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Educaţia ȋn secolul XXI
Se vorbeşte mult astăzi despre educaţie despre reformele care
trebuie introduse, despre noua viziune a şcolii. Ajungem fără
să vrem la o reflecție filozofică asupra educației.
De ce educăm? Ce idee avem despre această ființă umană
care urmează să fie „educată” și despre această societate în
care este chemată să se încadreze? Ce idee avem despre
această educație care este o chestiune de „dăruire” sau
„dobândire”? Ce idee avem despre rolul educatorului și al
autorității educaționale?
Toate aceste ȋntrebări ne invită la analiza conceptelor și
examinarea critică a punctelor de vedere divergente. Ce
şcoală vrem astăzi? Există o nouă cerere filozofică în domeniul educației. Este actual, concret,
uneori presant. Ar trebui analizaţi cei trei mari poli: cultură, individ și societate. Educația,
instruirea, formarea, predarea, pedagogia, toate trebuie analizate. Societățile nu pot înceta să
educe, așa cum o ființă vie nu poate înceta să existe. Necesitatea educațională este triumful
școlarizării și formării.
Educația este arta de a forma o persoană prin dezvoltarea calităților sale fizice, intelectuale și
morale, astfel încât să-i permită să-și înfrunte problemele personale și viaţa socială cu o
personalitate suficient de împlinită. Educația sa îl face atât un subiect care aspiră să comunice cu
semenii săi, cât și un membru al unei societăți care există dinainte.
Minunatele inovații educaționale ale omului și capacitatea sa intelectuală rară nu dovedesc decât
într-o altă formă importanța sa infinită și măreția sa educațională. Educaţia este o forță motrice
pentru dezvoltarea umană, socială şi joacă un rol important în societate.
Ea ne deschide către civilizație și către întreaga
umanitate. Este baza societății, pentru că încurajează
perfectibilitatea omului.
Educația este motorul, garanția dezvoltării umane și
a transformării integrale a unei societăți date. De
aceea, educația este cheia progresului și îl ajută pe
om să aibă gustul, dragostea pentru muncă, pentru că
munca de partea ei înnobilează ființa umană, mediul
înconjurător, precum și natura.
Rolul educației este de a conduce individul spre
excelență. Îl conduce pe om spre bine și urmărește
binele comun al omului în societate, este importantă
și necesară dezvoltării umane, deoarece îl ajută pe
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om să coopereze în munca de educație de umanizare.
Ca și în știință sau drept, există o disciplină care se
ocupă de analize legate de problemele intrinseci ale
educației numită filozofia educației. Filosofia este o
știință care se ocupă de studiul problemelor
primordiale referitoare la existența umană, cauza,
efectele și proprietățile ființelor. Etimologic,
cuvântul filozofie provine din unitatea a două
sintagme grecești: philos (dragoste) și sophia
(înțelepciune). În acest fel, filosofia se traduce prin
dragostea de cunoaștere. Mai mult decât atât, pe
lângă faptul că este o disciplină, filosofia este
inerentă omului.
În domeniul filosofiei raționale, domeniul educației este expus ca o disciplină al cărei scop este
clarificarea teoriilor pedagogice și a cunoștințelor pedagogice. În acest context, domeniul abordat
de filosofia educației este format din cunoștințele și instrumentele esențiale clarificării desemnate
de caracteristicile acestor cunoștințe.
Pe scurt, filosofia educației are ca obiectiv primordial
clarificarea cunoștințelor pedagogice, acordând prioritate
teoriilor pedagogice, prin analize dialectice, logice și
retorice. Iar elementele argumentative trebuie examinate
pentru a obține înțelegerea și dezvoltarea teoriilor legate de
domeniul educațional.
Multă vreme, reflecțiile filosofice legate de educație s-au
limitat la formarea tinerilor și a copiilor. În ultimele decenii,
educația adulților a fost analizată, creându-se termenul de
educație pe tot parcursul vieții.
Educația se stabilește ca un agent puternic care propune
schimbări în societate. Confruntat cu transformările rezultate
din lumea contemporană, unde omul trebuie să aibă un nou
profil de muncă, aptitudini versatile şi flexibile, el trebuie să
ȋnveţe constant, pentru a urma dinamica lumii actuale. În acest
fel, educația începe să aibă un rol primordial în îmbunătățirea
cunoștințelor și a calităților, astfel încât omul să își poată
exercita rolul social în mod conștient și critic.
Educația, atunci când este analizată într-un context istoric, se
caracterizează diferit în toate locurile și în orice moment, fiind
legată intrinsec de concepția umană și socială care reiese din
procesul educațional.
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Din aceste afirmații se deduce că educația este,
prin obiectivele, originile și funcțiile sale, un
proces social legat de prejudecățile economice,
politice și științifice ale fiecărei societăți.
Procesul educațional trebuie înțeles ca o
practică socială cu relații istorice. Este deci un
fenomen social care se adaptează fiecărui tip de
concepție, culturală, adică procesul educațional
actual este cel care determină obiectivele de
atins în funcție de ideologiile care domină o
societate dată. La fel, educația și societatea
sunt interdependente în ceea ce privește
progresul; unul va avansa doar pe măsură ce
celălalt avansează.
Susținătorii revoluției educaționale spun că, având un acces mai bun la cunoștințe și
disponibilitatea resurselor pentru aceasta, populația ar avea mai multe elemente pentru a lua decizii
mai bune și a recunoaște critic realitatea din jurul nostru.
În lumea contemporană, a devenit obișnuit să se vorbească despre etică, asociată cu ramura
filosofiei care studiază valorile morale care instruiesc comportamentul uman în societate. Etica
stabilește valori generale, acționând pe principiile care ghidează acțiunea și proiectarea regulilor
pentru binele comun.
După cum a spus magnific Durkheim, părintele sociologiei, scopul educației nu este acela de a
transmite din ce în ce mai multe cunoștințe elevului, ci de a crea în el o stare interioară și profundă,
un fel de polaritate a spiritului. Astfel, educația se învârte în jurul elevilor. Deși școala nu este
singurul agent responsabil de educația morală și etică a cetățenilor, ea are o mare responsabilitate.
Analiza filozofică a domeniului educațional joacă un rol
important în fundamentul conduitei etice. Fenomenele de
instabilitate socială la care asistăm astăzi, reprezintă un
avertisment că este nevoie urgentă de o analiză filozofică
aprofundată a rolului etic al educației în societate.
Este necesară o analiză filosofică a educaţiei pentru
construcţia unui proiect educaţional major. În detrimentul
provocărilor și schimbărilor actuale din societate,
formarea este văzută ca necesară de către cetățenii
capabili să înțeleagă mediul în care trăiesc, astfel încât să
recunoască critic diferențele. Analfabetismul trebuie
eradicat iar curricula bine gândită.
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Prin urmare, se ajunge la concluzia că filosofia
educației este o disciplină extrem de importantă în
zilele noastre și aplicarea ei este, fără îndoială,
eficientă ca instrument de abordare a problemelor
umane, precum și a efectelor și cauzelor acestora.
S-a constatat că problemele legate de educație nu
pot fi articulate fără prezența filozofiei. Încă de la
începuturile formării unității sociale, ambele au
fost discutate și trăite ca subiecte coerente și
incluse în perspectiva pedagogică, cu mai multe
idei ghidate de primii filosofi și perpetuate în
scopul dezvoltării simțului critic al elevului și a
permite să-și exercite simțul argumentării, să
dezvolte autocunoașterea și reflecția.
Astfel, putem conceptualiza filosofia educației ca un set de idei care definesc cum arată educația
și cât de importantă este aceasta nu numai în contextul școlar, ci și pentru viața socială, ceea ce ne
permite să dezvoltăm cunoștințe, gândire și cunoaștere, atitudini faţă de faptele care ne înconjoară
şi rămân înrădăcinate în societate. Prin urmare, filosofia urmărește să formeze oameni mai critici,
care să știe să analizeze faptele cu capacitatea de a înțelege realitatea și care să le joace rolul de
agenți ai societății, propunând soluții la provocările cu care se confruntă într-o lume globalizată și
saturată informațională.
Reinventarea educației este o necessitate. Educația se schimbă acum peste tot ȋn lume. Ea suferă
mutații astfel încât se poate vorbi de metamorfoză. Trebuie deci să ne schimbăm abordarea, să
punem sub semnul întrebării o realitate care ne este familiară, dar în cadrul căreia apar noi nevoi
și provocări.
Depinde de noi să reinventăm educația, să-i regândim rațiunea de a fi și obiectivele sale. Devine
esențial să primim și să sprijinim elevii şi studenții mult mai îndeaproape. Dacă o facem deja
parțial, acum trebuie să depășim viața de zi cu zi și să studiem tendințele internaționale pentru a
îndrăzni să depășim frânele, îndoielile și temerile care ne țin uneori înapoi: o abordare esențială
pentru construirea unei noi culturi școlare și transformarea educației ȋn adâncime.
Mulţi spun că nu trăim într-o perioadă de schimbare, ci într-o schimbare de timp. Facem pași mari
și vom continua să facem progrese în acest ritm. Cei care vor relata timpul nostru vor spune că
școala a depășit o piatră de hotar și că omenirea a trecut de un punct fără întoarcere.
Educația este o oglindă a progresului lumii. Cu toții suntem de acord cu cel puțin un punct: educația
este cel mai bun instrument al nostru pentru îmbunătățirea lumii. Este esențial ca educația să fie
actualizată și să se îndrepte către lumea de mâine.
Când călătorim în cele patru colțuri ale lumii, putem observa cu ușurință că nu există un singur
model care să fie copiat și reprodus peste tot. Finlanda și Singapore sunt uneori menționate ca cele
mai bune exemple, dar aceasta nu este realitatea. Fiecare comunitate sau instituție își creează
5

ORIENT ROMANESC

propriul model în funcție de istoria, ADN-ul și
realitatea lor pentru a-și transforma sistemul
educațional.
Educația se confruntă astăzi cu o dublă criză de
creștere și transformare. Este în criză aici, la noi,
și peste tot în lume. Această criză rezultă din
ritmul extrem de rapid de transformare al lumii
în care trăim.
Trebuie deci să ne punem la îndoială, să punem
la îndoială esența educației și rolul ei, pentru a o
reimagina. Să sperăm că școala secolului XXI va
fi o școală creativă și imaginativă, care se
bazează pe schimbare.
În toate cele patru colțuri ale lumii se desfășoară inițiative și experimente. Şi mai mult ca oricând
trebuie respectate valorile umane. Prin valori umane înțelegem valorile care ne permit să trăim, să
ne trăim umanitatea și să trăim împreună cu sentimente împărtășite de respect, considerație,
apreciere, bunăvoință, empatie și ajutor reciproc între ființele umane.
Mai ales ȋn zilele noastre, suntem inevitabil conduși să vorbim de umanism. Umanismul, cu tot
ceea ce cuvântul implică : încredere în specia umană, atașament față de trecutul ei, speranță în
progresul său și dispoziție de a-și dori binele, el pare să desemneze răscrucea prin care trec toate
itinerariile noastre spirituale... Umanismul a căutat dintotdeauna să găsească în omul însuși
răspunsul la întrebările pe care le- au pus cultura și civilizația timpului lor. Acest efort de a explica
omul implică posibilitatea unei deschideri nu numai către tot ceea ce este uman, ci și către toate
ființele cu care omul intră în relație, inclusiv deschidere către spiritualitate.
Doar un umanism atât de larg apelează la un dialog eficient între oameni, indiferent de ideile lor
filozofice și religioase sau de opțiunile lor politice, și promovează într-o lume pe care atâtea lucruri
tind să o împartă altfel, coexistența pașnică și sănătoasă, emulator al diferitelor forme de cultură și
civilizație. Mai mult ca niciodată, punerea oamenilor și a valorilor lor în centrul educaţiei a devenit
crucială. O abordare umanistă este o sursă de performanță.
Un umanism întruchipat într-un pluralism care asigură tuturor familiilor spirituale și politice ale
umanității libertatea care le stabilește respectul reciproc și promovează prietenia lor
indispensabilă. Schimbarea trebuie să fie participativă, sistemică și transformatoare. O școală
nouă trebuie să fie animată de un spirit nou.
Cum ne putem pregăti pentru o lume care se schimbă atât de repede? Cum să predăm cunoștințe
care nu vor deveni rapid învechite? Primul pas este să te asiguri că conținutul oferit nu este un
scop, ci doar un mijloc de a te cunoaște pe tine, cine ești și ce vrei să devii. Inovațiile și tehnologiile
dezvoltate în ultimii ani sunt un preludiu. Este posibil ca transformarea profundă pe care o
imaginăm să aibă loc în următorii ani.
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Profesorii trebuie să se bucure de libertate totală de a-și
dezvolta propriile metode și abordări de o mare încredere
şi o mare considerație.
Este vorba de a dezvolta gândirea critică de la o vârstă
fragedă, de a cultiva gândirea complexă și de a accepta
vulnerabilitatea cuiva în fața unor întrebări majore
universale și atemporale. Această practică promovează
dialogul și acceptarea diferențelor, necesitând o muncă
intelectuală riguroasă.
Dintre toți factorii care influențează educația copilului de
la naștere până la maturitate, familia și școala joacă un
rol cheie. Cu toate acestea, cu schimbările profunde care
afectează atât familia, cât și școala tradițională, există o
confuzie tot mai mare cu privire la responsabilitățile
lor. Ambele sunt adesea lipsite de repere, mai ales în fața
provocărilor precum modelele alternative oferite de mass-media sau a fenomenelor societale
complexe precum excluziunea socială, marginalizarea sau violența.
Părinții au fost și vor rămâne întotdeauna educatorii primari ai copilului. Ei, alături de şcoală, au
dreptul și datoria de a stabili bazele intelectuale și emoționale ale copiilor și să le ofere bazele
pentru învățarea pe tot parcursul vieții și dezvoltarea personală.
Chiar dacă acest cadru general de repartizare a responsabilităţilor este clar, aplicarea sa practică
devine din ce în ce mai problematică într-o societate contemporană aflată în chinul unor profunde
răsturnări care afectează atât familia, cât şi şcoala, şi nu mai puţin legăturile lor. Schimbările în
structura familiei modifică distribuția tradițională a rolurilor, sarcinilor și responsabilităților în
cadrul acesteia. Pe de altă parte, apariția societății informaționale ridică provocări fără precedent
pentru sistemul de învățământ. Familia și școala sunt, de asemenea, expuse constant la factori
externi precum mass-media (în special televiziunea și internetul), prietenii, comunitatea etc.
În situația actuală, nici părinții, nici profesorii nu sunt, pe cont propriu, capabili să transmită
tinerilor toate cunoștințele, aptitudinile și valorile de care au nevoie pentru a se integra cu succes
în societate. „Părinte” rămâne singura „meserie” care nu este predată oficial, în timp ce școala,
care deține cunoștințele și experiența educației, de multe ori ȋi lipsește motivația și mijloacele. Și
când vine vorba de a face față unor provocări precum supraabundența de informații și modele
alternative oferite de mass-media, sau cu fenomene
societale grave precum excluziunea socială,
marginalizarea sau violența, familia, precum și școala
încep să rateze reperele.
În ultimele decenii, familia „nucleară” a explodat și
tipurile de uniune care au fost cândva excepții s-au
extins până în punctul în care acum este necesar să
vorbim despre mai multe tipuri de familie.
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Astăzi, numărul copiilor cu părinți divorțați, cei care locuiesc cu un
singur părinte, cei care fac parte din familii amestecate sau cei care nu
au deloc o casă stabilă este uneori la fel de mare ca cel al copiilor din
familii tradiționale. Fără să ne pronunțăm aici asupra acestor diferite
tipuri de familie, trebuie subliniat că familia rămâne entitatea socială
care joacă rolul cel mai decisiv pentru dezvoltarea și echilibrul personal
al ființei umane. Avem nevoie de cunoștințe şi valori pentru a consolida
unitatea educaţiei. Astăzi trăim într-o perioadă de tranziție haotică în
care deschiderea piețelor și schimbul de informații sunt elemente ale
creșterii globale.
Să identificăm aici trei evoluții care modifică profund societățile
noastre:
-

Explozia tehnicilor de informare și comunicare
Globalizarea evolutivă care modifică relațiile cu oamenii
Creșterea individualismului

După cum vedem, în lumina acestor schimbări, fiecare societate trebuie să reflecteze asupra
schimbărilor aduse sistemului său educațional pentru a pregăti tinerii pentru o lume care va fi
diferită de cea de astăzi, făcându-i în același timp conștienți de problemele fundamentale pentru
viitorul umanității Prin urmare, școala se confruntă cu câteva provocări majore:
-

Accelerarea progresului științific și tehnic cu toate întrebările etice pe care aceasta le ridică
precum și accelerarea schimbării care pune problema adaptabilității oamenilor;
Apariția „satului planetar” care poate duce la etnocentrism, la reacții xenofobe,
fundamentaliste, purtătoare de conflicte.
Dezvoltarea tehnologiilor de comunicare care perturbă reperele spațio-temporale, distincția
real/virtual care duce la instantaneu.
Schimbări familiale și societale care provoacă inegalități socio-economice și inegalități în
cunoaștere.
Multiculturalism și deschidere către alte experiențe culturale
Globalizarea economiei și nevoia presantă de lucrători din ce în ce mai multi-calificați și
mobili
- Dezvoltarea tehnologiilor cu impact asupra vieții de zi cu zi
- Media și imediatitatea informației;
Planul educațional va trebui deci să evolueze, confruntându-se cu:
- necesitatea de a îmbunătăți metodele și practicile de educație pentru
a asigura calitatea vieții, mobilitatea, accesibilitatea în lumea muncii și
responsabilitatea (a acționa, a juca un rol în evenimente);
- necesitatea de a da o altă dimensiune obiectivelor educaționale;
- nevoia de a dobândi și dezvolta valori spirituale, morale, intelectuale
și laice, nevoia de a „aduce la viață” realitățile vieții în învățare, de a-l
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deschide pe cel care învață, prin practica reflexivă, către
mediul înconjurător și către starea lumii în general.
În acest context, școala de mâine ar trebui să fie axată pe
patru misiuni majore:
- Transmiterea adecvată a cunoștințelor și culturii cu o
ancorare în trecut, în istoria civilizațiilor, popoarelor și
națiunilor
- Dezvoltarea personalității fiecărui copil cu o educație
pentru cetățenia activă și valori etice de anvergură
universală
- Pregătirea pentru o viață profesională diversificată, în
schimbare și interculturală
- Contribuția la egalitatea de șanse prin echitate
educațională reală, sursă de pace şi progres, promovarea
înțelegerii între națiuni și culturi
Să regândim pedagogia prin învăţarea prin acţiune şi interacţiune, cercetare documentară și lucru
în grup, situații de comunicare şi abordări euristice.
Pare evident astăzi că profesia de profesor trebuie redefinită. Pentru a face acest lucru, este necesar
să le regândim pregătirea pentru a-i face experți cu experiență profesională bogată și
variată. Profesorul va trebui acum să compună, prin coordonare, cu colaboratori externi, asistenți
educaționali, profesori de specialitate, și va trebui să lucreze în echipă cu colegii săi. Cu alte
cuvinte, școala are obligația de a se referi la valori cardinale și nevoi de bază ale societăţii, să
realizeze tipul de om capabil să participe activ la perfecţionare condiţiile de viaţă ale mediului
său. Nu trebuie uitat că societatea ca grup de ființe umane organizate și guvernate de reguli
precise, are ca celulă de bază familia, care ȋşi găseşte extinderea ȋn şcoală, unde copilul își petrece
cea mai mare parte a timpului, între semenii săi.
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Şcoala constituie un cadru al schimburilor și popularizării informațiilor, inovațiilor. Nici una dintre
multele definiții ale educaţiei care circulă astăzi nu pierde din vedere această realitate. O sursă de
cunoștințe, experiențe diverse și variate, școala este şi va rămâne un loc de educație, predare și
formare. Când o societate se schimbă, instrumentele ei trebuie să se schimbe.
Ce este o școală bună? Este o școală deschisă către lume și care permite tuturor copiilor să vină să
experimenteze momente bogate de schimb și formare. Este o școală care oferă un cadru pedagogic
și disciplinar care se concentrează mai degrabă pe responsabilitatea personală și colectivă decât pe
autoritarism, în limite cunoscute tuturor, concepute și stabilite în funcție de vârstele elevilor.
O școală bună înțelege relația dintre curiozitate, cercetare și schimbarea umană de durată, folosește
dezvoltarea profesională menită să îmbunătățească abilitățile profesorilor în timp.
O școală bună își vede profesorii și părinții ca agenți ai succesului elevilor.
O școală bună învață gândirea, nu conținutul, ea va produce elevi care pot gândi critic asupra
problemelor de interes uman, curiozitate, arte, meșteșuguri, patrimoniu şi care va acţiona ȋn
consecinţă, îi va ajuta pe elevi să se vadă pe ei înșiși în ceea ce privește contextul istoric, moștenirea
familiei, contextul social și conexiunea globală.
O școală bună își dorește ca toți elevii săi să fie la un nivel academic bun, are o bibliotecă grozavă
și un bibliotecar care iubește elevii, iubește cărțile și vrea ca cei doi să facă conexiuni semnificative
unul cu celălalt.
O școală bună vede viitorul educației și îl îmbină cu potențialul prezentului, permite tuturor să
învețe, să predea, să descopere și să experimenteze diferit, pentru a schimba lumea spre mai bine.

Anca Cheaito, Liban
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Gheorghe Florin Cârciu
Secretar de Stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Orient Românesc : - Mult stimate Domnule Gheorghe Florin Cârciu, ȋn primul rând vă
mulţumim pentru amabilitatea dvs. suntem onoraţi de faptul că aţi acceptat acest interviu pentru
revista noastră. La începutul anului 2022 ați preluat mandatul Departamentului pentru
Românii de Pretutindeni. Acest departament elaborează și aplică strategia guvernamentală în
domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni, în conformitate cu obiectivele majore de politică
externă ale României și cu Programul de Guvernare. Putem spune că diaspora joacă un rol
important în istoria și gândirea românească?
Gheorghe Florin Cârciu: - Vă mulțumesc pentru invitația de a intra în dialog cu dumneavoastră
și cu comunitatea românească care citește revista Orient Românesc.
Aș dori să subliniez pentru început faptul că în categoria românilor de pretutindeni intră atât
cetățenii români din diaspora, cât și etnicii români din comunitățile istorice. Prin urmare, consider
că toți au jucat și joacă un rol esențial în istoria, gândirea și consolidarea identității noastre
lingvistice și culturale. Fiecare dintre ei este parte din tezaurul nostru și contribuie cu experiențe
noi la definirea acestei traiectorii identitare.

11

ORIENT ROMANESC

Orient Românesc : - Istoria este mișcare, iar anii pe
care tocmai i-am trăit au fost excepțional de dinamici,
au bulversat toate valorile într-un grad atât de înalt,
încât nu există nicio îndoială că diaspora a suferit
repercusiuni și că fizionomia ei ar putea fi schimbată
profund. Au apărut noi întrebări, la care generația
noastră are datoria să răspundă cu toată luciditatea de
care este capabilă. Mai sunt păstrate valorile româneşti
ȋn cadrul comunităţilor din diaspora? Cum le susţine
departamentul?
Gheorghe Florin Cârciu: - Problemele cu care se confruntă românii de pretutindeni sunt extrem
de diverse și necesită nu doar o abordare diferențiată, ci și o cooperare permanentă cu celelalte
instituții abilitate ale statului, o deschidere spre dialog și spre identificarea de soluții.
Însă, dincolo de plaja de probleme care sunt cunoscute în țară și la care se lucrează permanent
pentru a găsi rezolvări mai rapide și aliniate erei tehnologiei, această primă perioadă a mandatului
meu a fost una atipică, generată de contextul războiului din Ucraina. Prin urmare, eforturile
Departamentului s-au orientat încă de la început spre susținerea comunității de români din această
țară.
Am lansat în premieră un program de granturi, o formă de finanțare nerambursabilă care a putut fi
accesată de către asociații, fundaţii, unităţi de cult și organizaţii neguvernamentale ale românilor
din Ucraina, pentru achiziționarea de bunuri și materiale de strictă necesitate. Astfel, granturi în
valoare de 1,3 milioane de lei au fost obținute de comunitățile românești din Transcarpatia,
Cernăuți, Odesa.
În același timp, am donat ghiozdane, laptopuri, tablete, materiale educative elevilor și studenților
etnici români din regiunile Odesa, Cernăuți, Ismail și Transcarpatia, care învață limba română și
doresc să își păstreze apartenența la identitatea noastră națională, lingvistică, culturală dar și
spirituală.
Nu ȋn ultimul rând chiar zilele acestea am
lansat anunțul cu privire la deschiderea
procesului de selecție a partenerilor prin
intermediul cărora se vor acorda bursele de
studiu elevilor din Ucraina care studiază
limba română sau în limba română. În cadrul
Programului de anul acesta vor fi acordate
burse pentru elevii înscriși în clasele I-IV, în
anul școlar 2021-2022. Cuantumul acestor
burse a fost mărit anul acesta și a ajuns la
suma de 2.000 de lei pentru fiecare elev.
O altă direcție pe care ne-am concentrat în
acest an a fost continuarea Programului de
12
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finanțări nerambursabile pe care le punem la dispoziția
mediului asociativ românesc de pretutindeni. Principalii
piloni ai acestei ediții, extrem de importanți pentru
întărirea sentimentului de apartenență, sunt educația în
limba română și cultura. Au fost depuse numeroase
proiecte în acest sens, iar o parte dintre ele sunt deja în
derulare.
Suntem fericiți să anunțăm lansarea programului
Susținerea mediului asociativ românesc din afara
granițelor țării. Ne dorim în acest fel să susținem
asociațiile, fundațiile, unitățile de cult și organizațiile
neguvernamentale din afara granițelor în demersul lor de a crea și implementa proiecte și acțiuni
în beneficiul comunității românești.
Așa cum am menționat în mai multe rânduri, prioritatea Departamentului la acest moment este
educația în limba română. Derulăm acum un nou program de sprijinire a educației în limba română
prin oferirea de granturi menite să doteze școlile de limba română cu mobilier școlar, echipamente
IT, consumabile, materiale școlare și alte obiecte necesare bunei desfășurări a activității de
învățare.
Mai mult, am reușit în acest an, după doi ani de pandemie, să reluăm Programul de tabere ARC.
Peste 1200 de copii au vizitat România, au participat la ateliere de limbă și cultură română, de
istorie, geografie, artă și la excursiile organizate la obiectivele turistice din Județul Neamț, BistrițaNăsăud și împrejurimi. E aproape imposibil de descris bucuria cu care au venit copiii să
redescopere tărâmul părinților sau al bunicilor lor. Sperăm că anul viitor să aducem și mai mulți
elevi și tineri din comunitățile istorice și diaspora să redescopere România.
Orient Românesc : - Peste 5 milioane de români se afl ȋn întreaga lume. Prin urmare, putem
vorbi cu adevărat de un tropism românesc pentru țările străine. Totuși, dacă vorbim de diaspora
românească, este pentru că românii nu își neagă originile, este un grup cu un puternic
sentiment de apartenență. Acest sentiment de apartenență se datorează și unei culturi și
obiceiurilor tipic româneşti. Cultura, obiceiurile, chiar și ceea ce se numește „modul de viață
românesc” fac acest lucru. Cu toate acestea, comunitatea românească rămâne „despărțită”, nu
există legături ȋntre aceste grupuri. Cum vă explicaţi acest lucru ?
Gheorghe Florin Cârciu: - Eu aş spune că peste 8 milioane de români trăiesc în afara granițelor
tarii. După cum poate știți, și eu am făcut și pot să spun că fac parte în continuare din diaspora.
Timp de 30 ani am trăit și muncit în Franța, prin urmare nu aș putea generaliza faptul că românii
din afara granițelor țării nu sunt uniți. Depinde foarte mult de contextul economic și social al țării
de reședință, de ceea ce reușește să-i aducă împreună în satisfacerea nevoilor legate de un trai mai
bun. În acest proces, consider că această colaborare împământenită între mediul asociativ și
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni este esențială. Ne dorim să oferim românilor de
pretutindeni garanția că, oriunde ar alege să trăiască, găsesc în noi un sprijin, atât în țara de
destinație, cât și la revenirea în România.
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Orient Românesc : Spunem că persoanele
aparţinând diasporei au încă un atașament puternic
față de țara lor de origine și de locuitorii
acesteia. Aceasta este ceea ce face însăși definiția unei
diaspore. Dincolo de faptul că au migrat și au un
sentiment comun de apartenență, indivizii unei
diaspore au rădăcini comune, o legătură activă cu țara
de origine, precum și dorința de a-și ajuta
compatrioții. Ȋn urma vizitelor, ȋntâlnirilor şi
observaţiilor dvs diaspora românească reprezintă ea o
comunitate unită de cultura și limba sa?
Gheorghe Florin Cârciu: - Încă de la începutul anului
am efectuat o serie de vizite în Ucraina, Italia și Austria, nu atât de multe câte mi-aș fi dorit, având
în vedere contextul războiului din Ucraina. Cu toate acestea, am organizat mai multe întâlniri
online cu reprezentanții mediul asociativ din diaspora și din comunitățile istorice în cadrul cărora
ne-am propus să identificăm împreună cu aceștia principalele lor nevoi și soluții. Prin urmare, din
această interacțiune directă am putut să constatăm că românii din afara granițelor țării sunt încă
puternic legați de țara mamă, ceea ce ne bucură foarte tare. Faptul că există asociații românești,
care animă activitatea românilor din diaspora și își propun să lupte pentru drepturile lor și pentru
păstrarea identității, este iarăși un lucru foarte bun, care menține unitatea de limbă și cultură a
acestor grupuri. Spre exemplu, în Italia sunt foarte mulți români care fac parte din administrația
publică locală, ceea ce denotă o comunitate unită. Sigur, vorbim de un demers pe termen lung, de
construcție a unei comunități puternice, pe care e important să-l încurajăm și să-l susținem.
Orient Românesc : - Dacă vrem să fim mai pragmatici, diaspora română reprezintă o ofertă
de muncă în Europa ? Dar ȋn Orient?
Gheorghe Florin Cârciu: - Școala românească formează în continuare generații de elevi de elită,
cu toții am auzit despre performanțele obținute la nivel internațional ale elevilor români la
olimpiadele de matematică, informatică, fizică și nu numai. Mai mult, dacă vorbim despre
învățământul universitar, de asemenea, sunt recunoscute peste hotare universitățile de medicină
sau de IT&C din țară. Având în vedere că o mare parte dintre acești absolvenți aleg să își caute un
loc de muncă în străinătate, da, putem spune că românii reprezintă o ofertă de muncă competitivă
atât în Europa, cât și la nivel global. Dar nu vorbim doar de o forță de muncă neapărat cu studii
superioare, ci și la nivelul diverselor meserii în care românii sunt recunoscuți drept profesioniști.
Ceea ce ne dorim noi, la nivelul Guvernului, este să ne asigurăm de respectarea drepturilor lor, dar
și să-i convingem prin setul de măsuri dedicate, să se întoarcă în țară. Avem nevoie să punem în
comun experiența, cunoștințele și resursele pentru construirea unei Românii performante. Pentru
a le facilita acest proces, am constituit un Ghid de Reîntoarcere, ce poate fi consultat pe site-ul
nostru. În acest Ghid am inclus informații din partea instituțiilor centrale ale statului în ceea ce noi
considerăm a fi domenii cheie – schimbarea actelor, înscrierea copilului la școală, recunoaștere și
echivalare de diplome, pensii și așa mai departe.
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Orient Românesc : - Avem români ȋn diaspora cu o
ȋnaltă calificare. Aceşti membrii ai diasporei nostre
primesc pasiv informații despre inițiaţivele de dezvoltare
din ţară, nu sunt interesaţi ? Aţi ȋncercat să colaboraţi
cu ei pentru a pune bazele unei structuri de cooperare
ȋn proiecte care vizează dezvoltarea României, ȋn toate
domeniile, prin proiectarea și implementarea în comun
a acțiunilor de dezvoltare a ţării ?
Gheorghe Florin Cârciu: - Într-o eră a mobilității,
granițele fizice nu mai reprezintă o barieră în lansarea
unor inițiative de proiecte de țară, a unei afaceri cu impact în societate sau în alegerea unui loc de
muncă. Cu siguranță românii din diaspora scanează atât mediul de acasă, cât și de la nivel regional
în identificarea oportunităților. De asemenea, la nivelul instituțiilor cheie ale statului român se
înregistrează o tendință tot mai mare de transparentizare a tuturor acțiunilor, prin urmare o
comunicare mai eficientă ar putea fi cheia de legătură dintre cele două părți.
Orient Românesc : Consideraţi diaspora un actor al dezvoltării și prosperității ? Această
resursă nu este ȋncă slab exploatată, din cauza lipsei de coordonare între diaspora și liderii
noştri locali ?
Gheorghe Florin Cârciu: - Desigur, diaspora este un actor economic și social foarte important al
dezvoltării și prosperității. Ea contribuie la schimbul de bune practici, la creșterea investițiilor și
dezvoltarea relațiilor economice dintre România și țările de reședință sau la promovarea imaginii
țării noastre. Capitalul uman, intelectual și economic pe care îl aduce reprezintă o resursă esențială
pentru dezvoltarea și modernizarea țării.
Orient Românesc : - Nu credeţi că pentru a răspunde necesității de dialog între diaspora și
autoritățile locale ar trebui dezvoltate instrumente care să permită acest dialog și formarea unor
canale pentru promovarea conexiunii lor ? De exemplu să oferiti diasporei un portal digital. Un
instrument de sprijin pentru cei din diaspora care au iniţiative care le permite să interacționeze
cu autorităţile din sectorul public, să conștientizeze mai bine prioritățile în ceea ce privește
dezvoltarea locală iar cei din ţară să direcționeze diaspora către oportunități de finanțare. Ne
referim la ȋncurajarea proiectelor economice conduse de diaspora.
Gheorghe Florin Cârciu: - Cred că în realizarea acestei conexiuni este nevoie, în primul rând, de
o relație bazată pe încredere și pe cunoașterea specificităților fiecărei zone vizate. Strategia
Guvernului este tocmai de transparentizare și de a digitaliza structurile sale, astfel încât accesul la
informațiile de interes să fie la un click distanță. În acest sens, Guvernul pune la dispoziție tuturor
celor interesați informații cu privire la oportunitățile de investiții în România și de accesare a
fondurilor nerambursabile europene și naționale. În același timp, încurajează dezvoltarea rețelelor
profesionale între românii din străinătate și cei din țară și facilitează implicarea acestora în procesul
de transfer de cunoștințe și abilități în relația cu autoritățile competente.

15

ORIENT ROMANESC

Orient Românesc : - Putem vorbi de automobilizare din parte diasporei româneşti ? Adică
membrii diasporei își asumă deplina responsabilitate asupra inițiativelor de dezvoltare ȋn ţară,
se implică activ, lucru care oferă imaginea unei diaspore dinamice și productive.
Gheorghe Florin Cârciu: - Da, putem vorbi, deoarece aşa cum am observat cu toţii, sunt tot mai
multi români care fie aplică pentru proiectele finanţate din fonduri europene sau cu fodnuri de la
stat, fie vin şi investesc din propriile economii acasă, ȋn România.
Orient Românesc : La nivelul comunităţilor româneşti din afara graniţelor se
înregistrează un număr tot mai mare de copii care, deşi vorbesc limba română, înregistrează
dificultăți de scriere şi citire. Există astfel pericolul real ca, într-un interval de timp relativ scurt,
tinerii români să aibă dificultăţi în a se exprima în limba maternă. Deci pentru păstrarea
identităţii lingvistice ce măsuri a luat Departamentul?
Gheorghe Florin Cârciu: - Păstrarea identității lingvistice în rândul comunităților de români din
afara granițelor țării este una dintre direcțiile noastre principale de acțiune. În acest sens a fost
gândit Programul de finanțări nerambursabile din acest an. Ne dorim foarte mult să susținem
înființarea a cât mai multor școli în limba română. Am făcut, de asemenea, o serie de donații de
carte în limba română și am reluat Programul de Tabere ARC. Și, așa cum v-am menționat anterior,
am demarat un program de granturi dedicat susținerii educației în limba română.
Orient Românesc : - Sunt români din diaspora care vor să revină ȋn ţară. Care sunt
demersurile Departamentului în vederea reîntoarcerii şi reinserţiei socio-profesionale a
românilor din afara graniţelor ţării? Măsurile pentru sprijinirea repatrierii românilor din
diaspora.
Gheorghe Florin Cârciu: - În sprijinirea procesului de reîntoarcere și reinserție profesională,
Departamentul lucrează alături de instituțiile statului român cu competețe în acest domeniu. Am
dezvoltat împreună cu acestea un Ghid de reîntoarcere, care poate fi consultat pe site-ul nostru și
care oferă informații privind reînnoirea actelor de identitate, repatrierea bunurilor, echivalarea
studiilor, accesarea serviciilor medicale și sociale, regimul de impozitare precum și posibile
oportunități de investiții în România.
Orient Românesc : - Care ar trebui să fie, în opinia dumneavoastră, rolul asociațiilor
românești, cum ar trebui ele să se implice mai mult?
Gheorghe Florin Cârciu: - Consider că asociațiile românești reprezintă motorul unei comunități
puternice, o punte de legătură dintre comunitate, instituțiile statului de reședință și țara mamă. În
promovarea drepturilor și intereselor membrilor săi, e important ca acestea să devină un partener
de discuție important în definirea politicilor publice care îi vizează.
Orient Românesc : - Mult stimate Domn Gheorghe Florin Cârciu, vă mulţumim mult pentru
amabilitatea Dvs. vă aşteptăm ȋn mijlocul nostru, vă mulţumim pentru sprijinul şi implicarea Dvs.
Anca Cheaito, Orient Românesc, Beirut-Liban
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OHARA DONOVETSKY
Ohara Donovetsky - a fost profesor de limba română
la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”
din București și are un doctorat în filologie la
Universitatea din București, cu teza Forme și valori
ale verbului în graiurile muntenești.
A colaborat la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan
– Alexandru Rosetti” al Academiei Române (2012). A
publicat Gramatica limbii române ca o poveste
(Editura Corint, 2013) și Bacalaureat la limba
română (Editura Corint, 2014).
A participat la elaborarea și prezentarea lecțiilor de
limbă română din cadrul programului TVR2 „Cu 2
treci Bac-ul” (2013).
Este autoarea unei cărți de bio-ficțiune (Întâlnirile
unei profesoare rătăcite, Casa de Pariuri literare, 2019) și a două romane (Casting pentru
ursitoare, Polirom, 2018, și Puzzle cu pețitoare, Trei, 2020). Ultima carte publicată, Vorbe la
purtator in izmene pe calator. Despre cum folosesti zicerile limbii romane cand esti depate si ti-e
dor, un eseu pe tema anumitor expresii idiomatice, glosări în jurul unor teme identificabile în
simple conversaţii sau cu valoare estetică, în textele literare.

