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La ora când scriu acest editorial, se desfășoară 
vizita Sanctității Sale Papa Francisc în țara 
noastră, o vizită importantă desfășurată după 
douăzeci de ani de la ultima vizită a unui Suveran 
Pontif, cea din 1999 a Papei Ioan Paul al II-lea. 

Vizita Papei Francisc la București, survenită 
într-un moment foarte important pentru noi, 
finalul Președinției României la Consiliul U.E. 
a fost făcută la invitația Președintelui României 
E.S. Domnul Klaus Werner Iohannis în cursul 
vizitei domniei sale din anul 2015 la Roma.

Pentru minoritatea italiană vizita înaltului prelat 
reprezintă un motiv de bucurie pe care am reușit 
să îl transmitem prin intermediul frumosului 
cadou pe care l-am oferit Sanctității Sale, o icoană 
pe sticlă pictată de către unul din membri mino-
rității noastre, Mihaela Profiriu Culluri, repre-
zentând apropierea dintre cele două confesiuni, 
cea ortodoxă și cea catolică. Motivul de bucurie 
este cu atât mai mare cu cât inclusiv Președintele 
României a subliniat importanța minorităților 
naționale la menținerea climatului de pace și 
toleranță între minoritățile conlocuitoare din țara 
noastră, ce se pot ruga în cele douăzeci de limbi 
ale lor, în lăcașele de cult din întreaga Românie. 
Este așadar o realitate de necontestat că în această 
arhitectură europeană, minoritățile joacă un rol 

important la menținerea climatului de pace și 
prosperitate, ce merită amintit tot timpul.

Fără conflicte se poate trăi și crea. Fără conflicte 
există iubire. Fără conflicte există prosperitate. 
Fiecare națiune ce compune Europa actuală are 
datoria să adauge aportul său la menținerea păcii 
și securității, tocmai pentru ca ceea ce Marele 
Arhitect al Universului a construit prin noi și 
continuă să construiască să poată fi păstrat și 
transmis viitoarelor generații, indiferent de limba 
pe care o vorbesc, de culoarea pielii sau credința 
pe care o împărtășesc. Mesajul de încurajare, de 
speranță, de iubire transmis de Papa Francisc 
tocmai asta spunea astăzi. Un drum comun 
pentru noi toți.

De asemenea, apropierea celor două biserici este 
de mult timp consacrată, diversitatea religioasă 
și apropierea dintre religii, fie mozaică, fie 
musulmană, este un punct forte al acestei țări 
așa cum spunea și Președintele României, fiind 
inclus în acel sistem de valori pe care trebuie să le 
respectăm și să le apărăm cu sacrificii. Mesajul de 
unitate transmis de Biserica Catolică încă de pe 
timpul Papei Ioan Paul al II-lea, primul Suveran 
Pontif care a intrat atât într-o sinagogă, cât și 
într-o moschee, continuă să fie transmis și de către 
Papa Francisc, care, împreună cu Preafericitul 
Daniel au adresat națiunii române cea mai 
puternică rugăciune, „Tatăl Nostru”, în Catedrala 
Națională, construită și cu ajutorul financiar al 
Sanctității Sale Papa Ioan Paul al II-lea.

Luând parte la această frumoasă slujbă, m-am 
rugat atât pentru țară, pentru bunăstarea noastră, 
a poporului român, dar și pentru această frumoasă 
comunitate pe care o reprezint cu mândrie în 
Parlamentul României.

Dumnezeu să ne binecuvânteze!

Bun venit  
Papa Francisc!

Ben venuto 
Papa Francisc!

de Andi-Gabriel Grosaru
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Fragmente din 
volumul Călătoriile 
mele: Italia de  
Coleta De Sabata, 
în curs de apariție la 
Asociația Italienilor 
din România – 
RO.AS.IT.

Italia și România:  
o relație de două mii de ani

De unde vine numele de Italia? Iată o între-
bare simplă pentru care, așa cum se întâmplă 
în istorie, sunt mai multe răspunsuri. De fapt, 
sunt mai multe ipoteze, unele sugestii și chiar 
superstiții.

Herodot, care mi-a inspirat întotdeauna 
mare încredere (deși unii spuneau despre el că 
este „marele mincinos”), denumește cu acest 
cuvânt o parte din sudul cizmei (acolo unde 
este tocul ei) adică zona cunoscută astăzi drept 
Calabria meridională, loc în care s-ar fi aflat 
antica și legendara colonie Bruttium, unde ar fi 
trăit „italici di Re”. Ideile lui au fost acceptate și 
susținute și de Dionysos din Halicarnas, precum 
și de Tucidide; Virgiliu va fi acela care va extinde 
denumirea la toată partea din sud, cunoscută 
anterior ca Magna Grecia.

Alții susțin că denumirea vine de la „italos”, 
care era forma grecizată a cuvântului umbrian 
„vitlu”, adică vitello și însemna inițial taur sau 
vițel. Frumoasele povești grecești despre zei, 
zeițe, eroi, grații și semizei, susțin că denumirea 
a rămas de pe vremea lui Hercule, care ar fi pier-
dut prin zonă un taur ce s-ar fi refugiat în Sicilia 
(trebuie să fi fost un foarte bun înotător!). Ceea 
ce pare să fie relativ sigur este că sudul Italiei ar 
fi fost considerat „țara vițeilor”, denumire folosită 
de greci încă din secolul al V-lea î.Hr.

Un alt aspect pare sigur – dacă ceva poate 
fi sigur într-o disciplină atât de nesigură precum 
istoria – și anume acela că denumirea nu a avut 
nimic în comun cu Roma. Ba dimpotrivă!

Denumirea de „Italia” apare pentru prima 
dată în scris pe o monedă găsită recent (și foarte 
frumoasă), bătută de un grup de popoare italice 
neromane, ca un simbol al alianței lor în lupta 
pentru autonomie față în față cu viziunea impe-
rialistă a Romei; este datată din secolul I î.Hr., 
referindu-se la toată partea sudică a viitoarei țări.

Cum au ajuns romanii, peste două secole de 
la baterea acelei monede, să-i cucerească pe dacii 
aflați la aproape două mii de kilometri distanță? 
Și între timp să cucerească aproape toată lumea 
cunoscută! Misterele istoriei sunt fără de sfârșit.

Cercetările moderne în domeniul arheolo-
giei au arătat că la data de 21 aprilie 753 î.Hr., 
atunci când, după scrierile lui Titus Livius, 

legendarul Romulus a „fundat” Roma, după 
„more etrusco”, pe colinele ce se ridicau din zona 
mâloasă și mlăștinoasă a fluviului Abdula, ce va fi 
numit în viitor Tevere, adică Tibru (după numele 
celui de-al optulea rege din seria descendenților 
lui Ascanius, fiul lui Eneas și al Laviniei, rege care 
se numea Tiberinus, care s-a și înecat în apele 
fluviului), acolo trăiau niște ciobani seminomazi; 

ei locuiau în colibe de chirpici cu formă ovală sau 
rotundă, cu acoperiș de stuf sau paie și nici nu 
visau să cucerească o lume despre care nu știau – 
de altfel – absolut nimic.

Fără a intra în destul de cunoscuta istorie 
a Romei, am îndrăzni să afirmăm că romanii au 
ajuns să formeze cel mai mare imperiu din anti-
chitatea europeană împinși din spate de soartă, 

Noi, românii, suntem foarte mândri atât de originile 
latine ale limbii noastre cât și de faptul că suntem 
rezultatul unei mixturi dintre daci (sau geți, adesea 
confundați cu goții) și romani. Dacă despre daci 
Herodot spunea că sunt „cei mai cinstiți dintre traci” 
iar noi putem spune despre ei, din păcate, destul de 
puține cuvinte fiindcă îi cunoaștem doar din resturile 
arheologice, dat fiind faptul că nu ne-au lăsat nimic 
scris iar despre romani nu trebuie să spunem nimic 
pentru că există nu un volum, ci biblioteci întregi în 
care sunt povestite faptele lor cu totul extraordinare; 
imperiul creat de ei, care a cuprins aproape toată lumea 
cunoscută la acel moment și care a dăinuit o mie de 
ani (la care se mai adaugă încă o mie pentru durata 
Imperiului Roman de Răsărit), a răspândit o civilizație 
viguroasă și sănătoasă pe spații ample, ale cărei 
influențe puternice se mai simt și în zilele noastre.
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o soartă ce li s-a potrivit ca o mănușă, pe care 
au știut să o folosească minunat. Cred că ideea 
de bază a dezvoltării lor a constat în mândria de 
a fi cetățean roman, cu obligații și datorii clare 
față de stat, consemnate în legi și drepturi, pe care 
ei le-au respectat și care, prin puterea lor morală, 
i-au ridicat deasupra tuturor vecinilor. Cel puțin 
în primele secole, la Roma, nu se glumea cu legea!

Constituția serviană, baza legală a statului 
roman, dată poporului din Roma de către regele 
etrusc Servius Tullius, preciza, printre altele, fap-
tul că legile emanau de la popor – în sensul că 
nici o lege nu se putea impune sau modifica fără 
aprobarea adunării poporului –, că ea reprezenta 
un contract între cetățean și stat și că un cetățean 
avea cu atât mai multe drepturi cu cât contri-
buia mai substanțial la dezvoltarea societății. În 
primele secole de existență a Romei, cetățeanul 
roman avea două obligații fundamentale: să-și 
are terenul și să își apere patria. În plus, libertatea 
proprie era dreptul său inalienabil, ea nu putea fi 
vândută, dăruită sau luată. 

