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Nadia Anghelescu, Noi și Orientul arab,
Iași: Editura Polirom, 2016, 332p.

Nadia Anghelescu este unul dintre cei mai prestigi-
oși arabiști din România. S-a născut în 27 aprilie 1941 
la Hărțăgani, județul Hunedoara. În anul 1962,absol-
vă Facultatea de Filologie (secția arabă-română) din 
cadrul Universității București, iar în anul 1971 devine 
doctor în fi lologie în cadrul aceleași Universități. De-a 
lungul carierei sale a predat în cadrul Universității din 
București – până la pensionare –, la Institutul Pontifi cal 
de Studii Arabe și Islamologie de la Roma, la Collège 
de France din Paris, la École Normale Supérieure 
din Paris-Fontenay-aux-Roses și la Université „Jean 
Moulin” Lyon III. A tradus și a publicat numeroase 
lucrări despre cultura, civilizația, literatura și lingvis-
tica arabă. Printre lucrările publicate merită amintite: 
Introducere în islam, Limbaj și cultură în civilizația arabă 
și Identitatea Arabă. Limbă istorie și cultură, lucrări care 
au răspuns multor întrebări celor însetați de Orient.

Lucrarea Noi și Orientul arab vorbește despre arabi, pe care autoarea îi descrie pe 
scurt, în primele pagini din „Introducere”, dintr-o perspectivă socio-istorică, tocmai 
pentru a contura câteva puncte de pornire în lecturarea lucrării. Tot în aceste pagini, 
autoarea ne avertizează asupra faptului că lucrarea în cauză se adresează celor fami-
liarizați cu cultura și civilizația arabă, subliniind că unele informații se repetă pe par-
cursul paginilor, deoarece lucrarea în sine este o colecție de articole scrise și publicate 
de-a lungul vremii.

Nadia Anghelescu abordează teme precum identitatea arabă, dialogul intercultu-
ral, răspunde criticii aduse orientalisticii și caută similarități între culturi, iar ca fi lolog 
de formare, ne introduce în literatură arabă, o literatură care, nu de puține ori, a fost 
greu înțeleasă și receptată în Occident. Lucrarea se încheie cu o serie de interviuri ce 
i-au fost luate și în care discută despre rolul, pe care îl are orientalistul, ca punte între 
culturi, despre stereotipii, confuzii și experiențe pe care le-a avut de-a lungul vastei 
sale cariere.

Identitatea arabă este un termen în jurul căruia s-au dus și încă se duc multe dis-
cuții. Când vine vorba despre reprezentări generice, printre altele, arabii se numesc 
pe sine ca fi ind: oamenii (cu sensul de popor) consoanei Daad (‘ahl al daad). Un lucru este 
cert însă: cultura arabă este o cultură logocentrică, axată în jurul cuvântului, al recitării 
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și al memorării. Autoarea ne prezintă identitatea arabă dintr-o perspectivă a limbii, 
criteriul lingvistic fi ind singurul acceptat unanim în defi nirea identității arabe. În înțe-
legerea importanței criteriului lingvistic, alege să ne vorbească despre rolul poeziei în 
cultura arabă. Poezia avea un statut aparte în cadrul fi ecărui trib din Peninsula Arabă. 
Importanța acesteia în cultura arabă este subliniată, fundamental, de aportul pe care 
l-a avut în reconstruirea limbii Coranului în forma sa pură și nealterată, de către ling-
viștii arabi ai primelor secole islamice. Totodată, autoarea aduce în discuție și rolul pe 
care l-a avut tiparul de la Mănăstirea Snagov pentru învigorarea culturii arabe, tipar 
care pleacă spre Alep în perioada 1706-1711.