Orient Românesc : - Ohara Donovetsky, profesor de limba şi literatura română la liceul Tudor
Vianu din Bucureşti, cum aţi devenit scriitor ?
Ohara Donovetsky : - Consecvent și asumat, din 2018, odată cu publicarea la Polirom a
romanului Casting pentru ursitoare. Până la acest moment, am făcut profesorat cu toată energia
de care am fost în stare și mai ales cu toată implicarea și dedicându-i tot timpul. Or, a fi scriitor
cere răgaz de internalizare, timp de contemplare și observație, pentru „dospire” a ideilor, a frazelor,
a mesajului, precum și timp și atenție continuă pentru viziunea pe care o construiești.
E adevărat că am tot adunat și risipit prin tot felul de caiete idei pentru viitoare cărți, pe care îmi
spuneam că le voi dezvolta când va fi să fie. Publicasem câte ceva, în mare, articole și cărți
didactice, printre care cea mai mare bucurie mi-a adus „Gramatica limbii române ca o poveste”.
Ideea romanului Casting pentru ursitoare era mai veche, dar din lipsă de timp nu o putusem pune
pe hârtie, așa că de-abia când am avut privilegiul timpului m-am putut dedica scrisului cu toată
energia. Am început să scriu la acest roman cu doi ani mai devreme, odată cu hotărârea de a mă
retrage, din motive familiale, din activitatea de profesorat, cel puțin pentru o vreme, și de a-mi
însoți familia peste hotare. Am scris și scriu cu setea, înverșunarea și entuziasmul pe care le-am
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ținut sub obroc aproape 20 de ani, când nu am avut răgaz
pentru a scrie, când doar am adunat în minte și, mai mult
sau mai puțin telegrafic și criptic, în caiete.
Orient Românesc : - Ce autori, cărți și genuri v-au
modelat ca scriitor?
Ohara Donovetsky : - E foarte probabil ca o influență,
mai mică sau mai mare, să fi avut autorii sau cărțile care
mi-au plăcut. Nu este vorba însă despre dorința de a le
reface tiparul sau tehnicile. În general, îmi plac acele
cărți cu mai multe paliere de lectură sau cărți ale unor
autori cu au o viziune coerentă despre lume și viață care
se insinuează în textura narativă, dar care, în egală
măsură, au și o bună știință de a manevra limba,
limbajele și mai ales ironia, subtextul sau
intertextualitatea. Îmi place literatura ca joc de
inteligențe și ca dialog între cărți și minți, și aproape
deloc literatura doar ca divertisment, sau doar ca
manifest, sau doar ca expresie sentimentală (pe aceasta
din urmă n-o pot citi și nici scrie, realmente).
Orient Românesc : - Cum aţi evoluat creativ de la prima la cea mai recentă lucrare publicată?
Ohara Donovetsky : - Am început să scriu eseuri și povestiri despre tipologii sau sensibilități
feminine (pe care nu le-am publicat în volum, ci doar pe blog sau în reviste literare), iar în 2018 a
apărut romanul Casting pentru ursitoare; a fost urmat de o reeditare a unui roman de autoficțiune,
care a apărut la CDPL în 2019 sub titlul Întâmplările unei profesoare rătăcite (ediție revizuită și
adăugată a cărții Învățăturile Oharei către elevii săi); am rămas consecventă și în 2020 a apărut
tot un roman, Puzzle cu pețitoare (la Editura Trei); în anul următor au apărut însă Vorbe la purtător
în izmene pe călător - o carte de nonficțiune, de frazeologie și paremiologie cu accente de
antropologie lingvistică - și una de corespondență (amicală, dar și eseistică), Cozonac la patru
mâini – la taifas cu Doina Jela (Editura Darclée), iar la începutul lui 2022 a fost publicat un volum
de versuri, Meniu cu lupul în poală, la CDPL.
Pare că am trecut de la roman la poezii, făcând un popas prin nonficțiune, în realitate însă scriu
ficțiune (roman și povestiri), poezie, eseistică și nonficțiune axată pe teme lingvistice cu aceeași
plăcere și în tot acest timp. Au apărut deopotrivă texte scrise de mine pe teme didactice sau despre
statutul profesorului în trei volume din antologia Prof de română (pe unul dintre ele l-am și
coordonat - Prof de română, Spațiul dintre punct și virgulă) și povestiri în volume colective, cum
sunt Nume de cod: Flash Fiction. Antologie Literomania de proză scurtă, coordonată de Adina
Dinițoiu și Raul Popescu (Editura Paralela 45) și Literatura la feminin (antologie coordonată de
Adina Dinițoiu și Anastasia Staicu, la Editura Seneca). O altă mare provocare este aceea de a scrie
articole pentru reviste de cultură, cum sunt cele pentru rubrica Cuvinte-vedetă și cuvinte-doamne
cu voaletă din revista Observator cultural, dar și povestiri pentru Literomania.
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Orient Românesc : - Unde găsiţi punctul de plecare
al unui roman? Scrieţi un plan din timp?
Ohara Donovetsky : - Dacă numim «punct de
plecare» începutul unei cărți, acesta poate fi un vis, o
imagine din realitatea înconjurătoare care îmi spune
mie ceva interesant (o pasăre, o curte neîngrijită văzută
de la etaj, o pisică venită în vizită, un gest mic al cuiva,
felul în care își trece mâna peste ochi, bunăoară, gest
poate neimportant, dar care mie îmi vorbește pe înțeles,
o poveste, un ton, o culoare a luminii la un moment dat
sau o imagine prinsă rapid din jur, o trecătoare grăbită
care are în mână o legătură mare de morcovi, să zicem);
dacă numim „punct de plecare” ideea unei cărți, aici e
mai complicat, nu mai e vorba despre un impuls, ci de
un proces, iar acesta ține mai puțin de hazard și de
observație, și mai mult de experiență (de viață sau de
idee).
Îmi spun că ceea ce scriu e important să aibă miză,
substanță, să se așeze pe un fragment de viață sau de
trăire sau de perspectivă care să ajute să ne înțelegem
unii cu alții, unii pe alții, fie și pentru vreun detaliu de
abordare, dacă nu pentru ideea sau experiența
construită prin traseul ficțional (câteva de interes pentru
mine ar fi: alienarea femeii sub presiunea unor criterii
sociale încorsetante, rigide, legătura „mută” dintre
femei, prietenia salvatoare, tiparele familiale, povara
iertării). O idee generoasă, „încăpătoare” etic, filosofic,
ideatic. Da, scriu cu plan, există unul de la început,
chiar dacă, de multe ori, el deviază, alunecă, se
reconfigurează. Cartea are coloana vertebrală a ideii
originale.
Orient Românesc : - În fiecare roman există
subiectul aparent și subiectul profund. Care este
subiectul profund pe care aţi dorit să-l dezbateţi,
mesajul?
Ohara Donovetsky : - Pentru mine a fost important de fiecare dată ca sub textura narativă, ușor
observabilă, să existe acest subiect profund, cum îl numiți, dar și alte conexiuni, aluzii, trimiteri,
posibilități de interpretare. În „Casting..”, m-a interesat întâi de toate mitul eternei reîntoarceri, dar
și multiplicitatea vocilor feminine și complementaritatea lor, în „Puzzle cu pețitoare”, pe de o
parte, dublul, alteritatea și alienarea, iar pe de alta, „dependența” sensibilității feminine de mitic
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sau magic, de la farmacopeea magică la figuri arhetipale și
gesturi cândva ritualice, cu alte cuvinte, un fel de subminare
a raționalului prin gândire magică sau o autosabotare prin
această preocupare pentru interpretări de tip miticoid.
Orient Românesc : - În general, care sunt sursele dvs. de
inspirație? Cum găsiţi echilibrul dintre ficţiune şi
realitate?
Ohara Donovetsky : - În istoria personală sau în cea
observată din jurul meu, în cea livrescă, în trăiri
excepționale sau mundane, cert este că în raportul realitateficțiune valorizez „autenticitatea” de care scria Camil
Petrescu cândva, chiar dacă nu scriu mereu la persoana întâi,
asta când nu mi se întâmplă să găsesc că adevărul
(‚minciunilor”) ficțiunilor este tot atât de valoros ca și cel al
experiențelor de viață directă; ludic, adevărul livresc mi-e
uneori mai familiar decât cel fizic sau, în orice caz, e mai
bogat în detalii și mai savuros, are întotdeauna (diabolic de)
multe amănunte.
Orient Românesc : - Scrisul pentru dvs. este o activitate care vă solicită sau vă energizează?
Ohara Donovetsky : - Mă solicită intens, mai ales în momentele în care, odată pornită, scriitura
devine fluidă, iar scenele și personajele „se leagă” și se cer singure, atunci nu-mi mai aparțin, e un
fel de transă, e epuizant, energofag și cronofag. Energizantă e bucuria că ți-a ieșit ceva, dacă ceea
ce ai scris „rezistă” la recitirea imediată, dar și la una ulterioară. Când începe să-ți placă ție,
autorului (continuu nemulțumit, în căutarea celei mai bune expresii, imagini, stări, chiar dacă asta
de multe ori înseamnă mult lucru pentru foarte puține cuvinte), asta nu seamănă cu niciun fel de
altă bucurie, e o stare asemănătoare cu euforia sau cu beția.
Orient Românesc : - Unde scrieţi? La ce oră a zilei? Cât timp dedicaţi scrisului? Aveţi un ritual
de scris?
Ohara Donovetsky : - Am întotdeauna un loc de scris, o cameră din casă, de obicei, cea mai mică,
pe care o amenajez ca punct de lucru. Scrisul zilnic are nevoie de câteva condiții minimale, ca să
nu-ți strici iremediabil ochii, spatele, circulația sangvină etc.: un birou, un scaun confortabil, un
loc pe birou de scris cu mâna (cotul în poziție bună, lumina în poziția știută etc., e nevoie și de
notițe scrise de mână), un ecran cu o anumită luminozitate (scriu la computer și/sau la laptop) etc.
În general, scriu între 10/11 și 14 (sau mai puțin, când „nu se leagă”). Dar există perioade, de după
ce „s-a pornit scriitura”, în care scriu mai multe 5, 6 ore pe zi, acelea sunt perioade frumoase,
pentru că e gratifiant să crezi că îți iese ceea ce scrii, dar și dureroase și epuizante, pentru că nu-ți
mai aparții (scrii până amorțești, te doare spatele, te dor ochii, amețești, îți pierzi somnul și apetitul
etc.), e ca și când ieși din tine. Durează până (îți) revii.
Orient Românesc : - Ce autori găsim ȋn biblioteca dvs. ?
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Ohara Donovetsky : - Literatură (europeană, în general,
dar nu numai) din aproape toate epocile și curentele,
dicționare explicative, enciclopedice, pentru diverse limbi,
cărți de gramatică, lingvistică, antropologie, psihologie,
biologie, filosofie, lingvistică, arhitectură, artă, inginerie,
chimie, medicină etc. În casa de acasă, din țară, am un etajbibliotecă, moștenesc bibliotecile a cel puțin trei generații,
așa că mai ușor aș spune ce nu s-ar găsi în bibliotecă, spun
și zâmbesc aici. Răspund la întrebare intuind că este vorba
despre autorii la care mă tot întorc și pe care îi tot recitesc,
numesc deci câțiva dintre ei: Dostoievski, Flaubert,
Thomas Mann, Hermann Hesse, Rilke, Trakl, T. S. Eliot,
Virginia Woolf, Umberto Eco, Llosa, Nabokov, Saramago,
Haruki Murakami, Margaret Atwood, Urmuz, Ilarie
Voronca, Ion Pillat, Bacovia, Ion Barbu, Celan, Caragiale,
Preda, Gellu Naum, I. D. Sârbu, Ioana Părvulescu.
Orient Românesc : - Matei Vişniec sugera în cartea sa
„Negustorul de începuturi de roman“, că o carte este bună doar dacă are un început pe măsură.
Credeţi că o carte poate pierde din cititori dacă nu are un început suficient de captivant?
Ohara Donovetsky : - În mod limpede, începutul unei cărți are o miză extrem de mare, iar acest
fapt e valabil pentru cititorul, și pentru scriitorul din mine. De altfel, există cărți mari ale căror
începuturi sunt poate mai cunoscute decât este conținutul lor, de la „Astăzi a murit mama. Sau
poate ieri, nu știu” din Străinul lui Camus la „It was the best of times, it was the worst of times, it
was the age of wisdom, it was the age of foolishness...” din Povestea celor două orașe a lui
Dickens sau chiar la „Din șoseaua care vine de la Cărlibaba...” a lui Rebreanu.
În general, eu citesc un autor pentru că îmi place scriitura lui, îi știu cărțile, deci am răbdare cu
începutul și tot restul, îi acord creditul altor cărți, dar sunt atentă la fiecare amănunt și la fiecare
tehnică. În cazul unei cărți a unui autor nou intrat în lista de preferințe, mă bucură dacă începutul
e inteligent, dar nu fac din asta o „probă de foc”. În definitiv, capitolul al doilea e cel care
„confirmă”. Apoi mă interesează construcția, atmosfera, limbajul, personajele, să nu se amestece
vocile, să nu văd că s-a străduit, dar nici că „țipă” la mine și că nu știe măsura (de lungime, de ton,
de limbaj). Cred că la fel de important este și finalul, e păcat ca o carte bine strunită și gândită să
aibă un final ratat. Poate fi „deschis”, e chiar mai interesant.
Să nu fie însă trenant, dar nici previzibil. Finalul pierit, atenuat, fâsăit duce cartea (sau filmul) de
râpă, iar mie, cel puțin în ultima vreme, mi se pare că multe dintre cărțile de azi sunt cu final fără
substanță și zvâc, de parcă scriitorul s-a plictisit sau a obosit el însuși. Poate scriitorul nu
valorizează finalul (dar de ce?) sau poate e convins că nimeni nu mai are puterea sau interesul de
a ajunge la final. Sau prea puțini și nu merită, cine știe?, ar fi mare păcat. Am bănuiala, alas, că în
ultima vreme nu mulți sunt cititorii care ajung să încheie cartea pe care o citesc, chiar și când
aceasta le place.
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Orient Românesc : - Ați predat mulţi ani literatura
română la liceu. Cum completează, complică sau
îmbogățește procesul de scriere această profesie?
Ohara Donovetsky : - În mod clar m-a ajutat, la orele de
literatură orientezi atenția tinerilor către detalii de temă, de
tehnică, de mesaj, particularități de curent și viziune
despre lume, interpretări din diferite puncte de vedere etc.,
ai, prin forța lucrurilor, atenția exersată și sporită la
chestiuni de stilistică și la alte noțiuni de teorie literară, dar
adevărul este că nu ele te fac un scriitor bun. Nici dorința
de a scrie nu te face singură un scriitor bun. Ci altceva, un
fel de neliniște a scrisului, un fel de credință că ai ceva de
comunicat în acest fel și mai ales ai puterea / știința /
talentul și rezistența de a o face.
Orient Românesc : - Care este cel mai mare dar pe care vi l-a făcut scrisul?
Ohara Donovetsky : - Această (insuportabilă) stare paradoxală a ființei scriitoare, epuizarea
(glorioasă) din timpul scrisului combinată cu extazul mut, dar aproape descreierat care însoțește
reușita unei fraze bune; apoi împrietenirea cu ceea ce se cheamă generic „cititorii”, , bucuria că
vorbești cu ei prin cărți, deși într-o ordine ideală îmi doresc să-l cunosc pe fiecare în parte; și mia mai adus încă ceva: posibilitatea de a gândi empatic orice altă creație.
Orient Românesc : - Trăiţi de mai mulţi ani ȋn afara României. Aţi trăit experienţa diasporei
române? Cum vă modelează această existență transnațională abordarea către literatură și
scrierea dvs.?
Ohara Donovetsky : - Am valorificat literar mai toate călătoriile, locurile și înstrăinările, dar mai
ales toate dorurile, stările și anxietățile provocate de experiența depărtării, dar și pe cele date de
tot ce a fost nou și diferit. Depărtarea de casă, în mod paradoxal, te ține mai aproape de ce îți este
specific, de rădăcini și tradiții, de istoria trecută și prezentă, te împacă cu toate cele care, până la
urmă, te-au format și te reprezintă. Când ești în afara țării, conștientizezi acest fapt mult mai
limpede, în mute detalii, poate și prin comparația cu cele străine (pe care îți dorești să le pricepi, e
și asta parte din minunatul proces de formare prin călătorii). Nu sunt o persoană foarte sociabilă
(deși sunt prietenoasă, nu sunt reticentă și nici ursuză), dar am nevoie de singurătatea mea ca spațiu
și timp de reflecție, de internalizare și creație, de aceea nu ajung să fac parte activă din diaspora
existentă în țările care mă găzduiesc pentru o vreme mai scurtă sau mai lungă.
Spațiul de adopție este de fiecare dată sursă de inspirație pentru povestirile, eseurile, romanele,
articolele pe care le scriu, întâi de toate pentru că îmi doresc să înțeleg, să îmblânzesc acel spațiu,
să ajungem să ne împrietenim, dar și pentru că el devine parte din mine, mă transformă într-un fel
sau altul, mă învață ceva. Aceste experiențe ajung în cărțile mele. Experiențe din Bulgaria, Polonia
și Dubai apar în Casting pentru ursitoare, experiențele din Iordania și din Sahara au ajuns în Puzzle
cu pețitoare, în toate există Bucureștiul de acasă, ca un mare duh omniprezent. Către el duc toate
drumurile.
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Orient Românesc : - Scrieți și texte de călătorie ? Aţi trăit
ȋn Dubai, acum ȋn Germania, două continente, două
societăţi diferite, şi ştiu, sunteţi un fin observator, cum
apare schimbarea aceasta ȋn ochii unui scriitor?
Ohara Donovetsky : -Scriu și texte de călătorie, în general,
ele sunt eseuri sau articole, scriu, cum spuneam mai sus,
despre toate spațiile în care apar sau au apărut experiențe de
vreun fel sau altul, formatoare într-un sens sau altul. Spațiile
lumii islamice au început să fie o provocare încă din 1998
de când am ajuns în Aqaba și nu înțelegeam nimic din
ritmul, viața, tradițiile, poziția femeii, a familiei etc. De
atunci am tot strâns date despre lumea musulmană, am
înțeles mai multe, încă mă interesează, multe au apărut în
cărțile mele. Scriu neîncetat despre spațiul în care mă aflu,
indiferent care este el. Ultima dată am scris despre Londra,
acum am în lucru un text despre Stuttgart/Essligen și altul
despre Frankfurt. Au mai degrabă ton de prozopoeme.
Textele acestea sunt până la urmă o formă de tezaurizare a
amintirilor.
Orient Românesc : - Pentru dvs., a fi scriitor este profesie sau pasiune ?
Ohara Donovetsky : - O pasiune, în mod cert, pe care în ultima vreme, de vreo șapte ani, mi-o
asum ca pe o profesie, fie și pentru că acum e în prim-planul preocupărilor, îi dedic mai tot timpul.
Ar fi și mai bine dacă m-aș putea întreține din ce câștig exclusiv din scris.
Orient Românesc : - A fi scriitor este o profesie dificilă. Ce știți acum despre a fi scriitor și nu
știați când ați început să scrieți? Aveţi un sfat pentru cei care vor să devină scriitori?
Ohara Donovetsky : - Nu știam (mai) nimic despre culisele administrativ, financiar, de publicitate
etc. din piața de carte, nici despre grupurile, prieteniile, criteriile pentru bursele sau premiile
literare, nici despre impactul și importanța lor, nici acum nu (vreau să) știu prea multe, prefer
concentrarea pe actul de a scrie și mai puțin pe ce e în afara lui.
Sfaturi nu obișnuiesc să dau decât dacă o persoană mi le cere în mod direct și expres, poate nici
atunci, trebuie să o cunosc, să fiu în stare s-o înțeleg, s-o pot astfel ajuta doar să-și găsească
propriile răspunsuri la întrebări, mi se pare că e important ca fiecare să își facă alegerile pe temeiuri
proprii, altminteri, orice vine din afara sinelui este amendabil, instabil și, până la urmă, inutil.
Despre a deveni scriitor cel mai bine știe cel care simte, mai presus de sinele conștient și voluntar,
că are ceva de pus în cuvinte ca nimeni altcineva, dar și că acestea îi ies din cap și din condei
aproape singure, dar și că ele e bine să semnifice ceva, să (re)compună o lume sau un fragment al
ei. În plus, dă seama de ale lui toate câte le scrie, ca să parafrazăm un cronicar.
Orient Românesc : - Care este și care ar trebui să fie locul scriitorului în societatea actuală?
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Ohara Donovetsky : - Deși mie așa mi-ar plăcea, nu știu dacă
îi mai putem cere să fie „un glas de aramă”, „un semănător de
credințe și un semănător de biruințe”, cum scria odată Goga, dar
ar fi minunat să fie o conștiință permanent implicată civic,
social, politic etc.. O admir din acest punct de vedere (și nu
numai din acesta) pe Ruxandra Cesereanu. Un scriitor ar fi de
dorit să aibă o scară de valori umaniste bine definite, lămuritoare
pentru el și pentru ceilalți, iar ele să transpară în ceea ce face în
viața cetății sau a comunității (nu neapărat în ceea ce scrie, decât
poate metamorfozat, în niciun caz tezist), ele să îi orienteze
alegerile, luările de poziție în controversele de pe piața de idei
din contemporaneitatea lui, discursul, relațiile cu cititorii și nu
în ultimul rând limbajul și atitudinea față de limbă.
Orient Românesc : - Cred că foarte multă lume v-a pus
această ȋntrebare: ce părere aveţi despre mediul cultural
românesc, despre implicarea tinerilor ȋn cultura românească?
Ohara Donovetsky : - Răspund și acum așa cum am mai răspuns și în alte situații, am încredere
în tineri, iar aceasta se datorează faptului că am cunoscut și cunosc tineri inteligenți, responsabili,
atenți la ce educație au primit și la cum să o continue, chiar dacă pentru aceasta unii dintre ei au
ales calea mai spinoasă, de multe ori, a străinătății, pentru o vreme mai scurtă sau mai lungă. I-am
sfătuit de fiecare dată să învețe și să absoarbă tot ce e mai bine făcut prin spațiile prin care îi duc
viața și învățătura sau munca și să se întoarcă acasă, ca să încerce să schimbe ce e de schimbat.
Dar nu este vorba numai despre aceștia. Admir tinerii care nu și-au neglijat educația, care o
completează continuu, care sunt atenți la cei din jur, care au o voce particulară, ambiție și încredere
în ceea ce fac, fie că fac informatică sau muzică, fie că scriu literatură, fie că încearcă critică de
întâmpinare sau istorie literară (ceea ce nu e deloc ușor, pentru că trebuie să se lupte cu idolii
cetății), fie că au platforme de popularizare științifică, vloguri și bloguri de carte sau de dezbateri
pe teme diverse, cum îi admir și pe cei care fac voluntariat în educație (și nu numai). Cei pe care
eu îi cunosc au așteptări de la adulții din jurul lor sau, în orice caz, se uită cu atenție la ei (la noi),
de aceea și noi trebuie, la rându-ne, să stăm cu fața la ei, nu cu spatele și nici cu judecăți pripite,
să încercăm să le oferim motive de respect, de la atitudinea de deschidere către ei la cea de
înțelegere a ideilor și conceptelor importante pentru ei.
Orient Românesc : - Consideraţi că literatura de azi trebuie supusă unui proces de evaluare ?
Ohara Donovetsky : - Probabil că ea este continuu evaluată, fie de către cititori, fie de către critică
(sau din ambele direcții în același timp) mai mult sau mai puțin programatic. Dacă vă referiți la o
reevaluare a canonului literar, nu știu dacă e necesar, deși se aud atât de multe voci care cer
eliminări, trunchieri, reinterpretări etc. Cred că e nevoie doar de citirea adecvată (i.e. integrală, cu
contextul epocii de referință și al curentului), aceasta e lămuritoare când lectura e matură și
sistemică. Înțelegerea fragmentară e o falsă înțelegere.
Orient Românesc : - Putem vorbi astăzi despre literatura română prezentă ȋn străinătate?
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Ohara Donovetsky : - Cred că da, într-o mai mare
măsură azi decât în alte perioade. Cărtărescu este
un nume deja cunoscut publicului european, în
special celui spaniol, Institutul cultural (în Franța,
cel mai adesea, din ce am observat din informațiile
din mediul online) e activ în politica traducerilor
scriitorilor premiați în țară, reviste literare de
limbă germană publică traduceri ale tinerilor
scriitori români, am băgat de seamă că la Londra
se organizează întâlniri cu scriitori români, toate acestea sunt de natură să arate că literatura română
a scos capul în lume (altfel decât până nu demult, doar prin nume ca Ionesco, Celan, Aglaja
Veteranji, scriitori de origine română care au fost cunoscuți în Europa prin literatura scrisă în limba
de adopție). Nu e probabil cunoscută atât cât ar merita. Cred că e o chestiune de politici culturale,
nu știu, aș fi interesată să aflu care sunt acestea, dar și în ce măsură editurile particulare au pentru
cartea românească strategii de marketing funcționale în spațiul exterior țării.
Orient Românesc : - Astăzi, ȋn era tehnologiilor avansate, literatura stârnește indiferența
generală, chiar dacă sunt invocate motive moralizatoare despre frumusețea și importanța
istoriei literare pentru identitatea colectivă, neamul sau măreția omului. Şi totuşi, literatura are
o putere și o responsabilitate istorică care depășește tehnologiile informaționale. Are un lucru
unic, rezultatul a mii de ani de evoluție: codul său, scrierea și materialul său, limbajul. Credeţi
că literatura este o reflectare a umanității noastre? Ne va influenţa şi va avea aceeaşi importanţă
şi ȋn viitor?
Ohara Donovetsky : - Am aceeași părere și, în plus, am convingerea că literatura va supraviețui
indiferent de epocă, de progresul tehnologic sau de orice altceva ce are legătură cu evoluția omului.
Omul are nevoie de poveste, iar această nevoie de a afla sau învăța din poveste nu are cum să va
dispară (decât odată cu omul sau poate cu involuția lui), chiar dacă se vor transforma formele de
expresie. E adevărat însă și că există mai multe feluri de literatură și mai multe feluri de a folosi
literatura. Literatură canonică, care să cuprindă marile idei și problematici (sau) curente ale
umanității sau literatură comercială, care să reflecte nevoia de divertisment? Literatură cu opere
citite integral și asumate formativ sau literatură cu opere citite fragmentar (și cenzurat, în numele
unei corectitudini politice care deja se autodevorează) și deci asumate selectiv? Am îngrijorările
mele. Și încă de multă vreme. Într-o formă sau alta, literatura va supraviețui. Și ne va reflecta, mai
complicat sau mai simplu, exact așa cum vom fi atunci. Preocupați de tinerețe fără bătrânețe, de
non-binarism, de un război tehnologic, de spaima microorganismelor ucigașe, de un limbaj
intergalactic sau de ceva ce acum „nici cu gândul nu gândim”.
Orient Românesc : - Vă mulţumim foarte mult pentru amabilitatea dvs. Vă aşteptăm mereu cu
mult drag şi interes ȋn paginile revistei noastre.
Ohara Donovetsky : - Și eu vă mulțumesc și vă îmbrățișez, gând bun cititorilor și viață frumoasă
revistei!
Anca Cheaito – Orient Românesc
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LIA FAUR
Lia Faur este născută la Săvârșin, județul Arad. A
absolvit Facultatea de Litere și Arte din Sibiu. Este
doctor în filologie cu lucrarea Avatarurile feminității în
opera lui Camil Petrescu. În prezent predă limba, cultura
și civilizația română la Universitatea Tunis El Manar,
Institutul de limbi moderne „Habib Bourguiba” printr-un
protocol semnat cu Institutul Limbii Române din
București.
A publicat mai multe volume de poezie, volumul de
debut fiind Exercițiu de striptease (Mirador, 2002), iar
cel mai recent, Piele de împrumut (Brumar, reed. 2018).
A coordonat volumul de articole Cum citesc bărbații
cărțile femeilor (Lia Faur, Șerban Axinte, Polirom,
2016).
Organizează anual festivalul SAD la Arad, în memoria
poetului Ștefan Augustin Doinaş.

Orient Românesc : - Lia Faur, este o adevărată plăcere să îți urez bun venit printre oaspeții
revistei noastre! Astăzi vom aborda un subiect care te definește, poezia. Ȋn primul rând, cum
caracterizezi tu poetul ?
Lia Faur : - Mulțumesc pentru invitație. Felicitări pentru efortul de a susține o revistă dedicată
românilor din Liban ! Cred că poet este cineva care percepe acordul fin al realității, poate vedea
ce nu este vizibil și poate înțelege limbajul cifrat al universului.
Orient Românesc : - Ai vrea să ne povesteşti puțin despre diversele tale surse de inspirație, de
cât timp scrii și ce înseamnă „scrisul” pentru tine și care sunt primele tale amintiri legate de
poezie?
Lia Faur : - Scriu destul de rar poezie. Mai mult notez întâmplări sau stări zilnice. Îmi fac bine
scrisul și lectura, îmi întăresc sistemul de protecție împotriva urâtului agresiv. E o lume în care
până și înjurătura primește o formă poetică. „Scrisul” îmbracă multe forme, dar oricum s-ar
produce, tot eliberată mă simt la final. Posibil să fie o eliberare. În copilărie inventam povești triste
cu mine în prim plan pentru a atrage atenția familiei.
La gimnaziu m-a cuprins fiorul lecțiilor de istorie și am început să scriu poezii despre daci și
romani, poezii care au primit acordul talentului, din partea profesoarei de limba română, apărând
la „Gazeta de perete”. Mi-a fost mai ușor să mă exprim în versuri lungi, un fel de poezie în proză,
și să accept clasificarea, adesea peiorativă, pe care mi-a adus-o acest detaliu, de a fi „cu capul în
nori”.
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Orient Românesc : - Ce reprezintă pentru tine arta poetică în
lumea noastră centrată pe valori materiale, cum poate servi
poezia drept refugiu ? Este poezia un refugiu al propriei
identități, al propriei personalități ?
Lia Faur : - Cred că poezia e în același timp o armă puternică,
dar și cel mai sublim mod de exprimare. Nu e doar textul scris,
se compune din detalii profunde ale vieții, un spațiu protector
care nu vindecă, cum s-ar putea crede, ci consumă și amplifică
stările. Arta (mea) poetică – o formă de transgresare a ideii de
maternitate.
Orient Românesc : - Astăzi materialismul societății noastre ne
ține departe de imaginar și subiectiv, poezia nu mai este un gen
popular. Ce crezi că ar trebui făcut pentru a remedia acest
lucru ? Poezia este cel mai vechi gen literar al umanității…
Lia Faur : - Ar trebui să lucrăm mai mult cu tinerii, să le
permitem să viseze și să le arătăm că frumusețea există, chiar
dacă pare că nu, după regulile impuse, tot mai des, de societate.
Nu aș teoretiza poezia ca gen literar, aș recomanda-o ca pe o
igienă interioară.
Orient Românesc : - Cum percepi lumea poetică actuală? În
dezordine? Ȋn schimbare ?
Lia Faur : - Lumea poetică nu e niciodată în dezordine, dar e
mereu în schimbare.
Orient Românesc : - Joseph Jouber spunea : Dacă nu porţi
poezia în tine însuţi, nu o vei găsi nicăieri. Ce părere ai? Poţi
spune că poezia ţi-a schimbat viaţa?
Lia Faur : - Dacă aș accepta că poezia mi-a schimbat viața, ar
însemna că am avut o altă viață dincolo de ea. Nu s-a întâmplat
astfel. Poezia, câtă este în mine, face parte din construcția ființei
mele. Parafrazând citatul, toți ascundem o doză de sensibilitate,
și e frumos când o expunem, când nu mai afișăm forța și agresiunea față de cei fragili. Poezia îmi
alimentează viața permanent, e ca un joc al cuvintelor încrucișate cărora îți face plăcere să le
descoperi corespondența.
Orient Românesc : - Poezia ta este doar literatură, sau viață, identitate, omniprezența lucrurilor
şi putere lirică ? Cum ai descrie creațiile tale? Când scrii, ai mesaje de transmis?
Lia Faur : - Nu fac diferența între poezie și poet. Poezia este afirmația poetului, este el însuși, o
legătură indestructibilă, inseparabilă. Ceea ce am scris până acum (fie naiv, sau cu strălucire de
talent) este expresia mea ca ființă umană în anumite etape ale existenței. Nu-mi pot descrie
creațiile, sunt ceea ce percepe cititorul, chiar dacă eu am vrut să spun altceva. Cred că el este
măsura corectă a ceea ce scriem. Da, poezia este un mesaj, iar al meu vorbește, în cea mai mare
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parte, despre legătura epidermică dintre ființele umane, dintre mamă și
fiică, maternitate, despre nesupunere sau revoltă.
Orient Românesc : - De trei ani eşti ȋn Tunisia, ţi ai propus să descrii
culorile Orientului ȋn poeziile tale ? Culorile vechii Cartagine, ale
Mediteranei … Ştiu că paşii te-au purtat pe aleile pietruite şi boltite
de palmieri imenşi, pe platouri ale vechilor oraşe antice, printre
rămăşiţele coloanelor antice de marmura ȋnflorată şi piatră, arcade
şi bucăţile de ziduri, locuri cu o vibraţie foarte puternică.
Lia Faur : - Sunt încă sub impresia puternică a călătorului. Nu am
publicat, dar tot ce am văzut, simțit e în mine, va ieși în scris curând. E o lume fascinantă, ce m-a
asimilat pe nesimțite atât de puternic încât nu am putut scrie. Am notat idei, detalii, imagini. Adorm
și visez culorile pământului și ale cerului tunisian. Sunt îndrăgostită iremediabil de această țară,
care mi-a oferit cele mai bune lecții despre simplitate și măreție, frică și curaj. Cartagina,
înfloritoarea Cartagină ! Chiar dacă o descoperi în ziduri și ruine, spiritul acestei culturi străbate
prin foșnete și parfumuri la suprafață. Nu spun mai multe, veți putea citi când va veni vremea.
Orient Românesc : - Ai cunoscut poeţi tunisieni ? Ai organizat evenimente - dialog între
culturi? Un fel de conștientizare a diversității în toată amploarea și în tot potențialul ei.
Lia Faur : - Da, am cunoscut poeți și traducători tunisieni. Am căutat să descopăr traducători ai
unor autori români în limba arabă. I-am găsit pe Adam Fethi, care l-a tradus pe Emil Cioran (opt
volume), și pe Mohamed Lechbecha, traducătorul lui Panait Istrati (Neranțula). Câțiva poeți
tunisieni au fost invitați în festivalul „Zile și Seri de Literatură Doinaș SAD” (2020,2021).
Evenimentele organizate în ultimii ani au fost mereu un melanj cultural româno-tunisian sau
româno-arab. Mă preocupă dialogul între culturi care ține plăgile umanității la distanță, rasismul,
terorismul, nenorocirile tragice care umplu cărțile de istorie.
Orient Românesc : - Cuvântul este un instrument inițiatic, un mod de viață, un act de viață.
Eşti profesor de limba română şi poet, lucrezi cu cuvinte și pentru cuvinte. Care ar fi cuvintele
cheie ale vieții tale?
Lia Faur : - Selectez cinci cuvinte importante pentru mine: lumină, libertate, iubire, literatură,
încredere.
Orient Românesc : - Lia Faur, ȋţi mulţumim foarte mult pentru amabilitate, pentru acest
interviu frumos, care ne-a ȋmbogăţit.
Anca Cheaito, Orient Românesc
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Numai în cuvintele limbii tale se întâmplă să-ţi aminteşti de lucruri pe care nu le-ai învăţat
niciodată. Căci orice cuvânt este o uitare şi în aproape oricare s-au îngropat înţelesuri de care nu
mai ştii. Cum altfel am putea da folosinţă vie cuvintelor? Dar dacă în orice cuvânt există o parte
de uitare, este totuşi vorba de uitarea noastră şi ea devine propria-ne amintire. Iar acesta e actul
de cultură: să înveţi noutatea ca şi cum s-ar ivi din tine. Am vroit să pătrundem în „uitarea"
românească. Ce stă sub ea poate fi bun, dar trebuie făcut cu adevărat bun, trebuie răs-bunat. Cu
istoria noastră, nu am avut întotdeauna răsunetul câtorva popoare mari; cu creaţia noastră de
cultură, poate nu încă; dar cu rostirea, l-am putea avea. Ar merita să facem astfel încât să ne
înfăţişăm, cu limba noastră, la judecata istoriei, atunci când năzuinţele de unificare ale oamenilor
şi cerinţele de uniformizare ale lumii maşinilor. Vor chema limbile naturale să spună ce drept de
viaţă mai au. Cu limba noastră, noi dăm acea „iscusită oglindă a minţii omeneşti", cum spunea
despre scris Miron Costin, în care gânăul de totdeauna şi omul de pretutindeni să-şi vadă chipul.
Şi o putem face în termeni proprii, uneori de netălmăcit în alte limbi. (…)
Dar ne suntem datori nouă, ca purtători ai limbii acesteia şi lucrători în ea. Până ce va veni ceasul
de judecată al limbilor, în care e despicată lumea, noi gândim şi creăm în cuvintele noastre, încă.
Pentru noi ele sunt vii, chiar dacă s-au îngropat în uitare. Din această uitare – ce adesea e o uitare
de sine, în măsura în care vorbirea omului este şi fiinţa lui –, noi le putem scoate, pe toate cele
care ne par grăitoare: pe unele spre a ne desfăta numai, ca într-un muzeu (cine ar mai vpune
astăzi „cu smerită mândrie", când mândrie a încetat să însemne înţelepciune?), pe altele, spre a
ne reîmprospăta şi spori gândul, din neaşteptatele, uneori uimitoarele lor adâncimi de înţeles.
Constantin Noica - Cuvânt împreună despre rostirea românească
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Elena Chiaburu – Bibliotecar Şef
Biblioteca Facultatii de Economie şi
Administrarea Afacerilor din cadrul
Universităţii Al.I. Cuza Iasi
Doctor în istorie, Expert în Carte veche
și Documente acreditat de Ministerul
Culturii, Cultelor și Patrimoniului
Național

Carte veche românească
Ultimul Ceaslov imprimat cu slove chirilice în
tipografia Mănăstirii Neamț - 1874. Deși trecerea la
alfabetul latin a fost decretată de Alexandru Ioan
Cuza în anul 1862, Biserica Ortodoxă din
Principatele Unite a păstrat grafia chirilică pînă la
1880. Peste munți, în Transilvania supusă AustroUngariei, la Sibiu s-au tipărit cărți în chirilică pînă
în 1900. Însă, cartea cu litere latine n-a mai fost la
fel de frumos împodobită. Nicolae Iorga zicea:
"cartea latină nu iubește atîta ilustrație ca cea
chirilică". Iată un splendid exemplar cu legătură
bibliofilă: scoarțe îmbrăcate în piele, cu ornamente
aurite pe prima copertă și pe cotor, cu stema
Principatelor imprimată "în sec" pe ultima copertă,
cu tranșa superb aurită.
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Carte şi tipar ȋn ţara Moldovei
Cartea românească veche este intens cercetată de
istorici, filologi şi teologi, iar realizările istoriografice
sînt pe măsură. Este dincolo de îndoială că,
dintotdeauna, cărţile s-au numărat printre bunurile
scumpe ale societăţii şi că erau asimilate cu obiectele
de cult. Ele aveau o valoare mare în comparaţie cu
multe produse, o arie de circulaţie foarte largă în timp
şi în spaţiu, au întrunit calităţile unui etalon de schimb
general-acceptat, au constituit obiect de tezaurizare şi
au fost lăsate moştenire de la o generaţie la alta.
Cărţile puteau fi vîndute, schimbate cu altele care
aveau o valoare egală ori lăsate zălog. Preţurile se
achitau în bani sau în compensaţie cu produse
agricole, cu animale, prin efectuarea unor munci
agricole ori servicii religioase.
Însemnările făcute pe cărţi atestă nenumărate cazuri
în care, pentru a cumpăra o tipăritură se făceau mari
eforturi financiare, de multe ori fiind necesare
strădanii colective pentru a se putea plăti. Şi din punct
de vedere simbolic, cărţile aveau o valoare
considerabilă, fiind socotite obiecte durabile, motiv
pentru care menţiunile despre calamităţi naturale,
epidemii, evenimente politice, sociale sau personale
din viaţa deţinătorilor se făceau pe cartea care asigura
ajungerea ştirilor la urmaşi.
Activitatea tipografică în Ţările Române a fost
studiată atît în ansamblu, cît şi sub diferitele ei
aspecte. Cele dintîi lucrări în domeniu au apărut încă
de la începutul secolului al XIX-lea şi se refereau la
istoricul tipăriturilor româneşti ori la identificarea şi
prezentarea lor.
Cel dintîi cărturar care s-a ocupat de astfel de
chestiuni a fost Vasilie Popp, dar primul cercetător al
tiparului românesc, în adevăratul sens al cuvîntului, a
fost N. Iorga. Marele istoric a surprins caracteristicile
generale ale domeniului şi a trasat direcţiile viitoare
de investigaţie, atît în studii speciale, cît şi în paginile
unor lucrări de referinţă pentru istoria românilor, a
bisericii, a literaturii române, a învăţămîntului, a
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comerţului etc. N. Iorga a reliefat componenta
culturală a tipografiei, conjugată cu cea politică,
provenienţa tipografilor atît din rîndul clericilor, cît şi
al mirenilor, caracterul familial pe care l-a avut,
uneori, meşteşugul începînd din secolul al XVIII-lea
şi lipsa de organizare profesională a tipografilor.
Ulterior, istoria cărţii româneşti vechi a constituit
subiectul multor studii dedicate unor tipărituri
reprezentative şi marilor personalităţi ale culturii
româneşti implicate în activitatea editorială.
Circulaţia tipografilor dintr-o zonă în alta şi chiar în
afara spaţiului românesc este un subiect bine cunoscut,
la fel ca şi modul de transmitere al meşteşugului
tipografic din generaţie în generaţie, prin lucrul direct
în atelier sub supravegherea unui meşter. Arta grafică,
modelele şi sursele de inspiraţie ale unor gravori, viaţa
şi activitatea lor sînt astăzi bine cunoscute.
Întrepătrunderea cărţii tipărite cu a celei manuscrise
fiind un fenomen care a durat pînă tîrziu, în secolul al XIX-lea, copiştii au beneficiat şi ei de o
cercetare ştiinţifică (pînă la anul 1800). Meşteşugul tipografic a fost înfăţişat în contextul
meşteşugurilor medievale româneşti, dar au fost lămurite şi unele elemente de detaliu ale tehnicii
tipografice.
Pînă la începutul secolului al XIX-lea, cenzura manifestată în tipografiile româneşti şi în comerţul
cu cartea a fost menită să protejeze interesele statului şi preceptele religiei creştin-ortodoxe,
deoarece tipografia s-a aflat sub patronajul Domniei şi al Bisericii. Chiar dacă în legătură cu acest
subiect există unele opinii ce merită a fi discute, instrucţiunile scrise au apărut abia odată cu
Regulamentul Organic. Deciziile de imprimare a cărţilor aparţineau Domniei şi Bisericii, care îşi
realizau prin intermediul tiparului anumite programe politice şi culturale.
În cadrul acestor programe, rolul îndeplinit de Ţara Românească şi Moldova în susţinerea credinţei
ortodoxe în secolul al XVII-lea şi în prima jumătate a secolului al XVIII-lea prin exportul de carte
scoasă de atelierele tipografice în limba greacă şi arabă ce au lucrat în primul rînd în beneficiul
comunităţilor ortodoxe vorbitoare ale acestor limbi din Imperiul Otoman, este recunoscut şi de
istoricii străini. Mentalitatea în virtutea căreia s-a acordat ajutorul este caracteristică aşa-numitei
epoci a „Bizanţului după Bizanţ“, în care domnii români se considerau succesori ai împăraţilor
bizantini, asumîndu-şi misiunea de protectori ai creştinătăţii ortodoxe.
Ţările Române au fost continuatoarele tradiţiilor culturale bizantine şi protectoare ale
creştinismului din această zonă, protecţia avînd şi importante substraturi politice: rezistenţa
antiotomană, antireformată şi anticatolică. Pe plan intern, semnificaţia politică şi culturală a
daniilor domneşti şi mitropolitane de carte este bine stabilită, s-au publicat şi cîteva documente
graţie cărora, chestiuni privitoare la contextul introducerii tiparului, înfiinţarea atelierelor
tipografice din Ţările Române, provenienţa şi componenţa instalaţiilor tipografice etc., au fost
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lămurite încă de la sfîrşitul secolului al XIX-lea.
Referindu-ne la Ţara Moldovei, au fost elaborate
studii asupra atelierelor tipografice de la
mănăstirile Trei Ierarhi (din vremea lui Vasile
Lupu şi cea grecească de la începutul secolului
XIX), Sf. Sava şi Cetăţuia (în limbile greacă şi
arabă) şi de la Mitropolia din Iaşi, de la Episcopia
de Rădăuţi, mănăstirea Neamţ şi Chişinău.
Este acceptat astăzi faptul că de modul de
desfacere a producţiei tipografice s-a îngrijit
factorul care a investit banii necesari imprimării
cărţilor. Se admite şi că negustorul specializat
care să preia cartea din atelierul tipografic şi să o
desfacă la piaţă nu a existat pînă spre începutul
secolului al XIX-lea şi că, de regulă, cărţile se
distribuiau direct din tipografii sau din cămara
domnească. Se ştie şi că din secolul al XVIII-lea
cărţile se vindeau în dughenele negustorilor,
laolaltă cu alte mărfuri. Legat de aceste aspecte
este şi fenomenul cultural tradiţional al
colportajului cărţilor, care a beneficiat de o
masivă studiere. S-au făcut şi cîteva încercări de
studiere a comerţului cu cartea în Ţările Române, precum şi a fenomenului de prenumeraţie la
cărţile greceşti, care constituie o formă particulară de distribuţie contra-cost a cărţilor, practicată
la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui următor.
Unul din aspectele cele mai semnificative ale funcţiei sociale a cărţilor vechi româneşti atît pe
teritoriul României, cît şi în afara acestuia, în întreg spaţiul ortodox, l-a reprezentat circulaţia lor,
motiv pentru care este unul din cele mai studiate capitole ale culturii noastre medievale. Prin
amploarea manifestării şi finalitatea spirituală, circulaţia cărţilor româneşti a exprimat cu
prisosinţă împlinirea menirii pentru care au fost realizate, contribuţia lor la unitatea culturală şi de
neam a tuturor românilor fiind recunoscută de multă vreme.
Un alt domeniul privilegiat de cercetare este cel al însemnărilor pe cartea veche, existînd o
multitudine de culegeri, un Corpus al celor din Ţara Moldovei fiind alcătuit de noi, împreună cu
profesorul Ioan Caproşu. Mulţumită acestora se cunosc căile prin care o carte a circulat: vînzarea,
donaţia, împrumutul, copierea.
Privitor la cartea în limba greacă imprimată în Ţările Române, au fost analizate difuzarea în sudestul Europei, mecenatul colectiv prin prenumerare la începutul secolului al XIX-lea, categoriile
de posesori de cărţi şi semnificaţiile avute de ajutorul cultural oferit de Ţările Române creştinătăţii
ortodoxe prin tiparul în limba greacă. Celelalte produse tipografice, reprezentate de actele şi foile
volante imprimate, au constituit, ocazional, subiectul unor lucrări, prezentarea făcîndu-se fie sub
formă de repertorii de tipărituri vechi, limitate uneori la o anumită perioadă de timp, limbă sau
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zonă geografică, fie din punctul de vedere al conţinutului, ca izvoare istorice pentru anumite
domenii. Inevitabil, cercetările sînt inegale ca valoare, literatura consacrată domeniului cuprinzînd,
pe lîngă lucrări valoroase, mult balast istoriografic, clişee şi afirmaţii stereotipe sau patriotarde.
Problemele cărţii şi ale tiparului românesc vechi constituie preocuparea noastră de mai bine de un
deceniu şi s-a concretizat în elaborarea unor studii cu dimensiuni variabile, în care au fost înfăţişate
probleme referitoare la tehnica tipografică şi legătoria de carte, influenţa artei caligrafice
moldoveneşti asupra tiparului chirilic, modalităţile de analiză şi datare a cărţii vechi, distribuţia
cărţii, tipografia arabă de la mănăstirea Sf. Sava din Iaşi, contribuţia tipografiei din Ţara Moldovei
la susţinerea lumii ortodoxe în secolul al XVII-lea, tipăriturile ocazionale, meşterii tipografi,
însemnările de carte cu blestem ş.a.
Vechile însemnări de pe cărţi, manuscrise şi tipărite, reprezintă un izvor de importanţă covîrşitoare
pentru istoria culturii şi cea politică, economică şi socială, relevînd aspecte esenţiale pentru
cunoaşterea istoriei româneşti pînă la mijlocul secolului al XIX-lea. Ele oferă informaţii cu privire
la viaţa culturală, stăpînirea funciară, producţia agricolă, categorii sociale, dări, monedă, preţuri,
circulaţie monetară, metrologie istorică, politica economică a unor domni, meşteşuguri,
organizarea muncii, căi de comunicaţie, mijloace de transport etc.
Mentalul colectiv, psihologia de masă şi cea individuală, comportamentul uman, aflate în strînsă
legătură cu sistemul socio-economic şi nivelul dezvoltării culturale, îşi găsesc şi ele reflectarea în
însemnările de pe vechile cărţi. Provenite de la mii de persoane de pe întreg cuprinsul ţării,
însemnările au o încărcătură emoţională mai pronunţată decît multe alte categorii de izvoare.
Autorii însemnărilor devin observatori care semnalează fapte şi consemnează date ce nu surprind
poate, fenomenul istoric în ansamblu, dar mijlocesc, ceea ce alte izvoare istorice oferă cu zgîrcenie
şi de obicei indirect, contactul cu viaţa cotidiană, cu receptarea diferitelor evenimente de către
contemporani, cu mentalitatea acestora. Fără însemnări, nici istoria cărţii şi a tiparului nu poate fi
elaborată în mod veridic.
Tipăriturile cele mai reprezentative apărute la Iaşi în secolul al XVII-lea şi în prima jumătate a
secolului al XVIII-lea constituiau replici date de ortodoxie valurilor de cărţi pe care Reforma le
răspîndea în Transilvania, iar prozelitismul catolic în Peninsula Balcanică şi în Orient.
Ȋn Ţara Moldovei au existat tipografii care au lucrat exclusiv în beneficiul comunităţiilor ortodoxe
externe ameninţate de erezii. Este vorba de tipografiile în limba greacă şi arabă de la mănăstirile
ieşene Cetăţuia şi Sf. Sava. Tiparul din Ţara Moldovei a jucat un rol important în diferitele sale
forme lingvistice, la susţinerea ortodoxiei medievale, având o contribuţie deosebită la cristalizarea
conştiinţei de neam a popoarelor amintite.
Din timpul mitropolitului Iacob I Putneanul, activitatea tipografică din Ţara Moldovei a început să
fie influenţată de concepţiile luministe europene. Deşi tipografia era subordonată instituţiilor
oficiale, iar tipăriturile au, în marea lor majoritate un caracter religios, semnificaţia ideologică a
activităţii editoriale se schimbă, comparativ cu epoca anterioară. Sub influenţa luminismului,
finalitatea imprimatelor din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi de la începutul secolului al
XIX-lea urmărea scopuri politice şi sociale evidente: afirmarea conştiinţei naţionale şi înlăturarea
dominaţiei otomane sau creşterea nivelului de instrucţie şi de modernizare al societăţii.
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La începutul secolului al XIX-lea a reînviat
tiparul grecesc de la Iaşi, dar ca un instrument
pregătitor al mişcării revoluţionare eteriste.
Sprijinul românesc pentru popoarele balcanice,
în secolul al XVIII-lea şi începutul celui următor
a căpătat forme noi, adaptate cerinţelor vremii.
Una dintre aceste modalităţi de sprijin a
reprezentat-o şcoala, în primul rînd Academiile
domneşti din Bucureşti şi Iaşi, dar şi şcolile
ortodoxe din Imperiul Otoman, care au fost în
permanenţă subvenţionate de români. Din
secolul al XIX-lea, Principatele Române au
adăpostit activitatea politică a patrioţilor
balcanici.
Însumarea anilor de cercetare asiduă a impus
concluzia că încercarea de a creiona destinul
cărţii vechi începînd din momentul în care a fost
scrisă şi pînă cînd ea a ajuns în mîinile cititorilor
presupune o muncă de proporţii uriaşe şi că
pentru conturarea complexităţii fenomenului şi
determinarea locului cărţii şi a tiparului în
societatea românească a secolelor XVII-XIX, ansamblul documentelor care ar trebui cercetate este
atît de mare, încît nici o minte organizată nu l-ar putea cuprinde. De fapt, scrierea istoriei cărţii
nici nu poate fi opera unei singure persoane. Întreprinderea nu poate reuşi decît dacă subiectul este
redus la unele dintre faţetele sale, care să fie investigate sistematic şi din conjugarea eforturilor
mai multor cercetători să se obţină imaginea cît mai completă şi corectă a locului şi rolului cărţii
într-o societate.
Istoria cărţii şi a tiparului în Ţara Moldovei are o mare importanţă istorică fiind o sursă
extraordinară pentru aflarea trecutului românilor.
(Foto. Ceaslov – Mănăstirea Neamţ 1874)