În antichitate nu exista mândrie mai mare 
decât să fii cetățean roman.

Pe zidul lui Aurelian, care rezistă de peste 
două mii de ani prin centrul Cetății Eterne, sunt 
desenate mai multe hărți; ele prezintă extinderea 
Imperiului Roman în momente cruciale ale isto-
riei sale. Privindu-le nu poți să nu fi impresionat 

de felul în care a evoluat un popor care, la origini, 
a fost format dintr-o mână de oameni dar care, 
pe vremea împăratului Traian, stăpânea tot ce se 
putea cuceri din lumea cunoscută la acea dată.

Dar din secolul al II-lea cetățeanul roman 
de rând ajunsese să fie ruinat de timpul nesfârșit 
petrecut departe de casă în războaiele de cucerire, 
precum și de mâna de lucru a milioanelor de 
sclavi ce trudeau pe marile latifundii și cărora el 
nu le putea face concurență.

Împăratul Traian, unul dintre marii condu-
cători ai Romei, cu puternice valențe și calități 
militare, nu a avut de ales: trebuia să cucerească 
în continuare. A venit la Dunăre și după lupte 
crâncene, a învins. Capitala Sarmizegetusa a fost 
cucerită în iulie 106 iar la 11 august același an, era 
constituită provincia Dacia.
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Model la scara 1: 250 
creat de arhitectul 
Italo Gismondi, care 
reconstruiește Roma 
în epoca lui Constantin 
(sec. V d.Hr.), 
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de Modesto Gino 
Ferrarini

Italia:  
o port în suflet...

Dar nu-i ușor. E mare lucru însă să afli ce 
înseamnă să o iubești, să o înțelegi, ce înseamnă 
să o înțelegi, să o iubești.

Iată, eu, căutând să-mi explic exact ce 
înseamnă aceste cuvinte, sau ce este patria, am 
pornit cercetările de pe la 9–10 ani. La vârsta 
aceea eram la Galați, în ultima clasă a cursului 
primar. În acest oraș mă născusem și întrucât tatăl 
meu – un excelent mozaicar, artist în meseria lui – 
m-a dus la grădinița de la Casa d’Italia, unde mă 
jucam cu ceilalți copii, făceam sport, cântam, dar 
am învățat și limba italiană.

Acolo, atunci în 1939, când aveam vreo 10 
ani, am auzit de Italia, cu prilejul unui moment 
aparte la care participasem cu părinții mei. Era 
o întâlnire serioasă. Au vorbit atunci bărbați dar 
și femei, părând foarte supărați. Un mare pericol 
se abătea asupra Italiei. Începea cel de-Al Doilea 
Război Mondial, iar Italia trebuia să se apere de 
dușmani, să aibă puști, mitraliere, tancuri, avi-
oane, vase de război.

Noi cei mici ne jucam, dar o parte dintre 
adulți plângeau. Spuneau că venise timpul ca 
italienii emigrați să-și ajute țara. Mai precis, 
hotărâseră să strângă bani din care să se cumpere 
ce era necesar pentru apărare, pentru armată.

În partea a doua a întâlnirii au început să 
apară câțiva oameni, bărbați și femei, ce purtau 
niște tăvi mari în care toți participanții lăsau câte 
ceva. Un domn a donat un ceas de buzunar din 
aur, alții dădeau inele, femeile își scoteau grăbite... 
cerceii sau lanțurile de la gât și le puneau în tăvi. 
Cei prezenți dădeau hotărâți... ce aveau mai pre-
țios, pentru Italia, care era în mare pericol.

Atunci am început să înțeleg ce este Italia; 
ce înseamnă să ai o țară pe care o iubești și față de 
care ai și obligații.

Peste vreo 8 ani, când împlinisem deja 18 
ani, am mai dat peste ceva: tatăl meu, bun român 
dar și bun italian, cum își spunea, s-a dus la 
Ambasada Italiei din București.

Suntem chemați acolo! mi-a spus serios. Și 
atunci, acolo, mi s-a înmânat un document de 
mare importanță, pașaportul meu... italian, cum 
avea și tata. Mi l-a înmânat un funcționar cu 
ochelari: Să fii mândru! mi-a spus. Să nu uiți că 
ești italian!

Se tot vorbea despre mine ca despre un 
italian. În timp, terminasem școala primară din 
Galați: am urmat Liceul „Sfântul Iosif ” din 
București, am intrat, apoi, la Facultatea de științe 
juridice din București, după care, printr-un con-
curs, am fost angajat la ziarul România Liberă, ca 
reporter stagiar.

Și mă tot gândeam că, în sfârșit, știu bine ce 
este Italia, ce înseamnă să fii italian.

Dar cu România și român cum o fi? Nu-i 
cam același lucru, nu am aceleași obligații?

Aveam 4 ani de la luarea pașaportului italian 
și vârsta de 22 de ani și, în cele din urmă, am înțe-
les și, după ce m-am tot sfătuit cu unul și cu altul 
dintre cunoscuții și apropiații mei, m-am dus la 
Marea Adunare Națională și am cerut cetățenia 
română, pe care am primit-o, cu mare bucurie și 
satisfacție, în același an.

... Și n-am avut niciodată, țin să precizez, 
vreun necaz plecând de la cetățenia mea italiană. 
M-a salvat, zic eu, originea muncitorească a tată-
lui meu, mozaicar, cu Ordinul Muncii și titlul de 
stahanovist, fruntaș în muncă. 

Ce să mai spun eu? În concluzie, în acei 
ani trecuți era preferabil să fii român, nu italian, 
pentru că în acele vremuri era condamnabilă „ori-
ginea ta capitalistă”, la care se adăuga bănuiala 
că originea te-ar îndemna la spionaj în favoarea 
unor dușmani ai României socialiste.

Eu am înțeles că totul este să știi să trăiești 
laolaltă, în înțelegere cu cei ce te acceptă și te 
adoptă, contribuind la înflorirea țării în care 
trăiești.

Așa că, tutto e chiaro: VIVA L’ITALIA 
al Suo anniversario, VIVA LA ROMANIA! 
Onoare... celor două mari țări latine, prietene și 
surori.
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de Ioana Grosaru L-am așteptat cu atâta bunăvoință, speranță 
și mai ales curiozitate! De ce curiozitate? Pentru 
că aveam un termen de comparație, chiar dacă au 
trecut 20 de ani de la vizita iubitului Papă Paul 
al II-lea, nu am uitat acea vizită, iar cei care l-au 
întâmpinat atunci, și sunt încă mulți, au conside-
rat inegalabilă acea întâlnire. 

Și totuși, acum, după cele trei zile de misi-
onariat în România a Prea Înaltului PELERIN 
- Papa Francisc, în care timpul părea că nu ține cu 
nimeni, după prognoza meteo care s-a adeverit, 

ploaia ne-a ocolit făcându-și simțită prezența, 
exact când a trebuit, adică după evenimente, și 
putem spune cu toții că am trăit clipe unice, isto-
rice! De aici înainte, această vizită va fi un punct 
de referință, chiar dacă vor sau nu vor unii din 
mai marii acestei lumi. 

Această vizită reprezintă confirmarea con-
cilierii, a pasului împreună, pe care cele două 
Biserici Creștine, Catolică și Ortodoxă, îl fac de 

mai mulți ani, timid la început și ferm în aceste 
zile. Francisc, întâiul Papă care a îmbrăcat haina 
adevăratei credințe, a umilinței, a sărăciei, a lup-
tei pentru sănătate, nu numai a oamenilor ci a 
întregului glob! Așa ni s-a arătat, chiar de la scara 
avionului, când a fost întâmpinat cu ospitalitate 
și decență de familia prezidențială și, apoi, pe tot 
parcursul drumului și la toate întâlnirile oficiale, 
politice, ecumenice sau religioase de la Cotroceni, 
Patriarhie, Catedrala Neamului, încheind cu 
slujba de la Catedrala Catolică Sf. Iosif și baia de 
mulțime pe drumul spre Nunțiatura Apostolică 
din București, unde a fost găzduit pe toată peri-
oada șederii sale în România!

Un Papă modest, dar ferm în mesajul pe 
care a dorit să-l transmită poporului și autorită-
ților române, precum și tuturor acelora din lumea 
întreagă care cred în unitate, în fraternitate.

De aici încolo mergem înainte împreună! 
Nu mai putem fi separați, chiar dacă nu în înscri-
suri, cu siguranță în fapt, prin ceea ce s-a văzut la 
București, Șumuleu Ciuc, Blaj și la Iași. 

Vizita diplomatică, ecumenică și pastorală 
s-a încheiat! Emoții, lacrimi și bucurie l-au înso-
țit pe tot timpul vizitei pe Sanctitatea Sa. 

A fost așa cum ne așteptam cu toții. 
„Eu mă întorc acasă mai bogat”, a spus Papa 

Francisc la plecare, ca supremă apreciere și bun 
rămas!

