezintă
mercurul; joia este zeul Jupiter, zeu al fulgerelor, iar
simbolul de deasupra capului reprezintă cositorul;
vinerea este zeița Venus, a frumuseții și dragostei, iar
simbolul de deasupra capului reprezintă cuprul; sâmbăta
este zeul Saturn al fertilității, iar simbolul de deasupra
capului reprezintă plumbul.
Cele patru turnuleţe care îi încununează acoperişul erau
semnele autonomiei jurisdicţionale a oraşului care, prin
Sfatul său, putea aplica pedeapsa capitală. Era un drept
de autoritate şi de prestigiu de care nu dispuneau decât
oraşele importante ale Transilvaniei. Turnul are pe vârf
o sferă aurită, din cupru, care conține copii după diverse
documente vechi ale sașilor din cetate, și care la 100 de
ani se îmbogățește cu documente contemporane,
funcționând precum o „capsulă a timpului”, după cum îi
spun localnicii“. (sursa : Historia - Mihaela Buruiană)
Bătrânul Turn cu Ceas sau Turnul Orelor oricum i-ai spune vorbești despre simbolul ce străjuiește
de secole intrarea principală în cetatea medievală Sighișoara. Spre deosebire de celelalte turnuri
ridicate și apărate de breslele cetăţii, Turnul cu Ceas aparținea întregii comunități.
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Turnul Chindiei din Târgovişte reprezintă emblema de secole a orașului Târgoviște. Cel mai
probabil a fost construit în a doua jumătate a secolului al XV-lea, în vremea domniei lui Vlad
Ţepeş. Cercetările întreprinse de arheologul N. Constantinescu au dovedit faptul că turnul Chindia
a fost zidit pe pridvorul paraclisului din vremea lui Mircea cel Bătrân.

Turnul servea ca punct de apărare, observaţie şi de pază pentru curte şi împrejurimile ei. În secolele
XVI-XVII turnul mai îndeplinea şi rolul de închisoare a curţii domneşti. Aşa cum se prezintă
astăzi, Turnul Chindiei este rezultatul refacerii de la mijlocul secolului al XX-lea. Înalt de 27 m,
este alcătuit dintr-o bază, având forma unui trunchi de piramidă, placată cu piatră de talie, din care
se dezvoltă un corp cilindric, lucrat din cărămidă.
Construcţia este alcătuită din trei etaje, dintre care ultimele două sunt marcate în afară de câte patru
deschideri la fiecare nivel, terminate în arc frânt, şi de două balcoane, sprijinite pe console de piatră
profilată, în interior, în jurul axului vertical, se înfăşoară o scară în spirală care urcă până la terasa
aflată la partea superioară. Vizitatorii au posibilitatea de a se bucura de priveliștea panoramică a
orașului și pot admira expoziția „Vlad Țepeș - Dracula. Legendă și adevăr istoric”
Turnul Sfatului, din Sibiu, a fost din totdeauna simbolul oraşului Sibiu. Numele turnului provine
de la funcţia de apărare asupra porţii de intrare în cea de-a doua incintă, situată în imediata
apropiere a clădirii ce adăpostea primăria Sibiului, menţionată documentar în anul 1324. Având
iniţial funcţia de turn de fortificaţie, de apărare, din a doua incintă de fortificaţie, acesta se
prăbuşeşte parţial în anul 1585, în urma unui cutremur.
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Parterul şi primele două etaje aparţin astăzi construcţiei originale din sec. XIII. Turnul a fost
reconstituit de locuitorii oraşului. În anul 1720 paznicii turnului au primit ordin din partea
magistratului de a repeta la tobă, la fiecare jumătate de oră, bătaia ceasului. Acoperişul îşi schimbă
înfăţişarea de-a lungul timpului, de la unul scund, piramidal, la cel piramidal octogonal înalt,
flancat de patru turnuleţe care serveau drept semn de drept de judecătorie a oraşului. Forma actuală
a turnului datează din lucrările de reconstrucţie executate între anii 1824-1826. Accesul în interior
se face printr-o uşă de mici dimensiuni, de unde, prin intermediul unei scări spiralate, se ajunge la
etajele superioare. Sunt 141 de trepte de urcat până la ultimul etaj. La penultimul etaj se poate
observa mecanismul ceasului, iar ultimul etaj prezintă un punct de observaţie peste oraşul vechi.

Turnul Negru din Braşov, care se vede în urcuşul
dinspre oraş spre Poiana Braşov. A fost construit în
secolul XIV și a fost gândit ca o fortificație
independentă, fiind unul dintre cele 4 turnuri de
observație ale Cetății Brașovului. Înalt de 11 metri,
cu baza zidurilor de o grosime de 2m,turnul a
supraviețuit unui număr de două incendii primind
astfel numele de Turnul Negru. Astăzi turnul a fost
renovat, însă își păstrează în continuare vechea
denumire. Legătura cu cetatea Brașovului se făcea
printr-un pod mobil sau prin tunelul subteran.
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Turnul este prevăzut cu două găuri de tragere pe fiecare parte și avea rolul de a împiedica inamicii
să ajungă la zidurile cetății sau să țină sub control incendiile și epidemiile. Astăzi interiorul turnului
poate fi vizitat, găzduiește expoziții ale Muzeului Județan de Istorie Braşov. Se pot admira artefacte
ale breslelor fierarilor, cositorilor sau armurierilor medievali.
Ȋnsă puţini dintre voi au auzit despre turnul înclinat din Ruşi,
o mică localitate de pe Valea Târnavelor, pe drumul dintre
Mediaş şi Sibiu.
Aplecat pe direcţia nord-est, turnul bisericii săseşti a fost
construit în 1749. A început să se încline uşor încă din anul 1858,
ajungând astăzi ca diferenţa dintre baza şi vârful clădirii să fie
de 145 cm.

Turnul Bisericii Catolice Sf. Mihail din Cluj, este un
turn în stil neogotic, adăugat în secolul al XIX lea
bisericii medievale ce datează din anii 1348-1487.
Biserica Sfântul Mihail din Cluj este un impresionant
monument istoric și religios, unul dintre cele mai
reprezentative edificii gotice din România. devenind
unul dintre monumentele emblematice ale orașului.
Edificiul religios are 70 de metri lungime și o înălțime
maximă de 80 de metri. construcția propriu-zisă a
lăcașului faptul că au existat două faze: între anii 1316 1390 (în 1390 era finalizat și altarul) și între anii 1410 1487.
Inițial, au fost proiectat două turnuri pentru fațada
principală, însă doar cel de nord-vest a fost construit
(între anii 1511-1543). Din păcate, turnul a fost distrus,
în urma unui incendiu în anul 1697, însă în anul 1744 a
fost reconstruit în stil baroc. Nici acum nu s-a putut bucura de liniște, fiind demolat în 1763 din
cauza deteriorărilor provocate de un cutremur. Construirea actualului turn cu ceas de pe fațada de
nord a început abia în anul 1837, în stil neogotic, fiind finalizată în anul 1860. Până în ziua de
astăzi, turnul a rămas cel mai înalt turn de biserică din România.
Biserica a fost martorul unor momente importante în istoria orașului. Aici a fost botezat Matia
Corvin, iar regina Izabella le preda aici trimișilor împăratului Ferdinand I însemnele regale. Tot
aici au fost investiți renumiți principi ai Transilvaniei: Gabriel Bethlen, Sigismund Rákoczi,
Sigismund Báthory și Gabriel Báthory. Tocul ușii sacristiei este o sculptură în piatră, renascentistă,
ce datează din 1528 când a fost comandat de către parohul bisericii Johannes Klein și realizat de
un meșter german. Altarul neogotic a fost premiat la Expoziția Mondială din 1873, ce s-a
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desfășurat la Viena. Altarul este opera
meșterului tâmplar Lajos Back. În urma
restaurării din anii 1957 – 1960, au fost
readuse la viață o parte din picturile murale
realizate în secolele XIV – XV.
Turla Bisericii noi a Mănăstirii Bârsana
din Maramureş, cu cei 57 de metri este cea
mai înaltă constructie de lemn din Europa.
Mănăstirea Bârsana este situată în comuna
cu același nume din județul Maramureș, pe
Valea Izei.
Așezământul a fost construit la mijlocul
secolului XVI de către domnii Drăgoșești
care au mai ctitorit și mănăstirea de la Peri
(Săpânța de azi). Tot aici erau școliți preotii
din satele învecinate și de la Mănăstirea
Bârsana își procurau cărțile și preoții din
zonele mai îndepărtate, acestea fiind aduse
aici chiar și din Moldova și Țara
Românească.
În anul 1791, Imperiul Austriac confiscă
averea mănăstirii, o desfințează, iar bunurile
rămase sunt transferate mănăstirii de la
Cernoc (Munkaci). Ultimii călugări rămași
se mută la Mănăstirea Neamț.
Mănăstirea Bârsana este reînființată în 1993. Este începută construcția bisericii noi, a altarului de
vară, a chiliilor și a paraclisului. Întreg ansamblul este realizat de meșterii din Bârsana. În prezent
ansamblul monahal cuprinde: Biserica din lemn în stil maramureșean, Aghiasmatarul, Stăreția,
Altarul de Vară, Casa duhovnicului, Casa artistului, Casa meșterilor, Praznicarul cu trapeza,
Muzeul mănăstirii, Turnul Clopotniță, Poarta maramureșeană de la intrare, Monumentul funerar.
Acestea sunt legate printr-o serie de alei care sunt flancate de frumoase aranjamente florale.
Există chiar și un mic lac în incinta mănăstirii cu un mic pod deasupra. Biserica nouă a Mănăstirii
este în același timp centrul spiritual și compozițional al întregului ansamblu. Ținând seama de mai
multe criterii specifice acestei mănăstiri, biserica a fost proiectată în următoarele dimensiuni: 22,57
metri lungime, 12,20 metri lățime și 57 metri înălțime. Construcția are două nivele: demisol și
parter.Mănăstirea Bârsana este una dintre cele mai frumoase și îngrijite mănăstiri din
Maramureș,(sursa :Doxologia.ro)

Laura Avramescu
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Eroii Meamului Românesc, eternă recunoştinţă
Bătălia de la Mărăşeşti -1917

Astăzi vom ȋncerca să vorbim despre marile ȋncleştări din vara anului 1917, la Porţile Moldovei,
ȋntre armatele Puterilor Centrale, din care făceau parte trupe germane, austriece, ungare şi armatele
Antantei reprezentate de Forţele Armate Române şi Fortele Ruse dislocate ȋn regiune.
Practic pornind de la deviza’’Pe aici nu se trece’’lansată de generalul Eremia Grigorescu, vom
asista la o ȋncleştare epică pentru cruzimea ei, sălbaticia dovedită ȋn luptă inclusiv prin folosirea
pe scară largă a gazelor toxice interzise, uzul masiv a mitralierelor de campanie şi a tacticilor tip
commando, ceea ce face din această mare bătălie să fie unanim considerată ’’Verdunul României”.
Am sărbătorit de puţine zile ȋmpreună, pe 29 aprilie, ’’Ziua Veteranilor de Război’’, fiind şi
vrâncean de origine am considerat o obligaţie morală, un minim necesar adus ’’in
memoriam’’acestor vajnici Soldaţi-Ţărani, care de multe ori au suplinit cu voinţa şi curajul ieşit
din comun,lipsa materialului belic,a instrucţiei adecvate, a noilor tehnici folosite ȋn luptă, şi am
vorbit de lupta de commando, unul din precursorii acestei tactici fiind viitorul Feldmareşal al
Germaniei naziste,tânărul locotenent Erwin Rommel.
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Ȋn slujba Armatei Române va veni şi o delegaţie de ofiţeri francezi, condusa de generalul Berthelot
(taica Bertalau, aşa cum ȋl alintau cu inima caldă, acei militari, care vor prefera moartea, decât
retragerea ruşinoasă). Aceşti militari francezi vor reorganiza din temelii o armată româna care
pierduse iniţiativa doar cu un an ȋnaite. Ofiţerii noştri de Stat Major vor ȋnvăţa tainele războiului
modern şi folosirea cu acurateţe a artileriei proprii.
Aşadar forţele beligerante aflate faţă ȋn faţă, erau aşa cum am menţionat formate din cele ale
Puterilor Centrale conduse de un ofiţer de o cruzime greu de relatat (unul din ordinele date după
ocuparea Bucureştiului, raţionalizarea forţată a alimentelor ȋn condiţiile ȋn care populaţia era grav
afectată de război şi demontarea clopotelor de la biserici şi trimiterea acestora ȋn Germania).
Acest ofiţer nefiind altul decât Felmareşalul August von Mackensen, cel care va purta primul pe
uniforma sa ȋnsemnul care va deveni semnul distinctiv al viitoarelor trupe ’’SS” ȋn al Doilea
Război Mondial şi anume ’’TotenKopf’’adică capul de mort. Partea opusă a frontului era susţinută
de Armata Româna şi Armata Rusă, dispuse pe aliniamentul Focşani-Nămoloasa-Brăila.
Şeful Marelui Cartier General român, era generalul Averescu, iar pe teren operaţiile militare
române erau conduse de generalul Cristescu iar pentru partea rusă, acestea aveau la comanda pe
generalul Ragoza. Practic Comandamentul german, care multă vreme a funcţionat la Focşani
oraşul meu natal, a localizat drept punctul cel mai favorabil pentru a sparge apărarea românorusă,zona oraşului Mărăşeşti.Oraşul fiind aşezat strategic ȋn faţa trupelor germane-austro-ungare
şi dispunând de o gară de trenuri şi posibilitatea de ȋmbarcare a trupelor şi a materialului belic după
o eventuală spargere a frontului.
Practic cine câştiga lupta, avea deschisă Calea Moldovei, cu toata Valea Siretului la dospoziţie.
Ştim că ȋn urmă cu un an, ȋn 1916 ȋn urma pierderii cu mari sacrificii umane a Capitalei Bucureşti,
Curtea Regală cu Regele Ferdinand şi Regina Maria precum şi ȋntreg Guvernul condus de Ion C.
Brătianu erau retrase la Iaşi (Capitala Moldovei).
Deja se luase ȋn calcul, sub iminenţa unei puternice ofensive şi a unei posibilă victorie germană,
retragerea forţată ȋn Ucraina la Kiev sau Odesa. Frontul care cobora din dealurile Carpaţilor de la
Valea Sării şi ajungea la Nămoloasa, aproape 80 de Km era cuprins de Armata I română cu 6
divizii având aproximativ 170.000 de oameni, un amalgam eterogen din toate armele existente ȋn
acel moment şi Armata IX germană, având ȋn componenţa sa 174 batalioane,16 escadroane de
cavalerie,150 baterii de artilerie,3 escadrile de aviaţie, etc.
Practic această mare bătălie militară care va dura o lună de zile, de la ȋnceput de august, 6 august
şi până pe 3 septembrie, se va structura ȋn trei faze sau trei etape destul de distincte ȋntre ele, ȋn
funcţie de zona afectată, de unităţile militare implicate şi de rezultatele obţinute. Dacă ȋn prima
fază ȋncepând cu 6 august şi până pe 12 august, trupele germane din Corpul I rezervă vor ataca
Divizia 34 infanterie rusă, cu consecinţe extrem de grave pentru ȋntregul front, ruşii suferind
pierderi imense ȋn timp foarte scurt, punând astfel ȋn mare dificultate integritatea liniilor de apărare.
Acest lucru va conduce la intrarea de urgenţă ȋn luptă a Diviziei 5 infanterie română, tocmai pentru
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a bloca dezvoltarea ulterioară a ofensivei germane, astupând breşa creată. Cu o manevră demnă de
faima care ȋl preceda, Feldmareşalul Mackensen schimbă tactica, atacând zona Moara Albă Doaga,
obligând forţele româno-ruse la o retragere strategică.
După 10 august, confruntările vor fi extrem de violente, românii şi ruşii luptând pentru a nu fi
ȋncercuiţi şi pentru a bloca dezvoltarea ulterioară a ofensivei pe mai multe direcţii. Treptat vor
intra ȋn luptă Diviziile 5 şi 9 infanterie româna, care ȋn dese rânduri vor fi costrânse la lupta de
baionetă, unde ţăranul-soldat român va arăta un curaj greu de egalat, acest lucru fiind subliniat prin
Ordin de Zi, atât ȋn documentele militare române cât şi germane. Diviziile româneşti vor avea
suportul diviziilor ruseşti 13 şi 71 ȋn flancurile frontului.
Totuşi lipsa comunicării ȋntre unităţile române si cele ruse, vor degenera ȋn neȋnţelegeri şi
animozităţi la nivel de comandă, ȋntre generalul Cristescu şi generalul Ragoza, lucrul cel mai grav
fiind că satul Doaga va rămâne ȋn continuare sub ocupaţie inamică. Pentru a reapacifica situaţia
Marele Cartier General ȋl va ȋnlocui la comanda operativă pe generalul Cristescu cu generalul
Eremia Grigorescu. Acesta fiind cel care va rămâne ȋn memoria românilor de pretutindeni şi pe
frontispiciul Mausoleului de la Mărăşeşti cu ȋndemnul ’’Pe aici nu se trece’’!
A doua fază ȋncepe pe 13 august şi va dura până pe
19 august. Ȋn faza incipientă se va rezolva criza la
comanda armatelor româno-ruse, generalul Ragoza
preluănd
comanda
generală.
Feldmareşalul
Mackensen va ȋncerca o străpungere ȋn zona Panciu,
apărată de Corpul 18 rus, angajând astfel flancul
Armatei II române şi ameninţând din nou oraşul
Mărăşeşti. Ȋn faţa atacului virulent german şi cu
pierderi consistente, generalul Ragoza decide
retragerea strategică de pe front, pentru a evita o
distrugere completă a armatei sale.
Vor fi proteste energice depuse de generalul
Grigorescu pe lângă Marele Stat Major rus, care se
vedea rămas cu mari goluri de blocat ȋn scurt timp,
acest lucru ducând la un marş fortat al Diviziei 10
infanterie, care va prelua poziţiile părăsite de ruşi şi
vor bloca inamicul. Din nou vor trebui să adopte
conta atacul la baionetă, pentru a forţa inamicul la
retragere.
Ȋn acest timp, generalul Morgen forţează trupele
române după lupta de la Prisaca să se retragă spre
Cosmeşti şi către podul de cale ferată peste râul Siret
şi să-l arunce ȋn aer, tocmai pentru a nu putea fi folosit
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de către aceştia. Pe 19 august va ȋncepe de fapt bătălia principală de la Mărăşeşti. Grupul de armate
german format din 5 divizii, condus de generalul Morgen va ȋncepe atacul pe un sector foarte
disputat ȋntre Panciu şi Mărăşeşti, un punct extrem de cald şi de combătut fiind pădurea Răzoare
şi cota 100 care asigura o viziune amplă asupra frontului.
Aici se vor scrie momente de vitejie care vor rămâne adanc săpate ȋn sufletul Neamului Românesc.
Regimentul 32 Mircea infanterie,aflat ȋn refacere,ȋntr-un moment de acalmie ȋn momentul când
dezbrăcaţi ȋn cămăşi şi ismene,ȋşi spălau uniformele prăfuite la râul din vecinătate,sunt surprinşi
de unităţi ȋnaintate formate din grupuri de asalt (viitoarele grupuri de commando, din care făcea
parte şi un tânăr locotenent Erwin Rommel, viitorul Feldmareşal al Reichului,’’vulpea
deşertului’’).Românii ȋn loc să scape cu fuga, ȋnţelegând gravitatea momentului, contraatacă
fulgerător, desculţi, la pieptul gol, la baionetă.
Momentul de un dramatism ȋnfricoşător, fiind imortalizat ȋn presa vremii, inclusiv ȋn cea
occidentală, cât mai ales ȋn jurnalele de operaţii,inclusiv cele germane.Aceşti eroi,vor rămâne ȋn
memoria tuturor ca ’’Fantomele Albe’’,iar unităţile speciale germane călite pe frontul de Vest,
fiind nevoite să se retragă ȋn dezordine pentru a scăpa din ȋncleştare. Cota 100, aşa cum am spus,
de importanţă vitală pentru ȋntregul front şi restul operaţiilor, va fi apărată până la ultimul om, de
compania de mitraliori condusă de căpitanul Grigore Ignat.
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Toţi, absolut toţi, vor da jertfa supremă dând
posibilitatea şi timpul necesar reorganizării frontului şi
contraatacului general realizat de generalul Ion Popescu,
cu forţele de rezervă. Nemţii nu vor trece! Nemţii nu au
trecut!
Contraatacul român va produce pierderi foarte mari ȋn
oameni şi tehnica, ceea ce va bloca dezvoltarea oricărei
alte iniţiative germane de ofensivă. Ultima etapă va
ȋncepe pe 20 august, şi va dura până pe 3 septembrie şi
va produce doar lupte sporadice şi lovituri de artilerie,
germanii ȋnţelegând că nu vor putea să cucerească zona
Mărăşeşti şi nu vor putea să deschidă drumul spre Iaşi
(rămâne celebru toastul Feldmareşalului August von
Mackensen, ȋn gara Focşani ȋn faţa ofiţerilor de Stat
Major, când spune’’Domnilor, ne vedem la Iaşi’’).
După falimentul clar al ofensivei, germanii vor ȋncerca să ȋşi asigure spatele frontului şi o poziţie
cât mai sigură la adăpostul Carpaţilor, ducând astfel lupte de consolidare ȋn zona VarniţaMuncelu.Se ȋncheia astfel una dintre bătăliile cele mai aprig disputate de către armata română, din
momentul intrării ȋn Primul Război Mondial ȋn anul 1916. Pierderile vor fi consistente ȋn taberele
beligeranţilor, Armata I-a română suferind pierderi ȋn jur de 27.000 de militari (inclusiv doi fraţi
ai bunicii mele materne), Armata IV rusă va pierde şi ea 26.000 de oameni, iar Armata IX-a
germană, va avea peste 65.000 de militari morţi pe câmpul de luptă.
Un adevărat carnagiu, care totuşi va avea şi o componentă utilă reprezentată de eşuarea ocupării
ȋntregului teritoriu naţional şi scoaterea României din război. Românii au dovedit ȋncă o dată, că
atunci când fiinţa Neamului este pusa ȋn pericol, reuşesc să se mobilizeze şi să-şi apere ’’sărăcia
şi nevoile şi neamul’’! Pe locul marilor bătălii din vara anului 1917, din donaţia făcută de către
familia de bogătaşi Negroponte către statul român, se va ridica un Mausoleu la Mărăşeşti, unde cei
căzuţi ȋşi dorm somnul de veci.
Ȋnchei spunând, că vreau să dedic acest umil articol tuturor veteranilor de război ai Armatei
Române şi tuturor eroilor jertfiţi pe Altarul Patriei! Aşadar vă urez,celor care ȋmi citiţi aceste
rânduri şi sunteţi departe de ţară, multă sănătate şi să nu uitaţi să iubiţi România, pentru că toţi
suntem Fii ai aceleiaşi Patrii!
Mihai Moldovan
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Cuvinte și povești cu parfum de
epocă
Prof. OANA DACIANA TOPALĂ
Oana Daciana Topală este licențiată a Universității
„Al. I. Cuza” din Iași (cu o licență în filologie
modernă și una 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 WallonieBruxelles.
S-a specializat în pedagogia interculturală şi predă cursuri de franceză ca limbă străină, de limbă,
cultură și civilizație românească și de educație interculturala. Este prozatoare și eseistă, publică în mod
curent în periodice (Revista OPT motive, Revista de Cultură Familia, Portal Revista Timpul, Revista
Orient Românesc, Ziarul de Belgia) și scrie pe blogul personal «Literatură și delicatese»
(https://oanatopala.eu/ ) povești despre cuvinte călătoare și etimologii ciudate, povestiri fantastice și
despre întâmplări cu intrări în alte dimensiuni, inspirate din călătorii.