Dr. Elena Chiaburu - CARTE ŞI TIPAR ÎN ŢARA MOLDOVEI – ediţia a-2-a apărută la
Editura Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi în anul 2010
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23 August 1944
Necesitate vitală în continuarea existenței Neamului Românesc!
Am ocazia să vă salut din nou cu aceiași căldură, pe voi toți cititori ai revistei Orient Românesc și
având în vedere că acum câteva zile s-au împlinit 78 de ani de la un eveniment istoric extrem de
important, petrecut pe teritoriul țării noastre și care a produs o sumedenie de consecințe în viața
politică, socială și economică a României după cel de-al doilea război mondial, fiind vorba aşa
cum mulți au înțeles din titlu, despre actul politic și istoric de la 23 August 1944. Acest act politic,
pe care deseori ȋl vom regăsi exemplificat ca și ’’lovitura de stat’’,’’lovitura de palat’’, reprezintă
în fapt o mișcare politică îndrăzneață, realizată de către un rege al României care de puțin timp
trecuse de vârsta majoratului.
Prin această manevră îndrăzneață (așa cum eu, ȋncerc să o definesc), practic Regele Mihai I va
îndepărta guvernul militar al Mareșalului Ion Antonescu, ordonând arestarea imediată a acestuia
împreună cu colaboratorii săi cei mai apropiați. Astfel se realiza ieșirea din războiul împotriva
aliaților și ruperea alianței militare cu Germania nazistă având în ȋntoarcerea armelor împotriva
Germaniei principala consecință la nivel continental!Voi încerca în cadrul acestui articol să ȋmi
exprim punctul de vedere și cu voia dumneavoastră (atât cât îmi permit cunoștințele!) să încerc să
vă explic, subliniind însemnătatea și necesitatea acestui act politic,respectând întru totul adevărul
istoric și cronologia evenimentelor militare petrecute pe teritoriul țării noastre.
Așadar dragilor, ca să putem înțelege necesitatea și însemnătatea acestei’’mişcări îndrăznețe’’(act
politic!),va trebui să plecăm de la evenimente întâmplate cu mult timp înainte, practic la momentul
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23
August
1942,
când
ȋncepe
bătălia
Stalingradului,etichetată în mod aproape unanim de către
istorici drept cea mai mare bătălie din istoria omenirii și
unde România alături de Germania nazistă, Italia fascistă,
Ungaria, Croația și corpuri expediţionare franceze și
spaniole, va participa cu un efectiv de 300.000 de militari
împărțiți în două armate (3 și 4) și din care va pierde peste
jumătate din efective în morți,răniți, dispăruți și
prizonieri.
La sfârșitul anului 1942 (noiembrie) și începutul anului
1943, va avea loc ofensiva militară majoră sub numele de
cod’’Uranus’’desfășurată de către Comandamentul Sovietic condus de Generalul Gh. Jukov, care
viza scoaterea de sub asediu al orașului Stalingrad, spargerea frontului, ȋncercuirea completă a
Grupului de Armate compus din Armata a-6-a germană condusă de Generalul F.von Paulus,
Armatele a-3-a şi a-4-a române şi corpul expediționar italian şi ungar.
Acest lucru se va întâmpla, iar la 2 februarie 1943, rămășițele Grupului de Armate care ținuse sub
asediu Stalingradul, vor capitula în fața Armatei Roșii. De aici înainte evenimentele militare pe
frontul de Est, vor avea doar un singur curs, ȋn care Armata Roșie va avea întotdeauna inițiativa
militară, iar forțele coaliției cu Germania nazistă se vor afla ȋn mod aproape continu ȋn retragere și
ȋn defensivă.
Spun aprope tot timpul, deoarece vor mai exista mici momente în care forțele Axei vor ȋncerca să
preia inițiativa și vor pregăti ofensive prin care se spera oprirea rușilor și recâștigarea inițiativei și
aici mă refer la marea bătălie de tancuri din sectorul central al frontului în zona KurkOrel din vara
anului 1943,când la Prohorovka are loc această înfruntare ȋntre diviziile blindate ale Reichului și
trupele rusești aflate inițial pe poziții defensive,susținute la rândul lor de puternice efective
blindate.
Cu tot efortul depus de trupele germane comandate de generali ca: Manstein, Kluge, Model,
această operațiune militară (Zitadelle!) se va consuma fără nici un rezultat concret,dând astfel
posibilitatea sovieticilor și lui Jukov să preia încă o dată inițiativa, pe care o vor conclude doar
după cucerirea Berlinului. Armatele române care ajunseseră până în Caucaz și aveau sub control
întreaga Peninsula Crimeea, dupa înfrângerea răsunătoare de la Stalingrad, vor începe retragerea
către Patrie, având de ȋntâmpinat continua presiune a trupelor sovietice aflate permanent ȋn
ofensivă, acțiunile partizanilor din spatele frontului şi ostilitatea populațiilor locale.
Retragerea se va face din Crimeea pe Marea Neagră către portul Constanța, la fel din zona Donului
către Basarabia. Situația militară era extrem de delicată din punct de vedere strategic pentru
România, deoarece la ȋnceputul anului 1944, sovieticii erau poziționați cu unităţile cele mai
avansate în apropierea Nistrului, amenințând forțarea și trecerea acestei bariere naturale și
ocuparea Basarabiei, motivul pentru care România intrase alături de Germania în război. Frontul
3 și Frontul 2 Ucrainean, armate conduse de Generalii (mai târziu Mareşali) Tobuhin si
Malinovski, aşteptau momentul prielnic când să declanșeze urmatoarea ofensivă în sectorul
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Chișinău -Iaşi. Încă din 1943, Partidele Istorice din România PNL și PNȚCD, prin emisarii lor cei
mai destoinici și devotați, înțelegând soarta și destinul războiului, vor folosi toate canalele
diplomatice avute la dispoziție, acționând atât la Stockholm cât și la Instanbul și Cairo, ȋn Elveția
dar şi în Portugalia în tentativa disperată de a găsi o cale pentru obținerea unui armistițiu militar și
ieșirea din război.
La Stockholm, emisarul trimis de către PNL în secret
pentru a sonda terenul cu sovieticii este nimeni altul
decât marele liberal, profesor de istorie, diplomat şi mai
ales ofițer al Armatei Regale Române, Neagu Djuvara.
Toate tentativele eșuează, deoarece sovieticii
temporizau tocmai pentru a fi cât mai aprope de
granițele țării, pentru a forța mâna conducerii de la
București în a accepta raptul teritorial produs ȋn 1940.
Toate aceste acţiuni diplomatice efectuate de partidele aflate în opoziție în acel moment, dar cu
înștiințarea permanentă a Casei Regale, vor fi atent monitorizate de catre SSI (serviciul de
inteligence român) condus de extraordinarul Eugen Cristescu, care cu regularitate va înainta
rapoarte detaliate Mareşalului Ion Antonescu.
În tot acest efort conjugat de scoatere a României din războiul ȋmpotriva aliaților și obținerea
armistițiului militar, un rol major pe lângă implicarea directă a partidelor istorice și a Casei Regale,
Corpul Diplomatic Român care a ştiut să reprezinte la cel mai înalt nivel interesele țării!
Totuși ceea ce nu știau diplomații români cât și oamenii politici implicați în această acțiune, era
faptul că destinul României era în mare parte decis după Conferința dintre Marile Puteri de la
Teheran din 1943. Acolo se hotărâse deja, că statele din estul Europei care erau în razboi contra
URSS, pentru o eventuală ieşire din conflict, trebuiau în primul rând să accepte condițiile impuse
de aceasta. Acest lucru nu putea fi acceptat de conducerea de la București, mai ales pentru faptul
că în joc rămânea deschis subiectul pentru care România intrase în război și anume Basarabia și
Bucovina de Nord, pe care sovieticii le voiau încorporate, în urma înțelegerii din 23 August 1939
tocmai cu Germania nazistă, prin pactul încheiat ȋntre miniștrii de externe ale celor două state,
Molotov și Ribbentrop.
În tot acest timp frontul avea să se apropie și mai
mult către Prut, Basarabia fiind aproape în totalitate
ocupată de sovietici, din primavara anului 1944.
Aveam nevoie de o soluție urgent, care să ne
permită ieșirea din război, dar şi continuitatea și
existența în continuare a statului, pe cât posibil
menținând actualele forme de guvernare şi dinastia
la conducerea țării.
Pericolul major consta în faptul că dacă Armata
Roșie ar fi intrat în România și ar fi cucerit
Bucureștiul,atunci ar fi impus fără drept de apel
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condițiile sale ca stat învingător și ocupant,știut faptul că la Cernăuți, NKVD-ul şi Comisariatul
Politic pentru Basarabia, aveau deja o soluție pregătită pentru România prin înlocuirea dinastiei și
a regimului politic cu un guvern marionetă format din activiști comuniști refugiați la Moscova și
recrutați de serviciile sovietice pe post de’’Coloana a-5 a’’pentru ţara noastră!
În tot acest timp așa cum am mai spus, Mareșalul Antonescu era informat punctual de către SSI,
de absolut totul ce se petrecea la Palatul Regal și de mersul tratativelor’’secrete’’, mai puţin însă
de activitatea generalilor săi aflați în proximitatea frontului în Moldova și care înțelegând pericolul
în fața căruia țara rămânea expusă și deznodământul războiului, începuseră deja tratativele directe
cu generalii ruşi pentru un eventual armistițiu.
Astfel între 16/08/1944-23/08/1944, au loc tratative intense între Generalul Aurel Aldea și
Generalul Losev, în zona Tg.Frumos, unde va avea loc şi cea mai mare bătălie de tancuri pe
teritoriul României. Acest lucru a fost posibil și datorită unor ofiţeri superiori și generali fideli
regelui și monarhiei, care de mai mult timp se aflau în contradicţie deschisă cu Mareșalul
Antonescu. De fapt Antonescu care dorea să-şi respecte jurământul militar ȋn fața lui Hitler, dorea
o retragere strategică pe linea Focşani-Nămoloasa-Brăila-Galaţi, cu poziționarea Armatei a 4-a
române pe linea Carpaților Orientali și de curbura, astfel încât să oprească înaintarea rușilor către
București și retragerea trupelor germane către Transilvania și Ungaria, trupe constituite în
Grupul’’Ucraina Sud’’, condus de Generalul Hans Friessner.
În acest fel, Antonescu își vedea îndeplinit jurământul și onoarea de militar în fața lui Hitler.
Comandamentul Armatei Române fusese mutat la începutul lunii August la Slănic Moldova,
considerând astfel că apropierea de linea frontului ar fi putut da un imbold major trupelor române
aflate în defensivă pe valea Siretului, după pierderea Iașului și a zonei Vasluiului.
Situația după 20/21 August se va precipita și mai mult în urma ofensivei Generalului Malinovski
în sectorul Chișinău - Iaşi, iar riscul unei retrageri în debandada completă către București era
iminent. Mareșalul Antonescu va snoba în continuare somațiile regelui, de a accepta condițiile
unui armistițiu militar care să salveze țara, considerându-l pe rege prea’’necopt’’pentru situația
politică care trebuia înfruntată, astfel va pierde și
ultimul’’tren’’ în a scoate’’cu mâna sa țara din război’’(Iuliu
Maniu) și tot ce va urma va fi... istorie.
În după -amiaza zilei de 23 August 1944 (a doua zi, Antonescu
ar fi plecat pe front în Moldova), Mareșalul împreună cu
colaboratorii săi cei mai apropiați sunt invitați la Palatul Regal,
pentru o nouă rundă de consultări, dar în urma refuzului
categoric de a da curs cererilor regelui, acesta va fi arestat
împreună cu toți cei care îl acompaniase la Palat.
Ura viscerală împotriva sovieticilor cât și jurământul militar de
a merge împreună cu Germania și Hitler pană la victoria finală,
au prevalat asupra bunului simț și a viziunii politico-militare.
Mareșalul și însoțitorii săi vor fi duși sub pază militară ȋntr-o
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casă conspirativă din cartierul bucureștean Vatra
Luminoasă, până la sosirea trupelor sovietice în
București, când la cererea expresă a lui Stalin, va fi
trimis la Moscova.
Forța și determinarea demonstrată de tânărul rege de
abia ieșit de la vârsta majoratului, va fi alimentată şi de
persoane din anturajul său atât civili (oameni politici)
dar și militari, cum ar fi: Generalul Sănătescu
(Mareșalul Palatului Regal), Generalii Aldea,
Nicolescu, Ilie Antonescu, Vasiliu - Răşcanu,
Cretulescu sau coloneii Dămăcescu şi Olteanu. Printre
oamenii politici dedicați monarhiei și țării, îi pot numi
pe Dinu Brătianu, Iuliu Maniu, Gh.Brătianu, Titel
Petrescu, Gh.Tătărăscu, la cauza nobilă unindu-se şi
Lucrețiu Pătrăşcanu, personaj care va reprezenta PC. În
concluzie, pot spune că o deosebită importanță pentru
existența și continuitatea Neamului Românesc, un rege tânăr considerat fără experiență, prin voința
sa de caracter a reușit să oprească căderea țării ȋn neantul istoriei.
Exista pericolul cert ca mare parte din țară sa fie împărțită prin voința lui Stalin, care vedea
România ca un’’ghimpe în coaste’’ după război. Da, vom pierde Basarabia și Nordul Bucovinei
dar prin acțiunea fără precedent a Regelui Mihai I (care va scurta durata războiului cu 6 luni)
România își va recupera Transivania de Nord-Vest, ruptă din trupul țării ȋn urma Tratatului de la
Viena din 1940. Deci din punctul meu de vedere, fără actul produs pe 23 August 1944 și lovitura
de la Palat, consecințele ar fi putut fi mult mai dezastruoase pentru România.
A fost nevoie de 45 de ani după ȋncheierea celui de-al doilea război mondial, ca noi toți să
cunoaştem adevărul istoric, despre acele lucruri întâmplate în 1944, deoarece dictatura comunistă
instaurată după 1947, va acapara în intregime acel eveniment prezentându-l ca o victorie a PCR și
o luptă de eliberare de sub jugul fascist.
La fel contribuția adusă de PNL şi PNȚCD, alături de rege, a fost obscurată din manualele de
istorie, acestea deseori fiind nominate ca partide’’reacţionare’’care unelteau la dezintegrarea țării.
Cu speranţa de a nu vă fi plictisit, vă doresc tuturor celor care găsiți timp să-mi citiți umilele mele
păreri cu privire la istoria frumoasă a țării noastre și vă rog să nu uitați, acolo unde vă aflați, să
iubiți România, pentru că toți suntem fiii aceleiași Patrii!
Mihai Moldovan, România
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De la gânduri la rezultate
“O atitudine pozitivă îți dă puterea să lupți
împotriva circumstanțelor, în loc ca circumstanțele să
aibă putere asupra ta.”
Peste tot auzim despre cursuri de dezvoltare personală,
despre cum “să devenim”, să fim mai în vârful
piramidei, să avem rezultate mai bune, să fim cineva,
să facem ceva, dar tot mai puțin se vehiculează ideea
de cunoaștere personală.
În momentul în care decidem să parcurgem drumul cunoașterii personale, vom înțelege că viața
noastră și rezultatele pe care le producem sunt direct influențate de deciziile zilnice pe care le
luăm. Napoleon Hill spune că: “Acei oameni care ajung să ia decizii prompte, știu ce vor și în
general primesc ceea ce vor. Liderii decid repede și firm în orice situație. Exact acesta este motivul
principal pentru care ei sunt lideri. Lumea are un obicei de a face loc pentru oamenii ale căror
cuvinte și acțiuni arată că știu încotro se îndreaptă.”
Cu alte cuvinte, află ce îți dorești de la viață și pune în practică un plan pentru a obține acel lucru.
Așa vei izbândi. Totuși, pentru a avea rezultate palpabile ai nevoie de un el bine stabilit și de
putere decizională, o unealtă care face diferența în procesul obținerii de rezultate. Indecizia
cauzează dezintegrare, pe când o decizie luată la momentul oportun poate face mai mult decât
să salveze situația.
Înainte de luarea unei decizii sunt câțiva factori care cu siguranță ne vor influența, chiar dacă nu
ne dăm seama. Gândurile și obiceiurile noastre pot fi prieteni de nădejde sau dușmani de temut,
deoarece oamenii funcționează și acționează conform gândurilor care le guvernează majoritatea
timpului și a gândirii conștiente, iar obiceiurile sunt mecanisme dobândite care funcționează pe
pilot automat, survenite din subconștientul nostru. Așadar, cine reușește să-și controleze gândurile
cu siguranță va fi în stare sa își schimbe paradigma socială în care se învârte. Da, exact la acest
lucru se rezumă tot. Paradigma socială este un fel de programare genetico-habituală căreia îi
servim cu credința unui rob devotat, tocmai pentru că este adânc întipărită în subconștientul nostru.
•Pentru că mama mea a lucrat 12 ore pe zi și eu trebuie să fac la fel.
•M-am născut sărac, mor sărac.
•Mama a avut o boală de inimă. Cu siguranță și eu sunt predispusă la aceeași boală.
•Dacă tata a avut Dacia, cine sunt eu să visez la Mercedes?
•Părinții au lucrat la stat. Nu am nici o șansă la o afacere personală
•Toată lumea crede că…, deci și eu cred la fel.
•Este la moda să…, deci voi face la fel.
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Înainte să ne putem da seama de ce se întâmplă cu adevărat, vom fi realizat că rezultatele noastre
nu vin din visele și dorințele noastre, ci vin din influența exteriorului asupra interiorului. Deciziile
noastre nu mai sunt ale noastre, ci sunt decizii comune cu ale semenilor noștri. Focusul fiind astfel
rezultatul unui conflict interior între:
- ceea ce îmi doresc
-ceea ce se așteaptă de la mine
-presiunea socială asupra propriei ființe.
Să ne amintim că puterea subconștientului este mult mai mare decât ne imaginăm pentru că ea este
guvernata de emoții, vibrații, obiceiuri, gânduri și idei care nu reușesc sa se materializeze în
cuvinte întotdeauna.

Imaginea de mai sus arată că gândurile iau forma unei idei, care virează o emoție în corp. Aceasta
poate sa fie pozitivă (constructivă) sau negativă (distructivă). Vibrația creată se va concretiza
prin fapte, iar faptele vor aduce rezultate. Iată de ce este atât de important să ne cunoaștem la cel
mai profund nivel și să reușim să ne schimbăm paradigma. Așadar vom învață că mintea este cel
mai uimitor lucru creat vreodată. Este dincolo de materie. Deși nu o putem vedea, ea este cea care
ne guvernează fiecare parte a corpului, fiecare acțiune, fiecare atitudine. Corpul ascultă
întotdeauna mintea. Suntem exclusiv ceea ce credem.
Odată ce am înțeles că credințele noastre sunt cele mai importante în demersul nostru de zi cu zi,
vom putea cu ușurință să înțelegem rolul auto-convingerii în ceea ce privește progresul și
transformarea personală. Crezând că poți îți vei schimba modul de gândire. Secretul este
implementarea unui nou obicei la fiecare perioadă de timp. Obicei pe care să îl monitorizezi cu
atenție până intră pe acel pilot automat despre care vorbeam mai devreme. Din momentul în care
noul obicei face parte din noi, putem să vorbim deja despre primul pas făcut înspre procesul de
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schimbare a paradigmei în care trăim. Iată de ce cunoașterea personală și analizarea conștientă
a fiecărei activități sunt foarte importante; așa vom putea distinge activitățile cu rezultate
productive și activitățile care ne oferă rezultate nedorite ( timpul pierdut).
Aici intervine un alt concept extrem de important și anume diferența dintre a ști și a face.
John Ruskin spune că: ”Educația înseamnă a
învăța oamenii ceea ce nu știu. Înseamnă a învăţa
oamenii cum trebuie sa se comporte și ce trebuie să
facă.” Realitatea este că Ruskin are dreptate la fel
de mult ca și Edison, care spune că “ Dacă toți
oamenii ar face lucrurile de care sunt cu adevărat
capabili, ar fi uimiți de ei însăși.”
De multe ori suntem tentați să dăm vina pe lipsa de
curaj sau pe lipsa de timp, dar realitatea este că
ineficienţa noastră are la bază ceea ce nu facem.
Dacă reuşim să umplem prăpastia dintre a şti şi a face cu perseverență, vom rezolva și problema
rezultatelor nefaste, căci atunci când lucrezi asiduu la ceva anume, rezultatele nu vor întârzia să
apară. Acum, amintindu-ne că mintea este cel mai grozav lucru creat vreodată, trebuie să
înțelegem că modelarea gândurilor este pârghia de care ține ducerea la bun sfârșit a țelului nostru.
ȘTIAI CĂ OAMENII GÂNDESC ÎN IMAGINI ? Da, exact. Încearcă să te gândești la orice.
La absolut orice, fie că e vorba de ce ai mâncat la micul dejun, cariera dorită, visul neîmplinit
încă sau la munca pe care o faci. În minte îți apărea o imagine. Acum conștient ia acea imagine și
adu-o la forma dorită, la ideal. Păstrează acea imagine și concentrează-te pe ea.
Earl Nightingale ne învață că “Orice idee
plantăm în subconștientul nostru și avem grijă să
o hrănim repetitiv și să creăm o emoție în jurul
ei, va deveni într-o zi realitate.”
Cu aceste lucruri în minte, trebuie neapărat a se
încerca a face o analiză personală și un plan
realistic pentru îndeplinirea planurilor pe care le
avem. Cel mai mare serviciu pe care ni-l putem
face vreodată nu este să învățăm să trăim
în tiparele societății de apartenență, ci să învățăm
să trăim fără a fi dependenți de ea. Să reușim să ne schimbăm paradigma printr-o cunoaștere
profundă a sinelui şi a uriașului potențial care a fost pus în noi de către Dumnezeu.
Fiecare lucru măreţ începe cu un vis. Cu visul unui lucru care nu a mai fost făcut vreodată. Gândul
are forță creatoare și de aceea trebuie să găsim sursa puterii, care ne va alimenta toate
gândurile, ideile, noile obiceiuri și în cele din urmă ne va schimba paradigma și lumea în care
trăim. Puterea minții este nelimitată. Trebuie doar să o accesăm și să o antrenăm ca pe un mușchi.

Prof. sociolog Georgiana Valeria Nabbout, Beirut
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L'éducation artistique et culturelle
L’éducation artistique à l’école contribue au mieux-être des jeunes. Dans une société aux divisions
toujours plus profondes, marquées par des inégalités socio-culturelles accrues, l’importance de
l’art et de son apprentissage sont souvent laissés de côté. Pourtant, « seul l’art, touchant le cœur et
les sentiments, peut rassembler » (Philippe Urfalino, L’invention de la politique culturelle,
Hachette littératures, 2004).
Je crois que l'éducation artistique et culturelle est indispensable à la démocratisation culturelle et
à l'égalité des chances. Le parcours d’éducation artistique et culturelle accompli par chaque élève
se construit de l’école primaire au lycée, dans la complémentarité des temps scolaire d’une part,
des enseignements et des actions éducatives d’autre part. Il conjugue l’ensemble des connaissances
et des compétences que l’élève a acquises, des pratiques qu’il a expérimentées et des rencontres
qu’il a faites dans les domaines des arts et de la culture.
L’éducation artistique favorise la créativité et éventuellement d’autres compétences favorables à
l’innovation. Elle est en effet de plus en plus considérée comme un moyen de promouvoir les
compétences et attitudes nécessaires à l’innovation, au-delà des compétences artistiques et de la
sensibilisation à la culture. Mais plusieurs se demandent si l’éducation artistique a-t-elle vraiment
des effets positifs sur les compétences non artistiques? Permet-elle d’améliorer les résultats
obtenus dans des matières telles que les mathématiques, les sciences ou la lecture, également
considérées comme essentielles au sein de nos sociétés du savoir ? Renforce-t-elle la motivation
scolaire, la confiance en soi et la capacité des élèves à communiquer et à coopérer de manière
efficace ? Permet-elle de développer les modes de pensée, les attitudes et les compétences sociales?
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Les études qui exposent les bienfaits de l’éducation artistique et de l’intégration de l’enseignement
des arts plastiques ne manquent pas et pourtant cette discipline reste marginalisée. La légitimité de
cet enseignement demeure un sujet à ne plus en discuter. Plusieurs pédagogues ont cherché à
défendre l’enseignement des Arts Plastiques et à lui réclamer une place bien reconnue dans la
formation générale de l’apprenant tout le long de son parcours scolaire. Comme le souligne
Philippe Meirieu «l’art donne sens à la culture et inscrit les savoirs scolaires dans une démarche
qui permet leur appropriation. Il féconde les pratiques pédagogiques et redonne à l’enseignant
une véritable fonction de ″vecteur culturel».
L'éducation artistique et culturelle à l'école répond à trois objectifs :
-

permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle riche et cohérente tout
au long de leur parcours scolaire
développer et renforcer leur pratique artistique
permettre la rencontre des artistes et des œuvres, la fréquentation de lieux culturels

L'éducation artistique et culturelle privilégie le contact direct avec les œuvres, les artistes et les
institutions culturelles. Elle éveille la curiosité intellectuelle des élèves,enrichit leur culture
personnelle.
Pour que les élèves se familiarisent avec les institutions culturelles, l'école doit mettre en place des
partenariats, aux niveaux national et académique. Ces partenariats permettent de développer des
activités qui complètent les enseignements et d'ouvrir les élèves aux œuvres du patrimoine et de la
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création. Les partenariats s'inscrivent dans le projet d'école ou d'établissement, qui doit comporter
un volet artistique et culturel.
En tant que véhicule d’humanité mobilisant l’élève dans tout son être, les arts à l’école lui
permettent d’apprendre à apprivoiser son monde intérieur, à sonder des parts de lui-même.
Autrement dit, les arts et l’éducation artistique favorisent chez les jeunes une saine construction
identitaire. L’art est essentiel au développement personnel et social, permet de développer
considérablement l’écoute, la concentration mais aussi la prise en compte des autres. L’art peut
troubler, choquer, intéresser, émerveiller et éveille ainsi la curiosité de chacun dès le plus jeune
âge. L’art se veut donc complémentaire aux programmes scolaires et aux formes d’apprentissage
classiques, étant source de nouvelles connaissances aussi bien théoriques que pratiques et
entraînant les capacités intellectuelles requises dans les champs classiques d’apprentissage.
L’art et plus précisément la performance artistique, est aussi un moyen d’expression de soi, de son
corps et de sa voix. Confrontés à divers sentiments intérieurs et au regard insistant des autres élèves
et des adultes présents lors d’une telle expression artistique, un sentiment de honte peut vite être
ressenti, contraignant les élèves à ne pas oser s’exprimer. Il faut alors apprendre à dompter ces
sentiments afin de réussir à véritablement s’exprimer, exercice qu’un cours traditionnel en classe
ne permet que très peu. L’art et la pratique artistique dépasse également les clichés garçon-fille,
comme la pratique de la danse au sein des établissements scolaires a pu le démontrer. Cassant
l’image illusoire mais pourtant bien ancrée selon laquelle la danse serait réservée aux filles, la
pratique de ces arts vient apprendre l’égalité entre les genres. Cela développe ainsi la confiance
en soi mais également la cohésion de groupe, deux éléments que le système scolaire traditionnel
peine souvent à cultiver.
Mais au-delà de l’amélioration des capacités intellectuelles et sociales que l’École se doit de
développer, l’art permet également de stimuler d’autres parties du cerveau que celles qu’activent
un cours classique et aide au développement des émotions et de la sensibilité. La vision d’une
œuvre artistique ou l’écoute d’une œuvre musicale sécrète en effet de la dopamine, de la
sérotonine, mais libère aussi de la morphine endogène, des hormones responsables de l’envie de
vivre et de la motricité. Un rapport de 2019 de l’Organisation Mondiale de la Santé a également
prouvé que les arts apportent une importante aide psychologique, permettant de lutter contre les
maladies graves et la dépression.
L’art, essentiel par sa pratique et son apprentissage, se veut donc complémentaire aux programmes
scolaires «classiques». Il semble en ce point nécessaire de continuer à développer l’éducation à
l’art mais également l’éducation par l’art, afin de retrouver une certaine cohésion au sein des
établissements scolaires et d’apprendre dès le plus jeune âge l’intérêt que suscite une œuvre
artistique et sa pratique technique.
Randa Kanj, Beyrouth, Liban
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Panait Istrati (1884-1935)
„Cred că, în această noapte a vieții, arta este singura noastră lumină și,
poate, singura speranță de perfecțiune universală. Totul în jurul nostru
este egoism, josnicie, vanitate. Ușurință, avere, nu îmbunătăți calitatea
obișnuită a omului. Nici inteligența și educația nu-l înnobilează dacă se
naște egoist. Îi acordă doar un furnir care nu înșală pe nimeni. Dar arta,
mereu am crezut-o capabilă să schimbe de-a lungul secolelor fața
odioasă a lumii pe care o cunoaștem”. - Panait Istrati
Panait Istrati, eternul voiajor, unul dintre acei scriitori rari și prețioși care
au cântat celor marginalizați și au ales tabăra săracilor. Un autodidact
născut în România, pe malul Dunării la Brăila, ȋn 1884, a devenit un scriitor de limbă franceză
destul de cunoscut în perioada dintre cele două războaie mondiale, care a dat un mare suflu liric în
literatura franceză. Neclasificabil și îndrăzneț, nu a renunțat niciodată să creadă că revoluția trebuie
făcută sub semnul copilăriei. Autodidact, se hrănește cu pagini de literatura, muncitor, se
îndrăgostește de revoluție.
Căzut în dizgrație, reabilitat ulterior, este important ca generațiile tinere să descopere acest minunat
povestitor, neclasificabil și îndrăzneț, care nu a renunțat niciodată să creadă că revoluția trebuie
făcută sub semnul copilăriei.
Panait Istrati a exercitat cele mai diverse meserii ca muncitor, ucenic patiser, negustor itinerant,
tunder la bordul navelor maritime in timpul calatoriilor sale prin Marea Mediterană unde a dus
practic o viaţă de vagabond. A învățat franceza citind marii autori clasici.
În 1921, în timp ce era fotograf itinerant la Nisa, o tentativă
de sinucidere, din fericire eșuată, i-a schimbat în mod
miraculos viața. Este că, când Panaït Istrati aproape s-a
sinucis, purta un manuscris și o scrisoare adresată
scriitorului francez Romain Rolland (Premiul Nobel
pentru literatură 1915) pe care cineva le-a trimis
destinatarului acestuia. Descoperind scrierile lui Panaït
Istrati, Romain Rolland a simțit mirosul promisiunii unui
povestitor remarcabil. Un nou scriitor francez se năștea la
aproape 40 de ani.
Încă din 1924, Panait Istrati - supranumit „Gorki al
Balcanilor” a publicat o serie de cărți: Kira
Kiralina, Unchiul Anghel; Dominitza din Snagov; The
Thistles of Baragan sau The Perlmutter Family (în colaborare cu Joshua Jehouda). El a inventat
personajul lui Adrien Zograffi, care era de fapt alter ego-ul său. Romanele și poveștile sale, de o
rară intuiție poetică, de obicei autobiografice, descriu nu numai povești inspirate din copilăria și
rătăcirile sale prin Marea Mediterană, ci și aventurile bandiților de onoare, supranumiți haidouci,
care au luptat pentru apărarea săracilor şi asupriţilor din România secolului al XIX-lea.
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Panait Istrati, acest vagabond, acest frate al lui Charlot, acest clandestin, mergea adesea singur,
dar, oricât de dornic ar fi fost să se retragă în singurătate, considera prietenia și aventura ca remedii.
împotriva lăcomiei ȋn viaţă. A fost menit să fie un povestitor exaltând România legendară, dar și
anumite valori: fraternitate, prietenie, dreptate, eroism, apărarea celor „zdrobiti de viață”.
Această pasiune pentru oameni este cea care l-a determinat pe Istrati să facă prietenii cu Mikhail,
servitorul unui patiser, „suspectul ticălos”, cu cizmarul Ionesco, care l-a întâmpinat de fiecare dată
când trecea pe la Paris, dar și cu Nikos Kazantzakis, tovarășul său de călătorie în timpul călătoriei
în URSS. Dar cea mai zbuciumată prietenie, și cea mai rodnică, a fost cea care l-a legat de Romain
Rolland care, în anii dintre războaie, a fost, prin cărțile și funcțiile sale, un fel de conștiință
europeană. Urma acestei prietenii se păstrează ȋntr-o corespondenţă care a durat din 1919 până ȋn
1935, anul morţii lui Istrati, la vârsta de cincizeci de ani.
„Vagabond, portuar sau contrabandist – nu contează ce a fost. Iată esenţialul: a păstrat amintirea
stelelor care i-au vegheat somnul neliniştit, a ştiut să se desprindă în praful autostrăzilor, grăuntele
aprinse. Prin toată mizeria și toată oboseala, a purtat, intactă, inima unui om”. scria
Joseph Kessel (1898-1979), prefață la Oncle Anghel.
Romain Rolland pe balconul său, bulevardul Montparnasse 132
(1914)

„El stochează o lume de amintiri și adesea își înșală
foamea citind cu voracitate, în special maeștrii ruși și
scriitorii occidentali. Este un povestitor înnăscut, un
povestitor din Orient, care este fermecat și emoționat de
propriile povești, și se lasă cuprins de ele atât de bine
încât odată ce povestea începe, nimeni nu știe, nici el
însuși chiar dacă va dura. o oră sau o mie și una de
nopți. Dunărea și meandrele ei...
Acest geniu povestitor este atât de irezistibil încât, în scrisoarea scrisă în ajunul sinuciderii, își
întrerupe de două ori plângerile disperate pentru a spune două povești pline de umor din viața lui
trecută. L-am convins să scrie câteva din poveștile lui; și s-a angajat într-o muncă de lungă durată”.
Romain Rolland (1866-1944)
Romancier fertil, povestitor extraordinar, personaj
extraordinar cu o personalitate cinstită și
curajoasă, a fost numit de Romain Rolland care la făcut cunoscut în Franța și i-a devenit prieten
„Gorkiul Balcanilor”. Dunărea, peisajele,
locuitorii, satele de pe malurile românești ale
Dunării unde și-a petrecut o parte din copilărie
alături de bunica sa, Bărăganului acest „câmp de
lut și această câmpie de apă, două pustii: o
singurătate imobilă și un potop chinuit...” cum ȋl
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descrie Tudor Aghezi, (1880-1967), portul Brǎila,
toate aceste locuri cu o puternică personalitate ocupă
un loc considerabil ȋn operele sale, simbol al legăturii
profunde a scriitorului cu istoria și geografia acestor
teritorii care sunt deopotrivă nemiloase și fascinante.
Descriind perioada între secolele al XIX-lea și al
XX- lea din Europa până în Orientul Mijlociu, opera
sa literară aparține mai multor genuri, de la basme la
romane istorice, inclusiv autobiografii, mărturii și
eseuri care se împletesc în aceeași poveste care este
în mod constant desfășurată și mereu îmbogățită
printr-o evocare izbitoare a naturii și printr-un
sentiment profund de umanitate, reînnoind astfel o
formă literară originală.
Generozitatea, pasiunea iubitoare și prietenia în viața sa, precum și în opera sa concurează cu
tragedia destinului uman, precum și cu sunetul și furia istoriei. Impregnate de tradiția orală
populară a țării sale natale, presărată cu termeni și proverbe românești, poveștile și poveștile sale,
care au fost adesea comparate cu cele din Nopțile Arabe, îmbogățesc epopeea care le-a hrănit. Ei
pictează portretul unor personaje pline de culoare în toate contradicțiile lor, inclusiv pe cel mai
faimos dintre ele, „Haiduc”, la rândul său bandit de onoare, îndreptător al greșelilor și revoltat
împotriva nedreptății sociale. Ȋndrăgostit de „nobila zeiță, Literatură” a participat din plin la toate
„pulsațiile” istoriei umane, sociale și politice a secolului XX.
„În aceste Însemnări și rapoarte, pe care le voi mâzgăli în genunchi, voi uita pe scriitor să fie
doar rătăcitorul, nepăsător de stil, de compasiune. Voi spune lucrurile așa cum îmi vor apărea în
minte, după ce le-am trăit pe drumurile mele noi și pe cele vechi. Acesta va fi romanul ultimelor
mele peregrinări... Datorie voluptuoasă. Nevoie arzătoare de a se scufunda în luptă, de a da și de
a primi lovituri. Și mai presus de toate să pot spune în largul meu tot ce simt, tot ce gândesc. Asta
mi-am dorit mereu să fiu. Visele vechi devin realitate?”
Așa se exprimă Panait Istrati, aceste rânduri reflectând
preocupările constante ale autorului lor, o luptă pentru
dreptate, pentru egalitate, pentru o societate mai
umană. Acest lucru este mai esențial decât
arta. Această artă a povestirii, pe care o posedă
minunat, Istrati a crezut o vreme că ar putea ajuta la
transformarea societății.
Învins, nu renunță la lupta pentru realizarea viselor
sale. Această luptă, o conduce cu o singură armă:
inima. Istrati? Un rătăcitor, da... dar și un luptător
pentru vise.
Rudy Mansour, Liban
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A fost odată ca niciodată lumina…
Cuvântul fotografie înseamnă literalmente desen cu lumină. Se spune că acest cuvânt a fost
inventat de omul de știință britanic Sir John Herschel în 1839 din cuvintele grecești phôs (genitiv:
phôtos) care înseamnă lumină și graphê care înseamnă desen sau scriere. Tehnologia care a
condus la inventarea fotografiei combină două științe distincte: optica, cu convergența razelor de
lumină pentru a forma o imagine în interiorul unui aparat de fotografiat, și chimia, pentru a permite
ca această imagine să fie surprinsă și înregistrată permanent pe un mediu fotosensibil.
Un artist din secolul al XVIII-lea care
folosește o cameră obscură

Date importante din istoria fotografiei
Secolul al IV-lea î.Hr. - Aristotel
descoperă că lumina zilei care pătrunde
printr-o mică gaură din peretele unei
camere întunecate se proiectează pe
peretele opus se va forma o imagine reală
ȋnsă inversată.
Secolul I î.Hr. - Arhitectul lui Jules Cesar,
Marcus Vitruvius, observă acţiunea
soarelui asupra coloraturii anumitor
corpuri organice.
Secolul al XI-lea - Matematicianul arab Al-Hazen (un discipol al lui Ptolemeu) vorbește pentru
prima dată despre o „cameră întunecată”.
Evul Mediu - Alchimiștii au remarcat înnegrirea sărurilor de argint expuse la lumină și au folosit
„luna cornoasă” (nitrat de argint) pentru a vopsi fildeșul, lemnul și părul.
Fotografia ca operă de artă este un subiect foarte discutat. Astăzi, fotografia este mai puțin probabil
să ne impresioneze ca în zorii invenției sale, în 1826. Un potop de imagini se revarsă pe ecranele
noastre toată ziua. Înghețarea instantaneelor realității a devenit obișnuită. Realizarea unei
fotografii este la îndemâna tuturor. Facem o fotografie pentru a păstra amintiri, pentru a împărtăși
un moment, pentru actele noastre de identitate… Captura de imagini a devenit complet funcțională
și și-a pierdut valoarea pur estetică. Artiștii au păstrat această căutare a frumosului în fotografie,
chiar dacă aceasta înseamnă abandonarea aspectului figurativ și abandonarea abstracției. Fără să
se gândească la asta, ei surprind bucăți dintr-o realitate mărită. Și aspectul lor este cel care face
aceste fotografii.
A privi fotografia unui artist înseamnă a vedea prin ochiul lui. Acela al unei ființe unice, care
creează cu experiența sa, cu sentimentele sale. A fi original este firesc pentru un artist. O lucrare
este o lucrare pentru că este unică. Și creativitatea are și o identitate: opera unui artist este
recunoscută printre alte sute de producții. Își integrează tehnica, stilul, universul... De fapt,
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lucrările unui artist sunt fragmentele de personalitate pe care le pune în compoziţiile sale, „un colţ
de creație văzut printr-un temperament”, cum spunea Emile Zola.
Fotografia lasă mult mai multă libertate, ȋţi oferă posibilitatea de a face o infinitate de setări care
depind de alegerile artistului. Astfel luminozitatea, zoomul, calitatea pixelilor… devin instrumente
creative! Un fotograf de artă are puterea de a transforma realitatea în mâinile sale! Acesta este
principiul punerii în scenă. Momentul surprins este, de asemenea, una dintre cele mai decisive
alegeri, ţine de un mecanism inconștient și deci foarte revelator al temperamentului său.
A fost odată ca niciodată lumina... Acest material ciudat care l-a atras pe om din zorii
timpurilor. Pentru că lumina este vitală, aduce căldură și luminează atunci când totul este
întuneric. Joseph Nicéphore Niépce a petrecut o viață întreagă studiind-o și el a fost cel care a
realizat prima fotografie realizată vreodată în 1826. Sau mai exact, „prima experiență reușită de
fixare permanentă a unei imagini a naturii” datorită acțiunii luminii pe o suprafață sensibilă la
argint şi sare. Ca toate descoperirile, fotografia a stârnit multe fascinații.
Pentru fotograful Donnadieu Rémy, „fotografia este un moment care nu poate fi reflectat,
suspendat într-o fracțiune de secundă care te lasă pe gânduri”. Este semnul atragerii luminii. Astăzi
o fotografie de artă spune multe despre artist și despre lumea din jurul lui.
Dacă istoriografia fotografiei a inclus întotdeauna un capitol despre critică, este clar că aceasta a
fost adesea construită din singura figură a lui Charles Baudelaire care a publicat în Salonul său din
1859, un capitol intitulat „Publicul modern și fotografia ” în care, pe scurt, poetul și criticul neagă
fotografiei orice pretenție posibilă la statutul de artă. Fotografia va fi pentru câțiva ani în esență o
imagine a cărei descriere se citește mai mult în paginile din ziare. Există totuşi o relație strânsă
între fotografie și critica de artă care depășește judecata dată de Baudelaire în 1859. Pictorul Paul
Delaroche, spunea că „admirabila descoperire a fost un serviciu imens adus artelor”.
Fotografia a apărut public sub dublul sigiliu al științei, lăsând inițial puțin loc întrebărilor estetice.
Este diferită de pictură sau sculptură, pentru că surprinde realitatea, iar impactul este un ingredient
important al artei camerei. Unii o consideră un nou tip de artă, o „formă” de artă modernă, o
reflectare directă a erei științifice moderne.
În procesul de creație, fotograful este în permanență în căutare de subiecte și lucruri. El este
fascinaț de lumină. Fotografia este o artă a privirii care se definește prin legătura cu
mediul. Lumina este subiectul fotografiei. Fotograful este integrat în fotografie, este mediatorul.
Caroline Yaverian, Liban
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JENO MAJOR sau talentul de a construi
o poveste ȋntr-un peisaj
Jeno Major, actor al Teatrului GONG din Sibiu, are o mare
pasiune, fotografia. Iubește natura și fotografiază în mare
parte peisaje. Dorind să imortalizez anumite momente,
fotografiile sale sunt poveşti ale universului rural românesc.
Această „magie” de poveste este condensată în clipa
eternizată pe clişeu cu toată violența ireductibilă a trecerii
timpului. Fotograful face elogiul simplicităţii şi al sublimului
creion al naturii care fascinează şi surprinde ȋn orice moment.
La fiecare fotografie, avem o nouă variație pe tema luminii,
o atemporabilitate sublimă.
Fiecare peisaj are propriul său caracter, fiecare
peisaj are chipul lui. Cu o blândă sobrietate,
fotograful reinventează sublimul naturii, sub
lentila surprinzătoare de contraste.
Fotografiile alb-negru, oferă o privire foarte
profundă asupra ținuturilor pe care le vizitează
în timpul călătoriilor sale, fotografii care
conștientizează frumusețea pe care o explorează.
Alb-negru devine firesc şi observăm că transmit
o emoție pe care fotografiile color nu o
pot. Siluete întărite sau contraste extrem de
puternice: alb-negru este atemporal.
De prea multe ori trăim în bulele noastre fără să
ne oprim să contemplăm ceea ce ne înconjoară,
să fim singuri în natură. Şi tocmai
această singurătate o caută fotograful în
călătoriile sale! Fotografia îi permite să viziteze
și să vadă lucruri pe care mulți oameni nu vor
avea niciodată șansa de a le experimenta. Ȋşi
capturează clişeele în funcție de emoțiile sale.
Jeno Major surprinde natura în forma ei pură.
Cu siguranță frumusețea naturii își găsește
nemurirea în imagine. Fotografia de peisaj este
capabilă să stabilească o imagine absolut realistă
într-o fracțiune de secundă. Cu toate detaliile
momentului și o atmosferă de iluminare, care va
fi complet diferită câteva minute mai târziu.
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Peisajele naturale i-au fascinat întotdeauna pe fotografi. Cei mai cunoscuți fotografi din istorie au
avut întotdeauna o predilecție pentru fotografia de peisaj. Au creat lucrări grandioase care nu sunt
în niciun fel inferioare lucrărilor comparative în pictură.
Fotografia de peisaj este unică, prin urmare, nu poate fi repetabilă. La câteva momente după
fotografiere, scena este deja complet diferită: vântul ondulează lanurile de grâu, iarba, în timp ce
animalele și oamenii din imagine se mișcă. Formarea uimitoare a norilor se desprinde deja. Doar
fotografia este capabilă să imobilizeze acest moment pentru totdeauna și să redea peisajul așa cum
l-a experimentat fotograful și l-a fixat pentru eternitate. Când vine vorba de lumină, fotografia de
peisaj ne domină complet!
Iar Jeno Major ştie ca nimeni altul să aducă înapoi comori în fotografie, care pot inspira, aduce
pace, încuraja dorința de a-ți realiza visele, te încurajează. Cred deci că aceste imagini pot contribui
la dezvoltarea lumii, la pacea și la fericirea ei.
Maria Teodorescu, România
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OANA TOPALĂ
Profesor agreat pe lângă Ministerul Federației
Wallonie-Bruxelles – Administrația Generală de
Învățământ, trăducătoare și interpretă autorizată
în Ministerul Justiției din Belgia. Predă cursuri
de franceză ca limbă străină, de limbă, cultură și
civilizație românească și de educație
interculturală în școlile din Comunitatea
Francofonă din Bruxelles.
Specializată în pedagogia interculturală,
desfășoară și proiecte multiculturale, iar din
2018 s-a implicat în cercetarea științifică și este
interesată de teme precum: intercomprehensiune, plurilingvism, proximitate lingvistică și sociolingvistică. Dintre articole și publicații: Interferențe lingvistice franco-române la copiii care
urmează cursul de limbă, cultură și civilizație românească la Bruxelles, „Din clasă, acasă. Ghid de
identitate culturală românească », ed. coord. Alexandru L. Cohal, 2020, « Predarea limbii române
ca limbă străină în școlile multiculturale din Bruxelles » în volumul „1918-2018: Limba şi cultura
română – structuri fundamentale ale identităţii naţionale: evaluări, perspective” (2019).