Secolul nostru va fi religios 
sau nu va fi deloc!  
 André Malraux

ATTUALITÀ

O vizită de  
recuperare a istoriei  
și a credinței!
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În zilele de 31 mai - 2 iunie ne-a vizitat 
Papa Francisc, venit într-o călătorie apostolică 
sub deviza „Să mergem împreună!”.

La cei 82 de ani ai săi, în trei zile, în diferite 
locuri din țară (București, Șumuleu-Ciuc, Iași și 
Blaj), neobositul Papă Francisc a ținut trei Sfinte 
Liturghii și opt discursuri în fața autorităților 
religioase și politice, a beatificat șapte episcopi 
greco-catolici martiri, persecutați între anii 
1950-1970.

A venit la marginea estică a Europei, într-o 
țară majoritar creștin ortodoxă, aducând mesajele 
sale care au la bază: modestia, iertarea, bucuria, 
toleranța, empatia și credința că Dumnezeu se 
găsește în toate lucrurile.

Principiile care-l guvernează sunt: să trăiești 
lăsând și pe alții să trăiască, mereu să ai în viață, ca 
dominantă de comportament, calmul și, primor-
dial, să te dăruiești celorlalți. Nu este de mirare 
aplecarea Sa spre cei defavorizați de soartă. 

Papa Francisc provine dintr-o familie 
modestă de emigranți italieni, fiind cel mai mare 
dintre cei șapte copii ai familiei unui muncitor 
feroviar. S-a născut pe 17 decembrie 1936 în 
Argentina, la Flores, o suburbie din Buenos 
Aires. Numele său era Jorge Mario Bergoglio. 

A fost hirotonisit preot iezuit la 13 decem-
brie 1969, iar în 1998, a fost ales arhiepiscop de 
Buenos Aires. Pe 21 februarie 2001, Papa Ioan 
Paul al II-lea l-a ridicat la demnitatea de cardi-
nal. După 12 ani, a fost ridicat la cel mai înalt 
rang, acela de Papă (13 martie 2013). Este cel de 
al 226-lea episcop al Romei și Papă al Bisericii 
Catolice.

Papa Francisc este al doilea papă neeuro-
pean după pontificatul sirianului Grigore al III-
lea (731-741) și primul papă de pe continentul 
american. A fost ales cu 90 de voturi din 115.

La slujba de inaugurare a Pontificatului 
său a participat și Patriarhul Bartolomeu I al 
Constantinopolului, care a fost prezent și la 
Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului.

Papa Francisc are o personalitate de excep-
ție: teolog, chimist, filozof, psiholog și scriitor 
cu o înțelepciune și o deschidere extraordinară 
către multiculturalitate, totul fiind impregnat de 
un dar înnăscut de a se apleca către suferințele 

oamenilor și ale omenirii. De aici cred că vine 
forța sa și curajul de a-și exprima opiniile și a lua 
măsuri care au uimit adeseori. Vorbește curent 
cinci limbi. Comportamentul său este total diferit 
de cel al predecesorilor săi, interzicând aproape, 
luxul la Vatican. Este convins că „Trebuie să 
recunoaștem că adevărul religios evoluează, se 
schimbă. Adevărul nu este absolut și nu este 
predeterminat. Adevărul este revelația minunată 
a lui Dumnezeu!”

La prezentarea apartamentului papal, pon-
tiful a exclamat că în acel loc ar putea locui 300 
de persoane și a cerut pentru sine o garsonieră 
modestă, cu strictul necesar.

A refuzat jilțul papal tradițional, bogat 
sculptat și aurit, preferând un scaun simplu. 

La învestitura sa, în locul gestului obișnuit 
de a ridica mâinile spre cer, el i-a binecuvântat pe 
cei prezenți și a rugat mulțimea să se roage pentru 
el. În locul bogatului patrafir roșu bordat cu blană 
albă, a preferat o simplă sutană albă, la fel ca cea 
cu care l-am văzut și noi în România.

Dar poate cel mai important episod a fost 
refuzul de a purta celebrul inel al pescarului 
(Anulus piscatoris) din aur, preferând un inel de 
argint aurit care oricum este distrus la trecerea în 
neființă a pontifului. De asemenea, în locul marii 
cruci papale din aur, a preferat să poarte vechea sa 
cruce din metal. Producătorul Italia Lamborghini 
i-a oferit o mașină-exemplar unic, iar Papa l-a 
dat, destinația banilor fiind pentru ajutorarea 
celor în suferință. El este convins că „actele de 
milostenie rămân temelia examenului nostru de 
conștiință”.

Omenește, iubește fotbalul, filmele neo-rea-
lismului italian, pe Dostoievski (despre care și-a 
scris și lucrarea de diplomă, în limba germană) și, 
bineînțeles, tangoul argentinian. În anul 2015 și-a 
lansat un CD „Wake Up” cu 11 piese muzicale 

După 20 de ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea, a 
venit din nou ziua cea mare și mult așteptată de zeci de 
mii de credincioși catolici și nu numai.
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Dumnezeu să  
binecuvânteze  
România!
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din diferite genuri, montate cu fragmente din 
discursurile sale. Acestea și multe altele vorbesc 
despre OMUL Francisc.

Deși i s-a sugerat numele de Adrian, el l-a 
ales pe cel al Sfântului Francisc de Assisi pe a 
cărui viață austeră a admirat-o și pe care încearcă 
să-l urmeze, spunând că ar dori „o biserică săracă 
pentru cei săraci”.

A făcut 17 canonizări printre care și pe cele a 
doi papi: Ioan al XXIII-lea și Ioan Paul al II-lea.

Este un participant activ la probleme politice 
și diplomatice, pe plan internațional, iar prin vizi-
tele sale încearcă să construiască punți de legătură 
cu creștinii altor confesiuni, România, ca meleag 
al Sfântului Andrei, încadrându-se în acest măreț 
plan. Dorește să continue dialogul ecumenic cu 
autoritățile ecleziastice românești, început de 
Papa Ioan Paul al II-lea în 7-9 mai 1999.

Papa încearcă să conducă arca credinței în 
vremurile tulburi în care am ajuns să trăim.

Vizita în România a Papei Francisc a început 
la București, orașul având parte de o mare desfă-
șurare de forțe pentru preîntâmpinarea oricărui 
incident, măsuri de siguranță fiind luate, de altfel, 
pe tot drumul parcurs prin țară.

În București, a răspuns invitației președinte-
lui Iohannis, considerată ca o acțiune cu caracter 
politic în planul vizitei, fiind oaspetele acestuia la 
Palatul Cotroceni. În discursul său de aici, în fața 

înalților demnitari ai țării, a atenționat că „Statul 
trebuie să se îngrijească de binele comun al popo-
rului”. A urmat vizita la Palatul Patriarhal, unde a 
fost întâmpinat de Prea Fericitul Daniel, cu întreg 
soborul său de prelați. De aici, împreună s-au 
îndreptat spre Catedrala Mântuirii Neamului, 
unde alături de Patriarhul Daniel și de toți cei 
prezenți, s-a rugat, spunând în limba latină și apoi 
în limba română, rugăciunea Domnească „Tatăl 
nostru”.

Ziua s-a încheiat cu Sfânta Liturghie ofi-
ciată la Catedrala Sfântul Iosif a Arhidiecezei 
Romano-Catolice. Aici, Papa Francisc a spus una 
dintre cele mai importante rugăciuni, „Rozariul 
Sfintei Fecioare Maria”.

Vizita Papei Francisc a continuat a doua 
zi, cu deplasarea la Miercurea Ciuc, Arhidieceza 
Romano-Catolică de Alba Iulia și apoi la 
Sanctuarul Fecioarei Maria de la Șumuleu-Ciuc, 
unde, anual, se adună credincioșii catolici din 
întreaga lume, pentru cel mai mare pelerinaj din 
Europa Centrală și de Est. Aici, Papa a fost aștep-
tat de peste 100.000 de pelerini, Dealul Șumuleul 
Mic fiind acoperit în întregime de credincioși. 
Cu această ocazie, a fost scoasă din biserică și 
urcată pe deal, pentru prima dată după Al Doilea 
Război Mondial, statuia Sfintei Fecioare făcă-
toare de minuni, o statuie din lemn de tei, înaltă 
de doi metri și veche de 500 de ani. Aici, Pontiful 
a dăruit minunatul „Trandafir de aur”, simbol al 
Învierii Domnului. 

A urmat vizita la Iași, capitala Moldovei, 
unde la Catedrala Romano-Catolică „Sfânta 
Maria Regină” s-a oficiat Sfânta Liturghie. A 
urmat întâlnirea cu tinerii și binecuvântarea 
bolnavilor, poate cea mai emoționantă întâlnire, 
la Palatul Culturii, unde a fost așteptat de peste 
150.000 de pelerini. Aici a fost adusă o icoană 
făcătoare de minuni „Madona neagră” de la 
Cacica. „Mă simt ca acasă”, a fost declarația 
Suveranului pontif, făcând să vibreze inimile 
tuturor.

Duminică, Papa a ajuns la Blaj, sediul isto-
ric al Bisericii Române unite cu Roma. Aici, pe 
Câmpia Libertății s-a desfășurat ritul sacru de 
beatificare a celor șapte episcopi greco-catolici 
martiri și Papa a recitat antifonul Marian Pascal 
„Regina Cieli” (Bucură-te Regina Cerului).