Bucureștiul secolului al XIX-lea și hotelul unui belgian din Limburg
Charles Brofft, un belgian înstărit din Limburg
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Charles
Brofft, un belgian înstărit din Limburg, inaugurează
la București unul dintre cele mai luxoase hoteluri
ale vremii. Acest Charles Brofft aflase, probabil, că
Bucureştii se înnoiesc după tiparul occidental şi s-a
gândit să profite de fenomen.
Situat pe Podul Mogoșoaiei, vis-à-vis de Teatrul cel
Mare, în fosta casă a boierului Tache Ghica și a
Mariei Câmpineanu, Grand Hotel Brofft, denumit
astfel după numele proprietarului, a fost încă de la
început o dovadă a începerii occidentalizării
Bucureștilor.
Sursa foto: https://gastroart.ro/
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Clădirea a adăpostit un hotel de prestigiu, amenajat în stilul renașterii florentine cu 48 de camere
elegante, şi mai multe magazine, între care cel al celebrului Jobin, de la care se trage numele
românesc al pălăriei țilindru „joben”.
Restaurantul franțuzesc al hotelului - Restaurantul
franțuzesc al hotelului se remarca prin preparate excentrice,
dar și prin prețurile destul de mari, contestate, de altfel,
adesea de clienți:„dl Brofft pretinde 30 de franci pe dejun!”.
Dar Grand Hotel își respecta însă, fără concesii, statutul de
hotel de lux.
Datorită rafinamentului și bunului gust, în scurt timp de la
deschidere a devenit punctul de întâlnire al aristocrației și
elitei bucureștene. Printre oaspeții de seamă ai hotelului s-a
aflat și generalul otoman Osman Pașa, la sfârșitul războiului
ruso-româno-turc, în iarna anului 1877.
În literatură, hotelul este amintit în romanul „Un om între
oameni” de Camil Petrescu, când unul dintre admiratorii
frumoasei cântărețe Frusinica Băl-Ceaurescu, preocupat că
nu o găsește nicăieri, se întreabă dacă nu cumva este la Brofft,
petrecând cu cineva.
Sursa foto: http://ouatib.blogspot.com/
M-me Celestinne Brofft - Istoria hotelului amintește că în jurul anului 1882, M-me Celestinne

Brofft (fiica sau soția lui Charles Brofft, nu se cunoaște cu exactitate) vinde hotelul bancherilor
Elias, în proprietatea cărora va rămâne până la 1884-1885, când va fi demolat, pe locul său
construindu-se, după planurile arhitecților Emil Ritter von Förster şi I. I. Rosnovanu, actualul
Grand Hotel Continental.
Grand Hotel Continental - Grand Hotel Continental avea la parter magazine cu scumpeturi aduse

de departe pentru clienții înstăriți. Găseai aici papetăriile și librăriile lui Iosif Szollosy și Graeve,
dar şi negoțul doamnei Paul Martin, soţia fostului „chapelier de la Cour”, exclusivist magazin de
pălării şi parfumuri. În aceeași casă a meșteșugit atelierul de bijuterie Resch, fondat în 1837,
furnizor al Casei Regale. Dar lui Charles Brofft, belgianul din Limburg, îi făcea concurență hotelul
unui alt belgian, Donat Hugues, care a fost primul din București care a adus trufele în meniul
restaurantului său de lux, pe la jumătatea veacului XIX…
Bibliografie:
Constantin Bacalbaşa, „Bucureştii de altădată”, Humanitas, București, 2014;
Emanuel Bădescu, „De toate din vechiul București”, Editura Vremea, București, 2013;
Trandafir Iliescu, Ion Paraschiv, „De Hanul Șerban Vodă la Hotel Intercontinetal (pagini din istoria
comerțului hotelier și de alimentație publică din București)”, Editura Sport-Turism, 1979.
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Belgianul care aduce trufele în restaurantele de lux din Bucureștiul
secolului al XIX-lea
Între 1856-1860, belgianul Donat Hugues, specialist culinar, introduce trufele precum și alte
delicatese din Hexagon pe meniul restaurantelor de lux bucureștene și ridică Hotelul Hugues pe
Podul Mogoșoaiei (din 1878, Calea Victoriei), la Piața Teatrului (denumită după Teatrul Național),
între hotelurile Brofft (viitor Continental) și Pasajul Englez.
A fost ridicat pe locul grajdurilor Consulatului austriac, avea două etaje şi 40 de camere - „pentru
15 franci ai un dormitor, un salon şi o cameră pentru servitori”. Prețurile păreau prohibitive pentru
mulți vizitatori ai Bucureștilor vremii.
Inovații culinare: trufe și alte delicatese din Hexagon
Dimitrie Ralet nota cu destulă surprindere ciudata inovație culinară: „A trebuit în câtva a ne supune
voinței lui Hugues, stăpânului de hotel, care arăta multă neatârnare în întreprinderea sa. În genere
însă, vom observa că astăzi nu-i masă de modă, o masă fără trufe, ce seamănă cu nişte cărbuni
stinși și negri, dar arzători, fără brânzeturi, care se prețuiesc de unii după gradul stricăciunei”.
În 1870, Ulysse de Marsillac descria distinsul restaurant de la Hugues:Iarna se cinează într-o sală
foarte frumoasă, luminată cu gaz, şi care dă în întregime spre Piaţa Teatrului. În timpul verii, cinezi
într-o grădină mică, dar foarte răcoroasă şi foarte plăcută. Poţi comanda mâncare a la carte de la
4-5 franci până la 20 de franci şi chiar mai mult. La Hotel Hugues se pregăteşte bucătărie
franţuzească, nemţească, rusească, italienească şi românească, după preferinţele
consumatorilor”. Alături de sala mare a resauranului se aflau mai multe separeuri, unde se
retrăgeau rafinații vieții de consum ai vremii, care puteau să-și aducă și banda proprie de muzicanți.

Sursă foto: www.historia.ro
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Succesul celor de la „Hugues” a durat aproape treizeci de ani, se spune, şi în acest răstimp, după
bătrânul Donat a urmat la conducerea afacerii un anume Edmond Bourgeois.
Un inedit şi fabulos duel culinar
Mari personalităţi au trecut pragul hotelului la banchete sau pur şi simplu pentru a lua o masă ca
la Paris. Aici are loc un inedit şi fabulos duel culinar. Protagoniştii au fost ambasadorul Spaniei,
Don Alcadro, şi Constantin Izvoranu, unchiul lui Alexandru Marghiloman. Printre bucatele căzute
în luptă s-au numărat potage à la St Hubert, filet de bœuf à la rémoulade, homard à la américaine
sau ragout de perdreaux à la Lucullus. Cele două partide aprig disputate au dus la o binemeritată
şi diplomatică egalitate.
Eminescu la o cafea cu rom
Pe la începutul lui 1889, povestește diplomatul N. Petrașcu, Eminescu se oprește la „Hugues” preț
de o cafea cu rom. Lângă ceașca sa a rămas, după plecarea grăbită de urgențe utopice, o ultimă
petală a pasiunii sale pentru eternul feminin: imaginea unei dive blonde a scenei, pe care tocmai o
evocase cu patimă şi stinghereală de adolescent.
Peste câțiva ani, Hugues intră în proprietatea vestitului cofetar Georges Riegler, care ridică încă
un etaj, reîncepând gloria localului, devenit cofetărie și cafenea plină de somptuozitate. Succesul
este atât de uriaș încât se deschide o sucursală a localului la Sinaia, pe aleea ce ducea de la
Mânăstire la Castelul Peleș.
Bibliografie:
Constantin Bacalbaşa, „Bucureştii de altădată”, Humanitas, București, 2014;
Emanuel Bădescu, „De toate din vechiul București”, Editura Vremea, București, 2013;
Trandafir Iliescu, Ion Paraschiv, „De Hanul Șerban Vodă la Hotel Intercontinetal (pagini din istoria
comerțului hotelier și de alimentație publică din București)”, Editura Sport-Turism, 1979.
www.historia.ro
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Prin Iașul de odinioară
Cofetăria Tuffli - Confiserie Richard Tuffli à Iassy

Ulița Sârbească la Iași – strada Alexandru Lăpușneanu (sursa foto: www.laiasi.ro)

Pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, la Iași, după plimbarea de după-amiază din Copou, trăsuri,
calești și alte acareturi ale boierimii stilate, coborau spre Ulița Sârbească (actuala strada
Lapușneanu), presărată cu numeroase localuri luxoase. Printre acestea se afla și o locantă elegantă
al cărei prag poate fi trecut și astăzi de cei care se plimbă pe strada Lăpușneanu: cofetăria Tuffli.
Povestea acesteia începe cu multă vreme în urmă (în 1885), când doi elvețieni, Georges și Richard
Tuffli, aduc la Iași secretele ciocolatei și deschid o cofetărie plasată în capătul Uliței Sârbești, chiar
în buza Copoului (pour les connaisseurs, pe locul unde astăzi se află astăzi Casa Studenților).
Pe atunci cofetăria Tuffli veghea capătul străzii din centrul Iașului cu „poleiala și bogația vitrinelor
și galantarelor pline de peisaje montane, castele, palate și păduri verzi din crème, șocolată, fistic,
glazuri și bomboane”. De-a lungul fiecărui an, locul gemea de mușterii tratați cu delicioasele
‘capodopere’ din ciocolată, frișcă, zahăr, mirodenii, fistic, glazuri si bomboane. Era vizitată „de
cucoane cu toalete splendide și domni, înmănușați și jobenați, curtenitori și galanți”.
Tuffli era locul unde se discutau vrute si nevrute, dar mai ales se bârfea pe oricine trecea pe sub
geamurile cofetăriei. Aici veneau adeseori și se “tratau” cu “delicatesuri” cei doi îndrăgostiti ce
aveau sa devină faimoși, Mihai Eminescu și Veronica Micle.
Pe timpul iernii, cofetăria Tuffli devenea destinația celor care doreau să se încălzească după orele
petrecute la patinoarul înjghebat undeva în fața Gării Iași. Cu nasul roșu de ger, cu patinele
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spânzurând pe umăr, lumea urca pe la Râpa Galbenă și intra în cofetăria unde mirosea a mirodenii,
garnisită din belșug cu bunătățuri, băuturi fine și ceaiuri fierbinți. După spectacolele teatrale din
nopțile luminoase de iarnă, majoritatea spectatorilor găseau „de bon ton” să ia o gustare la
‘Sandwich – Tea – Room’ de la Tuffli.
Cofetăria Tuffli umplea galantarele numai cu bunătăți: rahat proaspăt, halvale, praline delicioase,
fondante parfumate, ciocolată aromată, baclavale și tot soiul de prăjituri din făină, zahăr, nuci, unt,
smântână, scorțișoară, fragi și zmeură. Bogată şi elegantă, cofetăria avea să fie multă vreme locul
de popas obligatoriu pentru toţi voiajorii prin târgul Ieşilor.
Lângă mesele rotunde se instalau vara afară şi cucoanele târgului, impresionând trecătorii, printre
ei şi pe Ionel Teodoreanu care va rememora în „Masa Umbrelor” imaginea duduilor cu „mănuşi
lungi până la cot” care mâncau îngheţată „ţinând degetul cel mic în sus şi lipăind uşor ca pisicile”.
Îngheţata se făcea din fragi, zmeură, lămâie, portocale şi trandafiri şi era foarte căutată. Munca
neostenită a talentatului cofetar a fost răsplătită la 1 ianuarie 1890 cu brevetul de furnizor al Casei
Regale.După moartea lui Tuffli (1898), cofetăria va rămâne o duioasă amintire, efortul păstrării
faimei căzând pe umerii cofetarilor Ulrich (1910), Vlădescu (1929), Zamfirescu (1932), Stănică după război.
Bibliografie :
Radu Șuțu, „Iașii de odinioară” (reeditare), Ed. Corint, 2015;
Ion Mitican, „Strada Lăpușneanu de altădată”, Ed. Tehnopress, 2020.

www.tuffli.ro

În 1885, la parterul clădirii Jockey Club se instalează celebra cofetărie Tuffli care devine popas
obligatoriu pentru toţi voiajorii prin târgul Ieşilor (sursa foto: www.curierul-iasi.ro)
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Prin Iașul de odinioară
Cofetăria „Madame Alexandre” - Une confiserie parisienne à Iassy
Zaharicale și oranjade la scara trăsurii
Pe la 1877, Ulița Sârbească (actuala stradă Lăpușneanu), loc de plimbări duminicale și de întâlnire
a tinereții ieșene, cu magazine vestite și ispititoare localuri cu podiumuri pentru spectacole, se mai
numea Strada Veseliei sau Strada Muzicii.
Pitorească și cochetă, cu magazine, hoteluri, cofetării și câteva grădini de vară, ascunse în umbra
vechilor palate, fosta uliță boierească chema pe caldarâmul umed toată tinerimea târgului.
Petreceau pe acolo toți cei fără de griji, privind vitrinele magazinelor pline cu noutăți ori
bulucindu-se la gardurile celor vreo cinci grădini de vară cu scenă pentru teatrele anunțate prin
afișe uriașe și viu colorate. Când doamnele elegante erau însoțite de domni subțiri, cu joben,
lornion, manuși albe și baston, și se întâmpla să nu prindă vreun loc la o masă, așteptau cuminți
partenerii să le aducă zaharicalele la scara trăsurii: înghețate fine, ciocolate delicioase și oranjade
stoarse pe loc din portocale, răcite în lădoaie pline cu calupuri de gheață.
Cofetăria franțuzească «Madame Alexandre»
La capătul din vale al străzii Lăpuşneanu, pe locul unde astăzi se află parcarea Hotelului Astoria,
altădată creștea o livadă bătrână. Aciuată în livada boierească, se înălţa fără seamăn pe
atunci eleganta cofetărie franțuzească « Madame Alexandre », cu bomboneturi parisiene, scenă,
muzică, teatru şi multă tinerime.Faimoasa grădină de vară cu scenă a fost deschisă de Alexandra
Sfetcovici care, încă din 1867, şi-a revendicat meritul răcoririi ieşenilor cu apa gazoasă “Soda” şi
îndulcirea foştilor bonjurişti, deveniţi mari bărbaţi de stat.
La Crăciun, pe la 1870, Madame Alexandre vindea bomboane cu precizarea: “din fabrica mea”
(Curierul de Iassi, 20 decembrie 1870). Comerțul cu zaharicale, bomboneturi, înghețate și fructe
confiate, însoțit de fanfare și trupe actoricești, atrăgea mulți vizitatori, printre care și tineri studioși.
La mesele cofetăriei se adunau laolaltă studenți și profesori, actori și gazetari, printre care se afla,
scriu gazetele vremii, și poetul Mihai Eminescu.
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Trăsuri, dulcețuri și glume dulci
Poetul Dimitrie Anghel își amintea că seara
“în faţa cofetăriei celebre M-me Alexandre”
trăsurile stăteau pe două rânduri. Duducile şi
duducuţele se întorceau de la plimbarea
Copoului. “Evantaiurile prind să bată,
cavalerii se întrec care de care şi băieţii din
prăvălie vin legănând tablalale cu dulceţuri şi
cu îngheţate, slujind în trăsuri cucoanele
care, săturate de luciu de lună şi cântec de
lăutari şi înviorate de aer curat, mănâncă cu
poftă, ţinând cu mănuşatele lor mâini
graţioase farfurioare cu bunătăţuri. Cavalerii
îşi servesc favoritele, iau farfurioarele, întind
un pahar cu apă, și strecoară glume dulci
printre zaharicale. Singuri, vizitiii și lacheii
de pe capre stau gravi.”
Bibliografie:
Radu Șuțu, „Iașii de odinioară” (reeditare), Ed. Corint, 2015;
Dimitrie Anghel, Fantome, in Fantazii, Ed. Socec, 1911.

Prof. Oana Topală
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Fereastra
o amprentă umană
Vorbim mult despre ferestre, dar cunoașteți istoria
acestora? Deschiderea sau închiderea unei ferestre
este un gest atât de banal în zilele noastre încât nui acordăm nicio atenție și credem că știm totul
despre acest mic obiect comun tuturor
interioarelor. Cu toate acestea, înainte de a lua
forma pe care o cunoaștem astăzi; fereastra a văzut
multe schimbări! Pe măsură ce totul evoluează și se îmbunătățește în timp şi ferestrele de altădată
au parcurs un drum lung până astăzi. Fie că este vorba de stilul lor, de geamurile lor sau de
mecanismul lor de deschidere, schimbările sunt pe cât de numeroase, pe atât de diversificate!
Mică poveste a ferestrei...
Fereastra este o invenţie foarte veche. De-a lungul timpului, ferestrele au evoluat în mare măsură
spre cele pe care le cunoaștem astăzi. Este imposibil de precizat clar când în istorie au început să
apară ferestrele în case. Unele cercetări arheologice sugerează că locuitorii Mesopotamiei au pus
cândva ferestre - deschideri în casele lor.
Cu siguranță, ferestrele au fost prezente în arhitectura grecilor și romanilor antici. Ele aveau inițial
o funcție strict utilizabilă: lăsau să intre lumină și aer. Forma lor nu conta. În regiunile mai calde,
ele apar mai întâi ca deschideri neprotejate. De obicei (de exemplu în Grecia antică în epoca
clasică) erau puține, înguste și amplasate sus - lăsau să intre lumină, dar nu deveneau o potențială
cale de intrare pentru intruși. În climatele mai reci, absența completă a ferestrelor în dormitoare nu
era neobișnuită. Dacă erau deja prezente în casă, erau mici și în zilele reci erau acoperite cu piei
sau materiale.
Ferestrele au evoluat odată cu societățile antice. De-a
lungul timpului, pe lângă rolul de utilitate, au început să
îndeplinească și o funcție decorativă. Probabil că primele
ferestre au fost decorate de vechii greci și romani și mai
întâi s-au referit la clădiri sacre și representative pentru
societatea şi cultura lor.
Inițial, templele grecești erau construite fără ferestre –
sursa de lumină era ușa (și după unii arheologi, acestea
aveau deschideri în acoperișuri). Totuși, în anul 406 î.Hr.,
a fost construit Erehtheum: un templu dedicat zeiţei Atena
și zeului Poseidon. Erechtheum avea probabil uși și
ferestre bogat decorate. Fereastra este prezentă, de
exemplu, în Panteonul roman păstrat până în zilele noastre
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(construit în 125 d.Hr.) Este o singură gaură, înconjurată de
ornamente circulare, numit uneori „ochiul Panteonului”.
Are nouă metri în diametru și nefiind acoperit, prin el trece
lumina și ploaia. Această construcție a forțat să facă găuri în
podea pentru a scurge apa de ploaie.
La începuturile sale, fereastra era lipsită de sticlă, funcția ei
era de a aduce lumină în clădire și simbolic dorința de a se
deschide spre lume fără a fi văzută. Apoi, sticla a apărut dar
la început fără o posibilă deschidere. Geamurile ferestrei erau
translucide înainte de a fi transparente. Era folosit pergament,
pânză uleioasă, mica (o familie de minerale care constituie
granitul) înainte de a putea fi folosit în secolul al XIV -lea mai
în general sticlă sau cristal. În secolul al XVI-lea, sticla albă
și-a făcut apariția în Europa și a cucerit ferestrele .
Cu toate acestea, istoria ne arată că romanii între 43 și 409 d.Hr. au folosit deja bucăți mici de
sticlă la ferestre.
Evul Mediu este una din cele mai ȋntunecate
perioade din istoria omenirii, marcată de izbucnirea
mai multor războaie.
Perioada gotică - Bisericile aparținând acestui stil
arhitectural aveau ziduri portante care își împărțeau
rolul structural cu arcade ascuțite. Aceste construcții
au devenit mai înalte decât bisericile romanice
pentru a-i apropia pe credincioși de Dumnezeu.
Ȋn afară de asta, ferestrele mici sunt înlocuite cu
vitralii mari, mai transparente, care invită lumina să
pătrundă în liniștea umbrelor. Goticul a permis
dezvoltarea artei vitraliului. Lumina care cădea în
cameră era plină de culori diferite.
Vitraliile sunt pictate pentru a afișa povești biblice
prin desene picturale detaliate. În acest context de
războaie și conflicte, fereastra devine mai mult decât
o sursă de lumină, este o sursă de meditație și de
prezență divină: cu cât pătrundea mai multă lumină
în biserică, cu atât îi apropia pe credincioși de
creatorii lor.
Pe scurt, Evul Mediu ne-a dezvăluit o altă fațetă a
ferestrei ca stimulator al senzațiilor. Între 1066 și
1215 d.Hr., geamurile apar în biserici și castele.
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Ȋn perioada 1216-1398 d.Hr., arhitectura
religioasă gotică a ȋnceput să folosească ferestre
de dimensiuni mai mici.
„Această evoluție a cunoscut o singură oprire
însoțită de contradicție, așa-numita perioadă
Renașterii, în timpul căreia am văzut că formula
estetică are prioritate față de formula
funcțională.” Pierre Louis Flouquet
În timpul Renașterii, provocarea pentru
constructori a fost să întemeieze o arhitectură
bazată pe principii estetice. Motivele clasice
erau recursurile lor. Este un sistem armonios de
proporții în care fereastra este mai mult decât o
referință la lumină și aer, acesta este cel mai important motiv repetat care structurează fațada,
modulul, ritmul.
Ȋn locuințele urbane, fereastra a devenit un filtru social. Deși erau mici, umile și rar folosit în casele
săracilor, cei bogați își etalau bogăția în fațadele palatelor lor prin amenajarea unei serii de ferestre
mari, mai înalte decât late, formând o cruce. Fereastra devine o pânză pictată de degetele
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creatorului, un decor pentru observarea spectacolului apei care țâșnește din fântâni, auzind șoapta
brizei mângâind frunzele copacilor, mirosind parfumul trandafirilor, al păsărilor.
Apoi Europa a cunoscut succesiunea a două mişcări artistice opuse : baroc şi clasicism. Ȋn perioada
barocă fereastra este un element decorativ deseori bogat ȋmpodobit cu măşti, figuri umane. Astfel
fereastra evocă senzaţii şi hrăneşte imaginaţia.
În perioada gregoriană și victoriană (1714-1901), dimensiunea ferestrelor a continuat să crească și
apoi să se răspândească pe scară largă în locuințele casnice. Ajutând la definirea stilului
arhitectural al unei locuințe, ferestrele au mult mai mult decât o funcție estetică. Într-adevăr, ele
ne permit să rămânem în contact cu exteriorul chiar și atunci când vremea nefavorabilă ne
îngrădește în interior.
Fereastra a fascinat mult şi generații de artiști. Mărturisește atracția irezistibilă a privirii,
stimulează imaginația și reflectă dezvăluirea.
Cu o istorie bogată, fereastra a suferit de-a lungul timpului puternice schimbări şi mutaţii. Pentru
fiecare cultură, fiecare epocă, fiecare perioadă politică şi fiecare filosofie, propria fereastră. A avut
influenţe asupra civilizaţiilor umane. Aparținând vocabularului arhitectural, fereastra este definită
ca o deschidere înscrisă într-o limită.
„Permite lumină și ventilație și apoi devine un instrument de viziune.” Anne Friedberg
Ca orice obiect, numele fiecărei creații umane reflectă utilizarea acesteia. Cu toate acestea, cazul
ferestrei rămâne special. Cercetările asupra etimologiei sale au arătat că conceptualizarea
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cuvântului este diferită de la o civilizație la alta: De exemplu, în țările
vorbitoare de limbă engleză, se numește ochiul vântului, „Window”,
o deschidere de ventilație. În ţările vorbitoare de arabă, traduce
infiltrarea dintr-un mediu în altul, urmând principiul protecției vieții
private. În timp ce în țările de limbă franceză, este „fenêtre ”
provenind din cuvântul latin fenestra, care se referă la lumină (dar şi
democrație și pace).
„Fereastra este decorul, atât apropiat cât și îndepărtat, în care dorința
așteaptă epifania obiectului său. '' Jean Starobinski
Fereastra este un dispozitiv cu o dublă funcție: Pe de o parte, este un
loc de spectacol, schimb și comunicare care dă acces lumii exterioare
pentru a se infiltra în intimitatea interiorului. Pe de altă parte, se
manifestă ca o barieră (limită) datorită apartenenței la două medii: cel
privat și cel public.
Este o deschidere permeabilă la informațiile exterioare, reține corpul și eliberează mintea.
Fereastra este o temă iconografică foarte răspândită în societate. Într-adevăr, fiecare individ o
reprezintă pentru a exprima reflecțiile morale și importanța simbolică a locurilor. Există multe
proverbe și vorbe care o folosesc: „intră pe fereastră”, „aruncă-ți banii pe fereastră”, „pune-ți nasul
la fereastră” și „deschide o fereastră pe...”.
Utilizată pe scară largă de-a lungul timpului, fereastra a apărut într-o multitudine de figuri, ca
simbol cultural, ca utilizare în evoluție.
Viziunea de clasificare - Fereastra este un element arhitectural care a căpătat tot felul de forme: de
la pătrat la dreptunghiular, curbat și uneori ascuțit. Poate fi găsită lipsită de orice ornament (precum
ferestrele lui Adolf Loos) întrucât poate fi împodobită cu decor și încadrare: stâlpi, pilaștri,
frontoane, praguri etc... Pentru a le distinge, putem să le clasificăm după orientarea, morfologia și
dimensiunea deschiderii.
De-a lungul secolelor fereastra a cunoscut o diversitate
morfologică. Forma ei este reprezentata de figuri
geometrice, cele mai comune fiind cercul, pătratul şi
dreptunghiul ȋnsă poate apărea şi sub formă eliptică,
triunghiulară sau octogonală. Morfologia ferestrei continuă
să evolueze, astăzi ea ocupă toate formele posibile,
constrângerile convenţionale se estompează şi devine un
element arhitectural unic.
Ȋn general dimensiunea deschiderii une ferestre depinde
practic de doi factori. Primul factor se datoreşte relaţiei pe
care omul doreşte să o menţină cu lumea exterioară (aici
intervine triada cultură - climă - om). Al doilea factor se
referă la nevoia de spaţiu exterior ȋn interior (aici intervine
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funcţia). Ȋn amândouă cazuri este vorba despre o deschidere, o trecere. Ferestrele sunt una dintre
cele mai expresive şi vitale caracteristici ale unei clădiri. Permite transmiterea luminii, controlul
sunetului, ventilaţia naturală şi calea ochiului spre exterior. Fiecare are un simţ al direcţiei, o axă
definită ȋn raport cu solul de-a lungul căreia este ȋndreptată vederea: vertical, orizontal şi oblic.
Fereastra ȋn directia verticală, când privirea se ridică spre cer, verticalitatea ferestrei ridică sufletul
la ȋngeri, stimulează imaginaţia, se deschide spre lumea spirituală şi dezvoltă vise de
transcendenţă. Fereastra cu direcţie orizontală: poziţionarea sa cu postura umană oferă accesului
privirii o scufundare ȋn peisajul ȋncadrat. Iar fereastra cu direcţie oblică este folosită ca paravan,
ca soluţie pentru iluminarea mansardelor (spaţiilor sub acoperişuri ȋnclinate). Ferestrele se schimbă
ȋn funcţie de contextele climatice, tehnologice dar mai ales culturale.
Simbolismul - oglinda culturilor
Deşi fereastra este răspunsul la cererile de vedere, aer, lumină, noţiune de deschidere este diferită
de la o civilizaţie la alta. Iată de ce arhitectura este considerată o oglindă a civilizaţiilor, a culturii,
reflectarea unei filosofii şi reprezentarea obiceiurilor.
Influenţa ferestrei asupra arhitecturii şi simbolismul pe care-l difuzează asupra societăţii este mare.
Teoretic, fiecare practică sau cultură poate fi uitată, ȋnsă fereastra este unul dintre suporturi unde
omul ȋşi gravează amprentele, principiile sale ȋn societate pentru a le transmite generaţiilor
următoare. Se referă la aspectele esenţial culturale ale oamenilor, cum ar fi factorii religioşi, sociali
şi estetici. Deci fereastra este oglinda culturilor.
De exemplu ȋn societăţile tradiţionale arabe unde predomină religia musulmană, construirea
intimităţii familiale şi protecţia ei, se acordă o atenţie deosebită deschiderii. Toate ferestrele sunt
puncte care trebuie controlate: utilizarea lor, amplasarea şi uneori investiţia simbolică ataşată
acestora denotă interesul manifestat faţă de aceste elemente ale locuinţei.