Literatură şi delicatese
Cuvinte şi poveşti cu parfum de
epocă
O poveste de la 1844
Cofetăria lui Felix Barla de pe Ulița
Mare din Iași
Prin 1844 exista la Iași pe Ulița Mare, nu departe de
Palatul Domnesc, o cofetărie care aparținea lui
dumnealui, Felix Barla din Piemonte. De ce și cum
ajunsese la Iași nu se știe. Se știe doar că Felix Barla,
supus al spadei Italiei, cu magazinul său de bomboane de
pe Ulița Mare, a introdus în Moldova toată literatura
zahărului. Ispititoarea cofetărie apare în paginile „Tainele
inimei” început în 1850 de Kogălniceanu şi rămas
neîncheiat.
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Ispititoarea cofetărie
Pe la mijlocul veacului al XIX-lea, în Iașul de odinioară, după plimbarea de după-amiază din
Copou, coborau spre Ulița Mare (astăzi, bulevardul Ștefan cel Mare) calești, carete și alte acareturi
ale boierimii stilate. De-a lungul noului drum din Copou se ridicau conace cu saloane încăpătoare.
Bolta adâncă ferea de ploaie, glod și omăt crinolinele largi și rochiile cu coadă, în care își
ascundeau rotofeiele trupuri vornicesele, logofetesele și celelalte boieroaice. De bună seamă
domniile lor nu catadicseau să iasă din casă decât cu trăsurile trase la scară.
Mai la vale, Ulița Mare, pe care se îngrămădeau dugheni de tot felul, era primejdioasă. Printre
croitorii, ceaprăzării ori potcovării, adesea cu pereții de paiantă, oricând se putea ivi o pălălaie,
iscată doar dintr-o scânteie ori scăpărare de amnar. După preumblarea pe dealul Copoului, lumea
bună își trăgea sufletul la ispititoarea cofetărie a lui Felix Barla.
Amplasată pe Ulița Mare, în preajma străduței ce duce la palatul domnului Sturdza, cofetăria era
frecventată spre seară de o clientelă selectă. Boieri înmănușați și jobenați, curtenitori și galanți și
cucoane cu toalete splendide și umbreluțe de dantelă se îndulceau cu înghețată și oranjadă în
trăsurile oprite în fața magazinului de bomboane al lui Felix Barla.
Uneori mușteriii erau așa de numeroși în această cofetărie încât își loveau coatele atunci când
duceau lingurița cu înghețată de la farfurie la gură, scaunele libere erau la mare căutare iar în față
stăteau lungi şiruri de trăsuri.

Cine era dumnealui Felix Barla, proprietar
Domnul Felix Barla era piemontez, supus al spadei Italiei și a avut meritul să fie cel mai vechi
cofetar din Iași, decanul înghețatelor. El a avut privilegiul să îndulcească balurile și mesele celor
de pe urmă domni fanarioți. A introdus în Moldova biscotele, lisele (fructe zaharisite, în special
chitre – un soi de lămîi mai mari, anume pentru dulceață), pastilele, dragelele (drajeurile),
pralinele, marțipanele, caramelele, oranjadele, limonadele și înghețatele.
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Înainte de el, poporetul nu cunoștea decît
„curmale, nohot (năut), smochine, coarne de mare
(roșcove), alune. Lumea se dedulcise până atunci
la ceva cofeturi cu migdale și sîmburi de zarzăre,
ce se vindeau la Panaiti Vutcariu de pe Podul
Vechi”.
„În loc de înghețate, oranjade și limonade, lumea
se răcorea cu sorbetele turcesc și braga
moldovenească; în loc de lisă, mânca gogoșele; în
loc de marțipan, simiții (covrigi turtiți făcut din
cocă mai moale, ca de cozonac, presărat cu
semințe de susan)”; în loc de torte, plăcințele cu
carne sau cu brînză și în loc de pîine de Spania
(pandișpan), covrigi …trii la para”.

Balconul și magazinul de bomboane
Cofetăria lui Felix Barna era deschisă într-o casă
cu ferestre largi. Înăuntru, stâlpi poleiţi, oglinzi
mari, dulapuri de mahon sculptate, mobile
acoperite cu velur. Interiorul amintea de luxul
cofetăriilor
Parisului sau
ale
Berlinului.
Magazinul cuprindea o singură cameră tăiată în
două de un bufet. În spatele bufetului erau dulapuri
de lemn boit negru şi pline cu gavanoase de sticlă
cu cofeturi, lise, fructe confiate, zaharicale şi
caramele.
În spatele unei uşi cu geamuri, o încăpere de văzut (şi cumpărat) ultimele noutăţi într-ale modei
pentru că domnul Felix, pe lângă cofetar era și… marşandă de mode.
De-a lungul magazinelor de bomboane şi de mode se întindea un fel de balcon – culme a
marketingului, soi de târnaţ (prispă închisă cu scânduri, ca un cerdac) pentru muşterii la vreme de
vară, „cu marfă de răcorit stomahul şi de aprins inimile: îngheţată şi modiste”.
Și dacă toate acestea au fost doar o născocire a conului Mișu Kogălniceanu?
Surse :
-

Mihail Kogălniceanu, „Cofetăria lui Felix Barla” în „Tainele Inimii”;
Dan Dumitru Iacob, Elitele din principatele române în prima jumătate a secolului al XIXlea. Societate și divertisment, Ed Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, 2015, p. 149;
Mircea Ciubotaru „Misterele onomastice ale Iașilor”, vol. I, Ed. Dark Publishing,
Bucuresti, 2021, p. 156-158.

56

ORIENT ROMANESC

Ionel, Lizuca și chiseaua cu dulceață
„Când am ajuns acasă, am înțeles de ce maiorul ieșise un moment cu cheseaua în vestibul - ca sămi toarne dulceață în șoșoni.” (Vizită, I. L. Caragiale)
„Lizuca porni însă hotărât spre măsuța cu dulceața și, înfigându-și două degete în chisea, le
scoase împodobită cu o bucată nestatornică de șerbet.” (Dumbrava minunată, M. Sadoveanu)
Ionel, personajul lui I.L. Caragiale, goleşte chiseaua cu dulceaţă ȋn galoşii musafirului. Eroina lui
M. Sadoveanu, Lizuca, este aspru pedepsită pentru gestul de a băga degetele ȋn chiseaua cu șerbet.
Până nu demult, a fost răspândit obiceiul tratării musafirilor cu dulceaţă sau şerbet, mici bucăţele
de rahat şi cafea la ibric, iar chiseaua şi setul de farfurioare pentru dulceaţă erau de nelipsit din
vesela bunicii.

Chiseaua cu dulceață
Chiseaua este un vas mic de sticlă, cristal sau de porţelan ȋn care se ţine dulceaţa. Din foile de
zestre de odinioară nu lipseau cele șase filigene și zarfurile lor (care sunt recipiente necesare
ritualului cafelei), „moara” de cafea, lingurița pentru dulceață cu farfuriuța și chiseaua (cuvânt pe
care l-am luat din tot din turcă kise).

Pe tavă
Ritual ȋmprumutat din ospitalitatea turcească, gazda obişnuia să pună la dispoziţia musafirilor o
tavă pe care aşeza un şervet frumos brodat, pe care punea pahare cu apă rece şi chiseaua cu dulceaţă
ȋn faţa paharelor. La marginea tăvii, ȋn dreapta, se găsea un pahar cu picior ȋn care se ţineau
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linguriţele curate sau o farfurioară pentru acestea, iar
la stânga, al doilea pahar cu picior, pe sfert plin cu
apă acidulată, sau o simplă farfurioară, unde
musafirii puneau linguriţele utilizate.
Un mod mai elegant de prezentare constă ȋn aranjarea
paharelor cu apă pe tavă şi servirea fiecărui oaspete
cu câte o farfurioară ȋnsoţită de o linguriţă cu
dulceaţă.

Rodozaharul și șerbetul
Dulceața de trandafiri, cunoscută și sub numele de
rodozahar, era una din delicatesele oferite
musafirilor, alături de cafea. Șerbetul (din
turcă, șerbet) era la fel de apreciat, fiind preparat în
casă și oferit în orice împrejurare. Servirea dulceţii
era ȋntotdeauna asociată cu ritualul cafelei, tratânduse oaspetele cu o cafea la ibric, fără zahăr. Cafeaua şi
dulceaţa deschideau astfel orice discuţie, ȋntalnire,
vizită sau masă.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea, aflat la Iași, unui anume doctor Weinberg aflat în vizită
la Iași, dulceața îi este servită pe o tavă de cafea în drăguțe vase de cristal. Într-un grațios coșuleț
de argint, scrie doctorul, stau lingurițele, cu care pătrunzi în dulcea chisea și împrejur stau pahare
splendide, mai ales de Boemia, scumpe, pline cu apă rece.


Etimologii ciudate (XVII) Obiceiuri levantine
Narghileaua
La curțile domnești și boierești, ospețele se terminau cu
oarece dichis, la care prostimea nici nu îndrăznea să viseze :
fețe domnești, Mitropolit, arhierei, boieri sau oaspeți picați
peste noapte, toți se nărăviseră la obiceiuri levantine : cafea,
dulceață, narghilea și siestă.

Șerbeturi, cofeturi, filigene cu cafea arabica
La urma ospățului nu lipseau șerbeturile și cofeturile, tăvile
cu baclavale, zahărul de la Veneția, vinurile dulci din
Franța, bombele de înghețată și nici filigenele cu cafea
arabica însoțite neapărat cu dulceață din gavanoasele
umplute peste an. Servirea șerbetului era o dovadă de înaltă
considerație pentru oaspeții cu caftan, fiind urmată de
stropirea cu apă de trandafiri.
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Boierii stăteau tolăniți pe sofalele înșirate de-a lungul camerei și se desfătau cu dulceață de
portocale sau își potoleau setea cu o bragă sau cu un lichior. O mână ușoară, subțire, aducea pe o
tavă de argint un pahar de apă proaspătă, chiseaua cu dulceață, farfurioarele și lingurițele.

Cafegiul, ibricul de cafea și narghileaua
Cafegiul intra apoi cu tava sa pe care tronau ibricul de
cafea și filigenele* împreună cu suporturile. Toropiți
de căldură și de vinul ghiurghiuliu, băut cu burta nu
cu păhărelul, de vutci, de țuiculiță învechită și de
palincă cu mărgelușe, cu ochii pe jumătate închiși,
boierii trăgeau din ciubuc (adică acea lulea lungă din
lemn de cireș sau de iasomie, cu imamea de
chihlimbar încrustată în argint și sidef de-i mai zicea
și narghilea).
*filigea: Ceașcă (turcească) de cafea neagră, fără
toartă (fixată într-un suport).

Puțină etimologie
Narghilea înseamnă „lulea de tip oriental, prevăzută
cu o ţeavă lungă şi flexibilă al cărei capăt de jos este
fixat într-un vas cu apă parfumată, prin care trece
fumul înainte de a fi inspirat”.
Este un împrumut din turcescul nargile (ca şi alţi
termeni referitori la fumat: ciubuc, imamea „capăt al
ciubucului, prin care se trage fumul”, lulea, tutun,
tabiet),care a fost transmis şi altor limbi balcanice
(greaca, bulgara, sârba; există şi în aromână).

Persanul „nargil” – „nucă de cocos”
La originea sa îndepărtată este persanul närgilä „pipă
cu apă”, un derivat al lui nargil „nucă de cocos”. S-a
folosit acest cuvânt pentru că, în loc de flaconul de sticlă sau de cristal ce conţinea apa prin care
trecea fumul, se întrebuinţa adesea o nucă de cocos sau un obiect de metal ce avea forma unei nuci
de cocos.
Bibliografie:
-

-

Marius Sala, 101 cuvinte moștenite, împrumutate și create, Ed. Humanitas, 2010.
Marius Sala, www.istoriesicivizatie.ro
Constanța Vintilă-Ghițulescu, „Patimă și desfătare. Despre lucrurile mărunte ale vieții
cotidiene în societatea românească, 1750-1860”, Ed. Humanitas, 2015,
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De la Bruxelles la București - O poveste din 1857
Bruxelles, 1857
Povestea începe în 1857 la Bruxelles, atunci când Jean
Neuhaus, un spițer elvețian din Neuchâtel, deschide o
farmacie în Galeriile Regale Saint-Hubert. Vinde acolo
nu numai medicamente ci și tot felul de dulciuri
farmaceutice : bomboane de tuse, tablete de ciocolată
amară, bomboane cu miere pentru durerea de gât și
lemn-dulce pentru durerea de stomac. Uneori, pentru a
ascunde gustul amar al medicamentelor, Jean Neuhaus
le îmbracă într-un strat subțire de ciocolată. Cu timpul,
fructele confiate, jeleurile de fructe, bomboanele de caramel sau ciocolata cu vanilie vor lua locul
medicamentelor și dulciurilor farmaceutice. Apoteca lui Jean Neuhaus devine astfel cea mai fină
ciocolaterie din oraș. Mulți ani mai târziu, în 1912, nepotul său, care poartă tot numele de Jean
Neuhaus, perfecționează principiul acestor dulciuri farmaceutice, umplându-le cu ciocolată. Astfel
apar pralinele belgiene. La scurt timp, în 1915, Louise Agosti, soția lui Jean Neuhaus junior,
inventează o cutie luxoasă, aurie, legată cu funde,
pe care o numește ballotin și pe care o folosește
pentru a prezenta pralinele într-un mod
elegant. Ballotin-ul va deveni în cele din urmă o
icoană a tradiției ciocolatei belgiene.

Neuhaus Galeries Royales ©Florence L.
Sursa foto: https://vivreabruxelles.be/lasavoureuse-histoire-des-chocolats-belges.htm

București, 1857
Tot în 1857, în mahalaua Oțetari din Bucureștii
de altădată, un anume Procopian, negustor
armean, ridică o făbricuță de ciocolată.
Dimineața devreme se simțea cel mai bine în
mahala parfumul oțetarilor din zăvoi, de pe
lângă drumuri, din curtea bisericii și din grădini.
Mirosul amar de cacao ieșea la amiază pe
geamurile făbricuței, ca niște nourași.
Procopian dă un anunț în gazeta Românul în
care propune onoratei clientele să aibă încredere
în laboratorul său, o fabrică de ciocolată adusă
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de la Paris. El descrie în detaliu noul
produs: „Ciocolată de sănătate cu vanilie.
Ciocolate cu salep, cu tapioca, limen și cu cafea
de ghindă din Spania, care sunt niște alimente
prețioase pentru persoanele slabe, delicate,
copii, femei, bătrâni și pentru persoanele cu
puțină poftă de mâncare.” Procopian distribuie
ciocolata de la făbricuța din mahalaua Oțetari în
diferite magazine din București: la Martinovici,
pe strada Lipscani, la spițeria domnului Eduard
Rosdorfer din mahalaua Curtea Veche, la
Câciulescu și Mincu pe Podul Mogoșoaiei, la
Bordea cofetarul și la marșanda de mode Tis, pe
Episcopiei.
Tot cam pe atunci, farmacia curții domnești,
condusă de Adolf Steege publică în Journal de
Bucarest un anunț în care scrie că ciocolata este
pregătită din cacao de cea mai bună calitate și
este lăudată pentru proprietățile sale curative.
Bibliografie:
https://www.neuhauschocolates.com/fr_FR/notre-histoire/ourstory.html
Constanța Vintilă, Giulia Calvi, Maria Pukucs-Willcocks, Nicoleta Roman, Michat Wasiucionek,
Lux, modă și alte bagatele politicești în Europa de Sud-Est în secolele XVI-XIX. Editura
Humanitas, București, 2021, p. 247-248

Cuvinte călătoare (XXI)
Evadări textile
Povestea celor o mie și una de țesături
Orientul evocă peisaje îndepărtate și misterioase,
splendoare somptuoasă, parfumuri și culori. Timp de
secole, a fost pentru Occident sursa cunoștințelor
savante în astronomie, matematică și medicină
precum și a mirodeniilor, a parfumurilor și a
țesăturilor prețioase.
Țesăturile de aur, catifelele orientale, purpurii,
mătasea, brocartul au ridicat prestigiul proprietarilor
lor bogați și puternici, nobili și ecleziastici, prin
caracterul lor luxos și prețul ridicat.
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Țesăturile bizantine au supraviețuit în comorile
bisericilor occidentale protejând moaștele sfinților
sau în veșmintele sacerdotale.
În Evul Mediu, arabii aveau monopolul negoțului
cu venețienii și cu genovezii. Această practică
comercială veche și lungă și-a pus amprenta pe
vocabularul Occidentului. Multe țesături de
bumbac și de mătase păstrează în numele lor urma
originii orientale.
Orientul Mijlociu, unde se intersectau araba,
persana, turca, Asia, cu Drumul Mătăsii, foarte
renumitele centre de producție din Persia, India sau
China, Asia Mică și Mediterana de Est scriu
împreună povestea celor o mie și una de țesături.

Muselină - Pânza foarte fină de bumbac numită muselină își ia numele de la Mosul, orașul de
pe Tigru din Irak. La sfârșitul secolului al XIII-lea, Marco Polo scrie în jurnalul său de călătorie
despre existența unei pânze de aur și mătase realizată la Mosul, numită mosulin. Dintr-o astfel de
ţesătură subţire se confecționa inclusiv giulgiul, linţoliul, „pânza albă“ a morţii.

Damascul și (h)alepul - Damasc, acum o țesătură de tapițerie cu motive florale, este originar
din orașul cu același nume din Siria iar (h)alepul, o țesătură cu o urzeală de mătase și bătătură de
lână ne vine din Alep.

Levantina - Madame Grandet din romanul lui Balzac purta o rochie din levantină, o țesătură
veche de mătase simplă care amintește de comerțul cu Levantul.

Satinul - Din China provine satinul strălucitor, din mătase sau din bumbac (de la Tsia-tung,
numele medieval al orașului chinez Fujian cunoscut astăzi sub numele de Quanzhou).

Organdi si organza
Să nu uităm Asia Centrală, Drumul Mătăsii fiind legătura
comercială dintre Asia și Europa. Organzino italian provine
de la numele orașului Ūrganj, în Turkestanul rus, un oraș
comercial cunoscut în Evul Mediu pentru piața sa de mătase,
oraș care în Europa se numea Organzi.
Ruinele acestui oraș, Kounia-Urgench din Turkmenistan,
sunt în Patrimoniul Mondial UNESCO, în timp ce orașul
modern se află astăzi în Uzbekistan și se numește Urgench.
Muselina ușoară și îmbrăcată, numită organdi când este din
bumbac și organza dacă este din mătase, are aceeași origine,
probabil pronunția indiană a toponimului Organzi.
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Cașmirul - Șalurile de cașmir, cu modele florale sunt făcute dintr-o ţesătură fină, obținută din
lâna caprelor crescute în regiunea muntoasă de la graniţa dintre Pakistan şi India.
Surse:
-

-

Jean Bezon, Dictionnaire général des tissus anciens et modernes, lucrare în care sunt
indicate și clasate toate tipurile de țesături cunoscute până astazi în Franta și în
străinătate, în special în India și China;
Andrei Oișteanu, Despre pânzeturi, până-n pânzele albe, ȋn România literară nr. 3839/2020.
Dictionnaire Le Petit Robert
http://www.dexonline.ro

Etimologii ciudate (XI)
Pergament, papirus, bibliotecă
Pergament - Cuvântul pergament este un împrumut din germană (Pergament). Istoria
cuvântului ne arată că la originea sa îndepărtată stă numele unui oraș în Asia Mică, Pergam (în
greacă, Pergamon), azi Bergama în Turcia.
Aces oraș este menționat în documente la anul 400 î.Hr. fiind
capitala unui regat elenistic foarte puternic în secolele III-II
î.Hr. care rivaliza cu alte două centre culturale ale epocii,
Alexandria din Egipt și Antiohia din Siria antică, azi Antalya,
în Turcia.
Biblioteca din Pergam, cu 400.000 de volume, își disputa
autoritatea cu cea din Alexandria în ceea ce privește
restabilirea textelor lui Homer. Din cauza acestei rivalități, un
rege egiptean a interzis exportul de papirus, adică de papură,
pentru Pergamon.
Ca să înlocuiască papirusul egiptean, s-a inventat, în timpul regelui
Eumenes al II-lea (secolul 2 î.Hr.), pergamentul, un material din piele
netăbăcită de vițel, oaie sau capră preparată special, folosită pentru
manuscrise. S-a creat cuvântul grecesc pergame (pergament), care avea la
bază numele orașului unde fusese inventat.
Din greacă a pătruns în latina târzie, pergamen(t)um – charta Pergamena
(hârtie din Pergam) și de acolo l-au luat limbile europene (italiană –
pergamena, spaniolă – pergamino, germană – Pergament, din germană l-am
împrumutat noi).
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Francezul parchemin (pergament) este același cuvânt latinesc care a fost influențat de „parthica
pellis” (adică piele din țara parților). Există mai multe texte scrise pe pergament în partă, o limbă
indo-europeană din grupul iranian. Cuvântul parthicus a devenit parche, în vechea franceză.

Bibliotecă - Este un împrumut din francezul bibliothèque care, la
rândul lui, este un împrumut din latinescul biblioteca,
grecescul bibliotheke. Cuvântul grecesc bibliotheke este derivat de
la biblion – carte și theke – ladă, cufăr, loc de depozit.
Și ce se află în spatele cuvântului biblion? Cuvântul grec biblion are
legătură cu Byblos, vechi oraș fenician și port la Marea Mediterană
(astăzi în locul lui există localitatea Jubayl, în Liban). A fost cel mai
important centru economic și religios al Feniciei în mileniul 3 î.Hr.
și prima jumătate a mileniului 2 î.Hr. De aici se exportau mari
cantități de papirus în mileniul 1 î.Hr. Tot aici s-a dezvoltat și
alfabetul fenician, care stă la baza alfabetului grec.

Povești de demult - Prăvălia lui Hagi Popp din Sibiu
La sfârșitul secolului al XVIII-lea ținea magazin de desfacere pe strada principală din Sibiu, cam
pe unde se află astăzi hotelul „Împăratul Romanilor”, un anume Constantin Hagi Popp.
Neguțător de origine aromână, a făcut parte din valul de negustori levantini și a fost prieten cu
aproape toți boierii vremii. În plus, a întreținut o corespondență asiduă cu soțiile boierilor, jupânese
și cucoane care aveau mare încredere în el. Nicolae Iorga publică în 1906 corespondența activității
negustorești în « Scrisori de boieri și negustori olteni și munteni către casa de negoț sibiană Hagi
Pop ». Deschidem mapele arhivei casei comerciale și aflăm ce cumpărau boieroaicele acelor
vremuri de la negustorul Hagi Popp din Sibiu.

Piei de urs și de capră pentru o jupâneasă
În 1787, o jupâneasă cere negustorului din Sibiu postav verde tăiat cu
colţuri, de pus pe marginea unei piei. « Şi văpsea să-mi trimiteţi, de
cea care să nu mânjească hainele. Şi o piele de urs fiindcă, precum zic,
piele de urs voiu să pun pe pat în loc dă mindir, iar pieile de capră voiu
să le fac în loc de perine ». Mănuși, nasturi cu rubine, horbotă, apă de
obraz, un ceasornic de buzunar și un cățel pentru stolniceasa
Dumitrana Ştirbei Stolniceasa Dumitrana Ştirbei era una dintre bunele
cliente şi chiar prietenă a lui Constantin Hagi Popp.
În 1778 cerea de la Sibiu o blană de guşă de vulpe de mosc, două
perechi de nasturi mari de aur şi o pereche de nasturi cu rubine în vârf.
În 1780 îi trebuiau două perechi de mănuşi de piele, una albă, alta
albastră, „numai să fie mai micuşoare”, fiindcă îi era şi mâna mică.
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În același an îi trebuia o salbă de galbeni mari şi mărgăritari, „ori unde se vor găsi, numai să fie
alb curat”. În 1784 vrea apă de obraz, „din cea care a ieşit acuma”, care să-i fie adusă de la Viena.
Ce rafinament! Şi un ceasornic bun de purtat în sân, englezesc.
În 1785, voia o basma de horbotă albă de gât. Să fie mare, « de cele cum poartă coana Păunica »
(nevasta lui Hagi Popp). Dumitrana Ştirbei se văita lui Popp că i-a murit Milord căţelul. « Mare
petrecere făceam cu el - scria ea - şi te rog să-mi afli altul, frumuşel».

Ananas pentru căimăcăneasa Caragea - În 1798, când căimăcăneasa Caragea, leuză
fiind, primește de la doctor sfatul de a consuma ananas, mesagerul, pitarul Constantin Brăiloiu, nu
prea știe despre ce este vorba, pe unde ar putea fi găsit și cum ar putea să îl descrie.
Îi scrie negustorului Constantin Hagi Popp, bunul său prieten. Îi oferă acestuia amănunte: „să
cercetezi la grădinarii de acolo (adică de la Sibiu) sau la grădina lui Brocăntal (Bruckental) pentru
niște poame ce le zic ananas … două poame din acelea și să le trimiți în grabă.”

O perucă pentru Catinca Știrbei - În iunie 1810, Catinca, soția vornicului Barbu Știrbei,
îi scrie o lungă scrisoare negustorului de la Sibiu. În afară de semințe de flori, rumeneală de obraz,
gazete și sticle de vin, Catinca Știrbei cere și o perucă. Dar nu una oarecare; ci una care să
îmblânzească un păr rebel și care să fie mai frumoasă decât cele purtate de cucoanele din târg.
Nefiind meșteri peruchieri la București Catinca cere negustorului sibian să-i trimită o perucă ce nu
prea mai era la modă prin alte părți ale Europei.
Ca să fie sigură ca meșterul peruchier va face ceea ce trebuie, Catinca trimite o șuviță de păr,
însoțită de instrucțiuni, fie vorba intre noi, cam confuze. În plus, Catinca își dorea o perucă pudrată,
cu bucle artificiale, deși acest tip de perucă își trăise ultimele clipe de glorie prin saloanele
pariziene și vieneze. Acum ajungea la cucoanele valahe, ajutandu-le să-și sporească frumusețea.
Ce-o fi înțeles maestrul peruchier din sfaturile Catincai e greu de imaginat. De la Sibiu, cucoanei
i-a fost trimisă la Craiova o grozăvie de perucă. „N-a fost după cum am scris eu… Este o batjocură
prea mare… Nu o pot purta… Face capul cât o baniță…”, îi scrie Catina negustorului sibian.
Bietul Hagi Popp…
Bibliografie:
-

Constanța Vintilă-Ghițulescu, Patimă și desfătare. Despre lucrurile mărunte ale vieții
cotidiene în societate românească 1750-1860, Ed; Humanitas, București, 2015;
Nicolae Iorga, Scrisori de boieri și negustori olteni și munteni către casa de negoț sibiiană
Hagi Pop, Socec, București, 1906 ;
Constantin Gane, Amărâte și vesele vieți de jupânese și cucoane. Boieroaice din Moldova
şi Ţara Românească în veacurile XVI-XIX, Editura Corint, 2016

Prof. Oana Daciana Topală, Belgia
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Pe urmele păpușilor din antichitate
Încă din cele mai vechi timpuri, se cunoștea valoarea pedagogică și importanța jocului pentru
dezvoltarea fizică, cognitivă și socială adecvată a copilului. Prin joc, copilul creează o lume
imaginară în care se distrează, interacționează cu alți copii, își explorează mediul înconjurător,
învață despre sine și își cultivă creativitatea. Astfel, potrivit lui Platon, copilul trebuia să se
angajeze în jocuri pedagogice de grup pentru a deveni un bun cetățean. (conform Legii 1, 643c,
Platon).
"Prin exercițiul jocului este posibil ca alegerile și dorințele copilului să fie îndreptate spre
scopul spre care va tinde când va ajunge la vârsta maturității."
Păpușă, Teba. 700 î.Hr., muzeul Luvru

În Grecia Antică exista o mare varietate de jocuri, de grup sau
individuale, cu sau fără utilizarea de obiecte.
Unele dintre acestea ne sunt cunoscute până în zilele noastre, cum ar
fi ambariza, musca oarbă, statuetele, pentovola, ascunzătoarea,
păpușile, zornăitoarea și poneiul.
Aceste jocuri ne sunt cunoscute din surse scrise, din reprezentările
de pe vase și pietre funerare cu copii jucându-se, dar mai ales din
obiectele în sine, care au ajuns până la noi.
Cele mai multe dintre jucăriile care au supraviețuit provin din
morminte, deoarece era obiceiul ca un copil care murea să fie
îngropat
împreună
cu
jucăriile
sale.
Materiale - Materialul principal era lutul, după cum o dovedesc
figurinele din lut care au supraviețuit. În afară de jucăriile din lut,
mai existau jucării din os sau din materiale perisabile (lemn, pânză,
ceară),
care
astăzi
s-au
pierdut
pentru
totdeauna.
Primele jucării - În ziua nașterii sale, copilul
primea primele sale cadouri, care erau, desigur,
jucării! Cel mai adesea erau obiecte care făceau
zgomot, cum ar fi zornăitoarele (sistre). Acestea
erau făcute din lut și mai rar din metal, conțineau
pietricele sau bile de lut care făceau zgomot și
aveau forme diferite,de la un simplu disc până la
cele în formă de om sau de animal.
Printre primele jucării se numărau și vasele care
serveau drept sticle. Biberonul avea forma unui
mic animal pentru a ajuta copilul să se oprească
din alăptat într-un mod ușor. În a cincea sau a
șaptea zi de la nașterea copilului, se celebra
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Amfidromia, copilul era dus în jurul căminului, altarul familiei, și i se ofereau daruri. În a noua
sau a zecea zi urma ziua în care copilul primea numele, iar apoi i se dădea și amuleta, pe care
copilul o purta de obicei la gât sau în fața pieptului pentru a-l proteja de spiritele rele.
Păpușile - Frumoase, cu coafuri elegante, colorate și cu proprietăți magice, păpușile au captivat
copii și adulți, deopotrivă. Cea mai veche jucărie din lume a evoluat de la o figurină religioasă și
a luat forma unei păpuși pentru a juca un rol important în dezvoltarea fetelor. Decisivă pentru
această diversificare a fost apariția păpușii articulate (neurospastice), cu brațe și picioare mobile,
iar utilizarea unei matrițe a ajutat la producția în masă pentru a se asigura că nicio fată nu va rămâne
fără eroina ei preferată! În glumă am putea compara planșeta cu Barbie din zilele noastre și citind
veți înțelege asemănările, dar mai ales veți afla mai multe despre această jucărie a antichității.
"Lumea magică a păpușii" - Păpușa era una dintre jucăriile preferate ale fetelor din Grecia
antică. Era, de obicei, făcută din lut, cu formă feminină și cu piepteni complicați pentru păr. Uneori,
costumul păpușii era pictat, alteori fetele făceau haine de pânză.
Obiecte mici, precum mese, paturi, vaze etc. au completat lumea magică a fetelor. În afară de
plăcerea jocului, păpușa avea și un caracter educativ, fiind o introducere a fetei în rolul și
responsabilitățile sale ca femeie în societate. Păpușile erau oferite zeiței Artemis în ajunul nunții
fetei.
Construcția păpușilor
S-au descoperit planșete datând încă din secolul al VII-lea î.Hr. și se pare că această jucărie își are
originea în figurinele religioase. Un rol decisiv în evoluția de la figurinele religioase la păpuși a
fost jucat de construcția neurospastelor, care erau păpuși de lut cu membre mobile. Mâinile și
picioarele lor erau mobile și erau conectate prin intermediul unui fir la corpul principal (nerv).
Construcția matriței era realizată în atelierele de tâmplărie.
Fie erau modelate manual, fie sculptorul crea o formă de bază pe roată și apoi adăuga detaliile. În
jurul anului 500 î.Hr., utilizarea unei matrițe a devenit obișnuită. Meșterul făcea mai întâi o matriță,
apoi o umplea cu argilă lichidă și, după ce se usca, îndepărta argila care luase forma matriței. Apoi
acoperea jucăria cu un strat alb și o cocea în cuptor. La final, jucăria era colorată.
Unde le putem vedea?
Deoarece păpușa a fost una dintre cele mai comune jucării pentru copii, săpăturile arheologice au
scos la iveală un număr mare de descoperiri. Așa că astăzi avem ocazia să vedem matrițe care
împodobesc colecțiile multor muzee, atât în Grecia, cât și în străinătate. Să menționăm Muzeul
Arheologic din Atena, Muzeul de Artă Cicladică, Muzeul Luvru și Muzeul Britanic.
În Grecia Antică - În Grecia Antică, păpușa se numea planchon și avea o utilizare rituală. De
obicei, păpușile erau făcute din lut și aveau coafuri elaborate. Hainele lor erau pictate, dar au existat
și cazuri în care erau îmbrăcate în haine de pânză. Pe lângă faptul că era o jucărie, planchonul era
asociat cu trecerea la maturitate a fetelor și cu rolul lor ca femei în societate, în timp ce statutul lor
ritual era exprimat prin oferirea lor zeiței Artemis în ajunul căsătoriei, ca simbol al purității lor.
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Prin cuvintele "nimfă și fiică", păpușile au căpătat un caracter simbolic.
Evoluția planchonului de la figurină la păpușă s-a realizat prin construirea membrelor lor mobile
- păpuși articulate - care erau unite cu fir la corpul principal (neurospasmata).
Ele sunt denumite și "daedalus", deoarece construcția lor este atribuită lui Daedalus.
Nini

Koutsouna

În Bizanț, păpușa se numea "nennos" sau "nini" și era confecționată din lut, ceară sau ipsos.
În perioada otomană, tatăl cioplea Koutsouna, o păpușă care era îmbrăcată cu pânză. Kutsouna
ținea în mâini un simbol al cultului creștin, iar tatăl i-l dăruia fiicei ca talisman, adică avea un
caracter simbolic de protecție.
Mamele și bunicile confecționau păpuși pentru copii cu ce mai
rămânea din gospodărie, cum ar fi cârpe de pânză, șosete umplute
cu paie sau aluat. "Koutsounes" sunt, de asemenea, păpușile de
pânză pe care mamele le făceau pentru fiicele lor pentru a le iniția
în maternitate. Nașa îi dăruia finei sale o păpușă de pânză pe care
aceasta o păstra până în ziua nunții. În adolescență, fetei i se dădea
o altă păpușă, confecționată de femeile din familie, care era
îmbrăcată în costumul de nuntă local și pe care fata o păstra ca parte
componentă a zestrei.
Păpușile tradiționale de pânză din Santorini sunt expuse la Muzeul
de Jucării Benaki, din Atena. Printre ele se află una neagră, făcută
de o bonă africană pentru copilul pe care îl ținea în brațe.
Păpușă-jucărie, păpușă-personaj, păpușă-simbol, păpușă-eroină,
rolul păpușii în tradițiile și obiceiurile poporului grec are un rol
important pentru simbolul atemporal al identității feminine.
fig.- costum de nuntă specific insulei Mikonos
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Jucăriile din antichitate
- O jucărie preferată a băieților din
Grecia antică. O târau peste tot prin
casă.

- Câine cu clopoței din Atena, secolul
al III-lea d.Hr. Era o zornăitoare de lut,
despre care se credea că păcălește
spiritele rele care se ascundeau în jurul
pătuțului copilului.

Păpuși din lut cu membre mobile, secolele IV și V d.Hr.
Înafara rolului de divertisment, păpușile educau copilele în
rolul care le era destinat: să fie soții bune, gospodine și
mame de copii sănătoși.

Titirez de la Kaveirio din Teba, secolul al V-lea î.Hr. Era
jucăria preferată a copiilor și a femeilor tinere, așa cum
reiese din reprezentările din vase. Dar și Hermes,
protectorul jucăriilor pentru copii, a fost imortalizat
bucurându-se de acest joc.
Titirezul a fost cunoscut încă din preistorie, dar au fost
deosebit de răspândite începând cu epoca arhaică. Era
confecționate din lemn sau, foarte adesea, din lut. Unele
dintre ele erau decorate cu frunze de iederă sau imnuri sau
purtau reprezentări de animale.
Yoyo - Perseu este reprezentat pe o parte, iar
Meduza pe cealaltă. De la Kabeirius din Teba,
425-400 î.Hr. Yo-yo este format din două
discuri unite în centru de un ax cilindric, pe
care este fixat începutul unui fir, care este apoi
înfășurat în jurul acestuia. Lăsând-o să cadă,
firul este derulat și, printr-o mișcare a mâinii,
este reînfășurat în jurul axului.
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Păpuși de lut cu membre mobile
(neurospasmata) din Corint, secolul al V-lea
î.Hr. Erau numite „daedalas", deoarece erau
atribuite lui Daedalus.
Păpușile cu părți mobile, pe lângă faptul că
erau jucării, erau ofrande obișnuite în
mormintele fetelor și, de asemenea, ca
ofrande în sanctuare. În ajunul căsătoriei,
fetele ofereau păpușile, împreună cu celelalte
jucării și o șuviță din părul lor, lui Artemis
(patroana fiecărei fază de tranziție din viața
omului) și Afroditei, zeița iubirii și a
fertilității.
Din Teba, începutul secolului al VII-lea î.Hr.
Figurină feminină cu picioare mobile, făcută
manual. Corpul în formă de clopot, gâtul înalt
care se termină cu un cap în formă de pasăre.
De urechile mari și găurite ar fi atârnat cercei.
Mâinile, într-un gest de evocare sau de disperare,
sunt redate ca două apendice aplatizate cu șapte
degete.
Picioarele mari se termină cu cinci, respectiv șase
degete. În partea de sus a capului se află o gaură
simbolizând gura. Vopseaua roșie a fost folosită
pentru a decora haina și pantofii. Această figurină
a fost sursa de inspirație pentru mascotele
Jocurilor Olimpice de la Atena din 2004, Phoebus
și Athena.

