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ORIENT ROMÂNESC LA CEAS ANIVERSAR 

Revista Orient Românesc sărbătoreşte ȋn acest decembrie 2022, 5 ani de la lansarea primului 

număr. Ȋn toţi aceşti ani de activitate am ȋncercat să aducem România, limba, cultura, obiceiurile, 

tradiţiile ţării noastre mai aproape de românii din diaspora.  

Dorim să devenim un reper în presa culturală românească din diaspora.  Deschizînd acest spaţiu 

cultural am ȋncercat să demonstrăm că depărtarea nu are influenţă, impotant este transmiterea unei 

emoţii, unei poezii, unei realităţi, a amintirilor şlefuite de imaginaţie şi talent, dorind să facem din 

revista noastră un loc de întîlnire al creativităţilor şi culturilor ȋn acelaşi timp. Clădind un spaţiu 

comun, în care influenţele devin reciproce şi respectînd identităţile specifice, care pot fi împărţite, 

am reuşit să stabilim legături cu diferiţi autori şi jurnalişti, din ţară şi din străinătate, mărturisind 

astfel ideea conform căreia cultura se hrăneşte din diversitatea vocilor. 

Vrem să mulţumim ȋn mod deosebit Departamentului Pentru Românii de Pretutindeni pentru 

susţinerea şi ȋncrederea acordată. Mulţumim mult Ambasadei României din Liban şi tuturor 

colaboratorilor noştri, oameni care au crezut ȋn noi şi care ne-au fost mereu alături.  Faptul de a 

rezista şi supravieţui 20 de apariţii ȋn format tipărit, de-a lungul a 5 ani, într-un context cultural 

imprimat de o criză sanitară, apoi o criză economică şi a valorilor, nu semnifică doar capacitatea 

minunată de orientare în tumultul acestei lumi pentru toţi cei care ne-au onorat cu prezenţa ȋn 

paginile revistei noastre, dar şi capacitatea acestor oameni minunaţi de a-şi consacra energia în 

slujba valorii. Considerăm paginile revistei o reuniune fecundă, ȋntr-o lume a ȋntîlnirii dintre a da 

şi a primi, chiar dacă suntem departe.  

Este un moment aniversar covârşitor pentru noi. Revista doreşte să transmită continuu mesajul viu 

al fiecărui român din diaspora, să prezinte diferite culturi şi destine care participă la zidirea lumii 

de astăzi. Cu o echipă de lucru mică dar inimoasă, care lucrează cu pasiune, revista are şanse să 

dăinuie peste timp. Ȋn vremuri nu tocmai favorabile din multe puncte de vedere, mai ales pentru 

cei aflaţi ȋn Liban, bucuria pe care o produce fiecare număr al revistei rămâne raza de speranţă în 

mai bine.  Avem colaboratori din ţară şi diaspora, promotori ai unei literaturi de calitate şi al 

cuvântului românesc scris din suflet oameni care promovează adevărata cultură şi tradiţie a 

neamului românesc, şi care prin Orient Românesc fac cunoscute tuturor, valorile româneşti.  

Am avut ȋn paginile noastre pe parcursul celor 5 ani, diplomaţi, scriitori, jurnalişti profesionişti, 

artişti plastici, oameni de artă şi cultură aflaţi ȋn România sau peste hotare. Activităţile Asociaţiei 

România Levant şi revista noastră reprezintă un simbol al românilor aflaţi ȋn această regiune.  

Răbdarea, pasiunea, curiozitatea şi dorinţa de perfecţionare a echipei noastre şi a tuturor 

colaboratorilor, reprezintă repere esenţiale pe harta culturii române ȋn acest spaţiu geografic.  

România se cântă, se zugrăvește, se scrie, se descoperă, se povestește, se visează,iar  promovarea culturii 

noastre este o datorie de onoare. ORIENT ROMÂNESC s-a vrut ȋncă de la ȋnceput un proiect cultural 

de anvergură, cu viaţă lungă şi un impact pe măsură în conştiinţa românilor de pretutindeni.   

La ceas aniversar, mulțumim călduros cititorilor noştri şi tuturor celor care ne sunt alături. 

 

Anca Cheaito  
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Fiecare rând de oameni vede altfel lumea, judecă altfel în problemele de căpetenie, 

ca şi în lucrurile mici, şi are, pentru oameni şi natură, o simţire deosebită. Logica 

de evoluţie ce se află în orice proces de cultură şi felul particular în care generaţiile 

se pregătesc pentru viaţă cer această necontenită prefacere. 

Nicolae Iorga 

Cultura poporului fără cărţi pentru dânsul, nu se poate. Şi fără cultura poporului, 

orice alcătuire economică, orice formă politică, n-au nicio valoare. O clădire 

frumoasă trebuie să aibă în ea cărămizi bune şi nu se poate mulţumi numai cu 

podoabe de marmură sau bronz, care vor cădea jos, în praf, dacă nu se vor sprijini 

pe un schelet tare de material obişnuit. 

Nicolae Iorga 

Trebuie să fim un stat de cultură la gurile Dunării; aceasta e singura misiune a 

statului român şi oricine ar voi să ne risipească puterile spre alt scop, pune în joc 

viitorul urmaşilor şi calcă în picioare roadele muncii străbunilor noştri. 

Mihai Eminescu 

Cetatea cărţilor trebuie să fie un loc de observaţie şi de luptă a lumii moderne. 

Tudor Vianu 

Politica n-are ce căuta în sferele înalte ale culturii, care trebuie să fie sfântă, ceva 

de care nu te atingi. 

George Enescu 

Dintr-un popor nu rămâne nimic, decât cultura. 

Mircea Eliade 

Cultura este singurul mijloc de afirmare, şi în faţa omenirii de astăzi, şi în faţa 

istoriei de mâine. 

Mircea Eliade 

Un popor nu-şi poate justifica dreptul la existenţă distinctă în sânul popoarelor 

civilizate, decât dacă poate contribui cu ceva la cultura universală, dându-i nota 

specifică a geniului său. 

Garabet Ibrăileanu 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Nicolae+Iorga
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Mihai+Eminescu
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Garabet+Ibr%E3ileanu
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•  Pluguşorul românesc, Aura Manole, România, p.186 

•  Flori ȋn inima iernii, Mădălina Moraru Tarhini, Liban, p.187 

•  Noël au Liban, Randa Kanj, Liban, p.192  

 

Crăciunul înseamnă acasă, familie, iubire, dăruire, bunătate, fericire. Crăciunul înseamnă să 

ai inima caldă și o îmbrățișare puternică de oferit tuturor celor pe care îi întâlnești. Crăciunul 

înseamnă să fii cu sufletul ȋncărcat de bunătate şi recunoştinţă. 

 

Acela care nu are Crăciunul în inimă, nu îl va găsi niciodată sub un brad. 

Roy L. Smith 

Crăciunul, copii, nu este o simplă dată. Este o stare de sprit. 

 Mary Ellen Chase 

Crăciunul este locul de păstrare al amintirii inocenţei noastre. 

Joan Mills 

Cred cu adevărat că dacă vom continua să spunem povestea Crăciunului, să cântăm colinde şi 

să trăim spiritul Crăciunului, vom putea aduce bucurie, fericire şi pace acestei lumi. 

Norman Vincent Peale 
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Verbul şi numărul 

„La început era Cuvântul” Ce sens ar 

trebui să i se acorde acestei formule 

enigmatice? Căci Adevărul Cuvântului 

dizolvă iluzia și întunericul. Cuvântul este 

o vibrație. Eu percep Cuvântul ca un val și 

o forță,viu.  

Bazându-se pe creier, inimă și simțuri, 

cuvântul formează în om o relație verbală 

interioară, între conștiința lui și lume, ceea 

ce este în universul său interior și mediul 

său exterior. A vorbi înseamnă a exprima această relație verbală susținută de voce, într-o limbă. 

Odată ce vorbim, cuvântul se menține. Dar atunci, care sunt acuratețea și adevărul cuvintelor pe 

care le spune cineva în raport cu câmpul gândirii sale?  

Dacă cineva susține că nu a fost nimic înainte de început, nici Divin, nici Lume, nici Timp, atunci 

excludem Cuvântul. Este nimic în neant. Vorbirea umană este potențială înainte de a fi actualizată. 

Ea provine dintr-un fel de „fond” (vrajă) constituit din elemente ale memoriei noastre. 

Apoi printr-un fenomen de interogare și reflecție, se transformă în cuvinte, în cuvinte prezente, 

pentru că fenomenul se reproduce și continuă.Mintea noastră, creierul nostru sunt în efervescență 

constantă. Mintea este infinită, se reînnoiește constant și are libertatea de a-și forma proiecte mereu 

noi. Multiplicitatea cuvintelor din gândirea noastră acoperă, într-un mod dialectic, un proces 

intelectual unic, care creează conceptul. Conceptul facilitează limbajul. 

Cu alte cuvinte, cuvântul este ca lumina în care culoarea devine vizibilă. Ce gând magnific, 

amestecând simbolismul și știința! Cuvântul rostit, cuvântul scris …   

Încă din cele mai vechi timpuri ale lumii, când omul a început să se organizeze în societăți, limbajul 

a indus imaginații puternice, deoarece limbajul este cel mai imediat teritoriu al vorbirii. 

Cu toate acestea, cuvintele nu sunt doar un simplu mijloc de comunicare, de observare sau de 

judecată. 

Fie că ne gândim la făgăduință, la jurământ, la 

declarația de dragoste sau la război, cuvântul 

aduce ceva ce nu a fost înainte de el și care, mai 

devreme sau mai târziu, poartă un risc, o 

îndrăzneală, o etică. Valoarea cuvântului scris 

sau oral conține caracteristici care îl fac capabil 

să proclame un adevăr și să apere valori 

umaniste care îi garantează calitatea etică, 

reflectarea gândirii. Cuvântul este responsabil 

pentru realizarea tranziției între cele două 

moduri de existență umană: materie și spirit. 

Cuvântul leagă acțiunea și ideologia care stă la 

baza acesteia, este capabil să acționeze direct 
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în istoria oamenilor, împacă idealul și realitatea, îl 

defineşte pe om, condiția sa umană, ȋi transformă 

destinul, ȋl înzestrează cu sens. Astăzi Cuvântul, se 

găsește mai mult pe ecran, unii spunând că îl face mai 

deschis, mai rapid și mai universal. Este ȋnsoţit mai 

mult de imagini care străbat acum lumea cu viteza 

luminii. Ȋnsă noi oamenii, avem responsabilitatea de 

a păstra un scop umanist, căutând să ne întemeiem 

acțiunile pe valorile libertății, dreptății, fraternității. 

Lumea se schimbă. În trecut, două invenții au schimbat profund cultura și transmiterea 

cunoștințelor: scrisul, apoi tiparul. Suntem „copiii cărților și nepoții scrisului”, ne spune Michel 

Serres. Astăzi, o nouă invenție are repercusiuni profunde asupra educației și asupra societății 

globale: internetul, sau mai general, tehnologia digitală, revoluționează cunoștințele și legăturile 

sociale. Niciodată în istorie o inovație nu s-a răspândit la fel de repede ca tehnologiile digitale. 

Tinerii şi copiii, chiar cei care sunt ȋncântaţi de poveşti, manevrează tabletele și telefoanele mobile 

cu dexteritate. Astăzi ei nu mai are nevoie de o pregătire deosebită, deoarece cunoștințele sunt 

disponibile, distribuite pe Web, accesibile cu motoarele de căutare. Totul se inventează ȋn lumea 

digitală. Şi poveştile copilăriei… Revoluția digitală ne-a schimbat sensibilitățile, ideologia, 

economia. Ce societate dă naștere revoluției digitale? Suntem pe cale să experimentăm o 

schimbare de civilizație? Revoluția digitală nu cruță nici un sector al societății. Perturbează lumea 

tehnologiei, a informației și comunicării, a tehnicilor de producție dar și a interacțiunilor dintre 

indivizi. 

Este mult mai mult decât o conjuncție de tehnici, ne amintește economistul Daniel Cohen:  ea 

constituie o revoluție „ antropologică ” cu efecte încă nebănuite. Cea mai recentă carte a sa, 

„Homo numericus: the coming civilization” (editura Albin Michel, 2022) prezintă numeroasele 

răsturnări pe care tehnologia digitală le-a adus în viața noastră. 

În deceniul 2000-2010, informațiile disponibile pe planeta noastră au fost stocate în principal în 

formă digitală.  O bază de date de peste cinci milioane de cărți a fost astfel stabilită la Universitatea 

Harvard, din cele douăsprezece milioane de cărți digitalizate de firma Google.  

Un instrument, utilizabil de oricine, face posibilă 

analiza frecvenței de utilizare a cuvintelor sau 

expresiilor din acest corpus pentru fiecare an între 

1800 și 2008. Rezultatele astfel obținute vor 

constitui principalul fir comun al reflecțiilor asupra 

cărora ne preocupă. Apariția unor baze de date 

foarte mari, în special a celor care oferă acces la 

corpuri gigantice de texte, și furnizarea de 

instrumente software care facilitează utilizarea lor 

statistică, a dat naștere unui nou domeniu de 

cercetare, culturomica. Este o disciplină 
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a științelor sociale, o combinaţie avansată de analiză în domeniul cercetării limbajului, o formă 

de lexicologie computerizată care studiază în special comportamentul uman și tendințele culturale 

prin analiza cantitativă a textelor digitalizate. 

Culturomica se bazează pe analiza datelor mari sau a secvențelor de informații dintr-un limbaj , 

pentru a obține meta-date. Pe scurt: în loc să studieze un anumit text, culturomica propune să treacă 

prin metaanaliza textelor dintr-un corpus sau chiar din toate textele umanității. 

Digitalul transformă relațiile sociale, legate între ele prin două inovații apărute în mai puțin de 

două decenii: internetul (mijlocul anilor 1990) și rețelele sociale (mijlocul anilor 2000). Ele au ca 

efect reconfigurarea modului în care oamenii trebuie să dialogheze. A dispărut cuvântul, acum 

vorbeşte mai mult imaginea programată. Revoluția digitală subminează modelele tradiționale de 

reprezentare și dialog.  

În fiecare săptămână în întreaga lume, un studiu evaluează impactul tehnologiilor existente și 

viitoare asupra locurilor de muncă și a muncii. Unii prezintă scenarii catastrofale, susținând că o 

treime și chiar jumătate din locurile de muncă actuale nu vor mai exista, alții sunt mai conservatori 

cu privire la dispariția locurilor de muncă și vorbesc mai mult despre transformarea rolurilor și 

sarcinilor. 

Și când vorbim despre tehnologie în profesia noastră, ne gândim în principal la instrumentele 

concepute pentru a susține programele și inițiativele noastre de resurse umane. Desigur, acest 

aspect este important, dar în transformarea organizațiilor, trebuie să înțelegem impactul 

tehnologiilor mult mai larg decât doar sectorul nostru de activitate. Consider că trebuie să 

stăpânești suficient tot ce ține de tehnologie, digitală și inteligență artificială pentru a putea anticipa 

efectele acestora asupra întregii noastre organizări. Cum vor schimba aceste tehnologii locurile de 

muncă, vor necesita dezvoltarea altor abilități, cum vom evolua prin integrarea inteligenței 

artificiale? Cum se măsoară astăzi notorietatea unui cercetător? Numerele care încep cu 1 apar mai 

frecvent decât numerele care încep cu 2 sau 9?  

„Revoluția internetului” poate fi analizată din multiple puncte de vedere: științific și tehnic desigur, 

dar și din unghiuri istorice, juridice, sociale, educaționale și chiar artistice. 

https://ro.frwiki.wiki/wiki/Sciences_sociales
https://ro.frwiki.wiki/wiki/Langage
https://ro.frwiki.wiki/wiki/Lexicologie
https://ro.frwiki.wiki/wiki/Lexicologie
https://ro.frwiki.wiki/wiki/Comportement_humain
https://ro.frwiki.wiki/wiki/Analyse_quantitative
https://ro.frwiki.wiki/wiki/M%C3%A9gadonn%C3%A9es
https://ro.frwiki.wiki/wiki/Langage
https://ro.frwiki.wiki/w/index.php?title=M%C3%A9ta-information&action=edit&redlink=1
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Ȋnsă acum apar pericolele și promisiunile revoluției digitale. Există un număr în creștere de 

intelectuali care denunță pericolele digitalului. Pe baza analizei lor, aceştia îndrăznesc să 

formuleze soluții. Printr-o muncă documentară foarte aprofundată, ei arată cum tehnologia digitală 

este una dintre cauzele majore ale crizelor pe care le trăim.  

Mai au oamenii locul lor în lumea aceasta digitală în devenire? În această mare tulburare care arată 

ca o lume nouă, cum putem înțelege pe deplin digitalul ca oameni informați și liberi? Cum să-ți 

păstrezi partea din umanitate? Cum să faci față provocărilor rămânând liber? 

Întrebarea, adresată filosofilor științei și cercetătorilor în informatică, scoate la iveală puncte de 

vedere divergente: „ Nu există numere în natură”, „Computerul se ocupă doar de simboluri”, 

„ Lumea întreagă este probabil digitizabilă ". Aceste reacții explică astfel interpretări foarte 

diferite, pe care unii le-au calificat drept „nerezonabile”, a mijloacelor de modelare pe care 

matematica și acum informatica, le aduc la analiză, înțelegere și predicție a sistemelor naturale.  

Ambiția zilei de astăzi este de a evidenția această dinamică pentru a promova, pe viitor, cooperarea 

între filosofi, informaticieni și ingineri. Scopul este, în cele din urmă, de a ajuta la formarea unei 

noi discipline cu propriul program de cercetare, de a juca un rol fondator pentru o filozofie web 

autentică. 

Cred totuşi că trebuie să ne amintim mereu două cuvinte cheie: luciditatea și educația. Acești doi 

termeni sunt, desigur, legați. Primul se referă la poziția la care nu trebuie să renunți niciodată. Al 

doilea constituie o condiție sine qua non pentru a nu permite tuturor să ne manevreze, un bastion 

împotriva cedării tentației de a crede că prin utilizarea digitalului, a inteligenţei artificiale vom fi 

mai puternici.  

Anca Cheaito, Liban 
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Marea Unire-1918   

Ideal al Statului Național Unitar Român 

 

Românii de pretutindeni sărbătoresc pe 1 Decembrie Ziua Națională a României, cel mai important 

moment din istoria românilor. În urmă cu 104 ani, la 1918, la Alba Iulia a avut loc Marea Adunare 

ce a votat unirea Transilvaniei cu România, și a consfințit ceea ce acum numim România Mare. 

Astăzi voi ȋncerca cu mijloacele pe care le am la dispoziție, să vă prezint câteva elemente (ȋn 

viziunea mea esențiale) care au condus la împlinirea marelui ideal românesc și anume Marea Unire 

a provinciilor românești culminată cu actul istoric de la 1 decembrie 1918 de la Alba -Iulia.Ca să 

putem ȋnţelege mecanismul extrem de complex și complicat în același timp care a condus la 

înfăptuirea Marii Uniri și la actul istoric semnat la Alba -Iulia, ar trebui mai întâi să descriem 

premisele istorice, sociale și politice ale momentului, tocmai pentru a putea înțelege originea și 

înfăptuirea acestui act măreț.  

Așadar ne aflăm în anul de grație 1918, când în luna a unsprezecea, din ziua unsprezece, la ora 

unsprezece, lua sfârșit Primul Război Mondial, prima mare conflagrație cu care omenirea a trebuit 

să se confrunte. Acest conflict militar major, a fost cel mai sângeros în pierderi de vieți omenești, 

de asemeni lăsând în urma sa sute de mii de răniți și schilodiţi, având și o componentă însemnată 
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în distrugeri materiale şi economice care vor arunca continentul în ani îndelungaţi de criză 

economică, foamete și șomaj. Însă pierderile cele mai importante și însemnate din punct de vedere 

moral și social, rămân cele cuantificate în zeci de milioane de morți, răniți sau dispăruți, împreuna 

cu alte zeci de milioane de strămutați forțat de pe pământurile lor, constrânși să fugă de furia 

distructivă a războiului. 

Trebuie absolut menționat faptul că era pentru prima dată când statele care au participat la război,se 

confruntau cu un’’război modern’’,mult mai nemilos și distructiv, susținut de avântul noilor 

descoperiri în domeniul tehnicii militare, combinat cu noile tactici de combatere pe câmpul de 

luptă.  

Doresc să amintesc onor cititorilor revistei că, folosirea pe scară largă a mitralierelor, a puştilor cu 

magazie de cartușe și tragere rapidă, a obuzierelor de mare calibru, a aruncătoarelor de flăcări, a 

gazelor de luptă (mai târziu interzise prin convenții), a aviației și a primelor tancuri,împreună cu 

noi tactici militare care constau în atacuri în spatele frontului inamic, tăierea liniilor de comunicație 

și aprovizionare cu efective reduse dar bine înarmate formate din veterani (de fapt concepția 

modernă a trupelor de comando de astăzi), această nouă tactică şi viitoare armă de elită va fi 

implementată de un tânăr locotenent german (un vizionar),viitor Feldmareșal al Germaniei 

Naziste, Erwin Rommel.Toate aceste lucruri vor spori numărul de victime omenești și al răniților 

și invalizilor care vor augmenta ȋn viitorul apropiat numărul cerșetorilor din capitalele europene și 

din marile orașe.Europa după război se va confrunta cu o criză economică deosebit de puternică, 

combinată cu o foamete majoră datorată de la distrugerea recoltelor şi moartea sutelor şi 

milioanelor de animale domestice. Se va ajunge în scurt timp la şomaj endemic şi legat de acesta 

la greve și lupte de stradă pentru un loc de muncă sau pentru condiții umane la locul de muncă. 

Pe fondul acestor mișcări tectonice în cadrul societății europene, va avea loc un fenomen și mai 

amplu și mai puternic, concretizat în dispariția vechilor imperii care au dominat viața politico-

economică a Europei și în aceiași ordine de idei, redesenarea granițelor statelor care compuneau 

continentul. Aşadar imperii ca Austro-Ungar, Ţarist, German, Otoman,vor dispare se vor 

dezintegra pur și simplu din diferite motive existențiale (le numesc eu) și mă refer la dorința de 

libertate și independență în cazul Imperiului Austro-Ungar, la Revoluția bolșevică ȋn cazul 

Imperiului Ţarist, la dorința de emancipare şi ieşirea din paradigma trecutului otoman în cadrul 

Imperiului Otoman. Ȋn Germania, imperiul fusese susținut de aristocrația militară prusacă iar după 

pierderea razboiului practic se pierduse baza existențială a acestui imperiu.  

Deci inclusiv România se va regăsi ȋn vâltoarea acestor evenimente istorice,mai ales când 

popoarele care compuneau Imperiul Austro-Ungar vor decide fiecare pentru soarta lor, de sine 

stătătoare, formând Confederația Yugoslavă ȋn vestul Balcanilor, cehii și slovacii alegând și ei 

formarea unui stat independent, rutenii și ucrainienii din vestul Ucrainei și din zona Transcarpatica, 

alegând să-şi îndrepte privirile către Kiev,iar Transilvania veche provincie românească aflată sub 

jugul habsburgic mai întâi și parte a Imperiului Austro-Ungar mai pe urmă, împreună cu Bucovina 
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care la fel fusese încorporată ca şi’’Ducatul Bucovinei’’la 1775 la același Imperiu Habsburgic, 

decid unanim și prin voința poporului exprimată în Sfatul Ţării unirea cu Patria Mamă România.  

Fondul acestor acțiuni va fi unul extrem de tensionat, mai ales că în acel moment România, care 

își găsea din nou armata mobilizată și pe picior de război ȋncepând din 10 noiembrie 1918, era 

pregătită să răspundă cu toate mijloacele militare necesare, apărării acestor provincii românești. 

Până la momentul Alba-Iulia 1918 de la 1 decembrie, Basarabia altă veche provincie românească 

răpită din trupul țării de Imperiul Ţarist la 1812, vota pe 9 aprilie 1918 reȋntoarcerea sau realipirea 

la trupul sfânt al țării. Însă având de a face cu o situație extrem de volatilă și ȋn continuă schimbare 

în Est,datorată Revoluției bolșevice din octombrie/noiembrie 1917 și a războiului civil care va lua 

naştere între’’roșii şi albi’’pentru acapararea puterii ȋn Rusia, Ucraina ca stat nou înființat simțind 

momentul prielnic din punct de vedere istoric,va ridica pretenții teritoriale României, atât pentru 

Basarabia cât și pentru Bucovina,unde prezența populației rutene și ucrainiene era mai însemnată.  

Astfel pe 22 aprilie 1918 guvernul român răspundea cererilor venite dinspre Rada de la Kiev 

că:’’Basarabia s-a unit de bunavoie cu Patria-mamă,în virtutea unui vot unanim exprimat ȋn Sfatul 

Ţării,adunarea națională legislativă a Republicii Moldovenești a Basarabiei’’. Va urma o altă nota 

trimisă de Rada (Parlamentul)de la Kiev pe 5 mai 1918 în care se argumenta intenția Kievului de 

a strânge intr-o’’confederaţie’’vechile teritorii aparţinute ale Imperiului Ţarist, printre care 

Basarabia și Bucovina.  

Această notă va primi un răspuns total și fără echivoc pe 19 iunie 1918 din partea guvenului 

României,în care se aminteau și se subliniau factorii istorici,geografici,culturali,sociali,dar mai 

ales lingvistici care legau indisolubil aceste provincii la România.Dacă ȋn Est România va interveni 

militar pentru consolidarea ordinii administrative a acestor două provincii,în Vest adică în 

Transilvania, ne regăseam cu retragerea efectivelor militare din vechea armată austro-

ungară,poziționată pe aliniamentul răului Mureș.Vor fi grosolane actiuni de intimidare a populației 

civile,din partea acestor unități militare,în general comandate de grofi și aristocrați maghiari care 

aveau interese personale ȋn Transilvania,fiind majoritatea proprietari latifundiari și care își vedeau 

puse ȋn pericol interesele.Astfel doreau să terorizeze populația provinciei cu scopul de a împiedica 

participarea acesteia la Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia.  

Ȋn scopul apărării intereselor acestor populații se vor constitui’’Gărzile Naționale 

Românești’’,organism para-militar format din ex-combatanți români din armata austro-

ungară,aceste gărzi sau mai bine spus acest organism para-militar fiind pus de la început sub 

comanda marelui patriot și om politic țărănist de mai tarziu,Iuliu Maniu.Între timp,Consiliul 

Național al Bucovinei(C.N.B) reunit la 28 noiembrie 1918 va hotărî la rândul lui unirea cu 

România,prin voturile majoritare exprimate de români,germani,evrei,polonezi cu împotrivirea 

minorității ucrainiene car de fapt dorea o alipire la Ucraina. ÎnTransilvania ȋn acest timp se va crea 

Consiliul Dirigent, organism politic constituit tocmai pentru a da o valenţă politico-legală al 

viitorului act de unire. Din acest organism politic vor face parte oameni de o deosebită însemnătate 

pentru Transilvania şi România de mai târziu cum ar fi: Aurel Vlad,Vasile Godiş, medicul şi  
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viitorul om politic Alexandru Vaida - Voievod, Iuliu Maniu,Ștefan Cicio Pop etc. La fel de 

important ca şi acest Consiliu, a fost însă şi munca depusă pe teren în a mobiliza masele (ȋn absența 

mijloacelor de comunicare) de către doi prelați,unul greco-catolic,părintele episcop Iuliu Hossu şi 

părintele episcop ortodox Miron Cristea,viitor Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi Prim-

ministru al României.Episcopul Iuliu Hossu va avea meritul de a citi actul Unirii cu un patos şi o 

însuflețire patriotică fără precedent.Totuși situaţia politică și militară în provincie era încă destul 

de tulbure,iar provocările militare ale unităţilor și subunităţilor ungurești erau la ordinea zilei.Ȋn 

acest context au fost create Gărzile Naționale Românești,tocmai pentru a asigura liniştea şi buna 

desfăşurare a evenimentelor,care aşa cum ştim vor deveni istorice.  

De fapt aceste gărzi paramilitare vor deveni ȋn scurt timp foarte iubite și respectare de populația 

autohtonă românească,încât erau denumite în mod admirativ,’’Gărzile lui Maniu’’.Ȋn tot acest timp 

Armata Română a păstrat aliniamentul Sibiu-Braşov,rămânând în așteptare cu’’arma la picior’’ în 

dorința de arăta lumii întregi că actul consfințit era de fapt un act liber de orice influență şi de orice 

presiune care ar fi falsat dorința românilor transilvăneni de a se uni cu țara. Așadar, la 1 decembrie 

1918 la Alba-Iulia ȋn faţa vechii cazarme militare habsburgice,are loc Marea Adunare 

Națională,unde va fi citită proclamația de Unire cu Patria Mamă.Această Proclamaţie, acest act 

politic de o însemnătate deosebită pentru România,va pecetlui ȋntregirea Neamului 

Românesc,deziderat început pe timpul marelui Voievod Mihai Viteazul.Actul în sine va avea 

suportul extrem de important ȋn declaraţiile şi programul exprimat de Președintele Woodrow 
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Wilson în care se sublinia dreptul la autodeterminare a popoarelor,cât şi mai târziu prin tratatele 

de pace de la Paris(Versailles) și Trianon prin care Ungaria era obligată la recunoașterea actului 

ȋnfăptuit la 1 decembrie 1918 la Alba-Iulia. La acest mare proiect Național au lucrat cot la cot 

pentru recunoaşterea deplină a noilor frontiere ale României Mari, delegația României de la 

tratativele de pace de la Paris din 1919 condusă de nimeni altul decât’’Leul’’sau liderul 

incontestabil al politicii românești de început de veac XX, Ion I.C.Brătianu. 

 Acesta ȋn acţiunile de promovare a politicii românești și pentru interesele vitale ale Neamului,va 

fi un precursor luminat ȋn materie de Lobby,vânzând ȋn țară o serie din proprietățile sale iar cu 

banii obținuți organizând serate şi agape la Paris în care invita membrii diplomației mondiale,și ȋn 

fața cărora susţinea cauza României (câtă nevoie am avea acum de un asemenea personaj!).O altă 

extraordinară personalitate a firmamentului național românesc va fi Regina Maria,femeie de o 

cultură deosebită,extraordinar de mare patriotă (chiar fiind de origine britanică),de o frumusețe 

răpitoare şi o istețime mult peste medie, aceasta a știut să se încadreze în programul de reprezentare 

a interselor naționale(gândit de Ionel Brătianu),promovându-le cu cel mai mare succes ȋn 

Franța,Anglia şi SUA. Pentru ca acest act să poată avea greutatea politică necesară au fost urmați 

toți pașii necesari, ȋncepând cu declarația de Independență din Dieta de la Budapesta din 18 

octombrie 1918 şi terminând cu Proclamația de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. 

După această dată retragerea maghiară va continua accelerat, drept pentru care pe 18 decembrie 

1918, trupele române vor intra ȋn Clujul liber.În acest fel se adăuga încă o piatră prețioasă Coroanei 

Regale a României Mari!  

În încheiere aş dori să amintesc tuturor că istoria este o poveste frumoasă și că noi toți avem dreptul 

și obligația morală să o cunoaștem, pentru că doar așa vom înțelege cine suntem cu adevărat și 

ȋnspre ce ne îndreptăm ȋn viitor! Până data viitoare vă salut pe toți și vă rog să nu uitaţi să iubiți 

România, pentru că toți (indiferend unde) suntem fii aceleiași Patrii! 

Mihai Moldovan, România 
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Centenarul Încoronării (1922-2022) 

Regina Maria a României 

 

„Iubirea mea pentru această ţară, pe care am făcut-o 

a mea prin lacrimi şi suspine, a ajuns pentru mine ca 

o religie. Mă simt legată de ea prin lanţuri de oţel, 

legată prin inimă, prin creier şi prin sânge. Simt că 

fiecare din cei şase copii ce i-am dat e unul din 

inelele acestui lanţ pe care numai moartea şi 

dezastrul îl pot sfărâma (…). 

Nu există nimic din România pe care să nu-l fi 

iubit. Mai profund decât majoritatea celor născuţi 

aici, m-am simţit una cu întinsele ei câmpii, cu 

nesfârşitele sale drumuri, cu apusurile, cu 

răsăriturile ei acoperite de rouă, cu pădurile 

întunecate şi cu lanurile aurii de grâu. Am iubit până 

şi mărăcinii deşiraţi care-şi împrăştie prin 

bolovănişuri frumuseţea inutilă a ramurilor lor 

spinoase. Am ajuns, în timpul rătăcirilor mele, în 

locuri atât de singuratice, încât îmi păreau la capătul 

lumii şi acolo mă opream contemplând ultima strălucire a soarelui, înainte ca acesta să se scufunde 

în odihnă. Mi-au plăcut culorile strălucitoare ale cerului; melancolia stranie a nopţii care se 

aşternea; aburul parfumat de rouă ce se înălţa din pământ, vălul de colb ce plutea peste lume… 

Am iubit România întru totul, am iubit-o profund… am iubit-o mult! Niciun foc nu purifică mai 

tare ca focul suferinţei, nicio flacără nu se înalţă mai drept spre inima lui Dumnezeu.  

Prin urmare, ţara mea, nu contează prin câte necazuri ai trecut până acum şi nici prin câte o să mai 

treci! Prin flacără trebuie să treacă oţelul înainte să devină o sabie tăioasă. Păstrează-ţi credinţa 

neclintită şi speră în continuare; eşti cu atât mai măreaţă din cauza necazurilor tale şi a felului în 

care le-ai înfruntat şi eşti cu atât mai vrednică să câştigi!” 

Smaranda Ioan, România 

  

 

„Un popor nu se caracterizează atât prin oamenii mari 

pe care îi are, ci, mai ales, prin felul în care îi 

recunoaște și îi stimează pe aceștia” 

Friedrich Nietzsche 
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ARCUL DE TRIUMF - CENTENAR 

Unul dintre simbolurile Bucureştiului este Arcul de Triumf. Anul acesta celebrul monument al 

capitalei noastre şi-a celebrat centenarul. 

Arcul de Triumf îl regăsim în Europa ȋncă din perioada Imperiului Roman. Legiunile romane 

învingătoare se întorceau la Roma, pentru a trece pe sub coloanele gloriei, Vestigii ale victoriilor 

militare, arcurile de triumf sunt monumentele istorice esenţiale ale patrimoniului ţării unde se află. 

Arcul de Triumf din Bucureşti a fost construit în anul 1922, în contextul încoronării Regelui 

Ferdinand şi a Reginei Maria ca suverani ai României Mari. Arhitectul Petre Antonescu a fost 

ȋnsărcinat să proiecteze un monument demn de ambiţiile României Mari.  

Acesta este un monument închinat victoriei obţinute de armata română în Primul Război Mondial. 

La 16 octombrie 1922, a doua zi după ceremonia încoronării regelui Ferdinand I şi a reginei Maria 

la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, la Arcul de Triumf din Bucureşti s-a desfăşurat un 

spectacol care a evocat lupta poporului român pentru unitate statală, potrivit lucrării "Istoria 

României în date" (Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003).  
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Se spune că parada din 16 octombrie 1922 a fost de-a dreptul spectaculoasă. Au participat atât 

reprezentanții a peste douăzeci de țări europene, cât și cei ai Statelor Unite ale Americii și ai 

Japoniei. La acel moment, pentru români a fost foarte importantă participarea în număr atât de 

mare a reprezentanților altor state, deoarece a însemnat o largă recunoaștere internațională a noii 

organizări și granițe ale statului. 

Arcul de Triumf este conceput într-o factură clasică înscriindu-se într-un paralelipiped cu baza de 

25 m x 11,50 m şi înălţimea de 27 m. Deschiderea practicată în mijlocul său se încheie la partea 

de sus cu un arc de cerc şi măsoară în înălţime 11 m, iar în lăţime 9,50 m. În interiorul celor două 

picioare există scări pe care se poate ajunge pe terasa prevăzută deasupra monumentului. 

Sculpturile în piatră care ornamentează Arcul de Triumf - basoreliefuri, medalioane, inscripţii - au 

fost realizate de un grup de sculptori în frunte cu I. Jalea, C. Medrea, C. Baraschi, potrivit lucrării 

mai sus menţionate. 

Acest monument leagă simbolic Bucureştiul atât de vechea Roma cât şi de Franţa, cu al ei Arc de 

Triumf din Paris comandat de Napoleon, constituind un model pentru cel din Bucureşti.  Arcul de 

Triumf este semnul unirii tuturor românilor. 

 Pe latura de vest a monumentului stă scris textul: GLORIE CELOR CE PRIN VITEJIA ŞI PRIN 

JERTFA LOR DE SÂNGE AU ȊNFĂPTUIT UNITATEA NAŢIONALĂ. 

Inscripția de pe frontonul fațadei de nord „LIBERATOR DE NEAM ȘI ÎNTREGITOR DE HOTARE 

PRIN VIRTUTEA OSTAȘILOR SĂI VREDNICI URMAȘI AI EROILOR CREȘTINĂTĂȚII 

FERDINAND I DOMN ȘI REGE AL ROMÂNILOR ȘI-A FĂCUT INTRAREA LA 16 OCTOMBRIE 

1922 ÎN CETATEA SA DE SCAUN A BUCUREȘTILOR DUPĂ ÎNCORONAREA LA ALBA-

IULIA” amintește de momentul încoronării Regelui Ferdinand și a Reginei Maria. 

Pe faţada sudică, sculptorii Mac Constantinescu și Constantin Baraschi au dăltuit fiecare câte o 

reprezentare simbolică a Victoriei și stă scris: DUPĂ SECOLE DE SUFERINŢE CREŞTINEŞTE 

ȊNDURATE ŞI LUPTE GRELE PENTRU PĂSTRAREA FIINŢEI NAŢIONALE DUPĂ APĂRAREA 

PLINĂ DE SACRIFICII A CIVILIZAŢIEI UMANE SE ȊNDEPLINI DREPTATEA ŞI PENTRU 

POPORUL ROMÂN PRIN SABIA REGELUI FERDINAND CU AJUTORUL ȊNTREGEI NAŢIUNI 

ŞI GÂNDUL REGINEI MARIA. 

Pe lângă aceste inscripții, mai sunt sculptate pe suprafața Arcului date ale confruntărilor din Primul 

Război Mondial pe frontul românesc: (15 august 1916, 8 ianuarie 1918, 24 octombrie 1918, 10 

noiembrie 1918) , efigiile suveranilor din acea vreme (pe fațada sudică) și medalioanele intitulate 

Bărbăția și Credința. Pe interiorul Arcului putem observa lista localităților unde s-au purtat bătălii 

între 1916 și 1918: „CERNA”, „JIU OLT”, „DRAGOSLAVE”, „NEAJLOV”, „OITUZ”, 

„MĂRĂȘTI”, „MĂRĂȘEȘTI”, „RĂZOARE”, „VRANCEA”, „MUNCELU”, „COȘNA”, 

„BUDAPESTA”. Medalioanele Reginei Maria și al Regelui Ferdinand stau la loc de cinste pe 

Arcul de Triumf. Pe fațada de nord se află medalioanele “Credința” și “Bărbăția” -  opere ale 

sculptorilor Constantin Baraschi și Ion Jalea. 

Trebuie să precizăm că în București au existat mai multe Arcuri de Triumf, cu existență 

temporară.   În 1846, cu ocazia vizitei domnitorului Moldovei, Mihail Sturza, a fost construită 
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prima variantă a Arcului de Triumf. Izbânda românilor în 

Războiul de Independență din 1878 a reprezentat un motiv 

bun pentru a construi un alt edificiu precum precedentul. 

Atât la jubileul celor 40 de ani de domnie ai Regelui Carol 

I, adică în 1906, cât și cu ocazia victoriei românești din 

1918, autoritățile au considerat că este necesară 

construirea unui monument asemănător. 

         

 

 

 

 

Arcul de Triumf ridicat pentru celebrarea               Medalionul Credința                   Medalionul Bărbăția 

câștigării Războiului de Independență 

Arcul de Triumf adăpostește un mic muzeu, care poate fi vizitat doar cu anumite ocazii speciale. 

Vizitatorii pot vedea patru expoziții: Marele Război al Reîntregirii Neamului (fotografie și film), 

Heraldica Marilor Familii Boierești (efigii din bronz, fotografii), Arcul de Triumf în Imagini 

(fotografii, machete), Marea Unire de la 1918 (unde se găsesc și coroanele și sceptrul regal 

reproduse 1:1, fotografii) și pot urca pe terasa superioară. Arcul de Triumf este înscris în Lista 

monumentelor istorice din București, sector 1, din anul 2010. 

Paula Damaschin, România 
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Lecţia de istorie 

 
Proclamarea Unirii Principatelor Române, emisă sub titlul 

de „Proclamarea unirii definitive”, dată de Alexandru Ioan 

Cuza, a fost adusă la cunoștința publicului în 11 decembrie 

1861.Proclamația a fost însoțită și de lista guvernului.  

 

Proclamarea Unirii Definitive - ROMÂNIA 

 

 „Românilor! Unirea este îndeplinită!  

Naționalitatea Română este întemeiată! Acest fapt măreț, 

dorit de generațiile trecute, aclamat de Corpurile 

Legiuitoare, chemat cu căldură de Noi, s-a recunoscut de 

Înalta Poartă, de Puterile Garante și s-a înscris în datinile 

națiunilor. Dumnezeul Părinților Noștri a fost cu Țara, a fost 

cu Noi. El a întărit silințele Noastre prin înțelepciunea 

Poporului ș-a condus Națiunea către un falnic viitor! În 

zilele de 5 și 24 ianuarie, ați depus toată a Voastră încredere 

în Alesul Nații, ați întrunit speranțele Voastre într-un singur 

Domn, Alesul Vostru Vă dă astăzi o singură României! Vă 

iubiți patria; vei ști dar a o întări! Să trăiască România! 

                                 

Alexandru Ioan Cuza   

 

Dat în Iași la 11 decembrie 1861 

Consiliul miniștilor : Moldova Țara-Românească 

A. C. Moruzzi, I. N. Cantacuzin, Al. A. Cantacuzin 

Leon Ghica, Constantin Suto Dimitrie Ghica 

Al. Plagino, Iancu Gr. Ghca, M. Băleanu, C. Niculescu 

Scarlat Fălcoian" 
 

Ziua de 11 decembrie a generat un entuziasm extraordinar 

la Iași și București. Guvernele îi trimiteau domnitorului 

adrese omagiale și își exprimau încrederea în progresul ce 

urma să vină. Poporul îl aclama pe străzi și colopotele 

bisericilor băteau neîncetat. Chiar și opzanții, precum Barbu Catargiu, un conservator adversar al 

lui Cuza, îi închinau discursuri însuflețitoare în Cameră. Ulterior va forma un singur guvern, 

rămânând o singura capitală, București. Parlamentul se va unifica, iar prima ședință solemnă va fi 

pe 24 ianuarie 1862. Pe acte va începe să scrie ”România” în loc de ”Principatele Unite”. Unirea 

era acum completă și definitivă. Unirea a fost un proces complex, bazat pe puternica apropiere 

culturală și economică între cele două țări. Principele Alexandru Ioan Cuza este în istoria românilor 

Domnul Unirii, personalitatea sa şi Unirea de la 1859 fiind inseparabile. 

Norma Rifai, România 
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„Îmi trăiesc viața într-un univers româno-arab” 

 

Interviu realizat de Anca CHEAITO, Orient Românesc,  cu prof. dr. habil. George GRIGORE, 

coordonatorul Secției de arabă din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine – 

Universitatea din București 

 

Orient Românesc : - Mult stimate domnule profesor, în primul rând dați-mi voie să vă 

mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația de a ne acorda acest interviu și totodată să 

vă felicit pentru activitatea dvs culturală.Este ştiut, ȋnvățarea unei limbi, mai presus de toate te 

îmbogățește cultural și mental, fiecare lecție este o punte între două culturi. Cum aţi ajuns să 

deveniţi profesor de limba arabă? De unde pasiunea pentru limba arabă? 



 

20 
 

ORIENT  ROMANESC 

Prof. George Grigore : - Pasiunea mea pentru Orient, așa cum am mai povestit, a început undeva 

în clasele primare, și ca orice pasiune nu a avut o anume motivație, ci pur și simplu eram atras 

instinctiv de tot ceea ce venea din Orient: literatură, muzică, filme. Această înclinație difuză a 

căpătat o anume focalizare după ce, în 1973, la sfârșitul clasei a VIII-a, la prima mea  vizită  la 

Slobozia, capitala județului în care m-am născut, am văzut un monument înălțat spre cinstirea 

memoriei prinţului algerian Mohamed Gherainia, venit cu Puterile Antantei și împușcat de către 

trupele germane, la 14 octombrie 1916. Un prinţ venit tocmai din Nordul Africii ca să sfârșească 

eroic în mijlocul Bărăganului! Imaginaţia mea – hrănită și de romantismul specific vârstei – s-a 

înflăcărat așa de tare, încât, la liceu fiind, am început să strâng cât mai multe informații despre 

prinţul erou. Mai mult decât atât, în ultimul an de liceu, am început să învăț și limba arabă cu un 

grup de studenţi sirieni de la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, 

bazându-mă şi pe o gramatică arabă în limba latină, găsită la Biblioteca de Stat. În 1978 am susţinut 

examenul de admitere la specializările arabă și franceză, la Universitatea din Bucureşti, examen 

pe care l-am luat cu brio. După ce am absolvit facultatea, cu licență în arabă și chineză (cu care 

înlocuisem franceza), am lucrat, o vreme, ca translator de limba arabă la Rompetrol cu lungi stagii, 

de ani de zile, în Libia și în Irak, iar după susținerea tezei de doctorat, în 1997, m-am alăturat 

echipei de profesori de la secția de arabă.  

Orient Românesc : - Învățarea unei noi limbi te schimbă ca ființă umană sau numai modul de 

comunicare? Privești diferit cultura a cărei limbă ai ȋnvaţat-o? Care este secretul pentru a 

învăța o limbă şi a te apropia cât mai mult de cultura din care provine? 

Prof. George Grigore: - Cred că un răspuns potrivit la această întrebare poate fi dat făcând apel la 

o sentință paremiologică de mare popularitate în cultura arabă, folosită și ca îndemn pentru 

învățarea unei limbi străine, și anume kullu lisānin ’insānun „fiece limbă este un om”. Am auzit 

de multe ori comentarii admirative față de cei care vorbesc mai multe limbi,  „vorbește trei limbi, 

adică este de trei ori om”, căci în fiecare limbă, în viziunea populară arabă, funcționezi ca o altă 

persoană. Fiecare limbă învățată, adăugată la bagajul cognitiv și cultural, este o nouă poartă de 

acces către un tezaur acumulat și șlefuit veacuri de-a rândul de către societatea vorbitoare a acelei  

limbi, ca urmare a încercărilor prin care a trecut, a experiențelor acumulate. Așadar, la universul 

tău inițial se adaugă noi universuri cu care acesta se întrepătrunde, se amalgamează, închegându-

se apoi într-un nou univers care-ți va fi specific ție, doar ție. Eu, de pildă, trăiesc într-un univers 

româno-arab, cu repere în ambele culturi.  
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La început, privești diferit cultura a cărei limbă ai învățat-o, ca să vă răspund la întrebare, însă cu 

trecerea anilor petrecuți în studiul ei, încet-încet, pe nesimțite, te trezești că ai devenit parte din ea, 

căci te apropii atât de mult încât te ia în stăpânire.  

Nu cred că există un secret anume pentru însușirea unei limbi, ci fiecare persoană își va dezvolta 

propriile sale metode, ce-i sunt propice firii și minții sale. Eu pe lîngă lectură asiduă, lectura marilor 

cărți ale culturii arabe – ’ummahātu l-kutub, cum le numesc arabii, „maicile cărților”, „cărțile 

fundamentale” – am căutat întotdeauna compania vorbitorilor de arabă de la care am deprins, 

printre altele, posibiliatea de a utiliza o formă de arabă dialectală, araba de zi cu zi, diferită de 

limba operelor  scrise. 

Orient Românesc : - Când vorbim de limba arabă, termenul rămâne adesea imprecis și 

confuz. Ce arabă este? Din cea pe care o auzim cel mai des în mediul popular, pe care o numim 

dialectală, din cea care poate fi numită arabă standard sau araba coranică psalmodiată în 

moscheile din întreaga lume? 

Prof. George Grigore : - După cum se știe, situația lingvistică din lumea arabă este caracterizată 

prin diglosie, existența în uz a două varietăți ale aceleiași limbi, o varietate înaltă, reprezentată de 

araba clasică sau literară, al-fuṣḥā (cea mai elocventă), și o variantă joasă, al-dāriğa (cea uzuală) 

sau al-‘āmmiyya (cea comună), reprezentată de mulțimea de forme dialectale vorbite. Cele două 

varietăți au domenii de întrebuințare diferite. Pe când al-fuṣḥā este folosită ca limbă oficială în 

toate statele arabe, ca limbă a religiei în comunitățile islamice din întreaga lume, ca limbă a tuturor 

documentelor scrise, a discursurilor politice, academice, al-dāriğa sau araba dialectală este folosită 

ca mijloc de comunicare pentru situațiile cotidiene. Cercetătoarea algeriană, Aziza Boucherit, a 

sintetizat, referindu-se la araba vorbită în Alger, domeniile de utilizare a celor două coduri 

lingvistice, dialectal și literar, domenii valabile pentru întreaga lume arabă: „ …cet arabe 

[dialectal, n.n.] qui ne bénéficie d’aucune, ou si peu, de reconnaissance. Il s’agit pourtant de la 

langue utilisée régulièrement par des millions d’Algériens pour dire leurs émotions, leurs passions, 

leur rêves, pour chanter (des berceuses, du raï ou du cha‘bi), réciter des poèmes, raconter des 

histoires aux enfants, se chamailler, rire, pleurer. Vivre. Bien sûr, il y a l’autre, l’arabe al-fuṣḥā, 

l’arabe de l’école, des livres, de l’administration…, qui permet aussi de dire des choses, de belles 

choses, mais pas les mêmes.”  

Orient Românesc : - Abordarea uneia dintre cele mai vechi limbi (15 secole fără schimbări 

majore) din lume care este încă în viață astăzi este în sine motivant. Fie că este vorba de a 
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descoperi cultura, istoria și civilizația arabă, această limbă acoperă atât probleme istorice, cât 

și actuale. Ce este cultura arabă? Există? Dacă da, ce acoperă? Cu alte cuvinte, cum se 

defineşte cultura arabă? 

Prof. George Grigore: - Când spuneți de schimbări majore aveți în vedere, cu siguranță, structurile 

gramaticale – cele mai conservatoare fiind cele morfologice, în comparație cu cele sintactice unde 

se percep unele schimbări sub influența limbilor occidentale, cu precădere franceza și engleza, iar 

în domeniul lexical, desigur că inovațiile sunt frecvente – fie prin resemantizarea unor vechi 

termeni (de exemplu, lexemul qiṭār „caravană”, în araba medievală, ieșit din uz, este readus în 

actualitate cu sensul de „tren”), fie prin derivarea, prin generarea, altora noi de la rădăcinile lexicale 

arabe (de exemplu, taṯāquf „interculturalitate”, cf. ṯaqāfa „cultură”, rădăcina ṯqf) – pentru a ține 

pasul cu evoluția internațională din toate domeniile științei, artei, tehnologiei etc.   

Cultura, așa cum este ea definită de UNESCO, este, în sensul larg, totalitatea trăsăturilor definitorii 

ale unei societăți, manifestate pe mai multe paliere, spiritual, material, intelectual, emoțional. 

Pornind de aici, se poate spune, fără rezerve, că există o cultură arabă care are toate ingredientele 

ce o pot uniciza în peisajul culturilor lumii: limba arabă, vehicul al unor mari opere literare și 

științifice, religia islamică, ca factor deciziv în forjarea structurilor sociale şi ale mentalităților, a 

modului de viață și de raportare la lume, gastronomia arabă, ușor identificabilă, în ciuda diversității 

zonale,  muzica arabă cu specificul ei inconfundabil, de la primele acorduri etc.  

Orient Românesc: - 22 de țări ale lumii arabe, vorbesc aceeaşi limbă, au o istorie comună 

reprezentată în special de aderarea la islam încă din secolul al VII- lea și revendică arabitatea, 

care este chiar un ferment major al solidarității interstatale. Ȋn ochii dvs. arabismul este o 

construcție politică sau o realitate culturală? 

Prof. George Grigore: - Arabitatea, ca sumă a trăsăturilor proprii civilizației arabe,  este o 

construcție identitară complexă, ce are ca pilon de susținere limba arabă, cu diversele ei forme de 

manifestare, situându-se dincolo de elementele etnico-rasiale care formează mozaicul lumii arabe, 

așa cum au rămas după marile cuceriri arabo-islamice inițiate în secolul al VII-lea. O definiție 

simplă a arabității, a cărei esență se regăsește în discursurile multor autori, vechi și noi, printre 

care și celebrul Lawrence al Arabiei, este cea dată de Sāṭi‘ al-Ḥuṣrī (1880-1968) și anume:  „Un 

arab este oricine vorbește araba, dorește să fie arab și se numește pe sine arab”. Un arab nu se 

raportează însă numai la arabitate, ci și la alte mărci identitare, de pildă arabii trăitori în Nordul 

Africii se raportează și la africanitate, egiptenii, la egiptenitate etc. Arabitatea a fost exploatată 
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politic de către arabism sau pan-arabism, sau cu un termen și mai clar, de naționalismul arab, o 

mișcare politică ce a început să capete formă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și al cărei 

corolar a fost renașterea arabă (al-nahḍatu l-‘arabiyya), o revigorare culturală de ansamblu. Pan-

arabismul avea drept țintă formarea unei solidarități politice arabe, cristalizarea unei unități 

culturale și politice între arabi.  Mișcarea aceasta a contribuit din plin la eliberarea multor țări arabe 

de sub regimul otoman sau cel colonial european. După moartea celui mai activ militant pentru 

pan-arabism, președintele egiptean Gamal Abdel Nasser, pan-arabismul pierde din entuziasmul 

inițial, și cade în desuetudine,  chiar dacă au mai existant unele tentative de captare ale  lui, de 

către lideri precum Saddam sau al-Qaddafi, tentative eșuate, încheiate cu îndepărtarea acestora de 

la putere și suprimarea lor fizică. De cele mai multe ori, în istoria recentă, s-a dovedit că un stat 

arab, aflat la ananghie, este lăsat să se descurce pe cont propriu, fără coagularea unei alianțe arabe 

care să-i întindă o mână de ajutor concret, dincolo de declarații politice, diplomatice, și acelea 

parcemonioase deseori. A se vedea în acest sens dramele trăite de Irak, Siria, Libia etc. fără a mai 

pune la socoteală cauza, ce pare eternizată, a Palestinei. 

Orient Românesc: - Aţi tradus foarte mult. Limba arabă este foarte bogată ȋn sensuri, expresii. 

Trebuie tradus atât textul, fundalul, estetica, gândirea, cultura cât și un întreg arsenal de 

elemente care gravitează în jurul unei cărți. Ce dificultăți aţi avut de depășit la traduceri? 

Prof. George Grigore: - Din perspectiva problematicii traducerii, traducerea din limba arabă nu 

diferă în esență de acea din alte limbi, ea fiind guvernată de aceiași factori generali care capătă 

aici, în mod firesc, unele caracteristici particulare de manifestare. Și am aici în vedere nu numai 

depăşirea greutăţilor de ordin lingvistic, inerente oricărei traduceri, așa cum menționam, ci, mai 

ales, a acelora de ordin cultural, a incongruenţelor inevitabile dintre două culturi aflate la mare 

distanţă, nu numai în spaţiu, dar şi în timp, dacă ne referim la perioada arabă clasică, adică texte 

scrise în urmă cu 600-1400 de ani. Pentru realizarea acestor traduceri, dicţionarele se dovedesc a 

fi, nu de puține ori, neputincioase, pentru că ele nu oferă informațiile extratextuale de care este 

nevoie pentru a decripta astfel de scrieri.  

Așadar, trebuie studiată epoca în care acestea au apărut, găsite toate sursele la care se face trimitere, 

înţelese aluziile la diverse situaţii cunoscute la acea vreme etc. În concluzie, doar cunoștințele de 

limbă nu sunt nici pe departe suficiente pentru a realiza o traducere demnă de luat în seamă, ci ele 

trebuie completate cu cultura vehiculată în acel spațiu. În ceea ce privește textele literare moderne 

și contemporane, dificultățile sunt mult mai mici, având în vedere că ele se înscriu într-o 
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problematică actuală, cunoscută, integrată în mișcarea de globalizare,  căci așa cum spunea cineva, 

un popor seamănă, din punct de vedere cultural, mult mai mult cu popoarele contemporane lui 

decât cu strămoșii.  

Orient Românesc: -  Aveţi o pasiune aparte pentru un scriitor arab? Aveţi o personalitate din 

lumea arabă pe care o admiraţi ȋn mod special? 

Prof. George Grigore: - Am mai multe. În perioada studenției am fost captivat de operele lui 

Jubran Khalil Jubran, Tawfiq al-Hakim, Yusuf Idris, Nizar Qabbani, Mahmoud Darwish, Hanna 

Mina, Ghada as-Samman, opere cu care mi-am început ucenicia de traducător. Unele texte le-am 

publicat, altele s-au pierdut în vâltoarea evenimentelor vieții mele.   Apoi, după ce am ajuns în 

Libia unde am lucrat câțiva ani, am făcut o mare pasiune pentru opera lui Ibrahim al-Kuni, cel care 

descrie, în premieră, obiceiurile și mentalitățile din oazele sahariene, din opera căruia am tradus 

mai multe nuvele. În Irak, am avut marea bucurie s-o cunoscut pe Nazik al-Malaika, poeta 

înnoitoare a versului arab, care m-a încurajat, de la prima întâlnire cu ea, la Festivalul de poezie 

al-Mirbad de la Bagdad, să scriu poezie în limba arabă. Tot la Bagdad, întâlnirea cu marele 

romancier palestinian Jabra Ibrahim Jabra, cu care am avut lungi conversații despre literatura 

arabă, a fost definitorie pentru înțelegerea modernității arabe.  

Orient Românesc: -  Ce părere aveţi despre literatura arabă contemporană?  

Prof. George Grigore: - Un posibil răspuns privitor la tendințele literare arabe actuale, l-am putea 

găsi în comunicările prezentate la recenta conferință internațională, organizată de către centrul 

nostru de studii arabe, cu tema Arabic literature. Quo vadis? (Literatura arabă. Încotro?). Fără a fi 

o conferință consacrată distopiei în literatura arabă actuală, cei mai mulți participanți au abordat  

acest aspect, ceea ce înseamnă că, în momentul de față, există o preocupare intensă în acest sens. 

După ce la sfârsitul secolului XX, narațiunile distopice începuseră să domine scena literară 

occcidendală, după anul 2000 încep să apară și în literatura arabă, într-o primă fază, timid, prin 

nuvele publicate în reviste literare, bloguri sau chiar pe retelele de socializare, ca o reacție la 

realitățile sociale și politice din lumea arabă, la atrocitățile comise de diverse entități. Apoi, acest 

gen capată contur și se impune definitiv prin romane de mare amploare cum ar fi, după părerea 

mea, Frānkanštāyn fī Baġdād (Frankenstein în Bagdad) al irakianului Ahmed Saadawi.  

Orient Românesc: - Lumea arabă este astăzi pe primul plan ȋn actualitatea internaţională. Ce 

efect are asupre pieţii de carte arabă? Sunt edituri ȋn România care se interesează de literatura 

arabă? 
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Prof. George Grigore: - Lumea arabă este într-adevăr în prim plan în actualitatea internațională, 

însă, nu de puține ori, cu conotații negative. Nu cred că evenimentele din lumea arabă, expuse la 

buletinele de știri, influențează piața de carte arabă din România.  

Sunt puține edituri care investesc în publicarea unor lucrări din patrimoniul arab, cu precădere 

filosofice, în dorința de a recupera ceva din decalajul care ne separă de Occident unde aceste lucrări 

au fost traduse încă din Evul Mediu, fiind fructificate pe deplin de filosofii europeni. Așa este de 

pildă, Editura Polirom, cu colecția sa Biblioteca Medievală, coordonată de profesorul Alexander 

Baumgarten, colecție în care am publicat și eu de-a lungul vremii câteva din capodoperele arabe.  

În rest, editurile sunt interesate de cărțile de literatură arabă certificate de critica occidentală 

susținute financiar prin anumite programe. De asemenea, dacă există susținere financiară orice 

editură este dispusă să publice carte arabă, sigur, cu condiția să îndeplinească anumite criterii 

valorice. Așa am fondat la editura Kriterion colecția Bibliotheca Islamica de traduceri din literatura 

arabă medievală, religioasă și filosofică,  apoi la editura Ars Longa, colecția Alif de traduceri din 

literatură arabă contemporană.     

Orient Românesc: -  Aveţi legături cu ambasade ale statelor arabe la Bucureşti, participaţi 

ȋmpreună cu studenţii dvs. la evenimente culturale organizate de acestea? 

Prof. George Grigore: - Secția de Arabă are legături cu toate ambasadele arabe acreditate la 

București, și nu numai că participăm la evenimente culturale organizate de către acestea, ba la 

multe dintre ele suntem chiar coorganizatori și gazde, profesori și studenți deopotrivă. La 

deschiderea anului universitar avem întotdeauna invitat un ambasador arab care le vorbește 

studenților despre limba arabă și locul ei în patrimoniul universal. Facem împreună lansări de carte 

arabă, conferințe etc. De asemenea, avem invitați din lumea arabă, profesori, scriitori, cercetători, 

care vin să ne împărteașcă din experiența lor. Pe această linie, în ultima vreme, ne-au trecut pragul 

celebrități ale scrisului arab, precum Choukri Mabkhot, Houda Barakat, Elias Khouri.   