Scaunul Papei a fost făcut din lemnul ușilor 
închisorii de la Sighet, simbol al martiriului și al 
jertfei pentru credință a celor care au fost închiși 
în temnițele comuniste. 

Impresionantă a fost puterea cu care Papa 
Francisc a reușit să se încadreze perfect în progra-
mul propus. Efortul său a fost răsplătit de peleri-
nii care l-au așteptat ore întregi, chiar dormind 
prin pădure, precum la Șumuleu Ciuc, ignorând 
ploaia și vântul.

Pentru trei zile au dispărut barierele de con-
fesiune, etnie ori limbă.

ATTUALITÀ
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de Gabriela Tarabega
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25  
de ani  
în grija 
celorlalți

Centrul Don Orione  
din Voluntari

În România, Congregația Don Orione a intrat 
imediat după 1990, deschizând un prim centru la 
Oradea. În 1994, ajunge la București, unde ia în 
îngrijire persoane în vârstă, sărace sau singure, cărora 
le oferă găzduire și servicii, în diferite spații din 
oraș. Cumpără apoi terenul din comuna Voluntari, 
din preajma Bucureștilor, unde începe construcția 
marelui centru actual, menit să redea fiecărui asistat 
demnitatea pe care o merită.

Anul acesta, Centrul Don Orione din Voluntari 
a împlinit 25 de ani de existență, marcând eveni-
mentul prin organizarea, în ziua de 18 mai a.c., a 
unui amplu simpozion cu tema „… În grija celorlalți, 
a persoanei vârstnice și a persoanei cu dizabilități” 
iar în 19 mai, Arhiepiscopul romano-catolic Ioan 
Robu a dedicat evenimentului o liturghie solemnă 
în biserica Centrului.

În cadrul Simpozionului au luat cuvântul: 
directorul Asociației, părintele Marius, medici, pre-
ședinți ai altor asociații cu preocupări în domeniu și 
oficiali, printre aceștia numărându-se: Monseniorul 
Miguel Mauri Buendia-Nunțiul Apostolic, Exce-
lența Sa domnul Marco Giungi, Ambasadorul 
Italiei la București, Vicarul provincial superior, 
Primarul orașului Voluntari și alți invitați.

Vorbitorii au subliniat nevoia de iubire, de 
înțelegere și protecție a acelora considerați ultimii 
dintre ultimi. Această grijă trebuie să se manifeste 
prin realizarea integrării sociale a celor în dificultate: 
copii și tineri cu dizabilități, copii cu autism, vârst-
nici singuri și neajutorați.

Datele statistice arată că numai în mediul rural 
există 760.000 de persoane singure, din care 75% 
sunt femei. Orașele nu au o situație clară privind 
această categorie de persoane, care au nevoie de 
ajutor.

Intervenanții la lucrările simpozionului au 
subliniat necesitatea creării unui cadru legislativ 
coerent pentru persoanele cu dizabilități, copii 
sau adulți în dificultate, care să regândească întreg 
sistemul de finanțare și organizare, să caute forma 
cea mai adecvată care să gestioneze bine fenomenul, 
să stabilească instituțiile capabile să administreze 
această problemă, precum și cadrul legal de desfă-
șurare. Conform datelor statistice, în România avem 
1,7 milioane de oameni bolnavi, dar tratăm numai 
800.000; au fost înregistrate 1 milion de persoane 
cu accidente vasculare cerebrale, dar tratăm specific 

In Romania, la Congregazione Don Orione 
è apparsa subito dopo il 1990, aprendo un primo 
centro a Oradea. Nel 1994, giunge a Bucarest, dove 
si prende cura di persone anziane, povere o sole, cui 
offre accoglienza e servizi, in diversi spazi della città. 
Poi acquista un terreno nel comune di Voluntari, nei 
pressi di Bucarest, dove inizia a costruire il grande 
centro attuale, il cui scopo è restituire a ciascun assi-
stito la dignità che merita.

Quest’anno, il Centro Don Orione di Voluntari 
ha raggiunto i 25 anni di esistenza, ed ha celebrato 
l’evento organizzando, il giorno 18 maggio a.c., un 
vasto simposio dal tema «… La cura della persona 
anziana e della persona disabili», mentre il 19 mag-
gio, l’Arcivescovo romano-cattolico Ioan Robu ha 
dedicato all’evento una liturgia solenne nella chiesa 
del Centro.

Durante il Simposio hanno preso la parola: 
il direttore dell’Associazione, padre Marius, alcuni 
medici, i presidenti delle altre associazioni attive in 
quest’ambito e personalità ufficiali, tra cui Monsignor 
Miguel Mauri Buendia – Nunzio Apostolico, Sua 
Eccellenza il sig. Marco Giungi, Ambasciatore  
d’Italia a Bucarest, il Vicario provinciale superiore, il 
Sindaco della città di Voluntari e altri invitati.

I relatori hanno sottolineato il bisogno d’a-
more, di comprensione e protezione di quanti sono 

Congregația Don Orione a apărut pentru prima dată în 
Italia, unde are în prezent cca 250 de centre pentru 
persoane în dificultate și, apoi, dat fiind rolul său 
benefic, s-a extins în lumea întreagă, funcționând 
actualmente în mai mult de 30 de țări.  
 
La Congregazione Don Orione è apparsa per la prima 
volta in Italia, dove in questo momento ha circa 250 
centri attivi per le persone in difficoltà e poi, visto 
il suo ruolo benefico, si è estesa nel mondo intero, 
funzionando ad oggi in più di 30 paesi.

„Numai  
iubirea 

va salva 
lumea”

Don Orione
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numai 1.100 de pacienți. Societățile profesionale 
și-au revizuit pronosticurile, arătând că procesul 
creșterii numărului bolnavilor va fi de 100% în vii-
tor, iar bugetele vor deveni cu totul ne sustenabile. 
Toate acestea cer un efort colectiv și solidaritate din 
partea tuturor. (dr. Attila László)

Camelia Platt de la asociația Light into Europe, 
care se ocupă de tineri nevăzători și surzi, propune 
dezvoltarea unor servicii, în comunități, pentru 
această categorie de tineri, în vederea unei incluzi-
uni reale. Este necesară stabilirea unui parcurs care 
să permită acestor tineri să nu fie izolați, să rămână 
în comunitate. 

Asociația domniei sale a înregistrat o serie 
de succese în domeniu: sunt cei dintâi la limbajul 
mimico-gestual, au implementat studiouri pentru 
persoane nevăzătoare, acționând pentru incluziunea 
acestora în societate, evitând școlile speciale. Aceste 
persoane pot duce o viață independentă, pot să aibă 
familii, să contribuie la viața comunităților locale. 
Din păcate, stigma socială este încă destul de mare 
în țara noastră, unde nu se vorbește despre drep-
turile persoanelor cu diferite forme de inabilitate, 
deși avem în lume multe exemple de bune practici 
în domeniu. Ar fi utilă, de exemplu, implementarea 
unui program de formare a câinilor care însoțesc 
persoane cu dizabilități, ca să nu mai vorbim despre 
necesitatea realizării unor manuale accesibilizate 
acestor persoane cu nevoi speciale. O societate 
educată trebuie să-i respecte și pe cei cu inabilități, 
să-i ajute să-și ducă viața cu demnitate, împreună cu 
ceilalți. (Camelia Platt)

În București, asistența la domiciliu aproape 
nu funcționează, deși există cca 60.000 de vârstnici 
care trăiesc în condiții extrem de dificile. Cunoscând 
această situație, dr. Wargha Enayati, prezent la 
lucrările Simpozionului, a anunțat că a început 
construirea unui complex medico-social format din-
tr-un spital oncologic, unul de recuperare și geriatrie 
și un bloc pentru vârstnici neasistați. Se gândește la 
acest proiect de 20 de ani și speră să-l ducă, cu orice 
risc, până la capăt, în ideea de a da și vârstnicilor 

considerati ultimi tra gli ultimi. Questa cura dev’es-
sere manifestata tramite la realizzazione d’intrusioni 
sociali per chi si trovi in difficoltà: bambini e ragazzi 
con disabilità, bambini autistici, anziani soli e privi 
di qualsiasi aiuto.

I dati statistici mostrano come solo in ambito 
rurale esistano 760.000 persone sole, di cui il 75 % 
sono donne. Nelle città non esiste una situazione 
chiara in merito a questa categoria di persone, biso-
gnose d’aiuto.