Traducere și sinteză: Adina Velcea, Grecia
sursa: https://www.citypatras.gr/epikairotita/ellada/7-paichnidia-poy-epaizan-ta-paidia-stinarchaia-ellada/
https://www.kykloiseminars.com/plaggones-koutsounes/
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Arhitectura
o artă care îmbrățișează știința
Arhitectura constă în esență în ridicarea
clădirilor într-un cadru cultural și tehnic
dat. Arhitectura (arta), arta de a construi, de la
grecescul arkhê (începutul, porunca sau
principiul) și tektôn (constructor). Auzim astăzi
cuvântul „artă” ca fiind acel act de creație, opera artistului, exercitarea unei meserii, și mai precis,
priceperea și cunoștințele dobândite pentru exercitarea acesteia. Un arhitect păstrează această
dualitate în practica sa. În cele zece cărți de arhitectură ale lui Vitruvius, arhitectura se referă la
construirea de tot felul de clădiri civile sau religioase, poduri, apeducte, porturi, precum și orașe.
Este dificil să definești arhitectura sau să o izolezi în cadrul limitat al unei științe precise. Și chiar
dacă sunt mulţi care o consideră „prima dintre arte”, ea își trage paradigmele din limitele celorlalte
arte, științe, profesii sau tehnici. Deja, Vitruvius (1847), în 90 î.Hr. JC, o precizează în acești
termeni: Arhitectura este o știință care îmbrățișează o mare varietate de studii și
cunoștințe; cunoaşte şi judecă toate producţiile celorlalte arte. Este rodul practicii și teoriei.
Practica și teoria rămân un tot inseparabil care face din arhitectură o artă anume, dar și o știință
multivalentă. Ea configurează pur și simplu mediul omului, constituie „decorul” în care acesta
evoluează și în care devine actor, deopotrivă copleșitor și magic. Arhitectura impresionează, este
un symbol al prezenţei omului. A fost întotdeauna la jumătatea drumului între funcția pură și
comunicarea unei imagini țintite și studiate, a oscilat mereu între un conținut practice şi unul
simbolic symbolic. Putem considera arhitectura o artă pură, dincolo de facultatea de a impresiona
printr-o prezență maiestuoasă, prin această capacitate de a trezi în noi sentimente adesea
inexplicabile, de a ne fascina, de a ne uimi, de a ne mișca.
Istoria arhitecturii este mai presus de toate descoperirea unui patrimoniu arhitectural și
descoperirea mijloacelor tehnice care au făcut posibilă construirea acestor clădiri.
Este greu să vorbim despre arhitectură fără a ține cont de progresul științific, de cultură, de politică
și desigur de economie. arhitectura poate fi privită ca un fapt social total așa cum a definit-o unul
dintre inventatorii antropologiei, și anume Marcel Mauss.
Arhitectura este arta de a proiecta și construi clădiri. Adesea se judecă pe baza a 3 criterii, printre
care: soliditatea, utilitatea si frumusetea ei. Este un concept care există încă din epoca metalelor.
Preistoria arhitecturii
Nevoia de adăpost s-a născut odată cu apariția Omului. Într-adevăr, primii locuitori ai planetei au
trăit în peșteri și în peșteri până când au fost descoperite metalele. Apoi, au început să ridice pietre
peste tot și să adauge acoperișuri de crengi închise cu piei pentru a construi primele case. Simultan,
arhitectura apare ȋn Mesopotamia şi Egipt. În Mesopotamia, numeroase ruine și lucrări din
cărămizi de noroi punctează văile Eufratului și Tigrului. Apoi, nu trebuie să uităm proiectarea
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orașelor după un plan prestabilit, construcția palatului și forma ziguratului. În Egipt, arhitectura sa remarcat prin utilizarea pietrelor și se referă în principal la morminte și temple.
Antichitatea și Evul Mediu al arhitecturii
În antichitate, arhitectura greacă și romană s-a remarcat mai presus de toate. Primul este rezervat
templelor și sanctuarelor, apoi clădirilor publice, iar al doilea este o bună ilustrare a măreției noii
capitale a lumii.
În Evul Mediu, arhitectura europeană, în special arhitectura romanică și arhitectura gotică, s-a
îndreptat către monumentele religioase și s-a concretizat odată cu construirea primelor biserici.
Stiluri în arhitectură: renaștere, baroc și clasicism
În timpul Renașterii, compoziția clădirilor a fost deosebit de ordonată și s-a învârtit în jurul unui
singur sistem și a unor principii geometrice simple. Apoi a apărut arhitectura barocă care se
prezintă cu forme și linii oblice, curbe și contracurbe și, de asemenea, multe ornamente. După
aceea se naște clasicismul care urmărește aceeași căutare a grandiosului. Arhitectura și epoca
contemporană
Spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, arhitectura a abandonat clasicismul și s-a îndreptat către
neoclasicism și eclectism. Apoi, de la sfârșitul secolului al XIX-lea, ea a luat în considerare noile
materiale care sunt produse industrial și a creat noi forme și noi structuri cu un nou limbaj
decorativ. Modernismul nu a apărut decât în prima jumătate a secolului al XX-lea.
Art deco va stabili definitiv nevoia de modernitate cu habitate, clădiri adaptate condițiilor moderne
de locuit și cerințelor de locuit.
Modernismul a predominat în general cu imperative de confort , de economisire a energiei dar și
de depășire a posibilului prin mărime, înălțimea turnurilor de exemplu. Puterea arhitecturii va fi și
capacitatea ei de a se încadra în orașele istorice, de a oferi continuitate fără a contrasta violent cu
ceea ce există deja pentru a respecta populațiile. De asemenea, modernismului îi datorăm o
reinterpretare a luxului în ceea ce privește habitatul și locurile de locuit.
Așa se face că arhitectura reunește într-o formulă frumoasă și compactă toată înțelepciunea
omenirii dobândită în contact cu procesul creativ.
Peter Zumthor, care este unul dintre marii arhitecți ai timpului nostru, unul dintre cei mai mari
gânditori profunzi ai fenomenului arhitectural, vorbeşte despre exigențe poetice ȋn arhitectură. În
prelegerea sa despre actul creației, el consideră arhitectura o experiență umană care a apărut
înainte de a cunoaşte cuvântul însuşi şi care relevă un mod de gândire foarte specific, profund.
Frumusețea există. Se manifestă destul de rar, este adevărat, și destul de des în locuri neașteptate.
Putem să desenăm, să creăm frumusețe? Care sunt regulile care pot asigura frumusețea a ceea ce
producem? Există, spune Peter Zumthor într-o expresie de profundă frumusețe, o „magie a
realului” sau o „magie a faptelor” care intră în joc în astfel de fenomene. Arhitectura produce lirism
şi exaltare dar ȋn acelaşi timp gândeşte.
Noura Maria Fayad, Damasc, Siria
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ARHITECTURA TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ
Arhitectura rustică tradiţională, stilul românesc s-a dezvoltat de-a lungul secolelor şi reprezintă un
interes deosebit pentru cunoasterea dezvoltarii culturii şi istoriei din ţara noastră. Arhitectura
populară romineasca a avut la baza lemnul.

Ȋn România arhitectura diferă ȋn funcţie de zonă : zona de câmpie, zona de deal
şi zona de munte Casa de câmpie este rareori ȋnaltă având un singur nivel şi totdeauna are o prispă
ȋn faţă. O categorie specială, este cea a caselor ȋngropate pe jumătate ȋn pământ „bordeie”;
Această casă reprezintă cel mai vechi tip de construcție rezidențială cunoscută omenirii. Aflat în
câmpiile joase (în special în regiunea Dobrogei), este o moștenire veche de 6000 de ani a culturii
Cucuteni. Canoea de tip „Bordei” se găsește doar în România, Moldova și Ucraina.
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Casa rurală românească cu un singur etaj
Construită ȋn special ȋn zona de munte, aceasta casă se găseste şi la câmpie. Parterul este folosit ca
pivniță și depozit. Pridvorul este un element care este mereu prezent în toate casele rurale
românești. Este adesea decorat cu flori sau acoperit cu frunze de viță de vie. Casele sunt
înconjurate de grădini cu flori, fructe, legume de casă, vii etc. Ușa tradițională este decorată cu
multe modele geometrice, flori și plante.
Ȋn zona de deal a României s-a dezvoltat un tip de casa ȋnaltă datorită ocupaţiei de bază,
pomicultura şi viticultura, locuitorii aveau nevoie de ȋncăperi potrivite pentru păstrarea recoltei.
S-a impus o arhitectură a lemnului de o ȋnaltă valoare artistică. Principalul material de construcţie
este lemnul de stejar şi de fag, casele sunt construite din bârne care se cercuiesc, adică se bat ȋn
cuie nuiele subţiri crăpate ȋn două care au rostul să constituie un suport pentru tencuiala de var
groasă ce acoperă pereţii. Acoperişul este cel de şindrilă.
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Apar casele ȋnalte care au la parter amenajate pivnite sau adăposturi pentru animale mici. Accesul
spre etaj se face, ȋntr-un foişor restrâns, printr-o scară care se poate arăta ȋnzidită sau desfăşurată
liber ȋn exterior, alcatuită din lespezi mari de piatră. Elementele de artă sunt concentrate la lemnăria
prispei parţiale. Stâlpii susţinători sunt ciopliţi cu motive geometrice.
Ȋn România, ȋn regiunea Maramureşului, un loc binecuvântat, cu oameni harnici și gospodari, se
află vestitele construcții din lemn cunoscute în țară și peste hotare. Aceste case fac parte din
moștenirea lăsată de strămoși, mărturie clară a comuniunii cu natura și a frumuseții acestor plaiuri.
Astfel, Maramureşul este una dintre cele mai frumoase şi originare regiuni cu arhitectură populară
din Europa. Originalitatea arhitecturii ţărăneşti şi măiestria de a construi în lemn, sau în pământ au
fost dezvoltate şi amplificate de-a lungul anilor de către meşterii acestor meleaguri. Fie că vorbim
de ceramică, biserici de lemn sau pictură naivă, motivele decorative întâlnite pe stâlpii caselor, sau
la ferestrele acestora, se regăsesc în toată arta din Ţara Maramureşului. Aceste motive au fost şi
au rămas peste secole adevărate simboluri ale lumii tradiţionale româneşti.
Porţile acestor case au multiple încrustații și basoreliefuri, de obicei de forma unui arc de
tip romanic sau de formă ogivală modificată, care
este plasată la intrarea unei gospodării
din Maramureșul tradițional.
Istoric vorbind, Maramureșul a fost, la un moment
dat, o enclavă imperială unică, populată cu țărani
de viță nobilă. Porțile cu stâlpi sculptați și șindrilă
sunt relicva unei organizări sociale care a
funcționat până în secolul al XX-lea.
În 1977, Francisc Nistor scria următoarele:
„Atașamentul localnicilor față de aceste valoroase
construcții, cu atât de profunde rădăcini în tradițiile
de cultură și artă, cât și în istoria social-politică a
Maramureșului este ilustrat de faptul că până azi sa păstrat obiceiul de a categorisi gospodării după
porți. Până și azi, când întrebi de vreun sătean deal lor, oamenii bătrâni îți indică «poarta» de la casa
unde locuiește acela, formularea semnificând
cinstirea pe care i-o acordă”.
Construcția, incizarea motivelor și actul de trecere
pe sub pragul porții suportau fiecare un ritual
aparte, pe baza unor credințe profunde cu conotații
mitice).Astfel, tăierea stejarului trebuia să coincidă cu o perioadă de nopți cu lună plină – pentru a
îndepărta din jurul gospodăriei orice nenorociri și toate „ceasurile rele”.
Apoi, transportul lemnului din pădure trebuia să se facă într-una din zilele lucrătoare „de dulce”
(marți, joi sau sâmbătă), în virtutea credinței că astfel lemnul va fi aducător de noroc. Sub stâlpul
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care leagă pragul se puneau „bani, agheasmă
și tămâie, ca să nu se apropie ciuma.” Iar pentru
apărarea averii și a casei, pe stâlpi se incizau
figuri antropomorfe, protectoare.
Motivele sculptate aveau substraturi magice, însă
decodificarea celor mai frecvente elemente
utilizate de meșterii populari ne permit incursiuni
într-un univers mitologic, antecreștin: funia,
nodurile, rozetele solare: cerc simplu, cercuri
concentrice, soare cu chip omenesc, toate având
la origine un ancestral cult solar –, apoi pomul
vieții („simbolul vieții fără de moarte și al
rodniciei nesfârșite”), motivul șarpelui (păzitorul
gospodăriei), chipul omenesc, păsările, dintele de
lup, bradul ș.a.m.d.
Pentru țăranul maramureșean, trecerea pe sub
hăizașul (acoperișul) porții devenea aproape un
act ceremonial, purificându-se mental de relele
lumii profane pentru a intra curat în universul
casnic al gospodăriei și familiei. În toate culturile
tradiționale, trecerea pe sub o poartă, mai mult
sau mai puțin grandioasă, simbolizează o
transformare (de suprafață ori structurală, fizică sau virtuală). Poarta tradiţională este altarul sacru
al Maramureșului un adevărat arc de triumf în variantă maramureșeană.
Regiunile unde există case tradiţionale sunt locuri în care timpul parcă este oprit în loc. Aspectul
unei case tradiţionale românești decurge foarte mult dintr-o viziune asupra vieții, care combină
credință şi tradiție, ne ajută să înțelegem şi să apreciem, să respectăm mult mai bine trecutul.
Patrimoniul nostru arhitectural este unul dintre elementele structurale ale neamului cu un potențial
energetic enorm pentru dezvoltarea spirituală și conștientizarea națională în multitudinea
națiunilor existente în lume, precum și o ancoră în valul de schimbări generat de procesul de
globalizare. Prin patrimoniul arhitectural, prin cetăți și biserici, clădiri rezidențiale, conace și case
tradiţionale, generațiile anterioare ne-au transmis dragostea și mândria pentru patrie, pentru
realizările strămoșilor și pentru oameni.
Aura Manole, România
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Arhitectura - caravanserai Iordania
Asemenea celorlalte țări din Orientul Apropiat și Mijlociu, Iordania are în interiorul ei
caravanserai, relee esențiale atunci când traversează zonele deșertice. Le poți descoperi călcând pe
urmele caravanelor de negustori și pelerini de altădată. Foarte des în regat, aceste clădiri iau
numele de qasr sau castel. Pentru a le aprecia frumusețea și a le înțelege mai bine utilitatea, vă
sugerăm să mergeți de la un loc la altul călătorind pe Autostrada deșertului, drumul castelelor din
deșert, între Amman și Azrak. Călătoria dumneavoastră vă va duce la Qasr Kharana...
Prezența austeră a exteriorului său este completată de duritatea organizării sale interne. Două
camere boltite care au funcționat ca grajduri și zone de depozitare încadrează holul de intrare al
Qasr de ambele părți.
Coridorul se încheie într-o curte centrală, mărginită de trei apartamente de camere la parter și cinci
la etajul superior.
Camerele de la etajul doi conțin aproape toate și cu siguranță cel mai pronunțat detaliu decorativ
din clădire, cu muluri din stuc, rotunde din ipsos sculptat și arcade atât închise, cât și deschise.
Se crede că a fost construit cu ceva timp înainte de începutul secolului al VIII-lea d.Hr., pe baza
unui graffito într-una dintre camerele sale superioare, în ciuda influențelor sasanide vizibile. Este
posibil să fi existat o casă grecească sau bizantină pe amplasament. Este unul dintre cele mai vechi
exemple de arhitectură islamică din regiune. Scopul său este greu de stabilit cu orice grad de
certitudine. În timp ce studiile au sugerat că Qasr Kharana ar fi putut servi unei varietăți de agende
defensive, agricole și/sau comerciale similare cu alte palate omeyade din Siria Mare, noi cercetări
sugerează că ar putea fi un produs al conducerii sufianide, unde se susține că conducerea politică
tribală a prevalat. O astfel de ipoteză sugerează că Qasr Kharana datează din perioada timpurie a
Omayyadei (dovezile inscripționare confirmă o dată anterioară anului 710 d.Hr.) și a funcționat
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strict pentru a oferi un fundal privat și protejat pentru întâlnirile politice dintre comunitățile tribale
și reprezentanții guvernului din Damasc. Locația îndepărtată, dar foarte vizibilă, împreună cu
aspectul și organizarea clădirii, vorbesc despre o astfel de utilizare, deoarece Qasr Kharana conține
grupuri de încăperi a căror diferențiere este vag vizibilă, zone desemnate pentru grajduri și depozite
și o sală de ședințe.
Arhitectura Iordaniei a suferit o dezvoltare extinsă, mai ales în ultimii ani ai secolului al XXlea. Iordania este o țară semi-aridă situată în Orientul Mijlociu . Locația sa are o mare importanță
pentru creștini , musulmani și evrei , deoarece este considerată parte a Țării Sfânte .
Arhitectura tradițională din Iordania poate fi atribuită multor factori, care au jucat un rol central în
modelarea culturii iordaniene . Acești factori includ diferitele grupuri de oameni care au trăit în
țară, clima deșertică în cea mai mare parte aridă și terenul , care este dominat de Valea
Iordanului , Marea Moartă și Ținuturile Iordaniene . Datorită urbanizării în creștere și a unei
abordări deschise a tendințelor arhitecturale globale, arhitectura iordaniană a început să
neutralizeze formele tradiționale de arhitectură care dominau regiunea.
Dovezile locuirii în Iordania datează din perioada paleolitică . Diversitatea stilului arhitecturii
iordaniene, cum ar fi templele, castelele și moscheile, poate fi atribuită culturilor de anvergură care
au locuit în țară. Ele includ cele trei regate; Edom, Moab și Amon, precum și Imperiul
Roman, Regatul Nabatei și Imperiul Otoman.

Arhitectura Petrei
Arhitectura de la Petra este cea mai recunoscută din Iordania datorită popularității sale în rândul
turiștilor. Petra era un oraș care se afla în centrul comerțului dintre Orientul Mijlociu și Imperiul
Roman. A fost un oraș al ingeniozității și al bogăției. Așezările inițiale din Petra au fost construite
din pietre brute și lut. Desenele erau simple și probabil erau folosite de călători pentru a depozita
articole. Odată ce populația Petrei a început să crească, infrastructura, cum ar fi mormintele și
monumentele, au încorporat desenele partenerilor lor comerciali. Stilul lor arhitectural
era nabatean, încorporând influențe din civilizațiile asiriene, egiptene, grecești și
romane. Fațadele tăiate în stâncă sunt cele mai emblematice repere ale Petrei.
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Muncitorii au folosit patru unelte principale de prelucrare a pietrei în timpul construcției
monumentelor. Un târnăcop, adaltă ascuțită pentru netezirea tăieturilor brute, daltă dințată pentru
crearea de linii paralele și daltă plată pentru netezirea și îmbrăcarea pietrei tăiate. Tencuiala a fost
adesea folosită atunci când s-au făcut greșeli pe suprafața stâncii pentru a lipi bucăți noi de rocă.
Trezoreria sau Al-Khazneh
Trezoreria sau Al-Khazneh este un monument
sculptat în stânca de gresie a Petrei. A fost sculptat
în timpul domniei regelui nabatean Aretas al IVlea Philopatris la începutul secolului I.d.Hr. Are
80 de picioare lățime și 127 de picioare înălțime.
Folosind doar dălţi şi ciocane de fier, a fost
construit de sus ȋn jos. La nivelul superior, peretele
de stâncă este împodobit cu Amazoane și Victorii,
în centru o figură feminină stă pe tholos (clădire
circulară). Coloanele corintice ornamentate susțin
diferitele structuri. Intrarea este străjuită de statui
ale gemenilor Castor şi Pollux , figuri din
mitologia grecă şi romană. Aceste sculpturi leagă
decorul de teme elenistice. De-a lungul timpului, aceste detalii complicate s-au erodat. Intrarea
duce la trei dormitoare separate. Interiorul este relativ simplu, fără nici un model ornamentat.

Mănăstirea
Un exemplu al unuia dintre mormintele
situate în Petra este Mănăstirea sau Ad
Deir . Se crede că acest mormânt a fost
finalizat la mijlocul secolului I ca o dedicație
regelui Obodas al III-lea .Clădirea are 50 m
înălțime și 45 m înălțime. Acestea sunt frize
dorice simple compuse din metope circulare
și triglife alternative.
Coloanele care stau în afara monumentului
sunt toate în stil nabatean. Exteriorul clădirii
conține câteva nișe enorme care adăposteau
cândva statui, dar nu mai. Acest mormânt este un exemplu al evoluției formelor arhitecturale
nabateene. Deoarece îi lipsesc sculpturile și detaliile complicate ale altor monumente, cum ar fi
Trezoreria și este un exemplu al modului în care evoluția formelor nabateene s-a transformat de la
elaborat la simplu.
Rămășițele civilizației nabateene din Petra sunt un exemplu excelent al întâlnirii tradițiilor antice
orientale cu arhitectura elenistică.
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Arhitectura vernaculară în Iordania
Arhitectura vernaculară este un stil arhitectural care se caracterizează prin abordarea nevoilor,
materialelor de construcție disponibile și tradițiilor unice pentru localitatea sa
particulară. Arhitectura vernaculară din Iordania a fost folosită de culturile semi și complet
nomade ca răspuns la caracteristicile de mediu, climatice și economice ale peisajului iordanian.
Casa deșertului
Casa tradițională a oamenilor care trăiau în
deșertul cunoscut sub numele de poporul
beduin era un cort. Corturile variază ca mărime și
în funcție de mărimea familiei, acestea au fost
împărțite în mai multe încăperi. Poporul beduin
creștea în principal vite și se concentra pe
activitățile agricole. Încăperile cortului, deși
puteau avea o varietate de utilizări, cum ar fi
adăpostirea animalelor, nu aveau o utilizare
fixă. Au fost realizate din materiale usor
accesibile, exteriorul a fost din tesatura din fibra
animala sustinuta de stalpi de lemn.
Scopul cortului a fost acela de a proteja locuitorii de condițiile meteorologice dure precum ploile
torenţiale și temperaturile extrem de calde. Când nu mai era necesar să se protejeze interiorul de
furtunile de nisip, una dintre laturile mai lungi ale cortului putea fi deschisă pentru a oferi o metodă
naturală de ventilație.
Satele din Ținutul Transiordania
Înainte ca Iordania să fie înființată ca stat independent în 1946, populația sa era formată în principal
din semi-nomazi care s-au stabilit în sate. La începutul secolului al XIX-lea, Imperiul Otoman a
promovat agricultura pentru a compensa deficitul de producție agricolă din Balcani . Când au
inițiat Codul Funciar Otoman, aceasta a dus la o stratificare treptată în cadrul comunității satului
în două grupuri, proprietari de pământ (Mellakin) și lucrători (Fellahin).
Familiile Mellakin locuiau mai ales pe înălțimi în case în stil curte. Aveau sisteme de acoperiș
boltit și detalii elaborate. Familiile Fellahin locuiau în mici locuințe împrăștiate în părțile de jos
ale satului. Aceste case erau de obicei o singură cameră de aproximativ 400 cm x 600
cm. Șemineul era o mică gaură în tavan.
Pereții au fost formați din trei straturi, straturile exterioare constând din linii de pietre uscate și
stratul de umplutură format din pământ compactat amestecat cu pietre mai mici. Interiorul era
împărțit de un zid arcuit, adesea construit din piatră uscată. Grosimea poate varia de la 50 la 100
cm. Zona folosită ca spațiu de locuit ziua a fost transformată în dormitor noaptea. Localnicii au
folosit o piatră de rostogolire pentru a compacta pământul pentru a ridica podeaua camerei. Casele
Fellahin conțineau o singură ușă, care era plasată paralel cu peretele arcuit.
80

ORIENT ROMANESC

Casa din Valea Iordanului
Casele tradiționale din Valea Iordanului sunt
de obicei modulare, cu acoperiș plat și cu un
singur etaj. Sunt construite cu cărămizi
turnate cu noroi uscate la soare
numite chirpici . Acest material este potrivit
deoarece menține o temperatură confortabilă
în casă atunci când temperaturile pot ajunge
la 50°C. Pereții au în general 50 cm
grosime. Este foarte rar ca o casă din Valea
Iordanului să fie formată dintr-o cameră, dar
este împărțită în 2 până la 5 module dispuse unul lângă altul. Secțiunea principală are adesea
ferestre mici și un singur punct de intrare. Ușile interioare mici permit locuitorului să treacă în
fiecare cameră.
Quseir Amra
Quseir Amra a fost construit în secolul al VIIIlea. Este un castel din deșert care face parte dintr-un
complex mai mare de castele, cu toate acestea, o
mare parte din ceea ce rămâne din celelalte castele
este în ruine. Frescele și picturile murale de pe
tavanul castelului care înfățișează viața primilor
coloniști din zonă sunt cele care îi conferă o
asemenea semnificație culturală. Castelul a servit
drept bază militară după distrugerea sa. Motivul său
pentru a deveni un sit al Patrimoniului Mondial a fost
demonstrația civilizației omayyade .
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Um er-Rasas (Kastrom Mefa'a)
Um er-Rasas a fost construit în secolul al V-lea
și a fost folosit de armata romană ca bază
datorită accesibilității sale ca rută comercială
în deșertul iordanian. Este considerat
semnificativ din punct de vedere cultural
datorită legăturilor sale biblice, fiind menționat
în Cartea lui Ieremia . Arhitectura sa prezintă
fațete ale comunităților creștine și islamice
care au ocupat regiunea după romani, precum
și ruine conservate din perioada bizantină, cum
ar fi biserici și podele de mozaic .
Zona protejată Wadi Rum
Wadi Rum este situat lângă Petra, în
extremul sud al Iordaniei. Formațiuni
masive de stâncă și dune de nisip roșu
domină peisajul. A fost casa multor
culturi timp de 12.000 de ani. Acest
lucru este evident prin sculpturi în
stâncă
și
marcaje,
cum
ar
fi petroglifele antice și inscripțiile găsite
pe
temple
și
formațiuni
de
stâncă. Multe triburi de beduini locuiau în Wadi Rum. Dintre toate siturile Iordaniei incluse în
Patrimoniul Mondial UNESCO, acesta este singurul clasificat ca fiind mixt.
Bethany Beyond Jordan
(Al-Maghtas)
Bethany Beyond Jordan este situată de-a
lungul malului de est al râului Iordan . Se
crede că acesta este locul inițial în care Ioan
Botezătorul L-a botezat pe Isus . Cele două
zone ale sitului care îi conferă o asemenea
importanță arheologică sunt rămășițele
bisericilor și bazinelor de botez și rămășițele
lui Jabal Mar-Elias, care a fost o mănăstire
cunoscută și sub numele de Dealul lui Ilie.

Walid Jaber, Amman, Iordania
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MAROC - Arhitectura tradițională
o adevărată călătorie în timp
Ȋn Maroc, arhitecții și designerii combină moștenirea
tradițională și abordările contemporane, iar meșterii
arhitecturii tradiționale perpetuează tradițiile care se întorc,
în cea mai mare parte, în Spania maură. Arta arhitecturală
tradițională a reușit să-și păstreze identitatea.
Diferitele forme artistice ale artei arabo-musulmane își
găsesc deplina dezvoltare în arhitectura tradițională
marocană. Arhitectura permite artiștilor și meșterilor să
creeze capodopere magnifice. Lumea rurală are o expresie
artistică proprie, sublimă, particulară, cum ar fi casele
albastre din Chaouen. Zelligele, ipsosului și lemnului
conferă reședinței orașului un aspect de bogăție exuberantă.
Arhitectura marocană
Marocul se află în Africa de Nord, la granița cu Marea
Mediterană și Atlanticul. Geografia variată a țării și istoria
îndelungată a țării, marcate de valuri succesive de coloniști
și de invadări militare, se reflectă în arhitectura Marocului.
Arhitectura marocană datează din anul 110 î.Hr. cu clădiri
masive din pământ bătut (cărămidă de noroi). Ea a fost
influențată de islamizare sub dinastia Idrisid, de mauri
exilați din Spania și, de asemenea, de Franța care a ocupat
Marocul în 1912.
Primul stat independent al Marocului numit Regatul Berber
al Mauritaniei a fost condus de clanul berber. A fost
documentat pentru prima dată în anul 110 î.Hr. Ţara a trecut
prin mai multe asedii, cu toate acestea, ritualul și credințele
berbere au rămas și au devenit moștenirea culturală a țării,
inclusiv arhitectura sa antică. Berberii sunt cunoscuți pentru
utilizarea cărămizii de pământ sau noroi. Majoritatea
clădirilor masive din chirpici aveau funcții de apărare ca
puncte comerciale principale și porturi sau ziduri de pază
împotriva piraților și rivalilor. Această metodă străveche de
construcție
predomină
în
toate
dimensiunile
clădirilor. Deoarece pământul batut este un material
permeabil la apă, fundația trebuie reconstruită în mod
regulat. Cu toate acestea, repetiția în utilizarea formelor,
materialelor și modelelor a dus la arhitectura distinctivă a
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Marocului. Mai mult, arhitectura tradițională marocană a
beneficiat și de influențele țărilor vecine și a intrușilor.
Arhitectura a fost influențată de almoravizi și almohazi
între 1056 și 1269 d.Hr. Arhitectura andaluza, cu influenta
orientala. Sufiții și sufii care erau alături de almoravizii și
almohazii din Maroc și-au avut părerile despre
extravaganța și luxul în construcție, ceea ce a dus la
moderație în construcție, după ce a ajuns la multă
extravaganță și lux în decorațiuni, astfel, noua artă a
căpătat o frumusețe distinctă, în ciuda simplității celei mai
importante caracteristici a acestei arhitecturi: rândurile de
suporturi care poartă acoperișul vertical, ca în moscheea
Uqba ibn Nafi din Kairouan și în Marea Moschee din
Cordoba.
Existența metaforei între poarta principală a tribului
și mihrab, cu consolele de acoperiș ale restului
arcadelor și decorate și diversitatea și tavanul este
mai înaltă decât restul tavanelor tribale.
Prezența cupolei deasupra mihrabului, care constă
din arcade intercalate cu fresce decorative sau
grinzi de lemn din interior, sub formă de piramidă,
care acoperă suprafața exterioară a țiglei. Arcurile
sunt fiere de calcat rotunjite, conice sau punctate,
adesea cu multi lobi, in fiecare anotimp
Utilizarea mozaicurilor ceramice în decorare sub
formă de picturi în fațadele clădirilor sau
minaretelor, în timp ce decorarea a continuat cu
inscripția pe tencuială (gravată Hudeidah), și a
ajuns la cele mai înalte fresce din arhitectura
almoravidă.
Temele decorative aveau la bază forme geometrice,
filogenie și panglici biblice, care au fost adoptate cu
mare suspiciune pe linia cufică. A treia linie a fost
folosită și folosită pentru prima dată în moscheea
din Tlemcen, pe lângă liniile marocane și andaluze.
Influenţe: Islam - Marocul nu a fost inițial o țară islamică; Conversia triburilor berbere din Maroc
la islam de către Idris I al Marocului a influențat foarte mult stilul arhitectural general al
țării. Eleganța elementelor islamice se îmbină și se potrivește cu clădirile și design-urile interioare,
cum ar fi utilizarea de faianță, fântâni, modele geometrice și desene florale.
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Ţigla – Ţigla Zellige, numită adesea greșit „mozaic”,
este folosită pentru decorarea suprafețelor clădirilor
și a obiectelor, în principal pereții interiori, podelele
și fântânile. Utilizarea modernă a zellige a extins
utilizarea la mobilier și alte interioare.
Fântâni – Înainte de convertire, apa era deja o parte
importantă a culturii marocane; cu toate acestea,
Islamul a făcut ca apa să fie mult mai importantă din
punct de vedere funcțional datorită abluției rituale
înainte de rugăciune. Astfel, fântânile, reprezentând
și raiul, puteau fi găsite peste tot pentru a servi
tuturor.
Moschei - După introducerea islamului, moscheile au
fost construite în Maroc cu caracteristicile lor
arhitecturale distincte.
Design geometric și modele florale, arabescuri – Pe
baza credințelor islamice, cel mai bine este să evitați
utilizarea imaginilor umane sau animale, ceea ce are
ca rezultat răspândirea modelelor florale (arabesc) și
a modelelor geometrice. Modelele decorului
arhitectural marocan sunt sculptate în principal în
piatră, ipsos și lemn. maur (Spania 711-1492)
Spania modernă a fost un domeniu maur de la
începutul secolului al VIII-lea până la sfârșitul
secolului al XV-lea și a fost cunoscută sub numele de
Al-Andalus din 711 d.Hr. până în 1492 d.Hr. În
secolul al XI-lea, dinastia berberă a Califatului
Almohad, conducând Marocul și partea de sud a
Spaniei moderne, cele mai faimoase dintre clădirile
rămase sunt Moscheea Koutoubia din Marrakech,
Giralda din Sevilla, Spania și Turnul Hassan, din
Rabat. , Maroc. Dinastia almoravide a condus
Marocul și jumătatea de sud a Spaniei până în secolul
al XII-lea. Dinastia Merinid, din secolul al XIII-lea
până în secolul al XV-lea, a condus atât Marocul, cât
și sudul Spaniei până la Reconquista cu căderea
Granada în 1492, punând astfel capăt erei maure din
Iberia. Prin urmare, arhitectura maură a evoluat întro formă distinctă. Elementele sunt după cum urmează
Arcurile - Arcurile sunt o caracteristică comună în
Maroc, care poate fi împărțită în două tipuri. Primul
arc este potcoava care este în formă de trefoil.
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Al doilea este ca un cerc rotunjit al cheii. Acestea sunt arcurile
maure. Acoperișul suprapus a devenit popular după influența
Spaniei; plăcile sunt în cea mai mare parte smălțuite manual.
Grădinile Andaluze – aici peisajul grădinii din Alhambra din
Granada este cea mai mare sursă de inspirație pentru grădinile
publice și private marocane. Franța a ocupat Marocul în 1912.
La începutul anilor 1900, protectorul francez a declarat
standarde de construcție.
Arhitectura marocană modernă - Moscheea
lui Hassan II din Casablanca este cea mai
modernă arhitectură islamică, pe lângă
dimensiunea ei, care depășește dimensiunea
oricărei moschei similare, deoarece această
moschee a fost construită pe o tubă care se
extindea sub ea special pentru a provoca marea,
care domină orașul Casablanca, a devenit
posesorul celui mai bun stabiliment islamic.
Această moschee are cele mai ȋnalte minarete
din lume.
Arta marocană este încă răspândită și populară în Maroc datorită meșterilor pricepuți care practică
decorarea cu porțelan, în modele geometrice și inscripții și cu decorațiuni din stuc, lemn și
marmură. Această clădire salută creațiile lor tradiționale cu adăugiri contemporane, în special în
formule și tehnici. Această clădire nu este o traducere literală a arhitecturii antice, dar a păstrat în
mare măsură tradițiile arhitecturii și artei marocane. A fost o expresie a renașterii artelor și a
sfidării lor față de modelele arhitecturale vest-europene care s-au răspândit în Casablanca datorită
caracterului său comercial și turistic. Ȋn plus s-au folosit noile tehnologii, în special utilizarea
laserului pentru a indica Mecca și stabilirea de fundații anti-cutremur și valuri, precum și eroziunea
apei și a acoperișului.
Tipuri de case
Riad - cunoscut și sub numele de Dar,
este casa tradițională marocană, care are
în mod normal două sau mai multe etaje
în jurul unei curți în stil andaluz care
conținea o fântână. Riadurile erau casele
impunătoare ale celor mai bogați
cetățeni. Ele au fost centrate pe interior,
ceea ce a permis intimitatea și protecția
familiei de vremea din Maroc. Acest
accent interior s-a exprimat cu o grădină
interioară sau o curte centrală, precum și
cu lipsa ferestrelor mari pe pereții
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exteriori din lut sau cărămidă de noroi. Acest principiu
de design a găsit sprijin în noțiunile islamice de
intimitate și hijab pentru femei. Intrarea în aceste case
încurajează reflecția, deoarece toate camerele se deschid
spre atriumul central. În grădina centrală a riadurilor
tradiționale, sunt adesea patru portocali sau lămâi și
adesea o fântână. Pereții riadurilor sunt împodobiți cu
tencuială tadelakt și plăci de zellige, de obicei cu
caligrafie arabă a citatelor din Coran. Stilul acestor riade
s-a schimbat de-a lungul anilor, dar forma de bază este
încă folosită în design și astăzi.
Villa - sunt locuințe mai mari de sine stătătoare în zona
urbanizată care nu trebuie să urmeze stilul arhitectural
tradițional.
Ȋn cadrul caracteristicilor arhitecturale, avem arcurile,
cel mai frecvent arcul de potcoavă folosit la uși, intrări,
ferestre sau nișe. Ușile interioare ale vilelor sunt de
obicei supradimensionate și decorative. În schimb, ușile
foarte mici sunt folosite în dars. Ușile sunt adesea
împodobite cu metal delicat, sculptură sau culoare. Spre
deosebire de uși, ferestrele din arhitectura marocană sunt
adesea banale. Sunt, în general, geamuri arcuite, cu mai
puțină ornamentație decât ușile.
Mashrabiya este o lucrare islamică cu dibluri, realizată
prin sculptarea unor pereți mari din lemn în modele
geometrice elaborate. Scopul său este de a ascunde
femeile de privirile indiscrete ale vizitatorului conform
tradiției islamice.
Fântâna este un element vizibil în fiecare casă, adesea
realizată din marmură sau ciment. Este construit în inima
curții, a sufrageriei sau a camerei de oaspeți.
Lucrările din lemn pot fi găsite în zonele urbanizate și mai tradiționale ale Marocului. Lemnăria
servește ca finisaj principal. Această tâmplărie complicată poate fi găsită pe diferite suprafețe ale
clădirilor. Lemnul în sine nu trebuie să fie finisat sau vopsit după procesul lung și delicat de
sculptură.
Tencuiala folosită pentru sculptură se numește „gab” sau „jybs” în marocană, gipsul fiind extras
pe scară largă din carierele din Safi, Asni, Meknes și Ouazzane. Se folosesc acoperiri Tadelakt,
qadad și non-impermeabile. Ele pot fi lustruite fără probleme sau sculptate elaborat în yeseria.
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Cupru, bronz, fier și alama sunt materiale obișnuite utilizate
pentru știfturi, clanțe, tocurile ferestrelor și tocurile ușilor,
precum și pentru pereți despărțitori.
Ceramica este un element foarte important. O mare varietate
de ceramică este produsă în Maroc. Ceramica pictată și
smălțuită este folosită pentru lucrările de arhitectură și pentru
veselă. Unele sunt utilizate în mod obișnuit ca țigle de
acoperiș și țigle zellij decorative. Procesul de placare, aranjare
și tăiere necesită expertiză pentru a livra lucrări detaliate.
Palete de culori - Marocul este cunoscut pentru designul său
luminos și colorat. Cu toate acestea, diversitatea culorilor
incluse în design au toate conotații diferite. Vorbim despre
culoare şi simbolism. Foarte utilizate sunt culorile albastru,
turcoaz verzui, albastru Fez rece, albastru Majorelle electric,
indigo închis și deschis care reprezintă cer, apă, planeta
Mercur. Musulmanii credeau că culoarea îi poate proteja de
ochi răi, de asemenea, credeau că poate îmbunătăți o afecțiune
medicală și estetică.
Peentru gresie, pardoseli, textile, tocuri de uşi şi ferestre, se
foloseşte alb, fildes, bej care simbolizează noroc, frumuseţe,
feminitate. Pe baza credinței musulmane, aceste culori conotă
calități morale. Se găsește frecvent în textile folosind
materiale diferite. Completând alte modele marocane care
folosesc culori mai închise.
Roșu somon, roz roz, fuşia, roșu măr, roșu cărămiziu, carmin,
violet, vişiniu, simbolizează femeia, sexualitatea, fertilitatea,
nașterea care se referă la o căsnicie fericită. Unii au spus că
reprezintă și planeta Marte. Sticla verde, albastru verde, iarbă verde, această culoarea se referă la
interpretarea musulmană a paradisului, probabil pentru că este între iadul roșcat și paradisul
albastru pe baza credinței lor. Palatul Bahia, Moscheea Koutoubia , mormintele Saadiene sau
grădina Majorelle, Marrakech oferă celor care îl iubesc monumente cu arhitectură variată și
sublimă pe care nu te săturați să le admirați.
Marrakech este o mină de aur a diversităţii, unde diverse culturi se întâlnesc, formând astăzi
monumente istorice. Într-adevăr, delicatețea sculpturilor și complexitatea detaliilor arhitecturale
realizate cu grijă, mărturisesc, fără îndoială, talentul extraordinar și confirmat al meșterilor
marocani, deoarece toate aceste elemente arhitecturale necesită o muncă minuțioasă și mult de
precizie. La fel de bogate în frumusețe, precum sunt în istorie, stilurile arhitecturale ale Marocului,
continuă să fascineze întreaga lume cu farmecul lor unic.
Ana Maria Quraishi, Maroc
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Matematica arabă - baza raționalității
Dacă știința nu are naționalitate, multe nume și cuvinte mărturisesc influența limbii arabe în istoria
sa. Cum să explicăm că o civilizație născută în deșert, cu o cultură scrisă restrânsă, a adus atât de
multe contribuţii la matematică, la astronomie, dar și la științele umane precum filozofia, geografia
sau istoria? Factorii explicativi sunt evident numerosi; este cu adevărat posibil, în plus, să înțelegi
cum un om poate înțelege dintr-o dată o lege fizică, poate dezvolta un concept matematic sau poate
propune o analiză socială? Geniul personal al fiecărui savant, fie el al-Khwarizmi sau Einstein, își
păstrează partea de mister.
Din secolul al VIII-lea până în secolul al XVII-lea, matematica a înflorit în țările islamice. Ce
direcții majore a luat matematica arabă? Ce rol au jucat în diferite domenii, cum ar fi astronomia,
fizica și filozofia?
Din secolul al XII- lea, savanții europeni au luat drumul către Spania și Italia pentru a căuta
cunoștințe matematice, astronomice, fizice, medicale și de altă natură, care la acea vreme erau
disponibile numai în arabă. O serie de texte pe aceste subiecte sunt apoi traduse în latină și vor
permite activităților științifice să se dezvolte mai pe scară largă în Europa. Începem abia să
înțelegem că interesul pentru această știință în limba arabă a fost în realitate mult mai larg: în
China, ca și în India, textele arabe despre astronomie și medicină au fost, în aceleași secole, traduse
în chineză și sanscrită. Știința care era scrisă atunci în arabă se hrănea ea însăși, încă din sec. VIII,
cu traducerile de texte de toate originile, în special greacă sau sanscrită, dar le reînnoise conținutul
în profunzime. Ce transformări cunoscuseră astronomia, matematica, mecanica și medicina în
aceste secole când araba era limba principală în care s-a scris o știință, pentru prima dată cu
adevărat internațională și care a trezit interesul savanților din cele patru colțuri ale lumii?
Istoria ne spune că ȋn capitala irakiană a Califatului Abbasid, care a dominat o mare parte a lumii
islamice între 750 și 1258, savanții și intelectualii se adunau în „Casa Înțelepciunii” (Bayt alHikma). Această bibliotecă, creată la începutul secolului al IX-lea secol de suveranul al-Mamoun,
reunește un număr mare de lucrări antice; califul însuși a trimis pentru tratate de matematică la
Constantinopol. Traducătorii le transcriu în arabă. Sunt adesea creștini, care stăpânesc greaca,
araba și siriaca în același timp, precum Hounayn ibn Ishaq, traducătorul lucrării doctorului grec
Galen. Unii, traduc și lucrări din India, din lumea iraniană, scrise în sanscrită sau persană.
În timp ce Bayt al-Hikma din Bagdad este o instituție remarcabilă, nu este nici unică, nici complet
nouă. Impunându-se pe un teritoriu care mergea din Spania până în India, arabii moșteniseră
tradiții anterioare, dezvoltate în centre științifice active în secolele al V-lea și al VI- lea .secole:
bibliotecile din Alexandria din Egipt, academia lui Jondi Shapour din Iran, renumită pentru
medicină, sau chiar mănăstirile siriace și tradițiile orale beduine. Nu a existat, așadar, nicio oprire
bruscă a producției științifice. În plus, în lumea arabă au existat și alte biblioteci și centre de știință:
în special la Cordoba, unde un anume preot Nicolas traduce în arabă Aforismele medicului grec
Hipocrate, dar și cărți de istorie.
În plus, mai mulți factori favorizează înflorirea și răspândirea științei în Evul Mediu în lumea
arabă: bogăția schimburilor comerciale cu întreaga lume cunoscută atunci; adoptarea rapidă a
hârtiei, inventată în China, din a doua jumătate a secolului al VIII- lea ; dezvoltarea învățământului
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primar și superior, mai întâi în moschei, spitale, biblioteci etc., apoi în madrase. La bogăția
economică și tehnică se adaugă o diversitate umană: oamenii care lucrează în marile centre
științifice nu sunt neapărat arabi înșiși. De asemenea, pot fi persani, berberi sau chiar bizantini sau
indieni. Ei parcurg distanțe lungi, deplasându-se de la un centru la altul. Toți scriu în arabă, o limbă
care le permite să se înțeleagă. Acești savanți nu se mulțumesc să citească traduceri ale operelor
grecești, persane sau indiene; le verifică, le critică și, de asemenea, participă la dezvoltarea
științifică reală, aducând inovații reale. Cele mai cunoscute sunt cele legate de matematică, din
domeniile trigonometriei, calculului sau rezoluției ecuațiilor.