Orient Românesc: -  Studenţii secției de limbă și literatură arabă pot obţine burse de studiu în 

ţări arabe? 

Prof. George Grigore: - Da. Au existat mereu  burse, încă la la înființarea Secției de Arabă, în 

1957, în cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București. Până în 1989 

când s-a schimbat regimul politic în România,  bursele erau mai rare și erau în statele arabe care 

aveau o anume deschidere spre colaborare cu statele din sistemul socialist, cu precădere Irak, Siria, 

Egipt, Algeria, apoi după anul menționat se încheie mai multe acorduri cu universități arabe, pentru 
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un număr mai mare de burse. Astfel, sunt incluse pe listă și Marocul, Tunisia, Libanul, Iordania, 

Kuweitul, Emiratele Arabe Unite, Qatar și altele. Pe lângă aceste acorduri bilaterale clasice se 

adaugă și acordurile Erasmus-plus finanțate de către Uniunea Europeană. Bursele acoperă studii 

parțiale, de o lună, un semestru, un an, sau studii complete în conformitate cu sistemul de 

învățământ din țara gazdă. 

Orient Românesc: -  Care sunt proiectele dvs. pentru anul viitor? 

Prof. George Grigore: - Proiectele sunt pe cele două direcții de cercetare pe care lucrez de o viață: 

pe de o parte, studii de arabă dialectală, iar de altă parte, studiile de islamologie. 

Dar înainte de toate, să vă spun câteva cuvinte despre primii pași făcuți în aceste două direcții. 

Așadar, am început studiile de dialectologie arabă, în paralel cu aprofundarea arabei clasice, după 

absolvirea facultății (1983), pe vremea când lucram ca translator la Rompetrol, ce-și desfășura 

activitatea în țările arabe, cu precădere, în Libia și în Irak. După însușirea varietăților de arabă 

vorbite la Tripoli și, respectiv, la Bagdad, am trecut, din 2000, la studierea dialectelor arabe vorbite 

în Turcia, deoarece găsisem extrem de puține materiale în biblioteci referitoare la acestea.  Dintre 

dialectele arabe vorbite în Turcia, m-am oprit asupra celor mesopotamiene – din care face parte și 

cel vorbit la Bagdad, deja familiar mie. La conferința internațională a AIDA (Association 

Internationale de Dialectologie Arabe), din anul 2000, de la Marrakech, unde am prezentat o 

lucrare despre un dialect arab – mḥallamiyye – vorbit în orașul Midyat, am fost încurajat de mari 

dialectologi, precum David Cohen și Otto Jastrow, să fac cercetări de teren și, eventual, să public 

o monografie. După șapte ani (2000-2007) de cercetări la Mardin, un alt oraș din sud-estul Turciei, 

am reușit să public prima monografie dedicată unui dialect arab din Turcia: L’arabe parlé à 

Mardin – monographie d’un parler arabe “périphérique” (Editura Univerităţii din Bucureşti, 

2007, republicată apoi la Editura Gorgias Press din SUA). Această monografie se constituie într-

o contribuţie majoră la cunoaşterea uneia din cele mai puţin studiate varietăţi de arabă dialectală. 

Analiza acestui dialect, din punct de vedere fonetic, fonologic, morfologic, sintactic, se bazează 

pe un corpus de date constituit într-o perioada mai sus-menționată, de şapte ani, în care am făcut 

înregistrări pe teren. Analiza respectivă se bazează şi pe cunoaşterea altor limbi din zonă cu care 

araba se află în contact permanent precum neo-aramaica, kurda şi turca. Cartea a fost primită cu 

mult interes de către specialiştii în dialectologie arabă din marile centre universitare europene, 

americane şi arabe, având în vedere atât calitatea demersului întreprins, cât şi faptul că acoperă o 
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pată albă pe harta dialectelor arabe.  De aici pornind, am continuat cercetările asupra dialectelor 

din estul lumii arabe, publicând mai multe lucrări. Acum lucrez la un astfel de poiect. 

 Pe de altă parte, așa cum menționam, mă ocup și de studii de islamologie, de traducerea  unor 

opere fundamentale pentru gândirea arabo-islamică, studii care vin în siajul traducerii Coranului 

pe care am publicat-o în 2000.  În paralel cu studiile teoretice întreprinse asupra Coranului și a 

limbii arabe coranice – cu un stagiu la  Ponticifio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica, Roma,  în 

1991, unde am studiat cu islamologii  Michel Lagarde, Maurice Bormans și André Ferré, atât 

dogma islamică, cât și limba arabă coranică – am început în 1990 traducerea Coranului în limba 

română. Pentru realizarea acestei traduceri, am  studiat, mai întâi, despre Coran, despre islam, apoi 

comentarii coranice, traduceri ale Bibliei în limba română, pentru a-mi însuşi vocabularul religios, 

traduceri ale Coranului în alte limbi şi aşa mai departe.  Aveam să termin abia după zece ani de la 

începuturi, în 2000, când traducerea a apărut la Editura Kriterion. De asemenea, în tot acest răstimp 

cât am trudit la traducere, mi-am finalizat şi studiile doctorale, la Universitatea din Bucureşti, sub 

îndrumarea regretatei prof. Nadia Anghelescu, fondatoarea studiilor de arabistică din România, cu 

o teză intitulată Problematica traducerii Coranului în limba română, publicată în 1997, la Editura 

Ararat. Teza este centrată pe prima traducere integrală a Coranului în limba română, publicată de 

teologul Silvestru Octavian Isopescul în anul 1912, la Cernăuți, traducere pe care am analizat-o, 

punându-i în evidență plusurile și minusurile.  Au urmat apoi traducerile și analizele unor opere 

ale lui ‘Alī bin ’Abī Ṭālib, Ibn Sīnā (Avicenna), Ibn Rušd (Averroes), Ibn ‘Arabī, al-Kindī, Ibn 

Ṭufayl și alții. 

Mă abțin să mă refer concret la ceea ce lucrez acum pentru că, din experiența mea, voi fi întrebat 

tot timpul când apare respectiva lucrare, de ce nu apare, ceea ce-mi crează o stare de neliniște. Eu 

iau legătura cu o editură, cu o revistă, abia după ce am terminat de scris, niciodată înainte, pentru 

a-mi păstra libertatea de a lucra în ritmul care-mi face plăcere.  

Orient Românesc: -  Domnule profesor, vă mulţumim pentru amabilitatea dvs. şi acum ȋn prag 

de An Nou vă dorim multă sănătate şi mult succes ȋn activitatea dvs. 

Prof. George Grigore: - Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările venite dintr-o cunoaștere 

profundă a realităților arabe și vă adresez, la rândul meu, urarea tradițională arabă kullu ‘ām wa 

anti bi-ḫayr (în traducere aproximativă „În fiece an să fii bine”) sau pe româneşte „La mulți ani!”. 
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REMEMBER CULTURAL 

IRINA MAVRODIN 

 (12 iunie 1929-21 mai 2012) 

EVENIMENT EDITORIAL   

“Poetica amintirilor:  Irina Mavrodin – 

un portret fragmentar” 

 

Remarcabila poetă, eseistă, traducătoare, profesor 

universitar de literatură franceză şi de 

poietică/poetică, Irina Mavrodin s-a născut la 12 

iunie 1929, la Oradea, România. A publicat 

numeroase volume de poeme, eseuri şi traduceri 

valoroase. 

A fost cel mai bun traducător român al seriei de 

romane “Ȋn căutarea timpului pierdut” de Marcel 

Proust. Din partea Franţei a primit două premii: Ordinul “Chevalier des Arts et des Lettres”, 

conferit de Statul francez şi Premiul “Le 14 Juillet”, conferit de Ambasada Franţei ȋn România, 

2000. Directoare a colecţiei “Lettres roumaines” la editura “Actes Sud”, Franţa (1991-2002). 

Preşedintă a Asociaţiei Internaţionale “Prietenii lui Emil Cioran” din Sibiu şi cetăţean de onoare 

al comunei Răşinari. I s-a conferit Ordinul “Steaua României ȋn gradul de Cavaler”.  

“Mi-e greu să vorbesc de dânsa la timpul trecut” ne semnalează scriitoarea Cristina Rhea în prefața 

cărții sale, “Românii secolului XXI” (editura Pro Universitaria, 2013).   

“Pentru ca am cunoscut-o personal, am avut şansa ȋn viaţă să ȋmi fie mentor spiritual şi să-i 

primesc, mai mulţi ani la rând, afecţiunea, ȋnţelepciunea şi bucuria de a dărui. O mare doamnă a 

culturii române care, de fiecare dată când o ȋntâlneai, ȋţi aducea pace şi lumină ȋn suflet. Şi, mai 

ales, ȋncredere ȋn drumul tău ȋn viaţă. O fiinţă care, ȋnainte de toate, transmitea iubire şi 

ȋnţelepciune către semenii ei. Avea bucuria fantastică de a forma Oameni, modelându-le caracterul. 

Nu ȋntâmplător volumele mele de poezie, editate ȋn 1996 şi 2006, au primit girul poetei Irina 

Mavrodin, prin prefeţele acordate de dânsa. Mi-a dăruit şi trei interviuri (pentru cărţile mele, ȋn 

1998 şi 2000) cu valoare de document, pline de adevăr istoric, autenticitate şi sensibilitate. 

Ȋn desele ȋntâlniri cu dânsa, am ȋnvăţat că viaţa are multiple sensuri şi trăiri, că unul dintre cele mai 

importante lucruri ȋn viaţă este să ştii să ȋţi descoperi forul interior, să te reconstruieşti permanent 

ȋn mod pozitiv, să te reinventezi artistic şi uman – astfel ȋncât să-ţi ȋmplineşti binele dat de 
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Dumnezeu şi, mai ales, să fii fericit cu tine ȋnsuţi acolo unde ȋţi este dat pe Pământ.”completează 

jurnalista Cristina Rhea. 

Irina Mavrodin a marcat cultura română prin traduceri importante din operele a peste patruzeci 

și cinci de scriitori de renume, între care nu mai puțin de unsprezece volume din opera lui Marcel 

Proust, cinci de Albert Camus, câte patru de Gustave Flaubert și Gaston Bachelard, câte două din 

operele lui André Gide, Stendhal, Samuel Beckett, Emil Cioran și Mircea Eliade. De asemenea, a 

promovat valorile culturale românești în Occident, prin înființarea și conducerea, vreme de 

cincisprezece ani (1990-2005), a Colecției „Lettres roumaines” în cadrul Editurii Actes Sud, din 

Arles (Franța), în cadrul căreia a tradus personal sau a propus spre traducere și publicare, mari 

opere ale literaturii române.  

Două dintre romanele lui Mircea Eliade, „Romanul adolescentului miop” și „Gaudeamus”, în 

traducere proprie, s-au bucurat de un succes de proporții.  

Nu în ultimul rând, autoare a opt volume de poezie și peste cincisprezece volume de eseuri dedicate 

literaturii române și universale și teoriei literare, unele dintre acestea fiind distinse cu Premiul 

Academiei Române (1996, pentru volumul „Mâna care scrie: Spre o poietică a hazardului”, 

Editura Eminescu, 1994), Premiul Uniunii Scriitorilor, Ordinul „Steaua României în grad de 

Cavaler” (în anul 2000, „pentru realizări artistice remarcabile și pentru promovarea culturii”) sau 

Ordinul „Chevalier de Arts et des Lettres” (în anul 1993) şi Premiul „Le 14 Juillet” (în 2004, ca 

„omagiu special, ce răsplăteşte o operă importantă, pusă în serviciul marilor texte ale literaturii 

franceze”) – ambele decernate de Statul francez. 

Operele publicate de poeta, eseista, traducătoarea şi profesoara de literatură franceză şi de 

poietică/poetică Irina Mavrodin sunt multiple, complexe şi valoroase:  
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Versuri: Poeme, Cartea Românească, 1970; Reci limpezi cuvinte, Cartea Românească, 1971; 

Copac ȋnflorit, Cartea Românească, 1978; Picătura de ploaie, Cartea Românească, 1987; Vocile,  

Cartea Românească, 1998, Premiul Uniunii Scriitorilor; Punere ȋn abis, Poeţi români 

contemporani, Eminescu, 2000.  

Eseuri: Spaţiul continuu, Univers, 1972; Romanul poetic, Univers, 1977; Poussin Praxis şi 

metoda, Meridiane, 1981; Modernii, precursori ai clasicilor, Dacia, 1981; Poietica şi poetica, 

Univers, 1982; ed. 2, Scrisul Românesc, 1998; Stendhal, Scriitura şi cunoaştere, Albatros, 1985; 

Punctul central, Eminescu, 1986; Mâna care scrie, Eminescu, 1994, Premiul Uniunii Scriitorilor, 

Premiul Academiei Române; Uimire şi poiesis, Scrisul Românesc, 1999; Cvadratura cercului, 

Eminescu, 2001.  

Traduceri: volume de: Doamna de Staël, Albert Camus, Doamna de Sévigné, Élie Faure, André 

Gide, Francis Ponge, Henry de Montherlant, Aloysius Bertrand, Gérard Genette, Eugčne 

Delacroix, Maurice Blanchot (Premiul Uniunii Scriitorilor), Gustave Flaubert (Premiul Uniunii 

Scriitorilor), Paul Ricoeur, Mircea Eliade (din română ȋn franceză), Gaston Bachelard, Albert 

Cohen, Emile Cioran, André Pieyre de Mandiargues, Patrick Rambaud, Paul-Louis Courier, Jean 

Cocteau, Marcel Proust (Ȋn căutarea timpului pierdut) (Premiul “Iulia Hasdeu”, Premiul Uniunii 

Scriitorilor); Premiul Editurii Scrisul Românesc (pentru ȋntreaga operă), 1997; Premiul “Le 14 

Juillet”, conferit de Ambasada Franţei ȋn România, 2000. 

Recent, Asociatia culturală “Irina Mavrodin”, constituită ȋn memoria scriitoarei Irina 

Mavrodin, a realizat un volum omagial binevenit, „Poetica amintirilor. Irina Mavrodin – un 

portret fragmentar”, volum coordonat de Alina Ioniţă, Anne-Marie Codrescu şi Patricia Apostol. 

Un volum-document, cu mărturii scrise din partea celor care au cunoscut-o pe doamna Irina 

Mavrodin. Această lucrare excepţională va fi publicată ȋn curând la editura Cartex (editor: Lucian 

Pricop, directorul editurii şi preşedinte al Societăţii Editorilor din România). 

O carte aparte, care dezvăluie minunăţia de om care a fost doamna  Irina Mavrodin, o adevărată 

personalitate culturală a României!  

Volumul omagial „Poetica amintirilor. Irina Mavrodin – un portret fragmentar”, realizat de 

Asociația culturală “Irina Mavrodin”, reunește amintiri ale celor care au cunoscut-o ori s-au aflat 

într-un moment sau altul sub semnul dumneaei, documente biografice (fotografii şi scrisori 

inedite), o biografie narativă extinsă, însoțită de pasaje autobiografice, câteva poeme de-ale Irinei 

Mavrodin, traduse de Mircea Ardeleanu, și un text de încheiere mai degrabă teoretic, care citește 

moștenirea Irinei Mavrodin în cheia conceptului de “lectură plurală”, preluat de ea pe linia Valéry-

Barthes-Kristeva-Eco-Școala de la Konstanz. 

Cartea se asumă deopotrivă ca act comemorativ și gest de intervenție în destinul postum al Irinei 

Mavrodin, de restituire a unei figuri francofone-cheie a cărei punere în umbră de către memoria 

academică românească este, în mod absurd, direct proporțională cu greutatea contribuțiilor ei ca 

teoretician, traducător și profesor la cultura română. 
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Întâlnirea dintre Irina Mavrodin și Emil Cioran la Paris (1990) - fragment din  

„Poetica amintirilor - Irina Mavrodin - un portret fragmentar” 

“Mă aflam la Arles (în decembrie 1990) și hotărâsem să încerc să-l rog pe Cioran să mă primească. 

Principalul obiect al convorbirii noastre, pe care i-l propuneam într-o scrisoare în limba franceză 

– scrisă astfel după îndelungi ezitări de ordin diplomatic: să folosesc franceza sau româna? – de 

fapt principalul pretext de care mă agățam spre a-mi impune să-l abordez: traducerea, pe care 

tocmai o terminasem, a cărții sale 𝘗𝘳𝘦 ́𝘤𝘪𝘴 𝘥𝘦 𝘥�́�𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯. 

Cioran, în sfârșit, urma să apară într-o ediție completă, în România. Îmi plăcea foarte mult cartea. 

Pentru un traducător era o piatră de încercare, fiind prima carte scrisă în franceză de Cioran, cu un 

stil în mare măsură „baroc”, dar deja, în oarecare măsură, ținut în zgardă carteziană. Eram foarte 

emoționată. Trăiam o experiență specială: cel pe care-l traduceam din franceză în română, nu 

numai că știa româna, dar era și un mare maestru al stilului. (...) Mi se părea că Cioran va lua textul 

traducerii mele și-l va cerceta cuvânt cu cuvânt. (...) Nu eram obligată să-l întâlnesc pe Cioran în 

calitatea mea de traducătoare a lui, dar eu totuși mă simțeam datoare să o fac, aflându-mă atunci 

cu o bursă de traducere la Paris. Dar, dincolo de problema traducerii, știam că este pentru mine o 

mare ocazie de a-l întâlni și de a avea cu el o discuție ca între persoane oarecum „apropiate”. Faptul 

de a-l traduce stabilea între el și mine o legătură de intimitate cu totul privilegiată. 

Pentru mine, decizia mea continua să fie un eveniment aproape paralizant prin importanța lui, ca 

orice intrare în nemijlocită comunicare cu un „monstru sacru”. (...) Scrisoarea anunța sosirea mea 

la Paris, de unde urma să-l sun spre a căpăta răspuns la cererea mea de a fi primită. (...) Sunt la 

Paris, unde am ajuns în jurul orei prânzului. La ora șase după-amiaza îl sun pe Cioran. Aceeași 

ezitare: îi vorbesc în franceză sau în română? Îmi răspunde o voce de femeie, în franceză. Apoi 

Cioran însuși. (...) Îmi spune să-l vizitez a doua zi, la ora trei după-amiaza.  

Naturalețea, prospețimea, spontaneitatea cuvintelor lui, ale timbrului vocii, promptitudinea 

reacției: tinerețea lui, atât de simplu și imediat exprimată, acea tinerețe pe care unii oameni o 

câștigă odată cu trecerea anilor, cordială, binevoitoare, încrezătoare. (...) A doua zi. Mă găsesc pe 

rue de l’Odéon – într-unul dintre locurile cele mai tipice pentru un Paris „dintre cele două 

războaie”, emblematic în frumusețea lui de venerabilă și foarte culturală imagine de carte poștală 

ilustrată –, în căutarea locuinței lui Cioran. E o zi închisă, rece și umedă. Emoția mă gâtuie, îmi e 

fizic rău. Găsesc imobilul. (...)  

De zeci de ani vrea să locuiască, aici și nu în altă parte, în camerele mansardate de la etajul cinci 

al acestui vechi și ușor inconfortabil - dar cât de frumos parizian! - imobil. Mi-e frig. (...). Ajung 

la etajul patru. E încă mult prea devreme. Mă așez pe scară, pe covorul gros. Aștept să se facă ora. 

Așteptarea mi se pare enormă și, odată cu ea, emoția mea devine insuportabilă. În sfârșit, este ora 

trei fără câteva secunde. Mă ridic, mă duc la ușa apartamentului de la etajul cinci, sun. Îmi deschide 

Cioran. Totul îmi joacă în fața ochilor, trec printr-un culoar foarte îngust, căptușit cu cărți, printr-

o altă foarte mică încăpere – sau poate mă înșel? – din care intrăm în alta, nu mult mai mare, 
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simplu, studențește mobilată, un spațiu al unui bun gust firesc și vital, în care aerul, lumina, 

culoarea își găsesc așezarea lor liberă, suscitând în cel ce se află aici o senzație de desăvârșit „bien 

être”. (...) Vorbim despre cărțile lui, originale și traduceri, publicate în țară, despre traducerea mea 

,Cioran nu vrea să o citească înainte de a fi publicată , despre Noica, temă pentru el obsesivă, cred 

, despre anii lui de început în Franța, despre multe altele. La un moment dat se ridică, dispare, se 

întoarce radios, cu o carte în mână: traducerea unor texte din opera sa publicată de Modest Morariu 

la Cartea Românească. Mă întreabă dacă o cunosc și îmi spune că este o traducere excepțională. 

În expresia lui deslușesc ceva atât de curat, de fericit, de – trebuie încă o dată să o spun – tânăr, 

încât îmi simt eu însămi inima plină de fericire. 

Din întâlnirea noastră îmi amintesc, de fapt, mai mult o atmosferă prietenească. Mi-l amintesc pe 

Cioran râzând, cu un râs tineresc, nici o clipă arogant. Nu mi-l amintesc să fi fost o clipă plin de 

sine sau arborând o gravitate la care s-ar putea aștepta mulți dintre cititorii lui, care sunt convinși 

că vor regăsi opera în om...” 

Lucrând la acest volum excepțional, ce va apărea în luna iunie 2022 la editura Cartex, Lucian 

Pricop, directorul editurii și președintele Societății Editorilor din România, menționează 

următoarele aspecte: “Mi-am petrecut ultimele două săptămâni citind și pregătind de publicare 

manuscrisul acestei cărți mirabile.  

Am crezut inițial că va fi o experiență editorială standard, de felul celor în care, necunoscând direct 

personajul central al cărții, voi trece prin text cu detașare critică. De două săptămâni însă spiritul 

Irinei Mavrodin îmi vizitează zilele și visele, frazele prietenilor și discipolilor ei îmi răscolesc 

emoții de care nu aveam știință că ar exista.  

Ca să înțelegeți de ce, am reluat aici întâlnirea dintre Irina Mavrodin și Emil Cioran, un fragment 

din capitolul „Retroscopii biografice“, redactat de Alina Ioniță, în care evenimente din viața Irinei 

Mavrodin sunt însoțite de paragrafe din cărțile ei de memorii. Citind întreg volumul, m-am simțit 

precum Irina Mavrodin intrând în mansarda lui Cioran.” Aşteptăm cu bucurie apariţia acestui 

volum şi adresăm sincere şi binemeratate felicitări Asociaţiei culturale “Irina Mavrodin” 

(doamnelor profesoare de limba şi literatura franceză, Anne-Marie Codrescu, Alina Ioniță și 

Patricia Apostol), editurii Cartex şi directorului acesteia, domnul Lucian Pricop! 

Cristina Rhea, România  
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FELICIA NEHME 

profesor de limba engleză, Liban 

 

Predarea religiei la școală 

Cursul de religie la școală este o oportunitate 

pentru tineri de a învăța să cunoască mai bine 

religia și aspectele ei umane. 

Educația religioasă la școală permite stabilirea 

unor repere și perspective reale, să răspundă și 

să justifice anumite întrebări, propunând 

alternative de viață și de participare. 

Predarea religiei a promovat valori și virtuți 

sociale precum efortul, ordinea, munca, 

respectul, disciplina și ascultarea, motiv pentru 

care a jucat un rol fundamental în formarea 

elevilor. Ea este esențială în școală, deoarece 

oferă elemente importante pentru formarea lor completă, pe lângă cunoașterea și o viață integrată 

prin reflecție, care se dezvoltă pe măsură ce el însuși și se relaționează cu ceilalți. 

Scopul principal al religiei este pacea interioară și exterioară, pacea în sentimente, în acțiune, în 

spirit, pacea în toate aspectele vieții noastre, necesară pentru a crea o societate pașnică. Religiile, 

prin faptul că există într- o societate, lasă permanent mesaje de solidaritate, de respect al 

fraternității și de iertare.  

Care este importanța educației religioase școlare pentru viața umană și socială? Educația religioasă 

la școală permite, deci, stabilirea unor repere și perspective reale, să răspundă și să justifice aceste 

întrebări, propunând alternative de viață și de participare. 

Religia joacă un rol important în societate, în politicile guvernamentale și în viața oamenilor. 

Scopul religiilor este de a reglementa relația adepților lor cu ceea ce este definit ca fiind sacru și 

cu un context spiritual. 

În societățile actuale în schimbare, importanța religiilor continuă să crească. O vedem atât prin 

dialogurile dintre oameni de diferite concepții religioase, cât și prin conflictele și tensiunile unei 

ordini sociale. În ultimii zece ani, toate țările europene au cunoscut dezvoltarea în creștere a unei 

pluralități de limbi, origini etnice și religioase în cadrul populațiilor lor. Aceste schimbări necesită 

noi răspunsuri, astfel încât diversitatea să fie un atu pentru coabitarea umană și nu un motiv 

pentru neînțelegeri, excludere și ostilitate. 

În mod firesc, școala se află în centrul acestei probleme. Acest lucru este cu atât mai mult cu cât 

există o corelație între predarea religiilor și atitudinea politică. În ceea ce privește cercetarea, este 
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evident: cu cât se predă mai puțin, cu atât este mai probabil ca diferențele religioase să fie 

exploatate în scopuri de mobilizare politică. Coexistența pașnică între indivizi de diferite culturi și 

origini religioase presupune cel puțin două condiții: în primul rând, cunoașterea acestei diversități 

și, pe această bază, recunoașterea reciprocă. Aceasta este o datorie a societății civile, care trebuie 

să aibă rădăcini în educație. Din acest motiv, predarea religiilor este mai importantă ca niciodată. 

Religia este o parte integrantă a experienței umane și toate încercările de a o eradica sau de a o 

minimiza s-au dovedit nereușite. 

Nu poți nega într-adevăr realitatea minții umane. Nu poți nega realitatea de bază că există o nevoie 

spirituală mai mare în oameni care trebuie exprimată. 

În mod fundamental, toată religia are rolul să învețe Calea Cunoașterii, să aducă individul în 

experiența directă a Cunoașterii profunde dincolo de intelect, pentru a o călăuzi, pentru a o proteja 

și pentru a o conduce la o viață și o expresie mai mare în lume. 

Ȋncă de mici, am fost ȋnvăţaţi, că cea mai mare zeste spirituală, pe care familia, Biserica, Şcoala şi 

comunitatea, o pot transmite copiilor, este credinţa ȋn Dumnezeu. Ei ȋnvaţă să cultive bunătatea, 

iubirea, omenirea, dăruirea, recunoştiinţa faţă de generaţiile trecute şi responsabilitatea faţă de 

prezent şi viitor şi nu ȋn ultimul rând iubirea de Dumnezeu şi de semeni. Precum ştim, de-a lungul 

istoriei, neamul nostru a găsit ȋntotdeauna un sprijin ȋn Biserică şi Şcoală. Biserica fiind un lăcaş 

de rugăciune şi ofrande, de mărturii şi de ȋnvăţătură. 

Prima şcoală a fost ȋnfiinţată de către Biserică, iar ȋn Evul Mediu majoritatea şcolilor erau plătite, 

accesul la educaţie al marilor mase nefiind posibil, iar mai târziu vor fii ȋnfiinţate şcoli gratuite, 

care datorită predării, vor avea un succes deosebit ȋn Europa, iar ȋn anul 1750 va avea loc 

centralizarea educaţiei, cu ieşirea şcolii de sub tutela Bisericii, pentru a intra sub influenţa statului. 

Prima misiune a Bisericii este de a ȋnvăţa:’’Drept aceea, mergând, ȋnvăţati toate neamurile, 

botezându-le ȋn numele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, ȋnvăţându-le să păzască toate câte v-am 

poruncit vouă; (Matei.28,19-20) 

Educaţia religioasă realizată ȋn şcoli ar trebui să aibe un rol important ȋn formarea competenţelor 

şi atitudinilor moral-sociale ale copiilor, dar de cele mai multe ori ȋn şcoală se predă o singură 

religie, de obicei cea a părinţilor, acest lucru ducând la liminitarea orizontului copilului. 

Ar fii de preferat, ca ȋn şcoli să fie prezentate toate marile religii ale lumii, pentru a i se oferi o 

imagine clară despre alte credinţe şi culturi ale altor popoare,  preoţii parohi având o importantă 

misiune educativă şi filantropică, iar datorită valorilor creştine pe care le promovează şi vocaţia 

lor umanitară pot contrbui la mobilizarea comunităţii, educarea cu privirea la drepturile copilui, 

respectarea lui ȋn societate, implicarea copiilor ȋn acţiunile comunităţii, protejarea lui ȋn caz de 

abuz sau neglijare etc. 

Pentru a ȋnţelege mai bine, istoria religiei şi importanţa cunoaşterii trecutului nostru, ca popor, 

religie, tradiţii şi tot ce ţine de cultura şi religia Ortodoxă ȋn general, l-am rugat pe Pr. Cristian 

Constantin Dumitru, Preot la Biserica Adormirea Maicii Domnului-Mioveni, Argeş, să ne 

respundă la câteva ȋntrebări. 
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Orient Românesc: - Mult stimate Părinte Cristian Constantin Dumitru,ȋn primul rând vă 

mulţumim pentru că aţi acceptat să ne acordaţi acest interviu,să vă adresaţi românilor din diaspora. 

Pr. Cristian Constantin Dumitru: - Viața și educația copiilor și a generației din ziua de  astăzi 

este un subiect complicat și greu de înțeles pentru noi, majoritatea părinților din ziua de astăzi . 

Biserica construită recent cu truda oamenilor de bună credință din micuțul şi frumosul oraș 

Mioveni, un oraș tânăr, al constructorilor de mașini, oraș muncitoresc plini de oameni care îl caută 

in permanenţă pe Dumnezeu! Cu sprijinul dumnealor şi darul din inimă al fiecăruia dar şi cu 

supravegherea noastră am reușit să construim o frumoasă “Casă a Maicii Domnului” Am bucuria 

şi mă simt onorat să vă fiu de ajutor ȋn alcătuirea acestui articol care să fie de un real folos ȋn 

special tinerilor ortodocși de pretutindeni. 

Orient Românesc: - Credeţi că sunt importante orele de religie? 

Pr. Cristian Constantin Dumitru: - Cu siguranța, nu este important, ci foarte important din 

punctul meu de vedere ca  elevii să participe la orele de religie. Așa cum celelalte materii ne ajută 

să ne formăm ca oameni prin cunoștințele care le primim la orele de curs și religia va ajuta fiecare 

copil și elev ȋn formarea lui ca individ. Ȋncă din clasele primare primim informații vis-a-vis de ce 

înseamnă Dumnezeu, vom învăța primele rugăciuni, vom învăța să ne rugăm lui Dumnezeu, de ce 

să ne rugăm lui Dumnezeu și cum să ne rugam lui Dumnezeu. La şcoală, dar cu siguranță și ȋn 

familie primim primele informații despre cum a creat Dumnezeu lumea și cele înconjurătoare.  

Ora de religie este ȋn primul rând un mijloc de a-l descoperi mai ușor pe Dumnezeu și tainele Lui. 

Așa cum biologia, anatomia (materii studiate ȋn şcoală) ne descoperă latura trupească a fiecărui 

corp uman, a fiecărei plante sau animal, religia ca și materie educațională ne descoperă că fiecare  

Biserica Adormirea Maicii Domnului-Mioveni, Argeş 
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individ este format nu numai din trup ci și din suflet. Religia este lumină pentru înţelegerea 

universului şi a vieţii, ca dar al lui Dumnezeu, pentru a promova valorile familiei, ospitalității, 

dreptății, păcii, solidarităţii, înțelegerii și comuniunii între oameni. Valorile oferite de educaţia 

religioasă sunt reper spiritual esenţial şi liant existenţial între toate cunoştinţele dobândite prin 

studiul celorlalte discipline școlare. 

Orient Românesc: - Este Biserica ortodoxă, mai deosibită decât celelalte religii? Explicaţi, vă rog? 

Pr. Cristian Constantin Dumitru: - Din punctul meu de vedere toate religiile pământului au 

frumusețea lor aparte, au mesajul lor care ni se descoperă nouă oamenilor, mai mult sau mai puțin 

real și firesc . Un vechi citat latinesc spune așa: “NIHIL SINE DEO”( nimic fără Dumnezeu). De 

fapt dacă ne raportăm la viața omului, nimic nu este fără Dumnezeu, sau nimic nu ar trebui sa fie 

fără Dumnezeu. Poate că dintre toate Bisericile și religiile pământului, nici una nu-l descoperă pe 

Dumnezeu mai real și mai natural decât Biserica Ortodoxă, ea a rămas din veacuri și peste veacuri 

la fel de adevarată și de deschisă raportat la ceea ce este şi ce vrea Dumnezeu cu noi. Ortodoxia 

nu este numai adevărul de credință, ci şi frumuseţea netrecătoare a slavei Preasfintei Treimi, a 

Maicii Domnului şi a tuturor sfinţilor din Împărăţia Cerurilor; Biserica Ortodoxă ne descoperă  

slava Împărăţiei lui Dumnezeu, bucuria îngerilor şi a sfinţilor; Icoanele sunt ferestre deschise spre 

Împărăţia iubirii veşnice a lui Dumnezeu şi a slavei Preasfintei Treimi. Când mărturisim dreapta 

credinţă, ni se deschid Cerurile şi pregustăm bucurie din bucuria Împărăţiei lui Dumnezeu, lumină 

din lumina cea netrecătoare, fericire din fericirea veşnică a Împărăţiei Cerurilor.  

Aceasta este Ortodoxia, aceasta este Biserica Ortodoxa ȋn câteva cuvinte atotcuprinzatoare. Dacă 

ar fi să detaliem ce este Ortodoxia, ce este Biserica Ortodoxă şi ce o face mai deosebită de alte 

Biserici creștine și non-creștine nu ne-ar ajunge cuvintele să relatăm și să povestim cu ce este mai 

deosebită faţă de alte Biserici. Biserica Ortodoxă este deosebită de alte Biserici ȋn primul rând 

pentru că s-a născut din veşnicie și a rămas veșnică raportat la alte biserici care s-au născut mai 

târziu ȋn anumite perioade de timp și spațiu. Biserica Ortodoxă română pe teritoriul acesta Carpato-

Danubiano-Pontic s-a născut din Hristos însuși mai ales pentru că aici a propovăduit un om care l-

a văzut pe Hristos, care l-a simțit pe Hristos, este vorba de Sfântul Andrei care a propovăduit 

Evanghelia lui Hristos ȋn zona Constanței de astăzi. Cum să nu fii diferit de alte multe religii şi 

Biserici când te-ai născut din însăși Hristos! 

Orient Românesc: - Cine credeţi, că este mai indicat să predea orele de religie, un cadru didactic 

specializat sau un preot? 

Pr. Cristian Constantin Dumitru: -  La întrebarea aceasta aş dori pe cât posibil sa nu fiu 

subiectiv. Dacă voi răspunde ca şi slujitor al Sfântului Altar cu siguranță aş fi și puțin subiectiv, 

dacă aş răspunde ca și persoană laică, mirean sau ȋn orice fel nu știu dacă m-aș ridica la un nivel 

corect de răspuns și de apreciere a profesorului de religie. Cred că, profesorul de religie ȋn bună 

colaborare cu preotul și Sfânta Biserică ar fi formula corectă de predare a religiei ȋn şcoală. Dacă 

profesorul de religie preda religia ca și materie de studiu la clasă iar ȋn sfintele Duminici și 

Sărbători ar participa la Sfânta Liturghie alături de elevii și cursanții săi cred ca ar fi cea mai bună 

variantă. O colaborare corectă și reală între profesor și preot ca și Slujitor al lui Hristos ar fi din 

punctul meu de vedere cea mai frumoasă formă și formulă de predare a religiei. 
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Orient Românesc: - Credeţi că religia ar trebui să fie materie obligatorie ȋn şcolile din România? 

Pr. Cristian Constantin Dumitru: -  Trebuie spus dintru bun început că religia este singura 

materie în cazul căreia li se dă părinților dreptul să decidă ce e bine să studieze copiii lor. În logica 

învățământului public general și obligatoriu, niciuna dintre materii nu este opțională (cu excepția 

religiei). Statul decide, pe baza interesului comun al națiunii, așa cum îl identifică și îl definește la 

un moment dat, ce conținuturi se predau, în ce cantitate și cum: atâta istoria națională sau literatură 

română, atâta matematică, și așa mai departe.  Într-o logică liberală dusă până la capăt, oricare 

dintre materii ar trebui să fie opțională. De ce ar fi religia un caz aparte? Nu oferă și ea un conținut 

de cunoaștere bazat pe un corpus de texte și exegeză aferentă, precum literatura? Nu corespunde 

și ea, precum istoria politică, unui fenomen uman manifestat în decursul timpului, cu evenimente 

și instituții atestate documentar? Nu reprezintă, precum limba și istoria, un ingredient al identității 

naționale? Nu are religia, prin manifestările ei artistice, literare sau muzicale, o dimensiune 

culturală? De ce doar religia ar fi opțională, nu desenul, muzica, literatura română, istoria națională 

și la urma urmei, fizica, matematica sau orice altă materie 

Să remarcăm de la bun început că părintele are în acest caz dreptul de a-și exercita discernământul, 

nu copilul. Cu ce argumente? Să spunem că un părinte este ateu; dar copilul său ar putea fi profund 

credincios. Vocații mistice s-au manifestat din fragedă pruncie în orice mediu familial, așa cum în 

familii credincioase au crescut tineri antireligioși, precum Nietzsche. De ce ar avea părintele 

dreptul să decidă asupra programei școlare, privându-și copilul de orele de religie, doar fiindcă 

acestea contravin credinței sau ideologiei sale? Să presupunem că părintele este habotnic și 

consideră teoria evoluției speciilor incompatibilă cu credința sa. Ar trebui să-i dăm dreptul să-și 

scoată copilul de la ora de biologie. Cred cu tărie că religia este parte integrantă a oricărui popor 

și neam , de aceea aş vedea o formulă corectă ȋn felul următor: să se predea religia ȋn şcoala primară 

și  gimnaziu  iar apoi  fiecare tânăr să aleagă dacă dorește sau nu să continue ȋn liceu. 

Orient Românesc: - Nu credeţi că ar trebui elevii să ȋnveţe despre toate religiile ȋn şcoli? Oare 

acest lucru i-ar face mai interesaţi, mai atraşi de această materie? 

Pr. Cristian Constantin Dumitru: -  Sincer , din punctul meu de vedere bine ar fi ca la început, 

ȋn clasele primare și de gimnaziu, elevii să învețe dreapta religie a fiecăruia ȋn parte, pentru ca apoi 

la vârste mai mari după perioada gimnaziului , ȋn liceu, fiecare să aprofundeze ȋn funcție de dorința 

fiecăruia și despre celelalte religii. Nu cred că un copil de şcoală primară și gimnaziu ar fi ȋntru 

totul pregătit sa primească informații amănunțite depre mai multe religii. Măcar să rămână cu ceva 

informații despre religia ȋn care s-a născut. 

Orient Românesc: - Cum consideraţi d-voastră, că ar trebui să decurgă o oră de religie, pentru a 

le capta atenţia copiilor? 

Pr. Cristian Constantin Dumitru: -  De preferat ar fi ca ora de religie să fie cât mai interactivă. 

Plină de jocuri și poezii , istorioare de folos elevilor pentru a capta mai ușor atenția și imaginația 

copiilor,profesorii ȋn colaborare cu elevii să participe cât mai des la programul “HRISTOS 

ȊMPĂRTĂŞIT COPIILOR”care se desfășoară ȋn fiecare Biserică de pe cuprinsul țării dar și ȋn 

Parohiile din afara ţări. Acest program este special conceput pentru copiii și tinerii din Biserica 

Ortodoxă. 
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Orient Românesc: - Aşa cum bine ştim, noua generaţie are parte de activităţi extraşcolare, excursii, 

vizite la muzee etc...Oare ar fi posibil să se facă o oră de religie, ȋn incinta bisericii, credeţi că ar 

fi indicat? 

Pr. Cristian Constantin Dumitru: -  Așa cum spuneam și mai sus , Biserica Ortodoxă are ȋn 

desfășurare foarte multe programe și activități școlare și extrașcolare destinate elevilor. Așa cum 

aminteam de programul HRISTOS ÎMPĂRTĂȘIT COPIILOR, un program care are menirea de a 

descoperi pe Hristos copiilor și tinerilor din Biserica noastră ! Avem ca temei îndemnul 

Mântuitorului Hristos care zice” LĂSAȚI COPIII SĂ VINĂ LA MINE, căci a unora ca aceștia 

este Împărăția Cerurilor”. Ȋn fiecare vară foarte multe parohii desfășoară nenumărate tabere pentru 

tinerii și școlarii ortodocși tabere la Mănăstirile de pe cuprinsul țării, unde aceștia participă activ 

la viața zilnică a monahilor, ajutând fiecare cum are pricepere la activitățile gospodărești și 

liturgice din mănăstiri! 

Orient Românesc: - Din punctul d-voastră de vedere, cu ce bagaj de cunoştiinţe ar trebui să plece 

copii ȋn primul an de contact cu orele de religie? 

Pr. Cristian Constantin Dumitru: -  Ȋn primii ani copilașii , majoritatea din ei vin încă de acasă 

cu un minim de bagaj religios, bineînțeles adecvat puterii sale de înțelegere și percepere. Ȋn 

perioada primară cu siguranță bagajul de cunoștințe este mai mic faţă de perceperea celor de 

gimnaziu. Este suficient ca ȋn primul an să conștientizeze că există un Dumnezeu perceput la 

nivelul unui copil.Dacă ȋn primul an va învăța câteva rugăciuni specifice vârstei ar fi un lucru 

foarte, foarte bun. 

Orient Românesc: - Dumneavoastră, ȋn calitate de preot şi de tată de băieţi, aţi ȋndemna băieţii din 

generaţia actuală, să urmeze cursurile de Teologie, pentru a deveni preoţi? Care ar fi avantajele şi 

dezavantajele, acestei meserii nobile? 

Pr. Cristian Constantin Dumitru: -  Teologia nu este matematică sau fizică, chimie,  care vrei, 

nu vrei, îți este predată ȋn şcoală. Teologia trebui să fie ceva care te atrage, pe care o simți. Preoția 

din punctul meu de vedere și personal vorbind nu este o meserie. Preoția este un ha, pe care nu-l 

poți impune cuiva, nici măcar fie el fiu de preot. Preoția ţi se descoperă  ȋn chip minunat, ȋn primul 

rând este indicat să ai chemare către harul preoției. Personal nu am vrut să “impun “ dacă pot spune 

aș,a celor 5 băieți ai mei, să mă urmeze in aceasta chemare, dar dacă Bunul Dumnezeu le va trimite 

aceasta bucurie harică şi va fi “chemat” cu siguranță că voi fi împlinit ȋn bucurie.Ȋn preoție, doar 

din exterior există această idee de avantaje și dezavantaje. Repet doar meseriile au avantaje și 

dezavantaje, din punctul meu de vedere cu scuzele că mă repet, preoția este o chemare, un har, 

deci nu o meserie. Pentru preot un “avantaj” este atunci când poți să salvezi un suflet și un mare 

dezavantaj când l-ai pierdut ca suflet!  

Acestea sunt ȋn câteva cuvinte avantajele și dezavantajele preoției. Prin jurământ la hirotonie, 

pentru că preotul când primește taina preoției depune un jurământ trebui sa fie” neagonisitor de 

câștig urât”, dar totodată Scriptura spune “de unde muncești de acolo să și mănânci “ . Nu toți 

percep corect faptul că și preotul este om care are familie, copii, greutăți fizice și sufletești. Așa 

cum medicina și medicul se ocupă de trupul unui om, preotul și biserica este o instituție destinată 

sufletului. 
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Orient Românesc: - Câteva cuvinte, gânduri, pentru românii aflaţi ȋn Liban. 

Pr. Cristian Constantin Dumitru: -  Fie ca pacea Domnului să fie ȋn inimile voastre, de Crăciun 

şi ȋntotdeauna. Le doresc tuturor românilor, oriunde s-ar afla, să descopere semnificaţia cea mai 

profundă a Crăciunului, cu pace, seninatate şi voinţa de a crede ȋntr-o renaştere. Spiritul 

Crăciunului să atingă inimile tuturor purtând darul cel mai preţios, pacea divină. 

Orient Românesc: - Părinte, vă mulţumim pentru acest interviu, vă dorim şi noi Sărbători fericite, 

un Crăciun plin de bucurii alături de familia dvs. 

Interviu realizat de Felicia Nehme, Liban 

 

Pictura murală de la Mănăstirea Zamfira, jud. Prahova,   

prima biserică pictată în întregime de Nicolae Grigorescu, minunat lăcaş de cult care poartă în 

eternitate amprenta unică a geniului marelui pictor român 
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Povești cusute din Nordul Județului Harghita 

O deschidere a Lăzii de zestre, așa s-ar putea interpreta acest proiect. O ladă de zestre simbolică, 

un ungher al sufletului de român.  

Despre rădăcinile românești din Corbu și Tulgheș s-au scris primele dovezi pe pânză, cu acul și cu 

multă îndeletnicire. Așa s-au păstrat peste veacuri credințele, valorile, graiul și portul. Pe când 

oamenii încă nu aveau fotografia sau tipăritura, româncele țeseau simboluri și istorie pe 

pânze.  Este fascinant cum au reușit, atât de natural, să transmită din generație în generație, 

însemne identitare, tradiții și credințe, valori și obiceiuri care să definească atât de frumos și 

autentic obârșia unui neam.  

Atunci când nimeni nu mai vorbește despre noi, aceste moșteniri din lada de zestre a satelor, stau 

mărturie a rădăcinilor adânci, iar atunci când lumea este prea mare și prea îndepărtată, zestrea 

strămoșeasca ține loc de acasă pentru cei care o poartă în suflet sau în depărtate unghere din 

locurile unde au fost purtați de soartă.   

Suntem un popor binecuvântat cu rădăcini puternice, cu valori și credințe frumoase, cu creativitate 

și putere de a reuși să ne păstrăm identitatea în orice timpuri. Ia, este un simbol al păstrarii și 

transmiterii identității naționale, un adevărat ambasador al românilor oriunde ar fi 

purtată.  Modelele cusute în straiul național sunt mesaje pe care femeile le cos cu iscusință și sens, 

sunt blazonul care arată apartenența la o zonă, modelele sunt unice, pentru că și oamenii sunt unici, 

și gândurile și simțurile, dar și evenimentele pentru care sunt pregătite a fi purtate.   

Vechi sau noi, cămășile cusute de mâinile meșterilor noștri populari, înnobilează atunci când sunt 

purtate și fiecare chip, mai tânăr sau mai bătrân, primește o înfățișare aparte, devenind o clipă de 

istorie românească.   
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Cândva, se spunea atât de frumos, că de portul popular nimeni nu ne poate dezbrăca, iar astăzi, 

când vedem încă tineri care prețuiesc și promovează aceste valori, realizăm adevărul acestor 

cuvinte.   

Practic, proiectul este încununat de producția a 10 episoade de film documentar, realizat cu 

profesionalism și o abordare modernă. Seria de documentare scot ȋn evidență obiceiuri, tradiții, 

credințe și valori ale românilor din nordul județului Harghita. Vestea bună a realizării acestui 

proiect o constituie sprijinul acordat de Guvernul României prin Secretariatul General al 

Guvernului, instituții ce susțin pastrarea și promovarea simbolurilor de identitate națională. Aceste 

documentare vor servi drept material didactic pentru copiii români din Diaspora, dar și pentru a se 

păstra, ȋntr-un mod cât mai autentic, valorile culturale de patrimoniu material și imaterial. 

Documentarele vor fi difuzate pe mai multe canale de televiziune, pe care urmează să vi le 

anunțăm, și vor fi încărcate pe site-ul proiectului. https://www.povesticusute.com/ 

Cristina Timariu, România 

 

 

https://www.povesticusute.com/?fbclid=IwAR3vZre_DisSjNHPSt0cC4kNdGV0swltpby2uGpCJDhnIGQN8qBvage-EnE
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Ruxandra Mocean 

O tânără pictoriţă - un mare talent 

Luna octombrie ne-a adus o mare bucurie, am descoperit o pictoriţă româncă, stabilită ȋn Dubai şi 

pe care o vom lăsa pentru ȋnceput să se prezinte singură. 

Ruxandra Mocean -   „Am ȋnceput să pictez la frageda vârstă de 3 ani, ȋnainte de a ȋnvăţa să scriu 

sau să citesc. Ȋncă de mică am fost atrasă de portrete şi cai, pe care ȋncă le pictez cu mare drag. Am 

avut prima expoziȊie personală la 10 ani ȋn Germania şi tot ȋn acelaşi an am câştigat un premiu 

naţional ȋn pictură bizantină. Au urmat zeci de expoziţii ȋn ţară şi in străinătate şi am continuat să 

studiez pictura ȋn paralel cu studiile uzuale până când am părăsit România acum 15 ani. 

Din România m-am mutat ȋn Elveţia pentru studii şi de acolo ȋn Dubai, unde sunt stabilită de peste 

12 ani. Ȋn ciuda pasiunii mele pentru pictură şi succesului avut ȋn copilărie (inclusiv succes 

financiar) nu am avut curajul să mă dedic ȋn ȋntregime artei până de foarte curând. Aşadar am 

obtinut trei diplome Bachelor şi un MBA ȋn domenii diferite, care se pretau foarte bine ȋnsă carierei 

pe care am şi urmat-o de altfel ȋn Business Management şi Sales & Marketing. Pictura rămăsese o 

pasiune latentă pe care timp de atâţia ani nu am luat-o ȋn serios din teama lipsei siguranţei materiale 

care este des asociată cu arta. 

După 12 ani petrecuţi ȋn mediul corporatist am decis, de curând, să demisionez şi să ȋmi dedic viaţa 

ȋn ȋntregime artei. Prin urmare am ajuns ȋn punctul ȋn care pasiunea cântărea mai mult decât teama.  
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Ȋn puţinele luni am pictat nenumărate tablouri şi am 

avut deja expoziţii ȋn Dubai, Creta şi urmează ȋn 

curând Paris şi Barcelona. 

Foarte multe din picturile mele au un substrat spiritual. 

Fiind credincioasă, sunt profund inspirată de versuri 

biblice, muzica bisericească şi rugăciune. De multe ori 

plâng cand pictez icoane sau tablouri inspirate de 

pasaje biblice care m-au mişcat, o emoţie care este 

foarte des simţită si de privitori. Am spus mereu că 

scopul meu nu este să creez ceva ultra-realist (pentru 

asta avem aparate foto) sau ceva frumos şi atât. Doresc 

să depăşesc limitele estetice şi să aştern emoţii pe 

pânză, să creez ceva ce nu poate fi exprimat prin 

cuvinte. Doresc ca atunci când cineva priveşte 

tablourile mele să se piardă şi să se regăsească ȋn 

acelaşi timp privindu-le, să aprind (sau să domolesc, 

după caz.) o scânteie ȋn lăuntrul său. 

Acest nucleu emotiv care stă la baza majorităţii creaţiilor mele este şi ceea ce a inspirat seria mea 

de lucrări intitulată “Lacrimi Preţioase” (Precious Tears). Ȋntr-o epocă ȋn care ni se spune să ne 

ascundem emoţiile, ȋn care lacrimile sunt o dovadă de slăbiciune ridiculizate, eu am decis să pictez 

un ȋntreg elogiu adus lacrimilor. Din punctul meu de 

vedere lacrimile sunt umanitatea distilată. Cele mai 

minunate trăiri declanşează lacrimi de fericire, când 

depăşim un moment greu plângem pentru că ne simţim 

eliberaţi…când ne rugăm cu stăruinţă este imposibil să 

nu o facem cu lacrimi ȋn ochi… Inclusiv Biblia ne spune 

ca sunt “Fericiţi cei ce plâng”. Pentru a exprima această 

idee am recurs la materiale foarte inedite ȋn tablourile din 

această serie. Personajele pictate au lacrimi din perle, 

aur, cristale, flori uscate, argint şi asa mai departe. 

Simpla pictură a lacrimilor nu mi se părea suficientă.  

Pe lângă pictură sunt pasionată de limbi (vorbesc 8 

limbi) şi sport. Practic muay thai şi jiu jitsu Brazilian cât 

de des pot. Acum ani de zile cântam şi la chitară 

(acustică şi electrică) şi la pian, dar ȋn prezent nu am timp 

aşa că dacă nu sunt ȋnconjurată de pensule şi şevalet sunt 

pe lângă un sac de box şi un kimono maltratat de căderi 

şi smucituri.” 

Puteţi admira lucrările artistei pe situl : www.ruxandramocean.com  

IG: Ruxandra_the_Artist FB: Ruxandra_the_Artist  

http://www.ruxandramocean.com/
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Ruxandra Mocean - O artistă care a fost atrasă încă 

din copilărie de arta combinării culorilor pe șevalet. 

Tablourile Ruxandrei Mocean fac apel la credințe şi 

sentimente, care nu îi sunt străine. Experimentează 

sentimentul religios.  S-a spus mult despre pierderea 

credinței în ziua de astăzi. Dar poate vom fi conduși și 

să punem la îndoială un anumit număr de prejudecăți 

cu privire la ireligia secolului al XXI-lea, loc al unui 

transfer al sacrului mai mult decât al dispariției sale. 

Este o trecere de la cultul creștin la cultul artei, 

transformarea statutului imaginii. Arta și credința, sunt 

aliați pentru eternitate! Paul Klee, ȋn Théorie de l'art 

moderne, spune : „Realitățile artei extind limitele vieții 

așa cum apare în mod obișnuit. Pentru că nu reproduc 

vizibilul cu mai mult sau mai puțin temperament, ci fac 

vizibilă o viziune secretă”. 

Ȋn artă, ceea ce este invizibil devine vizibil, iar sensul 

a ceea ce este vizibil este livrat prin interpretare 

simbolică. Un spațiu de deschidere în care totul se 

arată altfel, transformă radical relațiile noastre 

obișnuite cu lumea, cu viața și cu cerul nostru înstelat 

spre care ne ridicăm deseori privirea. Pictura artistei 

Ruxandra Mocean este poezie, iar culoarea este 

prezentă pentru a exprima toată profunzimea ȋn 

discursul tabloului, culoarea timpului, culoarea 

sentimentelor, a cuvintelor nerostite. 

Crezul ei artistic este ilustrat de limbajul culorilor şi 

materialelor folosite. Iar sub acest limbaj pe care îl 

repetă şi în care se repetă, pentru cea mai mare exaltare 

a ochiului, culoarea se strecoară sub pecetea secretului 

și a sacrului. Face parte dintr-o hierofanie care este 

departe de a exclude o istorie a culorilor, ea însăși 

inseparabilă de o poetică a culorii. Culorile sale sunt 

cele ale poetului, ale poetului- pictor, ale pictorului – 

femeie, şi se remarcă sincere şi clare, compacte şi 

netede, cu o strălucire vie. De la ochi la cuvânt se 

stabileşte o complicitate unde enigma – culoare ar 

putea fi atât masca, cât şi filtrul. 

                        Genesis 
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A vedea se învață, în pictură ca și în 

literatură. Culoarea, în ambele cazuri, este mai 

presus de orice lumină. Din cauza (sau în ciuda) 

luminozității de bază a culorilor pictorului și 

poetului, strălucirea necesită clarviziune.  

Artista compune variații pe aceleași teme cu 

autenticitate și emoție extraordinară.   

Concepția despre arta Ruxandrei Mocean este 

dinamică și cosmică, ea caută să traducă pictural 

viziunea sa asupra lumii. Lucrările sale sunt ca 

o confesiune arzătoare. Ca ȋn poezie, realul este 

recompus, toate sunt un creuzet de experimentare 

constituind un adevărat proiect poetic ȋn 

culori.  Depășirea limitelor formale și generice este 

un act de libertate și emancipare.  Arta sa are o 

putere transformatoare care conferă o strălucire 

aparte sentimentelor, trăirilor şi creației sale, o 

aureolă a unui dialog recreat constant între prezent 

și trecut. Lucrările sale sunt o mărturie, o artă a 

reprezentării de sine, a căutărilor sale. 

Ceea ce face perfecțiunea unei opere de artă este întotdeauna un maxim de individualizare, o 

perfecțiune a singularității.  Ȋn arta Ruxandrei Mocean există o punte de legătură între spiritul 

pictorului și cel al spectatorului. 

Artistă prolifică, observă și pictează mișcările 

calului și mersul acestui nobil animal care îi 

este drag inimii. Calul reprezintă pentru ea 

noblețe, inteligență, complexitate și 

libertate. Un animal cu care se poate trăi o 

legătură reală și poate aduce fericire fără 

echivoc. Din aceste motive a pictat calul pe 

care l-a surprins parcă ȋntr-un portret. Privirea 

lui este cea care lovește. Sclipirea din ochi nu 

este aceea a pasiunii pentru libertate.  Artista 

imprimă calului o privire întrebătoare, aproape 

neliniștită, care pare să reflecte sufletul 

neliniștit al modelului. O privire care este mai 

mult umană decât ecvină. Este cu adevărat un 

portret în mod „uman”. 

Este artista care pictează lacrimile. Câte lacrimi sunt în ochii unei femei? Câteodată viața devine 

o lungă croazieră în lacrimile pe care le vărsăm, de bucurie, de tristeţe, de singurătate, de dor…  
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Mater Dolorosa 
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Toate reflectă frământarea sufletului nostru, 

existența noastră, istoria noastră, trecutul 

nostru, felul nostru de a fi...  

Se spune că Dumnezeu este întrupat în viețile 

noastre, în eșecurile noastre, în bucuriile 

noastre, în întâlnirile noastre...Ȋn pânzele ei, 

Ruxandra Mocean nu ascunde lacrimile 

femeilor, le ȋnnobilează cu materiale preţioase 

pentru a scoate in evidenţă mai mult valoarea 

lor. Şi apoi, când vederea îți este încețoșată de 

lacrimi, vezi lucruri pe care nu le-ai vedea cu 

ochi uscați… Lacrimile îți permit să păstrezi un 

anumit mister între tine și ceilalți.  

Ruxandra Mocean pare născută pentru 

descoperirea armoniei şi a nuanţelor culorilor 

pentru exprimarea emoţiilor. Culorile lacrimilor 

pictate de ea palpită de viaţă şi lumină. Sunt un 

imn adresat femeii. 

Nu imită alți pictori, nu aparține nici unui 

curent. În tot ceea ce pictează apare suverană 

dragostea de frumos, de simplu și se manifestă 

subjugată de sinceritate și adevăr, lucruri care 

au condus-o în inima energiei universale. Ea 

obține o comunicare intimă cu natura și o 

deplină comuniune prin intimitatea personală și 

pasiunea devotată, prin voința care o animă să 

se identifice cu lucrările sale. 

Echilibrul tablourilor sale, bogăția de nuanțe şi 

materiale pe care le foloseşte, ca și diversitatea 

motivelor abordate cu îndrăzneală, vădind 

pasiune și dăruire, vigoare constructivă, precum 

și un bun gust cultivat, experiența picturală cu 

noi valențe artistice tinzând, progresiv, la 

definirea stilului și a personalității ei artistice, 

ne îndreptățesc să apreciem maturele împliniri 

ale creației sale. 

Lucrările artistei Ruxandra Mocean sunt caracterizate de amprenta şi efortul de a stăpâni 

meșteșugul pictural, oscilând între rigorile tradiției și libertatea de expresie a pictorului modern. 

Anca Cheaito, Liban  
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Emoție intensă și culoare în arta Marinelei Rusu 

 

 

 

 

 

 

 

Indiferent dacă ești preocupat sau nu de domeniul artei, există un curent pictural pe care, cu 

siguranță îl vei aprecia pentru simplitatea, profunzimea și frumusețea sa. Este vorba despre 

expresionism, o mișcare artistică importantă în istoria picturii. Cuvântul „expresionism” provine 

din latină și înseamnă literal, „expressio”, „a exprima” emoții, sentimente, trăiri interioare. În 

expresionism, legătura cu realitatea se estompează și uneori, chiar dispare. Acest lucru oferă șansa 

de apariție unor forme noi, până acum, de neimaginat. Expresionismul nu cunoaște legi. 

Caracteristica artei expresioniste este utilizarea strălucită a culorii, distorsiunile și aranjarea 

capricioasă a unei compoziții. Ignorarea spațialității și ignorarea deliberată a legilor perspectivei 

se aplică frecvent în arta expresionistă.  

Artistul și psihologul Marinela Rusu, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala 

Iași, prezentă în numeroase reviste naționale și internaționale cu operele realizate, prezentă pe 

simeze în numeroase expoziții personale și de grup, o artistă multi-premiată în țară și străinătate, 

se numără, fără îndoială, printre expresioniştii de valoare ai lumii artistice contemporane.  

Expresionismul pictorului și psihologului Marinela Rusu lasă o amprentă puternică și bine definită. 

Simplitatea aparentă a creațiilor sale este compatibilă cu profunzimea și frumusețea vizuală. Arta 

sa este surprinzătoare: fiecare lucrare ne transmite o magie diferită, se remarcă prin armonia unică, 

fie că suntem sau nu cunoscători, oferindu-ne cu fiecare expoziție realizată, o nouă lume plină de 

culori și emoții. A vorbi despre lucrările artistei înseamnă a vorbi despre o artă a reînnoirii, a 

intuiției și a emoției. De aceea, o subiectivitate specifică se reflectă în lucrările sale, remarcabilă 
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prin tonurile preferate de albastru – foarte 

ingenioase, unele mai transparente, altele mai 

dense, mai consistente și tonurile de mov care 

sunt abordate în diverse și surprinzătoare 

interferențe cromatice.  