74

ORIENT ROMANESC

Amplasarea ferestrei pe marginea străzii fiind extrem de rară, deschiderea fiind situată ȋn partea
de sus sau deasupra uşii. Casele sunt introvertite, cu un exterior sobru iar deschiderile spre exterior
fiind extrem de rare. Există o separare radicală ȋntre privat, familie şi public, exterior. Spaţiile de
locuit se axează ȋn jurul unei curţi interioare, bogat ornamentată, este inima casei.
Este o deschidere spre cer care luminează spaţiile de locuit şi păstrează intimitatea celor care o
utilizează, ȋn special a femeilor ȋmpotriva privirilor din afară. Dacă cultura arabo-islamică se
bazează pe protecţia şi conservarea vieţii private, la europeni vom ȋntâlni acele ferestre care oferă
o deschidere spre exterior, este introdusă ideea de a trăi ȋn comunitate.
Casa tradiţională japoneză este deschisă spre exterior, cu o trecere treptată ȋntre interior şi grădină.
Natura este mereu prezentă ȋn casa japoneză, spaţiile sale de locuit sunt organizate ȋn jurul unei
curţi centrale ocupată de o grădină care, mai mult decât o noţiune decorativă are o dimensiune
spirituală care invită la contemplare şi meditaţie. Deschiderile sunt orientate spre natură.
Fiecare fereastră are aspectul ei simbolic. Fereastra rotundă este numită fereastra iluminării
spirituale care ilustrează stadiul final al iluminării. Ȋn budismul Zen, cercul reprezintă o figură
pură. Există şi o fereastră a confuziei, are formă dreptunghiulară care exprimă viaţa umană.
Cele patru colţuri corespund celor patru stări de care omul nu poate scăpa: naşterea, ȋmbătrânirea,
ȋmbolnăvirea şi moartea.
Ȋn diferite culturi idea de a contrui ferestre lucrează ȋn ritm cu obiceiurile, ritualurile şi alte
motivaţii sociale. Toate se dezvoltă ȋn timp pentru a-şi scrie propria poveste. «Chiar dacă nu
suntem ȋntotdeauna conştienţi de asta, suntem entităţi relaţionale ȋn contact cu caracteristicile fizice
şi climatice ale ţării noastre, condiţionate de orientarea religioasă şi de dezvoltarea societăţii
noastre.» (Yann Nussaume)
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Fereastra a evoluat mereu - Formele şi dimensiunile ferestrelor au istoria lor - (Le Corbusier)
Epoca contemporană reprezintă o obsesie a transparenţei şi acoperă trei secole de istorie. O epocă
marcată de dezvoltarea tehnologică. O multitudine de ferestre modelează acum spaţiul. Ȋn căutarea
unei transparenţe totale, apare aşa numitul perete cortină. Fereastra este definită ca o componentă
a limitei. Controlează permeabilitatea informaţiilor externe.
Ea s-a transformat ȋn mai multe imagini şi a jucat o multitudine de roluri ȋn istoria sa. Fiecare rol
este un concept: noţiuni de ȋncadrare, simbol, deschidere, lumină. Metaforele sale reflectă acest
dialog ȋntre arhitectură si creaţie.
Deschidere către lume și către alții...
Fereastra nu este doar un obiect foarte convenabil pentru aerisirea sau iluminarea unei încăperi,
dimpotrivă, este mai presus de toate o deschidere, săpată într-un zid, o deschidere asupra lumii și
asupra altora. Pentru că una dintre funcțiile intrinseci ale ferestrei nu este alta decât
comunicarea...dar, ce să credem despre nebunia estetică și arhitecturală pentru acest element? Nu
este ciudat că unii s-au străduit atât de mult să-l împodobească?
Adevărul este că ferestrele bogat lucrate au transmis și un mesaj,chiar dacă nu mai este neapărat
cazul în prezent: oferă informații despre averea și statutul social al proprietarului lor, despre
succesul acestuia... Acesta este motivul pentru care încă mai rămân atât de multe elemente
ceremoniale sublime, sculptate delicat sau împodobite cu basoreliefuri somptuoase.
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Simbolismul ferestrei
Fereastra are mai multe simboluri, dintre care cel mai comun este deschiderea către lume și prin
urmare, către diverse forme de cunoaștere. Permite accesul la necunoscut, chiar și la cunoștințe
noi. Ea a jucat un rol important în arhitectura. Fereastra constituie şi o deschidere către imaginație.
Oferă acces la lumea exterioară și permite exteriorului să pătrundă în interior, în intimitatea
locuinței în același timp. Deci ferestrele unei case sunt simbolul dualității.
O graniță - Fereastra reprezintă atât deschiderea, cât și închiderea. Reprezintă o graniță între
interior și exterior, între privat și public, sau chiar în izolare și libertate, graniţă între două spaţii
alăturate care sunt adesea antitetice. De asemenea, particularitatea ferestrei care o deosebește de
ușă este transparența acesteia. Într-adevăr, chiar și închis, putem vedea prin și, prin urmare, știm
ce este de cealaltă parte. Astfel, spre deosebire de celelalte simțuri, vederea ferestrei nu este
implicată în funcțiile de deschidere și închidere a ferestrei.
Element arhitectural familiar cu multiple variatii estetice sau funcţionale, ale cărui evoluţii se
potrivesc cu progresele tehnice sau culturale, fereastra joacă un rol esenţial in viata de zi cu zi, atât
individuală cât şi social. Privită din exterior, fereastra delimitează un fragment de realitate care se
oferă reprezentării, în maniera cadrului pictural. Din interior, se deschide spre un alt spațiu dat
pentru a contempla sau imagina. Dar ceea ce arată nu este întotdeauna vizibil sau este doar parțial,
așa că participă la un joc dublu, între expoziție și disimulare, potrivit pentru a servi drept
trambulină pentru imaginație.
Nu este așadar surprinzător că artiștii profită de acest motiv, situat la interfața dintre spațiul din
exterior și cel din interior, le place să reprezinte interacțiunile. Până în punctul în care fereastra,
prin faptul că oferă o viziune asupra lumii, fie că aceasta este rezultatul mimesisului sau al
invenției, poate deveni o metaforă a ochiului, a privirii sale și, dincolo, a activității chiar
creatoare. Definiția picturii ca „fereastră deschisă”, găsită în Cartea I a Della Pittura a lui Alberti,
este semnificativă în acest sens.
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(Leon Battista Alberti, (născut la 14 februarie 1404, Genova - mort la 25 aprilie 1472,
Roma), umanist, arhitect italian și principal inițiator al teoriei artei renascentiste. El este considerat
prototipul „omului universal” al Renașterii.)
Fereastra este așadar un motiv preferat în imaginația artiștilor: participă incontestabil la construcția
unui spațiu estetic, poetic și simbolic; deschide calea către un set infinit de posibile dialectici.
Practic, fereastra apare ca acest motiv eminamente plastic care ȋţi permite să schimbi decorul ȋn
care se mişcă personajele şi unde se desfăşoară acţiunea. Acționând în același timp asupra
înălțimii, lățimii și adâncimii, introduce în tratarea locurilor o serie de opoziții dinamice. (JeanRené Valette, „Ferestrele - Arhitectură și scriere romanică”)
Fereastra, chenar simbolic - Între spațiul masculin și feminin
În mod tradițional, interioarele se referă la universul feminin și la activitățile asociate acestuia:
treburile casnice, creșterea copiilor, conversația (eventual confidențială), sau chiar, în cel mai bun
caz, posibilitatea de exprimare a talentelor artistice, de la broderie până la practicarea muzică sau
desen, inclusiv decorațiuni interioare. Această atribuire, care poate merge până la închiderea
femeii, sau cel puțin, la posibilități de ieșire foarte limitate sau plasate sub înaltă supraveghere.
Dimpotrivă, exteriorul este, până de curând, domeniul rezervat preferenţial bărbaţilor: loc de
aventură, război, activităţi profesionale sau de agrement (călărie, vânătoare, exersare a armelor.
Din această bipolaritate rezultă multiple
narațiuni posibile, în cadrul cărora fereastra
intervine ca loc de întâlnire, de dorință de
evadare, de transgresiune...
Termenul „fereastră” provine din latinescul
„fenestra” și înseamnă „o deschidere în perete
care permite pătrunderea luminii și aerul să
aerisească un spațiu închis”.
Termenul grecesc „phanein” înseamnă „ieșire
la lumină”. Când vorbim de ferestre în mod
concret, ne gândim de exemplu la ferestrele
casei care izolează de zgomot și frig, dar care
lasă și lumină să intre și oferă o priveliște
asupra lumii exterioare: o grădină, un deșert,
un peisaj, în funcție de stilul de viață ales.
Simbolic vorbind, fereastra închisă este
asociată cu izolarea, îngrădirea și îngustarea
minții, în timp ce fereastra deschisă este un
semn de deschidere a minții, deoarece vă
permite să descoperiți noi orizonturi. Lasă să
intre lumina şi deci, prin asociere, viaţa.
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Ferestrele ȋn desenele copiilor - Psihologii folosesc adesea
desenele pentru a încerca să ccomunice, altfel decât prin
cuvinte, cu copiii. Un copil de 6-8 ani care desenează o casă
centrată cu ferestre deschise și mai multe uși va arăta că este
echilibrat și bine dispus. Dimpotrivă, o căsuță desenată cu
ferestre mici, ferestre închise sau fără ferestre va dezvălui o
problemă emoțională sau un sentiment de eșec. Prin urmare, un
obiect cu dublă funcție, fereastra oferă acces la lumea exterioară
și creează o distanță față de aceasta în același timp.
Este așadar, prin excelență, o figură a dialecticii dintre interior și exterior. Astfel fereastra apare
adesea ca o barieră, o graniță, un spațiu de fractură între familiar și străin, din cauza dublei sale
apartenențe la spațiul public și cel privat.
În plus, fereastra face parte și din dialectica vizibilului și invizibilului: deși este o sursă de
vizibilitate, nu permite decât o vedere îndepărtată a lumii. Pentru că privirea nu poate percepe
totalitatea. Pentru Starobinski, ferestrele sunt și „obstacole de netrecut” care privează de
vizibilitate și condamnă individul la singurătatea casei.
Dacă fereastra este rotundă receptivitatea este de aceeaşi natură cu ochiul sau conştiinţa. Dacă este
pătrată, receptivitatea este de natură terestră. Ferestrele caselor sunt simbolul ochilor umani.
Ferestrele ȋnchise simbolizează introspecţia şi frica faţă de exterior Cele deschise simbolizează ȋn
registrul spiritual accesul la revelaţia divină.
Fereastra este “ochiul” casei. Ea mediază opoziţiile ȋnăuntru - afară, ȋnchis – deschis, pericol –
siguranţă. Este locul intrărilor şi ieşirilor neȋngăduite, de acea pe fereastră se presupune că pot
intra duhurile rele. De aici obiceiul de a depune la ferestrele ce dau ȋn stradă diferite obiecte
talisman şi plante, cu prorietati protectoare.
O asemenea funcţie o are la români şi crucea ferestrei. Printr-o
intrare sau ieşire pe fereastră se putea ȋnşela moartea sau boala. La
casa în care se află un copil mic, noaptea trebuie închise ferestrele
şi obloanele, ca să nu fie furat somnul pruncului. Tot pe fereastră
se răpeau fetele atunci când părinţii se ȋmpotriveau căsătoriei Ȋn
mituri, poveşti sau ȋn poezia de dragoste, fereastra e ultimul hotar
care-i desparte pe ȋndrăgostiţi.
Ca element protector, fereastra reprezenta în gândirea arhaică o
păstrătoare a identităţii, a aceluiaşi. Asemenea zidurilor, a porţii, a
casei în ansamblul său, ea adăpostea şi îi permitea fiinţei să rămână
identică cu sine. Ȋn plan microcosmic ferestrele sunt simboluri ale
simţurilor omeneşti. Ȋn pictura modernă fereastra care deschide o
perspectivă ce nu duce nicăieri simbolizează incognoscibilitatea
lumii. Este de asemenea un simbol al conştiinţei, mai ales când
aceasta se află ȋn partea de sus a unui turn.
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Orientarea ferestrei ȋn locurile sacre
Ferestrele monumentelor religioase sunt orientate conform unei tradiţii speciale, ferestrele având
un rol spiritual deosebit. Lumina pe care acestea o primesc diferă ȋn funcţie de orientare. Spre est
este vorba despre lumina tânără, la sud este lumina matură, iar spre nord, lumina slabă, moartă.
Mai mult ȋn interiorul clădirii totul este inversat, peretele dinspre nord primeşte mai multă lumină.
Dar fereastra e importantă şi pentru diacronia ei, însoţind
omul în toate momentele sale astrale: naşterea e o fereastră,
o trecere dintre două lumi, de la întuneric la lumină; copilăria
e legată de fereastră prin arhetipal: un copil va desena în
primul rând o casă, iar casa va avea o fereastră „împărţită”
în patru. Pentru un tânăr /o tânără, fereastra va fi martora
primelor mărturisiri, evadări, complicităţi; maturitatea se va
consuma într-o casă, iar casa va avea obligatoriu ferestre. Pe
întuneric, doar ochii ferestrelor strălucesc, arătând că undeva
se află o aşezare.
Prin fereastră, omul contemplă lumea. Iar această funcţie
contemplativă, coroborată cu mai vechea analogie om-casăcosmos (prezentă în aproape toate spaţiile culturale) a dus la
apariţia unor sintagme care alătură ochii şi ferestrele.
Fereastra este ca o frontieră iluzorie, perfect transparentă,
care separă şi aduce totodată împreună omul şi lumea
înconjurătoare.
Paula Costin Nassif
(N. Grigorescu – Ţărăncuţă lucrând la fereastră)
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Frumusețea diversității
Diversitatea culturală în familie
„Identitatea” este un concept important în dezbaterea
privind educația sau respectul pentru diversitate. Acest
termen este uneori însoțit de un adjectiv: identitate
„națională”, „culturală” sau „etnică”.
Diversitatea culturală ne poate conduce la o apreciere
contradictorie: pe de o parte, pluralitatea culturilor și
interacţiunea pe care o face posibilă par a fi o bogăție
care invită la schimburi și la descoperirea altora,la
pluralismul identităților.
Dar ne putem gândi și că această diferențiere (de limbi, credințe, tradiții etc.) împiedică
comunicarea dintre oameni și buna lor înțelegere reciprocă. Dificultatea este, de fapt, nevoia de a
reconcilia unitatea oamenilor şi diferențele lor, prin valorificarea şi recunoașterea pluralității
culturilor. Dar cum să trăim împreună în diferență?
În consecință, se pune întrebarea dacă pluralitatea culturilor, la nivel național sau internațional,
este ceea ce fragmentează oamenii și împiedică apariția unificării lor: nu este diversitatea
identităților noastre ceea ce produce în cele din urmă "ciocnirea civilizațiilor” care separă oamenii
și le intensifică conflictele? Sau diferitele culturi, dimpotrivă, sunt destinate să se întâlnească, să
se amestece și să trăiască împreună? Prin urmare, aici este vorba de a pune la îndoială ce implică
diversitatea culturilor și identităților: produce această diversitate un proces inevitabil de
fragmentare sau poate duce în cele din urmă la o întâlnire a civilizațiilor?
Ar trebui să ne gândim la cultură ca la un spațiu de schimb sau ca la un loc de închidere? Întrebarea
este cu atât mai importantă cu cât lumea noastră a intrat într-o fază de globalizare și, prin urmare,
de interacțiune din ce în ce mai puternică a diferențelor sale. Vom putea atunci să trăim împreună,
în ciuda diferențelor noastre,în jurul valorilor universale.
Importanța protejării expresiei culturale este, fără îndoială, esențială. La fel este și protecția
diversității lor. Într-adevăr, diversitatea expresiilor culturale contribuie la întărirea identității, a
coeziunii sociale și la constituirea unor societăți care respectă toate culturile. Prin urmare, protecția
diversității expresiilor culturale este esențială.
Diferențele culturale sunt o bogăție pentru o familie Când copiii cresc într-o țară, într-un mediu
social sau în cadrul unei practici religioase distincte, asimilează neapărat referințe diferite. Relația
familiilor mixte este hrănită și îmbogățită de aceste disparități și de aceste puncte de vedere
eterogene asupra lumii.
A beneficia zilnic de două culturi înseamnă a putea alege dintr-o parte sau alta ceea ce ţi se
potrivește cel mai bine! Fie că este vorba de reţete de gătit, de obiceiuri de igienă, ritualuri,
celebrarea festivitatilor, reguli de educaţie şi multe altele, avem posibilitatea de a apela la două
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modele distincte şi de a-l selecta pe cel mai bun. Faptul de a fi din două culturi diferite necesită în
mod necesar multă comunicare zilnică pentru a se înțelege și duce în mod firesc la
compromis. Familiile mixte sunt, în general, mai obișnuite cu dialogul, comunică mai frecvent și
mai natural, ceea ce are avantajul de a-și întări legăturile și de a stimula empatia în relația lor.
Copiii din cupluri de diferite naționalități, religie, cultură au șansa de a crește într- un mediu
multicultural care le va aduce în mod firesc și o mai mare deschidere. În ceea ce privește educația,
copiii din cuplurile mixte învață de la început două limbi sau sunt crescuți în două religii, ceea ce
le oferă o mare îmbogățire culturală. Persoanele din cupluri mixte şi copiii lor au, în general, o
capacitate mai mare de a tolera și de a accepta diferențele oamenilor din jurul lor.
Aceşti copii au fost numiţi copii de cultura a treia. Conceptul de copii de cultura a treia datează
din anii 1950, rezultat din cercetările sociologului american Ruth Hill Useem. Astăzi, rădăcinile
culturale sunt și mai diverse. Adesea, prima cultură este deja un amestec variat, cu părinți aducând
obiceiuri și tradiții din diferite țări de origine. Dacă adaugi la aceasta o altă cultură, cea a țării de
reședință, obții un amestec unic de a treia cultură în cadrul familiilor cu copii. În timp ce
diversitatea unei familii cu copii este adesea recunoscută pe baza pașapoartelor țării lor de origine,
diversitatea culturală ascunsă în viața lor de zi cu zi este neglijată, ignorată și subestimată.
Copiii din familii mixte învaţă respectul pentru demnitatea persoanelor, drepturile tuturor
membrilor societății, potențialul de creștere și dezvoltare personală a ființelor umane, respectând
în același timp cultura fiecărei persoane. Ei absorb diferitele experiențe ale copilăriei și putem
beneficia de aventurile lor. Acceptați și îmbrățișați construirea unui amestec cultural unic în cadrul
familiei. Sunt momente incredibil de amuzante când se vorbesc două sau trei limbi acasă. Cât de
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delicioase sunt mesele preparate acasă, influențate de culturi diferite ! Cât de diverse sunt
sărbătorile de-a lungul anului, când calendarul este plin de festivaluri din toate culturile diferite!
Un copil vrea să creeze amintiri. Ne putem crește copiii în mixul cultural unic al unei familii,
creând în același timp cele mai memorabile momente legate de toate influențele culturale. Trebuie
să acceptăm amestecul de culturi și, în același timp, ne putem concentra pe toate efectele pozitive
importante care copii deosebiţi. Diferențele culturale sunt o bogăție pentru o familie, sunt două
moduri de a vedea lumea.
Când crești într-o țară, într-un mediu social sau în cadrul unei practici religioase distincte, asimilezi
neapărat referințe diferite. Relația cuplurilor mixte este hrănită și îmbogățită de aceste disparități
și de aceste puncte de vedere eterogene asupra lumii.
A beneficia zilnic de două culturi înseamnă a putea alege dintr-o parte sau alta ceea ce ni se
potrivește cel mai bine! Fie că este vorba de capitolul program, reţete de gătit, obiceiuri de igiena,
ritualuri, celebrarea festivitatilor, reguli de educaţie şi multe altele, avem posibilitatea de a apela
la două modele distincte şi de a-l selecta pe cel mai bun.
Este un adevărat laborator transcultural unde ȋți aprofundezi cunoștințele despre alte culturi,ești
mai familiarizat cu obiceiurile și valorile celuilalt
Căsătoria mixtă apare ca locul privilegiat în care culturile se ciocnesc, dialogează și se
contopesc. În ceea ce privește provocările aduse societății multiculturale, cuplul mixt se prezintă
ca un laborator intens (în orice moment) de schimburi, analize, sinteze, capabil să-și imagineze
soluții originale aplicabile la nivel individual, dar susceptibile de a inspira politici colective sau în
unele cazuri pentru a fi transpuse la scara societăţii. Microschimbările aduse de acest tip de uniune
sunt capabile să anunțe schimbări sociale profunde.
Naționalitate diferită, limbă diferită, cultură diferită, religie diferită - o familie multiculturală întro societate din ce în ce mai internaționalizată, o lume în perpetuă evoluție
Referinţe
Michael Soon Lee. Ce este diversitatea culturală? ethnoconect.com
Impactul modern al diversității culturale și religioase. saflii.org
Cultura și dinamica familiei. dimensionofcuture.com
Cultura familiei și structura familiei. hopeinterculturalcomm.weebly.com
Probleme de cultură și familie. family.lovetoknow.com.
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Bianca Rym Naana,

studentă la
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, una
dintre cele mai mari și mai importante facultăți
din cadrul Universității din București.
O fată de 19 ani, care provine dintr-o familie
mixtă, siriano română, o fată deja matură, am
putea spune, iar dovadă stă ȋn experiența
bogată pe care a dobândit-o prin muncă și
ambiție. O fată dinamică, motivată,
ambiţioasă, zâmbitoare și empatică, ne-a
dezvăluit pasiunea ei pentru limbile străine,
literatură şi pictură.
’’Ȋmi place să studiez limbile şi cultura lor. Este
un mozaic cultural care m-a fascinat
dintotdeauna, ne spune Bianca. Am fost unul
dintre acei școlari care au început limba arabă şi
engleza în școala primară, am unul din părinți de
origine străină și cred că asta m-a influențat în
alegerea studiilor, iar acasă, a fost un antrenament
ideal pentru mine.
Îmi place sunetul limbilor străine și spun adesea
că sunt ca o muzică, trebuie doar să cunoști ritmul
și cuvintele. O limbă străină te face să ai acces la
cultura altui popor, toate culturile sunt diferite și
uneori a învăța lucruri despre ele poate fi foarte
amuzant, la fel ca și compararea unor expresii
străine sau anumite gesturi.
Istoria altor țări ne poate surprinde, ne poate face
să înțelegem de ce locuitorii lor sunt ceea ce sunt
și arta lor vă poate emoționa. Apoi, astăzi, studiile
limbilor străine deschid multe căi de carieră:
predare, interpretare, traducere sau chiar comerț
internațional. Ȋn munca mea, mă ajută foarte mult
literatura şi pictura.
Pictura este o experienţă intimă care a apărut ȋn
viaţa mea, mă relaxează și îmi aduce și anumite
idei noi, dar nu am neapărat un moment anume.
Când simt nevoia să pictez, mă aşez ȋn faţa
șevaletului și revărs sentimentele mele prin
culori.
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Nu sunt specialistă, experimentez pictura, este vorba despre o pasiune, ȋn lucrările mele, dau frâu
liber dorinţei de moment şi imaginaţiei ȋn portrete şi scene de culoare, ne nezvăluie Bianca.
Prin emoția pe care mi-o dă, am nebunia să cred că există ceva care poate fi transmis, ceva care
vine dintr-o intensitate a gândirii. Ȋn scris trebuie să găsești cuvinte care să fie capabile să facă
auzite gândurile tale, ȋn pictură trebuie să găseşti culoarea, forma cea mai potrivită pentru a-ţi
aşterne gândurile pe pânză. Prin gând mă refer la viața secretă a formei. Nu doar literatura este
capabilă să asculte un gând care nu este spus. Uneori sunt lucruri esenţiale, arzătoare care trec prin
gestul artistic, o poveste a adevărului. Mă fascinează ȋn pictură lupta dintre lumină și întuneric, de
exemplu, să inventezi un fundal negru pentru a pune lumina la încercare a posibilității sale, este
pentru că totul se joacă pentru fiecare dintre noi între două abisuri: să zicem între deznodământ și
impas, între bucurie şi tristeţe. Vizibilul se revarsă în invizibil. Există şi lucruri invizibile care sunt
pictate, nu?
Literatura şi pictura ȋmi permit să identific mai bine caracterul meu individual unic. De asemenea,
pot să ȋmi afirm personalitatea prin emoţiile originale pe care le trăiesc şi ȋmi ascute capacitatea
de judecată. Uneori avem idei sau sentimente care sunt confuze, pe care nu le putem exprima. Apoi
într-o zi ȋncepi un tablou care te reprezintă și acolo ne spunem: Da, asta cred! Da, aşa simt eu! Și
asta eu numesc efectul BOOM… Când lucrez la un tablou mă desprind de realitate, uit toate grijile
zilei și toate lucrurile neplăcute pe care le mai am de făcut. Este ca atunci când ne uităm la un film
bun. Suntem pierduți într-un univers care nu mai este al nostru. Și după aceea, ne simțim perfect
în pace. Pot să găseasc noi idei și noi moduri de a le reprezenta. Muzica ȋnseamnă sunete, valuri,
iar pictura este și o poveste a valurilor, a luminii. Unda părăsește materia pentru a ajunge la retină,
iar între cele două, există o lungime de undă. Și astfel, toate acestea se traduc în munca
85