Matematicieni arabi și contribuția lor
Este cunoscut, matematica şi fizica modernă nu ar exista fără algebră. Cum nu ar exista computere
fără algoritmi
Ştiinței moderne are încă şi astăzi referințe la rădăcinile sale arabe”, a menționat el în cadrul
emisiunii. Din secolul al XII-lea până în secolul al XVII-lea, savanții europeni s-au referit în mod
regulat la vechile texte islamice din trecut.
Ȋn Liber Abbaci, cartea de calcul al lui Leonardo din Pisa, mai cunoscut sub numele de Fibonacci,
cel care avea să devină primul mare matematician medieval din Europa, găsim la pagina 406 o
referire la un text antic numit Modum algebre et almuchabal, iar în margine este scris numele
Maumeht, versiunea latinizată a numelui arab Mohammed. Abu Abdallah Muḥammad ibn Mūsā
al-Jwārizmī, cunoscut în spaniolă drept Al-Khuarismi, a fost cel care a trăit aproximativ între anii
780 și 850.
Al-Khuarismi a descris ideea revoluționară că puteți reprezenta orice număr doriți cu doar 10
simboluri simple. Acest mare matematician, care a emigrat din Persia de Est la Bagdad, a dat
Occidentului numere și sistemul zecimal. El este adesea
considerat părintele algebrei.
„Multe idei considerate anterior a fi concepte noi
strălucitoare datorită matematicienilor europeni din
secolele al XVI-lea, al XVII-lea și al XVIII-lea sunt acum
cunoscute că au fost dezvoltate de matematicieni
arabi/islamici cu aproximativ patru secole mai devreme”,
scrie John Joshep. O'Connor și Edmund Frederick
Robertson, de la Universitatea St. Andrews, Marea
Britanie.
„În multe privințe, matematica studiată astăzi are un stil
mult mai apropiat de contribuția arabă/islamică decât de
cea a grecilor”.
Al-Khuarismi a fost și astronom, un domeniu înrudit cu cel
al matematicii și util pentru calcularea calendarelor... și a
horoscoapelor. El a stabilit tabele astronomice influențate
90

ORIENT ROMANESC

de modelul indian și a detaliat funcționarea mai multor instrumente de cercetare astronomică, cum
ar fi astrolabul. Principiul acestuia este de origine greacă, dar nu este sigur că instrumentele au fost
făcute în Antichitate; pe de altă parte, au fost produse în număr mare în lumea arabă. Ele permit,
printre altele, calcularea latitudinilor, măsurarea înălțimii stelelor, citirea orei, dar utilizarea lor
foarte complexă pare să le fi limitat mai degrabă la o funcție didactică.
Au existat mari matematicieni din lumea arabă și islamică de-a lungul istoriei. Iată trei dintre ele.
Al Batani
Pentru Juan Martos Quesada, profesor pensionar și fost director al Departamentului de Studii
Arabe și Islamice de la Universitatea Complutense din Madrid, una dintre principalele contribuții
ale matematicienilor arabi „a fost să salveze știința greacă și latină prin traducerile lor”. Dar au
recuperat și tot ce e mai bun din știința dezvoltată de indieni.
Al-Batani (c. 858 – 929 ), a fost un prinț arab , astronom , astrolog și matematician. El este bine
cunoscut pentru că a realizat o determinare precisă a anului solar ca 365 de zile, 5 ore, 46 de minute
și 24 de secunde.
A lucrat în ar-Raqqah (Siria, pe malul de nord
al râului Eufrat ) și în Damasc (capitala Siriei). A
murit în Qasr al-Jiss, lângă Samarra (în Irak , pe
malul râului Tigru). Marea realizare a lui AlBatani este că a reușit să unească astronomia și
matematica și să facă din ele același domeniu de
studiu. A aplicat multe formule matematice în
astronomie. De exemplu, a determinat anul solar
în 365 de zile cu mare precizie, ceea ce a fost o
mare realizare, întrucât vorbim de sfârșitul
secolului al IX-lea și începutul celui de-al X-lea. În ceea ce privește echinocțiul, le-a studiat și a
constatat că există erori în relatările pe care le făcuse Ptolemeu și acest lucru a servit la
perfecționarea întregii moșteniri grecești a lui Ptolemeu pe care matematicienii arabi au primit-o.
El a introdus și o serie de relații trigonometrice.
De revolutionibus orbium coelestium, este celebra carte publicată în 1543 de Nicolaus Copernic,
care acum se află la Universitatea din Padova, Italia. Copernic susține în ea pentru prima dată din
antichitatea greacă că toate planetele, inclusiv Pământul, se învârt în jurul soarelui. Mulți istorici
îl descriu drept inițiatorul revoluției științifice europene. Copernic îl citează pe Mahometi
Aracenfis, care este marele Al-Battānī, care i-a oferit o mulțime de informații despre observaţiile
sale. El a folosit pe scară largă observațiile lui Al-Batani privind poziția planetelor, a soarelui, a
lunii și a stelelor.
Ibn Al-Shatir, un astronom și matematician născut la Damasc în jurul anului 1304, a fost foarte
puțin cunoscut în Occident pentru că lucrările sale nu erau traduse în latină.
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Cu toate acestea, în anii 1980, cercetătorii au descoperit modelele planetare ale lui Ibn Al-Shatir
și și-au dat seama că sunt aceleași cu cele propuse de Copernic câteva secole mai târziu. Deci
descoperirile lui Copernic au fost influenţate de către aceşti gânditori arabi.
Alhazen
Un alt savant arab din secolele al X-lea și al XI-lea care s-a dedicat nu numai matematicii, ci și
fizicii, mecanicii, astronomiei, filosofiei și farmaciei, este marele Abū Ali al-Ḥasan Ibn alHaytham al-Baṣrī, cunoscut în Occident ca Alhazen și în spaniolă ca Alhacén. Născut în anul 965
în Irak, a murit în 1040 în Egipt.
A fost unul dintre faimoșii oameni de știință din Cairo și a fost numit „al doilea Ptolemeu” de
oamenii de știință arabi. Este considerat părintele metodei științifice moderne, dezvoltând
metodologia „experimentării ca o altă modalitate de testare a ipotezei sau premisei de bază.
Contribuțiile sale la principiile opticii sunt foarte
cunoscute, cea mai cunoscută lucrare a sa este
despre optică: „Kitab fi al-Manaẓir, în latină
Opticae Thesaurus, care a fost tradus anonim în
secolele XII și XIII”.
Există șapte volume în care a studiat experimental
și matematic proprietățile luminii. Dar a fost și un
mare
matematician,
unul
dintre
primii
matematicieni arabi care a abordat cu succes
ecuațiile de grad mai mari decât a doua, rezolvând
geometric pe cea a celei de-a treia care, cu peste
1200 de ani mai devreme, fusese prezentată de
Arhimede în lucrarea sa „Despre sferă și cilindru.
În domeniul teoriei numerelor, Alhazen a adus o
contribuție importantă cu lucrările sale despre
numerele perfecte. De asemenea, a contribuit la
geometria elementară și a studiat cazuri specifice
ale teoremelor lui Euclid.
Tabel din 1882 care ilustrează evoluția numerelor

Tăbliţă din argilă - matematica babiloniană
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Abu Kamil ibn Aslam ibn Mohammed,
numit calculatorul egiptean, a fost
un matematician egiptean proeminent în
timpul Epocii de Aur islamice. El este
considerat primul matematician care a
folosit și a acceptat în mod
sistematic numerele iraționale ca soluții
și coeficienți ai ecuațiilor. Tehnicile sale
matematice au fost adoptate mai târziu
de Fibonacci. Abu Kamil are un rol
important în introducerea algebrei în
Europa şi a lăsat multe lucrări de
matematică. Printre acestea, un tratat de algebră, al cărui original arab s-a pierdut, dar din care neau ajuns două traduceri, una latină și cealaltă ebraică.
„Ecuațiile pătratice sunt rezolvate geometric, ca și predecesorul său de la Bagdad. Se cunosc foarte
puține lucruri despre viața lui Abu Kamil, dar suficiente informaţii pentru a înțelege rolul său în
dezvoltarea algebrei. Abu Kamil însuși subliniază rolul lui Al-Khuarismi de „inventator al
algebrei”.
Ȋn plus mai putem aminti contribuţii ale lumii arabe, progrese în chimie, fizică și
agronomie. Aceste descoperiri au adesea aplicații practice, cum ar fi irigarea grădinilor și a
culturilor, realizarea de produse cosmetice, automate, ceasuri și obiecte de artă din ceramică sau
sticlă datorită stăpânirii proceselor de transformare a materiei. Cât despre medici, dacă continuă
să creadă, după modelul lui Aristotel, că corpul uman este alcătuit din cele patru elemente – apă,
aer, foc, pământ – savanţii lumii arabe progresează în descrierea corpului uman, de exemplu în
privind circulaţia sângelui şi diagnosticul anumitor boli. Tratatele de medicină, farmacopee și
chirurgie mărturisesc evoluția acestor discipline; traduse în latină, au rămas în uz până în vremurile
moderne.
Dr. Ali Cheaito, Franţa
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Chimie si Frumuseţe – paleta de farduri ȋn Egiptul antic
Aspectul era un element esențial în Egiptul antic, iar culoarea avea un rol deosebit de important
pentru că era considerată o ființă vie: termenul „ youn ” însemna atât „ culoare ”, cât și „ caracterul
unei ființe umane ”.
Toți egiptenii purtau machiaj: bărbați, femei, copii de toate clasele și funcțiile sociale... iar analiza
chimică a machiajului egiptean găsit în monumentele funerare a dovedit că aveau deja o adevărată
măiestrie a cosmeticelor. Machiajul era în principal despre evidențierea ochilor, ceea ce egiptenii
îl făceau deja în urmă cu 4000 de ani.

Rol estetic, terapeutic și religios
Machiajul egiptean a fost rafinat: formele (linii sau nuanțe), materialele (mate sau strălucitoare) și
culorile erau diferite în funcție de epocă. Sursă de înfrumusețare, avea și o valoare terapeutică, iar
machiajul, din Vechiul Regat, era o veritabilă îngrijire a ochilor și a pielii.
Papirusurile medicale, datate în jurul anului 1500 î.Hr. - în special Papirusul Ebers - prezintă astfel
adevărate rețete folosite pentru a proteja ochii de bolile prezente în clima egipteană, mai ales în
timpul inundațiilor Nilului, și permit identificarea mai multor materiale minerale, inclusiv malachit
verde și galena neagră utilizate în tratamentul ochilor: „Remediu pentru tratarea vederii: galena,
ocru roșu, plantă, partea masculină a galenei. Va fi preparată într-o masă omogenă și aplicată pe
ochi ” (Papyrus Ebers). Se recitau uneori incantații: „ Hai malachite! Hai, malachit! Hai,
verdele! Vino, curge din ochiul lui Horus! Vino respingerea ochiului lui Atum! Vino secretie de
la Osiris! ...” (Papyrus Ebers).
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Cosmeticele egiptene erau, de asemenea, asociate cu cultul divin: prezente pe scară largă în lista
ofrandelor funerare, au contribuit la riturile care urmăreau să-i păstreze pe zei de la moarte și să
resusciteze decedatul. Acest context religios i-a determinat probabil pe egipteni să lucreze la
conținutul machiajului pentru a face din acesta un adevărat medicament iar preoții atașați cultului
lui Douaou, divinitate venerată sub Vechiul Imperiu, exercitau și profesia de oftalmolog!

Culori simbolice - Paleta de machiaj în Egiptul Antic era divers colorată, dar întotdeauna
încărcată cu un simbolism puternic : verdele și negrul erau bazele succesive ale machiajului.
Culori predominante: verde și negru - De la începutul
Vechiului Regat (2600-2200 î.Hr.), machiajul prezent pe lista
ofrandelor funerare a fost desemnat prin termenul ouadjou:
„pulbere verde”, dovadă că machiajul acestei perioade era verde
precum ceaiul.
În acest sens stau mărturie și basoreliefurile policrome ale celor
mai vechi capele funerare, înfățișând personaje cu pleoapele
împodobite cu linii verzi largi: Sepa (un oficial important care
trăia în timpul dinastiei a III-a) și tovarășul său Nesa. Culoarea
naturii, tinereții și renașterii, verdele este culoarea lui Osiris, zeul
pământului, vegetației și renașterii, reprezentat cu o față verde,
trupul fiind închis într-o cămașă funerară. Machiajul verde pe
bază de malachit pare să rămână până la dinastia a IV-a apoi
dispare în favoarea machiajului negru pe bază de galenă.
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Negrul este tradus prin termenul mesdemet care ar avea ca origine
expresia
„a
face
ochii
să
vorbească,
expresivi ”
(din mistim sau stim : „care face ochii să vorbească”), etimologie
care subliniază faptul că machiajele egiptene erau, o epocă, neagră.
Astfel, în ofrandele funerare, statuarele și pictura vremii au fost
observate numeroase machiaje negre: stela reprezentând-o pe
Prințesa Nefertiabet (2500 î.Hr.) în fața mesei funerare, cu ochiul
pictat cu o linie neagră. Negru, strâns legat de Egipt (al cărui nume
antic este Kemet : "pământul negru”, de la km : „ negru ”, de
unde kmb : „ egiptenii ”) din cauza nămolului negru foarte fertil lăsat
de Nil, simbolizează în cultura egipteană faraonică, viața, fertilitatea,
renașterea, reînnoirea, valorile personificată de zeitățile cu carne
neagră și de ochiul negru prelungit de o „picătură” a zeului cerului și
spiritului luminii,
Horus, reprezentat cu cap de șoim (animal cu ochiul natural înconjurat de negru și a cărui acuitate
vizuală este incomparabilă). Ochiul negru al lui Horus, oudjatul („complet”) este simbolul
integrității fizice, abundenței și fertilității, lumina şi cunoaşterea.
Alte culori: de la alb la gri, inclusiv galben și albastru egiptean
Dacă machiajul verde și negru au fost predominante, egiptenii au folosit și gama de gri datorită
diverșilor pigmenți precum cerusita naturală permițând obținerea unei pudre albe care a fost
adăugată la galena neagră.
Au fost observate și alte culori, în special galbenul (care nu este numit în egipteana antică),
reprezentat de aur și care este asociat cu carnea zeilor, măștile funerare și nemurirea.
Pictura și statuile dezvăluie existența unei palete de culori mai largi, dar machiajul reprezentat nu
corespundea întotdeauna cu machiajul propriu-zis, el avea o valoare simbolică: artiștii au folosit
în special albastrul egiptean să reprezinte tenurile unor divinități, această culoare fiind de esență
divină, prin asocierea ei cu aerul, cerul, mediul acvatic din care izvorăște viața.
Cosmetologia egipteană nu a fost așadar o simplă podoabă iar culorile machiajului au avut un rol
nu doar estetic, ci și terapeutic și simbolic, ritualic, sacru, dezvăluind astfel legăturile strânse dintre
tehnică și simbolism, și făcându-ne să pătrundem până la inimă. a sensibilităţii sociale a acestei
culturi străvechi.

Annie Mollard-Desfour - Dicționar de cuvinte și expresii colorate din secolul XX. Le Bleu (1998, reeditat
în 2004), Le Rouge (2000), Le Rose (2002), Le Noir (2005), Edițiile CNRS.
Cuvinte de culoare. De la tehnică la simbolism” , în CNRS Info nr. 391, Dosar „Știință și culoare”,
martie 2001.

Roxana Ioanid Kassalty, Liban
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Chintesența călătoriei olfactive către Orient
OUD - UNUL DINTRE CELE MAI PREȚIOASE
LEMNE DIN LUME
Lemnul de Oud, numit și lemn de agar, aloeswood, eaglewood, calambac, gaharu, precum și sub
multe alte denumiri în funcție de cultură, este uneori numit „lemnul zeilor” datorită parfumului,
virtuților și rarităţii sale. Este un lemn încărcat cu o rășină parfumată, de culoare închisă, care se
formează în inima trunchiurilor anumitor tipuri de copaci întâlniți cel mai frecvent în inima
pădurilor din Asia de Sud-Est. Această rășină extrem de bogată și parfumată se formează ca urmare
a reacțiilor fizice sau biologice asupra lemnului, în general în urma atacului bacteriilor cauzatoare
de mucegai. Folosit în Asia de câteva secole î.Hr., este în principal folosit pentru virtuțile sale
medicinale, precum și pentru parfumul și aspectul său nobil, dar și în arta în religie.
Apare într-unul dintre cele mai vechi texte ale omenirii, Vedele indiene, în Biblie, dar și într-una
dintre cele mai vechi scrieri din lume: Sushruta Samhita : textul fondator al medicinei ayurvedice
scris în sanscrită (o limbă veche hindusă). Mai multe religii, în special budismul, îl ard pentru a
ajuta la meditație. În cultura musulmană, a fost considerat încă din secolul al IX-lea drept unul
dintre ingredientele fundamentale ale parfumeriei. Chiar și astăzi, Orientul Mijlociu este scăldat
în oud. Sub formă de ras, ars pe cărbune în bakhour, impregnează hainele și părul. Sub formă de
ulei esențial, mai animal - chiar și „covor din piele de capră din Marrakech”, potrivit parfumierului
Francis Kurkdjian -, este integrat în mukhallat, compoziții de parfum fără alcool. Lemnul de Oud
este comercializat în 3 forme principale: în formă brută, în pulbere și în ulei. Facultățile și raritatea
sa îl fac unul dintre cele mai scumpe 10 păduri din lume.
Lemnul de agar este cunoscut sub multe denumiri diferite, care uneori pot deruta persoanele care
nu sunt familiarizate cu acest material, care nu este utilizat pe scară largă în țările occidentale,
datorită rarității și originii sale. Ia denumiri diferite în funcție de țară și culturi, dovadă a aprecierii
sale în întreaga lume, așa că nu fiţi surprinşi să-i vedeţi denumirea schimbată chiar în acest articol!
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Iată o listă care să vă ajute să vă orientați și să o identificați mai ușor:
- Cambodgia : „Chann crassna”
- Chineză cantoneză (Hong Kong) : „Cham Heong”
- Chineză mandarină : „chénxiāng”, „chenshuixiang” și „shuichenxiang”
- India (hindusă) : „Agar” sau „aguru”, dar și „agor” sau „agoro” în Bengal
- Japonia : denumit în mod obișnuit „jinkō” sau „jinkoh”. „Kyara” folosit pentru a desemna cel
mai înalt grad (cea mai bună calitate)
- țări arabe și musulmane : „Oud” sau „oodh” ()عود
- Indonezia și Malaezia : „gaharu”
- țări anglo-saxone și occidentale : „vultur lemn sau "Lignum aquila" (lemn de vultur),
"agilawood" (akilawood), "aloeswood" sau "lignum aloes" (aloeswood), "agarwood"
(agarwood), "gaharu", "agila" (akila)
- Tibet: )a-ga-ru). Există însă diferite soiuri folosite în medicină: lemn de vultur simplu:) ar-bazhig); lemn de vultur galben:) a-ga-ru ser-po), lemn de vultur alb: ཨར་སྐྱ་) ar-skyagle), și în cele din
urmă lemn de vultur:) ar-skyagle) ar-nag)
- Thailanda : Mai Ketsana
- Vietnam : „trầm hương”
Două sau trei soiuri de arbori tropicali din genul Aquilaria produc oud. Au crescut odată în toate
pădurile din Asia de Sud-Est, dar au fost decimate. Doar unul din o sută de exemplare conține
prețioasa rășină, un mecanism de apărare secretat de copac atunci când este infectat de anumite
ciuperci. Dar, deoarece este imposibil de ghicit care dintre ele, este necesar să doborâți un număr
considerabil dintre ele. Aceste Aquilarias sunt acum protejate în multe țări.
Lemnul de Oud se referă de fapt la o rășină foarte parfumată, produsă de anumite tipuri de arbori
din specia aquilaria, care cresc în pădurile tropicale din Asia. Cunoscut sub diferite denumiri
precum Lemn de Agar, Lemn de aloe sau Lemn de lut, oudul (denumirea sa arabă) este secretat de
copac atunci când este atacat de o ciupercă care răspunde la denumirea dulce de
Phialophoraparasitica. Când copacul este sănătos, nu emană miros. Prin urmare, din reacția
lemnului bolnav provine rășina râvnită. Origine amuzantă pentru un ingredient parfumat!
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Pentru a reveni la lemnul nostru prețios, această
rășină foarte parfumată a fost folosită de
milenii în scopuri terapeutice, estetice dar și
spirituale. Budiștii îi ard așchii pentru a intra
în meditație atunci când medicina tradițională
asiatică îl recomandă pentru a trata durerile de
stomac și alte afecțiuni respiratorii. În cultura
musulmană, oudul apare ca unul dintre
ingredientele fundamentale ale parfumeriei. Și
astăzi, mirosul său se răspândește în
tot Orientul Mijlociu.
Esența lui parfumează apa de baie, lemnul ras se arde în bakhor (tămâie naturală compusă din mai
multe elemente parfumate) pentru a impregna hainele și părul. Uleiul său esențial este și el integrat
în mukhallat, aceste compoziții parfumate fără alcool, purtate zilnic de bărbați și femei.
Această rășină prețioasă este recuperată și apoi prelucrată pentru a fi încorporată în parfumuri. În
timp ce specia aquilaria are aproximativ douăzeci de copaci, doar două sau trei soiuri dintre ei pot
produce oud. Odată infectat, este nevoie de aproximativ 6 luni pentru ca copacul să-și secrete
remediul parfumat. Doar un copac din o sută produce oud, dar din moment ce este imposibil să
știm care dintre ele, este necesar să tăiați mulți dintre ei înainte de a găsi rășina căutată.
Dacă acești copaci au crescut la număr în urmă cu câțiva ani în pădurile din Asia de Sud-Est, au
fost rapid decimați. Astăzi, acești copaci sunt protejați în multe țări, făcând din oud un produs și
mai rar. Dar pentru a satisface o cerere din ce în ce mai mare, aceste specii sunt cultivate. Și din
mâna omului se va naște oudul, prin inocularea ciupercii direct în copac.

Lemnul de Oud în istoria parfumeriei
În Egiptul Antic, lemnul de oud era rezervat în
principal elitei și familiei regale. Lemnul de Oud a
avut întotdeauna o conotație sacră, religioasă,
spirituală și chiar magică. În timpul călătoriei către
viața de apoi, lemnul de oud a fost folosit în timpul
ritualurilor de trecere în Lumea Morților și în
timpul ceremoniei de îmbălsămare.
Ceremonia Kodo din Japonia
În Japonia, lemnul de oud ocupă, de asemenea, un loc proeminent. Dacă arborele din care provine
oudul se numește „arborele de tămâie” este pentru că în cultura japoneză, există o ceremonie a
parfumului numită „ Kôdô”, adică calea tămâiei în japoneză.
Aceasta din urmă este una dintre cele trei arte ancestrale japoneze: ceremonia ceaiului, arta
aranjamentului floral și arta aprecierii parfumurilor. Aceasta constă în contemplarea fumigărilor
create de arderea tămâiei. Aceasta este ceea ce japonezii numesc „arta de a aprecia parfumurile”. În
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timpul acestei ceremonii foarte codificate, participanții ard
bucăți mici de lemn de oud și admiră fumul parfumat.
Această ceremonie a fost desfășurată cel mai adesea în
grup. Dar se spune că această artă a fost practicată și singură
în scop meditativ sau pentru a se concentra intens. Aceasta
este, în special, utilizarea acesteia de către călugării budiști
pentru a aprofunda meditația lor sau chiar de către samurai
înainte de a intra în luptă, pentru a se pregăti mental și fizic
pentru luptă conectându-și corpul și spiritul.
În secolul al XVII- lea , Orientul și parfumurile sale îmbătătoare au fascinat Europa. În imaginația
O mie și una de nopți, produse orientale precum lemnul de oud își fac apariția în Occident cu alte
esențe rare precum chihlimbarul sau vetiverul. Ludovic al XIV-lea, sedus atunci de aceste noi
parfumuri, a cerut ca hainele lui să fie infuzate în apă de trandafiri și lemn de oud pentru a le
parfuma subtil.
În zilele noastre, lemnul de oud este asociat în principal cu Orientul și lumea arabă, unde este parte
integrantă a culturii locale și, de asemenea, însoțește riturile religioase. Lemnul de Oud este una
dintre cele mai valoroase și mai scumpe materii prime naturale din lume. Prețul său poate fi uneori
de 1,5 ori mai mare decât aurul. Randamentul este, de asemenea, foarte mic cu 70 kg de lemn, se
produc doar 20 mL de oud pur.
În Emiratele Arabe Unite, lemnul de oud este
foarte popular pentru parfumul său ușor de
recunoscut și pentru partea sa luxoasă. În
mod tradițional, triburile nomade din
Orientul Mijlociu foloseau lemnul de oud
prin infuzarea așchiilor din lemn de agar în
esențe de iasomie, chihlimbar sau lemn de
santal pentru a înmuia parfumul animalului.
Acest mod de parfumare a aerului ambiental se numește „bakhor”. Folosit inițial pentru a ține
insectele departe de taberele de nomazi după întuneric, acest obicei a rămas înrădăcinat în cultura
emiratelor până în zilele noastre. Este obișnuit să vezi localnici ardând bakhor într-un arzător de
tămâie seara. În aromoterapie, lemnul de oud este recunoscut pentru beneficiile sale protectoare,
stimulative, sedative și liniștitoare pentru corp și minte.
Acționând ca un anxiolitic natural,
lemnul de oud este folosit în tratamentul
anxietății și insomniei. Caracterul
puternic și plin de rasă al lemnului de
oud ne readuce la amintirile olfactive ale
tămâiei care arde încet, cufundânduneastfel înapoi în poveștile celor O Mie
și Una de Nopți.
100

ORIENT ROMANESC

LEMNUL DE OUD ÎN ISTORIE - Lemnul de Oud are cel puțin 3000 de ani de istorie, iar
utilizarea sa a început în China, Japonia, India și Orientul Mijlociu. Pe atunci, doar regii, împărații
și bogații puteau beneficia de ea și să-i aprecieze virtuțile. Să reluăm cronologic aparițiile lemnului
de agar sau de oud de-a lungul istoriei: pe vremea piramidelor și a faraonilor, egiptenii îl foloseau
în ritualul lor pentru a îmbălsăma trupurile familiilor privilegiate. Între 800 și 600 î.Hr. d.Hr.,
gaharu este menționat în Sushruta Samhita, care este un text sanscrit (hindus antic) despre
medicina și chirurgia vremii. El este menționat și în biografia unui împărat al Indiei de Nord
(Harshacharita) în anul 700 î.Hr. J.-C. Tot în același timp (600 î.Hr.), Xuanzang, un călugăr budist
din China, descrie folosirea lemnului de aloe și a uleiului său pentru scrierea textelor sacre.
În anul 600 î.Hr. J.-C., în Japonia, Cronicile
Japoniei scrise numită „Nihon Shoki”, care
este a doua cea mai veche carte despre istoria
clasică a Japoniei, menționează existența
lemnului de aloe, în urma descoperirii unei
bucăți de lemn identificată ca fiind originar
din Pursat, Cambodgia, datorită mirosului său
tipic de lemn de aloe din acea
regiune. Această bucată de lemn există și
astăzi și aparține Muzeului Național
Nara. Este expus publicului de mai puțin de
10 ori pe secol, pentru a evita orice daune.
În anul 300 î.Hr. J.-C., în China antică, cronicile lui Nan Zhou Yi WU Zhi (Lucruri ciudate din
sud) scrise de Wa Zhen din dinastia Wu, menționează lemnul de aloe (lemn de agar). Mai târziu,
s-a descoperit că familiile bogate din China antică foloseau calambacul pentru a proiecta sicriele
decedaților lor. Budiștii foloseau lemn de aloe pentru mala lor (brățări lungi sau coliere formate
din 108 margele de lemn). În anul 800 , folosirea lemnului de oud pentru virtuțile sale medicinale
este menționată și în Hadith Qudsi (Cuvinte sacre) al lui Sahîh Muslim.
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În Franța, regele Ludovic al XIV-lea și-a înmuiat hainele în apă de trandafiri, apă care fusese
anterior fiartă cu lemn de oud. Primele parfumuri pe bază de Oud au fost destinate
exclusiv regilor și sultanilor vremii, de unde și numele: lemnul regilor.

Lemnul Oud și cultura musulmană - După introducerea sa în Orient, musulmanii l-au
folosit sub formă de tămâie. Au ars chipsuri Oud în casele lor pentru a se bucura de mirosul lor
de fum, liniștitor și cald. Acesta se impregneaza usor pe cei iscusiti. Sahaba, pretuind hadithurile
profetului Mohamed – pacea fie asupra lui – care a reamintit importanța mirosurilor bune în islam,
s-au parfumat cu Oud când mergeau să se roage. Lemnul de oud a devenit, încă din secolul al XIlea, unul dintre cele mai esențiale materiale de parfumerie în cultura musulmană. Într-adevăr,
femeile orientale l-au folosit pentru că dădea un miros cald și moale și au profitat de uleiul său
esențial pentru îngrijirea pielii. De asemenea, l-au amestecat cu șofran și chihlimbar pentru a-l
folosi ca ulei parfumat.

Descoperirea lemnului de Oud în Occident - Dacă Oudul și mirosurile sale au fost
cunoscute și folosite de câteva secole în cultura orientală, acest lucru este departe de a fi cazul
occidentalilor. Într-adevăr, aurul negru a trezit interesul în Occident abia recent, în timpul
secolului al XX-lea, odată cu intensificarea schimburilor culturale între Occident și Orient.

Utilizări ale lemnului de Oud - De-a lungul istoriei și în prezent, coarnele de vultur a fost
folosită în scopuri medicale, spirituale sau religioase, dar și artistice. Iată cele mai comune utilizări:
- Religioasă : Lemnul de oud este folosit în multe religii și filozofii, în timpul ritualurilor sau
ceremoniilor sacre (nunţi, înmormântări, rugăciuni etc.). Este folosit în principal de budiști
(budism), taoiști (taoism), hinduși (hinduism), musulmani (islam), catolici (catolicism) și creștini
(creștinism).
- Medical : Oudul are o utilizare medicală și terapeutică recunoscută, în special prin
medicamentele tradiționale din China, Arabă, Tibet, India și Asia de Sud-Est.
-Artistic : Operele de artă realizate în întregime din lemn de oud se găsesc în număr foarte mic,
iar
mobilierul
realizat
în
întregime
din
oud
este
și
mai
rar.
Rețineți că în zilele noastre, lemnul de oud este din ce în ce mai folosit în lumea modei și a
frumuseții, deoarece este folosit pentru crearea de parfumuri, tămâie, dar și bijuterii.
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Lemnul de Oud este recunoscut pentru
numeroasele sale virtuți asupra corpului și a
fost folosit în medicina tradițională chineză
de mii de ani.
Bogat în terpenoizi (sedative și anxiolitice
naturale) precum și în polifenoli (antioxidant
natural), este folosit în scopuri religioase,
artistice și medicale pentru capacitatea sa de
a calma corpul și mintea, dar și ca parte a
dietelor, a tratamentelor de detoxifiere și digestie. Lemnul de Oud este recunoscut ca un aliat
prețios pentru sănătate, frumusețe și bunăstare generală (bilanț energetic), tulburări de somn,
colesterol, și multe altele... Psihoactiv, are un efect pozitiv asupra funcțiilor psihice și
psihice.Oudul sub formă de tămâie este folosit mai frecvent în contextul relaxării, relaxării și
meditației, în timp ce infuzia are efecte și virtuți mai ample și mai profunde asupra sănătății.
COMERCIALIZAREA ȘI PROTECȚIA UNEI SPECII PE CALE DE DISPARIȚIE:
Din anii 1970, exploatarea calambacului (oudului)a crescut foarte mult, datorită popularității sale
tot mai mari în întreaga lume. Prin urmare, speciile de arbori de tip aquilaria erau din ce în ce mai
amenințate. De la începutul anilor 2000, Aquilaria malaccensis (care este specia cea mai folosită
pentru producerea de rășină de oud) a fost clasificată în anexa II a CITES (Convenția privind
comerțul internațional cu specii de faună și floră sălbatice pe cale de dispariție), care are ca scop
protejarea și reglementarea comercializării speciilor pe cale de dispariție de fauna si
flora. Clasificarea sa în Anexa II la CITES permite organizației caritabile din Regatul Unit
TRAFFIC să reglementeze și să controleze exploatarea și comercializarea acesteia pentru a asigura
conservarea și supraviețuirea acesteia.
Toate aceste măsuri de control și reglementare au permis conservarea acestei specii pe cale de
dispariție, care rămâne foarte apreciată pentru virtuțile sale medicinale și numeroasele sale calități,
fie în scop decorativ, fie pentru relaxare și bunăstare. Prin urmare, din toate aceste motive diferite,
lemnul de agar este unul dintre cele mai scumpe și mai nobile păduri din lume.
DIFERITELE NIVELURI DE CALITATE: - Nivelul de calitate al acestui lemn se numește
„grad”, iar clasificarea acestuia variază în funcție de originea sa. Formarea gaharu-ului este pusă
pe seama diferiților factori, precum specia arborelui, clima, calitatea solului, diferitele agresiuni
suferite de lemn și nivelul acestora și durata în care lemnul va secreta rășina în pentru a se
vindeca. Din cauza lipsei de standardizare a standardelor și reglementărilor la nivel internațional,
evaluarea calității lemnului de oud rămâne extrem de complexă.

Când lemnul este mai prețios decât aurul - O esență rară lemnul de Oud. Este una dintre
cele mai rare și mai prețioase materii prime din parfumerie
Odată distilat, lemnul de oud oferă o esență cu un parfum vrăjitor. Succesul acestui material se
datorează parfumului său misterios. Preia note lemnoase, rășinoase și ambră care amintesc de
lemnul de santal, cu un „ceva” în plus greu de definit. Această esență dezvăluie și o latură mai
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întunecată și animală, aproape sexuală, crudă. Aduce multă căldură orientală unei compoziții și
dezvăluie un traseu cu miros brun și nuanțe de tămâie, foarte senzual. Odată cu oudul, un parfum
va fi împodobit cu frumoase reflexe de chihlimbar, ca o invitație la călătorie...
Oud adevărat sau miraj olfactiv?
Datorita raritatii sale, esenţa de lemn de oud a devenit un ingredient aproape imposibil de
obţinut. Pentru a cumpăra esenţă adevărată, trebuie să lucrezi direct cu țăranii laoți sau birmanezi
și mai presus de toate să ai mijloacele de a achiziționa acest aur negru. Uneori mai scump decât
aurul, prețul acestuia variază în funcție de varietate între 15.000 € și 60.000 €... pe litru! Costul
materialului este atât de mare încât esența acestuia este reprodusă în mare parte în laborator. Dacă
cumperi un parfum compus din oud, sunt aşadar mari şanse ca acesta să nu conţină nici măcar o
picătură de esenţă naturală!
Pentru a o recrea, parfumierii combină mai multe molecule sintetice cu arome lemnoase și
chihlimbar cu alte uleiuri esențiale naturale. Pentru a reproduce parfumul oud-ului, se poate folosi
astfel paciuli , vetiver , tămâie și cipriol, o plantă a cărei esență oferă un parfum lemnos și fumuriu
foarte aromat. Fără sinteză, prețul unui parfum compus din esență de lemn de oud ar fi inaccesibil!
Utilizarea lemnului de oud în parfumerie - Acest ingredient este greu de manevrat, deoarece
nuanțele sale sunt complexe și puternice. Mirosul său este atât de tenace încât are particularitatea
de a încrucișa parfumul. Prezent de la nota de vârf până la nota de bază, ajunge să ofere un traseu
foarte senzual. Pentru a-i aduce subtilitate, parfumerii au adăugat note mai proaspete și citrice
cu mandarină sau bergamotă, dar și nuanțe florale pentru a aduce mai multă feminitate.
Ȋntre oud și parfumurile orientale, va fi mereu o frumoasă poveste de dragoste.
Robert Wazni, Liban

104

ORIENT ROMANESC

O mică istorie a muzicii orientale
Adevărul este că istoria acestei muzici s-a pierdut, la fel ca istoria începuturilor poeziei arabe.
În cărțile de literatură care urmăresc istoria sunt câteva idei de aici sau de acolo. Dar oricât de
importante ar fi aceste idei pentru a informa, ele rămân succinte pentru a construi un adevăr
științific al drumului pe care muzica orientală a luat-o pentru a fi de nivelul bun pe care îl
cunoaștem astăzi în cântece. Aceeași problemă există și pentru poezia tradițională arabă. Muzica
arabă era o muzică populară și locală în triburile din Arabia Saudită și din alte țări precum Irak,
Iran, Yemen, Siria... Această muzică ajunge în alte țări care au o relație comercială sau culturală
cu țările arabe, precum India, care era la acea vreme o singură țară cu Pakistan și Afganistan.
Turcia a fost o țară de graniță între țările arabe și țările occidentale. Egiptul a fost țara civilizației
faraonice, iar urmele lăsate în monumentele istorice arată dansuri care dezvăluie existența muzicii.
Prima civilizație cunoscută până în prezent în lumea arheologică este civilizația irakiană și capitala
sa Babilonul. Marele cercetător irakian, regele oud-ului Mounir Bashir, a cercetat sculpturile din
zidurile și palatele Babilonului și a încercat să creeze o muzică care să se potrivească desenelor de
dans. Școala irakiană de muzică orientală rămâne până astăzi una dintre marile școli ale
Orientului.Se studiază chiar în conservatoare, precum și școala turcă și egipteană. Fiecare țară
arabă are un stil de muzică orientală care
este comun în principiu, dar foarte diferit
în practică.
Muzica lumii arabe a fost adesea orală și
transmisă de la familie la familie, de la
oameni la oameni. Ea este populară și
locală. Muzica și cântecele au avut o
importanță puternică în tradiții și
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rituri. Prezentă zilnic, muzica a ocupat un loc crucial și în perioadele de sărbătoare și de
război. Evident, funcția sa a variat în funcție de oameni, dar importanța sa s-a transmis de-a lungul
secolelor.
Mobilitatea geografică și umană construiesc o istorie comună: migrațiile permit schimburi și
transmisii artistice. Trei rute comerciale istorice sunt implicate în mod deosebit în aceste
schimburi: ruta mătăsii, care traversează Orientul Mijlociu de la est la vest, ruta Moca care urcă
din Yemen până în Cornul Africii până la Istanbul, precum și cea ”a celor Patruzeci” care leagă
Africa de Vest de Egipt. Imperiile, pe de altă parte, reunesc populații și regiuni ale lumii în jurul
referințelor artistice împărtășite de toți.
Ȋn 1932 a avut loc, la Cairo, Congresul de muzică arabă. Ideea i-a fost sugerată regelui Fuad
de etnomuzicologul francez baronul Rodolphe d'Erlanger , iar congresul a fost primul forum la
scară largă care a prezentat, discutat, documentat și înregistrat numeroasele tradiții muzicale.
a lumii arabe din Africa de Nord și Orientul Mijlociu.
Acest congres urmărea împărtășirea culturii arabe în lume. Timp de săptămâni, muzicieni,
muzicologi, cântăreți, cântăreți arabi și europeni au discutat și dezbătut pentru a rezuma o istorie
care se întinde pe secole, cea a vocilor și muzicii lumii arabe. O istorie anterioară apariției
islamului în Peninsula Arabică. Aceasta este și prima temă „poezia deșertului”, când cântecul
sclavilor sau al cămilelor răsuna în imensitatea dunelor de nisip. Apoi, din secolul al VII-lea,
islamul a luat stăpânirea, dar, contrar credinței populare, nu a interzis practicarea
muzicii. Chemarea la rugăciune și psalmodia Coranului capătă astfel o muzicalitate
evidentă. „Islamul și muzică” a fost tema celei de-a doua părţi, a treia fiind dedicată „Muzicii de
curte”. Dacă până atunci muzica era apanajul sclavilor, califul Mo'awiya, un iubitor al muzicii,
fondatorul dinastiei Omayyade, a încurajat oamenii liberi să creeze. Muzica mistică povestește
invazia arabă și încrucișarea acesteia cu alte culturi africane. Apoi, un punct de vedere deosebit
este acordat Egiptului și, în același timp, industriei sale cinematografice extraordinare. Egiptul,
supranumit, oum eldounia, mama lumii se apropia cel mai mult de lumea contemporană. Sub
domnia lui Ismaïl Pașa în 1869, Opera din Cairo a fost inaugurată în același timp cu Canalul
Suez. Apoi, un punct de vedere deosebit este acordat Egiptului și, în același timp, industriei sale
cinematografice extraordinare.
Muzica arabă, legată în esență de poezie, datorează probabil în mare măsură mersul legănat al
cămilelor. Cel puțin hidâ, cântecul cămilărilor, este una dintre cele mai vechi forme ale acestei
muzici. Termenul de muzică (mûsîqî), conform unei legende, provine din contracția lui Yâ mûsâ
sqî, ordinul dat de Gabriel lui Moise de a da de băut poporului său.
Perșii au pus în corespondență cele douăsprezece semne ale zodiacului și cele douăsprezece
moduri ale muzicii lor, din care s-au inspirat arabii. Modurile, sau maqâm, se refereau la cadrele
melodice tradiționale. Sub influența perșilor și a sclavilor, mai ales a grecilor, muzica arabă a
devenit din ce în ce mai rafinată, spre plăcerea califilor.
Dacă evoluția muzicii arabe a datorat mult sclavilor, este pentru că Mahomed a preferat să țină
muzica sub supraveghere. Aceasta, credea el, ar trebui să servească „binele”, adică islamului:
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intonarea muezinului pentru a chema la rugăciune, cantilarea Coranului, cântecele sărbătorilor
religioase etc. Prin urmare, muzica tradițională a fost identificată cu cea practicată în moschei.
Muzica seculară era lăsată în grija sclavilor și muzicienilor păstrați de califi. Cele mai strălucitoare
dintre acestea au aparținut dinastiei Abbazide (sec. VIII - XIII). Unul dintre ei, Hârun al-Rashid,
era renumit pentru „O mie și una de nopți”. Apoi înflorește cântecul poetic (ghinâ'). Ulterior,
muzica arabă a suferit un declin care a fost accentuat odată cu dominația turcă. Avusese timp să
influențeze Occidentul, pe vremea cruciadelor și a ocupației Spaniei.
Muzica arabă, cu caracter modal, era mai ales vocală și monodică. Melodia, în care ornamentele,
înfloririle și rafinamentele abundau, a jucat un rol major. Ea a adoptat versificarea. Instrumentele
l-au susținut, i-au dat ritm și au oferit interludii.
Transmisă oral, această artă nu a fost notată. Totuși, foarte devreme, au existat teoreticieni – să-l
citam pe Avicena, în secolul al XI- lea – și colecții, precum „Cartea Cântărilor”, din secolul al
X- lea. Cântecul putea lua forma rugăciunii, invocației, cântecului procesional, în timpul
pelerinajelor la Mecca în special, cântec războinic, cântec funerar, cu cei îndoliați, sau cântec de
dragoste.
Muzicienii arabi, ca și poeții, și-au expus muzica și textele în souk-uri sau moussem-uri. Acest
lucru s-a întâmplat în vremurile iahilite (perioada de dinaintea islamului) la Souq Oukad, lângă
Mecca, în Arabia Saudită. Acest souk a reunit atât poeți, cât și muzicieni. Și-au expus creațiile
artistice pentru a fi convocați la spectacole sau
aleși pentru trofee și premii în bani.
Souk-urile precum moussemurile erau un mijloc
de publicitate într-o lume în care nu existau
mijloace de transmitere. Caravanerii erau
mijloacele de comunicare între popoarele
Orientului. De cele mai multe ori caravanierul
era artist sau muzician, el fiind şi poet.
Muzica era un mijloc de distragere a atenției
pentru călătorii care traversau un continent deșert
și petreceau zile și nopți într-un ocean de nisip și
stele. Muzica și poezia erau buni însoțitori în
singurătate.
Poveștile precum muzica și poezia erau o lume
magică printre orientali, Este lumea imaginară
care este descrisă în „O mie și una de
nopți”.
Viața beduinului era ȋnsă mult mai
grea, „O mie și una de nopți” este doar o fabulă
trăită de câțiva regi ai deșertului și câțiva oameni
bogați.
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Viața descrisă ȋn „O mie și una de nopți” a reunit
artele vieții arabe, poezia, muzica și, de
asemenea, poveștile care rămân o creație a
imaginației.
Instrumentul rege al muzicii arabe era alûd („lemnul”), adică lăuta, cu trei apoi patru
coarde. Ziryâb, celebru în Andaluzia în secolul al
IX- lea , i-a dat cinci coarde și a inventat plectrul
(ciocul de vultur, inițial) pentru a le pune în
vibrație. Lăuta susținea melodia. Arabii
cunoșteau multe instrumente cu coarde: altanbûra sau tunbûr (cu
corzi
metalice), alqânum (citara), al-rabâb (un fel de lăutăresc)
etc. Ei suflau în al-nây (flautul) sau în alzamr (un fel de lemn înalt), precum și în coarne
și trâmbițe. Trebuie să adăugăm percuția: tobe,
tamburine, castanete, al-darabukka sub formă de
vază de teracotă, care se ținea sub braț etc.
Toate aceste mijloace au conspirat la tarab , la
extazul care constituia finalitatea muzicii. Să nu
uităm că Adam a primit un suflet într-un
sentiment de extaz provocat de cântecul unui înger. Cel puțin așa spune o cronică arabă.
Țările arabe s-au deschis în mare măsură către muzica occidentală în secolul al XIX- lea, dar, de
la începutul secolului al XX- lea, s-a făcut un efort, în special în Egipt, pentru a proteja muzica
tradițională. Acest efort a dat roade, grație unor artiști remarcabili precum celebrei Oum Kalsoum.
Lipsa scrierilor care ajută la păstrarea operelor muzicale orientale arabe a întărit o memorie care
păstrează miliarde de compoziții poetice și/sau muzicale. Pentru că scrisul și valoarea sa în
păstrarea științei dar și a muzicii ne transmit personalitatea și profunzimea artistului, crezul său,
identitatea sa. Popoarele arabe le repetă și astăzi şi le transmit din tată în fiu.
Ramy El Kady, Liban
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Insomnie din zodia lunii
înțelesuri albe dezghioacă
nesomnul făgăduit unui timp
ce arde-n configurații stranii
copacii atârnați de cuvinte,
pe liniștea acoperind năluci
ți-ai așezat partea ta de-nsingurare
și-n corabia nestăpânită a nopții
litere ademenesc culoarea tăcerii,
în odaia gândului o virgulă mușcă
depărtarea din pleoapă,
în tine ora crestează
scenariul absenței dintr-un vis,
mănușa unei umbre risipește o silabă
pe cărarea unui înger,
rătăcind pe marginea lunii
străzile descuie stele
din sertarele oglinzilor oarbe,
clipa unui poem te locuiește
cu toate asimetriile nespuse
ale unor semne
de dincolo de tine, de dincolo de noapte
Autor Alice Puiu – din viitorul volum de poeme „Insomnia orașului”
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Poate
„Poate” nu este un cuvânt,
e visul luminii s-ajungă o floare
ce-mprăștie încruntarea
de plumb a unei ulițe pe care
s-a rătăcit tinerețea dimineților,
e visul florii s-ajungă o pasăre
deschizând cu săgeata ochiului
ferestrele mâhnite ale unui cer
zăvorât în uitare,
e visul păsării s-ajungă un înger
ce-n ruga lui împrăștie sărutul
stelelor pe-obrazul unei presimțiri
înnodate cu lanțuri de tăcere
în noaptea unui timp fără contur.
„Poate” nu este un cuvânt,
e-o cheie deschizând poarta
spre taina-n care încolțim,
iar inimile noastre-s cuvinte
dintr-un psalm ce-n constelația țărânei
țes dorul umbrelor legănate
în zâmbet de icoane
„Poate”, respirația cortinei
dintr-o oglindă obosită
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miracolul din zăpada amintirilor
pe umerii somnului scriind veșnicia,
inimile noastre viori aprinzând incantații
prin vântul amurgului despletit
și-n arena descătușării
palpită rătăcit un „poate”.