Psihologia artei deschide porțile unei noi viziuni 

asupra procesului creației, în care predomină 

elemente ale cunoașterii - percepția, memoria, 

alături de palierele afective, emoționale, de 

nivelurile abisale ale creativității. „Pictura este o stare de a fi. Fiecare artist pictează ceea ce este”, 

nota Jackson Pollock, unul dintre exponenții de referință ai expresionismului abstract. Pentru 

celebrul psiholog Vygotsky, cel mai înalt grad de civilizație este atins prin expresia artei și a 

culturii, iar munca este un mijloc al evoluției sociale și istorice. Teza sa de doctorat despre 

psihologia artei a marcat trecerea la o nouă interpretare dată procesului creativ. El a făcut apel la 

„inconștient” pentru a defini aspectul esențial al artei. Arta este mai degrabă, un pas către 

subconștientul latent al ființei umane. Şi să ne amintim, de asemenea, ce spunea poetul Fernando 

Pessoa: „Arta ne eliberează în mod iluzoriu de sordidul ființei”. Arta înseamnă deci, devenire, 

elevare, metamorfoză interioară și împlinire de sine. 

”Expresionismul, comenta artista Marinela Rusu în una din prezentările sale, caută să se apropie 

de esențe, depășind acuratețea formelor, preferând o exprimare liberă, pornită din suflet, din 

intuiție mai degrabă, decât din realitatea formelor.” În lucrările sale, structurile cromatice propuse 

nu sunt echivalențele plastice ale realului sau conceptualului, ci sunt abstractizări lirice, conectate 

unei lumi interioare pe care noi, ca privitori, ne străduim să o descifrăm. Folosind armonii 

cromatice surprinzătoare, reunite printr-o tehnică mixtă mereu incitantă, artista preferă să aducă în 

arta sa stările de spirit, mai mult decât realitatea lumii exterioare. Această abordare emoționantă și 

spontană a artei expresioniste încurajează folosirea de către artist, a culorilor intense, accentuate 

prin forme ce sugerează mișcarea, expansiunea dar și a simbolurilor și metaforelor.  
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Expresionismul Marinelei Rusu este arta văzută din interior, este poezie, în care ritmurile și 

mișcările procesului de creație sunt exprimate cu intensitate. Cel ce priveşte, descoperă sau 

redescoperă astfel, un material prețios și fascinant care arată în ce măsură adevăratul subiect al 

creației este, practic, arta însăși, și până la ce limită artiștii își împing adesea aventura mentală. 

Când expune o pictură, Marinela Rusu urmărește să spună - Iată-mă, aici sunt eu prezentă, aici 

este sufletul meu, aici sunt eu însămi. Preocupată de abstracția geometrică, este totuși pasionată de 

diferitele modalități de exprimare a inconștientului, a nivelului abisal al creației, pentru a crea un 

limbaj universal, pe înțelesul tuturor. Paleta de culori utilizată, nunațele de mov și albastru, ne duc 

spre vis și evadare. Este greu să rămâi neclintit în fața unei pânze care-i aparţine. Lucrările artistei 

trezesc emoții ascunse adânc în noi și tulbură prin culorile vii, asemenea unui gând care și-a marcat 

timpul și copleșeşte privitorul cu propriile vibrații.  

Marinela Rusu este un artist contemporan prolific, realizând numeroase expoziții personale de-a 

lungul timpului, atât în România, cât și în Grecia, valoarea creațiilor sale fiind recunoscută prin 

numeroasele premii, naționale și internaționale ce i-au fost acordate. Reamintim aici doar, Premiul 

III – Five Golden Stars, primit în Olanda (2012) și Premiile I (al Criticii) și Premiul II (al 

Galeriilor), acordate în Italia (2015). Lucrările sale sunt ușor de recunoscut. Poetica imaginarului 

Marilenei Rusu este în concordanță cu dinamica sufletului său. Simbolurile și metaforele abordate 

sunt înscrise în spirala tonurilor luminoase și expresive. Totul ține de o claritate primordială care 

fascinează și uimește prin prospețimea ei emoțională.  

Din multiplicitatea liniilor și culorilor reiese expansiunea continuă a unui sens profund, intrinsec, 

al creației sale: acela al elevației, a unei libertăți îndreptată spre vitalitate. Acesta rămâne nucleul 

adânc ce justifică însuși motivul muncii sale creatoare. Prin tehnica mixtă abordată, tehnica în cuțit 

sau chiar impasto, artista Marinela Rusu prezintă diferite conexiuni sau jocuri, dar limbajul său 

pictural rămâne eminamente recognoscibil și dezvăluie cea mai secretă dimensiune a creatorului 

în relație cu opera sa. Pe de o parte, este un act simbolic deoarece oferă mai mereu, trecerea de la 

o realitate prezentă la o alta, mai subtilă, mai elevată. Pe de altă parte, este un act epifanic, deoarece 

dezvăluie ceva de ordinul expansiunii, evoluției, dezvoltării. Dinamica plastică și potențialul pe 

care ȋl deschide artista prin opera sa, devin un răspuns la anxietățile de a fi confruntat cu 

temporalitatea.  

Culorile, formele și simbolurile prezente în fiecare dintre picturi, formele geometrice, formele 

vegetale sau acvatice, stau împotriva oricărei tendințe de perisabilitate. Răspunsurile oferite în 

spațiul pânzei sunt așadar, structuri ascensionale, de verticalitate. Aici, imaginația picturală 

urmează legi pe care raționalitatea le ignoră. Astfel, are loc trecerea de la real la virtual, de la real 

la posibil.  
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Rezumând, putem spune: coerența picturii Marinelei Rusu izvorăște din sinteza unor armonii 

dinamice ”prelucrate” în culorile cele mai proaspete și mai nuanțate. Seamănă cu o ploaie din care 

răzbate -  prin culori, inefabilul, misterul, o lume de puternice ecouri. Temele alese (feminitatea, 

universul, conștiința, emoțiile, abisalul) actualizează mistere eterne al sufletului uman. Pe de o 

parte, regăsim în ele înțelepciune și echilibru iar pe de altă parte, regăsim gândirea analitică a 

psihologului Marinela Rusu; ȋntre aceste două repere, se înalță de fapt, o odă a vieții, a misterului 

și a cunoaşterii. Este imposibil să vorbești despre pictura Marinelei Rusu fără să aminteşti claritatea 

și culoarea care scot în evidență esența formelor reintroduse permanent prin straturi secvențiale de 

nuanțe a căror fluiditate consistentă, sculpturală, este subordonată unui gest ritmic și vast.  

Prin această sensibilitate, artista Marinela Rusu ne invită să percepem ceea ce este dincolo de 

vizibil, raportându-ne în același timp, la multiple forme și culori. O juxtapunere de nuanțe dau 

avânt, liniile afirmă caracterul volumelor, vaste pe alocuri, concentrate în altele. Uneori, o dovadă, 

un semn, o rezonanță cu imaginea percepută, un contur voluntar, invită privirea să depășească 

această echivalență vizuală pentru a ne transporta într-o lume a sentimentelor și a percepțiilor 

inefabile. Acest ritm, atât de caracteristic pentru Marinela Rusu este punctat într-un fel de iluzie 

optică, în care fiecare culoare aleasă are un sens simbolic. Metamorfoza este imprevizibilă și 

minunată, artista, compune variații pe aceleași teme cu o autenticitate și o emoție surprinzătoare.  

După cum spunea pictorul și sculptorul Jean-Paul Riopelle: ʺCând stai în fața unei pânze goale 

pentru a picta, negi toate pânzele pe care le-ai făcut înainte. Altfel, la ce bun?ʺ Opera spontană și 

generoasă a Marinelei Rusu, prin limbajul și subiectele alese, conferă veridicitate acestui citat: fără 

repetări inutile, opera sa îmbină mișcarea, lumina, componente care amplifică sentimentul de poem 

vizual și ne invită să mergem dincolo de vizibil; caută să stabilească o armonie între pictură, 

culoare şi mesaj, un echilibru dificil, la fel ca în muzică - ȋntre contrapunct și armonie.  

Picturile sale devin atmosferice și sensibile, ne cufundă într-o lume între vis și realitate, 

investigație, documentare și creație. Iar drept rezultat este poezia în forma ei cea mai pură.  

De ce poeții şi pictorii sunt fascinați de culoare? În lucrarea sa La Couleur éloquente, Jacqueline 

Lichtenstein, filozof și istoric de artă, profesor de estetică și filosofie a artei, distinge, pe de o parte, 

trăsătura care poartă valoarea intelectuală a artei, dimensiunea sa de proiect, care este bineînțeles, 

amintită de vechea grafie a cuvântului desen și, pe de altă parte, culoarea.  

Culoarea îl cheamă pe artist pentru că este materie, amprentă supusă acțiunii timpului, dedicată 

simțurilor mai degrabă, decât intelectului. Culoarea este pentru Marinela Rusu cuvânt și prezență 

divină. Analizând locul culorii în unele dintre lucrările sale, observăm mereu o trimitere către o 

lume subtilă, de realitate, dincolo de figurativ. 
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De la lumină la materie, culoarea în inima Ființei 

Marinela Rusu este un artist-mesager, un creator prin limbajul culorilor și al luminii. 

Pictorul impresionist Henri Matisse, scria:  „Lăsând culoarea să ne miște și să atingă adâncimea 

sufletului nostru, ea ne mișcă, ne pune în acțiune și astfel, ne aduce cea mai pură bucurie. A lăsa 

culoarea să intre în noi, înseamnă a ne lăsa plini de viață. Descoperi astfel, cel mai direct mod de 

a trăi, bucuria de a fi”.   

În căutarea misterelor minții și sufletului prin experiențe plurale, artista pornește în explorarea 

propriului univers creativ, în intimitatea spațiului său interior, utilizând paleta magică a nuanțelor 

și bogăția simbolurilor - un instrument eficient în împlinirea de sine. 

 

Pentru că în toată materia există energie, această alchimie a Viului, o resursă creativă infinită, 

devine ea însăși, o magie vibrantă a Vieții. Marinela Rusu ne dezvăluie astfel, arta de a te conecta 

la Sine și la Întreg.  

Descoperim ȋn creațiile sale, în paleta sa cromatică dar și în colajele utilizate pe pânză, realizate 

printr-o tehnică mixtă sculpturală, un decor în materiale diverse și culori luminoase, o poveste cu 

mai multe unghiuri de lectură, spusă grație gestului inspirat și liber, armoniei grafice, poeziei 

formelor. Tablourile sale te cufundă ȋntr-o metodă de comunicare inedită, o scriere-întâlnire în 

momentul prezent care te conectează vibrațional cu tine însuți. Frumusețea ne face pe toți mai 

frumoși, simțim o mișcare către o estetică din ce în ce mai rafinată, pentru a aduce o doză de magie 

zilnică în viețile ce au nevoie de ea.  

Expoziția de pictură „Vise Arbitrare - Un remix progresiv”, realizată anul acesta de artista 

Marinela Rusu, la Galeriile Municipale ”D. I. Grumăzescu” din Iași, este una captivantă, 

emoționantă, o imersie relaxantă într-un univers de armonie și poezie.  

Regăsim astfel, o lume ”Marinela”, care ne spune multe lucruri și multe povești, iar interpretarea 

pe care o dă faptelor de viață și lumii, cu atâta ușurință și spontaneitate, ne aduce mai aproape de 

mesajul său artistic. Regăsim o creație care te încântă, te atrage și te farmecă. 
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Artista dorește astfel, să ne transpună într-un univers propriu, în care timpul parcă dispare iar 

mintea noastră este scăldată de o revărsare surpinzătoare a formelor, a mișcării culorilor și 

simbolurilor, toate învăluite în lumină. Recurgând, în expimarea mesajului plastic, la un vast 

repertoriu de simboluri, Marinela Rusu accentuează, pe de o parte, aspecte biografice, raportate în 

sens introspectiv, iar pe de altă parte, compune un tablou al societății actuale marcată de numeroase 

provocări. 

Aflată între două secole și două generații, artistul și psihologul Marinela Rusu a reușit să facă 

sinteza între academic și exprimarea artistică. Stilul artistei se afirmă prin simplificarea liniilor și 

se va dedica doar exaltării culorii, care este instrumentul său privilegiat de comunicare a emoției. 

La vederea acestor tablouri sufletul nostru este atins de mesajele sale, fie ele filosofice, metafizice 

sau mundane. Artista        nu-și propune să înfățișeze ceea ce vede, ci să ofere o reflexie sublimată 

a ceea ce simte pentru a atinge sinele interioar al fiecăruia. Picturile sale sunt poeme înălțătoare, 

ce vorbesc despre o evoluție în conștiință, despre o dezvoltare personală, elevație în spirit și 

realizare de sine într-o lume modernă, uneori haotică, dar mereu incitantă. 

Anca Cheaito, Orient Românesc, Beirut – Liban 

 

2022 Expoziția de pictură „Vise Arbitrare - Un remix progresiv” Marinela Rusu 

Iaşi, 15 iunie - 15 iulie 2022 
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FILE DE ISTORIE ROMÂNEASCĂ 
13 Decembrie - ziua când este prăznuit        

Sf. Ierarh Dosoftei 

Mitropolitul Țării Moldovei, a cărui întreagă viață a fost 

sub semnul apărării Ortodoxiei și a individualității 

românești. Documentația care a stat la baza canonizării 

lui de către Biserica Ortodoxă Română în anul 2005 a fost alcătuită de ilustrul filolog ieșean N. A. 

Ursu împreună cu părintele Nicolae Dascălu. Publicată sub formă de carte la Editura Trinitas din 

Iași, i-am făcut o recenzie http://astra.iasi.roedu.net/.../nr39ActivitateaMitrDosoftei 

Mărturii documentare privitoare la viaţa şi activitatea 

Mitropolitului Dosoftei 

La împlinirea a 310 ani de la moartea mitropolitului Dosoftei, N. A. Ursu şi Nicolae Dascălu ne 

oferă prin intermediul cărţii prezentate aici informaţiile documentare de referinţă privitoare la viaţa 

şi activitatea acestuia. 

În cele douăsprezece capitole ale lucrării, ordonate cronologic sînt reproduse, cu ilustraţia foto 

cuvenită şi necesară, însemnări autografe ale lui Dosoftei, foile de titlu şi prefeţele cărţilor sale, 

dedicaţii pe unele cărţi oferite de el, pasaje cu informaţii autobiografice interpolate în cărţile şi 

manuscrisele lui, fotocopii ale unor scrisori, cum sînt cele adresate lui Nicolae Spătarul (Milescu) 

şi patriarhului Ioachim al Moscovei pentru obţinerea tipografiei Mitropoliei sau cele adresate 

ţarilor Rusiei şi credincioşilor ortodocşi pentru obţinerea unor milostenii, în anii exilului său în 

Polonia, mărturii privitoare la moartea lui şi locul unde a fost înmormîntat. Fiecare informaţie este 

însoţită de un comentariu scurt, necesar înţelegerii sale exacte, şi de o trimitere bibliografică la 

sursa de unde a fost luată. Lucrarea se încheie cu un glosar al cuvintelor vechi sau regionale care 

ar putea prezenta dificultăţi de înţelegere cititorilor mai puţin familiarizaţi cu limba secolului al 

XVII-lea. 

Cartea de faţă lămureşte definitiv chestiunile privitoare la originea etnică şi socială, timpul şi locul 

unde a făcut Dosoftei studiile gimnaziale şi colegiale, la începuturile activităţii sale literare, N. A. 

Ursu demonstrînd că el descindea dintr-o familie de români originari din Transilvania, că a studiat 

la un gimnaziu din Polonia şi, probabil, la colegiul de la Mănăstirea Trei Ierarhi din Iaşi. În şcolile 

pe care le-a urmat şi în mediul cărturăresc al vieţii mănăstireşti, el şi-a însuşit încă din tinereţe o 

bogată cultură şi a tradus diverse scrieri rămase în anonimat, căci activitatea sa literară nu poate 

începe cu Psaltirea, limba şi stilul acestei prime opere cunoscute presupunînd un exerciţiu literar 

mai îndelungat. 
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Autorii demonstrează că bunurile Mitropoliei 

Moldovei: tezaurul, arhiva şi moaştele Sfîntului Ioan cel 

Nou de la Suceava au fost duse în Polonia, în anul 1686, 

ca pradă de război, iar mitropolitul, care a trebuit să le 

însoţească, fiind responsabil de soarta lor, a devenit un 

prizonier. Împreună cu călugării care îl însoţeau, 

Dosoftei a trăit un adevărat martiriu în exil, fără 

mijloace de trai şi nevoit să apeleze la mila patriarhului 

Ioachim al Moscovei şi a ţarilor ruşi.  

Lipsit de speranţa întoarcerii în ţară şi apăsat de 

înstrăinarea moaştelor Sfîntului Ioan cel Nou şi a unei 

părţi din avuţia Mitropoliei Moldovei, Dosoftei moare 

la Zolkiev, dar astăzi nu i se mai cunoaşte mormîntul. În 

cripta unde au fost depuse osemintele s-a aşezat o tăbliţă 

de aramă pe care s-a gravat chipul lui, pentru a putea fi 

recunoscut atunci cînd ar fi fost exhumat şi adus în 

Moldova.  

Pentru că nu există nici un alt portret al lui Dosoftei făcut în timpul vieţii, este necesar să se obţină 

măcar o reproducere fotografică a acestei gravuri ce prezintă un interes documentar evident pentru 

aprecierea autenticităţii şi a vechimii portretelor lui de mai tîrziu.  

Secolul al XVII-lea fiind caracterizat de dispute interconfesionale, întreaga activitate literară a lui 

Dosoftei stă sub semnul apărării ortodoxiei împotriva imixtiunilor reformate şi catolice, prin 

introducerea limbii române în cult. Referindu-ne doar la producţia editorială, trebuie subliniat 

faptul că el a fost singurul dintre prelaţii români din a doua jumătate a secolului al-XVII-lea care 

a activat după un plan şi a avut un scop bine definit. Pe de o parte, a imprimat cărţi româneşti de 

cult necesare clerului, deoarece înaintea lui, mitropolitul Varlaam a tipărit doar cărţi de lectură 

religioasă.  

Dosoftei a urmărit să completeze segmentul de publicaţii neacoperit de Varlaam, tipărind 

Preacinstitul acatist (Uniev, 1673), Dumnezeiasca liturghie (Iaşi, 1679), Molitvenicul (Iaşi, 1680), 

Psaltirea de-nţeles (Iaşi, 1680), Tocmala sfintei şi dumnezeieşti liturghii (Iaşi, 1683), Parimiile 

(Iaşi, 1683) şi un Octoih rămas neterminat.  

În plus, mitropolitul a observat nevoia cărţilor care să poată fi înţelese de popor, multe dintre 

tipăriturile sale avînd în titlu sintagma de nţăles (Psaltirea slavo-română, Molitvenicul, Liturghia). 

Cărţile trebuiau tipărite în limba română pentru a oferi clericilor posibilitatea să înţeleagă 

subtilităţile teologice şi să se poată apăra atunci cînd se încerca abaterea lor de la credinţa ortodoxă. 

Pe de altă parte, Dosoftei a tipărit şi cărţi de lectură şi îndrumare religioasă în limba română: 

Psaltirea în versuri (Uniev, 1673), Viaţa şi petrecerea svinţilor (Iaşi, 1682-1686). Faptul a fost 

determinat într-o măsură însemnată tot de raţiuni de ordin confesional şi a avut aspecte polemice 

evidente: prin asemenea tipărituri, Dosoftei a dorit să combată propaganda reformată, iar scopul a 

fost atins în primul rînd, prin Psaltirile sale. Prin conţinut, Psaltirea era o carte ce urmărea evitarea 
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capcanelor ideologice ale Reformei, care consacrase citirea 

Psalmilor în limba înţeleasă de popor. Astfel de tipărituri 

erau destinate mai ales românilor transilvăneni, unde 

protestantismul avea adepţi, iar catolicismul, încercînd să 

se extindă în Răsărit prin metoda uniaţiei, era altă 

primejdie pentru unitatea ortodoxiei. Spre a-i feri pe 

românii ortodocşi din Transilvania, şi, fără îndoială, pe cei 

păstoriţi de el însuşi, de versurile religioase care circulau 

tot mai mult, Dosoftei a versificat psalmii urmînd textul 

biblic, dar, pentru a dovedi că psalmii traduşi în limba 

română sînt aceiaşi cu cei din limba slavonă, i-a tipărit pe 

două coloane. Versiunea slavonă, alături de cea română era 

dovada evidentă că psalmii nu sînt denaturaţi prin 

traducerea în limba înţeleasă de popor. 

Mergînd în continuarea programului său, în anul 1679, mitropolitul Dosoftei a tipărit 

Dumnezeiasca liturghie în limba română, ca „să-nţăleagă toţi spăseniia lui Dumnedzeu cu întreg 

înţăles“ şi pentru a folosi preoţilor „carii nu-nţăleg sărbiaşte sau elineaşte“. Cartea a fost atît de 

bine primită, încît a trebuit să fie reeditată în anul 1683, la fel ca şi Preacinstitul Acatist, a cărui 

imprimare a fost determinată atît de nevoia de înţelegere a slujbei, cît şi pentru consolidarea 

cultului Născătoarei de Dumnezeu în conştiinţa românilor ortodocşi. 

Un act atît de radical cum trebuie să se fi părut în epocă renunţarea la limba slavonă trebuia bine 

motivat pentru a anula orice eventuală opoziţie sau bănuială de erezie. De aceea, mitropolitul a 

adus argumente care dădeau autoritate lucrărilor sale. Folosirea limbii române în cult a fost 

justificată cu vorbele Apostolului Pavel, pe care le întrebuinţau şi calvinii, precum şi cu cele mai 

puţin cunoscute ale lui Marcu din Alexandria. În plus, pentru a înfrunta şi risipi anumite critici, 

Dosoftei şi-a asigurat girul unor renumiţi patriarhi ortodocşi : Ioachim al Moscovei şi „tizul“ său, 

Dosithei al Ierusalimului, avînd legături permanente şi cu omologul Teodosie al Ţării Româneşti. 

Cît de mare a fost îndrăzneala lui Dosoftei de a tipări cărţi româneşti sugera mitropolitul Teodosie 

al Ţării Româneşti; editînd în 1680, Liturghia în limba slavonă, doar cu îndrumări de tipic în limba 

română, el spunea că întreaga Liturghie „a o pune pre limba noastră şi a o muta, nice am vrut, nice 

am cutezat“. 

Activitatea lui Dosoftei, determinată într-o măsură însemnată de confruntările interconfesionale 

ale vremii, a avut în final rezultatele scontate, deoarece cartea, străbătînd graniţele politice, ducînd 

identitatea de credinţă pe lîngă cea de limbă şi grafie, dădea neamului nostru unitatea firească şi 

legitimă de care avea nevoie. În final, credem că lucrarea lui N. A. Ursu şi Nicolae Dacălu este un 

excelent model de structură monografică pentru cei care ar dori să facă un studiu ştiinţific amplu 

asupra acestui mare ierarh al secolului al XVII-lea. 

 Dr. Elena Chiaburu 
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Despre traducere 

Mulți oameni văd traducerea ca pur și simplu 

convertirea fiecărui cuvânt în echivalentul său 

în limba țintă. Dar pentru asta, un computer se 

poate descurca foarte bine!  

Dar nu este atât de simplu. Cuvintele pot fi 

adesea interpretate în moduri diferite. În plus, 

fiecare cuvânt nu trebuie doar tradus corect, 

important este mesajul de bază al textului care trebuie redat fidel. Pe lângă diferitele nuanțe ale 

fiecărui cuvânt, tonul și stilul textului ar trebui, de asemenea, redate corect. O traducere 

incorectă poate avea consecințe dezastruoase. Cel mai periculos caz este atunci când textul tradus 

pare corect la prima vedere, în timp ce sensul său este de fapt diferit de cel al textului original.  

Ca vorbitor nativ, un traducător profesionist poate reda expresii idiomatice în mod natural în 

traducerea lor. Mai mult, este familiarizat și cu normele și valorile culturale ale grupului țintă, ceea 

ce îi permite să adapteze textul atunci când este nevoie. Trebuie să știți că traducerea trebuie să 

respecte structura, conținutul și forma textului original, fără însă a-l modifica complet. Nu este 

neobișnuit să întâlniți oameni care cred că a fi bilingv este suficient pentru a fi traducător. Desigur, 

a avea mai multe limbi ȋn bagajul de cunoştinţe este un avantaj deloc neglijabil, dar insuficient.  A 

fi poliglot este o calitate plină de satisfacții. Dar ca traducător trebuie să fii concentrat pe calitate, 

nu pe cantitate. 

Trebuie să iubești o carte pentru a o traduce bine. Traducerea literară este un exercițiu anevoios 

care necesită abilități reale de scris pentru a scoate în evidență toată „sarea” unui autor străin, 

muzicalitatea scrisului său, ritmul frazării sale. Și în ciuda tuturor, traducătorul trebuie să dispară 

în spatele lucrării și să-l facă pe cititor să uite că citește o traducere. 

Când traduci o carte, lucrezi la ea din interior spre exterior, nimic nu ar trebui să-ți scape.Textul te 

pătrunde complet, îl visezi noaptea, este o lucrare osmotică.  Muncă, sacrificiu de sine și 

bineînțeles, stăpânirea limbii, bună cultură generală. Traducerea literară este o artă care nu constă 

pur și simplu în traducerea unui text dintr-o limbă în alta.  De asemenea, este necesar să înțelegem 

foarte bine contextul în care se desfășoară. Dar, de asemenea, să-l poată raporta la contextul țării 

în care se află. Pentru a putea traduce literal, trebuie să cunoști foarte bine și literatura și cultura 

țării în care traduci. 

Traducătorii literari joacă un rol foarte important în lumea 

traducerii. Ei participă la comunicarea și diseminarea 

operelor literare. Acestea permit unui autor sau scriitor să-

și facă cunoscute lucrările și ideile cititorilor în limba pe 

care au ales să o traducă. Traducerea literară nu este doar 

un mijloc de comunicare între oameni de diferite culturi și 

limbi diferite, ci și un fel de diplomație culturală. În acest 

sens, traducerea a jucat un rol în democratizarea literaturii.  

https://viaverbia-be.translate.goog/fr/services-de-traduction?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
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Gabrielle Danoux, 

pseudonim literar al 

Gabriellei Sava 
s-a născut în 1975 la București. După un 

bacalaureat literar la Liceul francez din 

București, hypokhâgne la Strasbourg, o 

licență în literatură și un master în drept, a 

devenit traducător în întreprindere. 

În 2006, a intrat la Școala Națională a 

Finanțelor Publice pentru a deveni 

funcționar public la Direcția Generală a 

Finanțelor Publice franceze, înainte de a 

urma cursurile unui master în traducere 

profesională franco-română.  

Lucrează din 2017, exclusiv ca traducător literar, cu deja multe romane și volume de poezie la 

activ (aproximativ treizeci). Garielle Sava a contribuit și la scrierea a numeroase articole Wikipedia 

în limba franceză despre scriitori români. 
 

Être traducteur, c'est avant tout jongler entre plusieurs 

langues! Mais être traducteur, c'est également aimer 

découvrir de nouvelles choses et construire des ponts 

entre différentes cultures dans un monde de plus en 

plus globalisé. 
Gabrielle Danoux (pseudonyme littéraire de 

Gabrielle Sava) est née en 1975 à Bucarest. Après un 

baccalauréat littéraire au Lycée français de Bucarest, 

hypokhâgne à Strasbourg, une licence de lettres et une 

maîtrise de droit, elle devient juriste et traductrice 

d’entreprise. En 2006, elle entre à l’École Nationale 

des Finances Publiques pour devenir fonctionnaire à 

la Direction Générale des Finances Publiques, avant 

de suivre finalement un master 2 de traduction 

professionnelle français-roumain et d’exercer 

aujourd’hui l’activité de traductrice littéraire, avec 

déjà de nombreux romans et recueils de poésie à son 

actif (une trentaine). Garielle Sava a également 

contribué à la rédaction en français de nombreux 

articles Wikipédia sur des écrivains roumains. 

 

„Evocator subtil de climate sufleteşti şi pictor impresionist al peisajelor străbătute în călătoriile 

sale, fie că e vorba de cromatica mării şi orăşelelor Normandiei, de pitorescul balcanic al Cavarnei 

şi al Balcicului, de monumentele Parisului şi ale Egiptului, de Alpii francezi sau de Carpaţii 

româneşti, Holban nu a compus mari simfonii narative «în căutarea timpului pierdut ». A fost, în 

schimb, un maestru al «muzicii de cameră» şi al detaliilor semnificative (ca în prozele lui Proust 
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din Les plaisirs et les jours)[...] Deseori excepţională, proza scurtă a lui Holban e cea mai preţioasă 

«colecţie de sunete» a neliniştitei, artisticei, prematur întreruptei sale existenţe.” Paul Cernat 

Scriitor, romancier si eseist roman, Anton Holban s-a născut 

pe 10 februarie 1902 la Huşi. Urmează cursurile şcolii 

primare "Al.I.Cuza" din Fălticeni, si cursurile Facultăţii de 

Litere din Bucureşti, sectia limba şi literatura franceză. 

Anton Holban frecventează cenaclul lui Eugen Lovinescu, 

Sburătorul, unde citeşte povestiri şi fragmente din romane. Ȋn 

perioada 1928-1932 activează ca profesor de limba franceză 

la Liceul de Băieţi "V. Alecsandri" din Galaţi, iar ȋn 1934 este 

transferat la Seminarul Central din Bucureşti. 

Scriitorul ȋsi face debutul ȋn anul 1928 ȋn revista lui Liviu 

Rebreanu, "Mişcarea literară", cu articole despre 

monumentele de artă românească veche. "Romanul lui 

Mirel", primul roman al lui Holban apare la Editura "Ancora" 

ȋn 1929. Un an mai târziu, pe scena Teatrului Naţional din 

Bucureşti, are loc premiera piesei "Oameni feluriţi", piesa ce 

obţine premiul "Al.Gh.Florescu" al Societăţii Autorilor 

Dramatici. Publică ȋn 1931 romanul "O moarte care nu dovedeşte nimic", urmat de alte două: 

"Parada dascălilor" (1932) şi"Ioana" (1934). Ȋn revista "România literară" ȋi apare un studiu 

intitulat "Viaţa şi moartea ȋn opera D-nei Hortensia Papadat Bengescu". 

Anton Holban a mai scris nuvele, incluse ȋn volumul "Halucinaţii" si eseuri, precum: Marcel 

Proust - cateva puncte de vedere, Contributii la specificul romanesc, Testament literar, Experienţă 

şi literatură, Racine-Proust, ȋn marginea lui Huxley. Este ales membru activ al Societatii 

Scriitorilor Romani in 1935. Anton Holban se stinge din viaţă pe 15 ianuarie 1937 la Bucureşti. 

 

(Anton Holban - Sursa şi foto: Wikipedia) 
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Préface 

À vif. Comme les nerfs à vif. Mort ou vif. Anton Holban écrivait à vif, essentiellement sur la mort. 

À tel point que son oncle, Eugen Lovinescu, que beaucoup considèrent comme le plus grand 

critique littéraire roumain de l’entre-deux-guerres, mais dont les œuvres, malgré sa renommée, 

n’ont pas été traduites en français et sont aujourd’hui difficiles à trouver même en Roumanie, qu’il 

s’agisse de ses articles de critique ou de ses romans, le croyait atteint de névrose. 

Son époque était celle, entre autres, des Camil Petrescu1, Gib I. Mihăescu, Max Blecher, trois 

romanciers qui, par rapport aux générations précédentes, ont exploré plutôt une veine 

psychologique. Mais aucun ne s’est approché de l’autofiction autant qu’Anton Holban, pas même 

le Max Blecher de Coeurs cicatrisés, ce à quoi il convient d’observer qu’on sait malgré tout peu 

de choses de la biographie de celui qui vécut un temps à Berck-sur-Mer. En France, on considère 

souvent Colette comme un des premiers auteurs du domaine de l’autofiction. Encore faut-il 

préciser que le rapport entre l’auteur et ses narratrices varie considérablement d’une œuvre à l’autre 

chez l’auteur de Sido, semant fréquemment le trouble. De même, on lui trouve également des traits 

communs avec des personnages secondaires. Enfin, on peut ajouter qu’il se passe bien plus de 

choses dans Sido que dans Grand-mère se prépare à mourir, qu’on y brosse bien plus de portraits, 

bref que l’action y est plus riche et plus complexe. 

Anton Holban écrit à peu près à la même époque. La critique anglo-saxonne, utilisant plutôt le 

terme « autobiographical novel », littéralement « roman autobiographique », remonte jusqu’au 

David Copperfield de Charles Dickens. La plupart des romans habituellement cités (par exemple, 

Villette de Charlotte Brontë, Nadja d’André Breton, Dedalus de James Joyce) ne sont cependant 

pas ceux d’auteurs dont la principale source d’inspiration, au moins apparente, est à trouver 

explicitement dans leur propre vie, mais plutôt de romanciers ou de poètes au sens classique du 

terme. Anton Holban est donc un véritable précurseur d’un genre qui a aujourd’hui conquis sa 

place, en particulier dans la littérature française, au point que d’aucuns y incluent certains romans 

du récent prix Nobel Patrick Modiano, sans parler d’aspects plus médiatiques, ou au contraire plus 

restreints aux cercles littéraires, du genre. 

Dans ses romans comme dans ses nouvelles, Holban parle essentiellement de sa propre existence : 

sa grand-mère, les établissements scolaires dans lesquels il a enseigné, ses collègues (au point qu’il 

a dû faire face à des plaintes d’enseignants qui se sont reconnus dans ses œuvres), ses disques, ses 

études, etc. Il ne brosse pas de portraits, comme Proust ou Colette, de personnages qui lui seraient 

extérieurs, mais inspirés par les rencontres de sa vie. Ses personnages font partie de la vie de 

l’auteur-narrateur-personnage principal, sans qu’il n’en sache plus sur eux que nous, bien qu’il en 

imagine bien plus. 

L’œuvre dépasse néanmoins largement la simple autobiographie : peut-on, en trente-cinq ans au 

total, vivre deux pièces de théâtre, quatre romans, une vingtaine de nouvelles et de multiples 

articles et critiques ? La mémoire reste toujours vive : Anton Holban a en particulier écrit de 

fraîches impressions de voyage pour un journal. Son expérience n’est qu’un point de départ, s’il 

est possible de qualifier ainsi le matériau essentiel de son œuvre, et l’autofiction reste de la fiction. 

Que l’on songe par exemple à À l’ombre des jeunes jeunes filles en fleurs : Anton Holban a certes 

enseigné longtemps. Mais, de toute évidence, mort à trente-cinq ans, il n’a probablement jamais 

                                                           
1Dont les romans Madame T. et Dernière nuit d’amour, première nuit de guerre ont été traduits en français 

respectivement par Jean-Louis Courriol et Laure Hinckel, aux éditions Jacqueline Chambon, 1990 et 

aux éditions des Syrtes, 2006. Toutes les notes sont de la traductrice. 
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ou presque connu l’avenir de ses élèves. Dans Petite aventure sur une interminable plateforme, on 

peut bien entendu imaginer qu’il ait effectivement croisé une étudiante japonaise dans un train près 

de Beaune. La suite repose sur sa seule imagination. Sous cette apparence de sincérité se cache la 

fermeté des intentions de l’auteur : après avoir été sévèrement critiqué pour son supposé manque 

d’imagination, Anton Holban n’a fait que creuser plus profondément encore le sillon de son art. Il 

faut une obstination indéniable, une force singulière, pour, après avoir essuyé d’acerbes critiques 

de son oncle, qui n’était pas n’importe qui et par lequel on s’est senti persécuté, sur son premier 

roman plus ou moins autobiographique, Romanul lui Mirel [Le Roman de Mirel], persister et 

s’exposer avec Parada dăscălilor [La Parade des maîtres] aux récriminations de ses collègues, 

sans parler de la critique ! 

À tel point qu’Anton Holban se répète sans compter. Par les thèmes : la mort, la musique. Rien 

d’inhabituel cependant : trouver les thèmes communs dans l’œuvre d’un auteur constitue une 

bonne partie de l’activité de la critique littéraire. Par les motifs également, jusqu’à des similitudes 

bien plus rares. La plupart du temps, le narrateur autodiégétique ressemble fortement à l’auteur. 

Malgré la profession de l’auteur, l’institution scolaire est bien loin d’emporter la conviction, c’est 

le moins qu’on puisse dire, que ce soit sur la pertinence de ses appréciations ou sur son utilité. La 

consolation, sa consolation, vient souvent de l’art. Plus étonnant, les noms des personnages 

masculins ou féminins, connaissent plusieurs emplois : souvent Sandu ou Sanda. Des personnages, 

même secondaires, apparaissent dans plusieurs œuvres : on trouve Hacik dans son roman Ioana, 

mais aussi dans Le Collectionneur de sons ; comme les références à Rossini, à Bossuet, à 

Schumann ou l’usage de la langue allemande. La réalité elle-même s’est pliée à son obstination : 

six ans après la publication de ses premières nouvelles hantées par un narrateur obsédé par la mort, 

en 1937 pour être précis, la mort a mis Anton Holban en conformité avec son œuvre… 

autofictionnelle. 

Anton Holban est également redevable à un autre genre littéraire, souvent sévèrement jugé par la 

critique littéraire, en particulier lorsqu’elle est universitaire et française (et s’il faut se risquer à ce 

type de comparaison, la critique roumaine de l’entre-deux-guerres est souvent plus française que 

la française, en témoignent par exemple ses jugements sévères sur Panait Istrati, son peu d’intérêt 

pour la science-fiction naissante, tendance qui s’est poursuivie assez longtemps…) : le mélodrame, 

selon Heiner Müller, « la description la plus proche possible d’une émotion ». Ce genre le 

différencie de son modèle, Marcel Proust, dont certains personnages sont capables entre autres de 

longues analyses du passé. Les romans, les nouvelles de Holban se caractérisent par leur brièveté, 

mais aussi par les émotions qu’elles impriment au lecteur. « Movere, docere, placere » (émouvoir, 

enseigner et plaire), selon la devise de Cicéron : mélodrame, mélomane. Point n’est besoin de tirer 

les choses en longueur sur ce second aspect de l’œuvre : on le constate suffisamment aisément à 

la lecture. On peut passer sous silence le troisième : aussi étonnant que cela puisse paraître 

considérant la réception de l’œuvre, le sentiment de l’auteur d’être maudit, la publication d’une 

bonne partie de ses livres à titre posthume, Anton Holban est toujours lu près d’un siècle après sa 

mort (contrairement à son oncle, pourrait-on dire sournoisement), est traduit et figure même dans 

certaines anthologies de littérature roumaine (dont celle d’Andreia Roman2). Sur l’image de 

l’oncle aux yeux visionnaires d’Anton, le lecteur est invité à repérer le « jeu de second degré » 

dans la nouvelle Grand-mère se prépare à mourir. 

Eugen Lovinescu évoque Anton Holban, souvent par opposition avec lui-même. Ainsi, lorsqu’il se 

                                                           
2Andreia Roman, Literatura româna Littérature roumaine, Tome III L’Entre-deux-guerres, Paris, Non Lieu, 

2012, p. 335-352. La nouvelle Mélancolie de la Saint-Démètre y est intégralement traduite par Isabelle 

Radigon et de ce fait exclue du présent corpus. 



 

63 
 

ORIENT  ROMANESC 

remémore la maison familiale de Fălticeni, où lui-même disposait d’un vaste bureau, il surprend 

son neveu à travailler dans les positions et les endroits les plus improbables, pour de brefs instants 

réitérés. Il le compare aux enfants dont il cherchait la compagnie et qui semblaient l’apprécier 

sincèrement. Le critique littéraire revient longuement sur les liens très forts entre son neveu et sa 

propre fille3, ainsi qu’avec la « grand-mère ». L’évocation de plusieurs anecdotes laisse 

transparaître de l’émotion certaine de la part d’un homme plutôt austère et conservateur. 

« “Pauv’ Anton !”, c’est tout ce qu’a pu dire, le cœur serré de douleur, ma petite Monica, à 

l’annonce de la mort de son cousin. Elle l’aimait beaucoup, et, comme d’habitude, l’amour est un 

échange et non un don unilatéral, elle me l’a d’emblée avoué : 

— Comment ne pas l’aimer, alors qu’il jouait si bien avec moi ? L’été dernier, à la kermesse 

populaire, je lui ai offert un chapeau en papier rouge et il l’a gardé ensuite sur sa tête même pour 

dormir la nuit. […] Par la même nécessité de s’extraire de sa réalité, de l’âge et de ses contraintes 

morales, il passait souvent du temps avec ma mère, une femme de quatre-vingt-cinq ans, qui a des 

problèmes d’audition, mais encore toute sa tête, malgré sa mémoire affaiblie : d’interminables 

conversations à voix très haute, devenue encore plus haute pour les besoins de la cause. […] Car 

si la vie lui a refusé bon nombre de ses joies, Holban la désirait de tous ses nerfs malades et 

exaspérés ; s’il ne pouvait la savourer dans sa forme originale, il la vivait dans le “jeu second4” de 

l’art, le grand sauveur, qui venge les sensibilités outragées par la réalité. 

— Pauv’ Anton, comme aurait dit Monica. 

Ou alors : 

— Pauvre de sa mère, comme j’aurais ajouté5. » 

Toujours selon ce qu’écrit Eugen Lovinescu, la mort de la « grand-mère » est survenue environ 

deux mois après celle d’Anton. L’oncle revient, dans un autre texte6 sur l’annonce de la mort 

d’Anton Holban faite à sa grand-mère : 

« Peu après la mort de Holban à Bucarest, cachée avec le plus grand soin à “Grand-mère”, et après 

l’avoir laissée seule quelques brefs instants, ma sœur la retrouva abattue, terrassée par une terrible 

migraine. 

— Je n’en peux plus, soupira-t-elle, achevée. Un homme est venu me dire qu’un malheur s’est 

abattu sur notre famille. 

— Quel homme ? 

— Il vient tout juste de sortir et je m’étonne que tu ne l’aies pas croisé. 

Personne n’était venu. La vieille femme avait été victime d’une hallucination. Fourbue, elle tomba 

ensuite dans un profond sommeil. La scène se répéta à l’identique un mois après la mort de son 

petit-fils. Le même homme mystérieux lui apparut en rêve, pour lui annoncer la mort d’un de ses 

“enfants”. Elle ne s’apaisa, ou du moins ne donna l’impression de s’être apaisée, qu’une fois qu’on 

lui eut apporté des preuves matérielles que tous ses enfants étaient bel et bien vivants. Elle cessa 

d’évoquer le malheur qui s’était abattu sur sa famille. 

                                                           
3Séquence publiée dans Vremea [Le Temps] du 24 janvier 1937 sous le titre « Bietu’ Anton ! » [Pauv’ 

Anton !] et reprise dans Adevărul [La Vérité] du 6 août 1937 sous le titre « La grand-mère et le petit-

fils ». À noter qu’il s’agit dans le texte original du terme roumain « nepot », avec lequel le français 

« népotisme » partage la même racine latine et qui désigne à la fois le neveu et le petit-fils. 
4Allusion à Joc secund, titre du poète Ion Barbu. 
5Eugen Lovinescu, Memorii (1900-1916)*Aqua Forte [Mémoires (1900-1916)* Eau-Forte], Editura 

Minerva, Bucarest, 1998, p. 309-310, notre traduction. 
6Publié pour la première fois dans la revue Adevărul [La Vérité], numéro du 26 octobre 1937 sous le même 

titre « La grand-mère et le petit-fils ». 
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Un nouveau mois plus tard, elle se trouvait elle-même en proie à l’agonie, une agonie d’ailleurs 

lucide. Connaissant sa grande affection pour le “petit-fils”, ma sœur lui proposa : 

— Que dirais-tu si j’écrivais à Anton pour qu’il vienne te voir ? 

La vieille femme fit un geste de la tête : 

— Ne lui écris pas… Bucarest, c’est bien loin… La dépense serait bien grande… J’ai lu dans le 

journal que le train avait encore augmenté… 

Après un long silence, lourd de sens : 

— Et pourquoi viendrait-il enfin ? Ne vais-je pas le rejoindre dans deux ou trois jours ? 

Le mystérieux homme avait donc accompli son devoir et prévenu de la mort du petit-fils. La vieille 

femme avait probablement su dès le début que c’était de lui qu’il s’agissait : elle avait pourtant fait 

semblant de l’ignorer, peut-être pour ménager la douleur de la mère du petit-fils. 

À la lecture de cette histoire de “signes”, un ami me raconta lui aussi une anecdote. 

Pas quelque chose de rare et de merveilleux, mais une anecdote toute simple, dépourvue 

d’importance pour les autres, mais qui m’a ouvert une perspective nouvelle. L’imagination ne 

connaît pas de limites ; elle peut tout inventer. Le fantastique côtoie néanmoins l’émotion, qui, 

plus elle est simple et sincère, plus elle est troublante. 

Ayant depuis peu déménagé à Bucarest, j’avais acheté une maison et fondé enfin un foyer. 

Du fin fond de sa campagne éloignée, mon vieux père, qui avait toujours insisté pour que je 

m’enracine enfin, n’avait pas eu l’occasion de la voir. Il ne s’était plus rendu à Bucarest depuis des 

années, et quand il put s’y rendre, les circonstances ne lui permirent pas de franchir le seuil de ma 

maison. Ce ne fut qu’en route vers le sanatorium qu’il me pria de le faire passer devant les fenêtres 

fleuries, et pareillement au retour de faire le même détour. Le pauvre vieux resta ainsi les yeux 

figés vers la maison qu’il n’avait pas pu voir. Malade et certainement sans espoir de vivre plus 

longtemps, il fit ses adieux à la maison pour toujours, en versant une larme qui tremblotait dans 

ses cils épais. 

— Je vais mourir sans l’avoir vue, murmura-t-il, tandis que le carrosse avait déjà tourné au coin 

de la rue. 

Plusieurs jours s’étaient écoulés depuis son départ à la campagne et je n’avais plus eu de nouvelles 

de sa part, car à Căpreni, il n’y a pas de télégraphe. J’étais donc inquiet. Un beau matin, tandis que 

le soleil pointait le bout de son nez doré, je fus réveillé par un oiseau qui tapa légèrement sur la 

vitre avec son bec comme s’il appelait ; un coup, deux, trois, puis plusieurs autres plus rapprochés. 

Grimpant sur la vitre, l’oiseau tenta de se hisser, pour retomber à nouveau. J’ai d’abord cru qu’il 

s’agissait d’un pauvre petit oiseau qui ne savait pas encore voler, mais lorsque je me suis approché, 

l’oiseau s’est envolé, pour revenir et heurter la vitre de son bec, voire de sa tête, comme s’il avait 

voulu la briser. Il s’est agité ainsi longtemps, jusqu’à ce que je décide de baisser les volets, pour 

que mon hôte indésirable consentît enfin à me laisser me reposer. Quand je passai dans le bureau, 

mon invité fit à nouveau son apparition, avec le même geste de bienvenue bruyant, se cognant à la 

vitre jusqu’à ce que les plumes de sa poitrine blessée se mettent à tomber. Lorsque je m’approchai, 

l’oiseau ne s’enfuit pas. Quand j’ouvris la fenêtre, il s’envola comme une flèche au-dessus de ma 

tête pour décrire un large cercle autour de la pièce, parcourir la chambre d’à côté et disparaître 

ensuite par la fenêtre ouverte. 

En fin de soirée, je reçus un télégramme expédié par mon frère qui m’annonçait que Père venait 

de mourir le matin même7. » 

                                                           
7Eugen Lovinescu, Memorii (1900-1916)* Aqua Forte [Mémoires (1900-1916)* Eau-Forte], Editura 

Minerva, Bucarest, 1998, p. 432-433, notre traduction. 
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LE COLLECTIONNEUR DE SONS 66 

 

      Il y a plusieurs manières d’aimer la musique. Je les ai toutes observées. Derrière chacune 

d’entre elles, placer un nom propre. Certains connaisseurs combinent les sons avec beaucoup de 

dextérité. Pourquoi font-ils si rarement leur apparition dans les salles de concert ? Même pour les 

événements exceptionnels, alors que le triomphe est assuré? Et surtout, lorsqu’ils font leur 

apparition, pourquoi parlent-ils tout au long de l’interprétation? Il faut être vigilant, prévoyant et 

ne pas s’asseoir trop près d’eux. C’est à cause d’une trop bonne pianiste que j’ai raté un concert 

d’Elisabeth Schumann. Plutôt que de s’indigner, mieux vaut rester chez soi. Il y a aussi ceux qui 

ne tirent d’un concert que la satisfaction d’en parler plus tard. Chez nous, à chaque manière d’aimer 

son représentant unique. Nous devons cependant les préserver. 

      Je pense que de tels paradoxes reposent surtout sur une confusion. Il y a une différence entre 

aimer la musique et la comprendre, comme entre construire un vers et le savourer. Animus et anima 

ne s’accordent jamais67. Je prends mon propre exemple en littérature, domaine qui ne requiert pas 

de compétences. Je me trouve par exemple devant une page qui procure de l’enthousiasme aux 

lecteurs prétentieux. Mais j’observe aussitôt les fausses notes, les mots inappropriés. À mon corps 

défendant, l’esprit critique chasse la joie. Y compris devant la page la plus reconnue, j’ai des 

objections à faire. À l’écoute d’un morceau de musique, je suis ému en permanence et ! Je raconte 

quelques aventures de cette vie, en abrégeant à regret ce qui s’est passé jour après jour au fil des 

ans.incapable de la moindre réflexion. J’ai le sentiment que les thèmes se superposent parfaitement 

et qu’aucune note n’est de trop, quelle que soit la longueur du morceau. En musique, je subis 

l’influence du décor, des circonstances. Aussi, je me souviens de Hacik68, virtuose du violon et 

spécialiste des romances, près des vagues de la mer Noire à Kavarna69. À présent, il est mort et 

une énorme nostalgie me renvoie souvent vers ces images. Qui pourrais-je supporter d’entendre 

déclamer des vers de Lamartine, aussi tragiques soient les circonstances ? Comme la vie qu’a 

menée mon ami Sandu, entouré de musique, me semble passionnante ! Elle peut offrir un exemple 

à l’inconnu qui vit de la sorte et dans le même anonymat. Que ces lignes lui apprennent qu’il a 

cependant un compagnon ! Je raconte quelques aventures de cette vie, en abrégeant à regret ce qui 

s’est passé jour après jour au fil des ans. 

         Je n’insiste pas sur l’initiation musicale de Sandu. Ni sur le temps considérable perdu à 

essayer de scander au piano, dans une petite ville de province, où il n’y avait personne pour lui 

apprendre, à une époque où il n’y avait pas de radio et où le phonographe avait encore un cornet. 

Pourtant, certaines scènes ne manquent pas d’intérêt : le garçon de quatorze ans, à Odessa, pendant 

la guerre, avec seulement cinq roubles en poche. Pas moins de deux mois pour inspecter toutes les 

vitrines avec des habits ou des bonbons, toujours tenté par autre chose à s’acheter avec ce peu 

d’argent. Et finalement, il s’est décidé pour… les sonates de Mozart  
 

 

66 Le Collectionneur de sons est parue pour la première dans la revue Vremea [Le Temps] en 1935. 

67 En latin, anima désigne l’âme en tant que principe vital et s’oppose à animus, le siège de la pensée. 

68 Personnage du roman de Holban, Ioana, paru en 1934. 

69 Ville bulgare du bord de la mer Noire, proche de Varna. 
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       Que pouvait-il comprendre de Mozart à cette époque ? Signe que toute passion s’accomplit 

par des voies détournées, mystérieuses, qu’il serait vain d’expliquer. Au lycée déjà, vers la fin de 

la guerre, Sandu a traversé le front — ce passage était plutôt compliqué — pour poursuivre ses 

études. Les Allemands n’avaient cependant pas quitté Focşani70. Les rues étaient envahies par la 

langue allemande. Au théâtre Pastia71 se produisait une troupe allemande d’opérette. Pour pouvoir 

assister à Drei Mäderlhaus72, Sandu s’est travesti. Ces audaces se manifestaient chez un jeune 

homme extrêmement timide, et qui, en public, à cause de sa timidité, donnait plutôt une impression 

de bêtise. Mais à quoi ressemblerait-il en se faufilant ainsi parmi les Allemands ? À son plus grand 

effroi, les Allemands l’aguichaient. Comment cela était-il possible ? 

Toujours à Focşani, plus tard, une représentation de la troupe Corfescu73. On y jouait la Tosca.     

Pour seul orchestre : un piano. Et Sandu d’opiner : « Quel opéra obscur ! Mis à part l’air romancé 

du ténor au troisième acte, on ne comprend absolument rien. » 

        Classe de première suivie au lycée Matei Basarab. Aux débuts de l’Opéra roumain, il y allait 

tous les soirs, quel que soit le spectacle. Il semble démesuré d’affirmer : « J’ai vu la bohème une 

cinquantaine de fois. » Et pourtant c’est ainsi. Absolument tous les spectacles, il les a vus et le 

répertoire de l’opéra était à l’époque très réduit. Toujours la Bohème, Carmen, la Tosca, Aïda, 

Lakmé74. C’est à peu près tout. Et les concerts symphoniques. Impressionnants, ces concerts, 

surtout à la fin du règne de Dinicu75 ! Un monde fou s’entassait dans la salle de l’Athénée76.  

Combien, depuis, sont encore croyants ? On jouait à guichets fermés. Même les couloirs étaient 

pris d’assaut. Un impitoyable dispositif de sécurité, une interminable enfilade de soldats pour 

surveiller les portes. Le prix du billet était très élevé, accessible seulement aux riches. Sandu 

arrivait vers dix-huit heures, soit environ trois heures avant le début du concert. Il se cachait, 

chaque soir dans l’obscurité d’une autre statue. 

        Il rentrait notamment sous la table sur laquelle était installé un grandiose lion. Obscurité 

complète une fois en dessous. Seul le radium de sa montre-bracelet lui indiquait le temps qui passe. 

Ses matricules à apposer sur la manche de son uniforme et sur son béret de lycéen, cachés dans sa 

poche. Parfois une page de la leçon du lendemain. Mais pouvait-il, avec un tel tempérament, se 

faire comprendre de ceux qui, de toute leur vie, n’avaient jamais assisté au moindre concert, bien 

qu’habitant Bucarest ? 

 

70 Ville de l’est de la Roumanie, dont la population actuelle approche les 75 000 habitants. Durant la Première Guerre 

mondiale, le gouvernement roumain s’était réfugié à Jassy et Focșani était peu éloignée de la ligne de front. 

71 Théâtre municipal, édifié à l’initiative du maire Gheorghe Pastia et inauguré en 1913. 

72 Opérette viennoise (1916), pastiche de Schubert, dont la musique a été réarrangée par le Hongrois Heinrich 

Berté. L’oeuvre raconte la vie de Schubert, romancée, et a contribué à rendre célèbre sa musique. 

73Troupe constituée par le ténor Nicu Corfescu, composée d’artistes italiens et roumains, fondée aux alentours de 

1911. 

74 Opéra de Léo Delibes (1883) à la mode orientale de l’époque, d’après une nouvelle de Pierre Loti, Rarahu ou le 

Mariage de Loti. 

75 Les Dinicu sont une grande famille de musiciens roumains. Le plus connu est Grigoraș Dinicu (1889-1949), 

violoniste virtuose. Il s’agit probablement plutôt ici de Dimitrie Dinicu (1868-1936), violoncelliste et chef 

d’orchestre, qui a dirigé le premier orchestre symphonique d’état de Roumanie entre 1906 et 1920, appelé à l’époque 

l’Orchestre permanent du ministère de l’Instruction publique et des Cultes. 

76 Célèbre salle de concert de Bucarest construite en 1888. 
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       Des pas tout près de Sandu. Et si quelqu’un arrivait ? Et s’il se faisait attraper ? Et s’ils le 

démasquaient ? Quelle honte ! Mais les pas s’éloignent. D’autres pas. Son coeur battait si fort 

pendant ces trois heures qu’on ne peut que s’étonner que personne ne l’ait entendu !  

Nouvelle inquiétude à vingt et une heures : et si quelqu’un le voyait sortir de sous le lion ? Il se 

ferait mettre dehors manu militari. C’était déjà arrivé. Il rentrerait sous terre. Les larmes 

couleraient à flots. Pourtant, il ne quitterait pas l’Athénée après, car la chance pourrait encore lui 

sourire. Une occasion miraculeuse, un policier ou quelque préposé de l’Athénée soudoyé. Peut-

être bien que l’un de ses frères d’infortune (ils étaient probablement une dizaine en tout et pour 

tout) réussirait malgré la rigueur des gardiens.  

 

      Comme il le rendrait envieux, le lendemain! Et à quel point le misérable se vanterait d’avoir 

assisté au plus beau concert jamais entendu à Bucarest ! 

Ce n’est pas uniquement sous le lion que se cachait Sandu. Comme chaque concert avait à peu 

près une centaine de représentations — c’était très fréquent à l’époque —, il avait l’occasion 

d’essayer toutes les possibilités. Il était parfois contraint de passer les trois heures aux toilettes. 

L’un ou l’autre mélomane s’y présentait et s’indignait contre cette porte restée close trop 

longtemps. Aussi prosaïque que soit ce décor, il présente quelques agréments : la lumière ! Étant 

donné qu’à la même époque Sandu voulait apprendre la sténographie, il saisissait l’occasion pour 

écrire sur les murs. Il ne se débrouillait pas trop mal. Si cette situation avait pu se répéter davantage, 

il serait devenu un maître de l’exercice. Il aurait même épaté le sieur Stahl77 et quelle surprise s’il 

s’était seulement présenté en ces lieux pour découvrir tant d’espace infini et sténographié ! 

Une chose est sûre, après tant d’émotions, impossible de savourer son concert dans le calme. La 

terreur prolongée suivie de la réjouissance altérait les sons de l’orchestre. Mais entendons-nous 

bien. Il n’y a pas d’admirable que la prodigieuse patience renouvelée tous les soirs ; les obstacles 

vaincus ; cette passion née sans l’aide de personne, sans les encouragements de quiconque. 

Admirable surtout que tout cela fût l’oeuvre d’un jeune homme extrêmement timide chez qui la 

moindre honte suscitait des pensées suicidaires. 

Tout a changé aujourd’hui. À l’entrée, dispositif de surveillance modeste, les amateurs ne se 

bousculent guère. Les concerts exceptionnels se font rares. Chaque soir, dans le noir, l’Athénée 

paraît endormi. 

       Après le lycée, Sandu fut envoyé à Vienne pour apprendre l’allemand. Chaque jour à un autre 

endroit. Sur les allées de Schönbrunn, où jadis errait le duc de Reichstadt78. Entre le Kahlenberg79 

et le Leopoldsberg80, sur les traces du spectre de Schubert, parmi les arbres, en se reposant sous 

leur feuillage. Dans les rues aux maisons obscures. Mais chaque matin, avant cinq heures, file 

d’attente à l’opéra pour un billet au meilleur prix. (On ne délivrait les billets que du seul spectacle 

de la journée.) Vers cinq heures, il y avait encore peu de monde dans la file d’attente. Mais 

rapidement, une cinquantaine de personnes se rassemblaient devant Sandu, car chacun des présents 

réservait une place pour un voisin. À neuf heures, ouverture de la caisse, et donc vers dix heures, 

c’était au tour de Sandu. 
 

77 Henri Stahl (1877-1942) : professeur roumain d’origine alsacienne, il eut une contribution majeure à 

l’introduction de la sténographie en Roumanie. Il écrivit également un des premiers romans de science-fiction 

roumains, Un român în Lună [Un Roumain sur la Lune]. 

78 Titre de François Charles Joseph Bonaparte, Napoléon II, né en 1811 et mort en 1832 au château de Schönbrunn. 

79 Colline du Wienerwald, liée à la libération de Vienne en 1683. 

80 Colline des environs de Vienne. Schubert avait l’habitude de s’y promener, notamment après avoir travaillé à ses 

compositions avec son ami Lachner.  
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       Durant toute cette attente, il examinait ses voisins et bien des années après, il se souvient 

encore de certains d’entre eux. Quelques ménagères avec leurs chapeaux amusants, qui 

discutaient infatigablement entre elles, lançaient des « ich weiss nicht81 », et ne laissaient pas 

reposer leur ouvrage. Tous les jours, un jeune en proie à une crise d’épilepsie. Mais l’événement 

se produisait si souvent que cela n’effrayait plus personne. Ils assistaient au spectacle, puis la 

conversation interrompue reprenait son cours. Plutôt étranges, ces occupations pour un 

adolescent, alors que Gretel, dont on remarquait la tête nue, la petite robe bleu marine et les 

petits poussins du motif qu’elle arborait, l’attendait. Elle lui aurait au moins appris l’allemand. Et 

puis, elle embrassait si bien ! 

        Après la licence, trois ans à Paris, entrecoupés de voyages à travers la France. Chaque soir (il 

y a peut-être eu en tout et pour tout une vingtaine d’exceptions) à l’opéra, au concert ou tout autre 

festival musical de qualité. Les dimanches, de fastueux spectacles. En effet le matin, à l’église, 

concert d’orgue. À quatorze heures, Colonne82, à dix-sept heures, Lamoureux83. Le soir : opéra. 