ORIENT ROMANESC

mâinilor. Pentru că mâinile, parcă ar fi,
deodată, caracteristica unui pictor sau a unui
sculptor: pictorul, la un moment dat, își face
culorile, își șlefuiește culorile, lucrează
materialul. Există
doar
mâinile
și
materialul. Îmi place destul de mult ideea
asta. Pentru mine, pictura este o limbă
misterioasă.’’
"Recunosc, la ȋnceput, pictura şi literatura
erau spaţiul meu ascuns, misterios, unde
puteam să mă isolez de restul lumii,
ȋnconjurată de linişte şi culoare, unde ȋmi
puteam exprima imaginaţia, unde toată libertatea era permisă. Căutam inspiraţia ȋn toate formele,
ȋn adolescenţă mi-am hrănit imaginaţia şi cu abordări filosofice pe care eram curioasă să le ȋnţeleg.
Apoi mi-am propus să cercetez numitorul comun, obiect al acestor discipline, adică intimitatea
Omului sensibil, de care sunt atașate Artele și Literatura. Să compar pe cât posibil, datorită câtorva
autori și lucrărilor lor, contribuțiile respective la tema avută în vedere a pensulei și a stiloului.
Rețineți că pictura și desenul s-au născut înainte de a scrie. În peșterile preistorice, mâinile au
desenat și colorat animale foarte frumoase și foarte rar figuri umane acum 25.000 de ani.
Deci la ȋnceput a fost dorința de a reproduce
și de a reprezenta Văzul este mai întâi,
complementul gândirii elaborate va veni
mult mai târziu.
În ceea ce privește hieroglifele egiptene,
elementele lor constitutive sunt destinate atât
pentru scris, cât și pentru ideologie și
fonetică. Personajele gravate pe tăblițele de
lut ale sumerienilor prezintă, pe lângă
destinul lor grafic, și reprezentări figurative.
„Natura este un dicționar”, spunea
Delacroix. Căutăm acolo multe lucruri în
afară de unul, esențial, „compoziția”, rod al
desenului și al culorii combinate. Dar sunt
atât de mulți artiști care se limitează să
copieze dicționarul, fără să aducă inovații
creative! Şi romanele lui Proust, par a fi
născute din pictură, scrise pe pictură și,
făcute să fie citite imaginând nenumărate
tablouri. Proust vede lumea în imagini și un
tablou devine un eveniment. Literatura şi
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pictura sunt domenii comunicante, au o capacitate comună
de a surprinde lumea în oglinda operei într-o însuşire
speculară a realităţii. Dialogul text/imagine este
întotdeauna menit a fi creativ, într-o relație împlinită sau
divergentă, chiar complice, de la o artă la alta. Mi-am dori
mult să analizez aceste arte față în față, ne spune Bianca cu
care poţi sta ore ȋntregi abordând acest subiect.”
Tema pictură-literatură necesită evident un imens unghi de
abordare. Cu Bianca ȋnţelegi mai bine celebra expresia lui
Horaţiu din Epistola, celebra Ut pictura poesis, care
pecetluiește definitiv soarta celor două arte. Da, Bianca, ai
dreptate, prin pictură poţi redescoperi lumea. Ȋnseamnă să
te exprimi cu mâinile tale, cu intelectul tău. Prin pictură
devii mai bogată, mai frumoasă sufleteşte. Arta ne
stimulează emoţiile intime şi profunde, reușește să facă
lumină asupra a ceea ce a fost confuz în noi. Te confrunţi
cu noțiunea de estetică şi creativitatea ta crește. Prin
pictură şi literatură există o iniţiere care începe și care nu
se termină niciodată.
Prețuim copiii noştri, prin talentele lor ei sunt emblema, mândria noastră. Fiecare copil are un
talent de împărtășit. Este un moment care îți permite să experimentezi mai multe dimensiuni:
intergenerațională, interculturală, intelectuală și socială.
Anca Cheaito
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COVORUL PERSAN
EMBLEMA CULTURII IRANIENE
Arta țeserii covoarelor în Iran își are rădăcinile în
cultura și obiceiurile popoarelor sale și în sentimentele
lor instinctive. Țesătorii amestecă modele elegante cu
o multitudine de culori. Covorul persan amintește
de grădina persană: plină de flori, păsări și animale.
Culorile sunt de obicei făcute din plante sălbatice și au
o mare bogăție, cum ar fi nuanțe roșu carmin,
bleumarin și alb fildeș. Produsul abia finit este adesea
spălat în ceai pentru a-și înmuia textura, oferindu-i o
calitate unică. În funcție de locul în care este țesut
covorul, modelele și modelele variază. Și unele
covoare, cum ar fi Gabbeh și Kilim au variații în
texturi și numărul de noduri pe metru pătrat.
Abilitatea excepțională a artizanilor de a țese aceste covoare și textile din mătase a atras, prin
urmare, atenția unor personalităţi ale vremii lor,precum Xuanzang, Jean-Baptiste Tavernier și Jean
Chardin. Arthur Upham Pope renumit istoric de artă și arhitectură, expert în arta persană, spunea:
„În întreaga lume, covoarele iraniene sunt un simbol al luxului poetic”.
Țesut de nomazii platoului iranian, covorul a fost folosit pentru prima dată doar pentru a proteja
împotriva condițiilor climatice dure. Datorită modelelor sale și materialelor utilizate pentru
fabricarea sa, a devenit apoi un instrument de afirmare estetică și de identitate pentru iranieni.
Covorul nu a fost niciodată masiv industrializat, deoarece detaliile minuscule care îl compun, sunt
transmise manual din generație în generație. Covoarele persane sunt astăzi și au fost de multă
vreme cele mai populare din lume. Din secolul al XIII-lea, imaginile covoarelor persane apar în
picturile marilor pictori europeni precum cele ale lui Giotto din secolul al XIII-lea, precum și ale
lui Rubens și Van Dyck din secolul al XVII-lea. Aceste picturi arată că în Occident covoarele
persane erau folosite ca obiecte decorative, în timp ce în Est erau folosite sistematic pentru
acoperirea podelei.
Numeroasele motive folosite au o încărcătură simbolică foarte puternică: pot fi copaci, flori,
animale diverse, figuri geometrice... Ele reprezintă puterea și autoritatea, eternitatea, viața,
destinul, abundența, iubirea și fericirea, nașterea și fertilitatea. Putem considera așadar că covorul
persan este obiectul cel mai legat de cultura și tradițiile iraniene: mai mult decât un element de
decor, este într-adevăr un mod de viață pe care îl perpetuează. Ocupă un loc important în viața de
zi cu zi a populației iraniene, fie că este urbană, rurală sau nomadă. Familii tradiționale iraniene
trăiesc, dorm, se roagă și își iau masa pe covor.
Minuțiozitatea necesară pentru munca tapițerilor face dificilă vizitarea atelierelor, deoarece
venirile și plecările călătorilor pot distrage atenția meșterilor. Găsești covoare persane în toate
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bazarurile, ȋnsă cele mai frumoase pot fi admirate la Muzeul Covoarelor (mouzeh-ye farsh) situat
lângă Parcul Lâleh din Teheran. Muzeul a fost fondat în 1976 de ultima împărăteasă a Iranului,
Farah Dibâ Pahlavi și expune o varietate de covoare persane din multe orașe ale țării, majoritatea
aparținând perioadei safavide, dar și perioadei Qadjar și contemporane.
MICĂ ISTORIE A COVOARELOR PERSANE
În trecut, locuitorii triburilor foloseau covorul persan pentru a se proteja de condițiile
meteorologice dure, cum ar fi frigul și ploaia. Astăzi, scopul covorului persan a evoluat într-o
operă de artă atemporală pe care toată lumea ar trebui să o aibă acasă. În ultimele secole, nivelul
de îndemânare și măiestrie al fiecărui covor a fost îmbunătățit, noi modele și culori au fost adăugate
în diferite momente ale istoriei.
De-a lungul anilor, covoarele persane au devenit din ce în ce mai atractive pentru regi și nobili
care le considerau o marcă de bogăție, importanță și o moștenire de familie. Țesătorii au folosit
aceleași tehnici vechi de țesut manual de-a lungul secolelor pentru a se asigura că covoarele rezista
testului timpului. Arta de a face covoare persane datează de acum peste 2.500 de ani în ceea ce
este acum cunoscut sub numele de Iran. Confecționarea acestor covoare a fost un secret bine
păstrat, care a fost transmis din tată în fiu, fiecare generație construind pe aceste abilități pentru a
le îmbunătăți.
Evoluția designului și artei covoarelor persane este strâns legată de istoria Iranului. Stăpânirea
Califatului Arab (1038-1194 d.Hr.), Selgiuk, a avut o mare importanță pentru istoria covoarelor
persane. Femeile sejuk au introdus noduri turcești pentru a le adăuga la covorul persan. Covorul
persan Hamedan, este și astăzi înnodat manual.
În timpul dinastiei Safavid, Persia a atins apogeul istoriei sale artistice. Abbas I al Persiei a
încurajat comerțul cu Europa și, de asemenea, a transformat capitala persană Isfahan într-unul
dintre cele mai impresionante și mai frumoase orașe din istoria persană. De asemenea, au fost
construite noi ateliere de fabricare a covoarelor, permițând artizanilor și designerilor pricepuți să
creeze noi exemplare de o frumusețe rară. Cele mai multe covoare realizate în această epocă erau
din mătase, cu fire de argint și aur adăugând și mai multă broderie. Se mai pot vedea două covoare
din aceasta perioadă, la moscheea din Ardabil. Mulți experți cred că aceste două covoare reprezintă
realizarea absolută în fabricarea covoarelor.
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Epoca de aur a designului covoarelor persane s-a încheiat cu invazia afgană din 1722. Marele oraș
Isfahan a fost distrus. În timpul stăpânirii afgane asupra Persiei, nomazii și meșteșugarii din mediul
rural și din satele mici și-au continuat activitatea străveche și tradițională de țesut.

Covor Hamedan

Covor Baloch

Covor Suzani

Practica de țesut manual a covoarelor persane continuă și astăzi cu covoarele Hamedan, covoarele
Baloch și covoarele Suzani, printre cele mai bune exemple de covoare persane țesute
manual. Covoarele persane sunt și astăzi considerate o operă de artă neprețuită care ar trebui să fie
prețuită și transmisă din generație în generație. Covorul persan conține istoria bogată și arta Persiei
într-o singură bucată.
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Covorul persan, produs cultural prin excelență, își datorează valoarea înainte de toate unei prezențe
umane înzestrate cu un îndelungat trecut istoric și social. Nu trebuie uitat că latura inovatoare și
dinamică a acestei arte a permis adaptarea ei la diferite perioade, de la epoca safavid până în zilele
noastre.

Covor Tabriz cu model mahi.

Covor Kerman
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Există două aspecte importante:
- originalitatea modelelor covorului, pur iranian, incluzând în special modele regionale și
folclorice.
- alegerea culorilor naturale, îmbinate cu măiestrie de către maeștri iranieni, o materie primă
obținută din cea mai bună lână și în cele din urmă o etică morală care garantează o calitate
ireproșabilă de fabricație, stau la originea marii arte a ţesăturii covorului persan.

Covor în stil Gol-farang Shah Abbasi.

Covor Kerman

Isfahan
Covoarele din acest oraș sunt probabil printre cele mai valoroase covoare persane înnodate manual
din lume. Foarte frumoase covoare Isfahan provin din atelierele maeștrilor țesători de renume
mondial care ating o densitate de peste un milion de noduri pe metru pătrat. A deține un Isfahan
înseamnă a avea un covor persan cu cel mai lung și mai înalt nod de artă. Designul acestor covoare
este inspirat în principal de moscheile și piețele impresionante ale orașului cu același nume.
Orașul iranian Esfahan (Isfahan) se remarcă prin covoarele persane foarte fine și de înaltă calitate,
realizate de maeștri din oraș. Orașul în sine este situat în centrul Iranului, la granița cu Munții
Zagros și cu deșertul. Din punct de vedere arhitectural, orașul a atins un nivel ridicat de faimă și
popularitate în lumea islamică. În special, podul vechi, piața mare Imam și parcurile verzi sunt
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locuri remarcabile. Modelele și desenele multor covoare persane originare din Isfahan se bazează
pe elaborarea artistică a moscheilor, fragmente decorative sofisticate și grădini persane.
Câteva ateliere de covoare și maeștri de înnodare au atins faima mondială, precum Davari,
Haghighi sau Seirafian. Covoarele semnate de acești maeștri nu numai că garantează un covor de
o calitate și finețe incredibile, ci sunt și rarități care merită păstrate. Covoarele maestrului Akbar
Mahdie, de exemplu, sunt caracterizate de o densitate a nodurilor de 1,2 până la 1,8 milioane de
noduri pe m². Atingerea unei astfel de densități necesită un nivel extrem de ridicat de efort, răbdare
și îndemânare, ceea ce este greu de obținut. În plus, materialele sunt alese cu criterii atât de stricte
încât doar cea mai bună lână și cei mai puri coloranți vegetali le pot îndeplini. Covoarele lui
Mahdie provin din atelierul său, unde el și cei trei fii ai săi produc cele mai bune covoare Isfahan
din lume.
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COVOARE PERSANE
Covor Abadeh - Covoarele persane înnodate manual, originare din provincia iraniană Abadeh,
o regiune între Shiraz (Shiras) și Isfahan , se caracterizează prin soliditatea lor, ceea ce le face
companioni perfecti pentru viața de zi cu zi. Chiar dacă aceste covoare nu pot concura cu covoarele
mai fine precum cele din Isfahan sau Nain cu densitatea nodurilor între 140.000 și 320.000 de
noduri pe m², ele sunt totuși de foarte bună calitate. Majoritatea covoarelor Abadeh sunt înnodate
în tonuri roșii și au o rozetă în centru cu tonuri de albastru. Sunt inspirate de covoarele nomazilor
Ghashgai care au trecut prin Abadeh. Urmând exemplul lor, se găsesc adesea modele și ornamente
naturale, cum ar fi animale și plante.
Două covoare tipice Abadeh în comparație

Covor Afshar - Covoarele Afshar provin din nord-estul Iranului. Sunt făcute de tribul
Afshar. Acești vechi nomazi au înnodat covoare de generații pentru a-și asigura existența. Acum
sunt stabiliți și pot fi găsiți în Afshar. Covoarele lor aparțin categoriei de covoare persane și sunt
foarte populare datorită rezistenței lor. Covoarele Afshar sunt înnodate cu nuanțe de roșu și
albastru și au adesea modele dreptunghiulare. Varietatea modelelor lor este destul de mare. Uneori,
rozetele se găsesc alături de modele mai liniare. Prezența unui medalion central sau repetarea unui
model pe întreaga suprafață a covorului depinde în totalitate de înnodator și de imaginația
sa. Datorită elementelor geometrice, aceste covoare se potrivesc perfect stilurilor moderne de
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mobilier. Covoarele persane de la Afshar au o caracteristică aparte: sunt destul de mari. Aceste
covoare sunt vândute și sub numele Sirdjan.

Covor Bakhtiar - Covoarele Bakhtiar sunt realizate din lână puternică și rezistentă. Acesta
este motivul pentru care aceste covoare – numite după nomazii tribului Bakhtiari, care trăiesc în
Munții Zagros, lângă orașul Isfahan – sunt printre cele mai puternice dintre toate covoarele
persane. Sunt legate cu lână groasă, ceea ce reduce deteriorarea lor. Nu este la fel de delicat si
moale ca lana de pluta a altor covoare persane, dar are avantajul evident de a rezista agresiunilor
zilnice.
În multe locuri, covoarele Bakhtiar sunt realizate cu modele inspirate de grădină. Motivul numit
Chesti reprezintă astfel modele de plante și animale din natură, inspirate din grădinile tipice
persane. Ocazional, există și covoare Bakhtiar ale căror modele seamănă cu cele din regiunea din
apropiere Isafahan. Acest tip de covor este adesea plasat în intrările sau pasajele caselor
iraniene. Acest covor nu numai că aduce un pic de natură în casa ta, ci este și extrem de fiabil.
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Covor Bijar - Covoarele Bidjar (Bijar) sunt puternice și rezistente. Acest mic oraș situat în
vestul Iranului este locuit de kurzi. Covoarele kurde sunt renumite pentru soliditatea înnodării
lor. Catifeaua este atât de compactă încât firele de păr rămân verticale. Covoarele sunt legate cu
un nod tradițional turcesc. În acest fel, particulele de praf au mai puține șanse de a pătrunde în
păr. Avantaj: covorașul are o durată de viață lungă. Densitatea lor mare de noduri de până la
600.000 de noduri arată efortul depus în producția lor . Datorită designului lor, în general discret,
pot fi utilizate în multe medii. Orașul kurd are o tradiție îndelungată în țesutul covoarelor. Motivul
Herati este de obicei prezent în producția tradițională. Reprezintă o floare cu 4 frunze. Se mai
numește și model de pește - în persană: Mahi. Dar chiar și modelul Herati oferă înnodătorului o
selecție largă de posibilități de design: fie că este considerat clasic sau modern.
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Covor Gabbeh - Modelele sunt simple și nu deosebit de
detaliate. Cu toate acestea, acestea sunt cele mai faimoase covoare
nomade din Iran. Covoarele Gabbeh sunt înnodate de nomazii tribului
Ghashghai din provincia Fars din Iran. Materialul de baza este lana
filata manual, care este apoi vopsita cu culori naturale obtinute din
plante si minerale. Covoarele Gabbeh sunt relativ groase, cu o grosime
de până la 2,5 cm. În persană, Gabbeh înseamnă crud sau
natural. Numele perfect pentru aceste covoare nomade, al căror design
se limitează la esențial. Un simplu motiv vegetal sau animal, cum ar fi
cămile sau copaci, se găsește adesea pe covor. Aceste modele sunt
inspirate din viața de zi cu zi a nomazilor din jur.
De ceva vreme, însă, covoarele Gabbeh au fost adesea înnodate cu
fundaluri mici și mari, foarte colorate. Influența europeană este
responsabilă de această dezvoltare. În prezent, covoarele Gabbeh sunt
adesea imitate de industriile indiene, deoarece au devenit bine
cunoscute și populare în întreaga lume.
De aceea este necesar să se acorde atenție originii covorului deoarece
covoarele persane Gabbeh au în mod clar o calitate mai bună, sunt mai
mătăsos și în același timp mai rezistente la utilizare. Pentru covoarele
Gabbeh, există diverse denumiri suplimentare care depind de tipul de
covor: printre aceste denumiri, găsim în special denumirile Loribaft,
Sumak sau Kashkooli. Ele diferă, de exemplu, prin grosimea grămezii
lor sau prin densitatea nodurilor lor.

Covor Ghashghai - La sud de Isfahan locuiesc nomazii Ghashghai (Ghashgai), faimoși pentru
producția lor de covoare. Nomazii se deplasează de două ori pe an. Au o tabără de vară în Munții
Zagros și o tabără de iarnă în Golful Persic. Motivul mișcărilor lor sunt turmele lor mari de capre
și oi, pentru care au nevoie de spațiu și hrană. Ghashgaii își folosesc propria lână pentru producerea
covoarelor, care fac parte din obiectele lor de zi cu zi. Covoarele sunt folosite ȋntr-o multitudine
de aplicatii: ca tapiserie pentru pereti sau ca covoare pentru podeaua corturilor. Ghashgaii poartă
pălării rotunde și halate colorate. Pe lângă capre și oi, ei păstrează măgari, cai și câini care îi ajută
în munca și în călătoriile lor. Covoarele persane din Ghashghai sunt recunoscute prin culoarea lor
tipică roșu-maro. Această culoare foarte practică nu este sensibilă la murdărie. Covoarele sunt
decorate cu mai multe modele. Fie că sunt animale, plante, flori sau copaci, găsim întreaga lume
în design-urile acestor covoare. Există și forme umane.
Pe lângă aceste motive cotidiene, există și altele inspirate din fresce și coloane ale
Persepolisului. capitala antică a Persiei din vremea ahemenidelor este folosită aici ca motiv. De
obicei, desenele sunt legate pe un model de bază hexagon sau medalion în formă de diamant. Există
și cele cu medalioane rotunde centrale (modelul Hebatlu, al cărui nume vine de la un trib
Ghashgai). O caracteristică specială a fabricării covoarelor Ghaschgai este că acestea sunt realizate
pe războaie orizontale. După ce o parte din covor a fost înnodată, înnodatorii se așează pe el pentru
a termina covorul. Astăzi, însă, nu mai sunt doar nomazii care produc covoare Ghashgai, ci și
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nomazi stabiliți. Stilul este puțin diferit. Materialele folosite pentru covoarele Ghashghai sunt de
origine naturală. De la lână de oaie la păr de capră până la păr de cal, se folosește orice pot produce
nomazii singuri. Culorile sunt si ele de origine naturală. Densitatea scăzută a nodurilor de până la
180.000 de noduri pe metru pătrat nu este un semn de calitate scăzută, ci de producție care consumă
mai puțin timp și de finisare mai puțin detaliată. Pe măsură ce rămân din ce în ce mai puțini nomazi
Ghashghai, influența comercială a rogojinelor lor crește. Acestea sunt covoare solide care
îndeplinesc standarde înalte de calitate.

Covor Qom - Doar albia râului în care se află orașul Qom (Ghom, Qum) s-a secat. Covoarele
care vin dincolo de granițele iraniene, dimpotrivă, sunt foarte răspândite și foarte apreciate. Se
remarcă prin calitatea lor fină și densitatea mare a înnodării lor. Unele covoare persane din această
regiune au o densitate a nodurilor de peste 600.000 de noduri și, prin urmare, aparțin măiestriei
iraniene foarte fine. Materialele folosite pentru covoarele Qom au si ele o origine aparte. Aici se
produc covoare de mătase, precum și covoare de lână.
Mătasea naturală Qom este renumită în lume pentru calitatea sa superioară. Covoarele au modele
din diferite regiuni ale Iranului. Printre acestea, motive figurative cu plante și animale sunt
comune. Există și motive în medalioane. Deși covoarele au fost înnodate în această regiune de
doar 100 de ani, covoarele Qom sunt foarte populare și apreciate pentru luxul lor discret. Calitatea
mătăsii naturale din Qom este deosebit de recunoscută. Covoarele de mătase Qom sunt deosebit
de apreciate, în special cele realizate de cunoscuți maeștri Qom.
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Covor Hamadan - Hamadan este un termen colectiv folosit pentru a proiecta o mare varietate
de covoare înnodate în regiunea cu același nume. Covoarele persane înnodate în satele și orașele
mici din jurul orașului pot varia enorm. Fie ca model, calitate sau densitate a nodurilor, aproape
orice este posibil. Printre covoarele de mare finețe, găsim de exemplu covoarele Hosseinabad sau
Nahawand. Calitățile inferioare pot exista și sub termenul colectiv Hamadan.
În timp ce lâna filată manual a fost folosită cândva pentru covoarele Hamadan, lâna produsă
industrial este acum folosită și pentru variante de covoare mai economice. În aceste cazuri, pentru
vopsirea lânii se folosesc culori mai puțin elaborate.
Celebrul model Herati și culorile clasice precum albastru și roșu sunt predominante. Prima culoare
este făcută din plante indigo, a doua din crabi, des folosite în Iran. În înnodare
predomină modelele geometrice . Cu toate acestea, motivele florale se găsesc și pe covoarele
persane.
Covoarele antice din regiunea Hamadan se bucură de o reputație deosebit de bună. Erau legați pe
un șnur de bumbac. Se numesc Shahr-baff, care este o combinație a cuvintelor oraș și noduri. Din
păcate, aceste covoare sunt greu de găsit. Practic, covoarele din această regiune sunt covoare de
uz zilnic, care își datorează forța în esență rezistenței.
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Covor Keshan - Există puține locuri de origine
a covoarelor a căror reputație poate concura cu cea
a lui Keshan. Keshan se remarcă prin standardele
înalte și producția tradițională rezultată dintr-o
măiestrie de primă clasă. Unul dintre cele mai
cunoscute covoare persane dintre toate, covorul
Ardebil situat în Muzeul Victoria și Albert din
Londra, se spune că a fost înnodat aici, în acest oraș
dintre Isfahan și Teheran. În Imperiul Persan,
Keshan era considerat una dintre cele mai
importante zone comerciale de pe faimosul Drum
al Mătăsii, care există și astăzi.
Astăzi, însă, această locație și-a pierdut din
importanță. Covoarele Keshan sunt de obicei
înnodate cu lână de foarte bună calitate. Mătasea
este rar folosită. Fabricarea de covoare a suferit un
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declin în trecut, dar până astăzi și-a recăpătat puterea trecută. Din acest
motiv, covoarele Keshan sunt foarte populare și apreciate de
cunoscătorii din industrie.
Bătăturile și urzelele sunt în general din bumbac, iar grămada este
realizată din lână de oaie de calitate excelentă. Noduri dense cu noduri
persane ajută la crearea covoarelor de care proprietarii de case se vor
bucura mult timp. Există o varietate de modele înnodate. Astfel, există
medalioane precum și ornamente sau modele florale răspândite pe toată
suprafața. Colorarea acestor covoare persane cu nuanţe de albastru,
rosu si bej este foarte traditională.