Gli intervenuti ai lavori del simposio hanno 
mostrato la necessità di creare una configurazione 
legislativa coerente per disabili, bambini e adulti con 
difficoltà, una struttura che ripensi l’intero sistema di 
finanziamento e organizzativo, che cerchi la forma 
più adatta per gestire al meglio i fondi, che stabilisca 
istituzioni capaci di gestire questo problema come 
anche un ambito legale di svolgimento. In base ai 
dati statistici, in Romania abbiamo 1,7 milioni 
di persone malate ma ne curiamo solo 800.000; è 
stato registrato 1 milione di persone con incidenti 
vascolari celebrali ma curiamo solo 1.100 pazienti. 
Le società professionali hanno rivisto i loro prono-
stici, mostrando come il processo d’incremento del 
numero di malati sarà del 100% in futuro, mentre 
i fondi diventeranno insostenibili. Tutto questo 
chiede uno sforzo collettivo e solidarietà da parte di 
tutti. (dott. Attila László)

La presidentessa dell’Associazione per giovani 
non vedenti e non udenti propone lo sviluppo di 
alcuni servizi nelle comunità per questa categoria di 
giovani, che ne favoriscano una reale inclusione. È 
necessario stabilire un percorso che permetta a que-
sto giovani, di non essere isolati e di rimanere nella 
comunità. La sua Associazione ha registrato una 
serie di successi in materia: per prima cosa quelli sul 
linguaggio mimico gestuale, sono stati implementati 
gli studi per persone non vedenti, impegnandosi per 
la loro inclusione sociale ed evitando scuole speciali. 
Queste persone possono condurre una vita indipen-
dente, avere una famiglia, contribuire alla vita della 
comunità locale. Purtroppo, la stigmatizzazione 
sociale è ancora piuttosto forte nel nostro paese, 
dove non si parla dei diritti delle persone con diverse 
forme di disabilità, sebbene esistano al mondo molti 
esempi di buone pratiche in materia. Sarebbe utile, 
ad esempio, la creazione di un programma di adde-
stramento per cani che accompagnino i disabili, per 
non parlare della necessità di realizzare manuali 
accessibili per queste persone con bisogni speciali. 
Una società educata deve rispettare anche i disabili, 
aiutarli a condurre un’esistenza degna insieme agli 
altri. (Camelia Plat)

A Bucarest, l’assistenza a domicilio quasi non 
funziona, sebbene esistano circa 60.000 anziani 
che vivono in condizioni di estrema difficoltà. Con 
cognizione di causa, il dott. Wargha Enayati, pre-
sente al Simposio, ha annunciato l’avvio dei lavori di 
costruzione di un complesso medico-sociale, costi-
tuito da un ospedale oncologico, uno di recupero e 
di geriatria, e una struttura per gli anziani privi di 

ATTUALITÀ

Sfântul Alois Orione, 
întemeietorul 
Congregației ce-i poartă 
numele

Sant’Alois Orione, 
il fondatore della 
Congregazione che porta 
il suo nome fo
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l’amore 
salverà il 
mondo»
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demnitatea înapoi, având credința că „numai cel care 
slujește întreaga rasă umană, este cu adevărat om”.

Compania condusă de dr. Gabriel Dina con-
sideră că are o importantă responsabilitate socială 
față de cei bolnavi și necăjiți și face, în mod curent, 
donații de medicamente către aceștia, colaborând și 
cu policlinicile sociale.

Nunțiul Apostolic, Monseniorul M.M. 
Buendia, salută și mulțumește Centrului Don 
Orione din Voluntari pentru activitatea desfășurată 
aici, subliniind rolul important pe care Biserica 
Catolică îl are în ajutorarea celor în nevoie. Modul 
în care sunt tratați vârstnicii dau măsura civilizației 
unei țări, a subliniat Excelența Sa.

O implicare mai mare în acțiuni de voluntariat 
– apreciază Excelența Sa domnul Marco Giungi, 
Ambasadorul Italiei la București – aduce bunăstare, 
dar participarea implică, la rându-i, bunăstare și 
bani. Țările, regiunile, cu o rată mare de voluntariat 
sunt cele mai dezvoltate și mai bogate. Este necesar 
ca și România să facă un mai mare efort în implica-
rea populației, care ar trebui să vibreze la suferința 
celor singuri, bolnavi și săraci pentru că numai par-
ticipând putem rezolva problemele sociale cu care 
ne confruntăm. Deviza sa este: Să faci bine tuturor 
și niciodată rău.

În încheiere, s-a dat citire mesajului trans-
mis de domnul Andi Gabriel Grosaru, deputat în 
Parlamentul României, ca reprezentant al mino-
rității italienilor din România – un mesaj sensibil, 
mobilizator și încurajator în același timp.

Asociația Italienilor din România – RO.AS.
IT. a fost prezentă la acest simpozion de suflet, cu 
o delegație semnificativă a membrilor săi. A fost o 
zi emoționantă pentru toți participanții și plină de 
admirație pentru această oază de iubire și de caritate 
care este Centrul Don Orione din Voluntari, ce 
funcționează sub deviza: Nimic fără Dumnezeu.

assistenza. Pensa a questo progetto da 20 anni e spera 
di realizzarlo, a qualsiasi costo, con l’intento di resti-
tuire anche agli anziani dignità, credendo che «solo 
chi serve l’intera razza umana, è una persona vera».

La compagnia guidata dal dott. Gabriel Dina 
considera sia di massima importanza la responsabi-
lità sociale nei confronti dei malati e degli sfortunati 
e le costanti donazioni di medicine agli ospedali, 
collaborando con i policlinici sociali.

Il Nunzio Apostolico, Monsignor M. M. 
Buendia saluta e ringrazia il Centro Don Orione 
di Voluntari per l’attività svolta qui, sottolineando 
il ruolo importante che la Chiesa Cattolica riveste 
nell’aiutare i bisognosi. Il modo in cui sono trattati 
gli anziani è il misuratore di civiltà di un paese, ha 
rilevato Sua Eccellenza.

Un’implicazione maggiore nelle azioni di 
volontariato – apprezza Sua Eccellenza, sig. Marco 
Giungi, Ambasciatore d’Italia a Bucarest – porta al 
benessere ma la partecipazione implica, a sua volta, 
benessere e ricchezza. Le nazioni e le regioni con un 
elevato numero di volontari sono quelle più svilup-
pate e ricche. È necessario che anche la Romania 
compia uno sforzo per una maggiore implicazione 
da parte della popolazione, che dovrebbe vibrare con 
la sofferenza di chi è solo, dei malati e dei poveri, 

perché solo partecipando, è possibile risolvere i pro-
blemi sociali con cui ci confrontiamo. Il suo motto 
è: Fare del bene a tutti e mai del male.

In chiusura, è stato letto il messaggio inviato dal 
sig. Andi Gabriel Grosaru, deputato nel Parlamento 
della Romania, come rapresentante della minoranza 
italiana di Romania – un messaggio sensibile, di 
mobilitazione e incoraggiamento allo stesso tempo.

L’Associazione degli Italiani di Romania – 
RO.AS.IT. ha preso parte a questo simposio del 
cuore, con una folta delegazione di suoi membri. È 
stata una giornata emozionante per tutti i parteci-
panti e piena di ammirazione per quest’oasi d’amore 
e di carità che è il Centro Don Orione di Voluntari, 
attivo seguendo il motto: Niente senza Dio.

25  
anni di 
cura per 
gli altri

Il Centro  
Don Orione  
di Voluntari
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Pentru al unsprezecelea an consecutiv, 
publicul de limbă italiană și limbă română, sosit 
pentru cinci zile în orașul cărții, a putut descoperi 
literatura română la Salonul Internațional de 
Carte de la Torino. Standul României, organizat 
de Institutul Cultural Român, a fost gazda a nu 
mai puțin de 18 evenimente literare, la care au 
participat peste 40 de invitați.

Potrivit organizatorilor Salonului Inter-
național de Carte de la Torino, aproximativ 
148.000 de vizitatori au fost prezenți la această 
ediție, la care se adaugă cei 30.000 de participanți 
la evenimentele organizate în cadrul Salone Off. 

Printre lansările de carte la Sala România, 
cu cea mai mare priză la public s-au numărat Il 
Levante de Mircea Cărtărescu, Il mito dell ’eterno 
ritorno, Occultismo, stregoneria e mode culturali – 
Saggi di religioni comparate și Patañjali e lo yoga 
de Mircea Eliade, L’insonnia dello spirito. Lettere a 
Petre Țuțea (1936–1941) de Emil Cioran, Compito 
per domani de Nicolae Dabija, La mia esagerata 
famiglia rom de Valeriu Nicolae, L’enigma di Otilia 
de George Călinescu, și L’immagine dell ’ebreo. 
Stereotipi antisemiti nella cultura romena e dell ’Eu-
ropa centro–orientale de Andrei Oișteanu.

Dintre personalitățile culturale și academice 
care au fost prezente la standul românesc îi men-
ționăm pe prof. Roberto Scagno, profesorul și 
traducătorul Bruno Mazzoni, istoricul Riccardo 
Calimani, cercetătorul și traducătorul Horia 

Corneliu Cicortaș, acad. Nicolae Dabija, poeta 
Aura Christi, cercetătorul și eseistul Antonio Di 
Gennaro, scriitorul Eugen Uricaru, poetul și cri-
ticul literar Ion Pop, scriitorul Igor Bergler, prof. 
Giovanni Rotiroti, prof. Giancarlo Baffo, scrii-
torul Vanni Santoni, profesorul și traducătorul 

Alessio Colarizi Graziani, poetul Geo Vasile, 
traducătorul Davide Zaffi, poeta Elena Liliana 
Popescu etc. Din partea Institutului Cultural 
Român au luat cuvântul directorul IRCCU 
Veneția, Grigore Arbore-Popescu, director la 
Accademia di Romania, Rudolf Dinu, directorul 
de programe din cadrul Accademia di Romania, 
Oana Boșca-Mălin și directorul adjunct al 
IRCCU Veneția, Cristian Luca. Duminică, 
12 mai, au fost prezenți la Salonul de Carte 
Consulul General al României la Torino, Ioana 
Gheorghiaș, și consulul Valentin Popescu.