Cela semble presque impossible et pourtant la joie d’écouter ne fléchissait pas de la journée. Il n’y 

avait pas un seul concert important sur lequel il fît l’impasse (longues méditations journalières 

devant les colonnes Morris). Aussi modeste que fût la publicité, Sandu était présent à la meilleure 

représentation. Tout Paris ne comptait que peu de fidèles, environ une dizaine, qui se connaissaient 

entre eux. Ils ne se mettaient pas forcément d’accord à l’avance, mais ils étaient presque sûrs de 

se retrouver au même endroit, même si Paris avait annoncé pour la même heure plusieurs concerts. 

Unis fraternellement dans la même fatalité. Sans aucun lien avec les goûts du public ordinaire. 

Parfois dans la salle seulement une centaine de personnes dont la plupart venues au hasard. Il en 

fut ainsi avec le quatuor Rosé84 (mais en manquait-il un seul parmi la dizaine ?).  

        Ou bien un concert Satie donné à la Sorbonne, occasion unique même à Paris. À chaque note 

imprévue, les camarades se cherchaient, l’espace d’un instant, du regard. À l’entracte, discussions 

enflammées. Du temps pour la méditation, de longs tressaillements ? Difficilement. Le programme 

hebdomadaire, surchargé, ne le permettait guère. Et quand la journée parisienne se prolongeait 

jusque tard dans la nuit sans aucun événement musical, Sandu entrait dans une bourse aux disques 

pour phonographe. Là, il pouvait écouter ce qu’il voulait, sans que personne ne le presse, autant 

de fois qu’il le voulait. 

 

      De retour au pays, Sandu contemple encore le programme des concerts parisiens. Il réfléchit 

chaque soir et à chaque spectacle. À l’heure où cela commence, il est ému. Il s’imagine parmi ses 

amis de jadis, ils s’y trouvent certainement. Il tente de reconstituer dans son imagination la 

construction musicale. Oh oui, les camarades, je vous vois tous ! Aucun ne manque à l’appel. Les 

absents sont morts. Tiens, le blond qui bat la mesure de la tête et puis le petit barbu, la dame avec 

ses yeux rêveurs et le jeune homme aux lunettes et aux grosses lèvres. Toujours pareils comme si 

le temps s’était arrêté. Vous souvenez-vous d’un jeune Roumain dont vous ne reteniez pas le nom 

et qui vous tenait toujours compagnie ? Pour l’avoir vu des centaines de fois, n’avez-vous pas 

remarqué son absence ? Il ne vous reste vraiment plus de temps pour la moindre pensée en dehors 

de la musique ?  

 
 

81 En français : « je ne sais pas ». 

82 L’orchestre Colonne est un orchestre symphonique associatif parisien fondé en 1873 par Édouard Colonne. 

83 L’orchestre Lamoureux est un orchestre symphonique associatif français fondé en 1881 par Charles Lamoureux, 

en résidence à la salle Gaveau. 

84 Quatuor à cordes fondé en 1882 par Arnold Rosé (1863-1946), violoniste autrichien d’origine roumaine. 
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Ou bien peut-être vous êtes-vous dit en hâte entre deux mélodies: « il est certainement mort ». 

C’est la seule excuse que vous admettez. Comme si vous n’aviez pas vos propres ennuis.  

Vous avez six ans de plus et des cernes autour des yeux, des cheveux blancs, des articulations 

endolories, mais quelle importance cela a-t-il pour vous ! Un concert de Kreisler85 est annoncé ! 
 

       De retour au pays, comme lot de consolation : les disques de phonographe. Il n’y a peut-être 

dans toute la littérature qu’une seule description plus ample (pour une brève, Huxley86) de la 

félicité que prodiguent ces disques : Zauberberg de Thomas Mann87. Fins et identiques, ces disques 

contiennent pourtant les concerts les plus variés et les plus parfaits. Comment décrire une multitude 

de gestes insignifiants et néanmoins miraculeux pour celui qui en tombe amoureux : quelle 

dextérité dans leur maniement pour toi, qui dans la vie civile est si souvent maladroit, afin de ne 

pas les importuner, ne serait-ce qu’en les touchant ; le titre au milieu, avec tous ses détails ; 

l’estimation prolongée des moindres qualités et défauts et la satisfaction ou la désolation que l’on 

tire de cette recherche ; les controverses sur les aiguilles du phonographe (combien de fois n’as-tu 

pas craint en jetant une aiguille de pouvoir l’utiliser encore une fois !) ; cette façon d’épier en 

permanence les traits du visage du voisin, qui lui aussi écoute, et la vanité que son plaisir t’inspire. 

 

       Chaque disque pris à part et tous ensemble. Leur rangement, leur catalogage : un labeur de 

tous les jours, un attachement permanent comme à des êtres vivants. Car l’amateur de disques les 

entend respirer. Lorsqu’un d’entre eux s’abîme, par je ne sais quel hasard catastrophique, tu 

voudrais l’enterrer en grande pompe. Tu n’as pas le coeur à jeter les brisures devenues inutiles et 

à la fin tu décides de les conserver au fond d’un tiroir. À chaque fois que tu ouvres ce tiroir, tu es 

peiné, car aucun disque ne saurait vraiment être remplacé, même si tu peux trouver le même 

morceau au magasin. Tu relies à ce disque les moindres événements qui ont concouru à son 

acquisition. Sa destruction emporte avec elle les émotions qui l’ont toujours accompagné. Tu 

reçois un nouveau venu avec hostilité, comme un remplaçant, un bâtard qui voudrait te faire oublier 

la mort d’un enfant véritable. Le collectionneur de disques lui aussi éprouve par moments une 

terrible inquiétude. Qu’adviendra-t-il d’eux après ma mort? 

 

       C’est avec beaucoup de sacrifices que Sandu a enrichi sa propre collection. D’interminables 

astuces pour chaque nouveauté. En feuilletant le catalogue du disquaire, Sandu était désemparé, 

car il ne pouvait avoir tout ce dont il rêvait. Il entourait au crayon ce qu’il devait acheter dès la 

première occasion et il était déterminé à les acquérir dans son ordre de préférence, obnubilé par le 

choix imposant que lui proposait le catalogue. Qui connaît la douleur de l’impuissance de celui 

qui s’est attardé des heures durant sur un catalogue de disquaire? Pour qui sait faire preuve de 

patience, les trésors prolifèrent. En solitaire, car on ne trouve plus personne pour partager la même 

passion fantastique et en qui avoir une parfaite confiance lorsqu’on prête ses disques. On ne trouve 

plus personne qui puisse écouter longtemps et apprécier le don incommensurable de l’appeler à 

partager cette volupté. À chaque disque son histoire. Le voisin demande, amusé par l’émotion avec 

laquelle il se voit délivrer certains détails : « Comment te souviens-tu encore ? » C’est alors qu’on 

peut constater à quel point on est éloigné de lui, comment il te détruit toute l’émotion, et te pousse 

à prendre la fuite, à retrouver la solitude en gesticulant comme un sorcier parmi les sons. 

 
85 Fritz Kreisler (1875-1962) : violoniste et compositeur autrichien. 

86 Probable allusion à Contrepoint. Huxley était néanmoins aussi un critique musical prolixe et a, à ce titre, écrit sur 

le phonographe. 

87 Célèbre roman traduit en français par La Montagne magique en 1931. 
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         On n’insistera pas ici bien entendu sur tous les disques de Sandu, chacun avec son histoire. 

Il s’agit de secrets strictement personnels qui, pour un étranger, n’ont probablement aucune 

signification. Quelques exemples, cependant. Le Sacre du printemps de Stravinsky a été ramené 

par Sandu de Paris. Il l’a acheté, car c’était le seul moyen pour lui de le connaître de plus près 

s’agissant d’une musique difficile, nécessitant une étude minutieuse et ses interprétations sont 

extrêmement rares. À Paris, Sandu n’avait pas de phonographe.  

        Les derniers jours avant son départ, Sandu prit congé des endroits qui lui étaient familiers à 

Paris. Il traversa le jardin du Luxembourg, admira l’Olympia de Manet au Louvre, il choisit sa 

dernière lecture parmi un million de livres à la Bibliothèque nationale, se promena dans une 

embarcation gracieuse sur la Seine, se faufila à travers la cohue des Grands Boulevards et de retour 

à l’hôtel à chaque fois qu’une pause s’imposait, regardait une nouvelle fois les nouveaux disques, 

souhaitant percer leur mystère à la seule force du regard, trésor dissimulé dans une cassette dont 

la clé s’est perdue. Et surtout les quatre disques sélectionnés pour accompagner le voyage de trois 

jours en train vers le pays. Se montrer habile pour ne rien casser. Arrivé à la maison, il eut à peine 

le temps de dire bonjour aux proches qui l’attendaient avant de s’enfermer dans sa chambre en 

compagnie du phonographe. Pourrait-il rendre intelligible à un étranger cette sensation dont 

l’intensité avait perduré à chaque instant ? Un Albeniz lui a été ramené par Coca de Barcelone. 

Vous n’avez pas connu Coca.  

       Combien de fois Sandu ne s’est-il pas affligé de ne pas pouvoir se rendre à Barcelone ? Le 

Quatuor à cordes opus 127 de Beethoven, que de tourments à cette époque ! Le concert de 

Schumann est enregistré sur un de ses premiers disques. Et la Sonate opus 5 de Brahms provient 

d’un suicidaire. La famille de ce dernier a vendu les disques et Sandu a choisi ce qu’il a trouvé de 

meilleur. L’âme du défunt irriguait les objets familiers de Sandu… 

       Dernière acquisition, la radio. Journée de tourments, de malentendus, de préoccupations 

mesquines, de vaines tentatives de fuite — car les obstacles sont de plus en plus insurmontables à 

la frontière, personne n’a plus le temps de se réjouir paisiblement des hommes, de l’eau qui 

scintille, du parfum des arbres. Amitié nocturne avec l’univers tout entier à travers les nues. « Ici 

radio Rome ! » Une armoire de la chambre de Sandu se transforme en Capitole. « Radio Budapest 

». Un oreiller, l’île Marguerite88. « Radio Vienne ». Entre les tapis, le Ring. « Radio Le Caire ». 

Le plancher, du sable. « Radio Paris ». Pour Paris, un endroit unique, car à rien, pas même à une 

rue la plus mesquine, on ne saurait renoncer. Combinaisons de sons jusque tard, jusqu’à ce qu’on 

n’entende plus aucun bruit dans la rue, et que les radios se taisent les unes après les autres. C’est 

seulement alors que Sandu tente de s’endormir. Les rêves avaient commencé bien avant le 

sommeil. 

        Un jour viendra où un squelette, une faux à la main, achèvera Sandu, et tout son raout devra 

se terminer… 

 

 
88 Île sur le Danube, aussi un quartier de Budapest. 

 

Anton Holban, Le collectionneur de sons – Traduction: Gabrielle Danoux 
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Civilizația scrisului şi civilizaţia tehnologiei 

Există o legătură strânsă între scris , civilizație și istorie. Dintr-o perspectivă 

antropologică, cuvântul scris este unul dintre mijloacele de comunicare între altele, care este 

opus orală. S-a considerat mult timp că o civilizație aparținea istoriei sau preistoriei, în funcție de 

folosirea sau nu a scrierii. În consecință, s-ar putea vorbi de istorie numai dacă există surse scrise, 

în timp ce o civilizație fără scris ar fi fără istorie.  

Invenția scrisului este un fapt cultural major în istoria unei societăți. Ȋnțelegem că invenția scrisului 

este actul unei civilizații care dorește să păstreze urmele istoriei sale. Scrierea este definită ca fiind 

ansamblul caracterelor unui sistem de reprezentare grafică apărut în jurul anului 3300 î.Hr. Înainte 

de inventarea scrisului, existau și alte forme de comunicare. Între 30.000 și 25.000 î.Hr., omul a 

practicat arta figurativă, dintre care peștera Lascaux (19.000-15.000 î.Hr.) este un exemplu de artă 

parietală. 

În ansamblu nașterea scrisului apare izolat pe patru continente și se întinde pe o perioadă de trei 

milenii. Prima apariție este mai întâi de origine mesopotamiană cu calculi (jetoane de lut a căror 

formă variază în funcție de obiectul pe care îl reprezintă). Sunt închise în bule a căror suprafață 

exterioară este marcată cu amprenta unui sigiliu cilindric. În jurul anului 3200 î.Hr., bula s-a 

aplatizat și a devenit suportul scrisului, care a fost numit atunci scriere pictografică. Acest sistem 

https://hls--dhs--dss-ch.translate.goog/fr/articles/012801/2012-11-21/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://hls--dhs--dss-ch.translate.goog/fr/articles/027880/2010-05-21/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://hls--dhs--dss-ch.translate.goog/fr/articles/027880/2010-05-21/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://masterccs-hypotheses-org.translate.goog/15022?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc#footnote_0_15022
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de scriere va fi folosit de mai multe popoare Akkadienii, Babilonienii și Hitiții și se dezvoltă până 

în anul 100 d.Hr. 

În Egipt, scrierea apare în jurul anului 3100 î.Hr. Această dată este ne este dată din paleta de piatră 

a regelui Narmer (? – 3125 î.Hr.). Această paletă votivă a fost descoperită în 1898 în templul antic 

al zeului șoim Horus, pe locul Hierakonpolis. Scrierea hieroglifică include 760 de semne, inclusiv 

220 obișnuite în timpul Imperiului de Mijloc. Pentru egipteni, scrierea hieroglifică este un cuvânt 

divin în slujba puterii și religiei. Acest sistem generează nașterea altor două forme mai cursive de 

scriere, care sunt scrierea hieratică și scrierea demotică. Aceste două sisteme de scriere sunt mai 

potrivite pentru materiale fragile precum papirusul pe care egiptenii au început să-l folosească din 

2400 î.Hr. 

În China, scrisul apare între 2697 sau 2698 î.Hr. în timpul domniei lui Huang Di (2698 î.Hr. - 2597 

î.Hr.), considerat fondatorul civilizației chineze. Scrierea chineză a fost inventată de Can Jie (? – 

2750 î.Hr.) pe atunci ministru al împăratului. Acest creator s-ar fi inspirat din observarea naturii și 

mai ales din urmele animalelor. În 1899, au fost descoperite inscripții oraculare gravate pe oase 

sau solzi de ţestoasă la nord de râul Yuan. Astfel, există peste 3000 de fragmente de solzi de 

ţestoasă și omoplați de cerb cuprinzând aproximativ 600 de semne diferite datând din secolul  XIV 

ȋ.Hr.. care sunt apoi actualizate. Astfel, oasele descoperite cu caractere gravate arată nașterea 

scrisului chinezesc în forma ei arhaică. 

În America precolumbiană au existat mai multe civilizații. Cu toate acestea, scrisul se dezvoltă 

doar în America Centrală. Mai întâi cu olmecii între 2000 și 1500 î.Hr., care au produs un calendar 

cuprinzând glife reprezentând o cronologie. În jurul anului 600 î.Hr., zapotecii au creat și un sistem 

cronologic și non-cronologic pentru a comemora cuceririle și victoriile. Între secolele al III -

lea și al X- lea d.Hr., civilizația Maya a dezvoltat un script hieroglific. Acest sistem conține calcule 

foarte elaborate și dacă unele au fost descifrate, misterul rămâne pentru alții. 

În toate aceste civilizaţii, responsabilii scrisului erau scribii care făceau parte din elita intelectuală 

a societăţii. În Mesopotamia și Egipt există două tipuri de scribi: scribul public și angajatul de 

stat. Primii au scris actele vieții cotidiene, iar cei din urmă au fost depozitarii memoriei istorice a 

regilor și popoarelor. În China, sub dinastia Hans (206 î.Hr. până în 220 î.Hr.), doar scribul deținea 

cheia pentru scrierea caracterelor, iar în America precolumbiană persoana responsabilă cu 

efectuarea calculelor era un preot astronom. Astfel, timp de trei milenii, scrisul a apărut pe patru 

continente diferite. Ei au în comun un sistem mixt care este atât logografic, cât și fonetic. Din 

aceste sisteme diferite se va naște alfabetul și prin accesibilitatea lui funcția scribilor va dispărea 

treptat. 
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Apariția alfabetului are loc în lumea Egee în epoca bronzului. Într-adevăr, între anii 2000 și 1200 

î.Hr., Creta a văzut trei sisteme de scriere care se succed. Un prim sistem de tip hieroglific între 

2000 - 1650 î.Hr. un al doilea sistem numit Linear A care include 85 de semne de ideograme 

precum și numere și în final, un al treilea sistem, Linear B datat între 1450 și 1200 î.Hr. derivat 

din Linear A. Linearul B include, de asemenea, 85 până la 90 de semne, precum și o sută de 

ideograme. A fost folosit ȋn Creta şi Grecia unde existau mai multe tăbliţe ȋn palatul lui Knossos 

şi ȋn palatul lui Nestor din Plyos. Dacă liniarul A rămâne până astăzi nesescifrat, Linearul B a fost 

descifrat de britanicii Michael Ventris și John Chadwick în 1953, care au demonstrat nașterea 

unuia dintre primele dialecte grecești cunoscute, micenianul. Astfel, scrierea miceniană este cea 

mai veche formă de scriere din lumea greacă. 

În jurul anului 1000 î.Hr., în Orientul Mijlociu, a apărut primul alfabet fonetic.  Acest alfabet s-a 

bucurat de un succes rapid, a fost răspândit din Mesopotamia până în Marea Mediterană, trecând 

prin Anatolia și Sinai și a devenit în special scrierea evreilor, moabiților și fenicienilor. În plus, 

acest sistem scoate scrisul din cercurile închise ale scribilor, permițând extinderea stăpânirii 

limbajului scris în societăți. În timp ce alfabetul consonantic se dezvoltă, lumea miceniană se 

prăbușește din 1200 î.Hr. apoi în jurul anului 1150 î.Hr. distrugerea Micenelor generează 

dezintegrarea civilizației miceniene. 

Abia în secolul al VIII- lea î.Hr., scrierea greacă a evoluat către un sistem apropiat de cel al lumii 

semitice, păstrând în același timp un sistem silabic. Această evoluție a scrisului joacă un rol decisiv 

în constituirea unui spațiu de dezbatere democratică și, de asemenea, în inventarea de noi obiecte 

intelectuale.  Scrisul ocupă un loc important în dezvoltarea civilizațiilor. Cu toate acestea, abia în 

secolul al IV-î.Hr. a avut loc unificarea alfabetului în lumea greacă. În 403 î.Hr. Atena a adoptat 

așa-numitul alfabet ionian Milet, care cuprinde 24 de semne. Expansiunea și influența civilizației 

grecești în Marea Mediterană a dus la apariția unui număr mare de alfabete inspirate din alfabetul 

grec. În special, în Asia Mică în Occident în coloniile grecești din Sicilia și Italia și, în sfârșit, în 

centrul peninsulei italiene. 

Din secolul al VI- lea î.Hr., etruscii și-au împrumutat alfabetul de la greci, pe care l-au răspândit 

în întreaga lume latină. Una dintre cele mai vechi inscripții latine este lapis Niger datată din secolul 

al V- lea d.Hr. și descoperită în 1899. Până în secolul al IV-  alfabetul etrusc a fost folosit de 

romani, apoi cei din urmă au creat alfabetul latin. Datorită expansiunii romane, alfabetul s-a impus 
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pe o vastă zonă geografică. Din grafia latină, care a suferit multe modificări, s-a născut litera 

capitala romană, apoi s-a impus litera capitala rustică și în cele din urmă a apărut cursiva minusculă 

și o literă mică numită „uncial” sub merovingieni apoi sub impulsul lui Carol cel Mare s-a inventat 

carolina mică. 

Cu toate acestea, este important să ne amintim importanța suporturilor. Într-adevăr, pentru fiecare 

civilizație sprijinul a fost întotdeauna o problemă. Toți au încercat mai multe suporturi inițial 

naturale, cum ar fi lemnul în China și Egipt, sau argila în Mesopotamia şi Egipt, înainte de a încerca 

suporturi transformate. La sfârşitul perioadei antice şi la inceputul Evului Mediu au apărut 

suporturi noi: papirusul şi pergamentul. 

Cele trei medii de scriere 

Papirusul - Papirusul este o plantă care crește într-o cantitate mică de apă stagnantă și 

mlăștinoasă. Se găseşte în Mesopotamia, regiunea Babilonului, în Siria și în Egipt în delta 

Nilului. După secolul al VI- lea d.Hr., a fost introdus de arabi în Sicilia în 

regiunea Siracuza. Egiptenii sunt primii care au folosit papirusul. Existu două feluri de papirus, 

unul care creștea sălbatic în mlaștini şi era destinat uzului casnic. În timp ce al doilea era un papirus 

aflat ȋn plantații, folosit la producerea papirusului. Tehnica de fabricație ne este descrisă de Pliniu 

în cartea sa Histoire naturelle: se tăiau panglici lungi din maduva plantei, care se asamblau pe o 

masă umedă unde se lipeau fâşii pe verticală apoi pe orizontală cu o pastă sau apă. Foaia aceasta 

era presată și bătută cu ciocane și apoi clătită pentru a îndepărta excesul de lipici. În cele din urmă, 

se usuca la soare și se netezea suprafața ei cu un obiect de fildeș sau o coajă. Aceste foi de format 

pătrat erau asamblate pentru a forma un volum. O astfel de carte a fost folosită încă din mileniul 

III în Egipt și la Roma în secolul al III î.Hr.  Potrivit lui Pliniu, există mai multe calități ale 

papirusului, dintre care cea mai reușită și luxoasă este hieraticul care este folosit pentru textele 

sacre din Egipt sau Roma, papirusul lui Augustus fiind rezervat manuscriselor de lux. Astfel, 

utilizarea papirusului era folosită în diverse domenii, în special literar și politic, dintre care cel mai 

faimos text este Constituția lui Aristotel de la Atena (384-322 î.Hr.) în secolul I d.Hr. Pentru a 

scrie, se folosesc partea interioară a documentului și un stilou cu stuf înmuiat în cerneală. Papirusul 

se citește cu două mâini, fiecare ținând câte un document.  

În Antichitate, papirusul a fost folosit în Egipt, Grecia și Roma. Primele documente apar între 2500 

și 2700 î.Hr., Într-adevăr, scrisul hieroglific este un instrument de putere și bibliotecile sunt 

instalate în temple sau în centrele puterii politice.  

În perioada elenistică (323 - 30 î.Hr.), cucerirea lui Alexandru (356 – 323 î.Hr.) în 323 î.Hr. a dus 

la un export major de papirusuri în spațiul grecesc. Acest lucru permite dezvoltarea educației în 

biblioteci și muzee. Dacă citim descrierea bibliotecii din Alexandria de către Strabon în lucrarea 

sa Geografie ne putem da seama de cât de mare şi importantă era, ea prezentând sub perioada lui 

Ptolemeu al II-lea 500.000 de volume pentru a ajunge la 700.000 la sfârşitul dinastiei. 

În lumea romană, introducerea papirusului a avut loc în al III -lea secol înaintea erei noastre. Din 

acest secol, expansiunea romană se ciocnește din ce în ce mai mult cu lumea greacă și cu regatul 

lui Ptolemeu. Cu toate acestea, dezvoltarea acestui suport începe cu adevărat în lumea romană  
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după bătălia de la Actium din 31 înaintea erei noastre. Într-adevăr, Roma a cucerit Egiptul, 

papirusul este de acum înainte exportat masiv la Roma și devine esențial în buna funcționare a 

activităților romane.  Sosirea papirusului a permis și dezvoltarea bibliotecilor. Sub Octave, marele 

templu al lui Apollo, construit între anii 36 și 28 î.Hr., găzduiește două biblioteci, una latină, 

cealaltă greacă. Apoi sub Augustus Porticul lui Octavie reconstruit între 33 și 23 î.Hr. include două 

temple și o bibliotecă.  Astfel, în Roma imperială multe lucrări arată importanța acestui mijloc de 

scriere. Din secolul al V- lea va dispărea treptat pentru a fi înlocuit de codex. 

Pergamentul - Cuvântul pergament provine din latinescul pergamena sau pergamina. Își datorează 

numele orașului Pergamon din Asia Mică. Acest suport este o piele de animal (oaie, capră, miel 

sau vițel) care suferă mai multe tratamente pentru a o face potrivită pentru scris.  Folosirea pieilor 

de animale ca suport pentru scris pare să fi fost cunoscută încă din Antichitatea.  

În lumea greacă, folosirea pergamentului este cunoscută din surse literare precum Platon (428 – 

348 î.Hr.)  și Herodot (480 – 425 î.Hr.). Se pare că până în secolul II î.Hr., folosirea pergamentului 

a încetat. Din acest secol, folosirea pergamentului reapare odată cu legenda lui Pergame. Această 

poveste ne-a venit prin lucrarea lui Pliniu cel Bătrân (23 – 79 d.Hr.) reluând un text al lui Varron 

(116 - 27 î.Hr.) numit Despre biblioteci. Potrivit legendei, pergamentul a fost inventat în secolul 

II î.Hr. la Pergamon de Eumenes al II-lea (221-159 î.Hr.).  

Nașterea codexului a dus la dezvoltarea utilizării pergamentului și a permis o schimbare profundă 

în istoria scrisului. Codex este un cuvânt latin care provine de la cuvântul caudex care se referă la 

materialul „lemnului”, este un ansamblu de foi. Există două tipuri de codice: unul în papirus și 

celălalt în pergament. În prima, foile sunt tăiate dintr-o rolă și așezate una peste alta și pliate în 

jumătate și apoi legate pentru a le ține împreună. Acest suport de papirus are însă multe 
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dezavantaje, principalul fiind fragilitatea lui. Are o durată de viață de 250 de ani. În timp ce cu 

pergament, materialul este mai puternic și mai ușor de îndoit. În plus, se poate scrie pe ambele fețe 

și permite crearea de foi care sunt colectate în caiete cusute împreună de-a lungul pliului și apoi 

legate. În cele din urmă, pergamentul are o viață de un mileniu. 

În secolul I al erei noastre, în lumea romană a apărut codexul, al cărui prim exemplu a fost opera 

poetului Marțial (40 – 104 e.n.).   

Difuzarea codexului începe cu dezvoltarea religiei creștine precum Codex Vaticanus, datând de la 

mijlocul secolului al IV, care conține texte grecești ale Bibliei. Primele biblioteci creștine din 

Biserica Răsăriteană sunt cunoscute din secolul al II -lea d.Hr. în Corint și apoi în secolul III d.Hr. 

în Alexandria și Ierusalim. 

Între secolele V şi XI, comunitățile creștine au avut și ele un rol determinant în difuzarea 

cuvântului scris datorită dezvoltării scriptoriumului. Aceste ateliere sunt locurile de muncă ale 

călugărilor copiști care lucrează împreună pentru diseminarea lucrărilor religioase precum 

lucrarea Comentariu la apocalipsa de Beatus de Liebana în 1075. Într-adevăr, realizarea unei 

lucrări este opera mai multor mâini în special în ceea ce privește ornamentația textului. 

Secolul XIII - începutul secolului XIV au marcat epoca de aur a pergamentului ca suport pentru 

scris și artă. Pergamentul a devenit, de asemenea, obiect de artă. Treptat ȋnsă a intrat în competiție 

cu apariția unui nou mediu: hârtia. 

Hârtia - Cuvântul hârtie provine din cuvântul grecesc πάπυρος și din latinescul papirus, nume 

păstrat până în Evul Mediu pentru a desemna o lucrare scrisă. Cu toate acestea, hârtia este fabricată 

din materiale diferite de papirus. Într-adevăr, hârtia este făcută dintr-un amestec de cânepă și 

in. Inul este o plantă cultivată pentru tulpinile sale din care sunt extrase fibrele. Originea acestei 

plante pare să provină din Asia unde utilizarea ei este atestată în Turcia în jurul anului 8000 

î.Hr. Cât despre cânepă, este o plantă din familia canabinaceelor cultivată pentru fibrele sale a cărei 

origine este tot Asia unde utilizarea este atestată în China cu 5000 înaintea erei noastre. Multă 

vreme, unii cercetători au crezut că în Orientul Îndepărtat există hârtie făcută din 

bumbac. Analizele făcute de botanişti arată că hârtia din bumbac brut nu a existat niciodată. Într-

adevăr, analizele microscopice arată un amestec de in și cânepă. 

În secolul al II-lea d.Hr., a fost inventată hârtia în China. Prin tradiție, invenția hârtiei este atribuită 

lui Cai Lun, un înalt funcționar al atelierelor imperiale din timpul domniei lui Hans de Răsărit (206 

î.Hr. până în 220 d.Hr.). Timp de patru secole, această dinastie a realizat progrese tehnice și 

artistice majore prin finanțări semnificative, făcând din această perioadă un moment esențial în 

istoria Chinei.  Sub dinastia Jin (265 – 420 d.Hr.) utilizarea hârtiei răspândite și fabricarea acesteia 

s-a dezvoltat în Coreea și apoi în Japonia din 548. Succesul în Japonia este dovedit de apariția 

literaturii, în anul 750 lucrarea intitulată Cele zece mii de foi apoi în anul 905 Poemul de altădată 

și de azi care aduce un omagiu acestui suport. Fabricarea hârtiei în Japonia evoluează cu o nouă 

metodă nagashi-zuki.  O broșură scrisă în 1798 de producătorul de hârtie Kunnibigashi Jibei și 

ilustrată de Yasuichuan Tokei evocă fabricarea hârtiei în Japonia. Folosirea hârtiei în Japonia se 

extinde dincolo de scriere și devine un obiect de cult, este introdus în statui, cum ar fi statuia 
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budistă a lui Shakyamnui. Hârtia intră în casele tradiționale cu fusuma și byobu. În cele din urmă, 

devine un obiect de artă cu origami. 

Din China, hârtia se răspândește încet-încet în Asia Centrală pe o rută binecunoscută pe care Marco 

Polo în secolul XII o indică în lucrarea sa Le Livre des Merveilles.  Din primul secol dinaintea erei 

noastre până la dislocarea Imperiului Mongol în secolul al XIV- lea, şi până la controlul european 

al rutelor maritime, Drumul Mătăsii desemnează o rută comercială terestră care trece din Orientul 

Îndepărtat către Occident.  Cu toate acestea, conform tradiției, Asia Centrală nu a descoperit hârtia 

până la victoria de la Samarkand în 751. Cu această ocazie producători de hârtie chinezi sunt luați 

prizonieri și capturarea lor conduce la apariția hârtiei în Asia Centrală.  

Ȋn anul 712, orașul Samarkand avea deja fabrici de hârtie și era o răscruce comercială între Orientul 

Îndepărtat și Asia Centrală. La sfârşitul secolului VIII, industria hârtiei s-a dezvoltat dincolo de 

Samarkand. Cu toate acestea, acest oraș continuă să fie o referință în lumea arabă. Unii savanți 

evocă acest oraș precum Maulana Sultan-Ali în tratatul său de caligrafie: „Ah, ce bună este hârtia 

Samarkandului, Nu o respinge dacă ești înțelept, Scrierea pe el se face ușor și clar, Cu condiția să 

fie foarte curat și foarte alb” sau ca Ibn al-Bawwab: „Am intrat în bibliotecă și am căutat printre 

hârtiile vechi pe cea care semăna cel mai mult. Erau multe feluri de hârtie veche din Samarkand și 

China, foarte frumoase și foarte admirabile”. Industrializarea hârtiei a început mai întâi la Bagdad 

în 793, în Siria și Cairo în 900 și apoi la Fez în Maroc 1100. Foaia de hârtie din lumea arabă are 

caracteristici de fabricație comparabile cu cele ale Chinei. 

Din Orientul Mijlociu până în Africa de Nord, fabricarea hârtiei arabe constă în primul rând în 

colectarea de cârpe sau şnururi de cânepă sau in, așa cum se menționează în cartea Umdat-al-

Kuttab. Cârpele și frânghiile sunt apoi amestecate și umezite până se înmoaie și apoi scufundate 

în văruire timp de o zi. Aluatul se frământa manual și se usuca la soare de câteva ori timp de trei 

până la șapte zile. Când apăre albul, era pliat și tăiat în bucăți, apoi era din nou scufundat în apă 

reînnoită în mod regulat timp de șapte zile. Se punea apoi ȋntr-un recipient curat cu apa unde se 

dizolva până devenea o pastă vâscoasă şi flexibilă. Aluatul se lucra manual şi se punea ȋntr-o 

formă, unde se ȋntindea uniform. La final, foaia se punea pe un perete pentru a fi uscată la soare 

până la căderea ei de pe perete. Producătorii de hârtie arabi au produs până la nouă formate, cum 

ar fi hârtie Baghdadi sau hârtie pentru păsări. O scrisoare a lui Musa Ibn Yakub al-Misri către 

Yusuf Ibn Da'ud ibn sha'ya trimisă în 1036 menţionează o caravană de 28 de cămile care transporta 

6,5 tone de hârtie, sau 90.000 de foi care îl costă 157,5 dinari. Din secolul al XII- lea, fabricarea 

hârtiei a traversat Marea Mediterană a ajuns în Spania, marcând astfel intrarea în Occident. 

În concluzie, nașterea scrisului, care apare pe patru continente pe o perioadă de trei milenii, 

autorizează diversificarea mijloacelor scrise.  În Evul Mediu târziu și în epoca modernă, scrierea 

s-a răspândit în contabilitate, instanțe și notari. Cuvântul scris s-a impus în viața politică (broșuri, 

tratate, recreere, instrucțiuni, corespondență). Familiarizarea comercianților și a cercurilor de 

conducere urbane cu scrisul a avut consecințe asupra organizării puterii. A existat și o utilizare 

privată a scrisului (corespondență, cărți de motive, ziare). „invenția tipăririi, autorizând 

distribuirea masivă a textelor, a îndemnat autoritățile religioase și laice să ia primele măsuri 

concrete de cenzură . Istoria arată în ce măsură accesul la scris ar fi putut servi la impunerea 

disciplinei sociale. Treptat, citirea și scrierea au făcut parte din pregătirea elementară. Societatea 

https://hls--dhs--dss-ch.translate.goog/fr/articles/014026/2016-03-31/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
https://hls--dhs--dss-ch.translate.goog/fr/articles/024656/2015-01-25/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem


 

78 
 

ORIENT  ROMANESC 

secolelor XVIII și XIX a văzut alfabetizarea ca pe o sarcină publică. A triumfat în secolul al XIX- 

lea. și în prima jumătate a secolului XX și a pierdut o parte din importanță odată cu sosirea în jurul 

anului 1960 a mijloacelor audio-vizuale (nouă cultură orală). Intrarea în era computerului a 

schimbat din nou formele de comunicare și, în consecință, utilizările cuvântului scris. 

Deci scrisul şi cartea s-au născut foarte devreme ȋn istoria umanităţii. Deşi destinat mai ȋntâi unei 

elite, odată cu invenţia tiparului a apărut o democratizare a cărţii.  

Asocierea cuvintelor civilizaţie şi imagine desemnează o societate fondată ȋn jurul unei culturi a 

imaginii unde aceasta este estetica dominantă. Cu toate acestea cartea şi imaginea au coexistat 

ȋntotdeauna ca medii de exprimare artistică. Totuşi ȋntr-o lume ȋn care imaginea este dominantă nu 

ne pierdem gustul de a citi? A citi o carte sau a citi o imagine este foarte diferit. Ştim din istorie că 

foarte devreme scrisul şi vizualul au coabitat. Dacă imaginea este un mijloc de exprimare anterior 

scrisului, cele două forme şi-au câştigat titlul de nobleţe.  

Astfel, pictura şi literatura nu s-au ameninţat niciodată una pe cealaltă. Este acceptat că cele două 

medii au domeniul lor specific şi separat, au fiecare propriul mod de recepţie. Iubim un scriitor 

pentru originalitatea lui, frumuseţea limbajului care nu se regăseste ȋn imagini. Noţiunea de frumos 

este destul de diferită ȋn domeniul vizual. Ceea ce domneşte este armonia, construcţia imaginii, 

aranjarea culorilor şi a luminilor. Dragostea pentru carte sau pentru imagine este o iubire estetică 

care se bazeaza pe un gust subiectiv, nu se pune problema ierarhizarii celor două forme de 

exprimare. Ȋnsă recepţia masivă a imaginilor vă poate face să vă pierdeţi gustul pentru carte, pentru 

lectură. Observăm că nu toate se rezumă la gustul estetic, societatea şi obiceiurile vin şi ele ȋn 

consideraţie. Omul este condiţionat de cultura ȋn care trăieşte, poartă prejudecăţile timpului său. 

Voltaire spunea că gustul colectiv este supus modei. Prin urmare este posibil ca o civilizaţie, care 

prin modă, să fie interesată doar de imagine, să abandoneze cartea, scrisul ȋn general.  

Ar fi necesar să credem că lectura şi scrisul este ceva firesc şi ȋnnăscut omului. De aceea s-a spus 

mereu că lectura şi scrisul stimulează mai mult imaginaţia decat fotografia sau cinematografia. 

Efortul de a citi sau a scrie este mult mai substanţial decât a privi sau interpreta o imagine. Aşadar 

fără o adevărată educaţie a scrisului şi a lecturii, a cărţii, ȋntr-o lume impusă de modă, cartea poate 

fi dusă spre calea de dispariţie sau rezervată unei elite care şi-a păstrat voluntar obiceiul de a citi. 

Ne dorim o convieţuire şi o influenţă reciprocă.  

Ceea ce trebuie dezvoltat este o civilizaţie care să permită dezvoltarea mai multor medii, prin 

privilegierea influenţelor reciproce. Să respecte cartea, scrisul, istoria lor. Disparitia unuia dintre 

medii poate aduce mari prejudicii omenirii. Să nu uităm, este dovedit ştiinţific, cu cât un limbaj 

este mai dezvoltat cu atât gândirea este mai profundă. Cu cât vocabularul este mai redus, limbajul 

mai sărac, cu atât gândirea este mai puţin evoluată.  

A continua două moduri diferite de exprimare permiţând schimburi fructuase, ȋnseamna a permite 

umanităţii să continue să se ȋmbogăţească intelectual.  Imaginea şi scrierea sunt două moduri 

diferite de exprimare, fiecare cu propriile particularităţi şi frumuseţi. O civilizaţie ȋn care forma 

imaginii devine dominantă ar putea duce la neȋnţelegeri faţă de carte şi la un mod unic de gândire.  

Trebuie depus un efort pentru a permite acestor două forme de artă să coexiste fără pericol, pentru 

ca bogăţia spiritului uman să continue să se dezvolte. Diversitatea este cea care face bogăţia. 

https://hls--dhs--dss-ch.translate.goog/fr/articles/010394/2015-01-21/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=ajax,sc,elem
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Obiceiurile unei societăţi pot afecta individul. Civilizația, evoluția umană și societățile umane 

depind de tehnologiile pe care le creăm. Folosim tehnologia pentru a ne modela mediul. Cu ea, ne 

vedem într-o relație de creativitate cu lumea. Cu toate acestea, alegerile noastre tehnologice sunt 

rareori măsurate sau gândite. 

Observăm, ȋnsă, odată cu un fluviu de imagini, se conturează o nouă scriere. Prin folosirea 

imaginilor, începuturile unei civilizații globalizate pierd din precizia evenimentelor și se complac 

în tirania impulsivității emoționale?  

Într-un moment în care devine din ce în ce mai simplu să se producă, să editeze și să transmită 

imagini, atât de multe instrumente digitale trivializează această acțiune, este remarcabil să 

observăm că comunicarea dintre ființele umane se schimbă iremediabil. 

Apariția internetului a modificat și apoi bulversat relația dintre oameni față de scris. Tastaturile și 

acum ecranele tactile au fost un factor important în această îndepărtare de actul scrisului de 

mână. Relația cu timpul a influențat foarte mult și obiceiurile, trecând de la scrisoarea scrisă de 

mână trimisă prin poștă și care era așteptată cu răbdare la inflația disproporționată a e-mail-urilor 

și apoi a sistemelor de mesagerie instant cu care comunicațiile au devenit schimburi în timp 

real. Viteza oferită de aceste tehnologii digitale corespundea pe deplin unora dintre excesele 

noastre funcționale, nerăbdarea, interferența, conivența sau chiar un anumit mod de a domina, 

controla, dirija o situație.  

Această accelerare a schimburilor a continuat în același timp cu o inflație a numărului de informații 

de toate stilurile transmise. Tehnicile de transcriere a vorbirii au fost de asemenea abandonate 

rapid. Evoluția mesageriei a eliminat textul în favoarea conținutului vizual, fotografiilor și 

videoclipurilor. Așa-numita generație Millennials (născută din 2000) cufundată pe deplin în acest 

mod de comunicare digitală încă din prima copilărie a provocat o ruptură cu cei de dinainte, făcând 

să persiste încă scrisul, textul și hârtia, dar fără niciun mijloc de a influența un imperativ: să posede 

cea mai puternică forță de comunicare.  

În acest joc, politica, publicitatea, marketingul și toate ego-urile, oricare ar fi domeniile lor de 

acțiune, nu au putut rezista mult timp acestei revoluții. Prin urmare, imaginea a devenit punctul 

culminant al acestei curse nemiloase nu numai pentru vizibilitate, ci și pentru capacitatea de a 

impacta cât mai puternic țintele.  

Puterea prin imagini este noua tehnică de comunicare care pare că ne așteaptă. Este o formă de 

buclă surprinzătoare la care procedează rasa umană, El, omul, care trecuse cu mai bine de mii de 

ani în urmă de la rebus la alfabet, aici este gata să-și înlocuiască alfabetele cu imagini care se 

exprimă dacă se poate de la sine. Graalul pur fiind acela de a produce o singură imagine fără text 

sau legenda capabilă de la sine să genereze comunicarea vizată.  Ceea ce ne-a învățat istoria 

scrisului este că timp de 4000 de ani, ea a modelat continuu societățile umane. Această trecere la 

„all-image” este în sfârșit rezultatul logic al unei armonizări globale permise de inventarea rețelei 

de internet. Din nou, chiar la începutul creării alfabetelor, ceea ce determină inexorabil această 

imagine totală este voința nesățioasă a marilor afaceri de a face comerț și nevoia imperativă a 

fiecărei țări de a le lăsa să prospere, astfel încât să genereze creștere necesară menținerii. 

organizaţiile sociale actuale. 
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Pentru a face față acestor provocări, ni se spune că imaginile elimină barierele și neînțelegerile 

dintre limbi și culturi. Mai mult, imaginea este stimulul cognitiv care este atât cel mai semnificativ 

la ființe umane, cât și cel mai eficient în perspectiva tehnologiilor digitale. 

Totul sugerează, așadar, că scrisul va fi ștears cu riscul de a lăsa conținutul video, de a răspândi în 

timp record pe întreaga planetă, de a ghida opinia publică și de a influența moda noastră 

societală. Demonstrațiile actuale făcute în jurul videoclipurilor inevitabil sclipitoare trebuie să ne 

pună la îndoială.  Pe baza istoriei noastre, este incontestabil că această Putere de Imagine este 

semnul unei evoluții a societăților umane. Vom fi o societate globalizată în mâinile multor ucenici 

vrăjitori, fie că sunt politicieni sau oameni de afaceri, care interacționează după un limbaj comun 

elaborat de imagine? Depinde de noi să păstrăm cuvântul scris, lung și explicativ, să ne protejăm 

copiii și să-i călăuzim către o știință a imaginii obiective dincolo de capcana emoțională  

Acum din păcate nu mai vorbim de cărţi şi civilizaţie, ci de tehnologie şi civilizaţie. Dar cum 

putem defini tehnologia? Suntem modelați de ea? Cum se încadrează ea în istoria noastră? Este 

produsul culturii noastre? Este inevitabil și imprevizibil? Noile tehnologii creează uniformitate 

culturală sau, dimpotrivă, diversitate reală? Îmbunătățesc sau înrăutățesc condițiile de trai? Chiar 

creează noi oportunități economice? Ne conduc pe calea dezvoltării durabile sau a unei crize 

ecologice? Tehnologiile avansate ne protejează de riscuri sau generează cele mai multe dintre ele? 

Tehnologia omniprezentă ne extinde capacitatea de a percepe și interacționa cu lumea sau ne 

blochează într-o lume artificială?  

Deci, se ridică o serie de întrebări esențiale, trebuie să avem curajul să le dezbatem, la rece, cu 

sinceritate, pentru a alege ce societate dorim mâine. Avem nevoie de căi concrete de reflecție și 

acțiune pentru a decide locul tehnologiilor în viața noastră și pentru a evita căderea în capcana unei 

singure viziuni a viitorului nostru. 

Maria Teodorescu, România  
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Diferența dintre cultura orientală și cea occidentală 

 

Cultura unei comunități sau a unei națiuni depinde de mediul, valorile și credințele pe baza cărora 

este crescută. Prin urmare, diferite părți ale lumii prezintă culturi diferite care diferă mult una de 

cealaltă. Astăzi, culturile lumii pot fi împărțite în două părți majore, cum ar fi cultura orientală și 

cea occidentală. Cu toate acestea, de-a lungul anilor, cei doi au ajuns să se influențeze în mod 

constant unul pe celălalt datorită globalizării și se modelează și se modelează reciproc. 

Ce este cultura orientală? 

Cultura orientală este ansamblul de credințe, obiceiuri și tradiții care deosebesc locuitorii părții de 

est a lumii, formată din Orientul Îndepărtat, Asia de Vest, Asia Centrală, Asia de Nord și Asia de 

Sud. Bazată în principal pe budism, hinduism, confucianism, islam, taoism și zen, cultura orientală 

explorează aspectul spiritual al explorării lumii interioare a unei ființe umane, crezând că universul 

și existența lui sunt o călătorie ciclică fără sfârșit, fără limite. Cultura orientală își încurajează 

oamenii să preia controlul asupra emoțiilor și stării sufletești prin meditație și să practice principiul 

virtuții în toate aspectele vieții. Este, de asemenea, o cultură bazată pe comunitate și colectivism, 

Ce este cultura occidentală? 

Cultura occidentală este un termen care se referă la moștenirea valorilor etice, tradițiilor, 

obiceiurilor, sistemelor de credințe, tehnologiilor și artefactelor care definesc modurile de viață și 

credințele oamenilor din partea occidentală a lumii. Rădăcinile culturii occidentale își au originile 
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în Europa și poartă o moștenire a grupurilor 

germanice, celtice, elene, slave, evreiești, 

latine și alte grupuri etnice și lingvistice. Bazat 

în principal pe creștinism, cineva se vede pe 

sine ca un element al divinului și al vieții în 

slujba lui Dumnezeu. Din Grecia antică și 

Roma antică, cultura occidentală a continuat să 

se dezvolte odată cu creștinismul în Evul 

Mediu, hrănită din experiențele iluminismului 

și descoperirile științei și răspândită în întreaga 

lume între secolul al XVI-lea. 

• Cultura orientală are o viziune circulară asupra universului care se bazează pe percepția 

reapariției eterne în timp ce cultura occidentală are o viziune liniară asupra universului care se 

bazează pe filozofia creștină că totul are un început și un sfârșit. 

• Cultura orientală folosește abordarea spirituală și misionară de a căuta răspunsuri în interiorul 

tău prin meditație, în timp ce cultura occidentală adoptă o abordare pragmatică și emoțională a 

căutării în exteriorul tău prin cercetare și analiză. 

• Cultura orientală consideră că cheia succesului este prin mijloace spirituale. Cultura occidentală 

crede că cheia succesului este prin mijloace materiale. 

• Cultura orientală crede că viitorul ei este determinat de acțiunile sale de astăzi. Cultura 

occidentală crede că viitorul ei este necunoscut și determinat de Dumnezeu. 

• Cultura orientală crede că o ființă umană este parte integrantă a societății, precum și a universului 

și practică colectivismul. În cultura occidentală, individualismul este mai puternic, crezând că o 

ființă umană are individualism și este o parte independentă a societății și a universului. 

  La început a fost Orientul - De la Babilon la Memphis și Teba, de la Ierusalim la Mecca, zeii s-

au manifestat, Sophia a fost împinsă de diferitele crezuri și alte profesiuni de credință, rațiunea a 

lăsat locul credinței.  Din Andaluzia la Constantinopol, de la Teheran la Damasc, din Sicilia până 

în Grecia, lumile greacă și latină, aramaică și arabă, egipteană și persană se succed și se luptă de-

a lungul secolelor.  În Andaluzia, din secolul al 

VIII-lea până în secolul al XV-lea, o civilizație 

unică, non-violentă s-a răspândit în întreaga regiune 

și chiar dincolo. Devine centrul artelor și 

industriilor, farul științei și al literelor.  

Universitățile sale din Cordoba, Sevilla și Granada 

sunt agore ale studenților, savanților și oamenilor 

de litere din Est și Vest. Acești oameni de știință, 

savanți, teologi, filozofi, istorici, medici, geografi, 

au concurat la acea vreme cu omologii lor din Siria, 

Persia, Egipt și Mesopotamia. Este triumful 
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rațiunii. Trei mijloace au contribuit la această 

dezvoltare: Primul este prezența oamenilor de 

litere din Mashreq care au impregnat cultura 

andaluză cu orientalism. A doua este plecarea 

andaluzilor în Orient care își vor aprofunda 

cunoștințele și se vor întoarce pentru a transmite 

cunoștințele dobândite. Călătoria spre Est devine 

atunci un criteriu de judecată a cunoașterii. Apoi a 

venit o generație de oameni de știință care au scris, 

tradus și publicat cărți. Al treilea mijloc a fost 

compilarea și traducerea lucrărilor din Orient și 

Occident, în special cărțile grecești.  

Medicina și filozofia se completează între savanții andaluzi, deoarece s-au completat între greci. 

În acest context cultural, Ibn Ruchd, cunoscut sub numele de Averroes, s-a născut la Cordoba în 

1126. A fost, fără îndoială, cel mai mare filosof al timpului său. Numit judecător (Cadi) al Sevilla, 

el comentează și rezumă o parte din filosofia lui Aristotel, De  Anima. În 1182, numit judecător de 

Cordoba, și-a finalizat studiul filozofiei lui Aristotel. 

 Încă din Evul Mediu, Marele Comentariu al lui Averroes asupra De Anima a lui Aristotel a fost 

cunoscut doar de filozofi în versiunea sa latină. Pentru Averroes, filosofia nu contrazice legea 

divină care cere studiul rațional al lucrurilor. Cartea sa Incohérence de l'incohérence este un 

răspuns la El-Ghazali, un gânditor și filosof mistic care a pus credința și practica în centrul oricărei 

gândiri. 

Când prințul moare, Averroes este predat dușmanilor săi. Acuzat de ateism, a fost judecat și exilat, 

iertat de următorul prinț, a murit în decembrie 1198.  În zilele noastre, întoarcerea la izvoarele 

literale ale secolului al VII-lea a distrus această epocă de aur a gândirii și libertății.  Frederic al II-

lea, împăratul Germaniei încurajează traducerea operei lui Averroes.  

La moartea sa, filozofia și lucrările lui Averroes, precum și explicațiile latine ale lui Aristotel au 

fost publicate și distribuite în toată Europa. Aceste publicații au deschis ușa Europei către filosofia 

greacă. 

Filosofia raționalistă dezvoltată în secolul al XII-lea de Averroes a contribuit la separarea dintre 

credință și cunoaștere, religie și filozofie. Pentru el, ca și pentru Aristotel, lumea este 

eternă; eternitatea lumii este o necesitate din cauza eternității spațiului și timpului. Natura devine 

inteligibilă și cunoașterea este aceea a cauzelor. Deci rațiunea trebuie să caute cauze. A nega 

cauzalitatea înseamnă a nega rațiunea și a ignora știința. „Nu putem înțelege și interpreta lumea 

numai prin religie, trebuie să apelăm și la rațiune, avem nevoie de amândouă.„ 

Religia formulează răspunsuri definitive; motivul nu este niciodată un răspuns, ci întotdeauna o 

întrebare. 

„Singura funcție a rațiunii este de a descoperi cauzalitatea, iar cel care neagă cauzalitatea, neagă 

rațiunea și ignoră știința și cunoașterea. Aceasta este ceea ce a scris Averroes în celebra sa lucrare 

Incoherence of Incoherence. Averroes a fost unul care, ca om credincios, a susținut că ceea ce 
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spunea religia este adevărat, dar ca filozof credea 

că este fals. E pur si muove!  - celebra frază a lui 

Galileo vestește zorii Iluminismului și 

reabilitarea rațiunii. Și era Occidentul. 

Occidentul este un termen care este împrumutat 

din latină (occidens) și se traduce prin „apus de 

soare”. Din punct de vedere etimologic și 

semantic, se referă la trăsături de 

natură geografică. Apusul, văzut din perspectiva 

unui punct fix, înseamnă vest. Oricine, în orice 

punct al lumii, poate vedea că soarele răsare 

mereu de la est și apune în vest. Rezultă că Vestul 

este situat undeva, unde apune soarele.  

Exemplele de nume care includ termeni precum 

occident și occidental (vest)sunt numeroase, atât în emisfera vestică, cât și în cea 

estică: Sahara Occidentală, Carpații Occidentali, Occidental Grand Erg (zona acoperită cu dune de 

nisip din vestul deșertului Sahara), Sierra Madre Occidental (munţii din partea de vest a 

Mexicului).  

Dar, am descoperit că Occidentul este întotdeauna altceva pentru fiecare punct de pe 

glob. Occidentul este mai mult decât o expresie geografică. În engleză sunt folosite mai multe 

forme ale termenului „West” și „Occident”. Acesta din urmă este utilizat în principal în lumea 

academică. De fapt, comunitatea academică a atribuit mai multe caracteristici termenului. Plecând 

de la rădăcinile culturale greco-romane, se observă că Occidentul înseamnă o cultură aparte, bazat 

pe apariția creștinismului. Renașterea, reforma protestantă și iluminismul sunt doar câteva fluxuri 

culturale care au gravitat în jurul creștinismului și culturii occidentale individualizate, ducând la 

progrese care au marcat spațiul european drept cel mai important domeniu din lume în economie, 

tehnologie și putere militară. Diferențele dintre Occident și restul lumii au devenit evidente în 

timpul marilor descoperiri geografice și au mers și mai departe. Superioritatea culturii occidentale, 

subliniată printr-un progres științific și tehnologic evident de mai bine de patru secole, a adăugat 

regiunii și alte trăsături precum dezvoltarea, bogăția și modernitatea.  

Occidentul a devenit un concept sinonim cu materialismul dezvoltării, bogăției și modernității, 

fiind astfel mai puțin definit geografic, religios și cultural. Termeni precum „Occident”, 

„Occidentalism”, „Occidental” sunt folosiți astăzi pentru a descrie o realitate diferită de cea din 

trecut, care presupune în mod necesar o cultură modernă a consumului, bazată pe dezvoltare 

economică și bogăție.  

Mai mult, Occidentul este astăzi un spațiu dezvoltat economic, cu o calitate superioară a vieții și 

fără constrângeri spațiale asupra emisferei vestice.  Fiind o regiune perceptivă, Occidentul nu 

are granițe geografice clar definite. Occidentalismul poate înflori oriunde. Japonia, cândva un cuib 

anti-occidental, face acum parte din statele occidentale.  Volatilitatea spațiului occidental este 

evidențiată prin trecerede la sensul geografic și cultural la cel economic, pe de o parte, și de 
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evoluția economiei mondiale care poate include sau 

îndepărta anumite state din Occident, pe de altă 

parte. Uniunea Europeană în ansamblu, America anglo-

saxonă, câteva state din America de Sud, Australia și 

Noua Zeelandă, Japonia, Coreea de Sud, Singapore și 

alte câteva țări asiatice alcătuiesc astăzi Occidentul. 

Orientalismul este un termen academic cel mai folosit 

de  Edward Said și este folosit în artă, istorie, literatură, 

geografie și studii culturale pentru a descrie 

reprezentarea critică a Orientului dintr-o percepție și 

părtinire occidentală. Cuprinde Africa de Nord și 

aproape întreg continentul asiatic fără Rusia. Din 

perspectiva civilizațiilor propuse de Huntington, 

Occidentul și alte civilizații, inclusiv Orientul, sunt 

regiuni geografice antagonice. Ca idee de civilizație nu 

este singura caracteristică cea mai importantă a unui 

spațiu geografic, se va observa că regiunile nu sunt 

excluse, ci sunt mai degrabă complementare. Pentru a 

înțelege complementaritatea celor două macroregiuni 

discutate aici, trebuie să vedem cum s-a născut și cum 

s-a dezvoltat Orientul (Estul). 

Prima caracteristică a Orientului este, prin raportare la 

Occident, cea geografică. Originea termenului este tot 

latină (oriens) și se referă la creștere, ridicare, 

naștere. Aceste cuvinte au fost folosite pentru a indica 

răsăritul: de unde răsare soarele pe bolta cerească. Ca 

atare, geografic, Orient înseamnă „unde răsare soarele”, 

adică Estul. În acest caz, sunt abundente denumirile 

locurilor cu termenul oriental: Carpații Orientali, Marele 

Erg Oriental (dunele de nisip din Sahara, la est de Marele 

Erg Occidental), Sierra Madre Oriental (munţii din partea 

de est a Mexicului) sau Oriente (o provincie din sud-estul 

Cubei). Inclusiv faimosul tren Orient Express, creat cu 

mai bine de un secol în urmă, și care circulă rar, dar face 

oamenii să se gândească la Orient. Punctul final al acestui 

tren care pleacă de la Paris (Vest) este Istanbul, un oraș 

din sud-estul Europei, care se află pe linia dintre Europa 

și Asia. Ruta Orient Express leagă Occidentul de Est și 

induce ideea de a lega regiuni, deci complementaritate. 

Eduard Said este cel mai cunoscut orientalist și unul care 

s-a dedicat cercetării și definirii orientalismului și 
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bineînțeles Orientului. În opinia sa, Orientul nu este doar o referință geografică, ci mai mult decât 

atât. El afirmă clar că „Estul a fost întotdeauna o invenție europeană” și că, în realitate, europenii 

percep acest teritoriu ca „unul de romantism, ființe exotice, peisaje și amintiri obsesive și 

experiențe remarcabile”. Pentru Europa, Orientul are o încărcătură cultural-geografică cu peisaje 

distinctive și comportamente sociale diferite de ale sale, ceea ce nu este cazul, de exemplu, în 

percepția nord-americană. Este foarte posibil, spune Said, ca americanii să asocieze Orientul cu 

Asia de Est, cu China și Japonia în principal. 

Această macroregiune geografică, din câte putem vedea, va fi definită de lumea occidentală. Până 

la urmă, Orientul a fost zona celor mai bogate și mai vechi colonii ale Europei, sursa concurenților 

săi culturali și una dintre cele mai profunde și mai recurente imagini ale „celuilalt”. În consecință, 

a doua cea mai importantă caracteristică a Orientului, cea culturală, a ajutat Europa să se definească 

ca Occident. Imaginea creată în spațiul oriental nu este pur imaginativă sau perceptivă, este o parte 

integrantă a civilizației materiale și culturale europene. În cele din urmă, este eurocentric. 

Spre deosebire de  Occident, care a migrat la sensul dezvoltării, modernității și bogăției, Orientul 

a fost în mare măsură capturat de acceptarea culturală. Totuși, trebuie să subliniem observația 

corectă a lui Edward Said, și anume că Orientul, ca și Occidentul, nu sunt spații geografice 

naturale, ci pur și simplu macroregiuni geografice perceptive. Din nou, Japonia este cel mai bun 

exemplu atunci când exemplificăm rolul occidentalismului sau orientalismului în modul în care un 

stat operează și se organizează. Din punct de vedere economic, Japonia este un stat occidental, dar 

din punct de vedere cultural, rămâne o țară orientală. Dacă presupunem conceptul de dezvoltare 

economică, modernitate și bogăție în Occident și pe cel de cultură, tradiții și valori sociale locale 

în Orient, atunci Occidentul și Orientul nu sunt antagonice, iar Japonia este simbioza perfectă a 

celor două macro-regiuni. 

Occident şi Orient, Vest și Est, două lumi care și-au construit identitățile pe opoziție, o poveste a 

conflictelor, dar și a dialogurilor în care unul nu s-ar fi putut dezvolta fără celălalt, se completează 

reciproc, în special la nivel spiritual și cultural. 

Dr. Ali Cheaito, Franţa 

(pictura - Alexandru Darida)  
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PREȘEDINTELE ACADEMIEI ROMÂNE, IOAN AUREL POP 

DESPRE CRĂCIUNUL COPILĂRIEI:  

”ERA ALINAREA NOASTRĂ” 

Articol preluat din: Doar România – Decembrie, 2020 

    Spre deosebire de primii ani de după căderea regimului lui Ceaușescu, atunci când lumea noastră 

era așa de entuziastă la gândul că se poate întoarce pe deplin și pe față la Dumnezeu, fără opreliști 

și amenințări, azi sărbătoarea Crăciunului, pentru mulți români, din păcate, s-a laicizat. Nu-i vorbă, 

nici molima aceasta, care pare că ne copleșește, nu este un sfetnic bun pentru îndeplinirea celor 

sfinte, la marile sau micile praznice bisericești. Faptul se petrece, poate, din cauza fricii și lașității 

semenilor, din cauza măsurilor restrictive, unele deplin justificate, altele mai puțin. Ca istoric, știu 

că boala nu ne va îngenunchea pe toți (nicio boală nu ne-a copleșit vreodată pe toți), dar ca om 

simt că atmosfera este tot mai apăsătoare. 

    Și, totuși, nu ne este dat să ne plecăm în fața acestui mare necaz. Cât trăim, suntem meniți să 

fim ființe luptătoare, iar în postura de dascăli și de educatori avem – ca „datorie a vieții noastre” 

(Vasile Pârvan) – obligația să inoculăm în suflete valori, virtuți și încredere, aureolate de speranță. 