O bună parte din lucrarea autoarei este consacrată criticii orientalisticii ca și disci-
plină. Poziția orientalisticii, ca și disciplină este una ciudată, deoarece își propune să 
studieze totul – se vrea a fi  un fel de macro-știință bazată pe interdisciplinaritate. Poate 
că tocmai această tendință îi aduce și nenumărate critici. Cele mai în vogă critici în 
raport cu acestă disciplină vin din partea lui Edward Said și a lui Anwar Abdel Malek, 
autori pe care Nadia Anghelescu decide să îi discute în lucrarea de față, punându-le 
critica în contrast cu pozițiile luate de către reputați orientaliști, precum Francesco 
Gabrieli, Andre Miguel și alții. Pentru Edward Said, Orientul nu este altceva decât 
o proiecție a Occidentului, o proiecție a propriilor fantasme. Imaginea prin care este 
ipostaziat orientalul este bazată pe presupoziții rasiale și etnocentrice – despostism, 
senzualitate, lene etc. – în timp ce pentru Anwar Abdel Malek orientaliștii sunt un fel 
de agenți politici, nimic altceva decât un un soi de negustori și misionari a căror meserie 
este aceea de a pregăti terenul armatelor coloniale. Instrumentalizarea politică a anu-
mitor studii nu este exclusă, însă este ridicol să afi rmi că orientalistica în sine este o 
formă de colonialism. Nadia Anghelescu argumentează foarte solid împotriva acestor 
critici (huntingtoniene), concluzionând că, astfel de acuze aduse Occidentului, nu fac 
altceva decât să îi prezinte pe arabi ca fi ind victimele eterne ale unei mari conspirații. 
În timp ce orientalistica rămâne ca punte între culturi, orientalistul, prin vocația sa, 
este cel care ajută la facilitarea dialogului intercultural.

În abordarea stereotipurilor prezente de ambele părți, consideră că este necesară 
o cunoaștere a celuilalt, așa cum se vrea el a fi  cunoscut, prin acea imagine ideală, cu 
care fi ecare se prezintă pe sine însuși. Autoarea subliniază faptul că nu este posibil să 
ceri Occidentului să înțeleagă Orientul – prin ochi de oriental – la fel cum, nici situația 
inversă, nu este fezabilă. În Occident, în librării, abundă materiale despre Orient, în 
multitudinea sa culturală și, așa ar trebui să fi e și de cealaltă parte, încercându-se înțe-
legerea Occidentului și a Creștinismul așa cum se vor a fi  cunoscute, nicidecum într-o 
manieră comparativ-dogmatică.

Nadia Anghelescu aduce în discuție și motivul pentru care majoritatea traducerilor 
lucrărilor arabe conțin numeroși termeni netraduși. Este vorba despre un fenomen per-
petuat datorită traducerilor (jamiadas), ordonate de către Alfonso al X-lea al Castiliei și 
de pe urma cărora Europa a benefi ciat mai târziu. Aceste traduceri, în caractere roma-
nice, păstrau, atât forma arabă (transcrisă), cât și forma tradusă, astfel încât s-a creat un 
climat și o anumită manie legată de păstrarea anumitor termeni netraduși. O altă ex-
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plicație este legată și de utilitatea păstrării anumitor termeni care, odată traduși din/în
limba arabă, ar trebui explicați în profunzime, aspect care este uneori lipsit de practi-
cabilitate. 

Spre fi nalul lucrării suntem introduși în literatura arabă. Ne vorbește despre simi-
laritatea anumitor metafore prezente în literatura română și cea arabă. Ni se prezintă 
și maqam-ele (sg. maqama), introducându-ne în proza rimată arabă – gen literar prea pu-
țin cunoscut în România și nu numai. Acest tip de proză renaște începând cu secolul 
al X-lea, odată cu marele cărturar de origine persană și cultură arabă, Badiaz-Zaman 
al-Hamadani. De-a lungul primelor secole islamice, maqama a fost aproape abandonată 
deoarece scrierea Coranului era similară și se dorea evitarea imitării Coranului. De re-
gulă, în maqam-ele (pl.) există un personaj unic (vagabond, lipsit de scrupule, isteț etc.), 
povestitorul se substituie autorului și îl întâlnește pe personajul central, iar sfârșitul 
este marcat de o morală.

Temele abordate sunt departe de a intra în categoria generalităților despre lumea 
arabă și totodată, puțin discutate în România. Cartea Nadiei Anghelescu este cu si-
guranță o lucrare valoroasă, pentru studiile orientalistice din România și merită a fi  
lecturată.

Andrei Cornel CRIȘAN