În cele cinci zile, standul românesc a fost 
vizitat de un public numeros de toate vârstele, 
peste două mii de persoane, o dovadă în plus că 
înclinația pentru lectură și curiozitatea sunt valori 
comune tuturor celor care au dorit să descopere 
Jocul Lumii / Il Gioco del Mondo la această ediție, 
cu numărul 32, a Salone Internazionale del Libro 
di Torino. 

Prezența României la Salonul de Carte de 
la Torino a fost organizată de Institutul Cultural 
Român, prin Centrul Cărții, Institutul Român de 
Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția și 
Accademia di Romania din Roma, sub patrona-
jul Ambasadei României în Republica Italiană, 
Reprezentanței Comisiei Europene în Italia și 
Consulatului General al României la Torino.

Pe lângă spațiul destinat lansărilor și dez-
baterilor literare, standul României a inclus și 
un spațiu dedicat vânzării de carte, organizat cu 
sprijinul Librăriei Libris din Brașov, precum și o 
cabină radio care a găzduit echipa Radio Torino 
Internațional.

(Sursa: Comunicatul de presă al Institutului 
Cultural Român)

Salonul Internațional de 
Carte de la Torino 
18-22 mai 2019

Cărțile lui 
Cărtărescu 
și Eliade au 

avut cea mai 
mare priză 

la public
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Vizita din acest an s-a desfășurat într-o zonă 
din sudul Peninsulei și a inclus localități din pro-
vincia Puglia (Trani, Ostuni sau Polignano a Mare) 
dar și Matera, localitate din provincia Basilicata. 
Provincii surprinzătoare, pline de istorie și cultură, 
cu orășele cocoțate pe stânci, în terase, sau pierdute 
printre livezi și plantații de măslini bătrâni, uitați de 
timp, cu trunchiurile contorsionate de povara anilor. 

Călătoria noastră prin Puglia a fost posibilă 
grație invitației de a vizita Matera, desemnată 
Capitală Culturală Europeană 2019, invitație venită 
din partea Primăriei acestui oraș.

Trebuie să mărturisesc că oricât de familiari-
zați am fi fost cu locurile pe care urma să le vizităm, 
grație reportajelor lui Antonio Rizzo, publicate încă 
din anul 2007 (v. numerele: 3; 28-29; 30-31; 34-35; 
36-38 ale prezentei reviste) și care ne-au stârnit 
curiozitatea și dorința de-a le vedea, ajunși acolo, și 
puși în fața peisajului real, am fost copleșiți. 

Am regretat doar faptul că timpul avut la 
dispoziție nu era suficient de lung ca să ne putem 
bucura pe deplin de tot ceea ce vedeam în jurul nos-
tru. Și, credeți-mă, nu exagerez deloc! Să pășești pe 
pietrele bătrâne, să vezi și să atingi zidurile și clădi-
rile uimitoare făcute de mâna măiastră a oamenilor, 
viețuitori aici secole de-a rândul, să simți trăirea și 
gustul mâncărurilor lor tradiționale, cu nimic nu 
poate fi înlocuită această senzație! A fost minunat! 
O experiență care nu se poate uita!

Și l-am înțeles mult mai bine pe Antonio 
Rizzo, pugliezul născut la Lecce, autorul articolelor 
menționate mai sus, cel care ne-a prezentat, la unul 
dintre Saloanele de la Casa D’Italia, filmul în care 
ne vorbea cu multă mândrie și știință indicându-ne 
trasee cu locuri dragi din țara lui. Și, mărturisesc că, 
în mare parte, am ținut cont de sfaturile sale, care 
ne-au fost de un real folos. 

A fost o vizită prea scurtă pentru a cuprinde 
tot ce ne propusesem dar densă pentru că am reușit, 
în final, să vizităm cele mai importante obiective 
pe care le-am avut în planul nostru, la Matera, 
Bari, Alberobello, Ostuni, Trani iar la întoarcere, 
în drumul nostru, antica Ravennă cu minunatele 
ei mozaicuri! Am avut mare noroc, bucurându-ne, 
în general, de o vreme plăcută, chiar dacă ploaia nu 
ne-a ocolit într-una din zile.

După un drum nu foarte ușor dar foarte fru-
mos, ne-am întors puțin obosiți acasă dar mulțumiți 

și, foarte important, fără să fi avut probleme de sănă-
tate sau incidente nedorite. Și este locul, acum, să 
completăm cele prezentate cu câteva impresii venite 
din partea altor participanți la acest voiaj al nostru 
prin „țara-muzeu” care este Italia, și să vă convingem, 
dacă mai era cazul, de splendoarea locurilor vizitate.

Închei, aducând mulțumiri tuturor membrilor 
grupului nostru, oficialităților de la Matera, dom-
nilor Pasquale Lionetti și Giampaolo D’Andrea, 
care ne-au primit cu prietenie la sediul Primăriei 

din Matera, precum și doamnei Consul general 
al României, Lucreția Tănase, care ne-a invitat la 
sediul Consulatului de la Bari. La întâlniri a fost 
prezent și domnul deputat Andi-Gabriel Grosaru, 
care a transmis salutul delegației noastre și a vor-
bit despre acest proiect și despre alte inițiative ale 
RO.AS.IT. 

O plăcută întâlnire a fost cea de la Bari, unde 
am aflat ce înseamnă munca într-un consulat și, 
apoi, cum funcționează și cum este organizată acti-
vitatea, doamna Consul conducându-ne și prin noul 
și cochetul sediu, amenajat cu gust și în care se simte 
aerul românesc. 

Vizita s-a încheiat cu invitația la o cafea itali-
ană, oferită de Doamna Consul, căreia îi transmi-
tem, și pe această cale, încă o dată, mulțumiri!

* * *

Ana și Vittorio Piussi:
O călătorie de neuitat! Este greu să explici în 

cuvinte frumusețile pe care le-am văzut în această 
călătorie. A fost un vis împlinit. Noi, membri ai 
Asociației RO.AS.IT., putem să confirmăm că sun-
tem mândri de toate activitățile organizate.

de Ioana Grosaru

Italia. La terra delle  
nostre radici

Acest nou proiect al Asociației noastre face parte din 
seria acelora destinate să împlinească dorința de a 
menține legătura cu Italia iar titlul său exprimă cât 
se poate de sugestiv acest lucru: Italia. La terra 
delle nostre radici / Italia. Pământul rădăcinilor 
noastre.

Un nou 
proiect  
de succes 
al RO.AS.IT.
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Acest proiect ne-a dus pe meleagurile italiene 

de unde provin părinții și rudele noastre apropiate. 
Unii dintre ei încă trăiesc și noi le moștenim obice-
iurile. Traseul a fost ca în basme. 

Am plecat din București, am sosit la Salonic 
unde am vizitat orașul, Biserica Sfântul Dumitru, 
promenada, Turnul Alb. Am continuat călătoria pe 
meleagurile Greciei spre portul Igoumenitsa, unde 
ne-am îmbarcat pe feribot oprindu-ne în portul Bari. 
De aici am pornit spre Trani unde ne-am și cazat, 

după care am vizitat, conform programului, mai multe 
orașe. În prima zi am avut o întâlnire la primăria din 
orașul Matera, unde am fost primiți foarte frumos, 
apoi am vizitat orașul unicat în lume, cu istorie deose-
bită. Tot aici am vizitat o galerie de artă a unui pictor 
român din Timișoara stabilit în Matera.

Un alt eveniment deosebit a fost vizita la 
Consulatul României din Bari unde am rămas 
impresionați de organizare și de mentalitatea față de 
toți românii din Italia. Spre sfârșit am vizitat obiec-
tivele din Puglia: Alberobello, Ostuni, unicate prin 
monumentele istorice și casele construite cu secole 
înainte. De la Trani am plecat spre Ravenna unde 
am vizitat obiectivele mai importante.

După atâtea zile frumoase pe meleagurile 
Italiei – terra delle nostre radici –, ne-am întors spre 
România străbătând șoselele moderne ale Sloveniei 
și Ungariei. 

Anca Filoteanu: 
La începutul lunii mai 2019, o consistentă 

delegație a RO.AS.IT. a participat la Proiectul 
„Italia, la terra delle nostre radici” – un circuit de 
vizitare și vizite oficiale ce a pornit din București și 
a trecut prin Grecia, pentru a ajunge în Puglia – la 
pintenul cizmei italiene – cu reîntoarcere către nord, 
prin Ravenna. 

În zorile zilei de 1 Mai am cercetat bisericile 
din Salonic, trecând pe sub Arcul lui Galeriu, 
și ne-am recules la moaștele Sf. Dumitru și Sf. 
Grigorie Palama.

Am traversat apoi Grecia și Marea Adriatică 
pentru a ajunge la locul de veșnică odihnă al Sf. 
Nicolae, la Bari. Ne-am rătăcit pe străduțele înguste, 
pline de culoare, cu rufe și paste puse la uscat, cu 
motorete – bolizi moderni – croindu-și drum prin 
mulțimea de lume, pe pavajul cu dale de granit lus-
truit de vreme din Barivecchia.