Iar Sărbătoarea Crăciunului este una bucuriei și a generozității. 

    Îmi aduc aminte ce însemna Crăciunul în vremea copilăriei mele, din anii regimului comunist. 

Nu am cunoscut atunci, între prieteni și cunoscuți, vreo familie care să nu fi ținut Crăciunul după 

rânduială, în zilele menite. Bunica mă pregătea cătinel, zi de zi pentru apropierea sărbătorilor, care 

începeau cu Sfântul Nicolae. Moș Nicolae venea și el cu daruri, dar numai pentru copiii buni și  
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numai dacă ne curățam bine pantofii/ ghetele de cu seară și ne spuneam rugăciunea. Înainte de 

primul Sfânt Nicolae de care îmi amintesc, bunica m-a învățat să recit „Îngerelul”, mica poezie-

rugăciune pentru copii: „Înger, Îngerelul meu/ Roagă-te lui Dumnezeu/ Pentru suflețelul meu/ Și 

în ziuă și în noapte/ Până-n ceasul cel de moarte ...”. Nu înțelegeam fiecare cuvânt, dar, cu mintea 

deschisă și memoria de copil, rețineam repede și repetam mereu. Apoi am învățat „Tatăl nostru” 

și alte mici rugăciuni, mai pe înțelesul copilului care eram. Cu „Crezul” a fost mai greu, fiindcă 

este lung și mai anevoios de învățat pe de rost. Doar după ce am început să fiu atent la slujbele de 

duminică, am reținut pe rând pasaj după pasaj și din „Crez”.  

    Cu vreo trei săptămâni înainte de Crăciun, colindam cu toți ai casei, seara, ca la un fel de 

repetiții. Bunica și mama știau destule colinde (în Ardeal, pluralul era „colinzi”) ca să mă atragă, 

ca să-mi poată arăta harul lor, înțelepciunea din ele. Mama m-a învățat mai apoi, după ce crescusem 

și colinde de Paști, un fel de pricesne frumoase și duioase. Una începea cu versul „În joi seara după 

cină ...”. Când bunica și mama își epuizau repertoriul, tata căuta, pe unde scurte, Radio Europa 

Liberă și urma un adevărat regal. Acolo, la Europa Liberă, am auzit pentru prima oară colinde 

religioase interpretate de „Corul Madrigal”, care avea voie să cânte și să imprime în țară doar 

colinde zise laice.  

    M-au încântat de atunci și mi-au rămas dragi până azi „O, ce veste minunată!” – foarte populară 

în Transilvania, cu varianța „Ce vedere minunată!” – și „Moș Crăciun cu plete dalbe”. Și la școală, 

în clasele primare, eram pregătiți cumva de marea sărbătoare, dar de una laicizată aproape complet. 

Moș Crăciun devenea „Moș Gerilă”, iar în loc de ziua Nașterii Domnului era ridicată în slăvi ziua 

Anului Nou și Revelionul. Învățam și poezii „tematice”, de genul: „Prin nămeți, în ceas de seară/ 

A plecat către oraș/ Moș bătrân c-un iepuraș/ Înhămat la sănioară ...”. Îmi amintesc că doamna 

învățătoare (pe atunci „tovarășa”), tot repetând ca să învățăm versurile, zicea câteodată, în loc de  

„moș bătrân”, „Moș Crăciun” și revenea, se corecta, se înroșea la față, de teamă să nu afle 

„stăpânirea” și să sufere consecințe.  
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    În după-amiaza de 24 decembrie, adică în Ajun, plecam cu bunica pe străzi, intram și în biserică 

ne uitam la slab luminatele vitrine, ca să treacă vremea până când mama și cu tata montau și 

împodobeau bradul. Nu-mi amintesc de vreun Crăciun de dinainte de 1989 fără brad împodobit cu 

globuri, cu nuci învelite în staniol, cu „artificii”, cu lumânări prinse frumos în suporturi special 

făcute. Globurile erau cam aceleași de la an la an, fiindcă banii erau puțini.  

    Când apărea câte un glob nou, era pe dată remarcat. În loc de beteală, se puneau ghemotoace de 

vată în chip de zăpadă. Abia așteptam să vin acasă și să văd bradul adus de moșul în lipsa mea. De 

vreo câteva ori l-am văzut și pe moș, o dată fiind vorba chiar de tata, iar în alte dăți de un vecin, 

pe care l-am recunoscut după bocanci. Cadourile de sub brad erau modeste, dar mi se păreau atunci 

cele mai prețioase din lume. După ce am mai crescut, am avut ocazia să văd și să trăiesc  

    Crăciunul la țară, adică pe Valea Someșului (la câțiva kilometri de Gherla) și abia atunci am 

înțeles ce înseamnă o ceremonie în care religiosul și laicul se împleteau în simfonia numită viață.      

Abia în sat oamenii trăiau Crăciunul în sensul lui divin și uman. Cete de feciori și de copii porneau 

încă înainte de a însera prin sat, începând de la capătul satului ca să ajungă la celălalt capăt. Copiii, 

osteniți, sfârșeau mai repede, cu jeburi (buzunare) pline de nuci, colaci, mere și bomboane, dar 

flăcăii nu se lăsau decât târziu, după miezul nopții.  

    Nu era nimeni care să nu deschidă ușa (porțile erau întotdeauna deschise), fiindcă neprimirea 

colindătorilor era semn de nenoroc. În fapt, venirea cântăreților și urătorilor echivala cu intrarea 

Pruncului Iisus în fiecare casă pentru tot anul următor și intra în firescul vieții. Nimănui nu-i trecea 

prin cap să închidă ușa.  
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    A doua zi, la biserică, părintele și cantorii slobozeau din glasurile lor cele mai frumoase pricesne 

și colinde, cărora li se alătura mai tot satul. Acolo și atunci am înțeles ce voia să spună vorba „cu 

credință tare”. Tot acolo, în sat, preotul venerabil mi-a explicat ce însemna Nașterea Domnului și 

de la acest „moș” (pentru mine, pe atunci) am înțeles de ce Iisus era și om și Dumnezeu în același 

timp și de ce oamenii buni aveau în sine câte ceva și din omenia și din dumnezeirea Lui.  

Mai târziu, în primul an de liceu de la Brașov, eruditul și severul profesor de latină (dacă nu ar fi 

fost așa, nu cred că deveneam pasionat de limba lui Cicero) ne-a spus etimologia cuvântului 

„Crăciun”. Pentru el, ca și pentru unii dintre marii noștri lingviști (în ciuda unor dificultăți 

explicative), vorba românească „Crăciun” ar proveni din latinescul creatio, -nis, cu acuzativul 

singular creationem. Din această din urmă formă ar deriva Crăciunul românesc.  

    Am luat explicația profesorului ca atare și mi-am însușit-o. Târziu, am văzut, însă, ce complicate 

erau lucrurile. Creatio însemna în latină (în latina târzie) și naștere, dovadă că în italiană pentru 

copil se folosește și cuvântul „creatura”. Obiecția teologică (a lui Alexandru Ciorănescu) adusă 

față de o asemenea origine, anume că ideea de „creație” sau de „naștere” este împotriva dogmei 

creștine nu rezistă pentru că poporul nu ține seama de dogme.  

    Ca dovadă, în Occident, pruncul Iisus era numit în latina medievală cultă (inclusiv în cea 

bisericească) „Partus”, adică „născut”, iar „partorire” semnifică în italiană „a naște”. În plus, în 

mai toate limbile romanice, numele Crăciunului cuprinde ideea de naștere: Noël, Natale, Navidad, 

Natal etc. Alți specialiști aveau alte opinii și porneau de la alte cuvinte vechi sau chiar de la alte 

premise.  
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    Astfel, unii credeau că, fonetic vorbind, „Crăciun” ar putea să provină și din calatio, -onis, adică 

adunare a fidelilor unor culte precreștine, din colatio, -onis, prima zi din lună când preotul anunța 

sărbătorile (precreștine) din perioada următoare, din incarnatio, -onis (întrupare) etc. Sunt și opinii 

care consideră cuvântul acesta românesc ca fiind ivit din grecește sau substratul traco-dacic, pe 

motiv că el ar fi prezent în limbile slave din sud-estul Europei, în albaneză și în maghiară, adică 

pe unde au trăit tracii și rudele lor. Este greu de spus cu certitudine de sută la sută, dar originea 

latină a cuvântului Crăciun mi se pare și azi cea mai plauzibilă. El se află moștenit, în forme 

apropiate de forma noastră din dialectul daco-român, în toate celelalte trei dialecte ale limbii 

române și în acele limbi vorbite azi nu neapărat pe locurile unde au trăit tracii, ci unde au trăit 

străromânii (protoromânii), primul popor creștinat din aceste regiuni.  

    La venirea slavilor în Balcani și apoi a ungurilor în Pannonia, românii timpurii și românii 

propriu-ziși aveau în sine cuvântul Domnului și fuseseră creștinați în limba latină. Asta înseamnă 

că ei aveau demult în limba lor un nume pentru sărbătoarea Nașterii Domnului. Nu se poate 

presupune – chiar dacă unii filologi s-au avântat să facă asta – că denumirea românească a 

sărbătorii Nașterii Domnului ar putea fi împrumutată de la slavi, din mai multe motive, unul fiind 

de ordin istoric și fiind decisiv: slavii s-au creștinat în urma românilor, ca, de altminteri, toate 

popoarele din vecine cu românii.  

    Prin urmare, fenomenul a fost invers, adică natural: popoarele slave (și poporul maghiar) care 

au în limbile lor un cuvânt similar cu „Crăciun” l-au luat pe acesta de la străromâni și români, nu 

invers. Tulburătoare este asocierea la noi a cuvântului „moș” pe lângă „Crăciun”, fapt de o 

semnificație aparte, asupra căreia mi-a atras recent atenția doamna profesor dr. Aurelia Bălan-

Mihailovici. „Mòschos”, în greaca veche are sensul de „vlăstar”, „mlădiță” și, prin analogie, „fiu”, 
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„urmaș”. Verbul „a moși” înseamnă „a aduce pe lume moșul”, adică urmașul, copilul purtător de 

speranță. Prin urmare, „Moș Crăciun” însemna la origine „copilul născut” sau „copilul adus în 

lume”. Așadar „Moș Crăciun”, în ciuda imaginației copilărești care a copleșit înțelesul inițial, 

înseamnă „pruncul Iisus adus pe lume”, ființa aceasta mirifică fiind totuna cu Mântuitorul.  

    Și așa, moșul copilăriei mele a devenit la maturitate, în chip rațional, pruncul Iisus. Dar în 

sufletul meu – care nu gândește, ci simte – el este tot un „bătrân cu plete dalbe”, bun și blând, 

iertător și îmbucurător.  

De altminteri, de când este lumea, bătrânii – dacă rămân cu judecata limpede – sunt un fel de copii 

înțelepți, senini și cuminți. Aceste interpretări variate ale cuvântului „Crăciun” și ale numelui de 

„Moș Crăciun” nu lămuresc în chip rațional lucrurile, ci – după vorba lui Lucian Blaga – „sporesc 

a lumii taină”.  

    Toate amintirile mele timpurii despre Crăciun le am din anii copilăriei și adolescenței, vârste 

petrecute de mine sub comunism. Inclusiv etimologia (relativă a) cuvântului „Crăciun” intră în 

aceste salvatoare amintiri. Regimul nostru comunist a fost rău, dar, din fericire, nu a putut distruge 

fibra acestui popor, cum s-a întâmplat la alte neamuri. Firește, au fost atunci și foarte multe abuzuri, 

încălcări, interziceri, popriri de sărbători și de ceremonii.  

     Au fost și mulți activiști care au încercat să lovească crunt în credință și în biserică, a existat, 

fără îndoială, educație ateistă în școală și au fost și pedepse pentru cei prinși că încalcă noile 

rânduieli. Numai că mie, ca și lui Creangă odinioară, mi-a fost dat să mă împărtășesc din tradiția 

noastră religioasă din plin și să mă bucur că, pe vremea aceea, toți ai mei erau bine și sănătoși și 

că nimic major nu tulbura jocul copilăresc și nici farmecul acestei vârste.  

     Nu au fost pe-atunci numai troglodiți și torționari, ci și foarte mulți oameni normali, 

traumatizați de soartă, dar cu frica lui Dumnezeu, oameni culți și educați, care ne-au transmis și 

nouă valorile lor de viață.  

      Credința era alinarea noastră, speranța în izbăvirea de rău, de răul cotidian din societatea aceea. 

Iar Moș Crăciun, a cărui semnificație teologică reală nu o înțelegeam atunci, era pentru mine 

întruchiparea lui Dumnezeu (Pantocrator, cel pictat cu barbă albă pe cupola bisericii copilăriei) 

pogorât pe pământ „să ne mântuiască”. În dreaptă consecință, în cazul de față, „Moș bătrân” nu 

este deloc pleonastică, fiindcă „moșul” este Pruncul cel Mântuitor, fără început și sfârșit, 

„Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”, un prunc minunat (adjectiv derivat din substantivul 

„minune”) menit să fie de orice vârstă, inclusiv de vârsta înțelepciunii.  

 

Să sperăm că vom avea un AN NOU mai bun decât cel trecut și mai rău decât toți anii care vor 

veni. Felix sit Annus Novus! Să fie fericit Anul Nou! La mulți ani! 

 

Articol preluat din Doar România 
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Pictorul David Croitor 

 

Poveste de iarnă - Sania  
 

Povestirea de față este mai veche, însă, de fiecare dată atunci când mă aflu în apropierea 

sărbătorilor de iarnă și mai ales când ninge, inevitabil gândul meu se întoarce la iernile copilăriei 

mele, cu tot ceea ce însemnau ele pe vremea aceea. 

SANIA 

Ninsese mult în iarna anului 1968. Toate ulițele satului erau înfundate. Ogrăzile erau pline de omăt 

și nu era chip să străbați până la șură sau să intri în grajd la vite decât dacă ai fi făcut șanțuri adânci 

cât omul sau chiar tunele prin zăpadă. 

Într-una din zilele dinaintea Anului Nou, deodată, se porni vântul, la început mai firav, 

strecurându-se subtil printre leațurile gardurilor, ca mai spre seară să prindă puteri și aripi de vietate 

furioasă, vânătă și turbată, astfel încât, după ce că șuiera de te băga în boale, nu contenea să 

răstoarne gardurile și porțile oamenilor, ba chiar să rupă fără milă copacii de pe marginea drumului. 

Vijelia odată pornită părea de neoprit, viscolul năpraznic răscolea și vântura zăpada ducând-o și 

așternând-o temeinic pe după case sau șuri, în așa fel încât troienile se înălțaseră mai ceva decât 

casele și chiar decât pomii cei mai înalți. Nimeni nu avea curajul să iasă pe drum, toată lumea, 

mari sau mici, bătrâni sau tineri, toți se aciuaseră în case, unde focul duduia de dimineață până 

seara fără încetare. 

Părinții mei aveau sobă cu cuptor, cuptorul fiind un loc aflat deasupra sobei, ca un fel de pat, unde 

te urcai și puteai să și dormi fără grijă chiar și fără să te învelești. Acolo dormea tata când avea el 

chef, iar când nu avea și locul era liber ne urcam noi, cei vreo patru plozi neastâmpărați și ne uitam 

de sus la plita încinsă sau la ceaunul în care clocotea mămăliga de săreau stropii de cir fierbinți ca 

focul până spre tavan. 
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După vreo două zile, viscolul s-a potolit, astfel încât oamenii au început să iasă pe afară. Fiecare 

cu lopata în mână făcea cărare, prima dată spre grajdul cu animale, iar după ce terminau cu asta se 

îndreptau spre poarta care dădea în drum. După câteva ceasuri bune de speteală, în drum și-au 

făcut apariția toți vecinii, toți îmbujorați și bucuroși de întâlnire de parcă nu s-au mai văzut de când 

hăul și pârăul. 

Fiecare, pe rând, povestea despre grozăviile iernii, despre cum era pe timpuri și, mai ales, despre 

ce avea să vină peste lume. Toți, fără deosebire, fabulau și își imaginau scene de groază cu omete 

cât munții, cu geruri năpraznice și cu vânturi neostoite venind dinspre ruși. Apoi începeau, mai 

ales cei bătrâni, să vorbească despre ruși, cum au venit ei în sat pe timpul războiului, cum le-au 

luat toate femeile și toate animalele, cum au stricat șurile, cum au rupt gardurile și le-au băgat pe 

foc. Când s-au întors din „vacuare” au găsit totul pustiu, bulihăile crescuseră în ogradă înalte cât 

haldanii, ferestrele erau sparte iar șurile, șoaprele și șandramalele dispăruseră pe foc de parcă nici 

n-ar fi fost vreodată. 

Odată ieșiți în uliță, fiecare pe cărarea lui, oamenii nu s-au oprit aici, ci au continuat să rânească 

drumul, aruncând omătul către garduri și împrăștiind troienele tolănite de-a curmezișul, astfel că 

în câteva ceasuri drumul era curat și neted ca-n palmă. 

Lumea a început să se miște fiecare unde avea treabă, unii mergeau „la vale” la „cumparativă” ca 

să își refacă stocurile de zahăr, untdelemn și gaz, alții mai hotărâți o luau spre bufet, unde își 

ostoiau setea cronică cu câteva stacane de țuică bătrână sau samahoancă de sfeclă, mă rog, fiecare 

după buzunar și după sete, alții își vizitau vecinii pe care nu-i mai văzuseră de multă vreme, de  
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aproape trei zile carevasăzică, lucru ce putea părea o veșnicie mai ales pentru lele Dora care nu 

rezista să stea acasă mai mult de două ceasuri. 

Moșul Leonte, sătul de trândăveală și de gura babei Rusanda, fiind însetat peste măsură, și-a 

înhămat cei doi cai la sanciu și din două bice s-a trezit drept în ușa bufetului. A ras scurt două 

„mari” după care s-a urcat în atelaj și dăi vânt către Tolva Nică, unde avea el o treabă mai veche 

de rezolvat. 

Așadar, lumea a prins din nou viață, ulița a început să freamăte, părinții erau prinși cu treburile, 

bunica cu animalele și barabulele din beci ‘’ca să nu înghețe cumva’’, zicea ea ca pentru sine, iar 

noi, copiii, cu joaca și hârjoana. Pentru că era iarnă în toată puterea și, mai ales, pentru că ne aflam 

și în vacanța de sărbători, ce altceva puteam face toată ziua dacă nu să ieșim cu sania? 

Locul în care ne strângeam cu toții pentru treaba asta era dealul de la lele Marta. Dealul nu era cine 

știe ce și nici prea lung nu era, dacă avea vreo patruzeci de metri, însă era locul cel mai potrivit 

pentru ceea ce aveam noi de făcut. Pe vârful dealului locuiau lele Marta cu badea Nicolai. 

Badea Nicolai mai era cum mai era, te puteai înțelege cu el la o adică, dar ea, lela Marta sau 

babornița și cotoroanța naibii, cum îi spuneau copiii, ne făcea zile fripte, astfel că atunci când ne 

era lumea mai dragă hop și ea se ivea ca o vrăjitoare de după poartă, învârtind înfricoșător prin aer 

un ciomag noduros cu care ne alunga cât colo, strigând după noi că suntem împielițați și facem o 

gălăgie și un hotrocol de se scoală și mortii din cimitir, deși cimitirul era în celălalt capăt al satului 

și morții nu aveau cum să audă toată hărmălaia. 
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Mă rog, asta era lele Marta și n-aveam cum să 

schimbăm lucrurile deși, câteodată, o 

prindeam în toane bune de nici n-o mai 

recunoșteam. Necazul mare era acela că se 

schimba la minut și din bătrâna numai zahăr și 

dulceață devenea zgripțuroaica rea și acră ca 

moarea de curechi. 

Norocul nostru era că nu ne băteam prea mult 

capul cu ea, adică nu o băgam în seamă, ea 

zicea ce zicea, noi fugeam și după cinci minute 

eram iarăși pe deal, iar dacă baba s-ar fi 

potrivit la năravul nostru atunci ar fi însemnat 

să stea mai mult afară decât în casă, ori pe 

frigul ăsta nu-i prea dădea mâna, așa că la un 

moment dat pleca și ne lăsa de capul nostru. 

Atunci începea pentru noi adevărata aventură 

a vieții. 

Pe dealul despre care tocmai v-am povestit ne 

adunam de cel puțin două ori pe zi toți copiii 

din partea noastră de uliță. Eram, dacă 

socotesc eu bine, cam 12 sau 13 copii, fiecare 

îmbrăcați cât de gros puteam, încălțați de 

regulă cu bocancii fraților mai mari, asta 

pentru a încăpea cât mai multe obiele cu care 

înfășuram picioarele contra gerului 

neîndurător. 

Săniile erau mai puține, adică nu avea fiecare 

sania lui. De obicei, fiecare familie avea o 

sanie. Săniile erau din lemn de fag, iar tălpile 

erau căptușite cu balot de tablă, prins bine cu 

cuie, asta ca să alunece mai bine pe zăpadă. 

Singurii care făceau excepție, în materie de 

sanie, eram eu și surorile mele mai mici, în 

sensul că noi aveam o sanie din fier. 

Sania noastră era cam de două ori mai mare 

decât celelalte și asta datorită faptului că tata 

atunci când a vorbit cu Costică a lui Nenec să-

i facă și lui o sanie acolo la fabrică unde lucra 

el la Suceava, i-a spus, uăi Costică, fă-mi bre 

și mie o sanie mai ca lumea, adică mai mare și 

tare, că vezi tu, eu am deja cinci plozi și mai 

am și alții pe țeavă, așa că fă ceva sănătos ca 

să încapă măcar jumate din ei. 

Nea Costică, băiat bun și prieten cu tata, s-a 

pus pe treabă și acolo la fabrică, mai pe 

șestache, a încropit din teu și cornier ditamai 
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utilajul, adică mai precis ne-a tras o sanie cât 

toate zilele, lungă de vreun metru și jumate și 

lată de vreo juma de metru. Când totul a fost 

gata, nea Costică a vopsit-o în negru, la pistol, 

așa i-a zis tatei, i-a făcut găuri pentru scândura 

de deasupra și într-o seară numai deodată ne-

am trezit că striga cineva la poartă, băi Gio, ieși 

afară că ți-a sosit utilajul! 

Tata a ieșit afară, a luat sania pe care n-a prea 

putut s-o vadă ca lumea din cauza întunericului, 

a băgat-o în ogradă, s-a înțeles cu nea Costică 

la bani, după care a venit în casă. Mama l-a 

întrebat: dar unde ai ieșit așa, bre omule, de zici 

că au dat turcii, cine era? Ei, cine să fie, măi 

femeie, a răspuns tata, Costică a lui Nenec a 

adus sania aia. 

Noi, care stăteam înghesuiți într-un colț de pat, 

odată am tresărit și i-am spus tatei că vrem să 

vedem sania, la care tata ne-a răspuns scurt: 

aveți răbdare că și mâine-i o zi! Dar noi nimic, 

am început a șcheuna fiecare pe limba lui încât 

tata, ca să nu ne lase afară în frig și să nu răcim, 

s-a dus și a adus sania în casă. 

Sania era așa de mare încât tata a fost nevoit să 

facă tot felul de manevre pentru a o putea băga 

pe ușă. După ce în sfârșit ne-am văzut cu sania 

în casă, cu toate că ocupa vreo juma de cameră, 

fiind aproaape cât patul, chiar dacă n-avea 

scândura pusă deasupra, noi toți cei mici am 

tăbărât pe ea și ne-am așezat fiecare cum a 

putut pe traversele pe care urma să se prindă 

scândura. 

Fiindcă nu ne puteam așeza bine cu fundurile 

pe măcar o bucățică de sanie, am început să ne 

certăm, să șchelălăim și chiar să plângem de 

ciudă, astfel încât tata, văzând scandalul pornit, 

odată ne-a luat de câte o aripă și ne-a zvârlit pe 

toți în pat, apoi nervos, a luat sania și a aruncat-

o cât colo, tocmai în mijlocul ogrăzii, unde s-a 

oprit cu botul într-un troian. 

Noaptea care a urmat a fost din cale afară de 

lungă și părea că nu se mai sfârșește. M-am perpelit și m-am zvârcolit până dimineață gândindu-

mă minut de minut la sanie, la cum voi sta eu deasupra ei și cum voi aluneca la vale zburând ca 

gândul și, mai ales, cum o voi lăsa eu cu ochii în soare pe lele Marta când va ieși cu ciomagul la 

noi, cum odată voi zvâcni din vârful dealului, drept de sub nasul ei, și valea, ține-te bine, flăcău! 
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A doua zi, cu noaptea în cap, fără să îmi trebuiască nimic de mâncare, cum m-am sculat, m-am 

îmbrăcat gros și am ieșit afară să văd sania. Am tras-o destul de greu din troian pentru că se 

înțepenise bine peste noapte, am urcat-o mai la deal și pentru că ograda noastră era în pantă, m-am 

așezat pe cadrul saniei și am dat să pornesc însă, spre mirarea mea, sania nu se urnea din loc. 

Am început să-i fac vânt cu picioarele, dar rezultatul zero. M-am dat jos, am întors-o cu burta în 

sus și am constatat cu tristețe că tălpile saniei nu erau lucioase, ci vopsite și ele tot cu negru. M-

am întors acasă și, supărat la culme, i-am spus tatei despre treaba cu tălpile, iar tata m-a asigurat 

că după câteva ture pe deal la lele Marta, tălpile vor prinde luciu și sania va fi tocmai bună. Așadar, 

după aceste sfaturi, m-am liniștit. 

După vreo două ceasuri venise vremea când toți copiii ieșeau pe deal, așa că și eu, împreună cu 

cele două surori mai mici, îmbrăcați din cap până în picioare în haine groase, cu fulare pe la gură, 

am luat sania de sârma pe care tocmai o legasem de cele două găuri din față și am început s-o 

tragem după noi. Scândură deasupra tot nu aveam, însă nu ne băteam capul cu asta, eram prea 

fericiți la momentul acela. 

Cu sania după noi am început să urcăm dealul. Când ne-au văzut ceilalți copii, prima dată au rămas 

uimiți, gata să cadă pe spate de invidie, însă când au observat că sania nu aluneca aproape deloc, 

parcă le-a revenit bucuria și au început să râdă de noi, ce, bă, ați venit cu căruța pe deal, sau și mai 

tare, uite, bă, la ăștia, se dau cu cotețul pe zăpadă! 

Au râs așa până ce, după câteva ture, tălpile s-au ros și sania a început a prinde viteză. Fiind atât 

de mare, odată pornită era greu s-o oprești, însă aveam mare noroc cu gardurile de pe marginea 

drumului. În câteva zile, sania mea a devenit regina zăpezii, în sensul că mulți dintre copii ar fi dat 

orice numai să-i las și pe ei o tură, iar eu băiat bun și oleacă lăudăros din fire, îi lăsam. Alteori 

făceam tren de sănii, iar sania mea, cum probabil vă și închipuiți, era locomotivă. O „locomotivă” 

care n-a avut niciodată scândura de deasupra, dar care „pre mulți” a tras ea în viață, făcând fericiți, 

atât copii cât și oameni în toată firea. Așa a fost să fie. 

Frumoși au fost anii copilăriei mele, frumoase și bogate ierni am prins, frumoase amintiri mi-au 

rămas peste timp! Anii s-au topit, înghițiți de vremuri, lele Marta a plecat spre alte zări de mult 

tare, la fel și copiii săi. Noi, cei care aveam pe atunci între 5 și 12 ani, suntem acum bătrâni. Nici 

zăpezile nu mai sunt ca altădată. Singurul care a rămas neschimbat este dealul. 

Copii nu mai sunt, nu numai pe deal, dar nici pe uliță. Nimeni, în ziua de azi, nu se mai dă cu sania 

pe deal la lele Marta, în afară de copiii din lumea mea imaginară, lume care va dispărea probabil 

deodată cu mine. Și pentru că mi-ar părea rău că acest vis să se destrame și să se piardă definitiv, 

am încercat să pun pe pânză o poveste de iarnă din trecutul meu, un trecut care pare din ce în ce 

mai îndepărtat. 

Un trecut de care nici eu nu mai sunt sigur dacă l-am trăit sau nu. Poate că n-am fost niciodată 

copil, poate că este doar o închipuire a unei lumi care ar fi putut sa fie. Poate! 

Doamne, Ție îți mulțumesc că m-ai făcut copil și m-ai păstrat copil! 

 

 Pasiune, bucurie, culoare 

Povestirea şi tablourile - David Croitor, Vatra Dornei, România 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10217087711984985&set=a.1369437776026&__cft__%5b0%5d=AZXINLVYkGmEGMZ3hiRk6V8QGM1qpKtnRN0Q2OtcmfMdIEEXe5aNz_LPP29_vJn4QXdDkj7HE6UYFFMXbVNT2qBIv2ShnUQBE69svMBbNRCa41id7VDeoCB-R0i4mBaqmCZZLiDTLni6mx82dqJ6CKu7ia7733Pz7JoruMmkeJ9VLg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10217087711984985&set=a.1369437776026&__cft__%5b0%5d=AZXINLVYkGmEGMZ3hiRk6V8QGM1qpKtnRN0Q2OtcmfMdIEEXe5aNz_LPP29_vJn4QXdDkj7HE6UYFFMXbVNT2qBIv2ShnUQBE69svMBbNRCa41id7VDeoCB-R0i4mBaqmCZZLiDTLni6mx82dqJ6CKu7ia7733Pz7JoruMmkeJ9VLg&__tn__=EH-R
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NOCTURNĂ ÎNAINTEA CRĂCIUNULUI 
 

E noapte. Liniște. Adică nu e zgomot. Nici măcar cel făcut de razele de lună. Ascult cu mare 

plăcere Nocturnele lui John Field, precursor al lui Chopin. Corzi discrete așa ca pentru urechi de 

îngeri,într-o singurătate blândă. Nu știu cum sunt îngerii. Clapele pianului mi-i înfățișează in 

acuarelă ștearsă de timpuri, cu o sfiiciune care nu vrea să tulbure neclintirea lor.  

Am petrecut întotdeauna Crăciunul înconjurată de familia noastră numeroasă; Crăciun cu brad 

înalt și lumânări,azi ghirlande cu beculețe colorate. Bineînțeles, sub brad, cadouri.... Colinde vechi 

ale pământului meu și cântece venite de pe alte tărâm.  

Ȋn copilăria mea nu l-am văzut niciodată pe Moș Crăciun decât în poze. ...Cel mai mare mister al 

cărui farmec nu s-a destrămat ȋn ciuda anilor care lasă copilăria în urmă, înlăturând brusc perdeaua 

care ascundea misterul, a rămas în sufletul meu, neatins.  

Am păstrat bucuria acestei sărbători, aici în exil, privind cu amărăciune, multitudinea de moși 

Crăciuni pe care îi întâlneam la fiece colț de stradă și excesul tot mai extravagant de ghirlande 

luminoase care nu mai avea puterea să mărească uimirea. Un Moș Crăciun în plus, beculețe încă 

și încă, cohorta de curioși ai străzilor, banalitatea le adoptase la gramadă. 

Cine oare mai cunoaște azi, vibrația puternică a misterului ce-mi răscolește amintirile de pe când 

familia se aduna în sufragerie, așteptând să sune clopoțelul, păstrez și azi acel clopoțel, care anunța 

că Moș Crăciun a sosit tiptil, a lăsat în salon bradul împodobit, un maldăr de cadouri și a plecat în 

noapte printre fulgi albi.? 

În acele seri fermecătoare, Nenea Mihai (Sadoveanu) nu se alătura nici o dată familiei. Rămânea 

în odaia Domniei Sale.  Să fi avut patru ani când, ca de obicei precum în toate serile, Tanti Lica, 

soața dumnealui, mă luă de mână să urcăm la etaj pentru a spune noapte bună Patriarhului. 
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Era în seara de Crăciun. Mătușa mea a deschis ușa odăii ca 

imediat, punând arătătorul la buze în semn de tăcere, s-o închidă 

cu aceeași sfiiciune pe care mi-o strecoară în suflet acum, 

nocturnele lui Field.  

Am întrezărit pentru o clipă, silueta masivă îmbrăcată în cămașă 

lungă de noapte. Era cu spatele la ușă. Nu a întors capul și-mi 

păru că avea mâinile împreunate. Corpul neclintit păstra aceeași 

liniște pe care o avea bunica când se ruga. ...Mai târziu am înțeles 

că nu mă înșelasem. ... 

Ani după moartea lui Sadoveanu, Tanti Lica se retrăsese din 

lume. Crăciunul, însă, îl petreceam mereu cu aceeași misterioasă 

bucurie, în casa mea, azi îngropată sub pământ de furia 

distrugerii.  

Ȋntr-una din ierni, mătușa mea ne propuse tandru, soțului meu și mie , să petrecem numai între noi 

trei, Crăciunul la Văratec. Văratecul era înecat în zăpadă neatinsă. Focul ardea în sobe; din toate 

hornurile se ridica fum.  Măicuțele purtau cojoace, aveau obrajii roșii,erau vesele și bucuroase de 

oaspeții pe care îi așteptau.  Pe cărările strâmte ce străbăteau troienele, zăpada scârțâia sub pași, 

iarnă ce mai !  Am intrat în casa unui țăran vârstnic care locuia lângă pădure. Am cumpărat minuni 

ce atârnau în pod și împrăștiau miros de afumat Țăranul puse în tăgârțele noastre, gratis, și o bucată 

de șoric.  Soțul meu întrebă cu o oarecare jenă dacă nu s-ar putea să avem un brad înalt și falnic. 

Țăranul a răspuns un pic răstit: " Brazi, domnule,e plină pădurea ! Duceți-vă în pădure și bleogdiți-

vă cât vreți! Ce vă trebuie mai mult?" 

În seara ce cădea o dată cu fulgi deși, au bătut cu putere în ușă, o ceată de bărbați cu cãciuli și 

cojoace de blană. Și-au scos cu respect căciulile și au rămas în prag sub fulgi. Un copil de vreo opt 

ani fu împins ușor ca să treacă pragul ușii.  

- Primiți colindători?  

- Intrați, oameni buni, le spuse veselă, Tanti Lica.  

- Nu intrăm, Doamnă, că ni-s încălțările numai udeală de moină.  

Nu aveau în mâini dacât căciulile pe care le țineau la piept. .S-au strâns între ei și s-a făcut liniște 

de auzeai cum cad fulgii. ... Când s-au pornit vocile, trei pe rând și apoi toate împreună, a pâlpâit 

flacăra lămpii. Voci venite dintr-un străfund de lume; cuvinte stranii; Colinde necunoscute nouă 

ne străbătură măduva cu fiori. Șoapte secrete se strecurau printre voci, voci se pierdeau în trecuturi 

îndepărtate, reveniri brutale întrerupte de liniști bruște ca o spaimă și vocea copilului cântă singură 

cu înflorituri delicate ca o rază de stea ce sclipește luminând calea. Acum ce a făcut omenirea cu 

acea lumină de când tot orbecăie pe cale, asta e o altă istorie. 

Ascultam împietriți cum cânta pământul strămoșilor.... Ne au urat cu vorbe timide Crăciun fericit, 

au refuzat banii și au întins căciulile ca să primească nuci, smochine, mere, gutui și portocale. Au 

plecat în liniște gravă în grup compact ca o umbră a veacurilor ce se pierdu după perdeaua de fulgi. 
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Am rămas mult timp tăcuți, Măicuța care era 

cu noi luă o smochină de pe masă, o puse în 

buzunarul cojocului și pleacă la biserică. 

Am urmat-o. Biserica mirosea a tămâie și 

pace…  

- Ce fericit ar fi fost Mihai să fie azi cu noi, 

șopti Tanti Lica, ȋncălzindu-se la marginea 

plitei. Așa a cunoscut dumnealui Crăciunul 

.fără brad..." Sărbătoare nemțească, Valerie! 

Artificiile voastre au devenit mai importante 

decât lumina adevărată!"… așa a spus cu 

multă îngăduință … 

Crăciun luminos celor care nu au ucis copilul îndărătnic din suflet și care ce bine că nu vrea să 

crească! Celui căruia râsul copilăriei nu i a strâmbat gura în rictus. 

Crăciun luminos! 

.ADA D’ ALBON, nepoata lui Sadoveanu 

 

                        Galbenă gutuie... 

                             Dulce-amăruie... 

                 Lampă la fereastră 

                             Toată iarna noastră! 

                  Dulce, galbenă lumină 

                             Cum și eu bălai eram. 

                   Mi-a pus mama o gutuie 

                               Ce se coace-ncet la geam... 

                    Aș mușca-o, dar mă doare, 

                               Mă cuprinde-un fel de jind... 

                    Și acum când trece anul 

                                Parc-o simt îmbătrânind… 
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La originile colindelor de Crăciun 

 

Le ascultăm ȋn fiecare an. Cu toate acestea nu am pus niciodată la ȋndoială originile lor. De când 

cântăm de Crăciun? De ce ? Şi care sunt legendele care ȋnconjoară aceste cântece ? 

Dacă Crăciunul ȋncă nu este aici, magia lui pare să se fi instalat deja. Culorile vii au invadat străzile 

ȋn timp ce mirosul brazilor parfumează delicat casele noastre. Şosetele sunt atârnate pe şemineu şi 

aşteaptă cu nerăbdare să primească cadourile ȋn timp ce peste tot pe fundal pluteşte sunetul 

colindelor de Crăciun, blânde şi reconfortante. Dar v-aţi ȋntrebat vreodată care este istoria 

colindelor de Crăciun?  

Colindele de Craciun sunt asociate cu Naşterea lui Isus. Bucuria punctează aceste cântece care 

răsună ȋn nopţile reci de decembrie. Textele acestor cântece reunesc mereu elemente folclorice, 

Copilul din iesle sau sosirea celor Trei Regi. Primele colinde au apărut cinci secole mai târziu de 

la naşterea lui Hristos. Forma iniţială a acestora este întâlnită în Roma, acolo unde erau cunoscute 

şi cântate în timpul festivalurilor sau în timpul unor procesiuni. Istoricii consideră că forma actuală, 

de imnuri dedicate Crăciunului sau Paştelui, s-a conturat în perioada contemporană. 

Dacă în Roma secolului al V-lea colindele erau un ritual prin care se făceau urări de fertilitate şi 

belşug, în prezent, în spaţiul creştin ele au rolul de a anunţa naşterea lui Mesia. 

Naşterea colindelor de Crăciun 

Conform tradiţiei creştine, plutind deasupra copilului Isus, ȋngerii nu-şi pot ţine bucuria şi au lăsat 

apoi să răsune vocile lor melodioase, astfel au apărut pentru prima dată colindele de Crăciun. 

Originile istorice - Imnul Ȋngerului este considerat a fi cel mai vechi colind de Crăciun. Melodia 

fost compusă ȋn sec.II d.Hr. şi ȋntruchipează perfect ceea ce sunt cântecele originale : lente şi 

solemne. Ȋn zorii sec.XVI se nasc noi colinde de data aceasta cu un ritm mai vesel. Va fi nevoie 

de două secole pentru ca celebrul S-a născut copilul Divin să fie fredonat pentru prima dată şi care 
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este şi azi unul dintre cele mai ascultate cântece. Este important să distingem imnul de cântecul 

tradiţional. Acesta din urmă dedicat poporului, ȋşi propune să descrie naşterea lui Iisus ȋntr-un mod 

sincer şi colorat. Folclorul este inseparabil de cântecul tradiţional. Vine să imagineze textul pentru 

a instrui ascultătorul.  Imnul reprezintă un sentiment religios, este cântat ȋn mod tradiţional ȋn 

biserici. El a fost transmis oral cu mult ȋnainte de a fi pus pe hârtie. Noapte tăcută şi S-a născut 

copilul divin, sunt imnuri. 

Noapte tăcută – ȋntre mit şi realitate 

Pe 24 decembrie 1818 cand era pe punctul de a ȋncepe slujba de Crăciun, orga bisericii Sfântul 

Nicolae din Obendorf nu a mai funcţionat. Instrumentul nu putea fi reparat atât de repede.  Cu 

mare inspiraţie, preotul Josef Mohr nu a cedat panicii şi ȋn câteva ore a scris cuvintele celebrului 

imn. A chemat pe Franz Gruber, organistul din satul vecin, iar muzicianul va compune ȋn grabă o 

melodie fermecătoare pe care o va cânta ȋn acea seară la chitară. Două secole mai târziu acest imn 

care a apărut ȋntâmplător, va deveni popular ȋn toată lumea. Atemporal, nu ne săturam să-l ascultăm 

lângă foc, fermecaţi de magia unei nopţi unice, noaptea de Crăciun.  

Silent Night, acest cântec, cel mai popular din lume, a fost tradus în peste 100 de limbi diferite,  a 

fost chiar declarată patrimoniu cultural imaterial de UNESCO în 2011. 

Cuvântul „colind” provine din latinescul „Calendae Ianuarii”, denumire pe care o aveau sărbătorile 

păgâne din preajma Anului Nou, atunci când se făceau urările de belşug pentru noul an. Tot atunci 

se împărţeau şi daruri celor care colindau, obiceiul fiind întâlnit şi astăzi. Potrivit tradiţiei, 

colindătorii trebuie să primească un colac făcut din grâu curat, numit colindeţ. Romanii sărbătoreau 

prin „Calendae” Naşterea Soarelui, iar în colindele lor dansabile se vorbea despre astrul ceresc. 

Istoricii sunt de părere că inclusiv în prezent, prin obiceiul de a împărţi colaci şi nuci colindătorilor, 

se fac trimiteri la simbolul cercului, al perfecţiunii.  

Naşterea Soarelui era vestită timp de şase zile de un grup de de bărbaţi care mergea din casă în 

casă şi colinda aşezându-se în forma unui cerc. În prezent, cu colindul merg copiii şi tinerii, iar în 

unele zone, după apusul soarelui, anunţă naşterea lui Iisus chiar şi adulţii. 

Cântecele de sărbători au devenit populare și în 

rândul românilor. Încă din luna decembrie există 

tradiția că în biserici și spectacole, interpreții de 

muzică să vestească Nașterea Mântuitorului, iar 

în ajun de Anul Nou, oamenii să primească 

colindători în casele lor pentru a primi urări cu 

binecuvântare și belșug în anul următor. 

Cântecele și modul în care se colindă diferă de 

la o zonă la alta, în funcție de tradițiile și 

obiceiurile fiecărui loc. Tradițiile se păstrează cu 

strictețe în zone precum Maramureș și Ardeal, 

dar și în celelalte zone ale țării. Iubitorii de 

tradiții aleg să își petreacă sărbătorile într-un 

https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://www.youtube.com/watch?v%3Dn036kBC1HEw
https://www.stiridinlume.ro/cand-unde-cum/5-locuri-de-vacanta-in-romania-unde-sa-mergi-iarna-nu-sunt-pe-valea-prahovei-peisajele-sunt-spectaculoase-foto-56257.html
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cadru superb de Crăciun și se bucură de preparate tradiționale românești: sarmale, mămăligă, 

slănină, tobă, caltaboș, friptură, cozonac, plăcintă. 

În unele zone, colindele sunt acompaniate de instrumente muzicale precum chitară, pian, 

clopoței.  Colindătorii pot fi costumați în ținute tradiționale specifice locului sau chiar în animale: 

capra și ursul. Ei aduc în casele oamenilor Spiritul Crăciunului, iar gazdele oferă  în schimb bani 

sau bunătăți. În folclorul românesc Colindatul de Crăciun este cel mai important ciclu sărbătoresc 

popular tradiţional, cel mai bogat şi colorat prilej de manifestări folclorice. 

Farmecul melodiilor şi textelor poetice ale colindelor este inegalabil. Tinerei generaţii îi revine 

sacrul rol de a duce mai departe acest inestimabil tezaur popular. 

Colindul dubașilor, specific tradițiilor de 

Crăciun în Banat 

Acest obicei unic este una dintre cele mai 

frumoase tradiții de Crăciun în Banat. În sate, 

din Ajun și până în dimineața de Crăciun, 

colindătorii (dubașii) bat alert tobele pornind 

de la biserica sau mănăstirea din localitate și 

apoi străbat ulițele pentru a colinda fiecare 

casă.  

Dubașii se îmbracă în port popular de iarnă specific Banatului: cămăși și ițari albi, veste albe 

împletite din lână de oaie sau cojoace deschise la culoare și căciuli negre ornate cu tricolorul, pene 

de fazan și flori. Aceste costume sunt moștenite din tată în fiu și simbolizează continuitatea acestui 

popor și a acestor tradiții de Crăciun în Banat de-a lungul secolelor. Tobele (numite dube) în care 

bat cu forță, adesea până se sparg, se cumpără din sat, de la meșteri care au moștenit și ei din tată 

în fiu arta făuririi dubelor. 

Dubașii, adesea tineri necăsătoriți, sunt incluși în formație cu condiția de a avea ureche muzicală 

și o voce bună. Se duc la colindat în special la casele unde sunt fete nemăritate, iar acestea se 

îmbracă și ele în port popular și îi urmează prin sat la colindat. În fiecare casă colindată de dubași 

se va auzi câte un alt colind, iar ei vor fi răsplătiți cu merinde, țuică și bani. 

”Capra” nu lipsește din acest obicei al colindului dubașilor, dansează pe ritmul tobelor și este 

ornată cu ramuri verzi și o pătură țesută la război. Conform tradițiilor de Crăciun, în Banat, sunt și 

trupe de copii colindători, care cântă “Steaua sus răsare”, iar de Anul Nou merg cu Plugușorul. În 

unele sate bănăţene, cel mai vârstnic membru al familiei aruncă în faţa colindătorilor boabe de 

grâu şi porumb, existând credinţa că boabele peste care au trecut colindătorii, amestecate cu 

sămânţa ce urmează a fi pusă în brazdă, aduce o recoltă bogată în anul ce vine  

Un alt obicei este acela de a pune sub faţa de masă pe care se aşează bucatele gătite pentru masa 

de Crăciun seminţe de porumb, grâu, floarea soarelui şi fân, care se dau apoi animalelor, pentru a 

avea în casă linişte şi belşug.  

https://www.stiridinlume.ro/life-style/mancare-traditionala-romaneasca-5-retete-pe-care-sa-le-pui-pe-masa-in-zi-de-sarbatoare-54825.html


 

105 
 

ORIENT  ROMANESC 

Obicieiuri vechi de Crăciun din Dobrogea 

De mult, ȋn timpul Crăciunului, casele erau 

împodobite cu ștergare. Ȋn lumea satului 

dobrogean, împodobirea în mod festiv a casei 

însemna etalarea lucrurilor de preț, lucrate cu 

migală şi mult suflet. Țăranii nu aveau brad cu 

luminițe, nici globuri sau beteală. Casa era curată 

și decorată în mod tradițional, cum știau 

gospodinele mai bine. Ȋn ajunul sărbătorilor în 

camera curată erau expuse cele mai frumoase 

obiecte de decor. 

Pe pat era așezată cea mai frumoasă scoarță și faimoasele țesături tradiționale dobrogene, realizate 

din borangic. Pe masă se întindea cea mai frumoasă față de masă din borangic, țesută cu motivul 

viței de vie, care ține de cultul creștin sau cu motivul tradițional din Dobrogea, ruja sau trandafirul. 

Icoana era și ea împodobită, în special dacă se găsea o icoană reprezentând nașterea Mântuitorului 

Isus. Alături de icoană se etala un ștergar din borangic.  

În ajunul Crăciunului, copiii colindau cu”Bună dimineața la Moș Ajun” sau ”Foaie verde 

portocală”. Cei mici mergeau dimineața din casă în casă, pentru a vesti sărbătoarea. Ei primeau 

daruri, care, în mod tradițional erau nuci, mere și covrigi. 

În Dobrogea există două colinde tradiționale atestate de peste un secol, la Rasova și la Oltina. Este 

vorba de ”Raza soarelui” și de ”Chiţi-Miţii”, care se mai păstrează chiar și în zilele noastre în 

aceste localități. 

Acesta din urmă are o denumire hazlie, dacă sunteți curioși, acesta este textul original: ”Chiţi-Miţii 

după sac/ Zgârii ochii la colac/ Dați colacu și hornacu/ Că plecăm la altă casă/ Că e fata mai 

frumoasă/ Și slănina mai gustoasă”. Tot în ajun se colindă și cu ”Florile dalbe” și cu ”Steaua”, 

pentru a vesti Nașterea Domnului. 

În Dobrogea, copiii cântă în dimineața de Ajun, iar flăcăii colindau după-amiaza. În unele sate, 

bătaia clopotului ce anunța sfârșitul slujbei de la biserică era semnalul că tinerii pot vesti Nașterea 

Domnului, în timp ce în alte localități cetele mari colindau de seara până în zorii zilei de Crăciun. 

Există colindele specializate pe meserii. Ceata mare începea colindul în Ajunul Crăciunului de la 

casa preotului. Exista un text referitor la activitatea preotului satului și la harul cu care el adună 

creștinii în jurul bisericii din localitate. Erau, de asemenea,”colinde pentru feciorii plecați în 

armată”, cântate în casele în care existau băieți care își făceau stagiul militar. Un alt colind cântat 

la cerere era cel al fetei care aşteaptă să se căsătorească. 

Există colindele pentru pescari, ciobani, vânători şi colindul generalizat, pentru gospodari. El lăuda 

vrednicia gospodarului, implicarea lui în activitățile comunității, dar elogia și vrednicia femeii care 

ține gospodăria curată și consolidată. Era un repertoriu care se practica în funcție de gospodăria 

care era colindată. Aceste manifestări tradiționale aduceau sătenilor tihnă, spor și linişte 

sufletească.  

https://discoverdobrogea.ro/gospodaria-traditionala-din-dobrogea-o-raritate-in-ziua-de-azi/
https://discoverdobrogea.ro/gospodaria-traditionala-din-dobrogea-o-raritate-in-ziua-de-azi/
https://discoverdobrogea.ro/craciunul-in-satele-din-dobrogea-traditii-si-obiceiuri/
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Vestimentația tradițională a colindătorilor - Ceata de colindători era compusă numai din flăcăi, 

iar vestimentația lor era axată pe culori închise. Pantalonul era din lână de culoare închisă, iar haina 

din postav. Pe dedesubt se purta cămașa din lână, iar pe cap căciula din astrahan. Ca accesorii 

speciale, colindătorii nu aveau decât o bâtă, în vârful căreia fixau primul colac pe care îl primeau 

drept dar. Căciulile flăcăilor în satele dobrogene erau împodobite cu coronițe din flori nemuritoare. 

Când ajungeau să colinde la casa iubitelor lor, ei primeau o coroniță din flori colorate, pe care o 

purtau la căciulă.  

Fetele nu colindau niciodată în cetele mari Ȋn trecut fetelor și femeilor le era interzis să colinde în 

cetele mari. Acesta era un atribut al masculinității. Lor le era îngăduit să colinde doar la ceata mică, 

dacă aveau vârsta de până la 8-9 ani.  

Bradul se împodobește în Ajunul Crăciunului - Tradițional, bradul se împodobește în Ajunul 

Crăciunului. Ȋn poveștile pentru copii scrie că bradul este împodobit înaintea sărbătorii, pentru ca 

Moș Crăciun să lase darurile sub el.  

În mod tradițional, în casele dobrogene nu existau pomi de Crăciun. Ȋn zonă era greu să găsești 

brazi, astfel, bradul de Crăciun a fost cunoscut mai mult în casele orășenilor. La ȋnceput era 

ȋmpodobit cu ornamente realizate tradițional, conuri de brad, nuci îmbrăcate în staniol, beteală 

confecționată acasă din hârtie creponată. Ȋn vârful bradului de Crăciun era instalată steaua, care 

face trimitere la steaua care a condus cei trei magi către locul nașterii lui Isus.  

Crăciunul este, pe lângă o sărbătoare creștină, o perioadă a unor tradiţii și superstiţii transmise din 

generaţie în generaţie. Colindul, scenetele cu motive religioase şi mesele bogate sunt nelipsite în 

toate colţurile României, în special la sat, acolo unde obiceiurile se păstrează mai bine. 

Sărbătoarea Crăciunului înseamnă, la nivel mai general, timp petrecut cu familia, petreceri, 

cadouri, bucurie, însă există unele obiceiuri care variază în funcţie de ţară şi de istoria fiecărui 

popor. 

Sărbători fericite tuturor! 

 

Anne Marie Baydoun, Liban 
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Crăciunul - timpul magic al poveştilor 
 

A fost odată un moment suspendat, magic și poetic, în care unul vorbea, spunea o poveste, în timp 

ce toți ceilalți îl ascultau, își imaginau... Timpul de Crăciun este o perioadă de mituri și 

legende. Naștere printre creștini, solstițiu peste tot, lumini în noapte, aşteptări și minuni…Pentru 

că nopțile sunt mai lungi ca niciodată, un timp propice rememorării unei arte uitate ȋn zilele noastre, 

arta povestirii și a poveştilor. 

O artă de a vorbi și de a asculta, o artă care face parte din timp şi spaţiu din moment ce a străbătut 

secolele, pentru că a fost prezentă pe toate continentele. O poveste te poartă într-o călătorie 

singulară, pe tărâmuri îndepărtate și minunate. Când magia funcționează, este capabilă chiar să te 

transforme, să te învețe că încercările există, dar că le poți depăși și că uneori te copleşeşte de 

fericire în același mod ca și eroii acestor povești străvechi. În familie, între bunici, părinți și copii, 

povestirea poate fi o modalitate fabuloasă de a comunica și de a împărtăși.  

Oferiţi copiilor timp și imaginație, imagini şi vise.  Să ne amintim poveştile, pentru că vorbesc 

despre noi. Ne redă o putere pe care o delegăm puțin prea ușor marilor industrii de 

divertisment. Revendicarea poveștilor, povestirea lor, împărtășirea lor, redescoperirea ascultării şi 

a vorbirii, acestea sunt câteva dintre promisiunile poveștilor redescoperite. 

Cine spune Crăciun spune poveşti. Dar în era rețelelor sociale, ce rămâne din tradiția poveștilor de 

Crăciun? Cum arată povestirea contemporană? Diferită, nodernizată, mecanizată…Poveștile 

tradiționale ne invită să mergem în culisele lumii și să ascultăm la ușa misterului. Încă din zorii 

timpurilor, poveștile au transmis înțelepciune și o invitație la iluminare. Ele vorbesc direct inimii 
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și sufletului nostru. Ascultaţi-vă sufletul, ni se spune povestea noastră: „A fost odată ca 

niciodată...” Amintiți-vă: „Cu foarte mult timp în urmă...” Țineţi-vă strâns de firul poveștii și 

găsiți-vă drumul…  Acesta este sensul spiritual al basmelor. Fiecare poveste este menită să insufle 

valori morale şi sociale. Poveştile sunt un moment al marii aventuri umane.Ȋn ele găsim comori 

din ȋnţelepciunea poporului şi un mesaj filosofic. Tindem să considerăm literatură doar ceea ce 

este scris, uitând că multe forme narative au înflorit în întreaga lume, doar pe cale orală, precum 

povestirea. Servind și la transmiterea valorilor societății în care sunt spuse, aceste povești sunt o 

reflectare a istoriei și culturii noastre. Totodată ele sunt o școală vie a transmiterii tradiției. 

Poveștile dezvăluie valori care sunt dragi societăților tradiționale. Acestea includ ascultarea, 

cinstea, discreția, autocontrolul, ospitalitatea, dreptatea, onestitatea, recunoștința, bunătatea, 

generozitatea... Aceste valori sunt fundamentale pentru moralitatea noastră. Orice erou al unei 

povești lipsit de una dintre aceste valori este aspru pedepsit. Ca parte a educației sale, prin poveşti, 

copilul accesează cultură și cunoștințe ancestrale  

Încă din zorii timpurilor, poveștile au transmis înțelepciune și o invitație la iluminare. Ele vorbesc 

direct inimii și sufletului nostru. Ca un felinar, ele ne luminează drumul pentru a da mai mult sens 

evenimentelor vieții noastre. Folosind modele bogate, eroii ne învață cum să trecem prin încercări 

și să depășim provocările pentru a culege roadele experienței. Crăciunul este perioada ideală pentru 

a pătrunde în universul misterios și magic al poveștilor, găsește și hrănește sufletul copilului tău. 

 Poveștile apar ca oglinda omului: dezvăluie greșelile și ura lui, dar și forța idealurilor 

sale. Înțelepții dintre strămoșii noștri au observat mult timp etapele majore din viața unei ființe 

umane. Eram departe, în acea epocă îndepărtată, de considerentele psihologice ale vremii 

noastre. Pentru a explica aceste emoții greu de definit, au fost create povești, simbolizând 

schimbările vieții și consecințele lor... Ca un felinar, ele ne luminează drumul pentru a da mai mult 

sens evenimentelor vieții noastre. 

Bianca Ropotă Al Sayagh, Liban 
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Victor Ravini – prozator şi eseist 

Membru al Uniunii Scriitorilor din Suedia 

Cifrele în Povestea lui Harap Alb 
 

 

Opinia după care Povestea lui Harap Alb ar fi un amalgam 

eclectic de basme nu definește adecvat structura alcătuită de Ion 

Creangă și bagatelizează valoarea operei. Totalitatea 

mozaicului literar din această poveste are perfecțiunea 

cristalelor și un echilibru interior conform acelorași legi 

geometrice și aritmetice, simple dar fundamentale, ce guvernează matematica cu implicații 

filozofice a lui Pitagora. Simbolurile matematice din structura narativă a lui Creangă se regăsesc 

în ornamentele geometrice de pe ceramică, pe porțile maramureșene, pe stâlpii funerari sau alte 

sculpturi etnografice, ca și de pe iile sau covoarele românești. Vestigiile arheologice vechi de mii 

de ani, fotografiile etnografice vechi și produsele etnografice de azi înfățișează aceleași imagini 

geometrice, cu aceleași relații aritmetice și fac dovada unei continuități culturale, cum alte popoare 

nu au. 

Oamenii care au gravat complicate simboluri geometrice și aritmetice pe bine-cunoscutul os de la 

Cuina Turcului sau pe obiectele din cultura Cucuteni, Gârla Mare, Gumelnița, Turda, Vădastra și 

altele nu aveau cum să se fi inspirat din matematica lui Pitagora, care a trăit cu mii de ani mai 

târziu. Cultul cifrei 3 este atestat arheologic pe teritoriul românesc încă din vremuri mult anterioare 

lui Pitagora. Este posibil ca Pitagora să fi preluat și cultivat ideile de matematică, cu simbolurile 

lor, pe care le-au creat predecesorii săi, trăitori în culturile arhaice de la nord de Dunăre, cu care 

grecii și antecesorii lor pelasgi aveau legături comerciale. 

Nu putem să știm dacă Ion Creangă cunoștea totul sau măcar ceva cât de cât, despre valoarea 

simbolică a cifrelor la Pitagora, însă știm bine că era de la țară, din zona culturii Cucuteni, și avea 

o solidă cultură populară multimilenară, moștenită oral din străbuni. În folclor, cifra 3 nu are o 

valoare cantitativă, ci e un număr magic cu valori speciale. Creangă a moștenit de la strămoși cultul 

cifrei 3, ca simbol al perfecțiunii sau al echilibrului universal și a construit Povestea lui Harap 

Alb după criterii matematice. Cifra 3 structurează întreaga construcție epică a poveștii lui Creangă 

și este incorporată, ca grinzile de rezistență ale edificiului literar, sub zugrăveala policromă a 

narațiunii și dialogurilor. Arhitectura narațiunii se încheagă ca un monument literar perfect 

alcătuit, cu precizia și finețea unei catedrale magnifice, încât pare să fie gândită de autor cu 

instrumente geometrice în mână. 

Sunt 3 capete încoronate: craiul care e tatăl lui Harap Alb, împăratul Verde și împăratul Roșu. Trei 

crăiese: Crăiasa furnicilor, Crăiasa albinelor și Crăiasa zânelor. Trei exponenți ai răului: spânul, 

împăratul Roșu și fiica acestuia. Deznodământul fiecăruia e motivat cu 3 atitudini diferite: ură, 

indiferență, iubire. Craiul are 3 feciori. Al treilea este eroul principal. El cere tatălui său 3 elemente: 

calul, armele și hainele. Calul mușcă din jăratec de 3 ori și de 3 ori e lovit cu frâul în cap. Calul se  
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scutură de 3 ori și se transformă, apoi face 3 zboruri: până în nori, la lună și la soare. Eroul pleacă 

de la tatăl său a treia zi. El, al treilea dintre cei trei frați, trece proba curajului și pleacă în misiunea 

încredințată. Spânul îi iese în cale de 3 ori. Cerbul scurmă de 3 ori cu piciorul în pământ. Când 

eroul se întoarce cu capul și cu pielea cerbului, i se fac 3 propuneri de a le vinde. Gerilă suflă de 3 

ori asupra casei de aramă înroșită. Bruma pe aceasta e groasă de 3 palme. Păsări-Lăți-Lungilă și 

Ochilă o caută pe farmazoană de 3 ori și o prind abia a treia oară. Spânul îl trimite pe Harap Alb 

la pierzanie de 3 ori: la urs, la cerb și la împăratul Roșu. Acesta îl pune la 3 încercări: casa de 

aramă, ospățul și alegerea macului din nisip. Și fata împăratului Roșu îi prilejuiește tot 3 probe: să 

o păzească, să o recunoască și, a treia oară, să îi aducă 3 lucruri: apa vie, apa moartă și smicelele, 

în număr și ele tot de 3. La prima vedere, pare să fie o repetare a cifrei 3, în perioadă matematică, 

dar la o analiză mitologică, toate aceste încercări sunt probe și etape din rituri de inițiere în tainele 

sau misterele fundamentale ale universului oamenilor arhaici. 