Covor Mashhad - Cândva un sat mic, Mashad a devenit un oraș cu două milioane de cetățeni
în estul Iranului. Este probabil cel mai sfânt oraș din Iran, deoarece conține mormântul celui de-al
optulea imam. În fiecare an, peste 10 milioane de pelerini vizitează mormântul și populează orașul.
Producția de covoare Maschad este mare și are un număr mare de calități diferite. Lâna din
regiunea Khorassan – cea în care se află Mashad – este printre cele mai bune din țară.
Oferă covoarelor Mashad o senzație deosebit de mătăsoasă. Culorile dominante sunt roșu închis,
albastru și kaki. Motivele florale încadrează de obicei un medalion central pe aceste covoare,
adesea înnodate în dimensiuni mai mari.
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Covor Moud - Moud este o comună la sud de
Birdjan și Mashad unde tradiția de înnodare a
covoarelor are o istorie lungă. Cu designul lor
foarte caracteristic, sunt ușor de recunoscut și se
bucură de o reputație excelentă. Predomină
modelul Herati al covoarelor Moud și este ușor
de identificat. În cele mai multe cazuri, acoperă
cea mai mare parte a suprafeței covorului. Unele
covoare au și un medalion central asemănător cu
o stea sau un hexagon.
Mai multe covoare Persian Moud au design de
grădină persană în zone dreptunghiulare
mici. Astfel de modele sunt altfel folosite doar
pe covoarele Bakhtiari.
Culorile puternice aparțin în mare parte
rândurilor de albastru și roșu. Cu un fundal
contrastant de fildeș, culorile ies și mai mult în
evidență. Calitatea covoarelor Moud variază
foarte mult, ceea ce face ca alegerea covorului să
fie foarte importantă. Pentru început, este logic
să efectuați o analiză inițială bazată pe densitatea
nodului. În plus, trebuie acordată o atenție
deosebită materialelor utilizate pentru înnodare:
covoarele fine conțin mătase, care a fost
încorporată în detaliile individuale și astfel le
face să strălucească literalmente în lumină.

Covor Nahavand - Orașul antic Nahavand din
regiunea de vest a Iranului este una dintre principalele
proveniențe ale covoarelor din Iran. Produce covoare
persane de calitate excelentă, cu o foarte bună
reputație. Lâna strălucitoare este de obicei folosită
pentru covoarele Nahavand, ceea ce conferă modelelor
și designului covorului o personalitate puternică.
Aceste covoare solide au un design foarte rectiliniu,
parțial inspirat de covoarele nomade. Un medalion
proeminent se află în centrul covorului în cele mai
multe cazuri. Este decorat cu frunze, flori și ramuri și
este încadrat de motive florale stilizate. Vazele, de
exemplu, sunt un motiv popular. Minunea covorului
constă în combinația de tonuri de culoare roșu și bej,
care ies în evidență pe un fundal albastru.
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Covor pitic (Nain) - Aproape niciun alt
covor înnodat manual este la fel de apreciat ca
Nain. Covoarele Nain sunt printre cele mai
bune produse de artizanat din Iran.
Orașul se află la granița unuia dintre cele mai
mari deșerturi din Iran, deșertul Dasht-eKavir. Aproape toată lumea a văzut un covor
Nain, cel puțin în imagini.
Covoarele Nain au propria lor clasificare, care
le împarte în patru clase. În funcție de
densitatea nodurilor, acestea sunt clasificate
ca 4La, 6La, 9La sau 12La. Cu cât numărul
este mai mic, cu atât este mai mare calitatea și
covorul este mai scump. A 4La are densități
de noduride peste un milion de noduri pe
metru pătrat și, prin urmare, este foarte
atractiv pentru colecționari. Această clasă
aparține, împreună cu covoarele Isfahan, celor
mai bune covoare persane dintre toate.
Astfel de capodopere sunt produse pe o
perioadă de peste un an de către cei mai
experimentați înnodatori din țară. Densitatea
înnodării poate fi văzută în franjuri. Dacă franjurile sunt formate din aproximativ două fire, atunci
este un 4La. Dacă este format din trei, ȋn schimb, vorbim de un 6A. Calitatea lor excelentă și
înnodarea fină fac ca covoarele Nain să fie foarte populare printre cunoscătorii de
covoare. Modelele traditionale de covoare Nain au un medalion central inconjurat de motive
florale. Asemănarea cu covoarele orașului din apropiere numit Isfahan nu poate fi negat. De
obicei, covoarele Nain sunt colorate în roșu, albastru sau bej. Cele mai bune covoare Nain sunt
realizate în întregime din mătase. Desigur, aceste covoare de mătase au prețuri mai mari decât cele
din lână.

Covor Senneh - Majoritatea covoarelor înnodate de minoritatea kurdă sunt covoare robuste,
ideale pentru utilizarea de zi cu zi datorită rezistenței și durabilității lor. Totuși, cei din capitala
provinciei Kurdistan au un stil mai rafinat și o anumită eleganță. Covoarele Senneh provin de la
Sanandaj, al cărui nume antic Senneha le-a dat numele acestor covoare. Covoarele Senneh sunt
apreciate dincolo de granițele țării. Modelele lor sunt destul de clasice.
Modelul Herati, de exemplu, sau modelul Boteh sunt foarte frecvente. Culorile sunt alese dintre
cele care caracterizează covoarele kurde : albastru închis și roșu. Pentru catifea se folosește un fir
de lână fină, în timp ce urzeala și bătătura sunt din bumbac simplu.
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Covoare Shiras (Shiraz) - Covoarele Shiras sunt covoare persane simple realizate din lână
locală. Materialele naturale sunt prelucrate pentru a obține o densitate a nodurilor de aproximativ
80.000 până la 160.000 de noduri pe metru pătrat. Covoarele provin în principal din producție
nomadă. În regiunea din jurul orașului trăiesc nomazii Ghashghai , a căror tradiție de înnodare a
covoarelor datează de foarte mult timp. Covoarele pe care le fac sunt vândute ca Shiras (Shiraz) în
piețele orașului. Orașul este situat în provincia Fars, în ruinele Persepolisului . Este cunoscut
printre iranieni pentru cultura și atmosfera sa pașnică.
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Covor Tabriz - Unul dintre cele mai mari
orașe din țară are, în mod similar, o producție
extinsă de covoare, cu variații de calitate de la
bază la lux. Acesta este Tabriz, un oraș la 600
km vest de capitala Teheran, care este capitala
provinciei și găzduiește Asari, o mare minoritate
din țară. Timp de secole, Tabriz a fost un loc de
comerț cu locația sa centrală între Azerbaidjan,
Armenia și Turcia. Covoarele persane înnodate
manual au fost întotdeauna printre mărfurile
comercializate. Moscheea Albastră și statuia
celebrului poet Khaqani sunt bine cunoscute în
Tabriz. Covoarele Tabriz sunt ușor de distins
printr-o denumire suplimentară.
Categorizarea se referă la densitatea nodurilor
pe metru pătrat, oferind astfel un indice de
calitate. În timp ce cele mai bune covorașe sunt
echipate cu mai mult de un milion de noduri și
sunt numite 90Raj, covorașele mai simple încă
există cu o densitate de 400.000-500.000 de
noduri (40Raj). O densitate care depășește cu
mult majoritatea covoarelor de alte origini.
Covoarele de calitate din Tabriz au în cea mai mare parte lână prețioasă. Motivul lor predominant
este un medalion central înconjurat de motive florale de grădină. Există însă și portrete de palate,
ruine sau poeți celebri ai culturii persane. Sadi, de exemplu, este considerat unul dintre cei mai
populari poeți din istoria țării.
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Cel mai vechi covor persan descoperit vreodată a fost dezgropat în 1949 în valea Pazyryk, care ia
dat numele. Covorul lui Pazyryk a fost plasat în mormântul înghețat al unui conducător scit de pe
Muntele Altai din Siberia. Covorul admirabil bine conservat datorită frigului are o vechime de
2400 sau 2500 de ani și este păstrat acum în Muzeul Ermitaj din Sankt-Petersburg . Tehnica sa de
țesut este deja excepțională și acest covor a fost probabil un dar de la perșii ahemenizi (primul
imperiu persan care a domnit în Orientul Mijlociu în timpul primului mileniu î.Hr.) acestui prinț
scit.Cel mai vechi covor persan are deja toate caracteristicile unui prețios obiect de artă de curte. În
centru sunt forme de plante stilizate înconjurate de reni și călăreți.
Covorul Pazyryk, cel mai vechi covor descoperit vreodată și vechi de aproximativ 2500 de ani Muzeul Hermitage

Modelele covoarelor persane până în secolul al XVI-lea ne sunt puțin cunoscute. În timpul cuceririi
și stăpânirii de către mongoli (1251 – 1447), se pare că invadatorii au fost ademeniți de gustul
persan deoarece podeaua palatului din Tabriz, pe atunci în mâinile lui Ghazan Khan (1271 – 1304),
era acoperită cu covoare pretioase. Până la apariția dinastiei safavide, covoarele erau decorate cu
modele în principal geometrice, așa cum se arată în miniaturi din perioada timuridă. Sub dinastia
Safavid, și în special sub domnia lui Shah Abbas (1587 – 1629), arta covoarelor persane a atins
apogeul: aproximativ 1.500 dintre ele sunt acum păstrate în muzee sau în mâini private.
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Covor medalion Anhalt, Iran, probabil a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Mătase, lână și
înnodare asimetrică. Lucrări remarcabile safavide care prezintă o nuanță rară de
galben. Analogia motivelor cu arta miniaturii și caligrafiei © MET Museum
În noua sa capitală, Esfahan, șahul Abbas a înființat un
atelier de curte similar cu ceea ce făcuseră predecesorii săi
în Tabriz. Acum țesătorii colaborau cu meșteri regali și
dispuneau de cele mai prețioase materiale pentru a crea piese
de excepție: fire de mătase, aur și argint au fost folosite cu
generozitate.
Unul dintre cele mai cunoscute covoare din această perioadă
este cel al moscheii Ardabil, țesute în 1539. Acum este
păstrat la Muzeul Victoria & Albert din Londra, care l-a
cumpărat la sfatul înțelept al lui William Morris.(1834 –
1896), fondator al mișcării Arts & Crafts.
Covorul Ardabil, Iran, 1539-1540 © Victoria and Albert
Museum, Londra
Datorită safavidelor, arta covorului a trecut de la statutul
măiestriei la cel al artei rafinate. Kamaleddin Behzad (1450
– 1535) un artist miniaturist desăvârșit a dezvoltat un stil
care i-a marcat timpul și arta, care, la rândul său, le-a afectat
pe cele ale covoarelor. Respirând viață și nemaifiind o
simplă voință decorativă în lucrări, influența acestui artist a
fost considerabilă. La sfârșitul secolului al XV-lea, tiparele
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au devenit mai flexibile vârstele vegetale, împletirea și arabescuri au invadat suprafața covoarelor
necesitând din ce în ce mai multă pricepere din partea țesătorilor. Desenele lor evocă, de asemenea,
miniaturi pictate și coperți de cărți, sugerând că pictorii cursului s-au ocupat și de desenele animate
cu tapiserii.
În curând, Shah Abbas a transformat aceste minuni țesute în cadouri diplomatice râvnite. În 1603,
doge venețian Marino Grimani (1532 – 1605) a fost unul dintre norocoșii care i s-a oferit un covor
persan țesut cu fire de aur și argint.
De atunci, nobilimea europeană s-a grăbit să comande de la acești meșteri orientali covoare
prețioase pe care uneori apăreau, în locul cartuşelor de scripturi cufice, steme ancestrale.

Covor persan țesut cu fir de aur oferit de
Shah Abbas Dogelui Veneției în 1603
Muzeul San Marco
Cu toate acestea, există o particularitate în
aceste modele țesute pe care europeanul de
atunci ar fi luat-o drept o manoperă slabă
dacă ar fi fost confruntat cu aceasta. În mod
regulat covoarele sunt punctate cu „erori
voluntare”. Aceste defecte deliberate aveau
să-i amintească regelui sau nobilului care
avea imensul privilegiu de a deține astfel de
covoare că perfecțiunea îi aparține numai
lui Dumnezeu. Pe covorul Ardabil de
exemplu, felinarele din centrul covorului
nu au dimensiuni identice. Covorul,
amintiți-vă, este o chestiune de timp și de
eternitate; deci sacru.
Grădina Primăverii Eterne
Covorul grădină este o reprezentare a
Paradisului. Dar cuvântul Paradis își are
etimologia din cuvântul persan pairidaeza care înseamnă „spațiu închis” prin care grădinile erau desemnate în Persia. Aceste spații șiau putut împlini vocația de loc de odihnă spirituală și recreativă doar oferind un cadru pe care
timpul nu a avut nicio putere: o grădină de primăvară perpetuă. Bineînțeles, iernile aspre au
înfrânat cu brutalitate petrecerea timpului liber bucolic al perșilor bogați. Covorul a înlocuit apoi
aceste grădini minunate. La fel ca și Grădina Edenului, covoarele persane erau (și sunt încă) în
mare parte delimitate de benzi exterioare. Acestea din urmă sunt în mod regulat decorate cu motive
și mult mai rar cu cartușe care conțin versuri (o caracteristică specifică producțiilor destinate curții
șahului și produse adesea la Tabriz). Aceste versuri sunt în mod regulat poezii sau indicații
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referitoare la fabricarea covorului. Uneori, poeziile prezintă covorul pe care îl împodobesc ca
întruchipare a grădinii Paradisului (este cazul unuia dintre covoarele persane păstrate la Musée des
Gobelins din Paris).
Cu toate acestea, poezia nu este vocația primordială a acestor granițe. Deoarece se spune că
Grădina Edenului este înconjurată de unul (sau mai mulți) pereți de piatră (sau apă pentru iubitorii
de spa), covorul păstrează și modelele grădinii sale datorită barierelor de protecție.

Covor cu flori și bandă de nori, secolul al XVII-lea. Mătase, lână și înnodare asimetrică
MET Museum
Acest covor din secolul al XVII-lea a fost țesut în Kirman și
modelele sale sunt uimitoare. Dacă compoziția sa nu reprezintă
cu exactitate planul grădinii ideale, respectă totuși cele patru
părți care o compun în mod tradițional.
Această împărțire în patru nu este, desigur, nesemnificativă și
se referă la cele patru elemente, precum și la concepția unui
univers împărțit în patru părți separate de patru râuri: Tigrul,
Eufratul, Pișonul și Gibonul.
Punctul de întâlnire al acestor patru râuri este considerat punctul
de cunoaștere, al vieții, spațiul sacru și deci ascuns. Se găsește
simbolizat în grădinile arabe printr-un bazin destul de adânc
(sau simulând o adâncime). Grădina este considerată un
microcosmos (în centrul casei) care conține macrocosmosul
(universul).
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Ca atare, este considerată și imaginea spiritului (universul creat de Dumnezeu - grădina
microcosmosului) închisă în corpul (casa) însuși închisă în spirit (universul macrocosmos).

Covorul împăratului, Iran, a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Mătase, lână și înnodare
asimetrică. Una dintre cele mai rafinate lucrări ale curții safavide, prezentând înfășurări de
plante și flori, benzi de nori și o multitudine de animale reale sau mitice precum dragoni,
antilope, lei și tigri, fazani și rațe. Un vers găsit în banda interioară de gardă compară o
grădină primăvara cu grădina paradisului - MET Museum
Covorul persan este astfel reprezentarea unei lumi ideale, Paradisul, esenţa divină din moment ce
imperfecţiunea caracterizează umanul. El este atât Timpul (eternitatea) cât și spațiul (universul). El
este legătura puternică dintre pământ și cer, un covor magic. Descris de Michel Foucault ca
exemplu de heterotopie (locația fizică a utopiei), covorul persan întruchipează în mod natural
covorul zburător: deoarece simbolizează universul, simplul fapt de a sta pe el îți permite să
călătorești prin lume.
Maria Teodorescu
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Alexandria, o mașină a timpului
Ca să înțelegi Alexandria cu adevărat, trebuie să trăiești o
vreme, aici. Alexandria nu este „pământeană”. Este o lume
într-o altă lume. Un mix extraordinar de culturi, tradiții, nații,
religii, toate trăind într-o armonie perfectă. Uneori, oamenii de
aici mă duc cu gândul la micile piețe și orășele italiene.
Gesturile, firea vulcanică a oamenilor care când se aprind
vorbesc tare, gesticulează, ca mai apoi să se calmeze dintr-o
dată, să se bată pe umăr și să meargă la o cafea.
De altfel, Alexandria și are mulți italieni, armeni, greci, ciprioți chiar și francezi, englezi,
americani. Alexandria nu mai este orașul acela din antichitate și nici măcar cel din urmă cu 100 de
ani. S-a schimbat din mers. S-a adaptat. Pe lângă clădirile vechi au apărut blocuri înalte, iar pe
cornișă au apărut cafenele. Vechiul stă la taifas cu modernismul și par să se înțeleagă bine.
Pricep ce se întâmplă și știu că este inevitabil
într-o țară care are vreo 120 de milioane de
suflete. Și totuși, în acest păienjeniș
indescifrabil pentru unii, cine iubește
Alexandria știe că nestematele ei se găsesc
ascunse de ochii necunoscătorilor. Chiar și a
unor ghizi. Ele se află în interiorul ei, în cartiere
în care se mai aud gramofoane, se mai simte
miros de magazine vechi, de pantofării,
bomboane de casă, croitorii, patiserii sau
tipografii.
Unde oamenii mai poartă pantaloni de stofă,
cămașă, bonetă, mustață și citesc ziarul pe
scaun în cafenele scorojite de timp sau în fața
clădirii unde locuiesc. Așa afli cum arată de
fapt un Alexandrian adevărat. Un dom! Un
gentelman! Îl poți recunoaște în și din mulțime,
oriunde mergi. Are gesturi calme, firești,
politicoase. Iar femeile…ciorapi fini de mătase,
pantofi cu stil, coc, poșete care nu se mai găsesc
decât foarte rar și un mers distinctiv.
Pe alocuri, vezi chiar și lustruitori de pantofi.
Par veniți din alte timpuri, din filmele albnegru. Chiar de acolo par. Așa și arată de altfel.
Arareori, vezi trecând pe străduțele pietruite
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câte o femeie îmbrăcată precum unele actrițe din filmele anilor 60 la care mă uit fără să mă
plictisesc vreodată. Sunt îmbrăcate în rochie, au sandale gen flamenco și părul frumos prins sub
basmaua a cărei boruri sunt un șir de ciucuri sau floricele. Și nu îmbrăcămintea te face să le distingi
din mulțime ci atitudinea. Nu sunt nici ele de aici.
Dintr-o dată, străduța aceea s-a teleportat în timp. Și aflu! Aflu că timpul este doar o iluzie și că
doar de noi depinde la ce anume ne raportăm în viață! Eu prefer să o iau așa cum mi se dezvăluie
ea din când în când. O Alexandria și o viață precum o cadână năzdrăvană, care își ascunde chipul
sub un voal și se joacă cu tine printre zile, clipe, străzi, clădiri și oameni, purtându-te mereu în alte
locuri. O mașină a timpului! A timpului tău!
Când nu e nimeni în preajmă, te lasă să îi vezi zâmbetul, sufletul, ochii. Și știi că ești a ei pentru
totdeauna! Alexandria mea este despre marea de turcoaz, despre străduțele bătrâne, despre clădirile
îngălbenite de timp, dar pline de noblețe, despre străzi împânzite de culoare și istorie.
Nu ai cum să nu o iubești. Dar să o iubești, trebuie să o iei la pas de suflet, să o străbați cu inima
minții, cu grijă, răbdare și curiozitate. Să fii ca un copil mic la primii săi pași, când în sfârșit
înțelege lumea!

Ramona Sandrina Ilie, jurnalist, Egipt
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ALEP – un oraș multimilenar, simbol al Siriei
Damasc, Ierihon, Byblos, Alep, Atena... mai multe orașe fondate în Antichitate revendică titlul de
cel mai vechi oraș locuit continuu din lume. Nimeni nu știe exact care oraș este cel mai vechi din
lume, dar ceea ce știm este că Alep este unul dintre cele mai vechi orașe încă locuite de pe planetă.
Este al doilea oraș ca mărime al Siriei, cu o populație de aproximativ 1,6 milioane în 2009. Orașul
cunoscut astăzi sub numele de Alep a fost de multă vreme o răscruce comercială prosperă: „Este
trecerea de la nord la sud, din Anatolia în Orientul Mijlociu și de la est la vest, din Mesopotamia
la Mediterana ” și o răscruce culturală și lingvistică. Unii îl văd drept „ cel mai vechi centru de
așezare continuă din lume”. Datorită poziției sale strategice, orașul a fost mereu disputat și a avut
o istorie tulbure.
Tăblițele din orașe antice precum Mari și Ebla menționează existența orașului de mai multe ori în
timpul mileniului al III-lea î.Hr., iar orașul a devenit capital Imperiului Ahemenid, primul dintre
Imperiile Persane, regat al amoriților. Stăpânit de dinastia Ahemenizilor din Persia, între sec. VI
și IV î.Hr., a intrat apoi sub controlul grecesc al dinastiei Seleucizilor, care i-au schimbat numele
în Beroea. Inclus în Imperiul Roman în sec. I î.Hr., a prosperat timp de mai multe secole. În 637
d.Hr. a fost cucerit de arabi, sub stăpânirea cărora a revenit la vechiul său nume, Halab. Orașul sa apărat cu succes împotriva cruciaților (1224), apoi a fost cucerit de mongoli (1260) și în final, a
fost încorporat în Imperiul Otoman (1516).
Unele situri arată urme și mai vechi ale unei civilizații
existente în zona orașului, cum ar fi Tell Qaramel تل
القرامل, o așezare care datează din neoliticul aceramic A
(în jurul mileniului 10 î.Hr.)
Orașul găzduiește și templul zeului furtunii, Hadad, în
interiorul cetății orașului. Cele mai vechi rămășițe ale
templului datează din epoca timpurie a bronzului (3200
î.Hr.), dar săpăturile arată că templul a fost folosit până în
primul mileniu î.Hr. într-un context hitit, prezentând mari
asemănări cu templul siro-hitit din apropiere, Ain Dara.
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Alte site-uri din oraș includ Tell al-Aqaba, unde pietre antice, posibil dintr-un templu hitit din
apropiere, au fost folosite pentru a construi Moscheea Qiqan în secolul al VII-lea d.Hr., una dintre
care arată o tăbliță cu hieroglife hitite. Mai sunt multe de descoperit în oraș, posibile situri de
săpături la Tell al-Maghayer sau tallet as-souda și alte situri din oraș ne-ar putea spune mai multe
despre vârsta reală a vechiului Alep.
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Cetatea din Alep, ilustrată aici în 1930, datează din secolul al XIII-lea. Intrarea sa
monumentală, văzută aici, a fost construită de mameluci în secolul al XVI-lea. (AFP)
Deja cunoscute în lumea antică – tăblițele cuneiforme menționează chiar un centru urban datând
din anul 5000 î.Hr. și este menționat în civilizațiile amorrite, hitite, asiriene. Cetatea Alep, folosită
în scopuri militare, este emblematică pentru arhitectura militară islamică medievală, care s-a
exprimat în special în Siria în timpul cruciadelor. De asemenea, găzduiește sediul puterii
politice. De formă ovală, este deosebit de impunătoare, cu fortificațiile punctate de turnuri de
apărare, poarta unică și movila parțial artificială care a fost cândva în întregime pavată. Este situată
în mod natural în înălțime, pe un relief care a fost un loc strategic de milenii.1
Datorită poziției sale strategice, orașul a fost mereu disputat și a avut o istorie tulbure. Locul
celebrei sale cetăți ar fi fost în vremea amoriților dedicat zeului furtunii. După ce a fost în mâinile
tuturor imperiilor din regiune (persan, grec, roman), a devenit arabă în 637. Era atunci doar un oraș
de graniță între puterile musulmane și bizantine.
Cetatea conține în incinta sa reședința regală ayyubide, completată de alte clădiri destinate
exercitării puterii politice. Ele au fost construite în acest loc probabil atât din motive de securitate,
cât și din dorința de a legitima și confirma autoritatea politică a acestor lideri de origine kurdă care
domnesc asupra populațiilor arabe. Palatul regal, din timpul domniei lui al-Malik al-Zâhir, al cărui
aspect este caracteristic arhitecturii palatiale islamice siriane medievale, are un portal muqarnas și
o fațadă pe o curte tripartită.
În 1214, Marea Moschee a fost reconstruită cu un minaret de 21 de metri, care probabil a servit și
ca turn de veghe. Din această perioadă datează și casa justiției (Dar al-'Adl), orientată spre
cetate. Pasaje subterane permiteau accesul direct în oraș.
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Vechiul oras era ȋnconjurat de o ȋngrăditură defensivă, flancată de turnuri şi presărată cu porţi
fortificate ce datează din era islamică. Citadela din Alep este faimoasă pentru moscheile sale,
şcolile religioase (madrasah) şi biserici. Alep a cunoscut o perioadă deosebit de prosperă la
sfârșitul primului mileniu sub stăpânirea regatului șiit al hamdanizilor. În contextul turbulent al
regiunii, orașul s-a chinuit atunci să-și recapete splendoarea dată de principalele monumente:
marea moschee, construită în 715 de califul al Walid, reconstruită în 1129 de Nur ad-Din, Madrasse
Halawiyé, pe locul fostei catedrale Sfânta Elena, cetatea , construită de hamdanidul Ali Sayf alDawla pe un tell datând din antichitate, souk-urile (piețe acoperite), khans (caravanserai).
Oraşul a suferit asedii sângeroase în timpul cruciadelor, dar și-a recăpătat culoarea când situația
din regiune s-a stabilizat. „ Saladin a devenit stăpânul Alepului în 1183 înainte de a lăsa puterea
fiului său el-Zahir Ghazi. Orașul este transformat pentru a prelua caracteristici care sunt și astăzi
vizibile. Cetatea, reședința puterii, conține palatul, marea moschee și o intrare monumentală care
duce la tell ”, explică istoricul Eric Valet care evocă Alep drept „o carte de piatră” datorită
numeroaselor inscripții care acoperă monumentele. În acest moment, Alep a suferit ororile
invaziilor mongole, în 1260. În 1400, Tamerlan (Timour Leng) pentru a-și pedepsi rezistența ar fi
masacrat populația și ar fi construit o piramidă de 20.000 de capete tăiate...