Am admirat frumusețea de piatră albă a 
sud-estului italian, am urcat și am coborât trepte de 
istorie la Altamura, Polignano a Mare sau Ostuni 
di pietra, ne-am minunat de trulii de la Alberobello 
și de sassi din Matera. Am poposit la Trani, adunat 
ca o scoică în jurul portului său, unde am făcut baie 
în mare (unii), ne-am rugat în Catedrala Sf. Nicola 
Pellegrino, ne-am făcut siesta în parcul cu acvariu și 
papagali, am redescoperit pizza și fructele de mare și 
ne-am îndrăgostit iremediabil de marea, de cerul și 
de florile Mediteranei.

Am urcat apoi pe cizma Italiei, coborând în 
istorie de la perioada lui Frederic al II-lea până în 
antichitatea romană, la Ravenna, ultima capitală 
imperială, cu iz bizantin, pentru a admira mozaicu-
rile vestite de la San Apollinare și San Vitale, din 
altarul vegheat de portretele împăraților Iustinian și 
Teodora, și pentru o ultimă reculegere sub cerul cu 
stele de mozaic din mausoleul Gallei Placidia, una 
dintre cele mai frumoase și mai puternice femei ale 
lumii antice.

Întâlnirile oficiale au avut loc la Primăria 
din Matera – minune a Regiunii Basilicata și, în 
anul acesta, capitală a culturii europene, apoi la 
Consulatul României la Bari, unde doamna Consul 
General Lucreția Tănase ne-a povestit despre viața 
românilor de astăzi pe meleaguri italiene.

Pentru câteva zile ne-am lăsat pătrunși de 
atmosfera din peninsulă și am recunoscut că DA, 
Italia este „La terra delle nostre radici”, pământ 
al rădăcinilor noastre ca români, dar mai ales ca 
urmași ai italienilor, emigranții de demult, stabiliți 
în România!

Doina-Amabile și Ionel Gheorghiu: 
Un important scriitor italian, Carlo Levi, 

remarca în cartea sa Cristos s-a oprit la Eboli, că 
oricine vizitează Matera rămâne profund șocat de 
„îndurerata sa frumusețe”’, dar Dostoievski avertiza 
undeva că „frumusețea este o enigmă”. Veridicitatea 
acestor expresii am constatat-o în excursia noastră 
în orășelele minunate din Puglia și Basilicata. 
Am reconsiderat acum frumusețea „dureroasă”, 
ca fiind urmarea unei sărmane străduințe pline de 
durere a atâtor generații pentru a putea supraviețui 
de-a-lungul secolelor. Am înțeles demersul pentru 
care Matera a fost desemnată „Capitală culturală 
europeană”, ca oglindă a mii de ani de civilizație 
a bătrânului continent. Dând o nouă valoare ori-
ginilor sale antice, Matera dă totodată un impuls 
umanist pentru legătura solidară dintre popoarele 
europene, în vederea impunerii puterii culturii în 
viitorul stabilității și bunăstării continentului nos-
tru. După cum am constatat, Grotele Sassi, înr-un 
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timp simbolic al sărăciei și rușinii, au devenit acum 
obiect de venerație pentru mulțimea de vizitatori 
din toată lumea, o călătorie instructivă și spectacu-
loasă în istoria omenirii, o carte de istorie sculptată 
în pietrele ei. Oraș de foarte veche istorie, care a tra-
versat continuu multe milenii de evoluție umană, ni 
se înfățișează astăzi ca un scenariu de mare interes 
istoric și cultural.

Pe drept cuvânt Sassi di Matera a fost con-
siderat Patrimoniu Mondial UNESCO, pentru 
spectaculosul său peisaj rupestru și excepționala 
lui însemnătate istorică. Parafrazându-l pe Carlo 
Levi, care s-a inspirat, călătorind prin aceste magice 
locuri, am putea exclama vizitându-le în acest timp: 
„Cultura s-a oprit la Matera!”

Se spune că la Matera se oglindește toată 
Italia, cu toate stilurile ei arhitectonice. Într-adevăr, 
pe lângă Sassi di Matera cu casele ei sculptate în 
stâncă, am putut admira stilul eclectic în arhitectura 
orașului cu aspectul său medieval, cu Goticul, cu 
Barocul, cu Renașterea, cu stilul romanic, precum 
și cu prezența unei influențe bizantine. Așadar, am 
putut respira la Matera – în prea puține ore din 
păcate – atmosfera sa intensă și magică, profitând de 
numeroasele ei „belvedere”, de unde am putut con-
templa de la distanță ulicioarele urcând și coborând 
printre căsuțele săpate în piatră.

La încheierea vizitei în acest fascinant locaș al 
omenirii, ne vine în minte să rostim împreună cu 
Giovanni Pascoli, în 1884: „Dintre orașele în care 
am fost, Matera este aceea care îmi surâde cel mai 
mult, este aceea pe care o văd mai bine, străbătând 
un văl de poezie și de melancolie”.

În afară de Matera care aparține regiunii 
Basilicata, am avut bucuria de a vizita – dar nu pe 
îndelete! – câteva dintre orășelele fermecătoare 
ale Pugliei, așezate în apropierea țărmului Mării 
Adriatice: Alberobello, Polignano a Mare, Ostuni și 
Trani, ultimul fiindu-ne și gazdă pentru câteva zile. 
Peste tot a fost pentru noi un șir de descoperiri, prin 
ineditul întâmpinat în labirintul străduțelor înguste, 
frumos pavate cu piatră, cu bisericile ornamentate 
diferit, cu piațetele cochete, cu casele având intra-
rea direct în stradă. Vestigiile trecutului medieval, 
arhitectura istorică, vegetația mediteraneană, impre-
sionanta priveliște a mării cu apa ei de turcoaz, 
preparatele culinare delicioase, au fost o încântare a 
sufletului. Piepturile noastre au fost îmbătate zilnic 
de aerul purificator al brizei în frecventele prome-
nade de pe falezele mării.

Originalitatea orașului Alberobello nu poate fi 
trecută cu vederea, în ciuda ploii persistente ce ne-a 
însoțit în tot timpul vizitării acestei localități cu totul 
excepționale. Ca pe toată lumea, ne-au impresionat 
căsuțele trulli cu acoperișurile conice însemnate dis-
tinctiv și hieroglific. Din cauza vremii nu am putut 
să ne plimbăm decât pe câteva străduțe, mai ales 
pe Monte Nero, dar am rămas plăcut impresionați 
de aspectul de poveste al localității. Toate orășelele 
vizitate s-au bucurat de foarte multe fotografii, cu 
casele lor suprapuse unele peste altele, impresionante 

prin farmecul lor aparte, peste tot se puteau vedea, 
în urcuș, trepte albe, pe care dacă ne aventuram ne 
pierdeam în labirintul străduțelor. De la oarecare 
înălțime am putut admira panorama nenumăratelor 
livezi de măslini, o bogăție inestimabilă a regiunii. 
Plimbările noastre pe străzile întortocheate, când 
în deal, când la vale, au fost încântătoare și prin 
frumusețea florilor care ne întâmpinau peste tot, pe 

praguri, pe ferestre sau pe terase, în majoritatea lor 
necunoscute după nume, totodată amețiți de stăru-
ința vânzătorilor și artizanilor care ne îmbiau la tot 
pasul cu produsele lor tradiționale.

Trani, „umile perla delle Puglie” cum a denu-
mit-o scriitorul Cesare Brandi în cartea sa Pellegrino 
in Puglia a fost gazda noastră timp de cinci zile, mai 
bine-zis nopți. Deși au fost zile pline de deplasări 
în afară, în răstimpuri am putut admira și acest 
oraș-port modern și cochet, prezentând în afara 
unei faleze splendide și destule mărturii ale artei 
medievale: Castello Svevo cu ale sale sculpturi 
ornamentale, Catedrala cu o capelă subterană, unde 
am asistat la o slujbă impresionantă, precum și alte 
biserici, printre care San Francesco și Santa Chiara, 
ultima cu liturghia copiilor care ne-a entuziasmat 
peste măsură, apoi Portale di Barisano, absidele 
bisericii Ognissanti, Porta Vassala, precum și unele 
dintre palatele istorice frumos ornate cu cornișe 
sculptate, printre care Palazzo Caccetta. Probabil 
datorită arhitecturii și materialului constructor am 
citit mai apoi, că Trani a fost denumit și „citta della 
pietra”. Despărțirea noastră de acest încântător oraș 
s-a făcut printr-o splendidă plimbare duminicală 
„a lungomare”, în mijlocul unei mulțimi care prin 
frenezia ei părea să vestească sezonul vacanței. 
Adăugăm că, în acest oraș, am mâncat cea mai gus-
toasă și convenabilă pizza… 

Punctele principale de atracție în importantul 
oraș și port Bari, capitala Pugliei, au fost pentru noi 
toți Biserica San Nicola ce adăpostește moaștele 
Sf. Nicolae, un sfânt mult iubit de noi din fragedă 
copilărie, lăcaș unde ne-am rugat la altarele ambelor 
rituri, apoi Catedrala San Sabino de stil bizantin, 
Castello Svevo, Corso Vittorio Emanuele II cu 
magazinele lui elegante și, desigur, importantul și 
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freneticul său port comercial la Marea Adriatică. 
Există aici și un port mai vechi, unde se retrag 
pescarii cu bărcile încărcate, bărci pe care le-am 
zărit departe în larg. Centrul istoric al orașului, 
Barivecchia, este situat în apropierea portului și 
l-am văzut străbătut de străduțe pitorești, cu splen-
didul Arco Basso, pe unde se fac plimbări roman-
tice. De departe, am zărit și cunoscuta și frecventata 
Piazza Mercantile. Încărcat de istorie medievală, dar 
pătruns și de frenezia vieții de port, Bari ne-a lăsat o 
plăcută impresie, mai ales pentru noi, gălățenii, care 
veneam dintr-un oraș-port, în prezent acesta trăind 
doar prin amintirile din ceea ce a însemnat cândva 
pentru navigația fluvială și maritimă a țării…