Niciun element din compoziție nu este de prisos, cum li s-a părut unora dintre exegeți. În jurul 

protagonistului gravitează 3 grupuri a câte 3 personaje auxiliare, pe 3 niveluri de abstractizare: A. 

Calul, furnicile și albinele (ființe reale cu comportament fantastic, ce pot reprezenta armonia dintre 

om și 3 elemente din regnul zoologic, dar pot simboliza multe alte abstracțiuni); B. Gerilă, 

Flămânzilă și Setilă (personaje fantastice, cu comportament uman, simbolizând 3 calamități 

naturale, de care țăranul român nu se mai teme, ba chiar știe să le facă utile în scopuri bine-

determinate); C. Crăiasa zânelor, Ochilă și Păsări-Lăți-Lungilă (simboluri și mai abstracte, cu 

referiri la psihologia abisală). Crăiasa zânelor (arhetipul matern și Anima despre care scrie C. G. 

Jung) intervine în acțiune de 3 ori. Harap Alb iese de 3 ori din mijlocul personajelor care îl ajută 

și se înfățișează înaintea împăratului Roșu, cerând mâna fetei lui de 3 ori. La o eventuală 

reprezentare schematică sau geometrică, nu trebuie să înșirăm personajele auxiliare liniar unul sub 

altul, ci legate radiar cu Omul în mijlocul lor. 
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Cifra 3 apare metamorfozată în multiplii ei, cu și mai complicate simboluri hermetice: 3 la pătrat, 

de 3 ori succesiv, este egal cu 3 la cub (32 + 32 + 32 = 33 = 9 + 9 + 9 = 27). Harap Alb și spânul 

merg peste 9 mări, 9 țări și 9 ape mari (9 x 3 = 27). Cifra 3 apare multiplicată cu 22 (3 x 22 =3 x 4 

=12): împăratul Roșu le dă 12 căruțe cu pâine, 12 vaci fripte și 12 butoaie cu vin (3 x 12 =36). 

Apare și 3 multiplicat cu 23 (3 x 23 = 3 x 8 = 24): Gerilă se încălzește cu 24 de stânjeni de lemne, 

Flămânzilă mănâncă brazda a 24 de pluguri, Setilă soarbe 24 de iazuri (3 x 24 = 72). Cifra 3 stă la 

baza cifrelor 9, 12, 27, 36 și 72. Pitagora vedea în aceste cifre ritmuri cosmice echivalente cu 

ritmurile biologice și explicarea tuturor structurilor din univers. 

Acestea ar fi doar câteva observații de ordin structural. Nenumărate observații mult mai profunde 

se pot face asupra mitologiei din Povestea lui Harap Alb, plină de metafore, alegorii și simboluri 

abstracte, cu multiple sensuri, prin care Creangă ne-a împărtășit câteva pietre prețioase din bogăția 

de idei culese de el din mai multe basme. El le-a potrivit într-o armonie perfectă, conformă cu 

matematica prezentă în cultura populară orală, în ornamentația creațiilor etnografie și a relicvelor 

arheologice, care stau mărturie despre o cultură înaltă, atestată în culturile preistorice de pe 

teritoriul locuit de vorbitorii limbii române, în țară sau în afara țării. Culturile preistorice, tradițiile 

și limba depășesc și relativizează frontierele politice. 

Creangă a combinat armonios în Povestea lui Harap Alb mai multe basme, ca episoade dintr-o 

epopee mitologică, în care eroul parcurge mai multe etape din rituri de inițiere în misterele 

cosmosului, naturii și ale psihicului uman, așa cum erau cunoscute aceste taine în trecut. Este 

evidentă concepția antropocentristă, dualismul bine-rău și optimismul, victoria binelui asupra 

răului.  

Povestea lui Harap Alb este o epopee plină de evenimente, ce aduce un elogiu curajului, dârzeniei, 

perseverenței, încrederii în puterea omului de a mobiliza în jurul său toate resursele umane și 

naturale pentru a lupta împotriva răului. În imagini simple, dar elocvente și ordonate după o 

aritmetică riguroasă, încărcată de simboluri bătrânești etern valabile, înțeleptul prea modest de la 

Humulești vorbește despre frăția omului cu natura înconjurătoare, despre armoniile geometrice ale 

vieții echilibrate, ale regnurilor sau ale cosmosului și despre calitățile morale, ce conferă omului 

suprema sa valoare absolută în ierarhia universală. Semnificațiile mitologiei din Povestea lui 

Harap Alb sunt mult mai multe decât văd eu aici și de cât poate vedea altcineva. Polisemantismul 

miturilor este indiscutabil. 

În basmele noastre nu se poate vedea nicio influență a mitologiilor indo-europene. Basmele 

oglindesc o societate arhaică, anterioară venirii indo-europenilor. Tracii lui Herodot aveau o 

mitologie structurată la fel ca în toate mitologiile și societățile indo-europene, tot pe cifra trei, 

atestată în culturi anterioare. În mitologia nordică, în epopeile din India și în mitologia greacă, 

despre care acum se știe că a fost preluată de la pelasgi, modificată și adaptată la epoca patriarhală, 

sunt trei ranguri de divinități ce patronau trei categorii sociale. Basmele oglindesc o societate și o 

mitologie anterioară tracilor și tuturor indo-europenilor. Crearea basmelor noastre ar putea fi 

atribuită geților, care știm de la Herodot că aveau o altă cultură decât tracii și puteau fi anteriori 

acestora. Herodot socotește printre traci multe alte triburi, care nu puteau să fie traci, deoarece el 

însuși spune că aveau alte obiceiuri și alte tradiții. Herodot precizează numele acelor triburi, care 

aveau nume distinctive față de traci. El include printre traci diferite alte triburi, la fel cum și 
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Tacitus, cinci secole mai târziu, include printre germani estonienii și finlandezii. Pe vremea lor, 

era determinantă localizarea geografică, nu apartenența etnică. 

Basmele arhivează o literatură orală, ce a putut fi creată de aceiași oameni de la care au rămas cele 

mai vechi vestigii arheologice. Toate producțiile literare folclorice sunt un produs al contextului 

social și istoric în care au fost create și prin urmare au o legătură directă cu societatea acelor 

vremuri. Prin folclorul literar, putem cunoaște mai bine vremurile trecute. 

Basmele nu au fost create pentru adormit copiii, ci pentru a transmite generațiilor viitoare un vast 

tezaur de înțelepciune etern valabilă. Ca să putem înțelege miezul din basme, nu e nevoie să apelăm 

la explicațiile unor exegeți care să ne îmbrobodească cu fraze lungi, încâlcite, pline de neologisme 

pe care să le căutăm în dicționar și cu afirmații contradictorii, ce ne lasă mai nedumeriți decât 

înainte și nu rămânem cu nimic folositor pentru viață. Pentru a înțelege basmele și să tragem 

învățăminte din ele, este suficient să fim cititori experimentați sau măcar să avem o bogată 

experiență de viață. Copiii, fără să știe să citească și fără să aibă vreo experiență de viață, savurează 

basmele. Basmele au o puternică influență asupra formării criteriilor valorice sau morale și a 

caracterului celor mici, care le ascultă cu gurile căscate. Basmele sunt absolut necesare pentru 

educarea copiilor. Nu învățăm nimic din înțelepciunea multimilenară a străbunilor, dacă strâmbăm 

din nas că trăiau în epoca de piatră și erau analfabeți. Analfabeți erau și cei care cu opt sau zece 

mii de ani în urmă au făcut marile descoperiri ce stau la baza civilizației actuale: agricultura, 

creșterea animalelor, ceramica și țesutul, la care noi doar am adăugat îmbunătățiri, așa cum afirmă 

antropologul francez Claude-Lévi Strauss în Race et histoire, Denoël, Unesco, 1987, pp. 55-56, 

prima ediţie 1952. 

Vârstnicii, chiar și neșcoliți, înțeleg basmele cu mult mai bine decât oricine, chiar și decât savanții. 

Cel mai mare merit al cercetătorilor de folclor este acela că nu s-au aventurat să pătrundă prea 

adânc în profunzimea basmelor cu explicațiile lor la nivel universitar, scrise pentru omologii lor 

universitari, nu pentru publicul larg și nicidecum adresate celor ce au creat și transmis folclorul. 

Ne rămâne nouă, tuturor, să pătrundem în profunzimea basmelor. Oricare dintre noi putem să 

descoperim în basme ideile luminoase pe care le vom găsi după puterea cugetului fiecăruia, 

indiferent de vârstă și de orientare profesională. 

Bine-cunoscutul scriitor Miron Scorobete, patriarh al literaturii române contemporane, a 

descoperit în Povestea lui Harap Alb clare referiri profetice la ceea ce trăim noi în ziua de azi și la 

viitorul luminos la care totuși vom ajunge, după încercări dramatice comparabile cu ale eroului 

principal, cu care ne identificăm ca indivizi și ca națiune. Optimismul din basmele noastre e 

confirmat de mitologia persană, cu izbânda lui Ormuzd asupra lui Ahriman. Aceeași idee optimistă 

e și în Biblie: ineficacitatea lui Satan împotriva lui Dumnezeu. Optimismul este confirmat de 

istorie, în care după lupte grele și deznădejde, răul nu are putere asupra binelui. Miturile nu prezintă 

întâmplări istorice, ci sintetizează adevăruri eterne și repetabile în istorie. 

Victor Ravini, Suedia 
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POVESTEA ȘI SIMBOLUL 

Poveştile, primele scrieri care ne-au ȋncântat 

copilăria…S-a scris mult despre poveşti, au fost 

analizate, impactul lor asupra copilăriei, s-a studiat 

prezenţa simbolismul religios și esoteric, în special 

al alchimie, s-au dezvoltat teze destul de 

interesante. Şi totul pentru a analiza și înțelege cât 

mai bine poveştile. 

Basmele au un conținut simbolic foarte bogat. Într-

adevăr, personajele, locurile, temele etc. ele însele 

constituie deja un întreg simbolism. O multitudine 

de personaje apar în basme, cu toate acestea, unele 

sunt mai frecvente. Eroul, simbolizează acțiunea și schimbarea. Zâna, simbolizează magia și 

inconștientul. Regele reprezintă discernământul. Trecerea prin pădure este prezentă în aproape 

toate basmele. Într-adevăr, pădurea care, la început, simbolizează toate pericolele devine benefică 

pentru eroii care reușesc să înfrunte obstacolele și să-și depășească frica. Dimpotrivă, personajele 

care renunță nu ies nevătămate. 

Majoritatea teoreticienilor care s-au interesat de problema originii poveștii au un punct în comun, 

ei sunt de acord să afirme că povestea derivă din mit. Indiferent de ceea ce credem, originea ei 

fiind în orice caz indeterminabilă din lipsa urmelor istorice. Oamenii nu au încetat niciodată să 

transmită povești imaginare, oral, apoi în scris, de milenii, în toate culturile și în toate limbile. 

Toate aceste texte au în comun să spună evenimente care nu sunt reale, dar au o parte de adevăr ȋn 

conţinutul lor. În mod paradoxal, aceste povești fictive sunt și un mod de a descrie lumea. În 

societățile tradiționale, până în secolul al XVII-lea, basmele erau destinate unui public adult, 

adunat în fața unui povestitor. Din punct de vedere istoric, magia, legenda, minunatul exprimă 

speranțele și temerile unei comunități sau ale unei societăți fără a se limita la un public tânăr sau 

la o anumită strategie pedagogică. Basmul s-a dezvoltat considerabil în timpul Renașterii.Scriitorii 

europeni s-au inspirat mult din poveștile lui Boccaccio, apărute în secolul al XIV-

lea în Decameronul. Din secolul al XVII-lea, basmele au devenit treptat un mijloc de predare, 

subliniind instrucțiunile morale pe care le oferă. 

Reînvierea teoretică pe care Vladimir Propp a adus-o în secolul al XX-lea (a rădăcinilor istorice 

ale poveștii, nu cea a morfologiei poveștii) va încerca să ia în considerare relația basmelor nu 

numai cu miturile, ci și cu riturile. Dar relația cu mitul este întotdeauna considerată evidentă, 

inclusiv, în anumite lecturi psihanalitice ale obedienței jungiane. 

Nu vreau să pun în discuție această dovadă teoretică a relației basmului cu mitul, ci pur și simplu 

să o relativizez: putem considera că este vorba de o relație istorică reală, unde miturile ar fi fost 

puțin câte puțin,prin multiplele metamorfoze ale tradiţiei orale, transformate ȋn basme, dar putem 

considera şi că sunt simple invariante antropologice, fără cauzalitate istorică sau transmitere 

geografică, aceasta invariantă ȋnsăşi putând fi considerată  de ordin psihologic atavic, ca nevoie 

https://1001symboles-net.translate.goog/symbole/sens-de-heros.html?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
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sau ca reflectare a organizaţiilor sociale recurente. Oricum ar fi, ne vom aminti că povestea, de 

origine atât de îndepărtată, are sens în timpul nostru și atinge ceva adânc în noi. Fie că acest lucru 

este de natură socială sau psihologică, sau foarte probabil ambele, povestea împărtășește cu mitul 

o funcție pe care o putem descrie drept antropologică, ceea ce o face să aibă importanță pentru noi.  

În primul rând, povestea permite o transmitere culturală orală. Unele povești s-au transmis de 

generații în generație. Prin basm, facem parte deci din istoria Omenirii. Povestea este un 

instrument prodigios de intercomunicare între adulți și copii. Pentru copii, povestea, prin 

universalitatea subiectului său, vorbește într-un mod simbolic despre ceea ce este mai intim la 

copil. Este o întâlnire care nu numai că îl va emoţiona, dar îl va ajuta să construiască, să avanseze, 

să crească. 

Din sutele de perspective care contribuie la deschiderea domeniului cunoașterii despre povestire, 

ne vom plasa aici printre cele care consideră povestea ca o sursă capabilă să intervină ȋn terapia 

psihicului şi comportamentului. Astfel poveştile devin chei de interpretare pentru a înțelege mai 

bine logicile care guvernează destinele indivizilor. Putem gândi basmele ca resurse clinice, pornim 

de la ipoteza că ele sunt povești fondatoare, adică dispozitive simbolice a căror misiune, precum 

miturile și legendele, este de a transmite cunoștințe, constructori reținuți de memoria colectivă și 

destinați să subziste în timp și care sunt răspândiţi în spațiu pentru a răspunde enigmelor pe care 

indivizii, singuri, nu le pot descifra fără a-și risca viața, aceea a grupului lor și a descendenților 

lor. Le înțelegem așadar ca moșteniri ale tradiției, în sensul socratic al termenului, din care putem 

trage ȋnvăţăminte, pentru a înțelege izvoarele umanității noastre traduse de cultura noastră. 

Trei noțiuni ne ghidează ȋn analiza poveștilor: Imaginarul, Realul și Simbolicul. Aceste trei noțiuni 

urmăresc să împerecheze subiectul și obiectul în trei dimensiuni care se caracterizează prin procese 

psihice specifice. Într-adevăr, clasificând figurile poveștilor în fiecare dintre aceste dimensiuni, 

putem descoperi registrele relaționale în care se încadrează diferiții eroi. Se pot observa, de 

asemenea, pasajele deschise și granițele închise dintre o dimensiune și alta. Dar ce cunoștințe 

exemplare aduc poveștile la începutul mileniului trei. Jacque Lacan ne spune că imaginarul este 
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ansamblul de reprezentări pe care un individ le 

are despre mediul său și despre sine, o imagine a 

vieții pe care individul o generează pentru a-și 

menține unitatea și integritatea (Eul său). 

Cum recunoaștem dimensiunea Imaginarului în 

basme? Și ce cunoștințe ne aduce observația 

lui? Figurile Imaginarului le întâlnim, în primul 

rând, în dispozitivele spațio-temporale care 

descriu contextele în care au crescut eroii 

poveștilor și de care au fost impregnați înainte de 

a intra în acțiunea vieții lor. Îi mai găsim 

în procesele care informează despre relațiile 

amoroase și solicitările narcisiste ale acestor 

eroi. Izolând aceste dispozitive și aceste procese, 

putem observa legăturile logice care există între 

modul de relație cu lumea pe care un subiect l-a 

moștenit și cel pe care îl stabilește cu ceilalți, 

obiectivele sale, timpul și spațiul. Putem găsi 

chei pentru înțelegerea acţiunilor pe care le 

ȋntreprinde subiectul în căutarea lui pentru aşi 

atinge obiectivele. 

Regi, regine, zâne, animale fermecate etc. copleşesc eroii cu darurile lor cele mai 

prețioase. Imposibilul este posibil pentru ei. Spațiul în care trăiesc este sub puterea lor, timpul este 

măsurat acolo după criteriul bucuriei lor și este ciclic. Diferite specii se freacă acolo fără a fi mereu 

la locul lor, regnurile putându-se contopi: regnul uman cu regnul animal și vegetal.  

Actorii cu care sunt în contact sunt după imaginea și proprietatea lor; sunt, la fel ca obiectele lor, 

semnele puterii lor inegalabile sau sunt sortite să dispară. Într-o astfel de dimensiune, cuvintele 

sunt absente – sau rămân incomplete. Totul este doar apariție și traducere a simțurilor. Totul poate 

fi deci interpretat la același nivel, atâta timp cât dimensiunea Simbolului nu este înscrisă undeva. 

Realul este evenimentul care ia naștere din realitate fără ca subiectul să-i poată înțelege sensul și 

în fața căruia rămâne neputincios. Este un eveniment extern, dar este și un eveniment care readuce 

o poveste negândită. Este existența. Se datorează limitelor de timp, ale corpului (boală, accident, 

moarte), ale sexului, ale limbajului, dar și absenței dimensiunii Simbolului. În Realul poveștilor, 

există, ca și în dimensiunea anterioară, regi, regine și zâne, dar găsim și zei, spirite, demoni, 

vrăjitoare și părinții înșiși care se luptă cu această dimensiune. Sunt adversari. Sunt cei prin care 

fatalitatea se impune.  

Dacă analizăm această dimensiune, observăm modurile de relație cu lumea a unui subiect care se 

luptă cu un eveniment care i se impune. Se poate examina și succesiunea faptelor pentru a înțelege 

ancorarea lor în organizarea Imaginarului eroului afectat și în eșecurile Simbolului.  
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Simbolicul este dimensiunea în care este reglementată 

ordinea schimburilor. Nu există continuitate între el și 

Imaginar.  Îi reamintește subiectului că este dezbinat, 

pentru că este străbătut de mize, dorințe. 

Dimensiunea simbolică face din viață un dar. În povești, 

recunoaștem dimensiunea Simbolului prin prezența 

mediatorilor: regii și reginele care sunt în slujba supușilor 

lor, părinții care sunt în slujba copiilor lor, nașele și 

personajele care insuflă. în domeniul Imaginarului o ordine 

de schimburi măsurată în raport cu standardul unei terţe 

autorităţi. Observând rolul acestor mediatori, putem vedea 

procesele pe care le-au pus în mișcare pentru a oferi 

protecție, informare, consiliere și limite. Să te gândești 

că poveștile sunt simple istorii menite să adoarmă copiii 

este o mare greșeală! Ele nu sunt doar povești banale. Mai 

multe studii relevă importanța pe care basmele – 

și poveștile de culcare în general – au asupra dezvoltării 

copiilor . Într-adevăr, ele transmit valori fundamentale precum toleranța , ajutorul reciproc și 

compasiunea.  Unul dintre cei mai cunoscuți autori care au scris despre acest subiect este Bruno 

Bettelheim. A fost foarte interesat de psihanaliza basmelor.  

Bruno Bettelheim a încercat întotdeauna să înțeleagă originea anxietăților la copii. Și-a scris 

cartea Psychoanalysis of Fairy Tales în 1976, în care s-a interesat îndeaproape de mai multe basme 

care au devenit atemporale și pe deplin integrate în literatura pentru copii. În general, poveștile îl 

ajută pe copil să-și identifice emoțiile trezindu-i curiozitatea și imaginația. Să luăm un exemplu 

frecvent: observăm adesea la copii o perioadă în care sunt obsedați de o poveste și o cer în mod 

constant. Nu vă temeți, nu e nimic grav! Această obsesie pentru o poveste durează până când 

copilul găsește soluția la problema lui interioară - adesea o frică sau o fobie. Dacă el cere constant 

această poveste, este pentru că îl mângâie. Ea îi aduce răspunsuri și finalul – mereu același – îl 

liniștește. 

Citate din Psihanaliza basmelor de B. Bettelheim: - „ Basmele au caracteristica de a pune 

probleme existențiale în termeni scurti și precisi. Copilul se poate confrunta astfel cu aceste 

probleme în forma lor esențială, în timp ce o intrigă mai elaborată i-ar complica lucrurile. Basmul 

simplifică toate situațiile. Personajele lui sunt bine desenate; iar detaliile, dacă nu sunt importante, 

sunt omise. Toate caracterele corespund unui anumit tip; nu sunt unice”.  

„ Un basm bun are multe niveluri de înțeles. Doar copilul poate descoperi sensul care îi poate 

aduce ceva în momentul de față. Mai târziu, pe măsură ce crește, descoperă și alte aspecte ale 

poveștilor pe care le cunoaște bine și își trage convingerea că capacitatea sa de a înțelege s-a 

maturizat, întrucât aceleași povești capătă mai mult sens pentru el. Acest lucru se poate întâmpla 

numai dacă copilului nu i s-a spus, didactic, ce ar trebui să însemne povestea. Descoperind pentru 

el însuși sensul ascuns al poveștilor, copilul creează ceva, în loc să fie influențat”. 

https://www.storyplayr.com/thematique/contes-et-classiques
https://www-storyplayr-com.translate.goog/blog/lhistoire-soir-dormir/
https://www.storyplayr.com/bibliotheque/vivre-ensemble
https://www.storyplayr.com/blog/psychanalyse-contes-de-fees-bruno-bettelheim
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Cum să înțelegi basmele? - Povestea este simplificată în mod deliberat pentru a oferi 

o înțelegere fără ambiguitate a poveștii. În acest sens, poveștile nu abundă de personaje inutile și 

deci doar evidențiază protagoniștii. Copilul trebuie să fie imediat capabil să identifice frumosul de 

rău, importantul de inutil. 

Mai mult, aceeași fundație a intrigii se găsește adesea în povești. Problemele pe care le întâmpină 

eroul provin adesea din ambivalența dintre principiul plăcerii și principiul realității. Adică 

personajul nostru va avea de ales între muncă și joacă. Pe de o parte, principiul plăcerii nu ține 

cont de potențialele consecințe dăunătoare și favorizează plăcerea imediată. Pe de altă parte, 

principiul realității favorizează gândirea pe termen lung și conștientizarea consecințelor. Pe scurt, 

basmul însoțește încetul cu încetul copilul în învățarea libertății. El îl ajută să-l tragă la răspundere. 

În cele din urmă, nu este nevoie să explici o poveste. Toată lumea poate vedea în ea sensuri infinit 

diferite, fără a-și epuiza stocurile imaginative. Putem găsi și noi sensuri pentru aceeași poveste, în 

funcție de vârsta la care este citită. Fie pentru adulți, fie pentru copii, basmul este interpretat în 

funcție de nevoile de moment ale cititorului... 

În primul rând, povestea permite o transmitere culturală orală. Unele povești s-au transmis de 

generații în generație. Prin basm, facem parte deci din istoria Omenirii. Povestea este un 

instrument prodigios de intercomunicare între adulți și copii. Pentru copii, povestea, prin 

universalitatea subiectului său, vorbește într-un mod simbolic despre ceea ce este mai intim la 

copil. Este o întâlnire care nu numai că îl va atinge, dar îl va ajuta să construiască, să avanseze, să 

crească. Povestea descrie conflicte interioare specifice fiecărei persoane. Vorbește direct 

inconștientului, descriind anxietățile, tensiunile, fricile, dorințele pe care copilul le trăiește zilnic 

în timpul dezvoltării sale. Basmele îi liniștesc pe copii arătându-le că fanteziile lor nu sunt nici 

unice, nici monstruoase. Le permit să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în ei la nivel inconștient, 

să depășească conflictele, anxietățile și deci să crească.  

„Copilul, spune Bettelheim, este dominat de ambivalențe care roiesc în el. Pentru el, acest 

amestec de iubire și ură, de dorințe și temeri, formează un haos de neînțeles. Cu toate acestea, 

datorită imaginilor simple și directe, basmul îl ajută pe copil să pună ordine în sentimentele sale 

complexe și ambivalente care, astfel, se clasifica în locuri distincte în loc să formeze un singur haos 

imens”. 

A crește este tocmai realizarea acestui drum care îți permite să-ți depășești anxietățile și să trăiești 

în armonie cu tine însuți. Este să înțelegi că pentru a intra în comunitatea oamenilor trebuie să știi 

să renunți la dorințe, la impulsuri, la „principiul plăcerii”, pentru a respecta legile fundamentale 

ale umanității („principiul realității”). Trebuie să treci de la natură la cultură, de la animalitatea la 

umanitate. Mai sunt multe de spus, ȋnsă cel mai bine ar fi să le citim şi să le recitim … 

Dr. Irina Ibănescu, psiholog clinician pentru copii, România 
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Cuvinte și povești cu parfum de epocă 

de Oana Daciana Topală 

 

Madame Neli și Monsieur Franck 

Pe la 1840, de cum dădea prima zăpadă, Bucureștii și 

Iașii se pregăteau de baluri. Și cum la bal nu se mergea 

oricum, mai întâi de toate se căutau haine adecvate. 

Rochii elegante și scumpe, bijuterii prețioase și 

pretențioase, botine rezistente și fine, cu năsturași 

înveliți in mătase, dantele ca pânza de păianjen, mănuși 

parfumate și evantaie din pene de păun. 

Dar pentru toate acestea și încă multe altele era nevoie de o vizită la Madame Neli Lenfant care 

ținea prăvălie pe Podul Caliței, unde vindea rochii de bal, eșarfe, șaluri de fantezie, rufărie fină, 

horbote și pene, toate frumoase și capabile să satisfacă gusturile celor mai năzuroase cucoane. 

Bărbații puteau trece pe la Monsieur Franck, care avea magazin 

la Curtea Veche și care le promitea cele mai elegante și mai ieftine 

noutăți în materie de haine bărbătești, venite tocmai de la Paris: 

surtuce, fracuri, rococo, pantaloni și jiletci de diferite stofe. 

Dacă balul era mascat, se urca pe Podul Mogoșoaiei, la un anume 

Varamberg care vindea domino de mătase, costume naționale și 

de fantezie, măști de fel de fel. În plus, se oferea că în 

douăsprezece ceasuri ” să prefacă orice costum la un preț 

cuviincios”. Strălucire, lux, opulență. De cum cădeau primii fulgi 

de nea, cluburile, conacele și palatele se deschideau, se decorau și 

se luminau, se pregăteau cupele pentru șampanie, se pregăteau 

alămurile, pianul și viorile. 

Rochiile și costumele sunt gata, orchestra este pregătită, sticlele 

de șampanie stau la rece în calupuri de gheață, trăsura așteaptă la 

intrare, balul poate să înceapă! 

Surse: 

Constanța Vintilă-Ghitulescu, Patimă si desfătare. Despre lucrurile marunte ale vieții cotidiene în 

societatea românească 1750-1860, Editura Humanitas, București, 2015, paginile 343-346. 
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Povești de demult 

Fabrica de fidea de lângă mănăstirea 

Văcărești 

La începutul secolului XIX, în apropierea mănăstirii 

Văcărești, lângă București, se făceau cele mai bune 

macaroane într-o fabrică ridicată încă din vremea 

domnitorului fanariot Constantin Hangerli (1797-

1799). Făbricuța mai producea fidea și arpacaș, având 

ergalii (adică instalații) de aramă și de lemn. 

În vremea lui Caragea Vodă, un anume Nichifor Hagi 

Ioan Mustacov cumpără de la vodă pe 1410 de taleri 

fabrica de macaroane de la Văcărești și primește 

dreptul de a produce numai el fidea și macaroane. 

Nichifor Hagi Ioan Mustacov - În 1816, acest Nichifor Hagi Ioan Mustacov făcea fără doar 

și poate o afacere bună, căci fabrica de lângă București producea făinoase mult mai ieftine decât 

cele din import (fideaua de Veneția, cea de Țarigrad, fideaua de Odrii, macaroanele și fideaua 

muscălească). Documentele vremii scriu că până atunci Valahia a mâncat fidea adusă de la Galați, 

proastă și scumpă. De aceea, inițiativa dumnealui Hagi Nichifor, ce a adus meșteri și ustensile de 

la Adrianopol (orașul turcesc Edirne), trebuie să se bucure de privilegii. 

Lui Caragea i-au plăcut produsele lui Mustacov, spunând că-s la fel de bune ca cele produse la 

Adrianopol, așa că i-a asigurat monopolul pe „fidea, macaroane, simigdale, critarachisia, ostrachia 

și chipriotica” (paste ca cele din Creta, din Cipru și în formă de scoici). Mustacov a deschis alături 

de fabrică o băcănie de unde târgoveții puteau cumpăra ieftin, fără alte taxe. Pare-se că făbricuței 

îi mergea atât de bine, încât exporta fidea la Istanbul. 

Puțină etimologie - În cartea sa Nourritures canailles, Madeleine Ferrières arată că francezii 

au preluat cu destulă reticență pastele. Forma și numele – vermicelli – nu atrag într-o epocă a 

bolilor de tot felul. Fideaua consumată pe tărâm valah își trage numele de la grecescul fides  (φιδές, 

care pare derivat din grecescul ὄφις, „șarpe). Cuvântul e preluat probabil de la venețienii cu care 

grecii făceau comerț, fidellini, și este regăsit apoi și în Imperiul Otoman sub forma fidea, fidele. 

Mai consumau românii tăiței, derivat din verbul a tăia, cunoscuți și regăsiți în rețetele culinare 

moldovenești sub numele de tocmagi, din turcescul tokmak. Tot de la turci, bucătăresele au învățat 

să îngroașe supa cu trahana (tarhana), un fel de aluat făcut din făină, ou, lapte sau iaurt, trecut prin 

ciur. 

Surse:   Constanța Vintilă-Ghițulescu, „Patimă și desfătare. Despre lucrurile mărunte ale vieții cotidiene 

în societatea românească, 1750-1860”, Editura Humanitas, București, 2015, p. 46-47;  / Tudor Dinu, 

Bucureștiul fanariot: Administrație, meșteșuguri, negoț, Editura Humanitas, București, 2021, p.271-272;       

www.dexonline.ro 

http://www.dexonline.ro/
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Un bucătar excentric și o cutie cu 

praline 

O poveste de la 1636 

La castel - În 1636, la Montargis, nu departe de Orléans, 

la castelul contelui César de Plessis-Praslin, zilele se 

scurg într-un decor oniric. Femeile cu peruci înalte și cu 

evantaie din pene de pasăre măiastră se plimbă râzând 

de-a lungul culoarelor și-și clătină cerceii lungi, cu 

diamante hipnotice. La fiecare pas cufundă în covoarele 

groase conduri mici de catifea, cu lucrătură sofisticată, pe care un pantofar nebun a lăsat să cadă 

picături de turcoaze și chihlimbar din poveștile Șeherezadei. Din când în când ochii alunecă spre 

oglinzile cu margini aurii, filigranate: siluete rafinate îmbrăcate în rochii de satin roșu, împodobite 

cu pietre prețioase, decolteuri adânci pe care strălucesc coliere de smaralde și perle, gulere din 

dantelă de Valenciennes stropită cu rubine mici cât aripa de albină. 

Seara ies în grădinile răcoroase sau intră în orangerii, unde umbra uleioasă a palmierilor se unește 

cu parfumul lâmăilor și al portocalilor. Din bucătăriile castelului, mirosul dulce al prăjiturilor cu 

scorțișoară și lămâie, parfumul merelor caramelizate și aromele de fructe glasate ies pe ferestrele 

deschise larg și plutesc deasupra grădinilor. Dacă întredeschizi ușa, vezi pe masă urme de miere, 

de zahăr și de fructe confiate. Norișori de făină încețoșează aerul și două degete strivesc deasupra 

mesei o felie de lămâie. O explozie de stropi și de senzații intense ajunge până la vizitatorul curios. 

O mână subțire, albă închide repede ușa. Se aud îndepărtându-se niște pași ușori, ca de pisică și 

rămâne doar amintirea clinchetului unei lingurițe de argint într-un bol de porțelan… 

Un bucătar excentric și o clipă de nebunie - Clément Jaluzot, un bucătar excentric, orchestrează 

la castel baletul acesta grațios și aromat. Se spune că într-o seară târzie de vară, acest Clément 

Jaluzot, despre care se știa ca era puțin lunatic, a scăpat o migdală în caramel. L-a sedus culoarea 

de miere caldă a noii bomboane. Nimeni nu a putut spune niciodată dacă bucătarul a avut atunci o 

clipă de nebunie sau de neatenție. A gustat bomboana cu sâmburele de amandă și s-a îndrăgostit 

pentru totdeauna de amestecul de gusturi, nemaiîntâlnit până atunci, dintre migdala amăruie și 

zahărul caramelizat, cu filamente asemenea țurțurilor subțiri ca acel. Când a gustat și bătrânul 

conte, acesta ar fi șoptit cu voce răgușită și în ochi cu dorințe ascunse, de nespus: «La banchetul 

de mâine seara, fiecare femeie să primească într-o cutie ornată cu perle câteva astfel de 

bomboane». Povestea mai spune că numele de pralină, cuvânt scris la început « prasline », a fost 

dat astfel în amintirea bomboanelor oferite invitatelor sale de bătrânul conte francez César de 

Plessis-Praslin (1598-1675). 

Bibliografie: Marius Sala, Cuvintele – mesageri ai istoriei, Ed. Meronia, 2009; / Marie Treps, “Les mots 

oiseaux. Abécédaire des mots français venus d’ailleurs”, Ed. Sorbiers, 2007 

Dictionnaire historique de la langue française, Alain Rey, Le Robert, 2011. 
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Alte zaharicale uitate - Pe la 1800, pe lângă stăpânii de prăvălii se aciuaseră pe malurile 

Dâmboviței și o mulțime de venetici de toate soiurile. Greci iubitori de tzatziki, osmanlâi care ar 

fi dat orice pentru o baclava însiropată cu apă de trandafiri, arbănași care făceau din simigerie o 

artă, evrei atât de iscusiți încât vineri seara pregăteau pește umplut și chifteluțe de cartofi, leși care 

făceau cofeturi din albușuri, lipscani care se răsfățau cu „Gugelhupf”, muscali și galițieni 

așteptându-și porția de supă de sfeclă roșie , unguri dedați la doboș-tort,  austrieci adoratori 

ai marțipanului, italieni meșteri în „gelato”, armeni cafegii nevoie mare și-atâția alții. 

Halva - Halvaua rezistă cu succes până astăzi, făcută fiind din tot felul de ingrediente; la noi, mai 

ales din semințe de floarea soarelui, pastă de susan (tahini) sau făină. Nu putem decât să ne 

închipuim că în secolul XVIII varietatea era mult mai mare. 

În Imperiul Otoman, halvaua (helva) face parte dintr-un ceremonial al vieții urbane. Meșteșugarii 

din Anatolia se întâlneau iarna să mănânce halva și să discute, ceremonia halvalei fiind legată de 

o foarte veche tradiție. 

Alviță - Să nu confundăm halvaua cu alvița, care și ea se vindea ca plăcinta caldă, fiind preparată 

din foi de plăcintă cu o umplutură crocantă de nuci, miere/zahăr și albușuri, totul aromatizat cu 

lămâie. 

Baclavale, sarailii și cataifuri - Mai mâncau târgoveții și mușteriii baclavale, sarailii și cataifuri. 

Baclavaua este preparată din foi de plăcintă umplute cu migdale, fistic și, la noi mai ales, nuci, 

totul îmbibat în miere și/sau sirop de zahăr. 

Sarailia diferă de baclava, nu atât prin ingrediente, cât prin formă: rulouri. Cuvântul sarailie are 

legătură cu serai (sarai), fiindcă provine, la originea îndepărtată, din persanul säräj „palat”, 

împrumutat de turcă, unde s-a format derivatul sarayle „de palat”, care a evoluat la sensul 

„prăjitură de palat”. În limba română cuvântul a 

intrat din turcă.  Face parte din seria numelor de 

dulciuri luate din turcă: acadea, baclava, beltea, 

halva, magiun, mezelic, rahat. Însiropat este 

și cataiful, dar foile de plăcintă sunt înlocuite cu 

tăiței foarte fini; umplutura este cam la fel ca și la 

celelalte: variațiuni pe aceeași temă dulce! Cuvântul 

a intrat în română din turcă, unde este katayıf care la 

plural devine katifè de unde avem în română catifea. 

https://oanatopala.eu/cuvinte-si-povesti-cu-parfum-de-epoca-vii-rodozaharul/
https://oanatopala.eu/wp-admin/post.php?post=31597&action=edit
https://oanatopala.eu/cuvinte-calatoare-xii-martipane-si-cofeturi/
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Fructe confiate - În 1793, generalul rus Kutuzov se oprea, în drumul său către Istanbul, și la 

Curtea lui Vodă Moruzi, fiind servit, pe lângă dulcețuri, cafele și șerbeturi, și cu poame. Fructe 

confiate și diverse zaharicale pe bază de fructe și zahăr. O carte de bucate din sec. XVII, care a 

ajuns la noi ca manuscris brâncovenesc, ne dă o idee despre aceste „poame” de lux. 

Capitolul Mâncări de poame uscate și verzi, în zile de sec și de dulce ne dezvăluie că fructele 

proaspete sau cele uscate (după ținerea lor în apă caldă), erau fierte cu vin (roșu sau alb), zahăr și 

mirodenii scumpe și apoi amestecul era turnat peste felii de pâine prăjită, totul fiind presărat cu… 

zahăr. Erau vizate perele și gutuile împreună, merele, un combo de cireșe, vișini, prune pârguite și 

piersici, piersicile singure și, la sfârșit, doar prunele. 

Surse consultate: -  

Marius Sala, Cuvintele – mesageri ai istoriei, Editura Meronia, București, 2009;  

Ghitulescu, Patimă și desfătare. Despre lucrurile mărunte ale vieții cotidiene în societatea românească      

1750–1860, editura Humanitas, București, 2015, p .47-48;                                                                                              

Ioana Constantinescu, O lume într-o carte de bucate. Manuscris din epoca brâncovenească, București, 

1997;                                                                                                                                                            

Constantin Gane, Prin Moldova de altădată, Magazin Istoric 03/1972 

Pe masa de Crăciun 

Cozonac - Dintotdeauna a fost cuceritor, cu stafide și cu mirodenii aduse de pe tărâmuri 

îndepărtate, praftorisit cu ape de portocale și zahar de trestie, aromit cu păstai de vanilie din care 

boieroaicele din vremuri de demult se nărăveau și se răsfățau. 

«Cozonac» este un cuvânt înregistrat abia în „Dicționarul francez-român” al lui Ponbriant, deci la 

sfârșitul secolului al XIX-lea. Etimologia sa nu este clară, probabil că are la bază grecescul 

„kosonachi”, derivat de la „kosona” („păpușă”) datorită formei date uneori acestei prăjituri. 

Colac -  Colacul este un fel de pâine, în formă de inel. Împletit din mai multe straturi de aluat, 

colacul este un cuvânt de origine slavă, derivat de la kolo – roată. Noi l-am luat de la slavii din sud 

(bulgară, sârbă – kolač), la fel ca albaneza, turca, maghiara, friulana și germana austriacă. 

Rezultatul normal, la singular, a fost colaci, cu pluralul tot colaci, ceea ce a dus la formarea unui 

singular analogic colac, după modelul sac-saci. Forma de singular colac a fost reîmprumutată de 

bulgară, ca și de turcă sau maghiară. 
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Plăcintă - Plăcinta este o turtă cu diverse umpluturi care se mănâncă atât de Crăciun cât și de Anul 

Nou. La baza cuvântului plăcintă se află latinescul placenta, prăjitură plată, împrumutat din greacă. 

Interesant este că româna este singura limbă care a moștenit acest cuvânt latinesc. Celelalte limbi 

romanice au moștenit derivate din latina populară focacia (care a dat, de exemplu, francezul 

fouace) sau au împrumutat și adaptat termenul germanic wastil (hrană) ce a dat francezul gâteau 

(prăjitură). Plăcintă este unul dintre puținele nume de mâncăruri (zeamă, friptură, turtă) moștenite 

de română din latină. Față de sensul cuvântului latinesc, româna prezintă o evoluție semantică, dat 

fiind că plăcintă înseamna turtă umplută cu diferite produse, inclusiv brânză, carne etc și de aceea 

plăcinta se servește nu numai la desert ci și ca aperitiv. Din română cuvântul a pătruns în 

ucrainiană, maghiară și în germană. 

Surse: 

Marius Sala, 101 cuvinte moștenite, împrumutate, create, Editura Humanitas 2010, pag. 143-146. 

 

Ospăț de Anul Nou la Curtea Domnească 

Fastul, strălucirea ceremoniilor care aveau loc acum 300 de ani au fost definite ca un mod de trăire 

baroc, în care ,,a părea” era mai important decât ,,a fi”, iar jocul aparenţelor trebuia întreţinut cu 

orice mijloace. Era o epocă în care gustul pentru ceremonie, pentru fast, era mult mai viu decât în 

timpurile moderne. Era un mod de viaţă ,,compensatoriu”, în care statutul domnilor români, tot 

mai golit de putere reală, se manifesta cu intensitate deosebită în planul simbolic al ceremoniilor, 

imitând modelele împărăteşti bizantine şi chiar otomane. 

Ospăţul domnesc - În prima zi a Noului An, spre seară, avea loc un ospăț în Sala Tronului sau în 

Sala Divanului. Anton Maria Del Chiaro (învățat florentin, secretar al lui Constantin Brâncoveanu 

și tutore al copiilor lui Ștefan Cantacuzino) ne-a relatat câteva lucruri foarte interesante, chiar 

curioase pe alocuri, despre ospețele de la Curtea Domnească. 

Strănutul - El povesteşte că exista obiceiul ca, dacă vreunul din comeseni strănuta la masă, să i 

se aducă îndată, din partea domnului, un pahar de vin şi pe deasupra i se dăruia şi o bucată de 

postav fin şi una de atlas, ca să-şi facă anteriu şi haină dedesubt. Exista totuși o condiție: strănutul 

trebuia să fie, însă, firesc, nu stârnit anume cu tutun sau altceva, căci de-ar fi fost aşa, în loc să 

primească daruri, acel boier ar fi fost luat în râs de toţi ceilalţi. Dacă strănuta domnul, atunci marele 

vistier trebuia să dăruiască un brocart de aur pentru o haină. 
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Domnul şedea singur, la o masă special aşezată, în capătul unei mese lungi, fiind servit de către 

postelnic. Mitropolitul binecuvânta bucatele şi se aşeza de partea dreaptă a mesei celei lungi, 

împreună cu tot clerul. Dregătorii şi ceilalţi boieri se aşezau de partea stângă a aceleiaşi mese. În 

timpul mesei, domnul trimitea diferite feluri de mâncare favoriţilor săi, în semn de preţuire. 

Plăcinta cu răvaşe - Del Chiaro consemnează, pe la 1717, o altă ceremonie curioasă care se făcea 

în prima zi a anului, de Sf. Vasile, care aducea multă veselie domnului şi comesenilor săi: pentru 

încheierea ospăţului era adusă o plăcintă mare făcută din foiţe de aluat şi în care fuseseră băgaţi cu 

meşteşug, în locuri diferite, 50 de ţechini (bănuţi de aur), precum şi diferite bilete, asemănătoare 

cu cele de loto, având scrise pe ele câteva cuvinte, arătând un semn bun sau rău în acea zi de 

început de an. Când domnul împărţea plăcinta, unuia îi cădea un bănuţ de aur, altuia vreun bilet al 

cărui cuprins trebuia să fie citit cu glas tare. În bilete sta scris: „Beţiv”, „Hrăpăreţ”, „Muieratec” 

sau „Poftitoriu de Domnie”. Domnul adăuga câte o vorbă de duh pentru fiecare, spre hazul 

adunării.Aceeaşi ceremonie se petrecea şi la masa doamnei, unde se adunau soţiile dregătorilor. 

Meniul - Meniul surprinde şi el: aceşti boieri, purtători de anterie şi caftane orientale, erau serviţi 

din belşug cu „cele mai alese băuturi pe care le producea întreaga Europă”. Felurile de mâncare 

erau foarte multe şi bine gătite, după moda nemţească, franţuzească şi italienească! Trecuse vremea 

barbariei, când înaintaşii acestor boieri schimbau felurile de mâncare fără să mai fie ridicate 

farfuriile de pe masă, ci le puneau unele peste altele. În a doua jumătate a veacului XVIII ospeţele 

îmbelşugate au fost înlocuite cu o trataţie mai uşoară. 

Boierii erau serviţi cu vutcă, confeturi şi cafea, pe fondul sonor a bubuiturilor de tun şi al muzicii 

de fanfară (meterhaneaua) care se auzea din „meidanul curţii dinlăuntru”. Filigene aburinde de 

cafea erau împărţite oaspeţilor de pajii domnești. După aceea se retrăgeau cu toţii pe la curţile sau 

pe la gazdele lor, cu gândul că doar peste câteva zile, la 6 ianuarie, se vor întoarce iarăşi la Curtea 

domnească, pentru serbarea Bobotezei. 

Surse: 

Sorin Iftimi, Ceremoniile Curţii domneşti la Crăciun, Anul Nou si Bobotează (secolele XVII-XIX), în 

„Spectacolul public între tradiție și modernitate. Sărbători, ceremonialuri, pelerinaje și suplicii”,  

Constanța Vintilă Ghițulescu și Maria Pakucz Willcocks (coord), Editura Institutul Cultural Român, 

București, 2007, p. 56-61; 

John Huizinga, Amurgul Evului Mediu (trad. H.R. Radian), Editura Meridiane, București, 1993. 

„Lumea toată ne părea o portocală!” 

Cuvântul portocală este atestat în română la 1750 și este luat din greacă. Pentru a-i arăta originea, 

este necesar să luăm în discuţie termenul francez orange, care înseamnă acelaşi lucru. 

Orange - Acesta apare în secolul 13, la început sub forma pume orange, devenită spre 

1300 pomme d’orange (orange este înregistrat abia în secolul 16).  Pomme d’orange este un calc, 

o traducere a vechiului italian melarancia (astăzi arancia), care are la bază arabul naranğ.  
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Năramză - Arabii au adus în Europa acest cuvânt (odată cu fructul), dar la originea sa îndepărtată 

stă termenul persan näräng. Din arabă termenul a fost împrumutat de spaniolă (naranja, termenul 

comun pentru „portocală”, este menţionat din secolul 14) şi de italiană (narancia). Mai interesant 

este că româna a avut un cuvânt care avea la originea îndepărtată persanul näräng și însemna 

portocală. 

Năramze – „portocale cu gust amar” - Năramză, cu varianta naramză, este un cuvânt vechi (apare 

la N. Costin). Azi are numai circulaţie regională. În DEX este explicat prin „portocală cu gust 

amar”, deşi din alte dicţionare rezultă că ar fi sinonim al lui portocală.  Se pare că la noi a ajuns 

prin turcă (narencı), limbă din care l-au luat şi limbile balcanice (neogreaca, albaneza, bulgara, 

sârba; există şi în meglenoromână – nirange). După alte păreri, l-am avea din bulgară (neramza), 

care l-a luat din greacă (nerantzi), iar în greacă ar fi ajuns tot din arabă. Dicţionarele franceze 

precizează că termenul însemna „portocală amară”. 

Portogallo - Portocala cu gust dulce a fost adusă din China de portughezi, de unde numele său 

italian de portogallo (cf. germanul Apfelsine, literal „măr din China”). 

Pomeranze - Numele vechi a trecut la noul fruct, de unde naranja, germ. Pomeranze.  Pentru 

apariţia lui o iniţial în franceză orange (în italiană, reamintim, era arancia) s-a propus influenţa 

numelui oraşului Orange din departamentul Avignon, pe unde treceau fructele ca să ajungă în 

nordul Franţei. Pentru amatorii de istorie precizăm că termenul Orange există şi în denumirea 

ramurei olandeze a familiei Nassau, numită în franceză d’Orange-Nassau, iar amatorilor de fotbal 

le reamintim că reprezentativa Olandei, numită portocala mecanică, are echipamentul de culoarea 

portocalei. 

Bibliografie: Marius Sala, 101 cuvinte moștenite, împrumutate și create, Ed. Humanitas, 2010. 

 

Colaj realizat de Oana Daciana 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 socio-lingvistică.  



 

126 
 

ORIENT  ROMANESC 

 

Melancolii cu zăpezile de acasă…  

Se adună uneori sub suflet depărtarea. Precum neaua de sub oblacul bunicii, când trăgeam 

scăunelul cela verde, scorojit de timp, lângă ușă, îmi lipeam nasul de fereastră și mă uitam vrăjită 

la cum dansează fulgii și se așează neaua stratui, straturi. Uneori, buna îmi trăgea peste urechi o 

căciulă de lână, tricotată de ea, niște cizme, îmi dădea laibărul gros și zicea… 

– Ieși, copil cu ochii mari și prinde fulgii, să poți dormi bine la noapte! 

Și nu era bucurie mai mare. Câteodată, trăgeam cușma lui bunu pe cap și mă încălțam cu cizmele 

de cauciuc ale lui buna în care, până să fac un pas cu ele, făceam doi în interiorul lor , dar asta era 

fericirea. Fericirea de a-i duce pe amândoi cu mine, peste tot. Și îi tot duc. În suflet și în inimă, la 

drum bun și greu prin viață. Nordul meu de dincolo de timp și lume! 

Melancolii cu zăpezile de acasă…când ele erau mai albe, mai strălucitoare, mai pure…  

Era iarnă. O iarnă albă, abă și geroasă. Dar nu era grea. Pe vremea aceea, nimic nu era greu. Nu 

părea greu chiar dacă ar fi fost. Atunci, o aveam pe buna și pe bunu. Ei erau scutul meu la vreme 

rea. Dacă mă durea burtica sau mă loveam sau mă durea vreo măsea, mereu aveau remedii. Mereu 

îmi încălzeau inima și mă făceau să zâmbesc. În iernile alea albe, jucam moară cu boabe de porumb 

și fasole, jucam șeptică, popa prostul, război. Când nu le făceam pe astea, jucam Piticot sau stăteam 

în brațe la bunu, ascultam povești sau ne uitam la diapozitive. 

În iarna aia însă, la boldu din sat s-au adus niște păpuși. Acum, ele nu ar fi ceva deosebit. 

Atunci,pentru mine erau. În special una. Era cu păr de lână galben, cu fața de plastic rozaliu și 

obrăjiori roșii, cu corpul din cârpe, umplută cu burete și cu o rochiță albastră cu danteluță albă. 

https://sandrinaramona.wordpress.com/2020/12/11/melancolii-cu-zapezile-de-acasa/
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Pentru mine, atunci, dar și acuma, era cea mai frumoasă păpușă. Îi spuneam Ana. Era înainte de 

Moș Nicolae când am văzut-o. Mergeam cu buna la bold numa să o văd. În dimineața de Moș 

Nicolae însă, Ana dispăruse. Am plâns. Fără să mă vadă buna și bunu. Nu am vrut să îi amărăsc. 

Spre seară, de abia am adormit. Mă fâțâiam într-una până buna mi-a promis că mă leagă. “Doamne 

feri fată, da parcă ai cuștiurițe în fund, atâta te foiești acolo!”. Am zâmbit, apoi după ce buna a 

început să râdă, am început și eu. După ce ne-o auzit bunu, o început și el să râdă spunând:  

- “Doamne feri, da eu nu știu ce vă apucă așa din senin câteodată! Zici că sunteți betege cu capu!”. 

Atât ne-o trebuit mie și la buna, că jumătate de oră nu ne-a mai potolit Dumnezeu cu râsul. Apoi, 

am răsuflat ușurate și eu am adormit în sfârșit. Nu știu de ce, dar undeva în toiul nopții m-am trezit. 

Luna bătea prin fereastră exact pe oblacul mic. Acolo, în cizmulița mea roșie de cauciuc, căptușită, 

am văzut o punguliță cu dulciuri, niște bomboane de brad, nuielușa împodobită și pe Ana!  

Nu o să uit niciodată cum cădea lumina lunii pe fața ei și cât era de frumoasă. Zâmbea. Ana mi-a 

fost prietenă până pe la 20 de ani. Nici nu știu cum ne-am despărțit noi două. Știu însă, că nici o 

altă păpușă nu va mai fi la fel de frumoasă. Ana a fost povestea copilăriei mele, în căsuța aceea de 

pământ bătut, unde mirosea a tutun, a zahăr și a bunici buni! 

Diminețile mele, au gustul copilăriei 

Diminețile mele, au gustul copilăriei. Și mirosul ei. Copilăria mea, miroase a bunici frumoși. 

Miroase a mere coapte pe plita sobei. A cozonaci și dragoste. Diminețile mele își amintesc de 

iernile grele, dar frumoase în care înălțam omuleți de zăpadă de două ori cât noi. De săniuș. De 

valea din spatele grădinii unde patinam. Dimineților mele le este dor de sinceritate, de oameni 

statornici, de liniște, de dragostea aceea groasă în care poți să te înfășori ca într-o mantie 

impermeabilă la frig, ploaie, ceață și greu în viață și știi…că nimic nu poate pătrunde până la sânge.  

Ramona-Sandrina Ilie, Egipt 

https://sandrinaramona.wordpress.com/2020/11/26/diminetile-mele-au-gustul-copilariei/
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În lumea copilăriei mele, casa bunicilor a 

fost un castel fermecat 

Vă amintiţi cum era copilăria? O altă lume! Eu 

când intru în lumea copilăriei, o fac aproape 

fără să respir. Pe vârfuri, în şoaptă, ca un copil 

care intră în lumea lui Alice din Ţara 

Minunilor. E atâta frumuseţe în Copilărendia! 

Un tărâm nestrăbătut încă de paşii noştri firavi, 

dar îndrăzneţi, care nu se temeau de nimic! O 

lume pe care nu o cunoşteam, străină, dar pe 

care o exploram de dimineaţa până seara, 

uneori şi în vis. Un tărâm neumblat, cu mări 

nestrăbătute, cu ceruri pe care navigau visele 

noastre de copil în corăbii mari de piraţi, cu 

pânze care se umflau în bătaia stelelor. Noi nu 

zburam cu vântul ci cu gândul! 

Copilăria era o lume cu oameni nenăscuţi încă 

în gândurile noastre, în joaca noastră, în viaţa 

noastră. Noi îi năşteam, pe rând, când 

înţelegeam rostul lor în lumea aceea 

fascinantă şi mare, ca o lună noaptea, care 

coboară prea mult spre pământ şi ne miră, 

transformând totul într-o magie atât de 

firească unde ne plăcea să râdem larg și din suflet, să chicotim din orice, să ne mirăm, să credem 

în zâne și spiriduși, să îi lăsăm să ne șoptească la ureche, să credem în visele unde ne luptam cu 

dragoni şi salvam lumea, deoarece eram cei mai puternici, să zburăm alături de zâne şi să prindem 

fluturi, să vorbim cu personajele noastre preferate din cărți și să devenim unul, să îl pândim pe 

Moșul în Ajun și întotdeauna să ne uimească deoarece nu îl putem găsi, doar el pe noi, să punem 

globuri în brad și să credem că toată lumea e acolo, alături de noi, închisă într-o carte de povești 

fără de sfârșit ca cea a lui Bastian și Atreyu. 

Vă amintiţi cum după ce mai făceam un pas, se mai năştea o luptă cu un dragon, cu o vrăjitoare, 

cu un căpcăun care mai tam-nesam ieşeau din cărţi să ne coloreze zilele şi câteodată, mai cuceream 

un castel, un prieten, un deal pe care agăţam steagul sau o vale unde ne aruncam undiţa să prindem 

peştişorul auriu. Toate ne vorbeau pe limba noastră în copilăreşte pe atunci. Înţelegeam albinele, 

furnicile, norii, vântul, peştii, apele. Toţi vorbeau limba noastră şi era minunat să îi putem auzi! 

Iar în lumea copilăriei mele, casa bunicilor a fost un castel fermecat. Acolo nu intrau coșmarele, 

nici zânele rele. La colțul casei și în fața fiecărei frici de a mele, stăteau ei…bunicii! 

Niciodată, dar niciodată nu mi-a fost frig la buna și la bunul. Nici trist. Nici…teamă!!! A fost 

singurul loc unde niciodată nu mi-a fost teamă de nimeni şi nimic. Nu mi-a fost teamă să vorbesc, 

https://sandrinaramona.wordpress.com/2020/10/05/in-lumea-copilariei-mele-casa-bunicilor-a-fost-un-castel-fermecat/
https://sandrinaramona.wordpress.com/2020/10/05/in-lumea-copilariei-mele-casa-bunicilor-a-fost-un-castel-fermecat/
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să cred, să îmi împlinesc, să gândesc, să fac prostii, să alerg, să mă caţăr, să cad, să iubesc! Ştiam 

că orice aş face, bunica şi bunicul vor găsi o învăţătură care să mă ajute leac la inimă. Şi, aşa era. 

Când eram mică şi mă loveam, bunica sărea mereu şi pupa. Ridica ochii la mine şi ştiam că poate 

vindeca orice. Când am mai crescut, am învăţat că sunt răni care nu pot fi vindecate. 

Drumul spre bunici, iarna 

În fiecare an, după ce luam vacanţa de iarnă, 

ai mei mă duceau la buna şi la bunu. Nu 

neaparat că nu aveau ei ce face pe acasă, dar 

nu încăpeau de vorbăraia şi rugăminţile 

mele, care începeau ca nişte melodii pe 

repeat de dimineaţa până seara, încă 

dinainte de vacanţă, ca să ştiu că fix în ziua 

în care iau liber de la şcoală, mă urc în 

maşină şi direcţia Homorog! 

Satul copilăriei mele, era la 45 de km 

distanţă de Oradea, km măsuraţi de mine pe 

kilometrajul de la roşia lui tata (aşa numeam 

eu Dacia lui tata), din faţa blocului nostru, 

până exact şi fix în curtea bunicii, unde 

parca el maşina.  

Întotdeauna, pe vremea copilăriei mele, pe 

când mergeam la buna şi la bunul, 

Dumnezeu ne aşternea drumul prin zăpadă 

proaspătă, pe care o cernea atât de frumos 

de acolo de sus, din Cerul Lui Sfânt.  

Nimic nu iubesc mai mult ca iarna! Când cerul devine gros, ca şi cum şi-ar lua o bundă de lână pe 

el, iar din ea, ar lăsa să ne sărute cu fulgi veseli, mici şi mari, reci, pe vârful nasului. Mereu scoteam 

palma pe fereastra maşinii şi lăsam câţiva fulgi să îmi cadă pe buricele degetelor, iar apoi, îi 

gustam. Tata striga la mine tot drumul: 

- Da închide geamul ăla măi copilă, că îmi vine un frig pe la urechi de înţepenesc aici! Nu trag eu 

destul frig prin aplicaţii şi dimineaţa la unitate? 

Eu râdeam. Ştiam că are dreptate, da eram copil şi mă bucuram ca un copil de tot şi toate. 

Închideam un pic gemuleţul, lipindu-mi nasul de fereastră şi numărând kilometrii în case, copaci, 

câmpii albe, căprioare, iepuri şi oameni grăbiţi, înveşmântaţi gros, ca pe la ţară.  

Ştiam toate satele de la Oradea la Homorog. Prima era Nojoridul, apoi Leş, Gepiu, Inand, 

Homorog. După cum vedeţi şi acum, la 41 de ani le ştiu pe toate. Dacă închid ochii, merg la buna 

pe jos, cu sufletul. Ştiu pe de rost fiecare staţie de autobuz, fiecare cotitură, fiecare drum lăturalnic, 

fiecare colină, Biserică din sat, apă pe care o trecem, fiecare fermă unde lucrase unchiul, fratele 
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lui buna sau buna, fiecare casă a vreunui neam depărtat de satul natal. La toţi s-a oprit buna cu 

mine, când mergeam cu rata. Să îi cunosc şi să mă cunoască. Să le lase câte o găină, lapte, brânză 

sau cozonac. Să fie de sărbători. Că aşa era buna mea. Bună, ca mierea şi pâinea caldă! Niciodată 

nu uita pe nimeni. Lucra câte o săptămână înainte de sărbători, ca să le facă la fraţii, unchieşii şi 

mătuşile ei, cocături de sărbători. Şi porcul când îl tăia, jumătate era dat! Asta era regula. Mereu 

zicea: 

- Nu om muri noi de foame că le dăm şi la ăia care nu au! Ne facem loc în Rai şi lor le bucurăm 

sărbătorile! 

Şi le bucura. Şi nu uita de nici un vecin! Toţi aveau din pomana porcului, din cozonaci, din 

cornuleţe. Toţi o iubeau pe buna, iar eu, luminam de drag şi mândră de buna mea. Nu ştiu alţii cum 

sunt, dar eu mi-am iubit bunicii ca pe Biblie. Nu cu teamă, nu din musai sau din respect, dar din 

suflet. Acolo i-am cules din prima clipă a vieţii mele şi acolo îmi vor fi cu mult după ce eu o să 

joc cărţi cu Sfântul petru şi o să îl trişez. Aşa văd eu când nu mai suntem. Ca şi cum ne-am aduna 

familia mai mare acolo sus şi ne-am bucra de noi, de sfinţi, de îngeri şi de Dumnezeu. Un fel de 

alttfel de pomana porcului. Buna îmi dădea bobârnace când spuneam aşa, dar bunu mă pupa, zicând 

că am dreptate, că doar nu om fi ca în lafăr, flămânzi, speriaţi de Dumnezeu şi aliniaţi ca soldaţii. 