Imagini a souk-urilor din vechiul oraș Alep. Souk-urile, care sunt printre cele mai frumoase din
lume, datează parțial din secolul al XIV-lea.
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Imperiul Otoman - Negustorii italieni și venețieni sau mutat treptat de la Damasc la Alep. În secolul al
XVI-lea, venețienii își făceau cea mai mare parte a
comerțului cu Levantul în Alep.
Un oraș de răscruce, Alep apare și ca un „oraș
receptacol”. Comunitățile evreiești și armene se
stabilesc aici. În 1516, orașul și regiunea sa au intrat
în sânul Imperiului Otoman, a cărui putere era
stabilită la Constantinopol încă din 1453.
Orașul prosperase de mult, cel puțin până la sfârșitul
secolului al XVIII-lea. Meșteșugurile și comerțul
sunt dinamice. Comunitățile creștine (prezente de la
nașterea creștinismului și în majoritate până în
secolul al XII-lea) și comunitățile musulmane care
locuiesc în oraș coexistă și sunt de acord să dezvolte
economia. În secolele următoare, orașul a suferit din
cauza schimbării rutelor comerciale.
Dezvoltarea rutelor maritime a făcut ca aceasta să-și piardă o parte din rolul său de răscruce de
drumuri, iar măiestria sa a fost supusă concurenței crescânde din partea produselor industriale
europene.
Alep a intrat apoi sub mandat francez după primul război mondial, în urma acordului SykesPicot. În acest context, s-a creat un stat efemer Alep, dar orașul a suferit de pe urma acestei
dominații. De asemenea, noile granițe politice au privat oraşul de rutele sale comerciale
tradiționale. În 1945, țara a devenit independentă.
Înainte de începerea războiului civil, turismul s-a
dezvoltat mult în Siria. Un turism de care Alep a
beneficiat datorită minunilor sale arhitecturale și
frumuseții muzeului său. „ Cetatea sa din secolul
al XIII-lea, Marea Moschee din secolul al XII-lea
și mai multe madrase, palate, caravanseraisuri și
hamame din secolul al XVII-lea conferă țesăturii
urbane din Alep un caracter armonios și
unic”, notează Unesco pe site-ul său despre Alep.
Simona Alexa Al Bacha
1

Situl conține rămășițele unui templu hitit din primul mileniu î.Hr. JC
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Jurnalul unei copilării - Eu și mama
Dincolo de orice altceva, am înțeles încă o dată cât de mult,
viața este despre viață. Nu perfectă, nu o mașină de împlinit
vise, dar de trăit. Ce poți, cum poți, la un anume timp. Trebuie
să înțelegem că asta avem: o familie, pe noi, pe cineva pe care
îl iubim și este îndeajuns ceea ce am primit.
Sigur, unii primim mai mult, alții mai puțin, alții viață lungă,
povești uimitoare, călătorii, alții cancere, lupte, greutăți. Dar
nimeni nu spune că toți ne naștem să trăim aceleași
experiențe. Fiecare cu ale lui. Am văzut câteva filme zilele
acestea. Se pare că oamenii înțeleg foarte greu că viața nu are manual de utilizare. Nu are fișă
tehnică. Și se pare că devenim din ce în ce mai mult o societate desuflețită. Nu mă mai doare. Am
înțeles că face parte din evoluție sau involuție. Depinde de noi toți cum vom înțelege ce să facem
mai departe. Individual nu schimbăm lucrurile decât într-un cerc foarte restrâns și cel mai mult
pentru noi înșine.
Oamenii nu vor să accepte că boala, cancerul, accidentele, li se pot întâmpla și lor. Cred că înainte
de nepăsare este un fel de instinct de conservare. O carapace care ne ține în afara lucrurilor care
ne pot răni și dezechilibra. Unii reacționează, sunt acolo. Alții sunt închiși în carapace. Alții s-au
dezumanizat. Nu îi judec. Nu știu ce poate aduce omul în faza în care renunța la orice moralitate,
suflet, conștiință. Observ că omenirea începe să fugă de responsabilitatea de părinte, de familie,
de relație. Este și asta o consecință a alegerilor noastre ca omenire, de-a lungul vremurilor.
În tot acest amalgam cu oameni, alegeri, temeri, am ales să fiu mamă. Să cresc cu copila mea. Să
scriu despre viață, frumos, iubire și oameni. Unii spun că sunt defectă. Alții că alerg împotriva
vremurilor și înot contra valurilor. Unii mă judecă, alții mă înțeleg. Chestia este că nu am trăit
niciodată după reguli sau opinii. Eu sunt un om de cursă lungă. Nu îmi place să trăiesc fără viziune.
Nu îmi fac planuri, dar de regulă îmi împlinesc visurile. Planurile mele țin de suflet. Am trăit așa
cum am știut, cum am putut și mi-am creat regulile mele.
Nu alerg împotriva a nimic ci în ciuda valurilor, eu dau din mâini, mă țin la suprafață, încerc să
supraviețuiesc și eu în această lume, cu viața care mi s-a dat. Și vreau să înaintez. Nu e nimic greșit
în a vrea să trăiești și să te bucuri de călătoria pe care o faci, de oamenii pe care îi ai alături! În
călătoria asta, mie mi-a plăcut să o am alături de mine, pe fiica mea. Și nu văd nimic rău în asta.
Alții aleg un partener. Alții prietenii. Alții pachetul de țigări, rucsacul și o sticlă de whisky. Eu am
ales-o pe Augusta, un rucsac, uneori o sticlă, alteori o vată de zahăr, câteodată o bere la 320ml cu
căpșuni și de cele mai multe ori cicolată amăruie. Și întotdeauna, mânuța ei în mâna mea! Așa, am
înțeles că pot citi orice hartă a lumii și a vieții! Toate punctele cardinale sunt la mine!
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Uneori, suntem doar case abandonate…
Scriam mai demult că oamenii sunt precum bărcile, iar uneori
precum păsările, precum marea sau lacurile liniștite. Precum
cerul sau pământul. Depinde din ce am fost olăriți și cum am
permis vieții să ne modeleze.
Azi, m-am trezit cu sentimentul că oamenii, sunt mai mult
decât orice, precum casele. Case de lut, de lemn, de cărămidă,
de ciment. Case cu fundații sau fără de fundații. Dar toate, cu
suflet!
M-am trezit cu acest sentiment datorită faptului că mi-am
amintit de Nenea Ștefan, vecinul meu de odinioară de pe
strada Costache Negri, din Adjud. Mi-am amintit cum mă
striga peste gardul grădinii sau de cum îmi alina sufletul când
mă simțeam amărâtă: „Lasă, fata tatii, că ești ca fata mea…că
toate trec în viață, așa să știi!”și de ultima oară când l-am
văzut. Eram cu Augusta, rezemate peste gardul căsuței în care
am locuit. Și plângeam. Plângeam amândouă!
Nenea Ștefan a venit exact când fetița mea îmi spunea: „Mami, vezi, a murit casa?!”. Nea’ Ștefan
a luat-o în brațe, a pupat-o – o iubea și ne iubea dumnezeiește de mult și i-a spus: „Nu te necăji,
Puiuță, că o să reînvie din nou când o veți locui! Ramona mea, dacă tu ai plecat, și sufletul casei
ăsteia a plecat, fata mea! Toate se dărâmă din lipsă de suflet de om!”.
Și așa este! O casă goală, fără un suflet care să o locuiască, va muri. Așa sunt și oamenii! Fără
suflet care să ne locuiască, murim. Murim în noi de singurătate, ne împietrim, cădem în depresii,
ne sinucidem, iar viața trece prin noi și pe lângă noi, fără să o mai simțim. Pietre peste care crește
iarba uitării. Uitării de sine, deoarece în preajma noastră, încă sunt oameni care ne mai iubesc, care
ne vor în viața lor, care ne așteaptă, care ar vrea să ne vadă vii din nou, dar noi nu mai vedem nimic
din cauză că în noi, nu mai locuiește nimeni…nici măcar noi înșine!
Totuși, unele case, deși abandonate, parțial
distruse, mai trăiesc. Prin ferestrele lor, mai
intră lumina, Peste pereții lor, pe
acoperișuri, natura naște viață, culoare,
flori, iar păsările își fac cuiburi. Din
crăpăturile zidurilor, crește iedera! Aceste
case, adăpostesc suflete și mai cred în
lumină! Așa și oamenii! Deși abandonați,
uneori chiar de noi înșine, ceva anume,
trezește în noi speranța, lumina! Deși
parțial „distruși” pe alocuri, de lovitura
celor dragi, de lovitura cuiva anume, din
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furia valurilor vieții sau avalanșele de „pietre” care pe
alocuri ne-au închis orice portiță, fundația noastră, stă
încă în picioare.
Ni s-au prăbușit doar zidurile, acoperișul, dar avem
fundația, iar asta este suficient pentru a ne reclădi puțin
câte puțin, încet, încet, cărămidă cu cărămidă, lemn cu
lemn, lut cu lut! Ne adunăm de peste tot, ne închegăm, ne
zidim din nou, dar nu ne închidem! Lăsăm lumina!
Lăsăm cuiburile păsărilor, florile și iarba! Lăsăm iedera cățărătoare și căldura să ne locuiască! Fără
ele, nu am fi realizat că mai putem fi locuiți vreodată!
Și, iată…iată-ne din nou în picioare, vii și puternici! Înțelepți! Iată cum uneori, loviturile și căderile
ne sunt trepte către mai bine, către un alt noi…mai fericiți. Fericiți pentru că poate, am înțeles în
sfârșit sensul vieții, care de fapt nu este altul decât ea însăși! Trăiți, oameni frumoși! Nu va fi totul
perfect, nici fiecare zi nu va fi fericită, nici fiecare iubire cea mai mare și fără de sfârșit, dar printre
toate aceste lovituri, zdruncinături, căderi, crește viața și intră lumina! Nu închideți toate ferestrele
și ușile! Nu acoperiți toate găurile prin care sângerați! Lăsați lumina să pătrundă! Doar ea, poate
să readucă înapoi viața care să vă locuiască! Fiți case, dar nu lăsați niciodată sufletul să vă
abandoneze! Fiți case cu suflet și cu viață! Nu vă abandonați!

Din spatele unei cortine
Fiecare, la început, privim viața din spatele unei cortine. Până învățăm. Până învățăm să o respirăm,
să o gustăm, să o îndrăznim, să o trăim. Să ne bucurăm de tot ca un copil mic care a pășit prima
oară desculț în iarbă. Să încercăm tot ce simțim să încercăm și să ne asumăm. Atunci, perdeaua
cade și înțelegem. Că viața ne aparține și în ea nu este vorba despre altceva decât despre noi.
Absolut totul în viața se raportează la noi. E simplu. Nu trebuie decât să trăim! Așa cum alegem.
Viața este asemeni unui condur. Ni se potrivește perfect doar nouă. Pe sufletul și trăirile noastre!
Nimic nu este mai frumos decât să fii în pielea ta și să îți placă!
M-am căutat mult timp și nu m-am găsit. Nu m-am regăsit. Purtam în
mine o străină care nu îmi semăna la nimic. I-am permis să mă coboare
în cele mai negre adâncuri și să îmi curgă pe obraji cele mai amare
lacrimi. I-am permis să îmi rupă inima și să iubească fără speranță.
Într-o zi, mi-am dat seama că mi-am fost la îndemână tot timpul.
Trebuia doar să înțeleg că între mine și gândurile mele, între mine și
trăirile mele, între mine și mine, nu trebuie să fie nimeni decât eu.
Atunci, m-am recunoscut în oglinda sufletului meu și dintr-o dată nu
am mai fost singură, tristă și neîmplinită! Mă am pe mine! Îmi sunt de
ajuns! Cu mine, pot avea și pot păstra și ceea ce iubesc. Pot găsi
drumurile mult mai ușor, deoarece le văd mult mai clar. Am realizat
că între mine și fericire stăteam numai eu!
Ramona-Sandrina Ilie
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O vară de poezie…
De ce poezie? Pentru că, fără ea, nu se poate respira! Pentru că, fără ea, nu prea trăim. Pentru că
numai ea „înzestrează trecerea noastră cu autenticitate”, așa cum a spus cu atâta dreptate Mallarmé.
Ea constituie o deschidere către față invizibilă a lumii care ne leagă de toț ce este ȋn jurul
nostru. Este tăcerea cuvintelor care împacă visele noastre de noapte și visele noastre de veghe, o
feerie… este oxigenul sufletului nostru.
Descoperirea poeziei a devenit o aventură de explorare, cunoaștere. Aventura ființei și aventura
limbajului, merită să fie cunoscută și împărtășită în mod autentic. Un adevărat moment de fericire.
Poezia pictează adesea stări psihologice complexe, care depășesc gama limitată la câteva culori
reprezentate de simplele cuvinte de furie, tristețe, bucurie etc.
Citirea poeziei ne ajută la aprofundarea înțelegerii propriilor sentimente, accesând o paletă mult
mai bogată. Scrierea poeziei ne permite să ne verbalizăm trăirile interioare, să lămurim ceea ce
simțim în noi prin cercetări artistice și lingvistice specifice acestei forme de artă. Poezia arată
lumea și ne face să ne apară frumusețea ei, inclusiv acolo unde nu am văzut-o neapărat la început.
Există într-adevăr în poezie o forță care aspiră să se elibereze de artă pentru a redescoperi o formă
de simplitate, prospețime și apropiere de „viața imediată” (Paul Eluard). Poezia poate să ne ofere
o privire asupra absolutului, poate sonda adâncurile sufletului nostru, precum şi adâncurile infinite
ale cos mosului.

Rhea Cristina

s-a născut la 6 aprilie 1973 în
oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa. Poetă şi jurnalistă în
egală măsură, este licenţiată a Facultăţii de Jurnalism
şi Ştiintele Comunicării, Universitatea din Bucureşti,
promoţia 1997.
Din 2002, este membru al Uniunii Scriitorilor din
România (Filiala Poezie, Bucureşti).
În 2005 a fost admisă la Programul de Master în
Jurnalism al Universităţii Indiana, Facultatea de
Jurnalism, SUA, Graduate Studies (ofertă declinată).
În 2007 a fost bursierul fundației Kulturkontakt
Austria, Programul de Rezidență Artistică “Writers-inResidence”. Până în prezent, între anii 1996-2013, a
publicat 9 cărţi în domeniile Literatură, Jurnalism şi
Ştiinţele Comunicării.
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Dintre acestea, două sunt cărţi de poezie (ambele, 1996, 2006,
prefațate de Ana Blandiana și Irina Mavrodin), 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 în
jurnalism de tip „biography”.
În 1996 a primit Premiul Uniunii Scriitorilor din România (Filiala
Dobrogea) pentru volumul de poezie “Ochiul străinului“ (editura
DY STYLE, 1996).
Este fondatoarea site-ului
http://greatfashion.ro.

educativ

Blogul
ei
de
scriitor,
https://cristinarhea.wordpress.com/.

în

“Great

Fashion”,

limba

română:

Blogul ei de scriitor, în limba engleză: http://cristinarhea.blogspot.com/

Cărți publicate:
Ochiul străinului, editura DU Style (poezie), 1996, prefeţe:
Ana Blandiana şi Irina Mavrodin
Europeni la noi acasă, editura Ars Longa (interviuri), 1998
22 de martori la Destin, editura Curtea Veche (interviuri),
2000
Romania care a dispărut, editura Curtea Veche (interviuri),
2002
Stela Popescu, editura Curtea Veche (biography), 2002
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 (poezie), 2006,
prefeţe: Ana Blandiana şi Irina Mavrodin
Introducere în Ştiintele Comunicării. Suport de studiu
pentru seminar (cercetare academică), 2012
Rolul şi locul culturii în televiziune. Un model de lucrare de licenţă în domeniile Jurnalism,
Comunicare şi Relaţii Publice (cercetare academică), 2012
ROMÂNII SECOLULUI XXI. Interviuri-document cu personalităţi româneşti (editura Pro
Universitaria (interviuri), 2013
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Jumătate
Jumătate de moarte, jumătate de dragoste.
Neiubitul Sângele tău învaţă ruga de mine.
Nu mi-ai spus niciodată
că nu-ţi plac rădăcinile
învelite în zăpadă în
serile când priveşti peste
umărul meu
reproşându-ţi
că mi-e frig.

Vânătoare

în luna decembrie se moare cel mai
ușor ar putea concura cu ea doar
aprilie când stau pe câmpuri trupurile
ca niște vânaturi umezi un joc periculos
pe cer apar dungi roșii odată
cu primul căzut se ivește prima dungă
cu al doilea a doua și tot așa până
când observi cerul tot din partea
stângă a inimii tale roșu de parcă ar
fi un suspin sorbi încet din cafea mai
avem timp doar mai avem Maria
Maria – marea de parcă eu aș fi acolo
îmi povestești iata eu reproduc cum
noi iubito iubindu-ne începi să iubești
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un alt om un alt vânat și astepți un
răspuns de la mine dar eu culmea nu
știu să vorbesc am intrat carne peste
carne venă peste venă gândul nou e-n
luna decembrie cu focul alături și
urletul animalelor leneș ucise strâns
în pumnii mei drepți această lume mi se
pare incomodă nu-mi dă voie să mă mișc
văd pe umarul tău iubito toamna
mușcând suntem în anotimpuri diferite
de aceea îți propun hai sa luăm arcul
și săgeata și să pornim vino dragă vino
dragule vânătoarea continuă.

Nu e târziu
Niciodată nu e târziu să vii în venele mele.
Lasă-mi jumatatea de inimă să se odihnească lângă jumatatea ta de inimă.
Să mă îngădui pe mine să mă apropii de tine.
Iată visul meu în ziua aspră a lumii tale.
Niciodată nu e târziu să vii în sângele meu.
De ce eu? De ce tu? Ne-am pierdut în noncuvinte. Ne-am găsit în pluscuvinte.
Ce ne spunem atunci când nu ne vorbim?
Un admirabil Soare mușcă sufletele noastre.
Eu sunt împreună în tine oricând, în toate zilele și nopțile acestui cer de ianuarie.
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Sorbi încet din ceai și îmi povestești de inima ta. Eu te ascult și tu știi.
Că vom vorbi împreună în curând: eu, în inima ta, tu în sufletul meu.
Tainic, pașii noștri pe străzi aduc nori de lumină și țipăt de albastru pe călcâie.
Niciodată nu e târziu să vii în venele mele.

eseu despre o cărămidă din vena silabei
Uitați-mă, uitați-mă frunza moare în
căile mele adânci. Sunt ultimele clipe
din toamnă. Acest animal răbdător.
Și - curios - nu pleacă nimeni.
Nichita, Nichita, Nichita, mă întâlnesc cu Cuvântul, seară de seară.
Are un trup voluptuos și, de n-ar fi mâinile
mele umezi aș crede că lumina “s-a încordat’’
în carnea fetei cu plâns ruginiu.
Uneori. (Am crezut-o cărămida roșie din vena Silabei).
De ce să nu recunosc? Ziua aceasta
are gust. Mă trezesc cu părul în ziuă
și, după câteva clipe, un tigru frumos,
cât o poezie, îmi dă năvală.
Nichita, Nichita, îți zăresc ochii albaștri spărgând gura acestui cer de
septembrie. Speranța vine cu albastru pe călcâie.
Uitați-mă, uitați-mă.
Soarele se îmbată cu sângele meu.
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Ovidiu Constantin Cornilă
Prozator, poet, jurnalist, membru UZPR
(colaborator permanent în cadrul Radio
Tentación, Madrid 2014-2018, realizator și
prezentator al emisiunii culturale Destin
românesc de la Radio TV Unirea din Viena,
2019-prezent), profesor doctorand la
Universitatea Complutense din Madrid,
director al revistei de literatură Cuvânt
românesc, președinte al Uniunii Lucian
Blaga a Scriitorilor și Artiștilor Români din
Spania, promotor cultural.
Apariții publicistice: Silabe de secundă (debut, volum de poezii, editura Rafet, 2014), Turnul în
care mă ascund când plouă (proză scurtă, editura Ardealul, 2015), Călătorul fără timp (proză
scurtă, editura Ardealul, 2016), Ruga luminii (proză scurtă, editura Ardealul, 2017), Dintr-o visare
(poezie, editura Creator).
Premii și distincții : Premiul Benjamin ,,Fundoianu pentru poezie", premiu dedicat volumului de
versuri Dintr-o visare (editura Libris) pentru anul 2021, din partea Centrului cultural IsraelianoRomân din Tel-Aviv, a revistei Maximum și editurii Teșu;
Premio Lido dell'anima di Eccellenza per l'attività culturale Destin românesc din partea revistei de
literatură Lido dell'anima, Roma, Italia, mai 2021;
Ambasador al culturii române pentru măiestria de lider de îndelinire a misiunii de difuzare a
culturale românești peste hotare, titlu conferit de Doamna Diana Ciugureanu, Președinta Uniunii
Scriitorilor de Limbă Română din Republica Moldova, 2021;
Certificat de apreciere pentru dăruire, implicare națională și internațională în realizarea emisiunii
Destin românesc, 2020 (Radio Tv Unirea, Viena);
Diplomă de excelență pentru Popularizarea operei blagiene în Spania și în cultura europeană în
cadrul Festivalului Internațional ,,Lucian Blaga”, Târgu Mureș, 2018, ediția a XVIII-a; Premiul
Saloanelor Liviu Rebreanu din cadrul Festivalului Național de Proză ,,Liviu Rebreanu:
Diplomă de excelență acordată pentru Contribuția lingvistică în spațiul european în cadrul
Festivalului Internațional ,,Lucian Blaga”, Târgu Mureș, 2017, ediția a XVII-a;
Diplomă de excelență obținută pentru Entuziasmul popularizării operei și personalitășii scriitorului
și filosofului Lucian Blaga în Europa și în lume în cadrul Festivalului Internațional ,,Lucian
Blaga”, Târgu Mureș, 2016, ediția a XVI-a
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aprilie de nori

înainte de a fi gând,
ai durut.
să știi că nimeni nu se poate ascunde de amintiri:
nici în ieri, nici în a uita,
nici în tinele din mâine…
poate că e un blestem frumos…
ce-ar fi dacă oamenii s-ar naște din uitare?
ce s-ar întâmpla dacă moftul n-ar însemna aprilie?
unde m-aș fi izvorât
și când mă voi fi terminat?
ronțăie viața din mine ca dintr-un biscuit vrac.
pleonasme de simțuri mă biciuie viral.
locul meu e pe sloiurile unde se ascunde
creatura lui Frankenstein…
departe, departe seceră vânturi sălbatice;
adie cireșii floarea de ploaie.
mă mângâie-n treacăt culoarea albastră
și-adorm…
peste nori mi se-aștern poalele ochilor,
ca peste-o secundă grăbită…
ce tăcere!
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arcadia
lumea de ochi închiși se roagă:
cineva încearcă să zărească în orbire.
e zgomot; umbrele nu s-au trezit încă.
dimineața are gust a vrere de vis…
încă…
pitonii gândurilor dau de veste primii:
lumina de după soare își întârzie sosirea;
plouă a îndemnuri leneșe…
poate că se apropie toamna.
e liniște.
Poussin mângâie cu strigătul degetelor
iluzia nebănuitelor așteptări;
din pământ sar așchii de strigăt;
e rece, iar noaptea dă târcoale.
prin negrul de pânză ștearsă. luna doare.
primul Shakespeare descoperit
primul craniu-ntrebător;
cei a căror viață e pustie,
cei ce caută,
cei ce își imaginează
și cei ce descoperă,
regatul fără rege…
au început războiul minții,
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un fel de șah cu dumnezei,
am obosit…
ceva rânjește în mister;
un vag ecou își mângâie ascunsul în formă de speranță.
iar pași desculți îmi calcă florile privirii și le strivesc sub greul lor:
utopic mor de nerăbdare, în visul meu îngenuncheat,
încă e liniște, iar luna doare…

ascuns
da, ascuns între mine și ce văd,
între „doresc” și „cred”;
eternul zbor de ne-cuvinte…
și printre aripi, mii de săgeți de nepăsare,
ca doi arhangheli rătăciți
în nevăzut de corp,
îmi intră împăcat
din umbra pasului tău mut
lipit de cer,
pământul însuși…
da, tu,
număr prim și număr ultim,
tu, ce nu te mai termini,
dar nici nu-ncepi,
tu, pe tine, a fi-ul
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dintre zid și brațe,
mă chemi și mă alungi
mă cauți și mă pierzi, cât poți,
de când te știi,
de când m-aș vrea și eu știu
și, în tăceri de foc,
în miezul propriei simțiri,
te văd dansându-ți clipele din gând
în timpul meu,
pe rând,
plutind cumva în jocul tău imaginar
și desenând
cu palmele în cerc
un vag contur de răsărit
a ceea ce-ai fi spus cândva:
un ne-cuvânt șoptit…

cuvinte
cuvinte din jar, amuțite
țâșnite din oceanul cu care
îmi adorm furtunile;
cuvinte fără corpuri,
soare incolor la firul ierbii,
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cuvinte în care te scriu supernove
și te arunc între stele,
între Casiopeea și Orion,
să tragi coama infinitului după tine,
să juri că mereu îți vei aminti
iubire iubind a iubi;
nunți din cuvinte să faci,
să furi mistere de suflet răsare,
de asfințituri fierbând a pastel,
să mă ascunzi în oglinda din care,
te privesc fără să știi…
iar la ore târzii, să mă adormi
în magicul unic al umbrei,
aproape de visul cu vise
amăgitor și uriaș
ca un Phoenix de apă,
grăbit și însetat, ca lumina
unui far, ca rostul unei duminici…
asta ești, cuvânt, un alt fel de
mireasmă albastră de toporași,
singura zi în care m am trezit
la ora cu nori, cu vânt, din pământ
un alt tu
din alt gând…
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Picături de Poezie…

ai nădejde, pământ, toate-ți vor rămâne ție
și ziua de mâine, și visul de ieri, și ochiul închis
și gura fără cuvinte, și oasele pline cu vise
va ploua și se vor cutremura ferestre, prin mine
va trece lumina, mi se vor înălța frunțile fericirii
până la călcâie, mă vor înfășura firele de iarbă
fi-vom împreună cât marea, dintr-un capăt în altul al lumii,
catarg de carne uscată, să ne mănânce Cerul
să doarmă sfinții în plete, să râdă Îngerii peste buze
ai nădejde, pământ, viața nu-i (ne)dreaptă
durerea se agață-n cui seara, coboară-n miriști
rodește, se ivesc fire de sânge albastru
un câine îmi mănâncă ochii
cu care ți-am văzut sânul, pleoapele, coapsa
și ți-am știut, ca nimeni, spatele pe care umblau diminețile
ai nădejde, pământ, ție-ți voi rămâne