Autor Alice Puiu

Vitralii sonore
ierburi din lumina umerilor de nea
te respiră absență în rochie de ape,
deasupra ta mirarea unei voci de fum,
intraductibilă povara închisă-n silabă
pe clavicula înnoptată o pasăre te visează
gest fărâmițând lacrima
*
covoare tocite de frunze-nsingurate
dizolvă alb greierii din rame,
telefonul taie incertitudinea ovală
murmur indecis din subțirimi de ecran,
sărbătoarea exilaților într-un fișier cu stickere oarbe
în camera golită de sensul plecării
cineva înnoadă nostalgia sub bărbie,
numere fac tumbe imperfecte la tombola sărutului
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peisajul zornăie asimetrii în textul lipit pe inimă
realitatea ghemuită între cuvinte
fără ecuson de vizitator,
tac lumea și mă-nchid
sub pleoapa unui buddha lipsit de glorie,
cineva bate cuie în catifeaua zorilor
*
pe celălalt mal luntrașul vinde emoții
pentru reprezentația din oglindă

Autor Alice Puiu, iulie 2022

„În viață avem parte de mai multe înfrângeri decât de victorii.
Iar adevărata înțelepciune se dobândește nu din a ști cum să-l învingi pe celălalt, ci
cum să pierzi cu grație.”
Haruki Murakami „Poeme pentru Yakult Swallows”

„Moartea unui vis poate fi uneori mai tristă chiar decât sfârșitul unei vieți.
Câteodată mi se pare foarte nedrept.”
Haruki Murakami „With the Beatles”

„Poetul, îndrăgostit de imaginea lumii pe care o întrevede închizând ochii, se
afundă în propria noapte. Escapadă fără întoarcere, fără tovarăș, fără credință.”
Pierre Oster „Alchimia lentorii”

„Orice ar fi acel ceva pe care îl cauți, nu va veni în forma la care te aștepți tu.”
Haruki Murakami „Kafka pe malul mării”
112

ORIENT ROMANESC

REFLEXII
Dimineți cu ochi de rouă
și o floare-n loc gură,
inocentă primăvară
resemnată, ai trecut.
Sentimentele de vară
le-am avut peste măsură,
zgribulită, stau afară
să privesc alt început.
Dimineți cu ochi de brumă,
frunza-n vie ai răpit
și mustind a vin, nebuno,
spuneai vorbe fără rost.
Ți-am simțit însingurarea,
tristă, când m-am deszâmbit
și-am lăsat în tine, toamnă,
zile lungi de adăpost.
Dimineți de iarnă rece
cu obrajii promoroacă,
Carul Mic și Carul Mare,
dupa reni vin pe Pământ,
năucită-ți stau alături,
poate-ți arde iar de joacă,
hoinărind în lumea largă,
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fulgii albi, purtați de vânt.
Dimineața mea cu tine
a creat un anotimp
dintr-o noapte fără margini
unde stelele veghează,
am dormit atât de bine
până mi-ai șoptit la timp,
să aud glasul pădurii:
dormi, iubito și visează!

Autor: Lili Lazăr

DESCULȚI ÎN PLOAIE
E toamnă, e iubire şi e bine,
îmbracă-mă în frunze şi în ploi,
să ne cuprindă aripi feminine
în zborul ce ne poartă pe-amândoi.
Torențial, să curgă sentimente,
în valuri anotimpurile vin,
când cerul se prăvale în torente,
din noi, răsare albastrul mai senin.
Vin gândurile care curg şiroaie,
cu îndrăzneală, toamnă, mă repet,
îngăduie sa fim desculti în ploaie,
114

ORIENT ROMANESC

dezbracă-ne de orişice regret.
Ce mi-e toamna, ce mi-e primăvara,
o amintire din care-am plecat.
Deschide-ți palma, să-și ia zborul vara,
cu tot peronu-n care m-ai lasat.
Să mă întorc la tine, ca-ntr-o gară,
în care tu să-mi cânți și la refren,
să fugi cu mine-n altă primăvară,
cu șinele legate după tren.
Și să zburăm cu îngeri la fereastră
dispensă de vor cere pe pământ,
vor crește aripi florilor din glastră
să ne iubim prin ploaie și prin vânt.
Cu un sărut să facem epopee,
până și timpul să respire a uitat,
apleacă-ți fruntea caldă, o scânteie
din tâmpla mea, pe veci a evadat.
Autor: Lili Lazăr

Ce ȋndrăzneală
Ce-ndrăzneală de iubire, să cred tot ce mi s-a spus,
că ai fi creat din apă și din plânsul lui Iisus,
din fărâma cea mai verde-a codrului, crudă privire,
când iubindu-te, m-aș cerne pe-un obraz de fericire!
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Pe poteca unui munte, prăvălindu-mă șuvoaie,
te-aș privi de jos cu sete, ca o arșiță în ploaie,
aș întrece-n ochii umezi, o fugară căprioară,
care alerga prin soartă, dulcea lacrimă de fiară.

Iar când tu nu spui nimic, port tăcerea ta divină,
dacă dormi, eu dorm un pic, doar ținându-te de mână,
surâd ca din întâmplare dintr-un vis adânc, subtil,
apoi râd cât pot de tare, de parc-aș mai fi copil.

Tu ești cel din fiecare clipă, pe care o scriu
dar aievea întrupării, versul va rămâne viu.
Ce-ndrăzneală de iubire, să te scriu apoi cu fluturi
și din foile veline, să te-acopăr cu săruturi!

Ce s-ar întâmpla?
Ce s-ar intâmpla, 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.

Din pleiada de cuvinte, l-am ales pe cel din urmă
ce mi s-a lipit de gene, când sfioasă mă rugam,
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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 râmâne cu neantul și crezând în armonie,
le-am urma și noi cu toții și-am crea cerul la loc.
Autor: Lili Lazăr

Dialog
-Bună seara, colț de vară!
- Bun venit, zâmbet senin!
În pocal, lacrimă-n vin
pentru cina de-astă seară.
Am adus palma de pâine,
să-mpărțim cum se cuvine,
nu se stie cine vine,
hrana cerului de maine!
Ia un loc, nu sta-n picioare,
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tu urci pe cărări de soare,
cer albastru dând in floare,
Evanghelia când doare...
- Ce-ți mai face fericirea?
- Aşezându-mi cer pe frunte,
stă pe vârful unui munte,
s-a-ntâlnit cu nemurirea.
-Dar cu îngeru-ai vorbit?
-S-a-ntâmplat din nou să vină
și din voia ta divină
m-a-ntrebat cât am iubit.
-Ce-ai răspuns, așa rămână!
Inimă să-ți fie clipa
când atingi cu ea aripa,
ca o strângere de mână.
-Vezi, cu tine mi-e ușor
să vorbesc, fără cuvinte
eu le văd pe cele sfinte
când de tine-mi este dor.
Și când noapte-a fost, să vină,
steaua s-a schimbat la față,
până înspre dimineață
Nordul, aduna lumină.

Autor: Lili Lazăr
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MONOLOGUL VERII
Ce-i cu tine, mândră toamnă?
Pe urma mea, tu ai venit,
din mine toate se răstoarnă
și bogăția te-a împlinit.
Mai lasă-mă să stau un pic,
au mai rămas zile senine,
te-oi însoți și din nimic
voi străluci toamnă, cu tine!
Uite! Eu când primăvara
a încolțit în umbra mea,
m-am rugat de ea sărmana,
să înmugurească o stea.
Și-am trăit în armonie
zi și noapte, cer senin,
alegând nume să-mi fie
jumătatea din destin.
Vine iarna, se răzbună,
să nu plângi că nu ți-am spus,
gheață, ger, ceață si brumă...
sângera-vei un apus.

Autor: Lili Lazăr
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Neuitare
Doar o zi este hotarul peste care viața trece
și pășind în moartea crudă lași durerea ta să plece,
într-un cui plânge chitara, a rămas a nimănui,
melodia întristării e în sufletul oricui.

O cabană te așteaptă printre stele, sus , în cer,
să îți dormi somnul cuminte cu luceafărul străjer,
uite câtă lume vine să-ți aducă-n dar o floare,
hai, ridică-te și cântă, cântă-ne din nou, Mardare!

Ia chitara iar în brațe pentru ultimul concert,
să ne spui La revedere, dragii mei, acum vă iert,
nu v-am cunoscut iubirea, v-am cântat în nopți prea lungi,
te salut și plec spre casă, generație în blugi.
Autor: Adina Velcea

Melancolie
Ne-ndurătoare viața mă prinde de picioare,
îmi strânge glezna verde a gândului de dor,
nu știu ce-i fericirea, nu știu de ce mă doare
căderea în adâncuri, chemarea unui nor.

N-am cutezat iubirea s-o leg cu lanțuri grele,
am așteptat să vină și n-am făcut nimic,
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tristețea așteptării m-a dus doar la extreme,
am învățat să cad, nu știu să mă ridic.

Dar vine înserarea cu vraja ei tăcută,
se-aprinde o lumină, se stinge un blestem,
ce nefiresc privește această lună mută
în cartea vieții mele când scriu ca să te chem.

Autor: Adina Velcea

Pe când trecutul dispărea
În adâncimea unui plus
de nonvaloare demonstrată
heralzi moderni cu pana scut
întreg nimicul ni-l arată.
Se erijează în profeți
în noua ordine spectrală
unde fantome de ”poieți”
picioarele de glod își spală.

Și bate gongul triumfal,
și iar apune un deceniu
ca să se nască altul iar
c-un maxim declarat de geniu.
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La piața vorbelor de carne
își strigă negustorii marfa,
se vând la kilogram romane
în care mutilată-i arta.

Se-mpreunează asfințitul
cu nebuloasa neștiință,
un răspopit este soldatul
conducător spre necredință.

Pe scena noilor trotuare
purtând un coif de vreme proastă,
cu mâinile în buzunare
stă înlemnită Limba noastră.

Și-un amalgam de sentimente,
ca un cortegiu funerar,
dispare sub grămezi de pietre
și-n urmă demonii apar.

Autor: Adina Velcea

Poetul este delegatul veşnic al sufletului omenesc în simfonia spiritului universal.
George Călinescu

"Poezia este aproape la fel de importantă ca şi istoria."
Platon
122

ORIENT ROMANESC

Interferenţe româno-marocane
la Piteşti
Deşi aparent la mare distanţă de Piteşti, atât geografic
cât şi cultural, Marocul şi România sunt de fapt două
ţări cu multe apecte ȋn comun, ceea ce le aduce mai
aproape ca oricând. Această punte intercultural este
construită de cei a căror casă este şi ȋn România, ţară
care,graţie ospitalităţii sale proverbiale, a primit ȋn urmă
cu peste 15 ani şi un cetăţean marocan, venit ȋn frumosul
Piteşti
din
renumitul
oraş
Casablanca.
România-din perspectiva culturală marocană - Ȋntr-o eră a globalizării şi a digitalizării,
adaptarea culturală poate fi lină şi poate veni oarecum de la sine. Există, ȋnsă, un nucleu cultural
şi identitar care nu ȋntotdeauna se deschide cu aceeaşi uşurinţă către noi ţări. Comunitatea gazdă,
poporul şi legătura umană pot contribui decisiv la integrare, sau, dimpotrivă, pot construi bariere
de netrecut. Familiarizat deopotrivă cu societatea occidentală şi cu cea orientală, am găsit ȋn acest
spaţiu binecuvantat cu frumuseţi naturale atât de variate, o interesecţie culturală marcată de spiritul
românesc atât de deschis şi bogat. Am ȋnvăţat inca de la ȋnceput limba română, dornic să pot citi,
scrie, dar, mai ales, ȋnţelege sensul expresiilor sale atât de savuroase. Ȋn timp am ȋnţeles că limba
română ȋmi va folosi nu doar pentru a comunica, dar şi pentru a ȋnţelege umorul românesc şi
filozofia populară cu ale sale proverbe atât de inspirate şi veşnic de actualitate, pe care am ajuns
să le folosesc cu mare plăcere. Vorbitor nativ de limbi de circulaţie internaţională, pot spune azi
că limba română ȋmi produce emoÂie şi bucurie,ajungând să o folosesc pe cât de des posibil.
Sosit toamna ȋntr-un peisaj dominat de gri-ul clădirilor bucureştene,iniţial nostalgic după albastrul
Atlanticului şi verdele vegetaţiei exotice specifice Marocului, România şi ȋn special zona
Argeşului, mi-au arătat cÂ verdele are nenumărate alte nunaţe aici. Albastrul Atlanticului sau chiar
cel folosit de artiştii cunoscuţi (numit albastru Majorelle), are ȋn România un corespondent la fel
de impresionant, albastru de Voroneţ. Am descoperit ca spectrul coloristic este influenţat de
nuanţe, iar valentele acestora depind de
perspectiva din care le priveşti.Am găsit aici
spiritul deschis şi ospitalier al argeşenilor,care miau arătat şi m-au ȋnsoţit ȋn descoperierea acestei
zone deosebite pe care astăzi o consider ´´acasă´´
datorită peisajului, dar mai ales a oamenilor
ȋntâlniţi.
Ataşat de România, cu Argeşul ȋn suflet
Descoperirea României ȋn ansamblul său m-a
făcut să ȋmi doresc o legătură pe termen lung cu
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această ţară Şi poporul său. Sunt astăzi
mândru să am o familie ȋn Argeş, să ȋmi
cresc copiii vorbind româneşte, ataşaţi de
valorile acestei ţări şi ȋn mod special,
fericiţi să fie ȋntotdeauna acasă, la Piteşti.
Ȋn prezent, când mondializarea a adus cu
sine o mare libertate de circulaţie şi de
explorare a planetei, sunt un cetăţean al
lumii care şi-a găsit locul de suflet la
Piteşti, un oraş şi o zonă ȋn care simt că
am trăit, cumva, dintotdeauna şi ȋn care
revin mereu cu aceeaşi emoţie vie.
Cu România şi dincolo de graniţe Ȋn acest context favorabil apropierii celor două culturi şi ţări,
am creat Asociaţia Marocano-Română de Parteneriat AMRP, al cărui vice-preşedinte am devenit
ȋn urmă cu 5 ani, contribuind activ la promovarea culturală a României ȋn Maroc. Cu peste 50 de
evenimente şi proiecte realizate, mă bucur să pot contribui astfel la promovarea ȋn Maroc
a tradiţiilor româneşti pe care le-am asimiliat, a culturii atât de apreciată peste tot ȋn lume şi a
locurilor «mioritice» pe care le-am vizitat şi la care mă ȋntorc cu drag ȋntotdeauna.
Adil Jaouhari - Vice-Preşedinte Asociaţia Marocano-Română de Parteneriat AMRP
https://www.facebook.com/AMRPmarocroumanie/
Amrp.rabat@gmail.com
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Egipt - Pământul Faraonilor
O călătorie fascinantă pe un pământ leagăn al istoriei
Parcul Național Gebel Elba

Parcul Național „Gebel Elba” – ©Sherif Lotfy 2018
Gebel Elba, înseamnă „Muntele Elba” în limba arabă și este atât numele unui munte, cât și al unei
regiuni din cel mai îndepărtat colț de sud-est al Egiptului.
Parcul național este situa în ceea ce este cunoscut sub numele de Triunghiul Halaib, o zonă de
teritoriu disputată de Sudan și Egipt, care în prezent se află sub controlul guvernului egiptean.
Considerat a fi al doilea cel mai înalt munte din Egipt, cu o înălțime de 1.435 de metri, Gebel Elba
sau Muntele Elba este o bucată de rai care din păcate, nu este cunoscut de foarte multă lume.
Parcul național se află la 250 km sud de Marsa Alam, iar drumul principal de coastă trece prin
parcul național. Cu toate acestea, este dificil să se obțină permisiunea de a fi vizitat, iar în cazul în
care veți primi permisiunea, este posibil să aveți nevoie de un ofițer de poliție alături de voi în
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expediție. Acest lucru se datorează proximității graniței sudaneze și, de asemenea, preocupărilor
legate de impactul turismului asupra mediului protejat.
Drept urmare, Gebel Elba este una dintre zonele cele mai puțin explorate ale țării, ceea ce
reprezintă un real câștig pentru cei care ajung să îi treacă pragul, deoarece are un ecosistem și o
diversitate a speciilor de neegalat oriunde altundeva în Egipt. Pentru cei care reușesc să ajungă în
Parc, această vizită va deveni cu siguranță o amintire magică, de neuitat pe care și-o vor aminti
pentru totdeauna.
Parcul național a fost înființat în 1985 și se întinde pe o suprafață de 35.600 de kilometri pătrați.
Este considerabil mai mare decât Belgia, Țara Galilor sau Massachusetts.
Parcul include o întindere vastă de recif de corali și coastă de mangrove, 22 de insule ale Mării
Roșii, o întindere de 20 km lățime de câmpie de coastă deșertică și un lanț muntos, ale cărui vârfuri
principale includ Gebel Elba de 1.435 metri, Gebel Shellal (muntele cascadă) de 1.409 metri, Gebel
Shendodai de 1.526 de metri și Gebel Shendib de 1.911 de metri. Gebel Elba se află cel mai
aproape de mare, în timp ce celelalte vârfuri sunt situate mai la sud și în interior, lângă granița
sudaneză. Ceea ce face ca această zonă să fie unică este faptul că deși se află în regiunea sahariană,
are parte de precipitații neobișnuit de mari, lucru cauzat de combinația vânturilor predominante de
ploaie din nord-est, – o curbă a liniei de coastă care face ca aceasta să se alinieze pe calea acestor
curenți de vânt – și lanțul muntos pe de altă parte, care forțează norii de ploaie, norii umezi. Toate
acestea provoacă răcire, condens și în final, precipitații.

Părți din peisajul Parcului Național Elba – observați abundența de verde, foarte rare în special în zona
deșertului oriental arid, al Egiptului – din cauza precipitațiilor mult mai mari decât în mod normal din
munții din jur. Fotografie – ©Sherif Lotfy 2019
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Doar o mică parte din această precipitație vine sub formă de ploi abundente, deoarece norii de
ceață formează ceea ce este denumită ca „o oază de ceață” în jurul Muntelui Elba și într-o măsură
mai mică, a celorlalte vârfuri. Pe măsură ce umiditatea acestor nori se apropie de 100%, micile
picături de apă se unesc în altele mari, iar precipitațiile au loc sub forma unei burnițe ușoare.
De asemenea, pe măsură ce temperatura de la suprafața a rocilor și a altor suprafețe expuse se
răcește peste noapte, o mulțime de vapori de apă rămași în aer se condensează în picături, sub
formă de rouă.

Văile verzi ale Parcului Național Elba vă pot surprinde. Fotografie – ©Sherif Lotfy 2018
Muntele Elba poate primi până la 400 mm de precipitații pe an. Este mai mare decât media anuală
pentru Grecia și este o cifră mult mai mare decât media de 15 mm pentru regiunea deșertului de
est. Nivelurile relativ ridicate ale precipitațiilor din zonă, combinate cu temperaturile mai scăzute
de la altitudini mai înalte, susțin o varietate surprinzătoare de animale sălbatice. Gebel Elba se
poate lăuda cu un număr spectaculos de 458 de specii de plante, 40 de specii de păsări, 30 de specii
de reptile și 23 de specii de mamifere, care au fost înregistrate în parc.
Zona susține o gamă de vegetație, incredibil de diversă: mlaștini cu mangrove și mlaștini sărate
mărginesc o mare parte a coastei, care de altfel este destul de aridă, iar ocazional, pot fi observați
salcâmi și Balanites Aegyptiaca.
Balanites aegyptiaca (cunoscut și ca „balsam egiptean” sau „curmalul din deșert”) este o specie de
copac, clasificată fie ca membru al familiei Zygophyllaceae sau Balanitaceae. Curmalul deșertului
este un arbust sau copac spinos, veșnic verde sau semifoios, cu mai multe ramuri, coroană sferică
care poate crește până la 10 metri sau mai mult. Are un trunchi foarte canelat care poate avea un
diametru de 30 cm și tepi lungi, drepti, verzi, aranjați spiralat de-a lungul ramurilor.
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Acest arbore este unul „multifuncțional” deosebit de important și foarte util fiind apreciat atât
pentru fructele sale amare, dar comestibile, cât și pentru frunzele și florile comestibile de asemenea
și folosite în scop medicinal sau ca furaje pentru animale.
Salcâmii sunt numeroși în Parcul Național Gebel Elba. De asemenea, puteți găsi câteva de-a
lungul coastei. Fotografie – ©Sherif Lotfy 2018 – reprodusă cu amabilitatea sa

.
Arborele este foarte rezistent la pășunatul cămilelor, la secetă și la inundații, iar fructele saleapar
de obicei chiar și în perioadele cu precipitații reduse sau deloc.
Pe măsură ce altitudinea crește în interior, diversitatea vegetației crește la maxim în zonele de
altitudine medie între 500 și 1000 de metri, în special în regiunile de nord și nord-est ale Gebel
Elba, care sunt îndreptate spre mare. Pantele nordice în special sunt marcate de două wadis
(ravene, văi) – Wadi Yahameib și Wadi Adeib, unde vegetația este atât de densă încât un studiu al
imaginilor din satelit Google Earth (afișat în partea de jos a acestei pagini) dezvăluie că ar putea
exista zece mii sau mai mulți copaci numai în Wadi Adeib. Este o pădure virtuală – ceva ce nu veți
găsi nicăieri altundeva în deșertul de est al Egiptului. La această altitudine veți vedea în continuare
mulți salcâmi, dar li se alătură și copacii delonix, niște copaci cu creștere rapidă, plini de flori
minunate și cu deschidere a coroanei sub formă de umbrelă, aceasta ajungând și la 5 metri înălțime
– un baldachin dens de frunze colorate asemănătoare ferigilor. De fapt, în unele părți ale lumii este
cultivat în scopuri ornamentale, iar florile sale roșii (de obicei) i-au câștigat porecla de „arbore de
flacără”. Mai sus, mai aproape de vârf, puteți observa copacul de maringa (sau ben) cu aspect
ciudat.
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Fiecare priveliște este de neuitat. Diversitatea vegetației crește treptat odată cu altitudinea.
Fotografie – ©Sherif Lotfy 2018 – reprodusă cu amabilitatea sa.

Un fund de vale – observați fântâna din depărtare și ceea ce pentru Egipt este o acoperire de
nori semnificativă. Fotografie – ©Sherif Lotfy 2018 – reprodusă cu amabilitatea sa.
O mare parte din ea este comestibilă, iar frunzele sunt bogate în proteine, precum și în vitamine
A, B și C, precum și în diverse minerale și proteine. 100 de grame de frunze proaspete de maringa
au de două ori mai multe proteine decât 100 de grame de iaurt, de patru ori mai mult calciu decât
100 de grame de lapte, mai mult potasiu decât 100 de grame de banană, mai multă vitamina A
decât 100 de grame de morcovi și de peste 3 ori vitamina C. ca 100 de grame de portocale. Probabil
că nu există niciun alt „super-aliment” pe pământ care să poată concura cu acestea!
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Un ghid local de beduini . Fotografie – ©Sherif Lotfy 2018
Cu toate acestea, trebuie să rețineți că rezultatele unei astfel de analize nutriționale depind în mare
măsură de varietatea plantei, dar și de condițiile de sol și climă. Cu toate acestea, cu siguranță ar
putea fi următoarea recoltă minune a lumii.
Arborele crește rapid și este rezistent la secetă, iar multitudinea de frunze minuscule pe care le
produce poate ajuta la combaterea malnutriției și au fost, de asemenea, folosite în medicamentele
tradiționale din întreaga lume pentru a lupta împotriva bolilor.
Vechii egipteni și beduinii de astăzi, au extras și extrag ulei din semințe, pe care l-au folosit pentru
parfumuri, gătit și loțiune pentru piele. În toamnă, bărbații beduini lucrează, adesea în grupuri de
câte doi, pentru a recolta semințele care atârnă în păstăi lungi de pe copac și le vând intermediarilor
care le transportă în piețele din țară.
Deși arborele marinda rămâne relativ comun în Parcul Național Gebel Elba, în Sinai acest arbore
a fost folosit pe scară largă pentru lemn de foc și a devenit pe cale de dispariție.

Beduinii din zonă: Tribul Bishar, Ababda și Rashayda
Beduini din Gebel Elba, Bisharii, sunt semi-nomazi, cunoscuți pentru felul în care își cresc și
îngrijesc cămilele (foarte căutate de comercianți, dar și de crescători). Bisharii fac de asemenea
comerț cu oi, capre, și cărbune. De cele mai multe ori, Bisharii fac troc, adică fac schimb de
animale și produse contra alimente și ustensile, în piețe.
De asemenea, asemeni celor din Ababda, sunt considerați excelenți urmăritori de urme în nisipurile
deșertului și, prin urmare, sunt întotdeauna prezenți în expediții.
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Ministerul Mediului spune că nu există
statistici despre mărimea populației din
întreaga zonă protejate, dar estimări
neoficiale sugerează că acolo locuiesc
20.000 de oameni.
Drumul deșert neasfaltat către muntele
Gabal Elba este marcat de mici dealuri de
nisip care se întind pe kilometri și mile.
Semne subtile de viață — colibe de lemn
împrăștiate și rezervoare de apă — apar
treptat pe măsură ce drumul merge mai
adânc în protectorat. Deșertul devine mai
verde, sugerând apropierea muntelui.
Sunt mai multe colibe și mai mulți oameni. Se lasă spații largi între fiecare colibă, astfel încât să
ofere fiecărei familii un grad de intimitate. Câțiva bărbați din tribul semi-nomad Bishara pot fi
văzuți plimbându-se prin văi cu turme de capre care pasc, rătăcind în jurul lor. Membrii tribului
Rashayda pot fi găsiți și în regiune, dar într-o măsură mai mică și nu sunt considerați indigeni în
zona protejată.
Ali Dorah, un membru al tribului Bishara
și un observator profesionist de păsări care
locuiește între Halayeb și munte, spune că
„obiceiurile determină locul în care
triburile se adună și rămân în văi”. Tot el
ne spune că diferitele triburi stau de obicei
aproape de locurile unde cade ploaia.
Potrivit studiilor Agenției Egiptene pentru
Afaceri de Mediu, femeile tribale își
construiesc „case portabile de preș” pentru
ca familiile lor să locuiască până când
migrează în altă parte, mai ales când
soarele arzător de vară începe să bată.
„Oamenii muntelui sunt considerați
independenți și se bazează pe izvoarele de
apă ale Elbei. Populația din jurul muntelui
crește odată cu ploaia de iarnă și cu creșterea caprelor și oilor”. Tribul Bishara vorbește în cea mai
mare parte o limbă nescrisă numită Beja, iar unii dintre ei vorbesc și arabă. Tribul are o tradiție
orală bogată și în mare parte nedocumentată. Aceste comunități depind de producția lor proprie de
carne, lapte, fructe, legume, precum și de producția de cărbune. Bărbații lucrează și în comerțul cu
cămile, dar vând și alte bunuri, cum ar fi susan și miere. „Schimbările climatice au redus cantitatea
de ploaie, fapt pentru care, din cauza secetei s-au deteriorat resursele naturale, care susțineau
stabilitatea vieții în văi” Așa cum am mai spus, Egiptul este o lume în altă lume și foarte puțini
sunt cei care cunosc tărâmul oamenilor soarelui atât de bine încât să îl poată povesti în întregime.
Egiptul este o poveste mereu diferită, poate de aceea și Sheherezada și-a numit poveștile „1001 de
nopți”. Poate, așa ar trebuisă le numesc și eu -„Poveștile nesfârșite ale Egiptului”.
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MARSA ALAM, Maldivele Egiptului și istoria sa fascinantă
Stațiunea de-a dreptul edenică a orașului Marsa Alam este un loc care se află mereu în gândurile
celor cu „dor de ducă” autentici, care caută să trăiască o aventură tropicală înconjurată doar de
frumusețe naturală, minuni ale naturii și liniște.
Astfel că, uitându-ne către Marea Roșie în sud-estul Egiptului; la doar 280 km de Hurghada și la
700 km de Cairo, vom găsi destinația perfectă, Marsa Alam, una dintre cele mai importante
destinații turistice din Egipt. Adăugarea în zonă a Aeroportului Internațional Marsa Alam în 2001
a permis orașului să intre în forță domeniul turistic, de atunci, zona devenind una dintre comorile
secrete ale Egiptului; mai ales pentru iubitorii de scufundări, scafandrii, dar și pentru cei care
iubesc snorkelingul. Cei care mai vin în Marsa Alam sunt și oamenii iubitori de drumuri nebătute,
de natură autentică, dar și fotografi renumiți în căutare de peisaje unice, săbatice, cu mare turcoaz,
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nisipuri albe și păduri de Mangrove. Veți găsi în acest oraș vrăjit, toate tipurile de cazare: pensiuni,
apartamente, vile, hoteluri, dar și cele mai bune locuri de scufundări în care scafandrii trăiesc cele
mai impresionante experiențe din viață. Veți avea, de asemenea, șansa de a explora frumusețea
supremă a recifelor magice de corali pline de culoare, viață marină și cea mai bună faună
subacvatică; inclusiv minunații delfini și dugongii, care sunt considerați principalii factori de
atracție în oraș.

Marsa Alam este printre stațiunile de vacanță cu cea mai rapidă creștere de pe Riviera Mării
Roșii. Este popular printre windsurferi, scafandrii, snorkelerii și iubitorii de plajă, care se pot
considera printre cei norocoși deoarece au descoperit liniștea și frumusețea din Marsa Alam. Ceea
ce caracterizează acest oraș, este faptul că frumusețea lui este neatinsă încă de efectele nocive ale
modernizării; spre deosebire de orașe mai comerciale precum Sharm El Sheikh și Hurghada.
Copaci de mangrove - Mangrovele din Egipt ocupă aproximativ 525 de hectare (ha) distribuite
în 28 de locații diferite de-a lungul coastei egiptene ale Mării Roșii, având inclusiv un arboret mare
discontinuu de-a lungul Golfului Aqaba în Zona Protejată Nabq și un arboret mic în partea cea mai
de sud a Golfului Suez la Parcul Național Ras Mohammed. Mangrovele din Egipt sunt
predominant monospecifice, constând numai din Avicennia marina (mangrove cenușii;
Avicenniaceae); cu excepția câtorva locații din apropierea zonei de graniță egipteano-sudaneză,
unde Rhizophora mucronata (mangrovă cu rădăcină buclă; Rhizoforaceae) coexistă împreună cu
Avicennia marină.
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Mangrova marină cenușie, denumită Avicenna este principala specie de mangrove care crește pe
coasta Mării Roșii. Are tendința de a „încadra” sau încercui căile de apă. Crește pe terenuri mai
înalte și într-o gamă mai largă decât orice altă mangrove.
Mangrova marină Avicenna din zona Marsa Alam are o înălțime medie de aproximativ 3 până la
8 metri. Are multe rădăcini respiratorii care cresc deasupra solului și apar în jurul copacilor întrun mod caracteristic.
Frunzele mangrovei Avicenna sunt simple, ovale și de culoare
verde deschis până la închis. Sunt acoperite de glande de sare,
galnde care de fapt ajută planta să scape de excesul de sare.
Aceste frunze sunt meniul favorit al cămilelor pe care le veți
vedea ades traversând apele mici ale mării pentru a ajunge la
insulele de mangrove, un tablou unic în lume, de altfel.
Pășunatul excesiv este printre altele și o problemă serioasă asupra
vegetației de mangrove din unele situri de pe coasta Mării Roșii
a Egiptului, lucru pentru care se caută soluții fiabile.
Florile mangrovelor Avicenna sunt mici și gălbui, având un
colorit viu, distinctiv care atrage insectele, în special albinele.
Acest lucru a inspirat un proiect științific de experimentare cu producția de miere naturală din
mangrove. Ecosistemul de mangrove este „multifuncțional, servind ca stabilizator de coastă și
dispersând energia eoliană, generată de furtuni. Mangrovele sunt un fel de zid natural care previne
invadarea zonei interioare de către apa sărată, produce nutrienți și resurse forestiere.
Mangrovele ajută de asemenea, la prevenirea eroziunii
prin stabilizarea sedimentelor cu sistemele lor radiculare
sălbatice și încurcate. Acestea mențin calitatea și
limpezimea apei, filtrează poluanții și captează
sedimentele provenite de pe uscat. Ecosistemul este, de
asemenea, un „sanctuar” pentru pești, creveți, crabi etc,
pădurile de mangrove, care se învecinează cu Marea
Roșie ca ecosistem, conținând multe specii de plante
terestre și acvatice. Acest ecosistem ere de asemenea și o
faună caracteristică, lucru care atrage foarte mulți biologi,
oameni de știință, dar și fotografi.
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Coasta Mării Roșii este o rută importantă de migrație pentru sute de mii de păsări de apă, care pot
fi văzute migrând în stoluri sus pe cer, majoritatea trecând însă fără oprire. Cu toate acestea, multe
se odihnesc la Hamata, transformând mangrovele într-un loc important de cuibărire, dar și de
iernat, pentru un număr destul de mare de păsări de apă migratoare.
Cel puțin 13 specii de păsări rezidente sunt asociate cu mangrovele Hamata. Menționăm Ardeola
striata, Egretta gularis, Plataleucorodia și Pandion haliaetus. La mangrovele Hamata se observă
frecvent cormorani, stârci, șoimi, licepitori, pescăruși, șerpi, marii pescari și mulți paseri migratori.
Triburile din Marsa Alam – Tribul Ababda
Wadi El Gemal este locuit de Tribul Ababda, un popor
nomad renumit pentru capacitatea de a urmări
animalele în deșert. Spre deosebire de majoritatea
beduinilor care navighează în deșert folosind stelele,
Ababda folosesc direcția vântului și soarele pentru a-și
găsi drumul.
Dacă ajungeți să mâncați cu localnicii, cerți să vă
servească El Aseeda, hrana de bază a tribului, făcută
din făină, apă, sare și îndulcitori naturali. Încheiați
masa cu specialitatea locală, cafeaua Jebena. Fabricat
cu ingrediente transportate pe spinarea cămilelor din
Sudan, cafeaua Jebena își trage gustul unic din
ghimbir.
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Oamenii Ababda poartă o mare parte din
moștenirea lor culturală prin muzică și dans,
dar și prin abilitățile lor unice și impresionante
de meșteșuguri. Instrumentul lor principal este
tamboura, o lăută cu cinci coarde, iar pentru
percuție, Ababda folosește piele de cămilă
pentru a produce toba Daf, cunoscută și sub
denumirea de Dâyere sau Riq.

Cele mai importante destinații turistice din Marsa Alam - Marsa Alam este renumită
pentru un grup de cele mai frumoase locuri, repere și activități turistice care atrag atenția a mii de
oameni, iar printre cele mai frumoase locuri din Marsa Alam sunt ceea ce vă vom prezenta:

1- Parcul Național Wadi El-Gemal
De obicei, vizitele în orașul Marsa Alam încep cu o vizită la Rezervația Wadi El-Gemal, cea mai
frumoasă rezervație naturală din Egipt. Cu peste 70 km de coastă spectaculoasă, Parcul Național
Wadi El Gemal acoperă o suprafață de aproximativ 4.770 km² de pământ, în plus față de
aproximativ 2.000 km² de ape marine, iar cel mai faimos este Muntele Hamata, unde vă puteți
bucura de vizionarea a sute de animale sălbatice, cum ar fi căprioare, porcușori de guineea uriași,
hiene, vulturi cu barbă, vulturi de stânci, pisici genet, măgari sălbatici, șoimi care rătăcesc în jurul
vostru.

Parcul ajunge de la crestele zimțate ale deșertului estic printr-o rețea de wadi (văi, ravene)
adăpostite până în adâncurile acvamarine ale Mării Roșii.
Recifele de corali găsite aici sunt printre cele mai spectaculoase din lume în ceea ce privește
abundența vieții și diversitatea speciilor. Datorită izolării relative de alte oceane, aproximativ 17%
din viața marină este originară din Marea Roșie. Aproximativ 450 de specii de corali și peste 1.200
de specii de pești creează un paradis viu pentru scafandri și snorkeling. În Wadi El Gemal au fost
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înregistrate 140 de specii de plante, multe având valori medicinale. Mangrovele prosperă în parc,
sunt ecosisteme vitale și productive, dar sunt printre cele mai periclitate habitate din lume. Ierburile
marine, cum ar fi cele de la Ras Baghdai, sunt zone importante de depunere a icrelor și sunt singura
sursă de hrană pentru dugongul și țestoasa verde pe cale de dispariție, care cuibărește și pe plajele
de nisip curate ale parcului.
În parc se află cinci insule sălbatice, care reprezintă zone importante de reproducere pentru cele
13 specii de păsări de apă și de mare – din cele 45 de specii de păsări – care se regăsesc în parc.
Insula Wadi El-Gemal se mândrește cu cea mai mare colonie de șoimi de funingine (unicolor) din
lume. Șoimul de funingine se hrănește în principal cu păsări, dar captează și insecte mari, precum
libelule, care sunt transferate de la gheare la cioc și consumate în
zbor. Cuibărește pe o margine stâncoasă sau printre stânci,
depunând până la patru ouă.
Interiorul parcului se mândrește cu peisaje uluitoare… de la
munți zimțați până la Wadis întortocheate unde o populație
sănătoasă din Dorcas amenințată la nivel global gazela și agilul
ibex nubian, care locuiește pe terenul accidentat și abrupt și se
bazează pe izvoarele montane rare ale parcului de care depinde și
o varietate de animale sălbatice.
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Port Ghalib Resort
Port Ghalib Resort este una dintre cele mai distinse
destinații turistice din orașul Marsa Alam, unde
turiștii se pot bucura de cea mai bună atmosferă de
divertisment și distracție într-una dintre cele mai
faimoase și mai mari stațiuni din Egipt, întinsă pe o
suprafață de 8 milioane de metri pătrați.
Stațiunea se remarcă prin unul din cele mai bune
locuri de scufundări printre creaturi marine rare și
recife de corali pitorești și curse de bărci care se țin
acolo uneori.
Rezervația Samadai, numită și Casa Delfinilor, este una
dintre cele mai frumoase părți ale Mării Roșii, situată la
sud de Marsa Alam. Este cea mai mare și cea mai
renumită rezervație de delfini din întreaga lume, cu peste
5000 de delfini. Toate centrele de scufundări din oraș
organizează excursii de o zi în acest loc de scufundări
incredibil de frumos; unde se pot vedea unele dintre cele
mai vechi formațiuni de corali de la Marea Roșie. Există,
de asemenea, șansa de a înota lângă niște delfini.
Plaja cu mangrove, Wadi El Qualaan
Wadi El Qulaan, plaja cu mangrove care face parte din Parcul Național este într-adevăr un loc
grozav pentru a vă relaxa și a face o baie grozavă în lagună. Apa este extrem de caldă și bună
pentru cei cu dureri reumatice. Te poți plimba prin apa care nu este adâncă și poți vizita marele
arbore de mangrove, dincolo de care se deschide priveliștea mării de turcoaz, o imagine de-a
dreptul fascinantă și uimitoare.
Wadi El Qualaan este un loc cu adevărat
magic, o lume cu peisaje vrăjite, fascinante,
în mijlocul unei liniști profunde, în care poți
gusta o cafea beduină originală în cortul de
lângă plaja golfului și te poți relaxa în
mijlocul unei lumi care pare desprinsă din
poveștile celor „1001 de nopți”.
Printre cele mai faimoase plaje din acest oraș
este Plaja Abu Dabab, care oferă o vedere
unică, autentică și sălbatică pentru turiștii
veniți să vadă locuri mai puțin obișnuite.

138

ORIENT ROMANESC

Pe această plajă, există de asemenea animale sălbatice
cum ar fi: țestoase de apă, pești crocodil și caracatițe.
Abu Ghosoun este, de asemenea, una dintre cele mai
vizitate plaje de turiștii din întreaga lume, deoarece
conține epava unei nave care s-a scufundat în 1993.
Epava din Abu Ghosoun - Unul dintre cele mai
frumoase locuri din Marsa Alam pentru scufundări este
locul unde, în urma unei furtuni, în 1993, s-a sufundat o
navă. Aceasta s-a ciocnit de o barieră stâncoasă care a
despărțit-o pur și simplu în două. Mai târziu, „trupul”
scufundat al năvii s-a transformat în habitatul multor
creaturi marine și pești din zonă.
Satul Berenice - unul dintre cele mai faimoase locuri turistice pe care nu le poți rata în timp ce
ești în Marsa Alam. Este unul dintre cele mai cunoscute sate din orașul Marsa Alam în domeniul
turismului medical, acesta având nisipuri și ape termale cu proprietăți curative în anumite boli.