Şi râdeam apoi toţi trei! Buna făcea apoi cruce şi spunea: 

- Iartă-ne Doamne, dacă spunem ceva rău, dar parcă îi cred când spun aşa de convinşi de Raiul lor! 

Cu amintiri din alte ierni, cu gândul la prietenii mei, la verişorii care trebuiau să vină, la ce prostii 

om mai face, drumul părea mai scurt. Când intram pe drumul care ducea către sat, mi se părea că 

mi se luaseră toate grijile de pe inimă, toate greutăţile, toată tabla înmulţirii şi matematica aia 

insuportabilă, mă lăsau în pace. Eram numai eu şi povestea satului meu frumos! Şi deschideam 

fereastra larg. Tata urla că îi zboară cascheta, dar nici nu îmi păsa. Trebuia să trag aer de acasă. 

Casele fumegau către cer firişoare de fum cenuşiu. Se simţea şi în aer mirosul de lemn. Câinii 

lătrau, iar câte o nană era la stradă. De departe ne ştiau maşina. Nu mulţi aveau Dacia roşie 47 ca 

a noastră. Şi începeau: 
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- Fată, fată, măi Vioară, ori e Maioru cu Ramona noastră?  

Şi fugeau cât le ţineau picioarele în drum. Şi uite aşa, făcea tata un drum de 15 minute într-o oră. 

Numai pufăia, dar nu spunea nimic. Mama râdea ca un copil.  

- Noa, ioi, ţuca-o-ar nana pe ea, da mare s-o făcut măi Nelică, spuneau ele ţucând-o pe geam şi pe 

mama şi pe mine! Tulai Doamne, Doamne, da mare te-ai făcut măi Ramonă! Da ce ne mai lipseşti 

tu din sat, măi copile.  De zici că ne taie Dumnezo o vreme aerul pe aci! Că nu ne plictisim cu tine! 

Tata, bombănea amuzat, ştiind el ce ştia, că toată ziua îi făceam capul calendar prin casă după ce 

venea de la servici: 

- Apoi, atâta calitate are şi ea! Nu te plictiseşti cu ea, nici mort să fii, te trezeşte ea!, iar mama îl 

înghiontea râzând cu lacrimi. 

- Apoi, Domn Maior, nu vă supăraţi pe noi, da ea e mai mult a noastră, decât a dumneatale! Că aci 

o crescut cu noi de când era ca un ştiulete de cucuruz (porumb) cu oăchi. Tătă, tătă, era numa 

oăchi!  

Şi aşa era. A lor, a satului eram. Cunoşteam toate casele şi nanele şi bacii din sat. Am mers şi la 

grădiniţă acolo. Am fost cu gâştele pe mirişti, la săpat, la fermă cu buna, la CAP, la furat de ierboaie 

(floarea soarelui) cu verişorii. Am bătut toată huiuba (câmpia de la capătul satului), toată valea, 

toate pământurile şi drumurile satului, am fost cu Viflaimu, cu Steaua şi am aruncat cu ouă clocite 

din turla Bisericii de Paşte. Nu râdeţi că m-or fugărit atunci ca pe câinii fără stăpân. da tot ei m-or 

iertat repede. Că eram eu mai lipicioasă şi mă iertau repede, orice năzbâtii făceam. Şi am făcut. 

Vorba lui buna, Creangă era mic copil pe lângă mine şi Doamneee, mare dreptate avea. Da, toate 

pe rând. Că dacă mă las dusă de val, vă ţin de vorbă până de amu în paşte şi tot nu gat de povestit.  

Când eram pe la Biserică, Rio începea să latre din curtea bunicii. Până la Biserică îl auzeam cu 

lătratul lui gros, pe care îl iubeam cu sufletul unui copil care îşi regăseşte prietenul ei cel mai bun 

cu care creştea împreună. Era legat numa cât eram eu plecată, că apoi, numa dezlegat era prin 

curte, de nime nu intra de teama lui. Da Rio era numa mare cât un viţel, nu era şi rău. Habar nu 

avea el să muşte, numa când era vorba de mine. Atunci, ferească Dumnezeu, că te mânca de viu! 

Nimeni nu avea voie să mă certe, să ridice mâna la mine sau să mă lovească. Într-o iarnă, s-a luptat 

cu o haită de lupi doar să mă scape pe mine şi pe nebunii de verişori. Vai de el a fost câteva luni, 

dar iaca e viu. Jumuliut olecuţă pe ici-colo, dar bine. O să vă povestesc eu şi de întâmplarea asta. 

Ţineţi numa aproape. 

Tot drumul până la buna era alb. Ca şi gândurile unui copil pentru bunicii săi. Ca şi copilăria! În 

mijlocul albului, un păr mare, plin de zăpadă, care părea că te aşteptă numa bine să îţi deschidă 

lumea poveştilor de acolo, din mijlocul scorburii sale mari, bătrâne şi încreţite. pe mine, nu mă 

putea nimeni convinge că acolo locuiesc zânele, spiriduşii şi personajele alea frumoase de care îmi 

tot spunea bunul şi buna. Ba eram chiar convinsă că acolo trăia o bufniţă bătrână şi înţeleaptă, iar 

iarna, trimitea de acolo spiriduşi ghiduşi care puneau podoabele pe brad şi luminile în ferestre. 
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Acolo, în casele acelea bătrâneşti cu gutui la ferestre, cu perdele ţesute de mână, cu garduri de 

lemn vechi, verde, aşteptau bunicii şi părinţii. Aveau pe mese colaci, vin fiert, caltaboş şi cârnaţ, 

varză cu carne şi suflete pline de emoţie şi dor! Toţi aşteptau să le vină pruncii acasă! Toţi aşteptau 

să li se umple casa de veselie, de glasuri de copii, de colinde şi de bucurie! Toţi ieşeau din minut 

în minut la poartă cu mâna streşină: 

- Oare or mai întârzia mult? Numa să îi ţâie Dumnezeu sănătoşi şi să ajungă cu bine!  

- Mitrule, Mitrule, vin copiii acasă! spunea bunica frământându-şi mâinile în poala de la rochia ei 

de sărbătoare şi ştergându-şi ochii cu colţul de la năframa ei neagră cu gri şi maro.  

- Deschide poarta larg, Jenică, spunea bunul care deşi nu vedea, deşi era şchiop, alerga parcă spre 

poartă, ţinând-o deschisă, ca sufletul lui mare, unde aveam impresia că se află tot universul. 

Şi intram. Nu îmi amintesc nimic, decât braţele lor, mirosul de bunici şi cum nu mă mai dezlipeam 

de ei deloc, deloc. Atâta linişte se alternea deoadată. Şi erau Sărbători! De abia atunci erau sărbători 

pentru mine. şa ştiam eu că este Moş Crăciun, deoarece an de an, îmi împlinea dorinţa. Nimic nu 

vroiam, deşi el, îmi aducea. Acum însă, nu mai poate. E cumva sărac, dar uneori, când scriu eu 

aşa, Moşul pune răvaşe de la îngeri dragi din cer sub brad şi se aud parcă colindele, prietenii, 

galsurile bunicilor, lătratul lui Rio, iar copilăria răsare frumos, de după oblacul casei micuţe, dar 

atât, atât de nepreţuită!  



 

133 
 

ORIENT  ROMANESC 

 

Deci, iarna mea, are miresme de acasă! Are ochii calzi ai mamei și zâmbetul tatei! Are bucuria și 

inima fraților! Din mijlocul ei se aud clopoțeii amintirilor din copilărie, unde Buna și Bunu mă 

așteaptă mereu în prag! Iarna mea este vie și frumoasă!  

Spiritul Crăciunului îl regăsim în felul în care alegem să trăim. El nu stă doar în cadouri, în mese 

îmbelşugate ci în ceea ce dăruim! Crăciunul este dragostea şi timpul pe care îl oferim celor dragi 

nouă arătându-le astfel că ne pasă! Crăciunul este mereu în noi prin iubirea, compasiunea şi 

umanitatea pe care o oferim celor din jurul nostru!  Crăciunul este în sufletele noastre prin credință, 

prin Domnul Nostru Iisus care e în inimile noastre nu doar în ziua nașterii sale, dar mereu, prin tot 

ce suntem, simțim şi facem în numele iubirii, frumosului, bunătății! Vă mulțumesc tuturor pentru 

tot ce mi-aţi fost unii de-a lungul timpului, alții ce mi-aţi devenit mai de curând (colegi, prieteni), 

pentru oamenii minunați şi frumoși care îmi sunteți!  

Vă doresc Crăciun şi Sărbători pline de bucurii, tihnă, de magia gândurilor și oamenilor buni, de 

cadouri și colinde care să vă umple sufletul de fericire şi lumină, de iubire! Să avem toți sărbători 

curate și luminate! 

Crăciun fericit și binecuvântat alături de cei dragi, să aveți! 

Ramona Sandrina Ilie, Egipt 
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Zăpada sub pensula pictorilor  

Lucrări ȋn care vopseaua devine haină de iarnă 

Pictura este arta de a reprezenta realitatea cu atingeri de vopsea. Diferite nuanțe de culori simulează 

volumul unui peisaj, un portret sau o natură moartă... Și în funcție de stil, realitatea capătă aeruri 

foarte diferite de la o pânză la alta, de la un artist la altul.  Să aruncăm o privire asupra iernii şi să 

analizăm modul în care diverși artiști au reprezentat zăpada în pictură. 

Peisajul, sub zăpadă, adoarme  

Vedem o natură virgină și bucolică, în care prezența zăpezii își găsește locul. Este reprezentată cu 

nuanțe de alb care fac o zăpadă curată și groasă. Tonurile de alb și albastru oferă o lucrări 

liniștitoare de văzut. Atingerea groasă accentuează acest efect de greutate al zăpezii care a acoperit 

peisajul adormit sub haina ei albă. Copacii își văd și ramurile acoperite cu pachete de zăpadă 

Adevăratul subiect al tablourilor este zăpada! În ciuda albului pânzei – unde zăpada și cerul sunt 

ambele imaculate. Pictorii nu duc lipsă de inspirație și apelează la o paletă frumoasă de alb, de la 

tonuri albăstrui la bej mai cald. 

 

     Constantin Isachie Popescu – Iarnă grea                  Aurel Băeșu – Casa de mahala ȋn Iaşi 

Uneori zăpada devine o haină a unui peisaj sinistru.  Dintr-o zăpadă albă ies copaci morți, răsuciți, 

restul fiind umplut de un cer întunecat și jos. Cadrul natural capătă aeruri fantastice. O anumită 

poezie melancolică reiese din tablouri. Modelul este atenuat de mici atingeri care aduc ușurare, 

precum și moliciune zăpezii și trunchiurilor copacilor. Întregul dând impresia unui peisaj auster 

dar propice unei introspecții binevenite.  

Zăpada creează peisaje de vis. Simțim această zăpadă iar pânzele ne transmit mai mult decât o 

viziune: sunt sentimentele, amintirile artiştilor pe care ni le împărtășește.   

Zăpada pe care ni se dă să o vedem în lucrare este ca o haină groasă, punctată ici-colo de diferite 

elemente vii, naturale sau construite, de la copaci la case. Descoperim o zăpadă pastorală discrete 

cu un aer mistic care pluteşte peste peisaje, naturalismul cochetează cu forme imaginare. Peste 

toate plutește un parfum de hedonism pastoral. Natura se pierde sub albul rece al zăpezii. Felul în 
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care totul este cuprins de albul infinit stârneşte celui care priveşte aceste peisaje teamă şi nelinişte. 

Troiene mari de zăpadă pot fi observate, iar cărările umblate de oameni sunt acoperite în totalitate 

de oceanul alb. 

CASELE TRADIŢIONALE ÎN PICTURA ROMÂNEASCĂ 

Este greu de găsit un artist consacrat, care să nu aibă lucrări inspirate dn mediul rural, mai precis 

picturi care să înfăţişeze casele tradiţionale.  

Chiar dacă majoritatea artiştilor au trăit la oraşe, casa copilăriei, cea părintească sau a bunicilor 

sunt amintiri care prezintă emoţie şi o puternică inspiraţie. De aici şi temele alese de către artişti: 

satul, casa părintească, uliţa şi marginea de sat, casa de pe deal, casa din pădure, bordeie, cerdacul, 

toate nostalgice şi pline de emoţii.  

Cum arată casele tradiţionale în aceste picturi? Artiştii reuşesc să surprindă alături de partea 

sentimentală şi detalii relevante de arhitectură, o anumită tipologie a caselor dar şi elemente de 

construcţie şi arhitectură comune. Iar iarna, casele sunt pierdute în nămeţi. Majoritatea sunt 

modeste şi mici dar în nici un caz triste. Nici bogate şi semeţe. Bănuieşti un interior restrâns dar 

cald, primitor şi cu multă intimitate. Ferestrele sunt mici, acoperişul înclinat ca să se scurgă apele. 

 

Nicolae Tonitza – Case sub zăpadă 
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Gheorghe Petrașcu – Iarnă grea 

Fulgii   

de Ştefan Octavian Iosif 

Zăceau priveliştele moarte 

Sub cerul sur, în asfinţit, 

Şi-abia mai auzeam departe 

Un glas de crivăţ amorţit. 

În mijlocul naturii mute, 

Eram eu singur călător: 

Îmi aminteam de vremi trecute 

Şi mă visam în viitor... 

Iar din imperiul tăcerii 

Se desprindeau fulgi mari de nea: 

Cădeau încet, cădeau puzderii 

În urma şi-naintea mea... 

 

Ana Miron Omary, România 
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SĂRBĂTOAREA COPILĂRIEI 

NOASTRE 

Pictor Galina Vieru 

„Eu cred că mai întâi a fost satul şi după aceea au 

venit dealurile din jur, ca să păzească frumuseţea 

asta” (Octavian Goga) 

„Copilo, pune-ţi mânile pe genunchii mei. / Eu 

cred că veşnicia s-a născut la sat. / Aici orice gând 

e mai încet, / şi inima-ţi zvâcneşte mai rar, / ca şi 

cum nu ţi-ar bate în piept, / ci adânc în pământ 

undeva” (Lucian Blaga), în „Sufletul satului 

românesc”.  

Scriitorii şi artiştii neamului nostru au zugărvit 

viața satului cu lumea lui în toate ipostazele sale, 

de la evenimente cu semnificaţie istorică, la 

obiceiuri, tradiţii, trăiri de fiecare zi, viaţa 

câmpenească cu universul ei - sătenii, câmpiile, 

pădurile, văile, vântul, ploaia, zăpada, soarele, 

buciumul, fluierul, toate care dau strălucire 

acestui univers curat și sfânt a satului românesc. 

Picturile Galinei Vieru ne introduc ȋn lumea plină 

de farmec a Crăciunului tradițional, cu datinile și 

colindele strămoșești. Un prilej de ȋntâlnire cu 

bogăţia şi frumuseţea obiceiurilor de Crăciun şi 

Anul Nou care se mai păstrează ȋn satul nostru, 

expresia viziunii personale a artistei. 

Sărbătoarea Crăciunului pentru fiecare dintre noi 

venea cu o tolbă cu povești şi un şi nesfârşit de 

aventuri prin nămeţii de zăpadă. Undeva într-un 

ungher al memoriei fiecare dintre noi poartă 

această uriașă panoramă, valurile zăpezii 

diamantate de pe uliţa satului ȋn ajunul Crăciunului, Singurul semn care ne duce cu gândul la 

căldura din vetre, este fumul gros care iese din coşurile caselor. Asemenea unor fantasme albe, 

copacii se pierd în zare, cu haine pufoase, de pe urma omătului care-i apasă pe umeri, trezind în 

privitor năluciri de spaimă. Totul este alb, feerie, o imagine de poveste. Oriunde ne-ar purta paşii 

ȋn lumea asta mare, de Crăciun avem mereu ȋn faţa ochilor acestă imagine, egală cu o pictură de o 

inegalabilă puritate și păstrată cu o acuratețe de tablou celebru.  

Ana Olteanu, România 

https://www.facebook.com/galina.vieru.9?__cft__%5b0%5d=AZVgOL4ClOrEDtWY2Mfn_z2-5YALEYGy63s_N9r0rPIiKv4ewQ6L632VNRbFWuvtLdAjUgziV2CZoWEwCuEanB3W-wbQwV6K4__QAwLo94OWcFnuEAZA--kQZVrwSVChQFOX7uFCMeSXyBAvb88SqlPy&__tn__=-%5dK-R
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Ovidiu Constantin Cornilă 

Prozator, poet, jurnalist, membru UZPR 

(colaborator permanent în cadrul Radio Tentación, 

Madrid 2014-2018, realizator și prezentator al 

emisiunii culturale Destin românesc de la Radio 

TV Unirea din Viena, 2019-prezent), profesor 

doctorand la Universitatea Complutense din 

Madrid, director al revistei de literatură Cuvânt 

românesc, președinte al Uniunii Lucian Blaga a 

Scriitorilor și Artiștilor Români din Spania, 

promotor cultural. 

Apariții publicistice: Silabe de secundă (debut, 

volum de poezii, editura Rafet, 2014), Turnul în 

care mă ascund când plouă (proză scurtă, editura 

Ardealul, 2015), Călătorul fără timp (proză scurtă, 

editura Ardealul, 2016), Ruga luminii (proză 

scurtă, editura Ardealul, 2017),  Dintr-o visare 

(poezie, editura Creator). 

Magia poeziei 

Poezia este o altă lume, ne lărgește percepția, ne mărește sensibilitatea, ne transformă. Ne oferă 

puterea de a ne construi. „Forța poetică va căuta în noi, grație cuvintelor sale, aceste numeroase 

zone de sensibilitate care trăiesc în noi și pe care foarte rar le activăm”, notează scriitorul Jean-

Joseph Julaud. Poezia ne permite să atingem ceea ce este cel mai sensibil în noi. Este o modalitate 

de a ajunge la ceea ce este mai adevărat dând sens anumitor cuvinte. Găsim, în poezie răspunsuri 

pe care nu le putem exprima spontan.  Și dacă ne atinge atât de mult, este pentru că poezia face 

apel la imaginație Este într-adevăr problema sensibilității versus raționalitate. Este o meditație 

creativă pentru că poezia are darul de a lega o emoție prezentă la o emoție trecută. A citi, a scrie 

poezie, înseamnă a lucra cu poetul și lumea sensibilă.  Poetul este așadar un creator, care folosește 

imaginația pentru a sublima și a picta o realitate, cea de ieri, de azi, de mâine, de altundeva sau de 

nicăieri. 

Între rime, versuri, ritmuri, proză, jocuri și metafore, poezia este o simfonie umanistă a melodiilor 

vieții, o călătorie spațio-temporală atemporală spre necunoscut sau infinit, spre dincolo sau spre 

apa vieții, spre ceea este și ce rămâne de definit. În același timp magic, utopic și total liber, reflectă 

sufletul fiecărui om. 

Deși neglijată momentan într-un secol materialist, standardizat și optimizat, esența ei este să se 

elibereze de orice normalitate și să capete avânt în optimism pentru a atrage noi orizonturi în 

cântecul viitorului. 
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Ascuns de tine   

și văd că ești femeia-ploaie; 

răsari când eu apun 

și-mi furi cuvintele ca pe niște culori 

numai ale tale. 

nu știu ce ești, sau când vii... 

la gândul de tine 

închid ochii și te șoptesc 

atât cât durează nașterea unei stele. 

toamnele te-au cântat, muzo, 

aceea a fost prima mea amintire vie, 

nedespărțirea de umbra 

fiecărei nopți curbe 

din părul tău 

m-a aruncat la picioarele mărilor tale; 

nu pot respira decât cu ochii, 

iar cu respirația te pășesc; 

aleile mirărilor noastre 

se sărută 

ca niște brațe de cer. 

în adierea ta mofturoasă și 

primăvăratică 

mă regăsesc același venetic revenit 

cu dorul nevorbit, 

cu trupul fereastră, 

cu mintea 

scriind ascuns despre tine... 



 

140 
 

ORIENT  ROMANESC 

Nepășit    

 

nepășit, ai venit 

și nevăzut te-am atins; 

în urma pașilor tăi, 

apusurile se prefăceau în 

tablouri... 

cuvintele umbrei tale 

murmură devreme 

secunda fiecărei zile 

și știu că ascunzi 

albastru de cer. Atât... 

topaz îți sunt gândurile 

în visurile mele- 

acolo ne-am întâlnit 

o dată cu noaptea primei 

dorințe, 

o dată cu tine, miraj, 

un neînțeles fior... 

nevăzută ai venit, 

atingere, 

tu, 

cea de departe, 

și mereu de-aici... 
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Cu tine     

 

te iubesc acum, în cea mai 

îndepărtată zi de toamnă. 

îmi ești miros de frunze căzute în 

suflet și, de atâta așteptare, mă 

dor gândurile. 

valsul serii a apus. 

din pricina ta, 

cocorii au prins a zbura peste 

umbra ochilor tăi 

în ai mei... 

liniștea doare a mâine. 

atunci vei veni asupră-mi, 

cu mersul tău desculț 

printre visurile mele răvășite 

de fiorul primului da... 

vei fi, știu, vei amuți 

cuvinte de septembre, 

și în căderea-ți încă vie 

te voi prinde de mână 

acolo unde numai stelele 

vorbesc... 
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Universul metaforelor… 

 

Frumuseţea unei metafore începe acolo unde sfârşeşte adevărul ei. 

Jose Ortega y Gasset 

 

Metafora este modul de a visa al umanităţii. 

Jean Cocteau 

 

Frânturi din epiderma tăcutului sărutat de visare, degetele alunecă cu insistența unui 

fluture abia deznodat din palma colbului tainic pe linia imaginară a unor ziduri 

demult măcinate de galbenul coclit, nu este nici sfârșitul unei dimineți grăbite, nici 

începutul poveștii, doar un popas foșnind, când lumină a unei virgule abisale, când 

doar un respiro picurat pe-o ramură de apă strivită-n ghiocul bătrânului uitat în turnul 

cu umbre copleșitoare...licurici înverziți pe-o cratimă de cer, pleoape din cenușa 

ferestrei însingurate-n anotimpul clopotind plumbuit mireasma de tămâie a sărbătorii 

și tu ești doar o imagine defragmentată de biții haotici viermuind colorat în jocul 

aceluiași ecran prăfuit... puncte sonore, straturi șoptite de caroiajul nisipos al unei 

epure rebele într-o lume plictisită de aceleași reclame insolite... melci brumați pe 

retina iluziei și eu aștept în strâmbătatea infinitului să se deschidă casa de bilete către 

... oriunde sau nicăieri... cineva colecționează popasuri imaginare într-un monolog 

incert al orei... 

Autor: Alice Puiu - Fotografii dintr-un monolog incert al orei 

 

Rătăciri mirate prin pulsul concav al venelor îngândurate prin piatra încleștată pe-o 

hartă incoloră, mai degrabă privirea furișă a unui uriaș pierdut pe pergamentul 

scrijelit de unghiile unui timp implacabil, un acvariu sonor în care plutim hiptotic, 

rămășițe de umbre și gânduri pentru jocul statuilor fără nume... atâtea întrebări și 

calcule incerte într-un amurg al destinului... m-ai așteptat câteva veacuri și locul e-

un amestec de ghicitori și anotimpuri fără stea în frunte, doar un minut din aurul trist 

al cuvintelor.... când te vei strecura într-un răspuns ? 

Autor:  Alice Puiu - Rătăciri mirate pe ecranul memoriei 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Jose+Ortega+y+Gasset
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Gânduri agățate-n pânze de lumină, pagini desprinse din cotorul memoriei plutind 

aur de șoapte printre chipuri și sentimente, destrămare de unghiuri solare pe 

marginea ochiului mirat, pe peronul cu timpuri grăbite cineva murmură paralele 

trenului ce-și caută zarea.... toamnă de silabe, infinituri coagulate-n saltul tăcut dintr-

o pasăre de versuri.... auzi tăcerea visului? 

Autor: Alice Puiu - Fotografii dintr-o colecție de vise 

Dantele dintr-o risipire de lumină devoratoare de sensuri... prin sticla degetelor un 

murmur nins pe ecranul sonor al memoriei... vârtej sincopat de taste și emoții, un 

fișier ascuns în măduva surâsului... rulează sentimentul într-o cascadă de segmente 

sincopate... biți dezrădăcinați dintr-o alunecare de semne virtuale, pelicula se 

devorează incert într-o palidă încenușare de ape....rămâne doar iluzia pasului de nisip 

dintr-o poveste îngălbenită în vitrina cu gesturi demodate... tăceri ascunse-n 

magazinul cu antichități și timpuri eșuate. 

Autor: -  Alice Puiu 

 

Eșecul vocalelor tăcute 

 

spărturi obosite-n galbenul haihui 

toamnă-n chihlimbar de îngeri 

surâsuri opaline pe genunchiul iluziei 

respir incertul pătratelor magice 

ca o-ntoarcere-n fragmentul rotund din ghiocul cu vise 

cineva toarce rugina miceliilor oarbe 

verbele platanilor acolade-n subțirimi de icoane 

năluci prăfoase sub tălpile lunii, 

pe pervazul dintre silabe virgulele serii 

un puzzle pentru inima unei păsări, 
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cineva face inventarul merelor 

din textul cu jucătorii de emoții, 

în oglinzile eșecului o vocală pentru 

clipa golului despuiat de iertare 

nu știu cărarea încâlcită-n zarurile toamnei 

sunt doar un vers rătăcit 

pe manșeta magicianului 

ce-și caută dimineața 

* 

cineva pune un deget pe buze 

și lumea tace clipa de future 

 

Un alfabet destrămat 

 

mirarea-n unghiul orei 

picură alb plecarea din cuvinte 

abisul din straturi de vise strecoară un bilet 

sub ușa ta de duminică 

un gest de zăpadă risipește 

caruselul cu fluturi printre degetele unei vocale 

depărtarea ninge zbârcit 

litere amorțite-n pleoape de icoane 

între aici și un cândva de albăstrele 

surâsul tău aleargă oblic într-un text nehotărât 

când virgula ceasului adună străzi 
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și regrete pe trecerea de ceruri 

candelă într-o silabă de melc 

luna respiră desperecheat cernelurile verbului 

și tu alergi pe hârtia vântului 

într-un zigzag de adevăruri orfane 

insomnii arborescente pe partea nehașurată 

dintr-o zi rătăcită-n erata iernii 

la ușă sună un brad cu povești 

odaia tresare-n palma copilului 

ascuns sub treptele obosite ale lumii 

cineva împarte colinde din coșul ficțiunii 

caut sub pernă ultimul sărut de decembrie 

nimeni în colțul viscolit de-un gând 

un pumn de numere sparte 

scârțâie sub pasul nopții 

copilul pleacă să caute alt alfabet 

 

 

Algebra destinului 

Ora și-a aruncat umbra 

în viscolul unei clipe 

în care șiruri de cuvinte 

converg monoton către infinitul tăcerii. 

Acolo, în noaptea latentă a unui ochi rătăcit 

se dezghioacă ecouri 

din sâmbure de stea polară. 
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Somn alb dintr-un sărut se-ncolăcește 

de frunze-n pași pierduți prin oglinda iernii, 

se-aud chemări din zarea 

înflorită pe pieptul zăpezii 

și-o pasăre-n arc de ceasornic 

învârte-n pupila iubirii tot cerul. 

Zodia-n răscruce de vise 

scrie-n zigzag de stele 

numere și litere-n algebra destinului. 

Paradisul se ascunsese în inima ta. 

 

Rugăciune la porțile orașului 

silabe de cuarț amar 

picură trepte-n oglinzi de ciulini 

respir o legănare de aur obosit 

ticluiri dintr-un mecanism de purpură 

șoptesc acoperișuri pentru textul lumii 

copaci prin ceața coridoarelor 

iluzii rotunde din cernelurile frunzelor 

ascult mansarda foșnind pești de mirare 

cineva împarte pâinea amurgului 

și fiecare-și umple palmele cu păsări și litere 

pe străzi se revarsă apele narațiunii 

panglici de toamnă virgule boțite 

ferestre de nisip șotroane cu sentimente 
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intersecții de vise chioșcuri cu alămuri târzii 

în vitrina auzului tăcerea fractalică 

o repetiție conjugând infinituri duble 

trec prin cuprinsul anotimpului 

fiecare capitol pe ecranul emoției 

fiecare număr într-un cuib de stea 

bat la ușa orașului 

în odaie un copil 

îmi întinde o bucată de nesomn 

și pleacă înapoi 

în altă poveste 

 

Autor Alice Puiu 

''A iubi înseamnă a uita lumea, a uita timpul care se scurge, nefericirea de a exista. 

Înseamnă a se uita pe sine pentru altcineva. Înseamnă a descoperi adevărul dincolo 

de aparențe și a alege ceea ce dăinuie, și nu ceea ce piere. Într-un sens, un Socrate, 

un Buddha, Hristos însuși nu au propovăduit altceva. Tocmai fiindcă am respins 

iubirea m-am prăbușit în istorie. '' 

Jean d'Ormesson ''Povestea Jidovului rătăcitor'' 

 

„ poezia este o experiență nouă de fiecare dată. Ori de câte ori citesc un poem, se 

întâmplă în așa fel, încât trăiesc experiența. Și tocmai asta este poezia.” 

Jorge Luis Borges  ”Arta poetică - Șarada poeziei” 

 

„Pentru ca o carte să existe, trebuie să existe răsăriturile, nopțile, stelele.” Și dacă 

această frază pe care Borges i-a atribuit-o lui Aristotel ar fi adevărată?  

Enis Batur „ Amara cunoaștere” 
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„Sentimentele sunt mai complexe. În ele nu rămâne nimic echivoc, în ele se adună 

totul. Totul, de la venirea ta pe lume, tot ce ai văzut, chiar și lucrurile pe care credeai 

că le-ai uitat. Totul este așa cum este. Mai mult, în ele se află și ce nu ai văzut 

niciodată, inimaginabilul.” 

Hiromi Kawakami „Manazuru” 

 

 

CÂNTEC PENTRU ROMÂNIA 

De Țară să mă-ntrebi, când Timpul veșniciei 

ajuns la mine-n suflet... acolo, ce-am iubit? 

Mi-e scump odorul casei, sunt fiică-a României, 

ce s-a născut din neguri și veac fără sfârșit. 

Banatul luminează, cu fruntea-n care unii 

mai spintecă durerea cu un prohod amar, 

din somnul de amiază ni se trezesc gorunii, 

oștenii ce se-ngână cu sfinții-n calendar. 

Oltenia mai curge, prin vadul lin de ape, 

printre salcâmi, Dobrogea cu Soarele pe cer, 

auzi, cum mai vuiește! E Dunărea aproape, 

când crește și descrește prin Porțile-i de Fier. 

Moldovă-ți este Prutul, un braț smucit din umăr, 

din care curge sânge curat, moldovenesc, 

la Putna din istorii, e Stefan cu-al său număr 

de bravi feciori ce-așteaptă însemnul pământesc. 

Și de vor trece norii, stăpânitori pe glie, 

se răsucesc morminte de gânduri românești 
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și va striga Ardealul, că-ntreaga Românie 

e molcom colindată de glasuri îngerești. 

S-a mai născut o lume, după potop, obidă, 

sunt munți de sentimente, Înalții cei bătrâni, 

se-nlănțuie de Ceruri, cu fața lor lividă 

și cântul lor se aude: Deșteaptă-i pe români! 

 

POARTA SUFLETULUI 

Un om trecea prin fața porții, părea bătrân și lăcrima, 

a zăbovit când ușa sorții, eu am atins-o 'n fața sa, 

un tremur a crescut în mine iar ochii strânși simteau durere, 

cine-o fi omul care vine, duios și blând printre himere ? 

Mirarea mea i-a atins chipul, era senin, cu ochi albaștri 

și părul lung precum nisipul, tânăr, rămas printre sihaștri, 

o licărire de izvor... dar când să-l chem, el m-a strigat, 

avea un glas mângâietor și poarta mea s-a descuiat. 

Timidă, ușa i-am deschis, eu, neștiind ce să-i mai spun 

clipeam, gândind că poate-i vis și-i obosit de-atâta drum.... 

,,de unde vii, pe ce cărare vrei s-o apuci, sau poate știi 

că am în suflet o odaie și oaspete aș vrea să-mi fii!" 

Intrând în casă, un copil sau înger, nu știu ce era, 

ușor, pe-obraji îi curgea mir și fruntea dalbă-i strălucea, 

am vrut să plâng dar m-a oprit, în fața mea stăteam doar eu, 

și-am înțeles că am dormit, visând cum vine Dumnezeu. 
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ARIPI DE ZĂPADĂ 

M-am înstrăinat de-o vreme 

de când toamna asta crudă, 

care spune că mi-e rudă, 

mă bârfește prin poeme, 

insomnii de Lună plină, 

ceața deasă mă apasă 

și când versul meu mă lasă, 

alb aștept, din cer să vină. 

Despre tine, vrea să știe 

dacă-mi locuiești în suflet, 

se dezlănțuie-ntr-un urlet, 

fugărindu-mă prin vie 

unde râd, fugind de toamnă, 

care-mi șuieră-n ureche, 

că ești omul ei pereche 

și vrea versul să-mi adoarmă. 

Dacă n-aș avea-o dragă, 

aș sufla spre ea odată 

de-aș lăsa-o înghețată, 

să nu mi te mai atragă! 

Sora mea de poezie, 

te-ai trezit cu iarna-n spate 

si tu-mi spui de demnitate 

când te scalzi în lăcomie? 
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Uite, vreau să facem pace, 

eu nu risipesc cleștarul 

să-ți rămână ție amarul, 

doar lasa-mi iubirea-n pace 

si de crezi că eu greșesc, 

reavăn în pământ să-ți fie 

un izvor de bucurie , 

versul ce ți-l pregătesc. 

Despre mine-o să auzi, 

că am aripi de zăpadă 

și mi-s fulgii prin ogradă, 

nu ai unde să te ascunzi; 

dacă însingurarea mea, 

lacrima pe cer se-arată, 

revenim, ca niciodată, 

craiul și crăiasa sa. 

 

POVESTE DE IARNĂ 

La poarta ta, eu am bătut, 

Tu mi-ai deschis cu încruntare: 

-Ce ai măi fată, ce-ai pierdut 

De bați la uși atât de tare? 

-Mă iartă dacă am greșit, 

Îmi caut zilele de vară 

Și-au luat bocceaua și-au fugit, 
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Lăsându-mă pe dinafară. 

Acolo-i frig... și a înghețat 

Petala de zefir albastru 

Iar lacrima din mine a stat 

Boltită lângă tine, Astru. 

Pădurea geme dar nu-i locul, 

S-a năpustit în ea ninsoarea 

Și codru-mi plânge nenorocul, 

Că viforu-nghețat-a floarea. 

De aceea eu te-am căutat, 

În iarbă este un cer de stele, 

Sunt fulgi de-un alb imaculat 

Și mi-au cerut să dorm în ele. 

Nu mi-a fost teamă, eu știam 

Povestea... fetei cu chibritul, 

Dar vreau să știi, cât te visam 

În vară, când aveam zenitul. 

Autor: Lili Lazăr 

 

Ploaie de dor 

Mai plouă si la tine, uneori? 

La mine este cerul plin de rouă 

de parcă undeva-i o lume nouă, 

ce-amenință să lăcrimeze-n flori. 

Neprihănită, toamna e mireasă, 
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plângându-și ochii triști de ciocârlie  

să tot asculți din ea o veșnicie, 

cum se coboară-n cântec cea aleasă. 

Și dacă vântul împrăștie țărână 

ce-i dacă frunza a căzut si moare, 

tu nu-i vei sti durerea călătoare, 

rămâne 'naltul să o ia de mână. 

Să nu te miri că zborul e departe, 

acolo unde muritorii așteaptă 

să lepede cu toții păcatele la poartă, 

să se deschidă în vazduh o carte, 

din care, să mai picure cuvinte, 

când norii grei atârnă peste lume, 

rămâne dor, chemandu-ne nume 

și câte-o doină plânsă între sfinte. 

Mai plouă și la tine câteodată? 

Înseamnă că e rost de apa vie, 

rămânem însetați de veșnicie 

și tu şi eu, mai mult ca niciodată. 

 

Autor: Lili Lazăr 
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CUM NE RIDICĂM POVESTE 

 

Printre ierni, să te aştept, 

draga mea, în altă soartă, 

am oprit gerul în piept 

şi troienele la poartă. 

Dintr-un mugure visat, 

ai urcat în nişte zori 

în copacul înghețat, 

şi am tresărit cu flori. 

Evadați din noi în noi, 

în cireşul din sărut 

am urcat cerul în doi, 

doar aşa te-am cunoscut. 

Cum poți stelele să numeri? 

Toate mi le-ai dăruit, 

clipele - aripi în umeri  

din surâs mi-ai dăltuit. 

Tot copilărind în doi 

şi ținându-ne de mână, 

trece vremea peste noi 

aşternutul de țărână 

Şi urcați pe minutar, 

în surâs îmbrățişați, 

strigă cerul în zadar 
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după îngerii plecați. 

Iarna a îngenuncheat, 

stelele pe cer au scris 

să aştepți pe înserat     

primăverile în vis, 

Dintre nori să dea de veste, 

ploile să ne audă 

cum ne ridicăm poveste 

dintr-un somn de iarbă crudă. 

 

APRINDE LUMÂNAREA PE MASA DE CRĂCIUN 

Aşteaptă doar o clipă, iubito, nu pleca, 

mai am de scris refrenul la melodia ta, 

în suflet se înşiră din lacrimi partitură 

şi lacăte de aur pe pleoape şi pe gură. 

Timpul ne-a înşelat, şi ne-am iubit în grabă, 

măcar pe minutar să fim îngeri de treabă, 

să locuim o noapte-n ecoul unui cânt, 

chiar dacă-n zori, adio e ultimul cuvânt. 

Îngenuncheat în mine, privirea ți-o contemplu, 

sub genele umbroase ascunzi un mare templu 

în care depărtarea aripile-şi avântă. 

În sobă arde focul şi, flăcările cântă. 

Priveşte, la ferestre roiesc fulgii de nea, 

strigându-ne din viscol, pe nume, draga mea, 
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uitarea să-şi aducă pe buze grănicerii, 

să ascultăm în doi orchestrele tăcerii.   

Aprinde lumânarea pe masa de Crăciun, 

surâde şi asteaptă, eu scaunul îl pun, 

că vine Mos Gerilă, atât de obosit, 

cărând sacul cu lacrimi în care-am rătăcit. 

Nu apleca privirea, priveşte-mă în față, 

să vezi cum mă alungă din mine nori de gheață. 

La rândul tău, pleca-vei, pe urmele ninsorii, 

zburând ca un cocor cu aripi iluzorii. 

Dar mai avem o noapte de jaf adevărat 

spre-a ne-aminti cu grijă ce trebuie uitat. 

Mai pune-un lemn în sobă, te rog, mi-e tare frig 

că vine clipa-n care zadarnic te mai strig. 

Hai, vino lângă mine, e ultimul păcat, 

să adormim icoane pe-altarul unui pat 

şi să uităm, iubito, că dimineață-n zori 

vom rătăci aiurea cu țipăt de cocori. 

 

COLINDE LA PORȚILE CERULUI 

Mi-a bătut la poarta inimii Crăciunul, de aceea voi bate şi voi colinda la porțile 

sufletelor voastre, iar cine va deschide va colinda împreună cu mine la porțile 

Domnului. Desigur, invitați sunt toți frații mei, oamenii. 

Dar în primul rând invit ateii amatori, cei care călătoresc în permanență prin dreptul 

acestor porți şi nu bat niciodată. Vă spun eu de ce: din frica de a nu le fi deschise, să 

poată privi îngroziți golul înfiorător din inima lor. 
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În urma lor ar trebui să păşească cu cea mai mare umilință savanții atei. Care sunt 

încătuşați atât de strâns în trufia autosuficienței încât îşi închipuie că l-ar putea 

sechestra pe Dumnezeu în laboratoare, să-i cuprindă într-o ecuatie veşnicia, într-o 

teoremă puterea şi într-o eprubetă nemărginirea. 

Iar în urma tuturor, în genunchi, toți cei care afirmă că Ziditorul Cerului şi al 

Pămăntului locuieşte în case făcute de mâini omeneşti. 

Crăciunul este despre copilul nemuritor din noi. Şi pentru că împărăția Lui nu este 

din această lume,  ,,Cine nu se va naşte a doua oară nu va putea intra cu nici un chip 

în Împărăția lui Dumnezeu". 

Crăciunul este despre a dărui iubire. Şi nu o poți dărui, dacă nu eşti Iubire! 

Ce frumos spunea părintele Arsenie Boca: ,,La început dai din ce ai, apoi din ce 

eşti"... 

 

ŞI INIMA SĂ BATĂ A CRĂCIUN 

 

Venim de unde nu ştim, şi de ce, 

habar n-avem de viață şi de moarte, 

de Dumnezeu nimic nu ne desparte 

dar ne-ntrebăm aiurea unde e. 

Atâta cer pe umeri ne apasă, 

şi ne-nțeles de ce de sub pământ 

deschidem aripi şi ne facem vânt 

să ne întoarcem, obosiți, acasă. 

Greşeşte lumea care se întreabă 

de ce e albul aripii murdar 

când stau încremeniți în calendar 

sau îngerii din inimă au treabă. 

Priviți acum la crinii din ninsoare, 
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copilului din voi priviți uimirea 

când îl atinge, alb, nemărginirea, 

cum mângăie cu degete de floare. 

Priviți, Iisus a lacrimă coboară, 

sub pleoapele deschise Leru-i Ler, 

în seara ce se reazămă de cer 

a prunci ne strigă să urcăm pe scară. 

Zăpada se aşterne tot mai calmă, 

pe hornul sobei murmură Crăciunul, 

cu Steaua şi cu magii vine Unul 

ce ne aşează veșnicia-n palmă. 

Venim din infinit de Dragoste, 

e chiar în noi Acela ,,de departe", 

de Dumnezeu nimic nu ne desparte, 

de ce-ntrebăm, aiurea, unde e? 

Atâta cer pe creştet ne apasă 

ca să răsară aripa din umăr, 

să ne întoarcem toți, fără de număr, 

în brațele Părintelui, acasă. 

Un brad împodobit e omul bun, 

hai să-nverzim a cerului fereastră, 

să fulguie zăpada mai albastră 

şi inima să bată a Crăciun.  

Autor: Val Răzeşu 

Sărbători cu sănătate şi bucurie tuturor! 
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Dor 

de ce am atâta dor  de tot ce e călător, 

dor de timp și dor de nea, dor de tinerețea mea. 

dorul de copilărie, de tot ce a fost să fie, 

dor de mamă și de tată, dor de apa-nvolburată, 

dor de râu cu glas duios, locul de scaldă frumos. 

de ce am atâta dor de tot ce nu-i trecător, 

dor de stele, galaxii, dorul de comete vii, 

dor de-a soarelui cunună dor de nopțile cu lună, 

dor de stele căzătoare, de liman și țărm de mare, 

dor de îndepărtate astre, din lumi albe și sihastre. 

de ce am atâta dor de ploița unui nor, 

de răcoarea de la vie, pe care doar doru-o știe, 

dor de lanul cel bogat  dor de macii de la sat, 

dor de merele din sân, dor de greierii din fân, 

dor de iarba nou cosită, dor de fântâna vestită. 

de ce mi-e atâta dor de tot ce-n viață-i ușor, 

de dulceața unei mile, dor de zorii unei zile, 

dor de răsărit, de-apus, de tot ce acum e dus, 

dor de iile cu-altiță, de suveică și de iță, 

de războiul de țesut dor de dorul cel cusut. 

de ce mi-e atâta dor dor de fii, pe calea lor, 

dor de frați și de surori, dor de sufletu-n culori, 

dor de clipe mulțumite, dor de vise împlinite, 

dor de viața cea cântată, dor de dragostea curată, 
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dor de oameni fericiți, dor de clipele cuminți. 

am atâtea doruri mari, ce-s ca stâncile de tari, 

ce mă bucură, mă plâng, de la omu, la parâng, 

am atâtea doruri albe, care se adună-n salbe, 

ce mă cată, mă găsesc, în dorul meu pământesc, 

care-mi dăruiesc în vers, dorul timpului neșters. 

 

Autor: Gheorghe A Stroia  

  

Poetul este delegatul veşnic al sufletului omenesc în simfonia spiritului universal 

George Călinescu 

 

Poezia nu este numai artă: ea este însăşi viaţa, însuşi sufletul vieţii. 

Fără poezie omul nu s-ar distinge de neant. 

Nichita Stănescu 

 

Coroana literaturii este poezia. Poezia este finalul şi ţelul literaturii. Ea reprezintă 

cea mai sublimă activitate a minţii umane; constitue atingerea frumuseţii şi 

delicateţii.Prozatorul nu poate face altceva decât să se dea la o parte atunci când 

trece poetul. 

W. Somerset Maugham 

 

Toate invenţiile unui om sunt adevărate, poţi fii sigur de asta.  

Poezia este atât ştiinţă, cât şi geometrie. 

Gustave Flaubert 

 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=George+C%E3linescu
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Nichita+St%E3nescu
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IA ROMÂNEASCĂ ÎNTÂLNEȘTE CAFTANUL MAROCAN  

30 noiembrie, Rabat - Maroc 

În acest an, România și Regatul Maroc celebrează șaizeci de ani de la stabilirea 

relațiilor diplomatice. Simboluri ale culturilor tradiționale ce le-au creat, caftanul 

marocan și cămașa românească – IA – au devenit piese vestimentare iconice, 

influențând istoria modei. Pattern-urile, rafinamentul cromatic, modul sintetic și 

simbolic de expresie și transpunere pe textile a unor informații încifrate continuă să 

fascineze și să inspire. Vom spune povestea iei și îi vom ruga pe cei prezenți să nu 

îi mai traducă numele, chiar dacă limba franceză i-a adus renume.  

E atât de simplu: IA, IE ...  

Mulțumiri E S. Dna. Ambasador Maria Ciobanu - Ambasada României în Regatul 

Maroc și doamnei Catalina Bogoi –  

Președintele Asociaţiaţiei Marocano-Română de Partenariat 

Invitată în acest proiect - drd. Andreea Ciortea, fondator IA SIBIU și NO' HAI - 

Ambasada Creativa 

Proiect susținut de Guvernul României prin Departamentul pentru 

Românii de Pretutindeni 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064472569033&__cft__%5b0%5d=AZVqva88w0nY16cq1s6DAE1TkBAuGMEwxLhRK2c0z6BWztrHWyt58-tAumLrU9VSHUfMKeBGXye8vvItoxEGLiIEvhEbG13xGuDvAjcsX73zmCFdRnIYyh5xtaNmFFjE4K93UYsuP_crvfAiM2QMiFYwrxfBzb6j1sRi_8y4vYC_ib0YLsdVDBlmV0uWuj31GQV-Acfc01dBeOD_tCy_CLVJ&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064472569033&__cft__%5b0%5d=AZVqva88w0nY16cq1s6DAE1TkBAuGMEwxLhRK2c0z6BWztrHWyt58-tAumLrU9VSHUfMKeBGXye8vvItoxEGLiIEvhEbG13xGuDvAjcsX73zmCFdRnIYyh5xtaNmFFjE4K93UYsuP_crvfAiM2QMiFYwrxfBzb6j1sRi_8y4vYC_ib0YLsdVDBlmV0uWuj31GQV-Acfc01dBeOD_tCy_CLVJ&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/AMRPmarocroumanie/?__cft__%5b0%5d=AZVqva88w0nY16cq1s6DAE1TkBAuGMEwxLhRK2c0z6BWztrHWyt58-tAumLrU9VSHUfMKeBGXye8vvItoxEGLiIEvhEbG13xGuDvAjcsX73zmCFdRnIYyh5xtaNmFFjE4K93UYsuP_crvfAiM2QMiFYwrxfBzb6j1sRi_8y4vYC_ib0YLsdVDBlmV0uWuj31GQV-Acfc01dBeOD_tCy_CLVJ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/IASIBIU/?__cft__%5b0%5d=AZVqva88w0nY16cq1s6DAE1TkBAuGMEwxLhRK2c0z6BWztrHWyt58-tAumLrU9VSHUfMKeBGXye8vvItoxEGLiIEvhEbG13xGuDvAjcsX73zmCFdRnIYyh5xtaNmFFjE4K93UYsuP_crvfAiM2QMiFYwrxfBzb6j1sRi_8y4vYC_ib0YLsdVDBlmV0uWuj31GQV-Acfc01dBeOD_tCy_CLVJ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063949548728&__cft__%5b0%5d=AZVqva88w0nY16cq1s6DAE1TkBAuGMEwxLhRK2c0z6BWztrHWyt58-tAumLrU9VSHUfMKeBGXye8vvItoxEGLiIEvhEbG13xGuDvAjcsX73zmCFdRnIYyh5xtaNmFFjE4K93UYsuP_crvfAiM2QMiFYwrxfBzb6j1sRi_8y4vYC_ib0YLsdVDBlmV0uWuj31GQV-Acfc01dBeOD_tCy_CLVJ&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063949548728&__cft__%5b0%5d=AZVqva88w0nY16cq1s6DAE1TkBAuGMEwxLhRK2c0z6BWztrHWyt58-tAumLrU9VSHUfMKeBGXye8vvItoxEGLiIEvhEbG13xGuDvAjcsX73zmCFdRnIYyh5xtaNmFFjE4K93UYsuP_crvfAiM2QMiFYwrxfBzb6j1sRi_8y4vYC_ib0YLsdVDBlmV0uWuj31GQV-Acfc01dBeOD_tCy_CLVJ&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/drpromania?__cft__%5b0%5d=AZVqva88w0nY16cq1s6DAE1TkBAuGMEwxLhRK2c0z6BWztrHWyt58-tAumLrU9VSHUfMKeBGXye8vvItoxEGLiIEvhEbG13xGuDvAjcsX73zmCFdRnIYyh5xtaNmFFjE4K93UYsuP_crvfAiM2QMiFYwrxfBzb6j1sRi_8y4vYC_ib0YLsdVDBlmV0uWuj31GQV-Acfc01dBeOD_tCy_CLVJ&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/drpromania?__cft__%5b0%5d=AZVqva88w0nY16cq1s6DAE1TkBAuGMEwxLhRK2c0z6BWztrHWyt58-tAumLrU9VSHUfMKeBGXye8vvItoxEGLiIEvhEbG13xGuDvAjcsX73zmCFdRnIYyh5xtaNmFFjE4K93UYsuP_crvfAiM2QMiFYwrxfBzb6j1sRi_8y4vYC_ib0YLsdVDBlmV0uWuj31GQV-Acfc01dBeOD_tCy_CLVJ&__tn__=-%5dK-y-R
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Caftanul Marocan 

(în arabă  : قفطان qafṭān, în berber  : ⵇⴰⴼⵜⴰⵏ ) este o rochie 

tradițională marocană. Sub forma unei tunici lungi și, în 

general, cu mânecă lungă, purtată cu o centură (mdama) care 

este afișată în mai multe stiluri și culori.  

Este rochia ceremonială prin excelență a femeilor marocane 

în timpul ceremoniilor (nunți, botezuri, festivaluri 

religioase). Designerii au democratizat caftanul tradițional 

adaptându-se la particularitățile civilizației noastre 

din sec.xxi. Caftanul marocan a câștigat popularitate după ce 

a fost introdus de marile linii de îmbrăcăminte și de stilisti, 

prin prezentări de modă prestigioase, cum ar fi Show-ul de 

modă oriental în timpul săptămânii de modă din întreaga 

lume. Un caftan marocan este adesea deschis și transparent, 

cu o mulțime de broderii și ornamente frumoase. 

Caftanul marocan își are rădăcinile în moștenirea persană 

adusă în Africa de Nord de cuceritorii arabi. Caftanul 

marocan este o moștenire culturală rezultată din multiplele 

civilizații care au avut loc în Maroc în ultimele secole. Mai 

multe culturi au contribuit la crearea culturii marocane, a 

culturii berbere, a culturii arabe, a culturii andaluze. 

Femeile din Africa de Nord, în special în Maroc și 

Algeria, poartă caftanul marocan acasă și la evenimente 

speciale. caftanul marocan este echivalentul  Abaya din 

Orientul Mijlociu. Este un simbol al tradiției și inovației 

marocane, şi-a câștigat popularitatea prin eleganța și 

simplitatea sa, o imagine a frumuseții feminine.Caftanul 

marocan este considerat una dintre vechile ținute 

tradiționale, aspectul său datează din epoca merinidă și s-a 

răspândit în Andaluzia, conform unor cercetători, această 

răspândire s-a datorat muzicianului „Ziryab” la începutul 

secolului al XIX-lea, care a purtat această ținută când s-a 

mutat în Andaluzia.Femeile marocane sunt mândre de acest 

caftan și îl consideră unul dintre simbolurile culturii 

populare. Acesta rămâne foarte special pentru ei, deoarece le 

oferă un anumit prestigiu și îi pune din ce în ce mai mult în 

valoare. Acest caftan se remarcă prin armonia culorilor și a 

broderiei sale. Se caracterizează mai ales prin creativitate și 

simplitate prin combinarea dintre modernitate și antichitate. 

Cătălina Bogoi, Maroc 

https://ro.frwiki.wiki/wiki/Arabe
https://ro.frwiki.wiki/wiki/Langues_berb%C3%A8res
https://caftan--richardamina-com.translate.goog/23-vente-abaya-pas-cher-pour-femme-chic-moderne?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
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Când Crăciunul rimează cu soarele 

Ȋn atmosfera marocană de Crăciun, între căldură și tradiții 

Pentru multi dintre noi, Crăciunul și Anul Nou înseamnă frig, ploaie, zăpadă atunci când avem 

noroc și plăcerea de a sta la gura sobei, de a ne uita la ferestrele pline de lumini, stând ȋn casă la 

un ceai sau savurând o ciocolată caldă, cu biscuiţi cu ghimbir sau scorţişoară... 

Sărbători de Crăciun însorite în Marrakech 

Pentru un sejur de neuitat în Maroc, mergi la Marrakech! Şi dacă mergeţi ȋn perioada Sărbătorilor 

de iarnă, „Orașul ocru” este o destinație ideală pentru a petrece un Crăciun original, la 

soare.  Orașul este împodobit cu cele mai frumoase lumini ale sale și brazii populează străzile. 

Lăsaţi-vă purtaţi de un vânt cald și blând și de magia Atlasului... Un Crăciun atipic, dar fidel 

tradiției! 

Pentru ultimele cadouri de Crăciun, puteţi merge la soukul din Marrakech pentru a vă aproviziona 

cu culori și arome picante! Înainte de a vă scufunda în atmosfera de Crăciun din Maroc, bucurați-

vă de un moment de calm în grădina Majorelle, la umbra celor mai frumoase plante exotice. Apoi 

mergeţi în plantația de palmieri pentru a vă pune patinele și bucuraţi-vă de patinoarul amenajat 

pentru sărbătorile de Crăciun din Maroc! Un moment unic de savurat în familie, sub palmierii din 

Marrakech. Seara puteţi savura o masă festivă delicioasă cu arome marocane.  

Un Crăciun unic, un Revelion, excepţional și de neuitat puteţi să petreceţi pierzându-vă în mijlocul 

dunelor. Mergeți în Sahara pentru această experiență extraordinară! În cuplu sau în familie, 

petrecerea Crăciunului în deșertul marocan va rămâne întipărit în memoria voastră!  Faceți niște 

cumpărături în souk, apoi descoperiți know-how-ul excepțional al unor artizani din orășele. Apoi 

petreceți, ȋn bivuac sub stelele Marocului, un moment excepțional de trăit în timpul sărbătorilor de 

Crăciun în Maroc. 

Laura Yassine, Maroc 
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TUNISIA 

Țara Cartaginei - tărâm al istoriei 

Astăzi un amestec de influențe arabe, berbere și europene, această ţară a fost o țintă strategică 

pentru imperiile fenician, cartaginez, roman, bizantin, arab și apoi francez, care s-au succedat, 

aducând culturile, credințele și bucătăriile lor, care a contribuit la construirea a ceea ce a devenit 

Tunisia modernă. O țară fascinantă, exotică.  

Moștenitorul Cartaginei, Tunisia este un vechi pământ de civilizație care s-a îmbogățit prin 

contribuții succesive. Călătorind prin țară și prin muzeele ei, puteți admira creativitatea abundentă 

a mozaiștilor romano-africani, frumusețea puternică a amfiteatrului El Jem sau a Marii Moschei 

din Kairouan, eleganța delicată a capitalei Dougga sau a Palatului din Tunis, simplitatea 

emoționantă a arhitecturilor din Djerba. Aici putem descoperi tradiții berbere perpetuate până în 

zilele noastre, stiluri de viață adaptate celor mai ostile medii și varietatea incredibilă de costume și 

meșteșuguri. De asemenea, facem cunoștință şi cu cultura de astăzi deschisă către lume. 

Istoria Tunisiei se leagănă între Africa de Est și de Vest. Medine, cetăți, vestigii romane, șapte 

situri și monumente care sunt înscrise de Unesco pe Lista Patrimoniului Mondial pentru valoarea 

lor culturală: acestea sunt siturile Cartagina, Dougga, El Jem și Kerkouane, precum și medinele 

din Tunis, Kairouan și Susa. 

Tunisia a realizat o sinteză fericită de influențe multiple. Refugiații andaluzi, meșteri italieni sau 

turci și-au pus amprenta acolo. Astfel, minaretele din Testour amintesc de arhitectura spaniolă, 

ceramica din Kairouan preia motive otomane, mausoleele beilor – conducătorii Tunisului – sunt 



 

165 
 

ORIENT  ROMANESC 

decorate cu marmură în maniera italiană. În mod 

similar, sclavii africani eliberați au creat un stil 

muzical specific numit „stambali”. Această 

bogăție culturală se regăsește și în gastronomia cu 

rădăcini berbere, andaluze și italiene. Cel mai 

fabulos muzeu de mozaicuri din lume se află în 

Tunis, în fostul palat beilical din Bardo, complet 

renovat și mărit în 2012. Acest muzeu are o 

colecție unică de antichități romane. Aici se află 

nenumăratele capodopere datorate mozaiștilor din 

Tunisia, care au fost cei mai faimoși din lumea 

romană. Muzeul Național Bardo situat în inima 

Tunisului este cel mai vechi și mai important 

dintre muzeele tunisiene şi deține o reputație 

mondială pentru colecția sa de mozaicuri 

romane, văzută ca fiind cea mai bogată, mai 

variată și mai rafinată din lume.  

Aceste mozaicuri provin din cele mai 

prestigioase situri din Tunisia, și anume: 

Cartagina, Sousse, Dougga sau El Jem. 

Muzeul este organizat după o cronologie 

foarte precisă: are patru departamente, 

aproximativ cincizeci de săli și galerii care 

reflectă diferitele perioade importante ale 

Tunisiei de la preistorie până în epoca noastră. 
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De asemenea, în Tunis, puteţi vizita muzeul de ceramică Sidi Kacem Jellizi, dedicat unui maestru 

ceramist din secolul al XV-lea, și Muzeul de Arte și Tradiții Populare, găzduit în palatul Dar Ben 

Abdallah. În Cartagina, muzeul arheologic deține piese excepționale: un sarcofag sculptat, o 

statuetă a zeului Baal .O clădire remarcabilă prin dimensiunile sale arhitecturale, decorative 

și ornamentale, este şi reședința lui Sidi Kacem El Jellizi.  

Zaouia din Sidi Kacem Jélizi adăpostește  Centrul Național al Ceramicii inaugurat în toamna anului 

1992 și a cărui misiune principală este studiul preocupărilor actuale ale artei ceramice și 

actualizarea tehnicilor tradiționale în vederea integrării acestora în lume.tehnologia moderne. Ȋn 

funcție de interese, se poate vizita muzeul oceanografic din Cartagina sau muzeul instrumentelor 

muzicale de la palatul Ennajma Ezzahra din Sidi Bou Saïd. 

Palatul Dar Nejma Ezzahra 

În regiunile de Nord-Vest, muzeul Chemtou prezintă, într-o scenografie modernă, o mulțime de 

informații despre numidieni, o veche civilizație autohtonă care s-a dezvoltat în contact cu 

Cartagina (rămășițele unui templu dedicat regelui numidian Massinissa). Muzeul de Arte și 

Tradiții Populare din orașul Kef ocupă o clădire religioasă magnifică din secolul al 

XVIII- lea ; este o mină de informații despre tradiția ecvestră, costumele și bijuteriile din Nord-

Vest, sau chiar modul de viață sub corturile beduine.În Kairouan, muzeul din Raqqada prezintă 

piese medievale de mare valoare: ceramică cu reflexe metalice, manuscrise inclusiv faimosul 

Coran albastru. 
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Sousse are un muzeu arheologic de top cu mozaicuri romane excepționale. Vizitați, de asemenea, 

muzeul și reconstrucția unei vile romane din El Jem, precum și muzeele de Arte și Tradiții Populare 

din Sousse, Monastir și Mahdia.  