Autor: Simona Poclid
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COPILĂRIA
În rochiță de mătase cu buline colorate,
Alergam prin troscot verde, pe cărările crăpate.
Şi eram mai mult desculță, nu-mi păsa de n-am sandale,
Când stârneam pe drumuri colbul și căței din mahalale.
Cautam „colacul babei” pe sub gard și prin ogradă
Și rupeam susanu-n două, ca să-l îndulcesc în grabă...
Da, smulgeam din toți copacii fructe verzi şi poame acre,
Le-adunam pe toate-n poală... erau mare bunătate!
Scotoceam pe mal de râpă, căutam comori ascunse
Și crezându-mă o zână, ascundeam la sân broscuțe...
Nu scăpa de mângâiere nici pisică și nici câine,
I-aduceam pe toți acasă și-i hrăneam pe-ascuns cu pâine...
La bunica în gradină m-ascundeam prin păpușoi,
Rătăcindu-mă, adesea, nu găseam drumu-napoi.
Împleteam cosițe multe din mătăsuri de știuleți
Și-mi făceam păpuși frumoase, să mă laud la băieți...
De copacul cel de șorcov îmi plăcea să mă apropii,
Dar aveam un fel de frică, să nu dau de „calul popii”...
Fructele erau gustoase, rămâneau mereu pe dinți,
Mă uitam cu „ochi-n patru” să nu dau peste omizi…
Și eram așa de mândră cu cireșe la urechi,
Împleteam din flori coroane, fluturând din sfoare vechi!
Și când mă ruga bunica, îmi părea ceva normal
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Să alerg cu căldărușa… după balegă de cal…
Mai furam căpșuni mustoase câteodată… la vecini,
Că erau un pic mai coapte și mai bune la străini…
M-avântam să trec și gardul, curajoasă, prin urzici
Și mă întorceam „sătulă” de căpșune și... bășici...
Uneori aveam în grijă puișorii de găină,
Dar luându-mă cu joaca îi scăpam și prin grădină.
Și când mama mânioasă mă striga cu-atâta zor,
I-aduceam din scai buchete și credeam că-s dalbe flori…
Doamne, buni erau vărzarii cei cu vișină aleasă,
Ne-ntreceam la ploi de sâmburi cu amicii după casă.
Aveam urme de plăcinte de la gură la urechi,
Şi purtam o pălărie dintr-o frunză de curechi…
Dar în rest eram cuminte, ajungeam în vârf de nuc,
Să cobor îmi era teamă, însă nu și să mă urc…
Cu umbrela și cu perna mă găsea maica spre seară,
Când, pitită pe sub tufe, îmi făceam căsuțe-n vară…
Mă-ntreceam ades cu vântul, când să șuier mă-nvățam
Și din sâmburi de caise șuieracuri meșteream…
Îmi făceam tartine-alese din pâinică cu zăhar
Și-așteptam să vină cioara să-i aduc un dinte-n dar…
Răscoleam prin poiețică, prin cuibare, după ouă
Și-mi sărea în cap cocoșul cu picioarele-amândouă!
Nu eram fricoasă fată, doar puţin, poate oleacă…
Și-alergam în râu de lacrimi la bunica, sa mă scoată!
134

ORIENT ROMANESC

Am cântat și la chitară din vioara lui bunicu’…
Și i-am pieptănat arcușul, să văd unde-i scârțăitul?!
Spuneam numai adevărul cu ochi negri de cărbuni
Și-ascundeam cu palma ceafa, unde-i „groapa cu minciuni”.
Număram pe boltă stele, ce dorințele veghează
Când amurgul cel de basme licuricii luminează.
Chiriecii erau sfetnici, ce cântau sub clar de lună
Și mă trimiteau acasă cu un marș de noapte bună…
Și treceam ca eroina pragul casei părintești
Unde mama, supărată, îmi da pilde din povești…
Și pe fonul de mustrare, ca o muzica curată,
Eu făceam bulbuci din spumă în ligheanul cel cu apă…
Azi, mi-aduc aminte gustul răsăritului de vară
Și mărarul din plăcinte și pelinul cel de țără…
A plecat copilăria… Și, zâmbind, s-a dus departe
În rochiță de mătase, cu buline colorate…

BASM
Ca frumoasa adormită din poiană,
Te visez de-o sută ani încoace...
Somnu-mi odihnește pe o geană,
Gândul izbăvirii nu-mi dă pace...
Parcă te apropii de castelu-mi
Pe un drum stingher în asfințit...
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Crinii, adormiții din pasteluri,
În grădină triști s-au ofilit...
Uneori îmi pare că nu-ți pasă
Că mă sting uitată în iatac

Și te cheamă buza mea cea arsă,
Nici mai mult, nici mai puțin de-un veac...
Iar aud a vântului cântare
Și-un ecou plutind spre infinit.
Timpul îmi șoptește în timpane,
Că-i povestea mea fără sfârșit...
Eu, crăiasa adormită din poiană,
Te aștept de-o sută ani încoace,
Într-un basm cu frunza de aramă,
Ce ascunde rod de busuioace...

SFÂRȘIT SAU ÎNCEPUT?

Creionez în gânduri atâtea personaje,
Sumară prezentare în linii hașurate...
Cuvintele-mi schițează profiluri și peisaje,
Emoții în alb-negru, de vise dezbrăcate.
Din gheme încâlcite și linii paralele,
Desprind silabe calde și le adun în vers
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Și conturez iluzii pe cerul gri al serii,
Sfidând cu o peniță bătrânul Univers.
Pe cerul de hârtie, îmi pare câteodată
Că se avântă-n horă un viitor trecut,
Că nu e nou ce-apare și nu e vechi ce pleacă,
Rămâne întrebarea: sfârșit sau început?

TINEREȚEA LUTULUI
Pe-atunci era atât de tânăr lutul,
Că și-aduna atomii într-un nor
Și atingea eternitatea cu sărutul
Și praf de stele culegea seducător...
Pe-atunci era atât de tânăr lutul,
Că-n spații se-așternea curtenitor
Și nu știa că însuși Absolutul
Din el va face trup sfințit de dor.
Pe-atunci era atât de tânăr lutul,
Că modelat de mâini de Creator,
El nu știa că fi-va începutul –
Veșmânt al sufletului cel nemuritor...
Pe-atunci era atât de tânăr lutul,
Că își vedea sclipirea din atom.
Nu-l cunoștea pe Timp – necunoscutul,
Și nu știa că va ajunge... Om...
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DACĂ…
Dacă am ține minte, cum am venit pe lume,
Pe care scări celeste sfioși am coborât,
Scăldați în praf de stele, învăluiți de spume,
Legați c-un fir de viață în drum spre infinit...
Dacă am ține minte durerea bucuriei
În prima răsuflare la mijloc de hotar,
Poate am ști menirea iubirii fără margini
Și gustul primei clipe învăluite-n har...
Dacă am ține minte, cum s-a deschis pleoapa
Și a pătruns lumina în scâncet și-n cuvânt.
Când Alfa și Omega ne-a împăcat cu soarta,
Lăsându-ne formula: „Noi toți suntem pământ”…
Dacă am ține minte, că-n sfinte labirinturi
Tot noi am strâns destinul ce va juca cu noi.
Uitând de ironie, sarcasm și vise frânte,
Am ști că suntem perle căzute în noroi…
Dacă am tine minte, c-am stat în rând la șansă
Și timpul e bătut în cuie pentru noi,
Nu am jongla cu viața cea scurtă ca de fluturi,
Știind că, iar pleca-vom: străini, săraci și goi…
Autor: Diana Sava Daranuța
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TABLOU
Te strigam când treceai pe la poartă, călări,
flăcăiandru și tu, cu mustața mijind,
curtea mea avea valuri de flori și-ntrebări,
printre care visam an de an, hoinărind.
Te-a zărit un copac, prieten bun de al meu,
lângă care-am crescut, mă iubea nesmintit,
avea ochii adânci, gene verzi, spuneam eu
şi-n alint, îl numeam ,,Teiul meu înflorit''.
Ai rămas să-l privești, fascinat, murgul blând
s-a oprit nechezând, lângă gardul de lemn,
unde cred c-am uitat să respir şi în gând,
te-am făcut ,,Cavaler'' și-am murit la un semn.
Tu-ai zâmbit coborând cu albastru din cer,
teiul meu, visător, ca un ultim soldat,
ne-nsoțea vrând-nevrând, cu privirea de fier,
întâlnirea, în care un surâs m-a trădat.
Tu aveai, nu știu cum, o-ndrăzneală a ta,
de păreai mai copil decât anii mei cruzi,
eu aveam drept ursită, o tăcere a mea
și atunci am văzut, că tu poți s-o auzi.
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UN ULTIM RĂZBOI
Mai am un război, mă gândesc să-l câștig,
primăvara miroase a frică de moarte,
suntem veteranii din iarnă și frig,
vulnerabili la flori, tu la mine, eu foarte
dependentă, rămân să luptăm amândoi,
un izvor de lumină, stă să-nflorească,
fără tine mă tem, dar o moarte în doi
este floare născută din lacrimă-albastră.
Să te am, să mă ai, doi recruți inocenți,
ce-au ajuns pe pământ după ce s-au visat,
că sunt fluturi plăpânzi si zboară decenți
spre-o grădină de flori și fără păcat!
Suntem camarazii, căzuți în destin,
purtătorii boemi, virusați de-ntristări,
în muguri de flori, lângă tine-am să vin
când pleznește haotic un război de mirări.

JUMĂTATEA MEA
Jumătate ți-s femeie, jumătate-s poezie,
dintr-o aripă sihastră m-am trezit pereche ție,
zbor asupra acestei lumi, pân' la moarte și-napoi,
unde stă adolescența și ne-așteaptă pe-amândoi.
Să ne creștem cu sfială, visul, să ni-l oblojim
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și iubindu-ne o seară, să trăim și când murim,
să fii iarăsi pui de om, creator, din care eu,
Voi fi aripa în zbor, când va spune Dumnezeu...
Facem parte din Minunea dinainte de păcat,
când Edenul recunoaște orice trup nevinovat,
iar sărutul și împlinirea, rostul de a ne avea,
e din tine, Poezia, care-i jumatatea mea.

CE S-AR ÎNTÂMPLA
Ce s-ar întâmpla, Iubire, de-ai fugi și te-ai ascunde
și-ar rămâne gol în mine, ca o zbatere de vânt,
m-ai ucide cu absența, eu, care-ți vorbeam oriunde,
peste tot m-ai recunoaște, singură, agonizând.
Dintr-o mie de cuvinte, l-am ales pe cel din urmă
ce mi s-a lipit de gene, când sfioasă mă rugam,
de m-ai vitregi de tine, mi-ar fi lacrima o umbră
izvorâtă din suspine, Doamne, ce poem vedeam!
Ce s-a întâmplat, vezi bine, este lesne a înțelege,
prin tăceri universale, înveșniciți în Dumnezeu,
înfrățindu-ne cu noaptea, stele dacă mi-ai culege,
ai fi Cerul, eu oglinda în care lăcrimezi mereu.
Ce s-ar întâmpla cu Cerul, dacă stele-n pribegie
ar pleca în miez de noapte și-ar urzi apoi complot,
am rămâne cu neantul și crezând în armonie,
le-am urma și noi cu toții și-am crea Cerul la loc.
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OCHII MINȚII
Ți-am trimis în zori o carte, s-o citești cu îndurare,
Lasă foile veline să te-atingă, când le vezi,
Nu-i scrisoare-n lumea asta mai supusă la iertare
Și îți plâng printre cuvinte, să auzi și să mă crezi...
Al meu suflet, ce miracol! Tot, bucată cu bucată,
Și-a luat zbor în miez de noapte și-a creat un obicei,
Uită-te și tu pe stradă și-ai sa vezi, așa deodată
Curg din mine înspre tine, curcubeu sunt ochii mei!
Iar din palmele-adunate, rug aprins se vede-n Cer,
Mozaic, vorbele tandre, un vitraliu pentru Sfinții
Ce coboară înc-o dată și trăiesc, apoi stingher
Urcă, împărtășind iubirea ce-au văzut cu ochii minții.
Lasă poarta încuiată, e-n destinul meu o cheie
Să descătușez iubirea de aici, de pe Pământ,
În urzeala nopții noastre, să-ți recit Calea Lactee,
Vers și literă de aur să mă ai, într-un cuvânt.
Și mă lepăd de păcate și de fricile deșarte,
Mai lumină, mai iubire, să mă-nțelepțesc mereu!
Din auzul ca un fagur descifrându-se din carte
Să privești curgând în vene, plânsul meu din Dumnezeu.

Autor: Lili Lazăr
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Noapte de vară
Când Soarele ȋncet coboară,
Spre dulce asfinţituri,
Atunci căldura de afară,
Se risipeşte-n gânduri.

Doar păsărelele pe ramuri,
Ȋn umbra serii blânde,
Găsesc subiect de armonie,
Ȋn tot atâtea rânduri.

Din Ceruri de mărgăritare,
Crăiasa Nopţii cade,
Cu mantia-i cuceritoare,
Acoperind Palate.

Si totul e o feerie,
Ca Luna ȋntre stele,
Cu greierii cântând voioşi,
Când văd argint pe ele.

Ȋmbrăţişând cu drag lumina
Ce cade de la stele,
Peste-un parfum de iasomie,
Ne contopim ȋn ele.
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Ȋn lemnul putred de la geam,
Lumina se aşează,
Iar cântul vesel de pe ram,
Ne ţine mintea trează.

Şi uite-aşa noapte-a trecut,
Ȋntr-o secundă viaţa,
Printre parfumuri de demult,
Ajunge dimineaţa!

Şi ciclul vieţii, un mister,
Clădit pe-o dimineaţă,
Dar care doar pe-a nopţii fler,
Suntem aici, ȋn viaţă!

Drumul,
Ce tristă-i lumea, şi ce lung ȋi drumul,
Şi cât de bine a fost gândit,
Să fim pe acest pământ ca fumul,
Plecat din coşuri de granit!

144

ORIENT ROMANESC

Suntem doar numere şi nume,
Semnaţi de-a noastră soartă-n zori,
Plecaţi pe drumul nostru-n lume,
C-o geantă plină de scrisori.

Anii au trecut, ȋncet ca fumul,
Şi părul tot ni s-a albit,
Iar paşii mici, ȋnceţi pe drumul,
Croit din lespezi de granit.
Cu ochii trişti, şi plânşi de vreme,
Şi trupul greu, şi gârbovit,
Luptând şi desfăcând destine,
Cu sărbători, ce n-am trăit!
Şi uite aşa, dispare fumul,
Iar drumul este la sfârşit,
Am ȋmplinit ȋncet destinul,
Pe drumul nostru de granit!

Autor: Mihai Moldovan
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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.
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
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Și moartea-și cere dreptul la ultimul cuvânt.
Dar undeva o lira 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?

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.

Autor: Adina Velcea
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Insuportabila alegere

silabe obosesc nisipos
culoarea franjurată de-o melopee,
dimineața abandonează alb
rictusul unui pian dezacordat,
pe maidanul dintre nopți surâsul
ticăie-n maci memoria unei litere,
printre gratii de text orașul respiră
semafoare la intersecția cu viața,
necunoscutul ridat al gestului
pe ziduri și oglinzi de salcâm
*
unghiuri sticloase păsări
se frâng de insuportabila alegere,
în cercul de zaț
eșecul privirii
minutul tatuat cu o resemnare
pe raftul dintre paranteze
emoție de fluture pariul cu vara,
același descânt sau altă rimă
printre câinii albi ai zarului
caravana unui sentiment strecoară inima
printre definiții absconse
despre stele și buzele tale de duminică
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printre postulate amorfe
despre insomnie și retina insuportabilei alegeri
*
în fiecare dimineață în vitrina cu vise
cineva fluieră începutul lumii

Prin oglinzi paralele
mă locuiesc îndepărtări
din greaua febră
a nopții agonizând
în întrebare
acolo-n primăvara unui verde
distilat pe trepte himerice
trupul se-ndepărtează de mine
spre un ceva dezmorțit din oase
spre-un zvâcnet de stea
spre liniștea firescului din taină
mă preschimb într-o risipire de polen
din lumina divizată-n secunde
și-n rotocoale de câmp însingurat
cărarea unui gând străbate
prin aurul ars din țărână
și devin doar o-ncolăcire
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de sentimente pe diagonala
inimii trecătoare
amurgul fecund mă destramă
într-un somn acvatic
și o sfioasă tăcere desperecheată
mă dilată-n semne fumegând
prin oglinzi paralele
în această călătorie
devoratoare de emoții
între un punct final
și-atâtea începuturi aleatorii

Singurătate ascunsă
depărtări murmură sincopat
noaptea zăvorâtă între virgule,
absențe fărâmițează
semnificația unei taste de recuzită,
din buzunarul unei vocale
cade rotund o pasăre
oboseală ninsă de fractalii însingurați
*
geometrie ireală în con de emoții
pe acoperișul duminicii
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castani în mirări de fluture
învârt viziuni de cretă
prin zăpezile unui flașnetar
*
un vânt ticăie sticlos vulpile de mai
e-o cufundare în nesomnul
locuit de ecrane dezabuzate
tăcerea sapă tranșee
între parantezele mitului nevindecat,
zeii plutesc păpădii
undeva într-un departe fără manșete,
în jurul orașului oglinzi ghimpate
respiră golul proteic dintre cuvinte
o frunză clipește rugos în telefon:
„ singurătate ascunsă ”
pe pragul inimii o silabă de iarbă
închide depărtări într-un poem

Oricât de târziu
O ploaie de vară, o viață
un râu de glasuri printre frunze curgând
aceeași floare -n orice piatră
aceeași piatră -n orice noapte
spune da acestei ramuri de ploaie
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umbră-n petala de trandafir,
o imagine în apa unui cuvânt
spune da,
în tine amintirea roade aceeași poveste
nu te-ntoarce, prietene, aruncă-ți privirea
în ploaia de vară,
un obicei străvechi această moarte,
ce mai aștepți luna albă și rece
a ultimului înger căzut peste noi
spune da torentului, da visului
suntem doar pleoape ce-i dau ochiului
iluzia că nu se va-ntâlni cu seara
oricât de târziu, spune da celuilalt țărm.

Plecarea iguanelor
bănuieli hașurează șoptit
oglinda cu păsări ridate,
perdeaua o simetrie răsturnată
între asteriscurile nopții,
tulpini de aer prind în vocală
teii rememorând amurgul
din gesturi și icoane,
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ceasornicarul improvizează luna
din melancolia iguanelor ciobite,
prin zăpezile ficțiunii
hieroglife scurtcircuitează
surâsul numărului perfect,
la târgul de fluturi orașul
respiră opac tăcutul subțire
dintr-un somn de inorog,
alerg pe partea mea de mirare
și trenurile sensului neînțeles
deznoadă amintiri
dintr-un tratat de cusut inimi
în golul dungat dintre întrebări,
alerg pe partea celuilalt glas
cu fervoarea ierbii descântate
de visul în care evadez
fără plasă de siguranță
pe cratima dintre ceruri
horă lanul de stele
și-un mac
versul glasului tău