Berenice a evoluat de la un oraș antic care a fost folosit ca post
comercial la una dintre cele mai frumoase diamante turistice de pe
coasta Mării Roșii. Orașul antic Berenice a fost denumit de Ptolemeu
al II-lea după mama sa și a devenit port comercial în 275 î.Hr.
Pe atunci, orașul Berenice era o zonă comercială consistentă care
implica alte țări precum Coasta de Est a Africii, India și Arabia. Astăzi,
Berenice este cunoscută pentru portul său și un centru turistic
fascinant.
Berenice dă un sens complet nou expresiei „fii una cu natura”,
deoarece aici nu vei găsi baruri, cluburi, ci o frumusețe nealterată și
frumos conservată de locuitorii zonei, unde cu siguranță vei trăi cele
mai calme seri și cele mai spectaculoase răsărituri și apusuri de soare.
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Berenice și împrejurimile sale au un peisaj fascinant. Un tărâm magic misterios, unde deșertul se
transformă într-o pre-savană, iar coasta este mărginită de plantații de palmieri, mlaștini de
mangrove și golfuri nealterate cu plaje colorate, aproape primitive.
Observarea păsărilor în această zonă este foarte populară, multe specii fiind atrase de zonele de
mangrove. Plajele și golfurile curate sunt destinația ideală pentru cei care caută o vacanță la plajă
departe de orice și de toată lumea și în legătură strânsă cu natura. Berenice are, de asemenea, unele
dintre cele mai bune stațiuni balneare din Egipt. Ele oferă tot ceea ce este necesar pentru a vă
stimula mintea, corpul și sufletul. Mai presus de toate însă, Berenice este un paradis pentru
pasionații de scufundări. Reciful de aici este încă intact și oferă drumeții spectaculoase. Cea mai
mare parte a zonei de coastă din Berenice aparține Parcului Național Wadi Gemal. Wadi Gemal
este unul dintre cele mai celebre și mai înfloritoare parcuri marine naționale din Egipt. Este bine
protejat de o serie de legi stricte de mediu și organizații de conservare.
O mică incursiune în istoria regiunii Marsa Alam
Până de curând, Marsa Alam nu era altceva un sat de pescari adormit sub razele lui RA, în mijlocul
unor nisipuri albe, păduri de mangrove și ape cristaline cu sclipiri de turcoaz, în care o extraordinar
de mare diversitate a vieții marine trăiește printre recifuri de corali spectaculoase. Totuși, pământul
acesta aparent pierdut în mijlocul pustietății are o istorie surprinzător de interesantă. Există o
mulțime de dovezi găsite pe inscripțiile și picturile realizate pe piatră, pe care oamenii acestor
epoci (epoca de piatră) le-a făcut în grotele munților din jur, cu multă vreme în urmă. Roca netedă
era perfectă pentru o astfel de muncă, de aceea, această artă preistorică include reprezentări ale
scenelor de vânătoare care prezintă numeroase animale, inclusiv girafe, struți și câini de vânătoare.
Wadi Hammamat și Drumul Mătăsii către Asia
Câteva reprezentări din timpurile străvechi pot fi găsite și pe pereții netezi ai minunatelor văi din
Wadi Hammamat (Valea Băilor), care este mai aproape de El Quseir decât de Marsa Alam. Aceste
văi includ picturi care datează din timpurile faraonice, inclusiv desene ale bărcilor din stuf care au
fost datate cu 4000 î.Hr. Dovezile sugerează că valea a fost principala rută comercială între vechea
Teba (Luxor) și Marea Roșie și că în mod esențial, a asigurat o legătură comercială prin El Quseir,
Marea Roșie și Drumul Mătăsii dintre Teba și Asia. Istoricii cred că rutele comerciale ale Egiptului
antic s-au extins nu doar în Arabia, ci până la dinastia Han din China. Textul biblic sugerează de
asemenea, că evreii ar fi folosit valea la ieșirea lor din Egipt, deși nu există alte dovezi care să
susțină acest lucru. Cu toate acestea, știm că romanii au construit mai târziu turnuri de veghe și
fântâni la intervale regulate de-a lungul traseului. Egiptologul Samir Abbass vorbește despre
importanța istorică a Wadi Hammamat în multe din lucrările sale.
Minele de aur, smaralde și minele vechi din Marsa Alam - A existat un alt motiv la fel de
important pentru care zona Marsa Alam era vitală pentru economia Egiptului antic. Zona de coastă
din jur era bogată în zăcăminte de cupru, plumb, aur, smaralde și pietre semiprețioase. Se crede că
în regiune ar fi existat primele mine de smarald din lume și ar fi fost singura sursă de smaralde
pentru Imperiul Roman.
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Dacă ajungeți în Marsa Alam, să știți că încă puteți vizita
locurile cunoscute în mod popular sub numele de „Minele
Cleopatrei” din Parcul Național Wadi El Gamal, la sud de
Marsa Alam. Majoritatea istoricilor cred că aceste mine au fost
folosite în perioada ptolemaică (330-30 î.Hr.), unii chiar
susținând că istoria minelor se poate întoarce chiar și în
mileniul II î.Hr.
Deși nu există dovezi concrete care să o lege pe regina
Cleopatra de aceste mine, există toate motivele să credem că
acestea ar fi fost în funcțiune la vremea ei, deoarece Cleopatra
adora bijuteriile și iubea smaraldul, piatra prețioasă verde, mai
presus de toate celelalte. Ea a dăruit smaralde gravate cu cu
portretul său, cadouri pentru ambasadorii favoriți, precum și lui Iulius Cezar. Dovezi suplimentare
pentru mineritul smaraldelor în deșert la acea vreme pot fi găsite și în văile deșertice locale, unde,
de exemplu există un templu mare, tăiat în stâncă care poate fi văzut la Sikait (la aproximativ 80
km sud-vest de Marsa Alam) și care este tipic perioadei ptolemeice. Vechiul geograf grec Strabon,
scriind la doar câțiva ani după moartea Cleopatrei, făcea referiri și la exploatarea smaraldelor din
Egipt, deși nu denumea locația precisă.
Singurul artefact databil care se găsește în aceste sate miniere este o monedă romană din timpul
împăratului Nero în secolul I d.Hr. Până atunci existau cel puțin nouă sate miniere pe o suprafață
de șaptezeci de kilometri pătrați, două dintre cele mai mari fiind la Nugrus și Sikait. Romanii au
numit această zonă „Smaragdus Mons sau Munții Smarald”. Cum spuneam, a fost cu siguranță
singura zonă minieră de smarald din Imperiul Roman, iar minele au rămas în uz până în secolul al
XIV-lea, urmând mai apoi o perioadă de declin odată cu importul de smaralde din India.
Coasta muntoasă a Mării Roșii a fost de asemenea o sursă importantă de granit pentru Imperiu, iar
sclavii erau folosiți pentru a sparge piatra din munți. Chiar și gărzile romane considerau astfel de
locații ca pe o postare de pedeapsă. Un astfel de complex roman de granit/cariere denumit Mons
Claudianus, poate fi găsit la două ore de mers cu mașina la nord de Marsa Alam, pe drumul SafagaQena; la aproximativ 40 km vest de Safaga. Se crede că în timpul domniei lui Ptolemeu al II-lea
(281-246 î.Hr.) a fost construit primul drum care leagă Marsa Alam la Marea Roșie de Edfu. Acest
traseu a trecut prin ceea ce este acum parcul național „Wadi el Gemal” (Valea Cămilelor).
Scopul principal al drumului a fost să comercializeze smaralde și alte pietre și metale prețioase din
minele de lângă Marea Roșie la Nil pentru a fi transportate mai departe. Istoricii estimează că
deșertul egiptean de Est a produs aproximativ treizeci de tipuri de piatră, pietre prețioase și metal
și că, înainte de anul 1000 î.Hr., mai mult de șaptezeci de mine de aur au contribuit la o parte
semnificativă a bogăției legendare a Egiptului antic. Unele dintre minele de aur au continuat să
funcționeze sub administrația britanică la începutul secolului al XX-lea înainte de a se închide în
cele din urmă din cauza costului ridicat de extracție. Cu toate acestea, în primul deceniu al acestui
secol acestea au fost redeschise de investitori străini folosind cea mai recentă tehnologie de
minerit. Aceste mine împreună cu unele cariere de marmură și granit oferă locuri de muncă pentru
o parte din populație, în timp ce altele sunt acum atrase de comerțul turistic.
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Otomanii, Anglia și Franța s-au luptat pentru El Quiseir
În 1571, sultanul otoman Selim I a construit un fort formidabil pe un teren înalt, cu vedere la portul
El Quseir pentru a proteja atât portul, cât și fluxul de comerț al Imperiului Otoman la Marea
Roșie. Atât fortul cât și orașul pot fi vizitate într-o scurtă excursie, pornind de la hotelurile din
zonă. În 1799, armata franceză sub conducerea lui Napoleon a capturat orașul și fortul, lărgind
meterezele și întărindu-le cu tunuri. La scurt timp după aceea, aceste apărări îmbunătățite au
rezistat unui asalt al navelor de luptă britanice HMS Daedalus și HMS Fox.
În iunie 1801, fortul a fost în cele din urmă abandonat de armata franceză în urma unei invazii
britanice, când aproximativ 6000 de soldați britanici și indieni sub comanda generalului Baird a
debarcat la El Quseir. Această forță a traversat apoi Deșertul de Est într-un marș de zece zile în
plină vară pentru a captura Qena, pe Nil, fapt care a ajutat la grăbirea capitulării finale a forțelor
franceze în septembrie.
Astăzi, la poarta principală a fortului puteți cumpăra un bilet pentru un tur de patruzeci de minute,
care vă permite să admirați câteva mici mărturii ce fac parte din istoria zonei, viața și tradițiile
beduinilor, dar și alte detalii care vă vor conduce în alte timpuri, deoarece în aceste locuri, pare că
timpul, a înghețat pe alocuri.
Turismul a dezvoltat Marsa Alam
La sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990, pe măsură ce stațiunile de coastă din Hurghada și
Sharm El Sheikh au început să înflorească, mulți turiști ajunși în Marsa Alam aproape întâmplător,
au constatat că Marsa Alam, cu plajele sale virgine, pădurile de Mangrove și recifele de corali,
avea un potențial turistic enorm.
În 2001, în Marsa Alam s-a deschis primul
aeroport internațional, singurul aeroport
privat din Egipt. Grupului MA Kharafi a
primit o concesiune de patruzeci de ani. La
scurt timp după finalizarea aeroportului,
Egypt Air a început un serviciu programat.
În iulie 2007, un nou drum de 707 milioane
LE (14 milioane USD) și 220 km a fost
finalizat între Edfu și Marsa Alam, lucru
care a venit ca o gură de oxigen pentru
turiștii care anterior trebuiau să urmeze un
traseu lung și întortocheat pe Safaga și Qena
pentru a ajunge la Luxor.
Din ce în ce mai mulți tour-operatori adaugă Marsa Alam în broșurile lor, iar cei care ajung aici,
nu vor regreta cu siguranță și vor reveni ori de câte ori vor avea posibilitatea.
Ramona Sandrina Ilie, Egipt
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OANA PROŞTEAN
Jurnal de vacanţă ȋn Liban

După doi ani speciali, cu pandemie şi
carantină, mi am dorit o vacanţă mai
lungă şi mai deosebită. Deci ȋncotro ?
Ȋntr - o ţară fabuloasă, cu o diversitate
culturală pronunţată. Descoperirea
Libanului: o dorință pe care o aveam de
mulți ani. Am fost mereu fascinată de
istoria antică a acestei ţări, am prieteni
libanezi, cunosc români stabiliţi la
Beirut, urmăresc evenimentele majore
care au avut loc ȋn această ţară. Am fost
impresionată de evenimentul tragic,
explozia care s-a produs acum doi ani, 4
august 2020, ȋn portul Beirut. Cât am
putut, am fost alături de românii din
Liban şi de libanezi, oameni care au
suferit, care au rămas pe viaţă marcaţi
de aces tragic eveniment.
Fără să cunosc cu adevărat subiectul, cultura libaneză m-a atras mereu. Societatea libaneză mi s-a
părut întotdeauna bogată, plină de viață și unică. Mi-am imaginat Libanul ca întâlnirea multor
culturi, credințe și istorii diferite. Aveam nevoie să simt asta personal. Voiam să merg mai departe
decât reportaje și filme.
În plus, am vrut să mă cufund în istoria regiunii. Libanul a fost întotdeauna un loc de răscruce de
culturi. De la fenicieni la cruciati si otomani, multi si-au pus amprenta pe peisajul libanez. Este
această bogăție istorică pe care am vrut să o descopăr.
A trebuit să aștept până anul acesta pentru a descoperi Libanul, această țară magnifică, în
profunzime. Liban, ţara mării și a munților, țara, schiului dimineața și a înotului dupăamiază. Liban, o istorie multimilenară, 18 comunități religioase, o țară la răscrucea Orientului cu
Occidentul.
Cu moscheile sale, bisericile sale, puținele sale sinagogi și siturile sale arheologice, Libanul este
un adevărat rezumat al Orientului Mijlociu. Găsim aici toate civilizațiile pe care această regiune a
lumii le-a cunoscut: de la fenicieni la otomani trecând prin perși, arabi, cruciați etc. Această istorie
deosebit de bogată și tulbure a dat naștere unui mozaic cultural care se desfășoară pe întreg
teritoriul și uneori chiar în cadrul aceluiași oraș, ca în Beirut, de exemplu.
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În Liban, întâlnirile cu istoria sunt permanente. Nu este rar ca la colţul unei străzi să te găseşti ȋn
faţa unei clădiri care datează de câteva secole. Fie că sunt clădiri religioase sau vernaculare,
moștenirea culturală a Libanului reflectă imaginea țării: deosebit de diversă.
Ȋmi place să merg în căutarea autenticului, să întâlnesc localnicii și să dau prioritate la aromele tipice și
explorarea gastronomiei tradiționale, Libanul fiind paradisul gurmanzilor...
Libanul a fost străbătut atât de tradiție, cât și de modernitate și încă din Antichitate, a fost o problemă
teritorială majoră. Punct pivot între Orient și Occident, a suferit de multe ori de a fi receptacul, în ciuda lui,
al multor tensiuni venite din alte părți și care au transformat, de fiecare dată, profund opera cea mai realizată
a omului: orașul. Mai mult ca niciodată, drama politică, economică și socială pe care Libanul o trăiește din
2019 a adus Beirutul, un oraș martir și un potențial oraș al viitorului, înapoi în fața ochilor lumii.
În Liban, poate pentru că războiul este încă prea aproape, libanezii vor să trăiască astăzi și să creadă întrun mâine luminos. Vor să petreacă, să construiască imobile şi hoteluri somptuoase, mall-uri de lux, cluburi
de noapte sclipitoare. Cu mijloace proprii, mergând pe firul veșnicei întoarceri, libanezii ȋncearcă să aducă
la viață Libanul în haosul și în frumusețea lui.
În ciuda unui gust pronunțat pentru modernitate, libanezii rămân atașați de măiestrie şi tradiţie. Pe măsură
ce te plimbi pe aleile souk-urilor (în Saïda și Tripoli în special), vei vedea priceperea extremă a meșterilor
libanezi și finețea muncii lor. O altă particularitate este că tânăra generație a preluat torța prin aducerea la
zi a anumitor obiecte tradiționale, lucrând la noi forme și culori noi. Pentru a le găsi, trebuie să mergeți la
magazinele din cartierele la modă din Beirut (Hamra, Achrafieh, Gemmayzeh, Mar Mikhaël – cartier distrus
de explozia din 4 august 2020 etc.).

Peștera Porumbeilor
Este unul dintre locurile emblematice ale
orașului, acest arc de triumf natural care
se întinde pe mare cu fața spre
Beirut. Aici, se numește Raouché, o
deformare a cuvântului stâncă. Stânca,
situată în fața cornișei, acest drum lung
care merge de-a lungul mării de la un
capăt la altul al Beirutului, este situată în
colțul plajelor populare, copiii vin acolo
să facă mariole, să-și umfle mușchii, să
se scufunde. de pe stânci, urmărind
tinerele frumuseți de alături, o atmosferă
bună, delicioasă și unică.
Hamra un cartier emblematic al Beirutului
Clădiri în ruine, vile vechi și clădiri ultramoderne, toate stilurile se confruntă în Hamra, la fel este
și pentru populație. Dimineața, cartierul trăiește în ritmul claxonelor mașinilor. Strada Hamra este
mereu plină de viață în timpul zilei. Supranumită „Champs Elysées din Beirut”, această stradă este
o paradă de magazine, mall-uri și restaurante. Întâlnim vânzători de fructe uscate, vizitatori
dimineața devreme care își fumează narghileaua pe terasele cafenelei. Pe străzile adiacente
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descoperim mici magazine în care se
îngrămădesc antichități. În mijlocul acestei
regiuni grădinile campusului universitar al
Universității Americane din Beirut (AUB)
acționează ca o excepție. Cu o priveliște
magnifică la mare, această insulă de calm din
inima orașului este foarte apreciată. Străzile
din Hamra amestecă o lume întreagă, mai
multe culturi. Datorită acestui amestec cultural
și religios și influenței anglo-saxone a AUB,
Hamra este un loc zgomotos, comercial, plin
de viață, un cartier plin de culoare.
Cartierul central din Beirut
Centrul istoric al orașului Beirut este și centrul orașului capitalei. Aici există Place de l'Etoile,
Parlamentul, Serailul. Centrul arată ca un oraș liniștit cu cafenelele sale cochete, restaurante și
buticuri. Cartierul este nou, este considerată o adevărată operă de artă arhitecturală. A fost complet
renovat și include o multitudine de restaurante, cafenele și magazine.
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Multe magazine europene de branduri de lux s-au stabilit acolo. Pentru că centrul istoric a fost și
inima războiului din 1975 până în 1991. În această parte a Beirutului luptele au fost cele mai
violente. Place des Canons, mai cunoscută drept Place des Martyrs rămâne în mintea tuturor celor
care au cunoscut acest război. Prin urmare, războiul a devastat complet Vechiul Beirut. Place de
l'Etoile este foarte animată. În centru există și câteva situri arheologice în aer liber.

Un cartier în care designul modern se întâlnește cu stilul de viață tradițional din Beirut şi aduce
un omagiu Libanului de altădată: o anumită idee despre această țară la înălțimea omului, un
model de diversitate socială și arhitectură îndrăzneață.
Achrafie
Un cartier de lux, situat pe un mic deal, la
est de Beirut, o importantă zonă comercială,
rezidențială, artistică și culturală. Este un
cartier al capitalei libaneze unde este bine
să te plimbi pe străduțele mici. Atmosfera
este liniștită și traficul nu este prea intens.
În inima capitalei libaneze, Beirut, străzile
străvechi din Achrafieh au fost întotdeauna
cunoscute pentru frumoasa arhitectură a
clădirilor și caselor sale, case care
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reprezintă istoria arheologică a Beirutului și de care libanezii sunt puternic atașați. Ştiaţi că ȋn
Achrafie a locuit şi poetul francez Lamartine ? Ȋnsă, din vizita lui Alphonse de Lamartine la Beirut,
a mai rămas doar scheletul casei sale din Achrafieh. Pentru că clădirea, este acum
abandonată. Ultimii martori ai acestui trecut bogat: bolți, arhive vechi și cuvintele celebrului poet,
consemnate în jurnalul său al vremii.
Trei arcade pe un gigant de piatră abandonat pe vârful unui
deal din inima Achrafieh. Aceasta este ceea ce rămâne din
reședința din Beirut a lui Alphonse de Lamartine, un celebru
poet și politician francez al secolului al XIX-lea. În realitate,
dacă ne bazăm pe arhitectura clădirii, a cărei parte superioară
datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în timpul
șederii acestuia a existat doar parterul (septembrie 1832 –
aprilie 1833). O reședință rurală cu tavane boltite și al cărei
acoperiș plat constituia, ca în alte părți în Liban, un loc de viață
în sine, întâlniri și mese primitoare.
În 1832 Lamartine a pornit spre lumea arabă, atunci obiectul multor
fantezii în Occident. După trei luni de navigație cu soția sa, fiica sa Julia și
cu biblioteca sa de 500 de cărți, a ajuns în sfârșit la Beirut la începutul lunii
septembrie. S-a stabilit în vârful dealului Mar Mitr (Sfântul Dimitri),
deasupra actualului cimitir. Acesta va fi portul de origine al diferitelor sale
călătorii în Orient. „Am închiriat cinci case care formează un grup și pe
care le voi uni prin scări de lemn, galerii și deschideri. Fiecare dintre noi
are propriul apartament. Un living, precedat de o terasă decorată cu flori,
este întâlnirea, centru. Acolo am înființat divane: acolo ne adunăm în orele arzătoare ale zilei, căci
seara sufrageria noastră este în aer liber, chiar pe terasă”, scrie el pe 7 septembrie 1832 a doua zi
după sosirea lui. Achrafieh la acea vreme era o zonă rurală, acoperită cu câmpuri și pomi fructiferi.
„Casa este la zece minute de oraș”, a scris el. Mergem de-a lungul unor arcade străvechi și a unui
turn pătrat imens, construit de emirul druzilor, Fakardin (Fakhreddine). La câteva sute de pași de
noi, marea avansează spre interior.”
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Este greu de imaginat că în loc de actualele supermarketui şi immobile moderne, erau poteci
umbrite, încadrate de aloe uriașe, câmpuri de duzi și lămâi, care legau orașul vechi Beirut de
peisajul rural din Mar Mitr. Păcat ȋnsă, astăzi casa este o ruină părăsită.
Souk-uri tradiționale din Byblos - Byblos,
unul dintre cele mai vechi orașe din
lume! Întemeierea sa datează de peste 7.000 de
ani. Vechiul
souk
are
un
farmec
nebun. Străduțele mărginite de terase ale
restaurantelor sunt protejate de căldură de o
multitudine de oleandri ale căror flori cad în
vânt ca atâtea confetti.
Dar punctul culminant al spectacolului din
Byblos rămâne orașul vechi, care găzduiește
multe ruine antice. Am descoperit, printre
altele, un templu fenician, un teatru roman și un
castel al cruciaților. Fiecare perioadă cheie din
oraș și-a lăsat amprenta într-un amestec uluitor.
La Byblos, soukurile șerpuiesc pe aleile
orașului vechi, fermecătoare, uneori acoperite
cu o pânză albă pentru a ne proteja de
soare. Vom întâlni ici și colo câte un pasaj
boltit. Byblos, menționat deja în cronicile

antice ca oraș înconjurat de metereze, este
construit pe mai multe straturi arheologice,
unele vizibile în fundații și care se găsesc ici
și colo în orașul vechi.
Mai mult, chiar din numele Byblos derivă
numele
Bibliei
din
cauza
prezenței
comercianților fenicieni care au importat
faimosul papirus din Egipt necesar pentru
realizarea operei religioase. Locuitorii orașului
Byblos vor dezvolta și alfabetul fenician care va
da naștere alfabetului nostru modern. Orașul
Culturii, în consecință, Byblos ne-a lăsat
mărturia primei inscripții feniciene descoperite,
aceea a mormântului regelui său Ahiram, astăzi
una dintre comorile Muzeului Național din
Beirut și originea alfabetului nostru
contemporan.
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Pădurile de cedrii din Liban
Cedrii maiestuosi ai Libanului fac parte din patrimoniul naţional, el apare in centrul drapelului
national. Dar în natură, este rar. Odată, acoperind suprafețe mari ale teritoriului libanez, pădurile
de cedri sunt acum limitate la mici insule. consecințele defrișărilor masive legate de acțiunile
umane și de schimbările climatice. Puteți vedea una dintre ultimele păduri care au supraviețuit,
care are doi copaci vechi de trei mii de ani, Cedrii lui Dumnezeu - o pădure care a acoperit cândva
tot Muntele Liban - inclusă astăzi pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Grota Jeita
După o oră de mers cu mașina, iată-ne la grota Jeita. Ajunși acolo, intrăm în peșteră Primii pași
în peșteră ne permit să descoperim lucruri destul de clasice precum celebrele stalactite și stalagmite
dar pe măsură ce mergem mai adânc, spectacolul devine din ce în ce mai mult izbitoare. Natura
este uneori surprinzătoare! Coloanele se deformează, se intersectează și se amestecă creând
structuri monumentale.
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Baalbek – Fondat inițial de fenicieni în cinstea
zeului Baal, apoi dedicat zeului soarelui Helios în
vremea greacă, Baalbek a devenit cea mai mare
acropolă din lumea romană prin voința
împăratului Augustus. Construcția sa a început în
anul 14 î.Hr. J.-C. să termine la sfârşitul secolului
al II-lea. Situl ilustrează bogăția și puterea
Imperiului Roman în epoca sa de aur.
Baalbek este vechiul Heliopolis a romanilor, adică
Orașul Soarelui, datorită strălucirii sale
excepționale (mai mult de 300 de zile pe an).
Orașul antic, situat în Liban , în câmpia Bekaa din
nordul Libanului , este alcătuit din ruine din epoca
greco-romană cu urme mai vechi din epoca
semitică. Conține singurul templu al lui Jupiter din
lume.
Complexul de trei temple uriașe lăsate de romani
include: Templul lui Bacchus , unul dintre cele
mai bine conservate temple din lumea grecoromană -Templul lui Jupiter din care au mai
rămas șase coloane de granit şi Templul
lui Venus.
Sanctuarul lui Bacchus , construit în secolul
al II -lea , este cel mai bine conservat. Se
intră în ea printr-o scară cu trei etaje, ca în
templul lui Jupiter. Templul în sine este
peripteral. Deși mai mic ca dimensiune decât
Templul lui Jupiter (69 de metri lungime pe
36 de lățime cu coloane de 22 de metri
înălțime), este și unul dintre cele mai mari
temple din lumea romană.
Era alcătuit dintr-un pronaos precedat de opt
coloane și o cella , înconjurată de
semicoloane, cuprinzând în partea de jos o
scară care duce la un adyton unde se tronează
statuia zeului. Cele 42 de coloane înalte de 8
metri susțin un antablament legat de
peretele celuleide plăci uriaşe. Pe una dintre
ele, care se află la pământ, vedem un șarpe
mușcând-o pe Cleopatra. Acest portal foarte
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frumos este clasat printre cele mai frumoase din lumea romană. În colțul de sud-est al templului
se află un turn mameluc datând din secolul al XV- lea . A servit drept reședință guvernatorului
cetății. În spatele zidului fortificat și al templului, există încă o moschee care datează din
vremea Ayyubiților .
Ȋn 30 de zile cât am stat ȋn Liban, mi-am dat seama că nu este doar o țară afectată de conflicte, este
de asemenea o ţară frumoasă, cu un popor iubitor și o cultură în sine. Libanezii iubesc viața, sunt
trilingvi (vorbesc araba, franceză şi engleză), sunt ospitalieri şi optimişti în ciuda războaielor care
au trecut peste ei. Sunt preocupați de problemele lor, dar mai ales își acceptă destinul.
Ȋn plus, bucătăria libaneză combină bogăția fructelor de mare și a pământului mediteranean. Foarte
diversificată, este foarte bogată în arome, culori și reflectă simțul tradițional al ospitalității
libaneze, combinând în același timp rafinamentul și subtilitățile marilor bucătării europene.
Culorile sale reflectă bogăția peisajelor însorite, iar diversitatea sa este proporțională cu
amabilitatea și ospitalitatea poporului libanez
Oraș surprinzător cu o mie de chipuri care te va seduce prin bogăția sa culturală, Beirutul
concentrează toată diversitatea activităților pe care le poți găsi în Liban. De la o stradă la alta,
mergi de la un sit arheologic, la o plajă, continuă cu un muzeu și închei seara într-unul dintre cele
mai animate orașe cu viață de noapte din Orientul Mijlociu. Beirutul te va uimi și te va fascina
încă de la primii pași. Libanul este o țară foarte muntoasă, iarna se poate schia în adevărate stațiuni
de schi. Într-adevăr, este una dintre singurele țări din Orientul Mijlociu unde ninge iarna. Vă invit
să descoperiți această țară în detaliu!
Oana Proştean, Cluj, România
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Ramona Sandrina Ilie
Toamnă de poveste vă doresc…
Pentru mine, toamna nu este un anotimp. Este o stare, un fel de
a fi. Este o melancolie pregătită mereu să picteze visele noastre.
Amintirile. Dorurile. Este o potecă îngustă, printr-o pădure fără
de sfârșit în care ne regăsim pe noi și frânturi din alte timpuri.
Toamna este despre noi, mai mult decât oricare alt anotimp.
N-aș fi crezut. Mi-ar fi plăcut să mă numesc ca o lună de toamnă. Și-ar fi făcut culcuș în numele
meu, păsările care nu sunt călătoare.
O toamnă de poveste, vă doresc! Bine ai venit, Septembrie!

Stol de rândunici, copilăria!
Când eram copil, lumea mea era casa bunicii mele. În lumea aceea, nu puteau intra zmei, zâne rele,
vrăjitoare și tristețea. Acolo, pătrundea doar căldura, zâmbetul, binele. Când bunicii mei
deschideau brațele, ȘTIAM că nimic nu mă poate atinge! Nici un rău al lumii. Nici din alte lumi.
Nici măcar răul din mine. Totul se topea în dragoste nemăsurată. Când eram copil, am crezut că
bunicii nu mor niciodată. Că vor fi străjerii oamenilor care vom crește. A inimilor noastre. A
vieților noastre. Oarecum sunt. Dar nu mai găsesc deloc brațele. Nu mai găsesc acele brațe care
când se deschid să ȘTIU că nimic nu mă poate atinge. Și totuși, bunicii mor. Și inimile noastre la
fel. Și marile noastre iubiri!!! Numai noi bântuim prin ele, prin noi, prin viață și așteptăm.
Așteptăm o minune!
Când a murit bunicul, lumea mea s-a făcut mică și plânsă. Mă uitam la bunica, iar ea m-a sărutat
pe creștet. Am înțeles atunci, că sunt răni care vor fi vii și deschise pentru o eternitate. Că bunica
nu poate vindeca orice. Că deși pupă, durerea aia, nu mai trece.
Apoi, când a murit bunica, lumea mea a crescut mare brusc. Nu mai aveam cerul meu sfânt și bun
de care să mă agaț. Nu mai putea nimeni să mă ia în brațe să nu simt că toate mă dor. Nu doar
sufletul care era bucăți și împrăștiat prin toată copilăria, de unde îi puteam cumva aduna, învia,
aduce înapoi, dar mă durea carnea, sângele.
Mă durea viața în locul acela mare și gol unde nimic nu mai putea pune bucățile la loc. Mă
desuflețisem de copilărie, de bunul și buna! Viața m-a înfrânt pentru prima oară, smulgându-mi
universul în cel mai crud mod posibil. Atunci am înțeles a doua oară în viață, că sunt răni care vor
fi vii și deschise pentru o eternitate. Căîn viață nu se poate vindeca orice. Că deși poate viața pupă
în locul acela deschis, durerea aia, nu mai trece. În timp, am deschis o altă lume a copilăriei.
Scrisul. Și am decis să pup eu să treacă. Am început să scriu despre ei, despre lumea aceea plină
de soare, de copii știrbi și desculți, fericiți și adormiți în brațe de bunici.
Îmi amintisem brusc de bunicul care mi-a spus că scriind despre cineva îl transformăm într-o
poveste și îl facem nemuritor și mi-am aminti când mi-a spus: “Când porţi pe cineva în tine, în
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inima ta, nimeni nu moare cu adevărat! Trăiesc prin tine şi respiră prin tine! Bunicii nu mor, ei
locuiec în noi. De acolo, nu îi poate lua nimeni. Când ni se face dor, ne atingem inima, închidem
ochii, iar ei vor reveni de oriunde sunt…Doar pentru noi”

Încă miroase a bunică, a iubire și a scrisori din Cer!
Când mă gândesc la copilărie, îmi
amintesc de satul bunicilor. De curtea
mare, plină de iarbă, de părul în care mă
cățăram, de fumul din coșul casei
bătrâne din lut, de pulovărul de lână
verde al bunicului, bocancii și
rotocoalele de Mărășești pe care le
scotea. De genunchii și ochii lui albaștri
și plini de soare pentru mine, deși viața
l-a purtat prin multe greutăți, războaie și
amărăciuni.
Când mă gândesc la copilărie, deschid cu drag o cutie de amintiri în care păstrez și acum o scrisoare
de la bunica. Singura, dar neprețuită! Și o miros cum o miroseam pe ea când mă strângea la piept
și eu îi spuneam:
– Așa miroase iubirea, bunica!, iar ea râdea și spunea:
– Așa miroase bătrânețea! iar eu îi răspundeam:
– Atunci, bătrânețea ta, miroase a iubire!
Când i-am scris, eram la cealaltă bunic la oraș, dar eu crescusem la ea. La bunica mea bună, care
locuia într-un sătuc mic din Bihor, pe malul Văii Banului unde eu învățasem să prind broaște și
pești, să ascult greierii și să merg la câmp cu gâștele, să culeg porumbul, să bat cânepa și să fiu
copil. Acolo, am învățat să beau lapte direct când îl mulgea buna, să alerg pisica și câinele prin
curte, să cad și să mă julesc, dar să știu că toate trec în viață dacă pupa buna.
Cumva, acolo la țară, printre oamenii aceia simpli și frumoși până în măduva sufletului, am învățat
că șira spinării trebuie să o ai în suflet ca să poți fi om drept în viață. Și le mulțumesc homoroganilor
mei și bunicilor. Eu tot Ramona Nelichii Jenichii Vălcanului am rămas, iar asta nu trece cu nimic,
Bună! Încă miroase a bunică, a iubire și a scrisori din Cer!
Stol de rândunici, copilăria – Ramona Sandrina Ilie, Egipt
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România mea luceafăr
Nu-i plecatul de oricine și nici România de toți cei rămași! Că sunt oameni care o duc ca pe jăratec
în suflet și umplu de lacrimi sărate toate drumurile. Pun semne de carte peste tot, să nu uite să se
întoarcă fix pe unde au venit.
Și sunt mulți rămași care o împroașcă și o umilesc în cuvinte grele. O îmbracă în haine ponosite,
de parcă nu ar fi mama și mireasa tuturor. Româncuța aia în Ie, care poartă coroniță de flori de
câmp pe cap, cu opinci, care joacă în sufletul nostru de se scutură pământul!
Măh, nu vă vorbiți țara de rău, că numai pe aia o aveți ADN din ADN-ul vostru! Numai aia e scrisă
în genetica voastră! De câte ori am venit spre Egipt, săram drumurile, gările, trenurile,
aeroporturile și avioanele. Și mereu spuneam că e ultima dată. Că data viitoare îl îmbarc pe omul
meu în avion și pe hotare românești ne-om face veacul de acum.
Da nimica nu e dat omului să se întâmple cum își plănuiește. Cu atât mai puțin mie care trebuie să
lupt de zece ori mai mult în bătălii decât alții. Habar nu am de ce! Poate oi avea eu ceva polițe de
plătit și lecții care nu s-or prins de bostanul ăsta al meu. Nu știu!
Da știu că România asta e dor și boală grea! Așa stă de îndesată în tine, de culcușită, încât ai
impresia că și sângele devine Dunăre, iar jucăușii ăia de folclor bat polca și sârba direct pe inima
ta. Că prea ți-e mereu în gât!
Când oi ajunge acasă, toate pământurile o să le ar cu sufletul meu! Și o să plivesc grădina, o să pun
roșii și vinete și o să stau ca buna pe un scăunel de lemn sub nuc, cu o scrijea de pită de casă și o
să le dau în boală toate până mi-oi termina de mâncat mâncarea! Apoi oi uda grădina, iar când
apune soarele, o să stau de drag să mă uit la el, până l-oi pierde din privire. O să ascult lăcustele și
greierii și o să caut țara mea în constelațiile de pe cer. Dacă nu o găsesc, o să fac eu una, să mă iau
după ea, oriunde o să fiu prin lume! România mea luceafăr! Așa o să îi zic!
Ramona Sandrina Ilie, Alexandria, Egipt

Foto : Jeno Major – Fundătura Ponorului
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Pasul Tihuța
locul care desparte Transilvania de Moldova la ceas de toamnă

Muntele este înaltul și adâncul și adaosul de oboseală proaspătă. Muntele este așadar această
priveliște în care intru tot mai adânc și care la rândul ei intră și ea în mine. - Lucian Blaga
Chiar dacă ai stăbătut România în lung și-n lat, când pornești pe cărările înguste ale munților
adesea vei rămâne surprins şi vei ajunge la concluzia că mai ai multe de explorat, căci România
are multe de oferit.
Pasul Tihuța este unul dintre acele locuri speciale care reușesc să te surprindă de fiecare dată cu o
atmosferă aparte.
Considerată a fi, în trecut, principala cale de trecere între Transilvania și Moldova, Pasul Tihuța
este o trecătoare spectaculoasă, dar dificilă. Ȋnsă toţi vizitatorii sunt extrem de impresionați de
peisajele de vis și de aerul curat ce domină întreaga zonă montană. Extrem de frumoasă, peisajele
sunt de vis, de-a lungul deceniilor, principala cale de trecere între Moldova și Transilvania și-a
câștigat renumele de cea mai dificilă trecătoare rutieră din munții Europei.
Pasul Tihuța urcă până la altitudinea de 1227 de metri, făcând legătura între Depresiunea Dornelor
și Depresiunea Colinară a Transilvaniei, este poziționat în partea de Sud Est a Munților Bârgău,
oferind o vedere superbă asupra Munților Rodnei, cu precădere vârfurile Ineu și Ineuț dar și asupra
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Munților Suhard și Călimani. Deși a mai fost numit și Pasul Bârgău, numele care a rămas este
Pasul Tihuța iar renumele și l-a căpătat pentru că vreme de secole a fost și încă este cea mai
importantă cale de trecere din Moldova în Transilvania.
Pasul Tihuța este o zonă plină de atracții turistice deosebite
La doar 37 de km de Vatra Dornei și la 50 de km de Bistrița, iarna aici este de poveste.
Temperaturile coboară serios pe termometru, adesea rivalizând cu temperaturile din Harghita și
Covasna.
Nu foarte departe de vârful ce delimitează altitudinea maximă în Pasul Tihuța se află satul -stațiune
Piatra Fântânele (1201 metri) o zonă care oferă mai multe trasee turistice deosebite.De aici se poate
ajunge la Vârful Piatra Fântânele, în Munții Călimanului și în Munții Bârgău.

În zonă te mai poți bucura de Tinovul Poiana Stampei, un antic drum roman ce te transpune în alte
vremuri sau, tot aici, poți merge pe pârtiile de schi și săniuță de la Piatra Fântânele. O cruce de
peste 30 de metri, ridicată în curtea mănăstirii din sat, așteaptă să fie admirată de trecători.
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În împrejurimi poți vizita : Traseele din munții Rodnei și Bârgău, Țara Dornelor, Orașul Suceava,
Orașul Bistrița, Tinovul Poiana Stampei, Mănăstirea Piatra Fântânele, Lacul Colibița, Stațiunea
Vatra Dornei, Dealul Frâu, Stațiunea Sângeorz Băi, Parcul Național Munții Rodnei.
Atracţii turistice din Pasul Tihuța:
-

-

Printre atracțiile turistice pe care mai trebuie să le bifezi în Pasul Tihuța se numără și
următoarele plăceri ale ochiului și ale sufletului:
Tinovul Poiana Stampei: un drum construit chiar de romani, printre cele mai vechi din țara
noastră;
Valea Bârgaielor cu Josenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Susenii Bârgăului, Mureșenii
Bârgăului sau Tiha Bârgăului, atât de poetic botezate;
Țara Dornelor, situată în apropiere.
Spectaculoase sunt și traseele montane pe care le poți realiza cu precădere pornind din
Staţiunea Piatra Fântânele. Printre acestea amintim superbele drumeții din Munții Călimani
și Munții Bârgăului: traseul Piatra Fântânele-Poiana Toader-Valea Izvorul Lung-Satul
Mita, de unde se poate admira și Lacul Colibița;
traseul Piatra Fântânele - Pasul Tihuța-Vârful Măgura Calului;
traseul Vârful Piatra Fântânele-Vârful Obcioara-Vârful Zimbru;
un traseu extrem de dificil, spre munții Rodnei, care durează peste 20 de ore .

Elena Coman Mansour, Liban
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Tradiții și obiceiuri de toamnă
,,În cultură nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie
transmis şi reînoit“
Constantin Noica
A venit toamna … Culorile sale ies la iveală ca strălucirea
unui rubin, tenurile sale ocru și maro se unesc într-o
complicitate sublimă. Farmecul și voluptatea sa dulce se
combină pentru a da acestui sezon tonurile numelui său
„Toamnă”.
Ce ascunzi sub hainele tale unice de mătase? Iubim toamna
pentru culorile ei dar şi pentru mirosurile sale!
Sezonul de toamnă începe în ziua echinocțiului de toamnă,
o zi în care ziua și noaptea sunt de lungime egală , un
eveniment care marchează un echilibru delicat şi
semnificativ ȋntre lumină şi ȋntuneric, spirit şi materie ,
viaţă şi moarte. Poate că este una din cele mai potrivite
perioade ale anului pentru a descoperi un ȋnţeles profund al existenţei din perspectiva mortii şi
renaşterii şi a ȋnţelege necesitatea şi frumuseţea drumului nostru aparent efemer prin aceasta lume.
Echinocţiul de toamnă este legat de o multitudine de mituri şi superstiţii pe cuprinsul ȋntregii lumi
şi a istoriei umane. Încă din Antichitate, strângerea recoltei era tratată cu respect şi considerată zi
sacră. Numele lunii septembrie vine de la cuvântul latinesc ”septem”, șapte, pentru că era a șaptea
lună în calendarul roman. În România, luna septembrie are mai multe denumiri populare:
Răpciune, Brumar cel mic, Vinicel, Viniceriu și Vinișel. Este anotimpul culorilor calde în care
copacii sunt împodobiți cu roșu, galben și portocaliu și în care clima este încă foarte blândă.
Într-o societate actuală modernizată, informatizată și computerizată, unde fenomenul globalizării
și al uniformizării lumii contemporane ne acaparează treptat, reînvierea și păstrarea obiceiurilor și
tradițiilor populare moștenite de la străbunii noștri sunt o adevărată comoară care ne ajută să ne
întoarcem la natură, la originile noastre populare, tradiționale.
Începutul toamnei în calendar coincide cu o
sărbătoare deosebit de importantă pentru
societatea satului românesc. Primele trei zile ale
lunii septembrie reprezintă un pasaj marcat în
calendarul popular de Sfântul Simon
Sihastrul. Aceasta este ziua în care în mod
tradițional începe recoltarea. În această zi de
toamnă, oamenii interpretează diverse semne de
avertizare ale vremii pentru anul următor. Astfel,
dacă va ploua în acea dimineață, primăvara va fi
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marcată de precipitații abundente. O dupăamiază însorită este un prevestitor al unui an
bun, iar un cer acoperit înseamnă că toamna
următoare va fi cu ploi. Câteva zile mai târziu,
pe 8 septembrie, românii sărbătoresc nașterea
Fecioarei Maria. Oamenii satului din vechime au
respectat această tradiție și au dedicat ziua
rugăciunii.
Imediat după Ziua Crucii (14 septembrie),
oamenii deja își umplu hambarele cu noua
recolta. Se spune ca înainte de a începe culesul
strugurilor, strămoșii noștri posteau o
săptămână, ȋn credința că spiritele naturii vor fi
mulțumite şi vor aduce şi anul următor o recoltă
bogată.
Culesul viilor şi al porumbului, bătutul nucilor, prepararea magiunului, coborârea oilor de la stână
către sate, ne aduc o stare de melancolie şi ne duc cu gândul la vremurile când eram copii si ne
bucuram alături de bunici la ducerea la bun sfârșit a tuturor acestor tradiții. Şi ce decor mai natural
şi mai frumos putea să ne ofere natura decât frunzele arămii purtate de vânt şi țesând parcă un
minunat covor.
De la această zi până la Sfânta Parascheva, au loc, în funcție de zonă, ceremonialurile
numite ostrovul viilor, adică începerea culesului la struguri. Ostrovul viilor este un fel de clacă,
prilej de socializare și un fel de petrecere. Se cheamă lăutari, se spun povești, se fac diferite jocuri.
Pe vremuri, exista obiceiul ca din primul must care se storcea, să se facă ofrandă și, din ulcele noi,
să se dea acesta de pomană. De asemenea, din primul must se aruncă pentru morți, ca să se bucure
și ei de recoltă și să fie împăcate cele două lumi.
Coborârea oilor de la stână sau răvășitul oilor,
are loc, de obicei, de Sfântul Dumitru
(Sanmedru), pe 26 octombrie şi datează de pe
vremea dacilor. Evenimentul, care este
transformat ȋn sărbătoare, este un prilej de
bucurie pentru toți ciobanii, dar şi pentru ceilalți
membri ai comunității satului.
În luna septembrie se culeg viile şi se pregăteşte
mustul, se culege porumbul iar gospodinele
asigură cămările cu bunătăţurile făcute din
legumele şi fructele din grădină.
Obiceiurile toamnei cu prilejul recoltei sunt urmate de cele pentru asigurarea sporului anului
urmator. Anul agricol propriu zis se sfârşeşte la Sfântul Dumitru, finalitatea aceasta este marcata

159

ORIENT ROMANESC

de Focul de Sâmendru (Sf. Dumitru) care este specific praznicului. Există şi obiceiul de a zdrobi
tăciunii de la foc prin grădina şi livadă pentru rod bogat ȋn anul următor.
Cea mai frumoasă legendă a toamnei este chiar povestea frunzei ruginii. Se spune că într-o zi se
năpusti un vânt puternic, de spărgea ferestrele oamenilor și ridica în slavă hârtiile și praful de pe
drum. Frunza stejarului, hotărâtă să afle ce e cu vântul rece care se stârnise, prinde curaj și îl
întreabă pe tatăl său: Dragă tată, ce este toamna?
Stejarul răspunse: Toamna este a treia fiică a anului, ce coboară din înaltul cerului să-și aștearnă
trena ei de culoare galben-brun-arămie, trena fiind voi, frunzele, care veți așterne un covor de
rugină peste întreaga natură. De cum sosește de pe dealuri, începe a stropi în jur cu mănunchi de
ciumăfăi, de unde și culoarea simbolică de toamnă. Atunci, Soarele coboară spre asfințit. Răcoarea
cuprinde întinsul și deodată sămânța se va scutura, frunzele îngălbenite se vor desprinde de pe
ramurile copacilor și se vor cufunda într-un somn adânc, pentru totdeauna. Bruma rece și vântul
șturlubatic sunt prietenii nedespărțiți ai toamnei.
Împreună vor sălta frunzele în sus, până în înaltul cerului, iar apoi le vor lăsa din nou pe pământ.
Voi vă veți apleca în fața Toamnei, părăsindu-vă definitiv tatăl care v-a susținut atâta timp în
adierea vântului slab. Asta e legea naturii și trebuie respectată. Pentru oamenii vrednici, toamna
este o binecuvântare, fiindcă e plină de roade.
Cum termină stejarul de povestit, se uită pe dealuri și frumoasa toamnă se apropia. Fructele îi
țineau trena, în calea ei se așezau frunze și miresme de crizanteme o însoțeau ca un abur. Fericită
că a aflat ce este toamna și mai ales, că face parte din alaiul ei, frunza de stejar rugini pe loc și
plecă spre veșnicia ei.
Georgeta Abu Khalil, Liban
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