În Sfax, vechea Kasbah adăpostește un muzeu dedicat arhitecturii istorice; Palatul Dar Jallouli, o 

casă sobră și maiestuoasă din secolul al XVII- lea, expune obiectele frumoase care au însoțit 

cândva viața familiilor bogate. În Djerba, Muzeul Patrimoniului Tradițional este dedicat diferitelor 

aspecte ale vieții de pe insulă (costume, ceramică, agricultură, pescuit), iar Muzeul Guellala 

prezintă scene ale vieții tradiționale.  

Cartagina - Potrivit relatării legendare, Cartagina (la 

nord de Tunis) a fost fondată de regina feniciană Elyssa, 

cunoscută și sub numele de Dido, în 814 î.Hr., rivali de 

lungă durată ai grecilor, cartaginezii – numiți și punici – 

erau în fruntea unei rețele de ghişee în Marea Mediterană 

din Spania până în Sicilia. Romanii au distrus orașul în 146 

î.Hr., apoi l-au reconstruit pentru a deveni capitala bogatei 

provincii Africii. Astăzi, Cartagina Punic a lăsat vestigii 

fragile: cartierele rezidențiale Magon și Hannibal, porturile 

punice. Ruinele romane arată opulența orașului: Băile 

Antonine, a căror sală mare avea 30 de metri înălțime, 

cisternele cu o capacitate de 60.000 m 3, biserica Damous 

el-Karita care a fost cea mai mare din Africa și multe altele. 
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Kerkuane - Civilizația punică a păstrat multe zone 

gri. Cartagina însăși păstrează doar vestigii rare ale 

acestei perioade. Toată valoarea sitului din Kerkouane 

(în Cap Bon) este să nu fi fost niciodată reconstruit 

după abandonarea lui în secolul al III- lea î.Hr. 

Kerkouane este un Pompei punic, se poate citi acolo 

planificarea tipică a unui mic oraș cartaginez. Străzile 

largi și trasate regulat duc spre piețe și piețe; marile 

zeități ale panteonului punic – Baal, Tanit, Ashtart, 

Eshmoun, Melqart – erau adorate într-un sanctuar în 

aer liber.  

Dougga - Situl arheologic Dougga este unul dintre 

cele mai spectaculoase din Tunisia. Rămășițele sale 

înconjurate de măslini sunt puse în scenă în vârful unei 

stânci pe un platou în pantă ușor; peste 70 de hectare, 

ele trasează contururile unui oraș roman care s-a 

păstrat aproape în totalitate. Fost oraș regal numidian, 

vechiul Thugga a fost împodobit în epoca romană cu 

monumente somptuoase: capitolul, al cărui fronton 

poartă un basorelief înfățișând apoteoza împăratului 

Antoninus, teatrul de 3.500 de locuri, templul lui Juno 

Caelestis înconjurat de un portic semicircular, unde se 

perpetua în secret cultul zeiței cartagineze 

Tanit. Aceste monumente datează din secolele al II-

lea și al III- lea, o epocă de mare prosperitate pentru 

Africa romană; sunt printre cele mai bine conservate 

din întreaga lume romană.   

El-Jem - Puține situri antice sunt la fel de 

impresionante ca Colosseumul Roman de la El Jem. În 

acest uriaș amfiteatru, inspirat de cel al Romei și de o 

mare perfecțiune arhitecturală, au avut loc spectacole 

epice în care vânători se luptă cu animale sălbatice. 

Medina - Dacă medinele din Tunis, Kairouan și Sousse sunt listate de UNESCO ca Patrimoniu 

Mondial, alte medine merită ocolite și în special cea din Sfax. 

Medina din Tunis are un exemplu superb de arhitectură din secolul al IX-lea , Marea Moschee 

Zitouna și numeroase monumente din perioada otomană: moscheea Hammouda Pașa, medersa 

Slimeniya, mausoleul Prințesei Aziza Othmana... periferia medinei: clădiri în stilul Art Nouveau, 

Art Deco și Arabisance. 
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Medina Sousse este pusă în scenă pe versantul 

dealului, cu vedere la mare.Este o plăcere să te 

plimbi pe aleile sale cu atmosfera de altădată, 

să te tocmești în souk-uri. Dominat de silueta 

înaltă a Turnului Khalef, orașul vechi și-a 

păstrat meterezele medievale și multe 

monumente care mărturisesc trecutul său ca 

fortăreață: Ribat, fort și loc de retragere 

religioasă, Marea Moschee, care arată ca un 

cetate, impozanta Kasbah. 

În medina din Kairouan, vizitați Marea Moschee: nemusulmanilor li se permite să intre în curte și 

să vadă camera de rugăciune, o pădure maiestuoasă de arcade și coloane antice. De asemenea, 

puteți urca pe minaret, inspirat de farul Alexandriei. Veți fi uimit de puterea și sobrietatea acestei 

arhitecturi din secolul al IX- lea. Contrastul este absolut cu celălalt mare monument din Kairouan: 

grațioasa zaouïa Sidi Saheb (sau „moscheea Bărbierului”), ale cărei terase mari sunt îmbrăcate cu 

faianță colorată vesel. 

 Medina din Sfax este una dintre cele mai bine 

conservate din întregul bazin mediteranean și 

prezintă urbanismul tipic vechilor orașe 

arabe. Meterezele sale crenelate, construite în 

Evul Mediu, sunt străpunse de porți 

monumentale; cele mai vechi erau dispozitive 

de apărare, făcute pentru a respinge 

invadatorii. Marea Moschee, construită în 

secolul al IX- lea, ocupă o poziție centrală.    

Martor al tuturor schimbărilor care au bulversat traiectoria lungă a țărilor mediteraneene, Tunisia 

are multe de oferit iubitorilor de istorie și cultură. Această diversitate politică care este afișată în 

mulțimea colorată a orașului, unde voalurile și părul liber, bărbile lungi și fețele bărbierite se 

amestecă, este observabilă în special pe străzile înguste ale souk-ului medinei (orașul vechi) din 

Tunis, unde localnicii și turiștii deopotrivă. se găsesc egali să facă cumpărături acolo sau să 

dezgroape suveniruri și chilipiruri, într-un mediu sonor în care se suprapun apelurile la rugăciune 

și cele mai recente hituri franceze sau americane. 

Bijuterii, ceainice și țesături multicolore se 

combină cu piramide de citrice, curmale și 

măsline, pe care tunisienii le consumă în 

cantități mari și a căror prospețime te va uimi. 

Ca în toate piețele tradiționale din lumea arabă, 

simțurile voastre vor fi bombardate cu sunete, 

mirosuri și culori care vă vor duce înapoi la 

originea comerțului. 
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Vila Dar Sebastian 

Dar cea mai excepțională atracție din Hammamet a fost 

construită abia în 1927: vila Dar Sebastian. Această 

impunătoare proprietate Art Deco cu influențe andaluze a 

fost proiectată de George Sebastian, un român bogat 

fermecat de regiune, apoi transformată în 1962 într-un 

centru cultural, care poate fi acum vizitat. 

Descrisă de arhitectul Frank Lloyd Wright, care a locuit 

acolo pentru scurt timp, drept „cea mai frumoasă casă pe 

care o cunosc”, a văzut trecând prin zid cele mai mari 

minți ale vremii sale: Paul Klee, André Gide, Jean 

Cocteau, Greta Garbo, Alberto Giacometti. si multe 

altele. 

Vila rafinată și recepțiile acestui dandy românesc au făcut 

renumele orașului Hammamet, care a devenit o mecca pentru turismul de masă. Pentru a adăuga 

legenda, reședința a fost rechiziționată și în 1943, în plin război mondial, de mareșalul nazist 

Rommel, care și-a stabilit acolo sediul. Odată ce nemții au fost alungați, a venit rândul lui Winston 

Churchill să se oprească acolo. Și-ar fi scris o parte din memoriile sale acolo, pe o masă neagră 

impunătoare, care este încă acolo. 

Necunoscut în România, biografia lui George Sebastian este plină de mister. S-a născut ȋn 1896, 

la Bacău. Tatăl lui a fost austriac sau rus. Însă de la mama sa îşi are ascendența prestigioasă: Maria 

Keminger de Lippa este o baronesă moldovenească, legată de marile familii românești, capete 

încoronate, artiști, înalți funcționari. 

Avea vreo douăzeci de ani când s-a mutat la Paris, unde și-a legat prietenii printre cele mai 

cunoascute personalitţi culturale. În 1929, s-a căsătorit cu Flora Witmer, o americancă cu douăzeci 

de ani mai mare decât el, o văduvă bogată.  La acea vreme, Tunisia se afla sub dominația colonială 

a Franței, iar Hammamet nu era decât un mic port de pescuit. Dar orașul începe să se atragă, artişti 

la fel ca pictorul Paul Klee. În timpul unei călătorii, George Sebastian cade și el sub vraja acestui 

orăşel și decide să construiască un domeniu acolo, „A vrut să se răsfețe materializându-și 

„fanteziile” arhitecturale, inspirate de construcțiile tradiționale tunisiene”, explică editorul Ashraf 

Azzouz, autorul Caselor din 

Hammamet. Sebastian reface stilul local, 

amestecându-l cu moda vremii. Arcadele 

curții sunt inspirate de cele ale moscheii din 

Kairouan, orașul sfânt al Tunisiei. Fascinat de 

mausolee, Sebastian are unul construit la 

capătul grădinii, ca un bar cu 

răcoritoare. Tocurile ușilor, toate conturate în 

negru, este singura culoare care contrastează 

cu albul omniprezent. 
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Sebastian „a trăit sub influența lui Hammamet, iar Hammamet sub a lui”, scrie Ashraf 

Azzouz. „Nu este doar o poveste de arhitectură, este ceea ce i-a dat notorietatea orașului”, spune 

Mouna Ben Halima, hotelier din Hammamet, fascinată încă din copilărie de istoria sa. Multe 

personalități vin să stea alături de Sebastian, care călătoresc vara și rămân acolo iarna: scriitori 

precum Cocteau sau Gide, actrița Greta Garbo, regii englezi George al VI-lea și Edward al VIII-

lea. George Sebastian a cultivat are arta de a primi. Bucătăria era divină, sărbătorile somptuoase. În 

tumultul anilor 1930, în Europa, socialiștii au găsit în vila tunisiană un refugiu în care să 

sărbătorească viața ușoară. 

Ȋnsuși George Sebastian a fost cel care s-a ocupat 

de grădina și parcul de fructe care are în jur de 300 

de specii de plante. Bine întreținută până astăzi, un 

tur în grădina botanică a vilei este o plimbare divină 

la umbra chiparoșilor și eucaliptului, prin poteci 

între plante ornamentale și florale, trandafiri, livezi, 

portocali, lămâi, portocale acrișoare și chiar plante 

exotice. adus cu grijă înapoi de proprietar. 

Amfiteatrul este o lucrare a arhitectului Paul Chemetov. Construit în 1964, poate găzdui 1000 de 

locuri cu o scenă rotativă cu vedere la mare. Unic de acest gen cu o căsătorie a 3 stiluri de 

arhitectură, amfiteatrul servește drept scenă de teatru. Acolo au loc adesea spectacole și 

balete. Acolo sunt organizate și proiecții de filme și Festivalul Internațional de la Hammamet. 

Dar Sebastian este o proprietate excepțională cu arhitectura și spațiile sale botanice care a văzut 

celebrități și artiști de mare renume trecând prin zidurile sale de mult timp. Războiul ȋnsă, pune 

capăt aventurii. Vila este rechiziționată pentru scurt timp de generalul german Rommel. Sebastian 

o preia, dar o abandonează. Divorțat de Flora din 1936, acum își împarte viața cu pictorul american 

Porter Woodruff, care moare ȋn 1959. Se odihnește astăzi în fundul grădinii, departe de 
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poteci. Sebastian, a murit în 1974. Legenda spune că, conform voinței sale, cenușa lui a fost 

împrăștiată pe moșie.  Cu mult înainte de a muri, și-a vândut casa noului stat independent 

tunisian. Acum este un redenumit „centru cultural internațional”. Acolo a fost construit un teatru 

în aer liber, unde, de atunci, se ține în fiecare vară un festival care atrage mii de oameni.  Din anii 

1950, mulți europeni și burghezi din Tunis și-au construit la rândul lor o casă la malul mării, În 

anii 1960, când Tunisia a dezvoltat industria turismului, Hammamet a devenit firesc una dintre 

principalele destinații, cu acest trecut prestigios. 

Tunisia a fost într-adevăr o răscruce de civilizații și cultura sa, moștenirea a aproximativ 3.000 de 

ani de istorie, mărturisește o țară care, prin poziția sa geografică în inima bazinului mediteranean , 

a fost în centrul mișcării de expansiune a marilor civilizații. şi a principalelor religii monoteiste . 

Vorbind despre literatura tunisiană, ea  există în două forme: în arabă și în franceză. Literatura 

arabă datează din  secolul al VII-lea odată cu venirea civilizației arabe în regiune. Este mai 

importantă decât literatura în limba franceză  care urmează înființării protectoratului 

francez în 1881  atât ca volum, cât și ca valoare 

Printre personajele literare vorbitoare de arabă ale Tunisiei contemporane se numără Ali 

Douagi (1909-1949), care a produs peste 150 de povestiri radiofonice, peste 500 

de poezii și cântece populare și aproape cincisprezece piese de teatru,  Tahar Haddad (1899-

1935), Mohamed Hédi El Amri (1906-1978), Mahmoud Messadi (1911-2004), Béchir 

Khraïef (1917-1983), care a dat o nouă viață romanului arab în anii 1930 și a publicat primul său 

nuvelă în 1937 , care a stârnit scandal pentru că dialogurile au fost scrise în dialectul tunisian, 

Moncef Ghachem (1946-), Habib Selmi (1951-), Nafila Dhahab (1947-) (povesti pentru copii, 

culegeri de nuvele) sau Walid Soliman (1975-). 

Literatura tunisiană francofonă privește, strict vorbind, în principal secolul al XX-lea În plus, 

literatura francofonă a luat amploare și datorită francezilor stabiliți în Tunisia, care au întemeiat o 

viață literară tunisiană luând modelul vieții literare pariziene .Hédi Kaddour (1945-) este un 

important autor tunisiano-francez 

Descoperiţi marea diversitate a literaturii tunisiene care este scrisă în mai multe limbi. 

Prof.academician Samia Kassab-Charfi, spune ȋntr-un interviu acordat ȋn Le monde, "Literatura 

tunisiană este, trans-tunisiană și chiar trans-mediteraneană. Interculturalitatea nu este aici o viziune 

a minții. Este o realitate tangibilă al cărei impact este măsurat de practic fiecare autor 

analizat. Marii noștri autori de limbă arabă se hrănesc și cu filozofia și literatura occidentală – 

acesta este cazul lui Mahmoud Messaâdi, Ridha Kéfi, Kamel Zaghbani sau Adam Fethi – poezia 

germană, franceză sau italiană." Ȋn anul 2021, în Tunisia, a apărut în limba arabă, la Editura 

Rashm, romanul Neranţula de Panait Istrati, în traducerea romancierul, nuvelistul, eseistul și 

traducătorul tunisian Mohamed Lehbecha.Traducerea este realizată după o ediţie franceză, apărută 

la Editura Gallimard. Prin traducerea sa în arabă, lumea lui Panait Istrati, nota exotică a scrierilor 

sale, pare să fie redescoperită pentru a doua oară, la malul Mării Mediterane, 

Irina Ştefan Abi Saleh, Tunisia 
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O istorie aromată 

TURTA DULCE - PRĂJITURA CRĂCIUNULUI 

A venit luna decembrie cu atmosfera sa mirifică de sărbătoare, de poveste şi de magie. Cu toţii 

ştim, magia Crăciunului este mai puternică decât orice!  Astăzi vă vom spune o poveste. Luna 

decembrie este mai mult decât potrivită să ne amintim de poveşti, de copilărie şi de dulciuri 

tradiţionale. Povestea noastră de astăzi este despre mult iubita turtă dulce şi farmecul ei din 

perioada sărbătorilor de iarnă. 

“A fost odată ca niciodată un tăietor de lemne tare 

nevoiaş şi omul ăsta îşi avea căscioara la marginea 

unui codru nesfârşit, unde-şi ducea viaţa împreună 

cu nevastă-sa şi cei doi copii ai săi. Şi pe băieţel îl 

chema Hansel, iar pe fetiţă Gretel.”  

Aşa începe cunoscuta poveste Hansel şi Gretel a 

fraţilor Grimm, care a devenit un fel de simbol al 

turtei dulci. Cei doi copilaşi, Hansel şi Gretel, 

rătăciţi în pădure, ajung la faimoasa căsuţă din turtă 

dulce, cu geamuri de zahăr şi acoperiş de cozonac. 

Restul este poveste… haideţi să intrăm ȋmpreună 

ȋntr-o dulce istorie despre turta dulce. 
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Un început străvechi – Este ştiut, originea condimentelor datează de mii de ani. Arabii, 

apoi grecii și romanii au fost cei care le-au adus din Orientul Îndepărtat la Veneția și apoi le-au 

redistribuit în toată Europa.Raritatea și valoarea condimentelor le făceau produsele extrem de 

scumpe şi erau destinate   doar palatelor regale și mănăstirilor. 

De unde vine turta dulce? 

Istoria turtei dulce a început în antichitate. O primă referire scrisă la turta dulce se găsește pe 

vremea egiptenilor: pâine coaptă cu ierburi aromate și câteva mirodenii, apoi acoperită cu miere. 

Conform mitologiei egiptenilor, grecilor, romanilor și teutonilor, mierea era un dar de la zei. Chiar 

Biblia vorbește despre „țara făgăduinței unde curge lapte și miere”. Așa se explică de ce în 

antichitate, mierea era atribuită unui dar divin pentru a avea efectele sale vindecătoare și 

revigorante. Deseori găsim în antichitate referiri la o pâine îndulcită cu miere.  

Aristofan menționează „melitounta” făcută din făină, susan și 

acoperită cu miere,  în timp ce ȋn  Atena se  vinde „ melilate” 

fabricate la Rodos.Pliniu cel Bătrân relatează că romanii 

cunoșteau „panis mellitus”, o pâine prăjită stropită cu miere, 

totuși acestea au fost doar precursori ai turtei dulce actuale. 

Cea care se apropie cel mai mult de ea și care stă cu siguranță 

la baza turtei noastre contemporane, este pâinea chinezească 

cu miere, împodobită cu condimente și plante aromate. 

 A servit drept rație pentru soldații chinezi în Evul Mediu. A 

fost dezvoltat în China în secolul al X-lea pentru împărații 

dinastiei Tang. Găsim mențiune în textele din secolul al XIII-

lea care citează această pâine ca făcând parte din rațiile de 

război ale călăreților lui Genghis Han care au răspândit-o 

printre arabi. Aa fost numită „Mi-kong” 

În timpul cruciadelor din secolele al XII-lea și al XIII-lea, europenii au descoperit pe rând turta 

dulce. Ei duce rețeta și condimentele în regatele lor. În Germania, în orașele Ulm, Munchen și în 

special Nürnberg unde se instalează definitiv turta dulce, cu adevăraţi maeştri patiseri al turtei 

dulci. Un ȋntreg spectacol pus ȋn lumina reflectoarelor şi mai presus de toate capacitatea de a găsi 

condimentele necesare preparării turtei dulce.  
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O primă mențiune despre „Lebkuchen”, turtă 

dulce în germană, a fost făcută la Ulm în 1296, 

apoi s-a răspândit la mănăstirile Sfântului Imperiu 

Roman: München, Aix-la-Chapelle, Basel, 

Augsburg și Nürnberg unde este menționată în 

1395. 

Această pâine îi va cuceri repede pe 

călugări. Astfel prin retelele monahale, in special 

calugarii cistercieni, turta dulce se raspandeste in 

Europa putin cate putin. Fiecare regiune va 

schimba retetele (in functie de condimentele alese 

si mai ales de cele disponibile) 

În 1453 a fost găsită turtă dulce pe mesele de Crăciun ale călugărilor cistercieni din Alsacia.Primii 

maeștri de patiserie de turtă dulce au fost stabiliți la Reims în secolul al XIV-lea. Acolo au oficiat 

vreo douăzeci de „pâini de băcănie” de maestru, acestea fiind cele mai cunoscute din 

Regat. Executorul judecătoresc arhiepiscopal le-a acordat chiar statutul de corporație în 1571, 

recunoscut oficial în 1596 de Henri IV!                                                                                  

La fel și în Alsacia, puțin mai târziu în timpul 

Renașterii, „Lebküchler” (turtă dulce) și-au 

întemeiat propria corporație a cărei emblemă 

reprezenta un urs de covrig. S-au păstrat matrițe 

nobile din lemn din secolul al XVI-lea, fin 

sculptate, cu scene magnifice, care mărturisesc 

luxul din jurul acestui produs. Într-adevăr, 

condimentele erau prea scumpe la acea vreme. 

Reputația maeștrilor de pâine condimentată din Alsacia este de așa natură încât în 1643 li s-a 

interzis să combine turta dulce și pâinea de brutar!  

În anul 1452, Ducele de Burgundia, Philippe III le Bon, a gustat pentru prima dată această curioasă 

galette la Kortrijk, în Belgia. Remarcăm apoi, la Dijon, sosirea primului maestru de turtă dulce 

înscris în registru în 1711. Aceasta va da o variantă de turtă dulce: nonnettes. 

De-a lungul anilor şi profitând de scăderea 

preţului condimentelor, această patiserie se va 

dezvolta şi va deveni populară ȋn toată Europa. 

Turta dulce va avea un mare succes şi ȋn 

America de Nord, adusă de primii colonişti 

europeni. 

În enciclopedia sa, Diderot a scris: „Mierea este 

adesea de preferat zahărului, mai ales că este 

ca esența celei mai pure și mai eterice părți a 
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unei infinitate de flori, care are mari virtuți; este balsamică, mai pectorală și mai inofensivă decât 

zahărul. mare remediu, pătrunzător și detergent, și deci bun în toate obstacolele, în umorile groase 

și vâscoase, energic în stânjenele toracice, atunci provoacă de minune expectorația. Chirurgia îl 

folosește pentru curățarea ulcerelor sordide." 

„Turta dulce poate fi utilă în chirurgie; servește ca cataplasmă de maturare în formarea abceselor 

care apar în gură, la rădăcina dinților și în gingiile dintre maxilare și obraji. O felie de pâine este 

tăiată din condimente, grosimea unei coroane de șase kilograme și de mărime potrivită: se 

scufundă în lapte fierbinte și se aplică pe tumorile inflamatorii dispuse supurației.Acest topic nu 

prezintă niciun inconvenient, ține fără niciun mijloc pe locul bolnav și îndeplinește perfect 

intențiile artă în timp ce îi favorizează pe cei ai naturii” .  

În 1814, un comerciant parizian pe nume Picholet avea un antet de factură pe care scria: 

„ Picholet, negustor de turtă dulce, vinde turtă dulce reimsă de toate felurile; vinde și turtă dulce 

pentru a scoate viermii, toți de jos, pentru copii și adulți. oameni, mâncând-o dimineața pe 

stomacul gol, bând imediat un pahar de vin alb, și rămânând o oră mai târziu fără să mănânce...; 

altele foarte curate de curățat, care trebuie luate și dimineața pe stomacul gol și băute în timpul 

efectului de bulion de plante, ceai sau bulion tocat; și este un secret că toți cei care l-au folosit au 

făcut bine... totul la un preț corect” 

Din ceea ce am aflat eu, se pare că turta dulce datează din primul mileniu, în anul 992 când 

călugărul armean Grigorie Macarie se retrage în ultimii ani de viaţă în Franţa, unde găteşte tot felul 

de produse de patiserie. Dintre acestea, cel mai popular este “gingerbread”, adică biscuiţi şi 

patiserie cu ghimbir.  În primele secole de viaţă, turta dulce avea drept componente principale 

pesmetul, zahărul, alunele de pădure măcinate şi fireşte, ghimbirul. Se spune că ghimbirul era mai 

bine conservat sub formă de prăjituri și fursecuri. Cu timpul, englezii au înlocuit pesmetul cu făina 

de grâu şi au adăugat ouă şi îndulcitori. Astăzi, reţeta e ceva mai elaborată şi conţine ingrediente 

precum unt gras, zahăr brun, făină de secară şi de grâu, scorţişoară, nucşoară, cuişoare măcinate, 

enibahar măcinat, zahăr vanilat şi ghimbir. 

Ca simbol al Crăciunului, turta dulce datează din anii 1800 când s-au popularizat şi personajele 

Moş Crăciun, spiriduşii sau omul de zăpadă. 

 Locuri autentice unde se prepară turta dulce 

 Nuremberg, Germania 

Ȋn Germania, turta dulce este nelipsită în preparatele de 

Crăciun. Mai ales în mediul rural, unde tradiţia turtei 

dulci se respectă negreşit. După ce fraţii Grimm au 

descris o căsuţă făcută din turtă dulce în „Hansel şi 

Gretel“, decorată cu tot soiul de bomboane şi creme, 

brutarii germani au început să coacă turta dulce şi sub 

formă de căsuţe. Iar în unele zone din Germania se mai 
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păstrează şi astăzi obiceiul modelării turtei dulci sub 

forma unor case elaborate pe care, în ziua de Crăciun, 

copiii urmează să le rupă şi să le savureze 

pe nerăsuflate. 

Oraşul Nuremberg este de referinţă în ceea ce priveşte 

pregătirea turtei dulci. Pe vremuri existau aici fabrici 

de turtă dulce, denumite bresle. Breslele din 

Nuremberg erau renumite pentru detaliile ce dădeau 

viață acestor delicioase preparate din ghimbir, care se 

decorau aici cu vopsea de aur și glazuri de diferite feluri 

se culori. Calitatea turtelor dulci din Nuremberg era 

extraordinară, motiv pentru care se foloseau şi ca modalitate de plată a taxelor și impozitelor. În 

Nurembergul de astăzi, încă mai există fabrici de turtă dulce. 

 Torun, Polonia 

Dacă turta dulce ar avea o casă spirituală, atunci ar putea fi orașul Torun din Polonia, unde 

dulciurile şi patiseria au câștigat un punct de sprijin în secolul al XIII-lea, datorită condimentelor 

aduse înapoi de cruciați. Nicolaus Copernicus House este un muzeu de turtă dulce, unde vizitatorii 

au șansa de a-și coace propriile lor preparate. 

Torun este un oraş istoric din Polonia şi îşi păstrează acest 

aer şi în prezent. Spre deosebire de Gdansk, Varsovia sau 

Wroclaw, care au fost distruse complet în timpul celui de-

al Doilea Război Mondial, Torun a scăpat fără pierderi 

prea mari. 

Istoria spune că Torun a fost una dintre cele mai vechi 

aşezări ale triburilor slave din zonă, apoi a fost fondat ca 

un oraş adevărat de cavalerii teutoni. Însă, Torunul a fost 

cunoscut în intreaga Polonie de-a lungul veacurilor, 

pentru turta dulce. Aici se recoltau cereale de foarte bună 

calitate (ca de altfel în majoritatea zonelor agricole din 

Polonia) dar şi miere şi ghimbir, ingrediente de bază pentru preparea unei turte dulci excepţională!  

Mai mult decât atât, în Torun există un muzeu de turtă dulce, unde poţi admira maiestria cofetarilor 

care creează turta dulce sub diverse forme. Şi în acelaşi timp poţi face o incursiune în istorie pentru 

că primele două etaje ale muzeului te introduc în atmosfera de odinioară. 

http://www.visittorun.pl/301,l2.html
https://muzeumpiernika.pl/en/content/about-us
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Tula, Rusia - Tula este cunoscut ca locul de 

naștere al turtelor dulci ȋn Rusia. Da, toate aceste 

oraşe care se mândresc cu tradiţia turtei dulci îşi 

declară locul de naştere al minunatului preparat 

dulce şi găzduiesc muzee de turtă dulce. 

În limba rusă, turta dulce se numeşte pryanik, 

iar Muzeul Tula Pryanik este plin de turte dulci, 

unele fiind ambalate în cutii luxoase pre-

revoluționare, precum cele oferite împăraților, eroilor și altor oameni de seamă din acele vremuri. 

Turta dulce “Tula” este o turtă mare de mărimea tăvii în care este preparată. Acest desert cu miere 

este cunoscut din cele mai vechi timpuri pentru gustul deosebit și aromat. Turta se prepară cu gem 

întunecat, cum ar fi cel de prune și este acoperită cu glazură de zahăr pudră. Turta are o aromă 

uimitoare, este foarte moale, fragedă și absolut delicioasă.  

Basel, Elveţia - Turta dulce din Elveţia se numeşte ”Basler 

Leckerli” şi reţeta ei provine din oraşul Basel. Este o reteta 

veche de 400 ani. Aceste prăjituri sunt dense, destul de uscate 

și minunat aromate cu miere, condimente, citrice și migdale. 

Sunt ceva de genul turtă dulce combinată cu fructe confiat. 
Basler Läckerli datează din secolul al XV-lea, făcute special 

în timpul Consiliului Basel (1431-1449) pentru a susține 

demnitarii bisericii reunite. Cuvântul „Läkerli” provine de la 

„lecker” și înseamnă „delicios” în limba germană. 

 Mariazell, Austria - Mariazell, cea mai 

faimoasă locație de pelerinaj din Austria 

are o tradiție indelungată a turtei dulci. 

Specialitatea tradițională este produsă de 

familia Pirker de mai bine de 300 de ani, în 

propria fabrică de turtă dulce. Amestecul 

de condimente este un secret imens, iar 

rețetele sunt date din generație în generație. 

Specialitățile de turtă dulce sunt lucrate, 

umplute și decorate manual. În fabrica 

Pirker, găseşti turtă dulce cu ciocolată, marțipan și diverse fructe și alte 50 de creații. De asemenea, 

în magazinul de turtă dulce din piața principală din Mariazell găsești toate produsele clasice, 

lichiorurile, lumânările și specialitățile pe care le cauți.  

Praga, Cehia - Povești din turtă dulce, la Gingerbread Museum – Aici descoperi un mic univers 

din turtă dulce, personaje de poveste, de la faimosul Gingerbread Man, la prințese și prinți și 

animale de tot felul. turta dulce ȋn forme minunate: un zid ȋntreg tapetat cu inimi roz de turtă dulce 

bineinţeles, căsuţe, decoraţiuni şi chiar şi Castelul Praghez cu Catedrala Sf. Vitus.Atmosfera 

Pragăi de Crăciun, are un gust de turtă dulce, vin fiert şi magie.  

https://en.visittula.com/places/dostoprimechatelnosti/muzei/tulskiy-pryanik/
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Cu zahăr, cu miere cu sau fără fructe confiate, turta dulce este una dintre comorile culinare dim 

Lyon, de savurat fără moderație. 

În Alsacia, pe 6 decembrie, de Sfântul Nicolae, copiii primesc un mic om de turtă dulce. Tradiția 

este încă foarte prezentă acolo. De asemenea, este o necesitate la piețele de Crăciun, însoțit de un 

pahar de vin fiert. 

Prin urmare, nu întâmplător găsim în Alsacia primul producător francez de turtă dulce, Fortwenger, 

care a deschis un magazin pe Champs-Élysées, la Paris.În timpul unui sejur în Alsacia, vă invităm 

să vizitați Maison du pain d'Alsace din Sélestat. Ea organizează în mod regulat ateliere pentru a 

învăța cum să faci bredele și turtă dulce. 

Acest deliciu de Crăciun încântă papilele gustative cu aromele sale de miere reconfortante. 

Magia Crăciunului  este profundă, ea reface lumea și dă intensitatea momentului. Şi mai 

presus de toate să iubești, să oferi tot ce este mai bun din ceea ce purtăm în noi. bunătate, 

generozitate, bunătate, tandrețe și dragoste. Crăciunul  este cea mai frumoasă perioadă a 

anului. Perioada când devii poet. 

Sper că am reuşit să vă introduc în atmosfera magică de sărbătoare a Crăciunului. 

Vă doresc Sărbători Fericite cu multe suprize frumoase! 

Maria Mădălina Jaber, Iordania 

https://actu-fr.translate.goog/hauts-de-france/lille_59350/distribution-de-bonbons-feux-d-artifice-defiles-que-faire-pour-la-saint-nicolas-pres-de-lille_46846501.html?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://translate.google.com/website?sl=fr&tl=ro&hl=ro&prev=search&u=https://maisondupain.alsace/
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Istoria bomboanelor și a deserturilor 

Originea și istoria bomboanelor 

Bomboana - asociată cu multe plăceri, crocantă, moale, 

dură, are toate formele, culorile și chiar mirosurile. Dar știm 

cu adevărat de unde vine această mică comoară? Vom 

descoperi împreună de-a lungul acestui articol. 

Istoria bomboanelor datează de la vechile popoare care ar fi 

trebuit să gustă miere dulce direct de la stupi. Primele 

confecții de bomboane au fost fructele și nucile care s-au 

rostogolit în miere. Mierea a fost folosită în China Antică, 

Orientul Mijlociu, Egipt, Grecia și Imperiul Roman pentru a 

acoperi fructele și florile pentru a le păstra sau a crea forme 

de bomboane. Producția de zahăr a început în Evul Mediu și 

la acel moment zahărul era atât de scump încât doar cei 

bogați își puteau permite bomboanele din zahăr. Cacao, din 

care se face ciocolata, a fost re-descoperită ȋn 1519 de catre 

exploratorii spanioli din Mexic. 

Înainte de Revoluția Industrială, bomboanele au fost considerate adesea o formă de medicament, 

fie pentru calmarea sistemului digestiv, fie pentru răcirea unei dureri în gât. În Evul Mediu, 

bomboanele apăreau pe mesele numai celor mai bogați la început. În acel moment, a început ca o 

combinație de condimente și zahăr care a fost folosit ca un ajutor pentru problemele digestive. 

Multă vreme, strămoșii noștri au încercat să lupte împotriva 

epidemilor și bolilor cu mijloace care astăzi par ridicole, ca să nu 

spunem absurde. Printre toate remediile și medicamentele oferite 

bolnavilor sau pentru prevenirea îmbolnăvirilor, găsim, surprinzător, 

produsele de cofetarie (chiar dacă la început, nu purtau încă acest 

nume). Este greu de crezut dar medicina este într-adevăr mama 

cofetăriei. Ea este la originea fructelor confiate, a pastei de fructe, a 

marțipanului, nugatului. La greci și romani: produse de cofetărie 

medicinale erau făcute în principal din miere. 

Mierea are într-adevăr multe calități: este un antiseptic, are 

proprietăți curative și tratează sistemul respirator. Din secolul al IV-

lea î.Hr., Hipocrate (-460 până la -370) a încurajat utilizarea acestuia 

și a oferit un remediu împotriva pleureziei făcut din migdale zdrobite 

și miere. Această compoziție este originea marțipanului și 

a marțipanului. Câteva secole mai târziu, medicul greco-roman 

Claude Galen (129-201) a sugerat tuse liniștitoare cu un amestec de 

migdale, nuci de pin întregi și miere. Este strămoșul nugatei.  
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Claude Galen oferă, de asemenea, metoda de a face pastă și jeleu de gutui. El amestecă gutui 

confiate, miere și condimente și le folosește pentru digestie și ca anti-diareic. 

Cofetăria în lumea arabă: introducerea zahărului 

Din secolul al VIII-lea. Musulmanii recuperează moștenirea 

greco-romană a cofetăriei prin traducerea lucrărilor lui Hipocrate 

și Galen pe care le modernizează. Așa apar noi remedii în care 

mierea concurează treptat cu un nou produs din Est: zahărul din 

trestie. 

Introducerea zahărului din trestie este cea mai importantă dintre 

inovații. Lumea medievală și arabă, credea că zahărul este un fel 

de miere care are aceleași beneficii (combate durerile de gât și 

piept, dă putere, stimulează digestia) şi are proprietăți 

înzecite. Se credea că remediile pe bază de zahăr sunt mai puternice decât cele care încorporează 

miere. Nu se abandonează însă mierea cu multiplele sale virtuți (antiinflamator, antiseptic natural, 

folosit și pentru a favoriza vindecarea arsurilor). Odată cu descoperirea zahărului, arabii 

îmbunătățesc rețetele de nuga și jeleuri de fructe (gemuri uscate), inventează fructele confiate. 

Savantul persan Avicenna (980-1037) 

detaliază prepararea fructelor confiate cu 

proprietăți digestive în tratatul său VII 

intitulat în latină De conditis. 

Tehnica presupune eliminarea apei din 

fructe și înlocuirea acesteia cu zahăr.  La 

rândul său, chirurgul Albucasis (Cordoba 

936-1013), descrie rețeta dulceţii de gutui 

dar și bomboane de  zahăr fiert și 

ȋngheţate: „Se ia o liră sau două-trei cel 

mult zahăr, se pune într-un recipient de 

cupru conservat, se umezește zahărul cu apă proaspătă cât să-l acopere, se fierbe până când apa s-

a evaporat, se examinează turnând un picătură pe marmură; dacă ȋţi alunecă ȋntre degete sau sunt 

lipite, scoate rapid recipientul de pe foc, toarnă pe o suprafaţă de marmură, cât este ȋncă fierbinte, 

pliază marginile spre centru, apoi trage-l şi ȋntinde-l ȋntre mâini.” 

Sosirea zahărului în Europa și utilizarea lui în medicină 

Lumea greco-romană era deja familiarizată cu zahărul datorită expedițiilor lui Alexandru cel Mare 

în India (în jurul anului 325 î.Hr.). Această cunoaștere pare să fi căzut pentru o clipă în uitare 

pentru a fi redescoperită în Evul Mediu prin intermediul arabilor. 

În secolul al XI-lea, la întoarcerea din cruciade, europenii au readus în Europa creștină zahărul din 

trestie de zahăr precum și diferitele dulciuri inventate sau îmbunătățite din lumea arabă (fructe 

confiate, jeleuri de fructe etc.).  
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Zahărul și cofetăria fiind produse rare și scumpe, 

acestea au fost inițial rezervate bolnavilor și 

convalescenților, apoi au apărut pe mesele celor 

înstăriți. Unele produse de cofetărie sunt 

considerate medicament pur. Altele sunt, ca şi 

mirodeniile, atât un medicament care ajută la 

digestie cât şi un produs gastronomic care trebuie 

servit la sfârşitul mesei. Pentru medicii 

medievali, digestia bună a fost într-adevăr văzută 

ca o condiție imperativă pentru o sănătate bună. 

În Europa, cofetăria este, prin urmare, folosită în primul rând pentru virtuțile sale terapeutice. Cele 

aduse înapoi din cruciade ca „gem uscat” sunt perfecționate: 

 Pasta de fructe (gemul uscat) – secolul al XII- lea 

În general, se consideră că primele jeleuri de fructe 

cunoscute datează din antichitate. Grecii și romanii l-au 

făcut din trestie de zahăr importată din Orient. Produsul 

fiind extrem de rar, lor consumul în medicină era în 

cantități moderate și era rezervat unei elite. Arabii s-ar fi 

inspirat atunci din rețetele greco-romane în timp ce le-ar 

fi îmbunătățit. Cert este că au apărut în Europa în secolul 

al XII- lea. Foarte repede, Auvergne, o localitate din 

Franţa a devenit leagănul pastei de fructe și a perfecționat 

tehnica de dulciuri. De ce Auvergne? Această provincie era la vremea aceea acoperită cu viță de 

vie presărată cu pomi fructiferi pentru a lupta împotriva bolilor. Apoi, cu o asemenea cantitate de 

fructe (caise, mere, pere, prune, gutui etc.) este ușor să se producă jeleuri de fructe de înaltă 

calitate, utilizate în principal pentru a favoriza digestia. 

Mai târziu, în plină Renaștere, Nostradamus (1533-1566), medic personal al Ecaterinei de Medici, 

a continuat să-i laude meritele „atât pentru uzul medicinei, cât și pentru deliciile gurii”. 

De asemenea, se va remarca faptul că Clermont-Ferrand a fost punctul de plecare al primei 

cruciade (1095-1099) și a rămas un mare centru de adunare pentru cruciade. La întoarcerea 

cruciaților, rețetele de cofetărie arabe au trecut probabil prin Clermont-Ferrand de unde, ne putem 

imagina, originea pastei de fructe în regiune, întărită de prezența pomilor fructiferi. 

Și apar noi medicamente de cofetărie - Grisette 

din Montpellier – secolul al XIII-lea 

Deseori citată ca fiind cea mai veche bomboană 

din Franța cu Dragée de Verdun, această mică 

bomboană rotundă făcută din lemn dulce, miere 

și zahăr a fost inventată de farmaciștii Facultății 

de Medicină din Montpellier în 1220 pentru a 

https://terresdebonbons-com.translate.goog/la-grisette-de-montpellier?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
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trata tusea (acțiune expectorant și calmant al tusei) și ca antiinflamator în tractul digestiv și 

stomac. De asemenea, a permis o mai bună digestie. Dacă Grisette a apărut în 1220 la Montpellier, 

nu întâmplător pentru că s-au găsit acolo cele 3 ingrediente necesare elaborării sale: lemn dulce 

introdus în sudul Franței și în Languedoc în secolul al XIII- lea , mierea și în special mierea de la 

Narbonne, reputat încă din antichitate ca fiind „cel mai bun din lume” și în cele din urmă zahărul 

care a ajuns prin Montpellier.  

Dragée de Verdun – secolul al XIII-lea 

Drajeul a fost creat în 1220 de un farmacist din 

Verdun (Meuse) care încerca să conserve migdale. 

Neștiind ce să facă pentru a preveni mucegaiul, i-a 

venit ideea să le îmbrace cu zahăr și miere și să le 

întărească la fiert, creând astfel primele migdale 

zaharoase . Se observă că drajeurile au rămas sub 

formă de praline până în jurul anului 1600, apoi și-

au luat forma actuală: plic tare, dar neted, păstrând 

forma fructului. Acest produs, a făcut posibilă lupta 

împotriva sterilității și a fost vândut și femeilor 

însărcinate pentru a-și păstra sarcina. Se consuma și 

pentru respirație și digestie.  

Bila de gumă – secolul al XV-lea 

Ultima mare cofetărie folosită pentru a 

vindeca, bila de gumă. A apărut în secolul 

al XV-lea la Montpellier odată cu 

descoperirea gumei arabice (seva de 

salcâm) pe coastele Senegalului și 

Mauritaniei. Descărcată în portul Lattes, 

portul Montpellier, guma arabică este 

introdusă în cantități mari pe pământul 

lemnului dulce. Farmaciştii orașului au 

avut atunci ideea de a amesteca guma și 

zahărul și de a o aroma cu lemn dulce, 

floare de portocal sau violete. 

Trecem de la zahăr-medicament la zahăr-otravă 

Multe alte dulciuri vor apărea mai târziu, dar vor fi consumate în principal pentru lăcomie pură, 

chiar dacă li se dau niște virtuți. Din secolul al XVI-lea, nu mai credem în proprietățile terapeutice 

ale dulciurilor. Atât de mult încât în 1572, un cartograf din Anvers, Abraham Ortélius, a mărturisit: 

„ În loc de zahărul care era recuperat anterior doar în magazinele de farmacie  păstrat doar pentru 

bolnavi, astăzi este devorat de lăcomie. Ceea ce înainte era medicament este acum mâncare”. 
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Mai rău, de la începutul secolului al XVII- lea, zahărul a început 

să fie criticat violent de anumiți medici, care nu au ezitat să-l 

considere o otravă. Așa a declarat Joseph Du Chesne (1544-

1609), medic al regelui Henri al IV-lea: „zahărul, sub albul lui se 

ascunde un mare întuneric.” 

La fel ca și condimentele, zahărul a trecut așadar treptat de la 

statutul de medicament la cel de hrană, un aliment prețios, 

„rafinat” și considerat bun pentru sănătate. Apoi, odată cu sosirea 

zahărului din Indiile de Vest, acesta a ajuns la toate nivelurile 

societății. De la această dată își pierde aura. Prin urmare, zahărul 

și produsele de cofetarie (acesta este valabil și pentru alcool și 

multe alte alimente) sunt considerate dăunătoare sănătății de 

îndată ce sunt consumate în exces. 

În plus, în jurul secolului al XVII-lea au fost create pastile și castane confiate și au apărut primele 

magazine de bomboane.  Prețul zahărului a fost mult mai mic până în secolul al XVII-lea, când 

bomboanele au devenit populare.  

Revoluţia industrială 

Bomboanele au suferit schimbări majore în anii 1830, când progresul tehnologic și disponibilitatea 

zahărului au deschis piața. Noua piață a fost nu numai pentru bucuria bogatului, ci și pentru 

plăcerea clasei muncitoare. De asemenea, a existat o piață în creștere pentru copii. 

În 1847, invenția presei de bomboane a permis producătorilor să producă simultan mai multe forme 

și mărimi de bomboane. În 1851, cofetarii au început să folosească o tavă de abur rotativă pentru 

a ajuta la fierberea zahărului. Această transformare a însemnat că producătorul de bomboane nu 

https://www-oreille--culinaire-fr.translate.goog/wp-content/uploads/2014/11/bonbons.jpg?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc


 

185 
 

ORIENT  ROMANESC 

trebuia să amestece continuu zahărul fierbinte. 

Căldura de pe suprafața tăvii a fost, de asemenea, 

mult mai uniform distribuită și a făcut mai puțin 

probabil ca zahărul să ardă.  

Aceste inovații au făcut posibil ca doar unul sau doi 

oameni să conducă cu succes o afacere cu bomboane. 

Mai presus de toate, descoperirea zahărului din sfeclă 

a dat naștere industriei bomboanelor. În secolul al 

XIX-lea, aceste delicii delicioase sunt acum 

accesibile tuturor. Sfârșitul celui de-al Doilea Război 

Mondial marchează apariția unor forme concurente în 

originalitate. Comori dulci în formă de căpșuni, 

crocodili, monștri, inimi sau flori ies mereu pe piață.  

De menționat însă că dulciurile de altădată nu au dispărut. Sunt cofetari care continuă să le producă 

respectând metodele de fabricație de altădată. Iar dulciurile bunicilor noştri nu par să fie gata să 

dispară. Cofetăria de modă veche evidențiază adesea produsele locale precum bergamota, menta, 

anasonul, seva de pin, violeta din Provence sau mierea locală, pentru a numi doar câteva dintre 

ingredientele folosite în dulciurile tradiționale. Pentru consumatorii adulți și seniori, dulciurile de 

modă veche reprezintă adevărate madeleine de Proust, o modalitate de a recrea gusturile copilăriei 

și de a le împărtăși noii generații 

Aline Yvonne Totounjian, Liban 

Surse : 

Producția de zahăr în Mediterana medievală - Mohammed Ouerfelli 

O scurtă istorie a zahărului și a dulceții - Eric Birlouez 

La originea cofetăriei - Pierre Leclercq, colaborator științific la Universitatea din Liège (Belgia) 

Introducerea zahărului în farmacii - Liliane Plouvier Portail Persée 

The Royal Apothecaries - Maurice Bouver Journal of the History of Pharmacy 

Zahărul medicinal în Evul Mediu Marie Josephe Moncorgé 
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Pluguşorul Românesc 

În lumea satului românesc tradițiile, obiceiurile și datinile păstrate reprezintă tezaurul național 

nescris și înțelepciunea noastră populară care s-a transmis până ȋn zilele noastre. 

Originea lor, în general, se pierde în negura timpurilor, în vremurile demult apuse şi aveau o 

încărcătură magico-simbolică deosebită. Ca datină din vechime şi totodată ca element folcloristic 

agrar, Pluguşorul combină ȋn mod iscusit colindul tradiţional cu detalii teatrale şi spirituale. Este 

o datină agrară ce are la origini un ritual sacru ce se efectua în vederea obținerii unor recolte bogate, 

fiind socotita un soi de profeţie benefică pentru toţi cei care primesc cetele de urători. 

Din toate creaţiile folclorice în versuri, pluguşoarele sunt singurele care nu se cântă, versurile sale 

se rostesc. Pluguşorul era considerat şi un fel de magie albă, rostit la miezul nopţii dintre ani, când 

se spunea că se deschid cerurile. 

Variantele tradiţionale ale pluguşorului, cuprind imnuri de celebrare a vieţii agricole şi a muncii. 

Clinchetul clopoţeilor, pocnetele din bici, strigăturile şi buhaiul, răsună alături de urările pentru un 

Nou An bun şi ȋmbelşugat.  

Pluguşorul – o poveste frumoasă a satului românesc, 

 o moștenire din străbuni, iar noi trebuie să respectăm cu sfințenie străbunii. 

Aura Manole, România 

 

  

Aho, aho, copii si frați, 

Stați puțin și nu mânați, 

Lângă boi v-alaturați 

Și cuvântul mi-ascultați. 

Mâine anul se înoiește, 

Plugușorul se pornește 

Și incepe a ura, 

Pe la case a colinda. 

Iarna-i grea, omătu-i mare, 

Semne bune anul are. 

Semne bune de belșug, 

Pentru brazda de sub plug. 

Plugușor cu patru boi, 

     Ia mai mânați măi flăcăi… 
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Flori în inima iernii 

Și iarna, natura ne oferă note de bucurie și magie, cu flori pline de culoare și căldură. Cea mai 

mică floare care înflorește în frigul iernii, capabilă să înflorească sub zăpadă și să înfrunte fără 

greșeală gerul, este văzută ca un adevărat miracol! Și da, există aceste flori care nu se tem de frig 

și care fac din iarnă un anotimp grozav în grădină şi ȋn casele noastre!  

Poinsettia - Floarea Crăciunului sau Steaua Crăciunului, este 

floarea simbol a Sărbătorilor de iarnă și una dintre cele mai frumoase 

și colorate flori din sezonul rece. Datorită florilor roșii aceasta va 

umple fiecare casă de culoare, bucurie și multă iubire. 

Este denumită ştiinţific Euphorbia pulcherrima (ceea ce se 

traduce prin „foarte frumoasă”), este considerată cea mai 

spectaculoasă plantă din specia Euphorbiilor şi îşi are originea 

în America Centrală. În lume se cunosc peste 100 de varietăţi 

de Poinsettia. Planta a fost cultivată pentru prima dată  de către 

azteci în regiunile mexicane montane umede – deşi conform 

altor surse aceasta creştea la câmp ca plantă sălbatică, o 

denumeau Cuetlaxochitl.  

Din acea perioadă provine şi o veche legendă mexicană care 

spune că, după ce spaniolii au reuşit să-i creştineze pe 

mexicani, un copil sărac dorea să-i ofere lui Iisus Christos un 
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dar, el ştiind că orice cadou, oricât de 

modest, dacă este oferit din inimă, cu 

dragoste şi credinţă este bine primit 

de Dumnezeu. Şi cum nu avea bani, 

el a cules de pe drum un buchet de 

flori şi l-a dus la biserică. Însă în ziua 

de Crăciun, plantele au înflorit 

arătând privirilor nişte buchete 

superbe, de flori roşii, iar credincioşii 

aflaţi atunci în biserică au considerat 

că acesta este miracolul sărbătorii de 

Crăciun şi au denumit planta 

Crăciuniţa sau Steaua Crăciunului. 

În secolul al 17-lea, franciscanii foloseau frunzele plantelor în diverse ceremonii religioase, iar în 

ţările din America Centrală era folosită atât în scop decorativ, dar şi în utilizări industriale, având 

în vedere că planta conţine un pigment tocmai potrivit pentru vopsirea materialelor textile. 

Denumirea de Poinsettia provine de la primul cel care a adus planta din Mexic în SUA, la începutul 

secolului al XIX-lea, mai exact în anul 1820, Joel Poinsett, pe atunci ambasador al Americii în 

Mexic. Planta impresionează prin frunzele de culoare roşie din partea superioară, care sunt 

cunoscute sub denumirea de „bractee”, însă acestea nu trebuie confundate cu florile plantei, care 

se pot observa în vârful fiecărei ramuri a bracteelor, fiind de dimensiuni reduse şi având culoarea 

galbenă sau roşie. 

Elebor - Trandafirul de Crăciun 

Helleborus prin numele său latin, este cea mai 

surprinzătoare floare. Această plantă perenă este albă sau 

roză, culori mai discrete, iar cele mai îndrăznețe sunt 

colorate violet, violet închis și contrastează cu albul 

stratului de zăpadă! 

Flori bijuterii - Credeţi că florile de iarnă sunt efemere 

sau rezervate pentru situații însorite? Descoperiți 

eleborii... Aceste plante perene nu numai că sunt 

frumoase, dar au multe surprize pregătite. Înflorirea lor 

durează luni de zile, din noiembrie până în inima 

primăverii. Chiar și ofilite, florile rămân decorative, 

sporite de frunzișul veșnic verde cu decupaje grafice şi 

siluetele lor devin maiestuoase în câteva sezoane 

necesitând foarte puțină întreținere. 

Unele specii pot trăi aproape o sută de ani, în timp ce 

altele se vor însămânța cu generozitate. Foarte florifere 

https://www-gammvert-fr.translate.goog/recherche/q/hellebore?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
https://www-gammvert-fr.translate.goog/conseils/glossaire-jardinage/persistant?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
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la soare și la umbră parțială, eleborii trăiesc atât în 

pământ, cât și în ghivece. Gama de culori și forme 

este atât de variată încât dificultatea este să faci 

alegerea.  

Știați? - Înflorirea de iarnă a eleborilor este foarte 

bogată în nectar.  Sunt vedetele iernii, dar nu 

numai... Înflorirea eleborilor bate recorduri de 

durată! Începe în inima toamnei și se termină cu 

primăvara, atingând apogeul iarna când florile sunt 

rare. Sub aparențe uneori delicate, eleborii înfruntă 

frigul, ploaia și zăpada și asigură spectacolul 

săptămâni și chiar luni... Farmecul lor mișcător și 

eleganța lor naturală atrag toate privirile. De 

asemenea, avem tendința de a spune că 

întruchipează calități foarte feminine! 

Chiar și ofilite fără stamine, florile rămân decorative pentru o parte a verii: corolele lor căpătă 

nuanțe mai discrete, adesea nuanțe de verde. Apoi, frunzele veșnic verzi preiau controlul: din rolul 

secundar de întărire, devine vedeta cu textura sa groasă, decupăturile sale frumoase în foliole verde 

strălucitor sau verde măr frumos nervurate și reflexele uneori violete sau argintii.O alegere 

incredibilă ! 

În marele grup elebor, există într-adevăr ceva pentru toate gusturile!  Toată lumea cunoaște 

trandafirul popular de Crăciun care poate fi folosit pentru a decora mesele festive. Corola sa foarte 

simplă, imaculată, este iluminată de o inimă mare de stamine galben deschis.  

Maiestuoşii elebori vă permit să exploraţi lumea misterioasă a florilor verzi, predominant acide ca 

un măr Granny, oferite ȋn ciorchini agăţători sau ȋn buchete suple.  O gamă incredibilă de forme și 

culori de flori.  
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Aceste plante perene robuste și foarte rezistente contribuie la crearea unor atmosfere variate, 

contemporane, romantice sau naturale. Când sunt instalate corect, întreținerea lor este foarte 

limitată. Când nu trăiesc decenii, reușesc să-și perpetueze prezența printr-o multitudine de răsaduri 

spontane oferind uneori culori noi. Suntem prinși rapid în jocul de colecție. Un elebor cheamă 

inevitabil pe alții și... ce idee grozavă de cadou!   

CURIOZITĂȚI ȘI LEGENDE Termenul elleborum, elleborus, în latina medievală Helleborus, a 

fost folosit încă de la Plautus sau Titus Maccius Plautus (poet latin, 254-184 î.Hr.). Diferitele nume 

populare pentru elebor, cum ar fi trandafirul de Crăciun, trandafirul de post, trandafirul de 

zăpadă, iarba de rinichi, iarba de stăpân, piciorul de grifon, urșii cu laba de cal, indică o lungă 

tradiție mitologică. Originea acestor nume se bazează fie pe un fenomen științific (Helleborus 

niger în germană se numește „Nieswurz”, rădăcina de strănut), fie pe o tradiție seculară (trandafirul 

de Crăciun sau „Orakelblume”, trandafirul oracolului). 

„NIESWURZ” – Rădăcina pentru strănut - Acest nume foarte răspândit în Germania se bazează 

pe faptul că pulberea de rădăcină a trandafirului de Crăciun (helebor negru) provoacă 

strănut. Protoanemonina prezentă în elebor provoacă iritații ale mucoaselor nazale. În trecut, acest  

fenomen a fost folosit pentru a strănuta spiritele rele și bolile. Trandafirul de Crăciun a fost folosit 

și amestecat cu snuff. Ȋnsă frunzele și rădăcinile sunt toxice. 

TRANDAFIR DE CRĂCIUN (HELEBOR 

NEGRU) - Numele „trandafir de Crăciun” 

provine din următoarea legendă: Un bătrân 

cioban era în drum spre Betleem. Întrucât nu 

avea cadou să-i aducă Pruncului Iisus și cum nu 

găsea nicio floare pe marginea drumului dat 

fiind sezonul rece, a început să plângă 

amar. Dar când lacrimile lui au căzut pe pământ, 

s-au transformat în flori frumoase ca 

trandafirii. Foarte bucuros, ciobanul i-a oferit 

Pruncului Iisus „trandafirii de Crăciun”. 

„ORAKELBLUME” – TRANDAFIRUL 

ORACOLULUI - În trecut, trandafirul de 

Crăciun era folosit pentru a prezice vremea 

pentru anul următor. De aici numele său 

„trandafirul oracolului”. Tocmai din acest 

motiv, în anumite zone rurale, în Ajunul 

Crăciunului, într-un pahar cu apă au fost puși 

doisprezece muguri de trandafir de 

Crăciun. Fiecare dintre cei doisprezece butoane 

reprezenta o lună a anului care urma. În acea 

noapte, am urmărit cu atenție. Dacă vreuna 

https://www-gammvert-fr.translate.goog/conseils/glossaire-jardinage/rustique?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc
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dintre ele s-a deschis, vremea trebuie să fi fost bună în timpul lunii respective. Dar dacă butonul 

rămânea închis, era de așteptat vreme rea. 

UTILIZARE DIN ANTICHITATE PÂNĂ ÎN PREZENT: Trandafirul de Crăciun era deja 

cunoscut în antichitate și a fost folosit cândva ca remediu. Hipocrate a administrat elebor ca laxativ 

și diuretic. În plus, eleborul avea o reputație de vindecare a tulburărilor mintale. În Evul Mediu, 

trandafirul de Crăciun era folosit în compoziția balsamurilor vrăjitoarelor și era considerat un 

remediu pentru a rămâne veșnic tânăr. Pudra de trandafiri de Crăciun zdrobită, întinsă pe pământ, 

trebuia chiar să te facă invizibil. Datorită toxicității tuturor părților plantei, tratamentul efectuat cu 

aceste flori nu a fost lipsit de pericol. În prezent, rădăcinile lui Helleborus niger sunt încă folosite 

în medicina umană pentru afecțiuni cardiace și circulatorii. În special, se folosește eleborină, 

prezentă în rădăcini. 

Iasomia de iarnă - Această frumoasă plantă cățărătoare este capabilă să reziste la temperaturi 

scăzute de până la -15°C. Dintr-un galben frumos care luminează grădina, florile ei mici se nasc 

pe tulpini și pe lemnul fără frunze, făcând înflorirea acesteia și mai spectaculoasă. 

Frumoasa Daphne - În mijlocul iernii, florile sale 

emană un parfum puternic Dacă Daphne își ia numele de 

la această nimfă a mitologiei grecești transformată în laur, 

este pentru că parfumul său divin seduce până la vrăjire, 

Daphne odora, cea mai parfumată dintre toate speciile 

acestei flori, are un parfum care evocă, garoafa, iasomia 

sau chiar zambila, toate amestecate cu citrice şi 

condimentate cu o notă de cuişoare. Un miros delicios de 

complex care se răspândește la câțiva metri în jur! 

Frunzișul ei lucios și moale, strălucitor, poate rămâne 

veșnic verde în timpul iernilor blânde. 

Camelliile  - reginele arbuștilor de iarnă, capabile să 

asigure o succesiune de înfloriri în grădină din noiembrie 

până în aprilie, începând cu soiurile de Camellias 

sasanqua, adesea parfumate și cu flori adesea simple și 

sincere, dar nu mai puțin colorate. 

Frunzișul lor este, de asemenea, mai puțin greu decât cel 

al cameliilor clasice. La acestea se adaugă formele cu flori 

de bujor sau inima unei anemone. Cu siguranță există ceva 

pentru toată lumea. În cele din urmă, mai târziu (în aprilie-

mai), cameliile oferă un spectacol orbitor cu înflorirea lor 

incredibilă. Considerată mult timp o plantă fragilă, 

Camellia japonica revine în grădinile noastre datorită 

iernilor foarte blânde din ultimele decenii. 

Ing.Mădălina Moraru Tarhini, Liban  
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Noël au Liban -  "MILAD MAJID" 

Au Liban, Noël est une tradition incontournable. Tellement incontournable que certains 

musulmans décorent, eux aussi, un sapin dans leur maison. Les traditions de Noël libanaises 

symbolisent la solidarité et la renaissance. Noël est une fête très importante dans les villes et les 

villages libanais : arbres gigantesques, décorations étincelantes et chants de Noël se mêlent aux 

traditions locales. Les communautés rivalisent d’originalité et d’ingéniosité pour créer la plus 

belle représentation de la Nativité. La chanson libanaise à Noël, c’est  ليلة عيد (se prononce laylet 

ëid), signifiant  «Nuit de fête», sur l’air du chant de Noël américain « Jingle bells ». 

 

Comme un éternel renouvellement, cette année s’achève pour laisser place à 

une page blanche que je vous souhaite de remplir des plus belles promesses… 

LA MULŢI ANI ! 

Randa Kanj, Liban  