Autor: Alice Puiu
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Violet de Tyrian
Fenicia, ca tot Orientul antic, a excelat în
broderie, inseparabilă de costumele de
ceremonie. Basoreliefurile ne arată care erau
hainele regilor Asiriei, din nordul Siriei sau
ale demnitarilor lor, veritabili pieptari de
broderie. Fenicienii ȋnsă aveau o altă
superioritate, aceea a purpurei pe care o
fabricau în Tir și Sidon și de care aveau
monopolul. Violetul este un colorant natural
care provine dintr-o coajă mică care era
cândva extrem de abundentă de-a lungul
coastei Siriei şi Libanului, dar pe care
fenicienii aproape au făcut-o să dispară din cauza faptului că l-au distrus: „murexul” pe care nu-l
cunoaștem doar două sau trei. specii colorante, „murex trunculus” și „murex brandaris”.
Când animalul este mort și carnea lui secretă un suc gălbui; acest suc, aplicat pe o cârpă albă,
capătă o culoare violet când se usucă. Cu cât materialul este expus mai mult la soare, cu atât
culoarea devine mai intensă, iar această colorare nu se estompează ulterior. Datorită tăierilor,
întăririlor și slăbirilor acestei tincturi se obțin tonuri de roz, liliac, violet pal, violet închis; dar
niciodată acel roșu orbitor la care face aluzie expresia pitorească, dar falsă: „la crimson
cardinalice”.
Pe lângă amintirea acestei lucrări minunate,
transmisă nouă de autori, avem mărturii
actuale despre activitatea fabricilor de
purpură feniciene; la Tir si Sidon mai gasim
deşeurile acestei manufacturi. În Sidon
(Saida de astăzi), în special, la sudul
orașului, pe plajă există un deal abrupt; de
secole au fost aruncate acolo resturile de
scoici de murex; acum aceste scoici formează
paturi groase de câțiva metri și dealul a fost
înălțat. Fiecare coajă a fost spartă pe lateral
astfel încât să permită extragerea
cărnii; acestea erau depozitate în recipiente
sau cuve. Ȋn Tir și Sidon, mai sunt locurile
unde zac rămășițele de scoici.
Purpurul de Tyrian (purpuriul regal sau
violetul imperial) este un colorant extras din
crustaceele murex care a fost produs pentru
prima dată de orașul fenician Tir în epoca
bronzului. Dificultatea sa de fabricare, gama
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de culori uimitoare de la violet până la roșu și rezistența la decolorare au făcut ca hainele vopsite
cu violet tyrian să fie extrem de dorite și costisitoare.
Fenicienii au câștigat o mare faimă ca vânzători de violet și au exportat fabricarea acesteia în
coloniile sale, în special Cartagina, de unde s-a răspândit în popularitate și a fost adoptat de romani
ca simbol al autorității și statutului imperial.
Melkart (sau Melqart ori Melkhart) este un zeu de
origine feniciană. De asemenea, numit Ba’al Sor sau
Ba’al din Tir, numele său provine de la două rădăcini
feniciene: Melk sau Melek înseamnă „prinț“, „rege“
și Qart sau QRT, ceea ce înseamnă „oraș“, ceea ce
înseamnă prințul orașului sau regele orașului Tir.
Melkart provine dintr-o asociere între două zeități
fenice: Baal și Yam. Datorită acestei dualități,
stăpânul din Tir este, în același timp, zeul fertilității
care moare și renaște în fiecare an; și zeul mării,
cunoscut pentru cuceririle și exploatările sale
maritime. Caracterul său marin este reprezentat în
monedele tireniene în care Melqart se suprapune peste
un hipocampus (căluț marin) înaripat.
Fabricare – Potrivit legendei, violetul a fost descoperit pe coastele feniciene ale Tyr, de zeul
Melqart, in anul 1400 i.Hr.În mitologia feniciană, descoperirea violetului a fost atribuită câinelui
de companie al regelui Melqart. Într-o zi, în timp ce se plimba pe plajă, regele a observat că după
ce a mușcat o moluscă, gura câinelui era pătată de violet. Regele a cerut o îmbrăcăminte din aceeași
culoare și așa a început celebra industrie de
vopsire.
Prima înregistrare istorică a vopselei se află în
textele din surse ugarit și hitite , care indică
faptul că fabricarea purpurei din Tiria a început
în
secolul
al
XIV-lea
î.Hr.
în
estul Mediteranei . Pânza vopsită cu purpuriu
tirian a fost un export de mare succes și a adus
faima fenicienilor în întreaga lume antică. Întradevăr, unii istorici (dar cu siguranță nu toți)
susțin că însuși numele Phoenicia derivă
din cuvântul grecesc phoinos , care înseamnă
„roșu închis”, care se referă la colorant și poate
fi în sine o traducere a cuvântului akkadian atât
pentru Canaan , cât și pentru roșu, kinahhu.
În ciuda reputației lor formidabile, vopsitorii din Tir nu dețineau monopolul asupra procesului nici
măcar în epoca târzie a bronzului , deoarece patru tăblițe Linear B de la Knossos indică faptul că
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acesta a fost fabricat (deși la scară mică) și
în Creta minoică , care a avut și ea. o
aprovizionare cu crustacee în apele sale de
coastă.
Pliniu cel Bătrân, în Istoria sa naturală, evocă
culoarea purpurie a Tirului în acești termeni „ În
Asia, cel mai frumos purpuriu este cel al Tirului;
(…) face măreția copilăriei; îl deosebește pe
senator de cavaler; este pus pentru a potoli zeii;
dă lumină tuturor hainelor; se amestecă cu aurul
în rochia triumfătorului. (1).
La fel ca cedrii din Liban, violetul Tirului este menționat și în sursele biblice. De exemplu, putem
citi în Cronici (2) din capitolul 2, versetul 14: „Huram-Abi, fiul unei femei din fiicele lui Dan și al
unui tată din Tirian. El este priceput pentru lucrări în aur, argint, bronz și fier, în piatră și lemn, în
țesături vopsite în purpuriu și albastru (...).” precum și în capitolul 3, versetul 14, pentru construirea
Templului de către Solomon: „A făcut vălul albastru, purpuriu și stacojiu și din bis, și acolo a
reprezentat heruvimi”. În antichitate, această culoare era rezervată demnităților înalte. La Roma,
doar împărații se puteau îmbrăca în violet, o culoare rară și scumpă, simbol al bogăției și puterii.
Astfel, în limbajul modern rămân expresii precum „a se naște în violet” (a fi moștenitorul unei
familii regale sau bogate) și „a trăi în violet” (a trăi în lux). Misterul tehnicii de extragere a
violetului din murex plutește de secole. Abia la începutul secolului al XX-lea, cercetătorii s-au
interesat de studiu în vederea descoperirii proceselor de vopsire de modă veche a celebrului
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purpuriu tirian. Friedlander a descoperit în 1909 identificatorul principiului de colorare, urmat de
alții, în special libanezul Joseph Doumet (2) care, pe baza observațiilor lui Pliniu cel Bătrân, a
început o serie de experimente în 1976 și a reușit nu numai să extrageţi culoarea violet din murex,
dar şi pentru a vopsi lână şi mătase, cu acest colorant care nu ȋşi schimbă culoarea ȋn ciuda
spălărilor succesive.
Vopseaua de purpură Tyriană
o materie foarte preţioasă
Colorantul
a
fost
extras
din
Murex
trunculus, Purpura lapillus, Helix ianthina și în
special crustaceele Murex brandaris. Trăind în ape
relativ adânci, aceste crustacee au fost prinse în
capcane
cu
momeală
suspendate
de
flotoare. Vopseaua a fost apoi extrasă din glandele
a mii de crustacee putrefate zdrobite lăsate la uscat
la soare. Lichidul rezultat a fost folosit pentru a
vopsi fibrele de pânză în variații de culori, de la roz
la violet. Ne putem imagina că mirosul din urma
acestui proces trebuie să fi fost copleșitor și aşa se
poate explică de ce atelierul din Sidon se afla la 14
kilometri sud de oraș, la Sarepta.
Scriitorul roman Pliniu cel Bătrân descrie modul în care procesul de extracție a colorantului se
dezvoltase până atunci. Timp de trei zile, sarea a fost adăugată în piureul de glande de crustacee
care a fost apoi fiert în cutii. În cele din urmă, cantităţi întregi de lână au fost scufundate în amestec
când a fost atinsă nuanța corectă. Fibrele au fost
vopsite înainte de a le țese în haine și doar foarte rar
s-ar fi vopsit articolele de îmbrăcăminte finalizate.
Potrivit istoricului B. Caseau, „10.000 de crustacee
ar produce 1 gram de colorant, iar asta ar vopsi doar
tivul unei haine într-o culoare adâncă” (Bagnall,
5673). Aceste cifre sunt susținute de cantitatea de
scoici aruncate care, la Sidon de exemplu, au creat
un munte de 40 de metri înălțime.
Astfel de cifre explică și de ce vopseaua valorează
mai mult decât greutatea sa în aur. Într-un edict de
preț din anul 301 d.Hr. din timpul
domniei împăratului roman Dioclețian , aflăm că o
liră de colorant purpuriu costa 150.000 de denari sau
aproximativ trei lire de aur. O liră de lână pre-vopsită
ți-ar da înapoi o liră de aur.
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Fenicienii nu exportau doar pânza vopsită, ci și procesul de extragere a vopselei, așa cum indică
depozitele de scoici găsite în coloniile feniciene din Marea Mediterană. Cartagina a fost implicată
în mod deosebit în fabricarea sa și a continuat să-și răspândească faima în epoca romană și în
perioada bizantină . În antichitate, pe lângă orașele feniciene și Cartagina, alte centre de producție
cunoscute includeau Rodos , Lesbos , Motya ( Sicilia ), Kerkouane ( Africa de Nord).) și diverse
alte locuri din Asia Mică și sudul Italiei .
Purpura tyriană a fost întotdeauna cea mai bună de pe piață, deoarece fenicienii și apoi cartaginezii
au avut acces la materia primă și au avut ani de experiență. Erau experți în amestecarea diferitelor
specii de crustacee în anumite secvențe ale procesului și adăugarea de ingrediente secrete în plus,
astfel încât numai ei să poată produce cea mai prețuită culoare dintre toate, un violet intens bogat,
care părea purpuriu când este ținut la lumină. Movul de Tyrian a fost, de asemenea, remarcat pentru
marea sa durabilitate și lipsa de decolorare.
Utilizări - Funcția principală a violetului de Tyrian a fost vopsirea textilelor, în special a
îmbrăcămintei. Cea mai bună ţesătură de calitate era cunoscută sub numele de Dibapha, adică
„înmuiată de două ori” în vopsea violet. Datorită procesului de producție consumator de timp, a
numărului mare de cochilii necesare și a gamei de culori uimitoare a articolelor finite, astfel de
textile vopsite au fost, desigur, un articol de lux.
În consecință, violetul de Tyria a devenit un simbol de statut reprezentând puterea, prestigiul și
bogăția. Valoarea mare a pânzei purpurie este indicată în plus de prezența sa pe listele de tribut
alături de alte bunuri prețioase, cum ar fi argintul și aurul, pe care Tirul a fost obligat să le plătească
regilor asirieni în secolele IX și VIII î.Hr.
Romanii conștienți de statut erau deosebit de pasionați de hainele violet și le rezervau doar
elitei. Familiei imperiale, magistraților și unor elite li s-a permis să poarte toga praetexta care avea
o chenar purpuriu, iar generalii care sărbătoreau
un triumf roman puteau purta în ziua lor cea mare toga
picta care era în întregime violet cu bordură de aur. Cu
timpul, culoarea violet a ajuns să-l reprezinte pe
împărat, deși Iulius Caesar a fost cel care a purtat
primul toga purpurie . Până în secolul al V-lea e.n.,
violetul și mătasea formau o combinație câștigătoare,
iar producția sa a devenit monopol de stat din timpul
domniei lui Alexandru Sever (222 - 235 d.Hr.).
Numai împăratul putea purta aceste haine de mătase
(kekolumena) sau cei suficient de norocoși pentru a
primi favoarea sa și niciun străin nu avea voie să le
cumpere. Împărați au fost chiar înfățișați purtând
purpuriu de Tyria, cum ar fi celebrul portret mozaic al
lui Iustinian
I din
Bazilica
San
Vitale,
Ravenna. Purpurul a fost mult timp asociat cu preoția
din epoca romană și abia în 1464 d.Hr.
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Papa Paul al II-lea a ordonat înlocuirea hainelor purpurie cu cele stacojii pentru veșmintele
Bisericii. Se crede că astfel de simbolism era purpuriul în Roma antică , încât chiar și monumentele
imperiale și sarcofagele au ajuns să-l includă sub formă de marmură de porfir, care are o culoare
violet profundă și uniformă. Pe lângă textile, violetul tirian a fost uneori folosit pentru a vopsi
pergamentul și au supraviețuit mai multe exemple de texte din Antichitatea târzie vopsite în violet,
cum ar fi Codex Rossano.
(1) Pliniu cel Bătrân, Istorie naturală, Cartea a IX-a, Ediția Émile Littré, Paris: Dubochet,
1848-1850.
(2) Joseph Doumet, Studiu despre culoarea purpură antică și încercarea de a reproduce procesul
de vopsire a orașului anvelopelor descris de Pliniu cel Bătrân , Imprimeria Catolică, Liban, 1980.
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Liban - Grota Jeita, o minune a naturii
Una dintre multele minuni ale acestei țări este acestă peșteră unde puteți petrece ore întregi
Contextul geologic a modelat de-a lungul mileniilor stalactite magnifice, stalagmite, draperii
etc. care vă va uimi. Un loc esențial chiar și pentru o ședere foarte scurtă în Liban. La 18 kilometri
nord de Beirut, în valea Nahr el-Kalb, Grota Jeita este mândria libanezilor și fascinează turiștii. O
adevărată bijuterie.
Vestigiu de preistorie, a fost descoperit în urmă cu mai bine de jumătate de secol și este format din
două peșteri: partea superioară și partea inferioară. În 1836, reverendul William Thomson, un
misionar american, a descoperit peștera inferioară. S-a aventurat aproape 50 de metri în această
peșteră, străbătută de un râu care formează un lac lângă intrare („Lacul Negru”). În 1958, speologii
libanezi au descoperit partea superioară a peșterii, situată la 60 de metri deasupra peșterii inferioare
și astăzi accesibilă vizitatorilor printr-o pasarelă special concepută.
Chiar pentru un sejur reusit ȋn Liban, este absolut necesar să vizitaţi oraşul Jeita şi pestera sa
carstică. O mică telecabină vă permite să accesați cu ușurință la ea, admirând în același timp
frumusețea munților libanezi. Ajunși în peșteră, liniștea domnește și vizitele se fac în ritmul
picăturilor de apă care se prăbușesc pe stâncile de calcar. Mărite de jocul de lumini mici, stâncile
dau peșterii un aspect de catedrală. Nu veți lipsi să vă minunați de florile uriașe de piatră roz,
precum și de stalactitele care au mai bine de 10.000 de ani. Desigur, Grota Jeita își merită locul pe
Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.
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Peștera superioară
Imediat ce intraţi pe coridorul care duce la
peșteră, simțiţi că temperatura scade față de
exterior: sunt 20° C tot anul. Coridorul sculptat
în munte se deschide spre o adevărată
comoară. Ai impresia că intri într-o peșteră a lui
Ali Baba unde toate obiectele au înghețat în
sculpturi în piatră. Peștera are forma unei galerii
lungi, prin care s-a făcut un pasaj pentru
vizitatori. Privirea îţi este atrasă de formele
incredibile pe care le-a modelat timpul: stalactite, stalagmite și alte reliefuri minerale. Unele chiar
arată ca viță de vie, meduze, perdele sau ciuperci, o adevărată junglă în care liniștea este întreruptă
pentru scurt timp de vocile vizitatorilor sau de picăturile de apă care cad.
Peștera inferioară
Pentru a accesa peștera inferioară, puteți
lua trenul care vă va coborî până la intrarea în
galerie. Se mai pierd câteva grade față de
peștera de sus, dar vizita este puțin mai scurtă
așa că nu veţi avea timp să simțiţi cei 16°C!
Aici decorul este destul de diferit, dar la fel de
splendid, deoarece peștera poate fi vizitată
cu barca cu motor pe apa albastră şi
limpede. Fundul pare nisipos, veţi fi uimiţi de
formele de stâncă ale galeriei din jurul
vostru. Atmosfera este mai restrânsă, probabil
din cauza tavanului inferior. O atmosferă este
foarte liniștită și atemporală.
În apropierea orașului Jeita, faceți un tur la Harissa și la faimosului altar maronit al Maicii
Domnului din Liban. Pentru a face acest lucru, trebuie să luați drumul de coastă înapoi la Jounieh,
apoi fie să continuați cu mașina în sus pe munte, fie să luați o telecabină.
Vederea Golfului Jounieh este uluitoare, mai ales pentru apus!
Camelia Jurcovanu Ossaily
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TULCEA
„Seara, pe la ora cinci, ne-am oprit la Toultcha, unul dintre cele mai importante orașe din
Moldova. În acest oraș de treizeci până la patruzeci de mii de suflete, în care se amestecă
circasieni, nogaii, perși, kurzi, bulgari, români, greci, armeni, turci și evrei, domnul Kéraban nu
se putea jena să găsească un hotel mai mult sau mai puțin confortabil. Așa s-a făcut. Van Mitten
a avut, cu permisiunea însoțitorului său, timp să viziteze Toultcha, al cărui amfiteatru foarte
pitoresc se întinde pe versantul nordic al unui mic lanț, la fundul unui golf format printr-o lărgire
a râului, aproape vizavi de orașul dublu al Ismail. A doua zi, 24 august, scaunul a trecut Dunărea,
în fața Toultcha, și s-a aventurat prin delta râului, formată din două brațe mari. Primul, cea
urmată de bărcile cu aburi se numește ramura Toultcha; al doilea, mai spre nord, trece prin
Ismail, apoi prin Kilia și ajunge la Marea Neagră dedesubt, după ce se ramifică în cinci
canale. Aceasta se numește gurile Dunării. Dincolo de Kilia și de frontieră se dezvoltă Basarabia,
care, de vreo cincisprezece leghe, se aruncă spre nord-est, și împrumută o bucată din coasta Mării
Negre. » - Jules Verne, Keraban-încăpățânatul, 1882

Tulcea (km 71,3 sau mila marină 38) aproximativ 95.000 de locuitori, un oraș mare din regiunea
Dobrogea, este astăzi cu portul său fluvial poarta esențială pentru a ajunge în partea românească a
Deltei Dunării.
Dobrogea și Delta Dunării au fost locuite încă din epoca paleolitică, dar Tulcea, care în antichitate
poartă numele de Aegyssos sau Aegyssus, a fost fondată probabil în secolul al VIII- lea î.Hr. de
triburi si/sau geţi daci care le succed navigatorilor greci În timpul cuceririlor sale în Europa de Est
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în secolul I d.Hr., Roma integrează Dobrogea în teritoriul său sub denumirea de provincie Moesia
Inferioară. Legionarii construiesc cetatea Caestrum Aegyssus pe un deal.
Din această locație se va dezvolta orașul încetul cu încetul. Punct strategic de navigație pe
Dunăre, Tulcea va servi ca bază pentru Classis, o flotă romană care monitorizează și protejează
granița cu popoarele barbare și apoi pentru ambarcațiunile Imperiului Bizantin și ale Republicii
Genova. După Roma și Bizanț orașul va aparține Imperiului Bulgar. Apoi va trece pentru scurt
timp sub dominația rusă și tătară. A aparţinut Ţărilor Româneşti la sfârșitul secolului al XIV- lea
sub voievodul Mircea cel Bătrân (aprox. 1355-1418) înainte de a fi cucerită în 1416 de către
Imperiul Otoman unde va rămâne sub jugul său până în 1878. Tulcea a fost atunci atribuită
României la momentul împărţirii Dobrogei.
Dunărea, la scurt timp după Tulcea, se desparte în mai multe brațe, se împrăștie și formează un
impresionant labirint natural, refugiu al unei faune și flore sălbatice incredibile, continuându-și
drumul spre mare. Această apropiere invizibilă de Deltă îi conferă acestuia ultimul mare oraș
dunărean, o atmosferă cu miros sudic. Călătorul trăiește senzația singulară de a fi la granița unei
alte lumi, a unui univers apropiat și misterios, atras de fluviu și de depozitele sale aluviale. Delta
reprezintă etapa finală a unui care pare că vrea să șteargă certitudinile reliefului, peisajele și
culturile străbătute și modelate până acum.
Deși astăzi este predominant român, oraşul Tulcea găzduiește minorități bulgare, turce,
musulmane, grecești, rome, ruși, lipovene (vechi ruși) și ucraineni, după cum o arată diverse clădiri
religioase.
Tulcea are obiective turistice unice, cu povești extraordinare, locuri încărcate de istorie și legende
Cetățile din Tulcea au numeroase legende și sunt obiective turistice extrem de interesante,
amplasate în zone în care peisajele sunt spectaculoase. Argamum, Enisala, Halmyris,
Noviodunum, Ibida sau Aegyssus, toate au o poveste care este fundamentată din punct de vedere
arheologic și istoric. În plus,sunt amplasate în locuri extrem de frumoase.
Dacă vorbim despre Argamum am putea spune că avem prima așezare urbană de pe teritoriul
României.De asemenea, Isaccea, este situl care furnizează cea mai mare cantitate de obiecte
arheologice și zona în care au fost martirizați cei care propovăduiau noua credință. Enisala are un
peisaj deosebit și acel ”cuib de vulturi”, unde este așezat obiectivul istoric și arheologic. Și nu
putem să nu amintim biserica Sf. Atanasie de la Niculițel.
Cetatea Argamum-Orgame, un sit important,
într-un loc spectaculos.
Se spune că orașul Orgame este prima așezare
atestată istoric din România, deși mulți
specialiști afirmă că Histria este cea mai veche.
dacă ne referim strict la documentele istorice,
Argamum este o cetate grecească, menționată
prima dată în sec. V de Hecateus din Milet.
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Aici a fost o așezare urbană de epocă
romană foarte importantă, care
suprapune vestigiile de perioadă greacă.
Cetatea Ibida este acoperită parțial de
satul Slava Rusă, unul dintre cele mai
verzi și frumoase din județul Tulcea,
împrejmuit de dealuri, cu numeroase
case tradiționale. Aici există una dintre
cele mai mari fortificații de epocă
romană din Dobrogea.Este de 4 ori mai
mare decât Histria
În timp ce Histria avea 7 hectare, iar Tropaeum Traiani se întindea pe 12 hectare în perioada
respectivă, Cetatea Ibida avea 24 de hectare. Fiecare movilă din Cetatea Ibida reprezintă un turn,
astfel că în orașul propriu-zis sunt 24 de turnuri de observație Cetatea Ibida a durat din sec. IV
până în sec. VII, cam 3 secole, după care avem urme ale bizantinilor, iar de prin sec. XIV găsim
locuințe medievale în vechea cetate abandonată.
Cetatea Enisala este cel mai vizitat obiectiv
turistic din Tulcea. Fortăreața a fost ridicată
în a doua jumătate a sec. al XIV-lea de către
genovezi, cei care controlau traficul
comercial în Marea Neagră.
Cetatea Enisala este una dintre cele mai
frumoase cetăți din România și se găsește la
7 km de orașul Babadag. Situată pe un deal
calcaros, ea a fost construită acum 700 de ani,
pe vremea Imperiului Bizantin, pentru a
străjui centrul Dobrogei.
Este singura fortificație genoveză păstrată pe teritoriul României, care în momentul de față are
turnuri și ziduri în picioare. Dealul pe care este amplasată îți oferă o priveliște minunată a canalelor
care fac legătura între lacurile Babadag și Razim.
Cetatea Halmyris, fortificația romană de
la Murighiol care a existat în perioada
cuprinsă între secolele I-VII d.Hr. Este una
dintre locațiile care găzduiește basilica în
care au fost găsite moaștele primilor sfinți
creștini din Dobrogea, Epictet și Astion,
dar și situl cunoscut drept ”Satul
Corăbierilor”. Aici, a fost descoperit
inclusiv portul cetății.
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Cetatea Dinogeția, fortăreața romană și
bizantină de lângă satul Garvăn care a fost
locuită în perioada romană, între secolele
I-VI și în perioada medie bizantină, între
sec. X-XII. Cetatea este situată pe o mică
insulă, denumită de către localnici
”Bisericuța Garvăn”. Fiind amplasată
între ape, fortăreața avea avantajul unei
apărări naturale. Se poate observa zidul de
incintă, care are o grosime de 3 metri și
este străjuit de 14 turnuri. De asemenea,
vechea fortăreață păstrează și ruinele unei
bazilici.
Cetatea Noviodunum, un sit cu
numeroase legende, foarte accesată în
perioada medievală și în cea antică.
Cetatea Noviodunum se află pe lista
siturilor arheologice din Dobrogea,
selecționate pentru evaluare, în vederea
includerii în dosarul pentru înscrierea în
Patrimoniul Mondial UNESCO.
Cetatea Noviodunum este un sit cu locuire
din perioadă preistorică, plecând din
perioadă romană, apoi medie bizantină și
ulterior perioada otomană. Noviodunum
era un oraș destul de important, un loc în care au fost martirizați foarte mulți dintre cei care
îmbrățișaseră creștinismul, noua credință apărută în sec II-III d.Hr.
Și nu trebuie uitat că pe aici și-a trecut Darius armatele în campania lui contra sciților. De
asemenea, este o zonă în care au ajuns de-a lungul timpului împărați romani și sultani otomani,
pentru a traversa Dunărea în campaniile lor. Fiecare cetate are legendele ei, însă ele devin mai
interesante atunci când vizităm ruinele fortărețelor antice și medievale.
Vă invităm la Tulcea să descoperiţi locuri extraordinare, peisaje de vis, legende şi locuri istorice.
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Știați că?
Transalpina Vrancei
Știați că în Munții Vrancei se află o
Transalpină în miniatură?
Golul Lepșei se află situat în dreapta satului
Greșu, din Vrancea și este una din atracțiile
mai puțin cunoscute din Munții Vrancei,
deși îi străbate, ca o șerpuire de vis printre
munți, pajiști ce parcă stau să se sprijine de
ceruri senine și frumoase! Pajiștea se află
în stăpânirea celor din zonă, a ciobanilor
care au ridicat stâne sau adăposturi ale
vânătorilor, culegătorilor de ciuperci .
Uneori, zona se animează de turiști sau e
străbătută de câte un motociclist off-road
aflat în trecere, pe poteca dintre cer și
pământ!
În trecut, acest drum a fost denumit ca și
„drumul sondelor”, aici fiind descoperite de
către specialiștii în domeniu niște rezerve
de petrol, motiv pentru care, regimul
comunist a investit în realizarea unui drum
de piatră, mărginit cu parapeți din beton.
Datorită faptului că a fost lăsat în uitare,
acest drum al sondelor a devenit un altfel
de Transalpina în miniatură, un drum de o
frumusețe covârșitoare, care își face loc
prin inima săbăticiei și frumuseții unice ale
Munților Vrancei, presărat alocuri cu
urmele tranșeelor din Primul Război
Mondial, săpate de soldații care și-au găsit
și atunci fraternitate și protecție în natura
Vrancei. Deoarece deschiderea zonei
și înălțimea le permitea observarea
inamicului, armata a construit aici
avanposturi care le permitea să
supravegheze toată zona, până în depărtare.
Tranșeul circular, săpat pe culmea cea mai
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înaltă, și care se poate observa foarte bine,
constituie un loc de întoarcere în timp, pe
vremea când regiunea era graniță cu imperiul
Austro-Ungar.
În zilele senine, de la altitudinea de aproape
1300 de metri se deschide în fața ochilor o
panoramă de 360 de grade care trece peste
piscurile vrâncene, până în Nemira și ajunge în
extremitatea
estică
a
Carpaților,
în
misterioșii Bucegi. De pe mai puțin accesibila
Transalpină, vei putea admira înălțimile
maiestuoase ale Munților Vrancei și anume:
Tisaru, Goru, Lăcăuți, Coza, Pietrosu, Mușat în
sud, iar în zilele senine, către sud-vest puteți zări
crestele Bucegilor, Iezer și Făgăraș dar și
vârfurile munților Nemira către nord.
Accesibilitate:
Din Greșu, Vrancea, urmați drumul național 2D
către Târgu Secuiesc. După borna de 28 km până
la Târgu Secuiesc, în următoarea curbă, virați la
dreapta, pe un drum forestier mărginit de brazi.
Pentru aproximativ 4 kilometri accesul se poate
face cu mașina, dar apoi drumul devine
practicabil doar cu o mașină 4×4. Deoarece o
porțiune a Golului Lepșei face parte din Parcul
Natural Putna-Vrancea, ne dorim protejarea și
conservarea acestor locuri, așa că vă recomandăm să parcurgeți traseul pe bicicletă, sau pe jos,
pentru a proteja mediul natural. Cei care veți ajunge în Munții Vrancei toamna, veți putea admira
pădurile înfășurate în mantii și eșarfe aurii și ruginii, printre care vântul cântă melodios, adieri din
alte timpuri și parcă alte lumi!
Fotografiile by fotovideoadjud
Text informații + foto:Țara Vrancei
Articolul a fost preluat și de Ziarul de Vrancea
Ramona Sandrina Ilie

167

ORIENT ROMANESC

Cine poate şti
Cine poate şti
De unde vine vara
Şi încotro se duce
Cântând
Caravana ei verde şi aurie?
Unii zic c-ar veni
Din pământ,
Că-şi trage povara, fierbinte şi dulce,
Din bostănărie,
Că se naşte în pepenii verzi,
În miezul lor strălucitor
Ca un palat luminat de rubine,
Cu pereţi de porfir şi nestemate
Şi cu pardoseala purpurie.
Tot ce se poate,
Dar mie mi-a spus o fetiţă cuminte
Că-şi aduce aminte
Cum vara vine din copilărie,
Şi cum,
În miros de lapte, de fân şi de fum,
Alunecă de-aici,
Trasă de fluturi, de buburuze şi de furnici,
Înspre bunici.
Autor: Ana Blandiana
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