Obiectivul plin de interes al călătoriei noastre 
la sfârșit urma să-l constituie – cel puțin în ceea 
ce ne doream noi – minunatul oraș Ravenna, cu 
deosebitele sale vestigii istorice și culturale. Dar nu 
s-a putut împlini decât parțial dorința noastră… 
Dar, și așa, ne declarăm mulțumiți cu cât am putut 
vizita. Cu monumente, adevărate comori din teza-
urul umanității și declarate Patrimoniu Universal, 
Ravenna ni s-a prezentat ca un oraș splendid, 

intim, liniștit, respirând cultură și o emoție plină de 
sfințenie, mai ales când ne-am găsit în apropierea 
locurilor pline de cuvioșie: Mormântul genialului 
poet Dante Alighieri, Mausoleul Galla Placidia, 
Biserica San Vitale, Mausoleul lui Theodoric, 
Capela Arhiepiscopală, Bazilicile Sant’Apollinare 
Nuovo și San Giovanni Evangelista, precum și 
Piazza del Popolo. Splendide mozaicuri bizantine 
care au dat numele orașului de „cetate a mozai-
curilor’’ mai admirasem și în alte părți, dar nu de 
o asemenea strălucire a culorilor, vii, policrome. 
Erau multe obiective de vizitat, printre care s-a 
numărat și biserica San Giovanni Evangelista, pe 
care după ce am admirat-o seara doar pe dinafară, 
la întoarcere acasă am avut norocul să-i descoperim 
frumusețea interioară la slujba duminicală transmisă 
pe RAI 1! Regretăm că nu ne-am putut bucura și 
de Baptisteriul lui Neon și de cel al Arienilor, de 
Bisericele Sant’Apollinare in Classe și Santa Maria 
Maggiore, de Domul di Tappeti di Pietra sau 
de Palazzo Rasponi dalle Teste, ș.a.m.d. Ne-am 

mulțumit, mai ales, de faptul că ne-am putut înclina 
memoriei lui Dante, deosebit onorat și celebrat ca 
un sfânt, printr-un tempietto în stil neoclassic cu o 
flacără veșnică, existând aici și un Muzeu dantesc. 
Ravenna va rămâne pentru noi un oraș de neuitat, 
fascinați de acea frumusețe misterioasă de care vor-
bea Dostoievski.

Nu putem încheia săracele noastre rânduri, ce 
nu pot exprima trăirile sufletești unice care ne-au 
încântat în această inedită excursie, inspirat și inte-
ligent concepută de Președinta RO.AS.IT, Doamna 
Ioana Grosaru și staff-ul Asociației, proiect încurajat 
și susținut de Domnul deputat Andi Grosaru care, 
temporar, ne-a și însoțit legând relații amicale cu 
autorități locale. Acestor stimate persoane le adre-
săm cu recunoștință sincere mulțumiri și le felicităm 
pentru proiectul reușit pe deplin! Apreciem curajul, 
îndemânarea și solicitudinea conducătorilor auto, 
care ne-au condus și adus în cele mai bune condiții 
de siguranță. Am petrecut frumoase zile de voiaj cu 
prieteni de veche cunoștință, cu care ne-am simțit 
bine ca într-o familie. Tuturor le adresăm salutarea 
noastră prietenească, și le urăm noi realizări și spo-
rite satisfacții în munca de evidențiere a valorilor 
etniei noastre dragi! 

Olivia Simion:
Italia e o comoară, care ascunde în fiecare păr-

ticică din teritoriul său câte o bogăție, de la munții 
impozanți și marea clară care o scaldă, la orășelele 
pitorești și încărcate de istorie ce o împânzesc pretu-
tindeni, la arhitectura și arta inegalabile – o comoară 
de care ne-am putut bucura și noi timp de câteva 
zile ca participanți la proiectul „Italia – terra delle 
nostre radici”. Câteva dintre locurile pe care le-am 
vizitat au lăsat o impresie mai profundă în amintirea 
mea și voi încerca să pun pe hârtie câteva dintre 
trăirile resimțite atunci.

Probabil preferatul meu a fost un orășel de 
care nici nu auzisem până nu demult – Trani: așezat 
pe malul mării, cu un parc verde cu tipica superbă 
vegetație mediteraneană și cu o arhitectură specifică 
zonei, te încântă imediat. Dimineața în portul din 
Trani e o poezie – bărci legănându-se în unduirile 
valurilor, lumina soarelui de mai care îți scaldă și îți 
incălzește fața, pescari descărcându-și marfa proas-
pătă pe mal; și pe fundalul acestui peisaj aproape 
ireal de frumos, superba catedrală din Trani care 
veghează întreg orașul cu înălțimea ei impozantă, 
totul desfășurându-se în glasuri vioaie de papagali. 
M-a bucurat enorm șederea în acest colț de paradis 
ce-mi va rămâne întipărit în memorie pentru multă 
vreme.

Următoarea oprire a fost la Matera, un loc în 
care pare că timpul a rămas în loc. Acest gen de 
habitat atât de rar în lume se desfășoară în fața pri-
virilor noastre într-o panoramă fantastică, imposibil 
de descris în cuvinte. Imobilă, neclintită, o istorie 
palpabilă care ți se desfășoară înainte – așa am per-
ceput eu Matera, cu ai săi Sassi și cu a sa culoare 
inconfundabilă.

Mormântul lui Dante 
Aligheri de la Ravenna
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Și frumoasele străzi înguste și pietruite din 
Barivecchia te poartă parcă într-o altă lume, o lume 
care are încă ritmul ei lent, atât de diferit de viteza 
nebunească în care suntem obișnuiți să trăim astăzi. 
Aici, printre rufele întinse la uscat și ușile larg des-
chise ale locuințelor ce dau direct în stradă, acope-
rite doar de câte o perdeluță, auzi coloratul dialect 
al localnicilor, îi vezi desfășurându-și viața obișnuită 
în ritmuri încete și relaxate. Ici vezi câteva localnice 
făcând paste, peste drum un grup guraliv de bărbați 
jucând cărți în fața casei, un pic mai încolo zărești 
prin perdeluța dată la o parte o bătrânică numărân-
du-și banii în casă, pe fundalul unui televizor care 
merge în surdină. O atmosferă atât de intimă încât 
aproape că te simți un intrus în lumea lor, cu toate 
că privirile prietenoase nu te fac să te simți astfel. 
Memorabil este la Bari și al său Lungomare, cu 
băncile orientate spre larg care te îmbie la meditație 
și cu elegantele felinare ce îl decorează din loc în loc.

Un alt orășel care mi-a mers la suflet a fost 
Polignano a Mare, o mică bijuterie pe țărmul 
Adriaticii, așezată pe stânci decupate de grote, 
în care se sparg valurile mării, cu clădiri alburii și 
străzi pietruite și alambicate, decorate ici și colo de 
magazine și localuri cochete sau de locuințe cu flori 
și biciclete în fața porții. Iar apusul are parcă aici 
culori mai vii ca oriunde în altă parte, ce se răsfrâng 
puternic în valurile mării cu care soarele obosit se 
contopește la finalul zilei... Pur și simplu o magie...

Am văzut Ostuni, orașul alb, cum i se spune, 
și Alberobello într-o zi ploioasă și gri, dar nici 
măcar asta nu le-a putut lua din frumusețe, ba mai 
mult, parcă le-a conferit un farmec aparte. Ostuni e 
memorabil pentru străzile sale frumoase care urcă 
și coboară, pentru treptele albe ce servesc de alei, 
pentru frumoasa arhitectură a bisericilor și clădiri-
lor, pentru numeroasele buticuri pline de minunății. 
Alberobello, pe de altă parte, e o lume de poveste, 
un basm în care ești transportat de ai săi trulli, acele 
case tradiționale ce par în ochii mei ciupercuțe din 
care te aștepți în orice moment să iasă vreo ființă 
fantastică. E o experiență minunată să te pierzi pe 
străzile acestui orășel magic.

Așadar Puglia s-a dovedit a fi un loc splendid, 
împânzit de orașe absolut superbe, scăldat de valu-
rile mării, cu câmpuri pline de plantații de măslini 
și flori de maci. Mai mult decât bogatele muzee 
și obiectivele turistice ale unui loc, am preferat 
întotdeauna să trăiesc atmosfera sa, să mă plimb 
pe străzi, să văd oamenii, să-i respir aerul și să-i 
înțeleg sufletul, iar atunci când locurile despre care 
vorbim sunt orășele precum cele amintite în aceste 
rânduri, experiența nu poate fi mai încântătoare și 
mai însuflețitoare.

Orlanda Solari:
„Italia - Terra delle nostre radici”, proiect al 

RO.AS.IT, ne-a permis să pășim pe un tărâm mai 
puțin cunoscut, Regiunea Puglia. Aceasta este o 
regiune situată în sudul Italiei, chiar în călcâiul „ciz-
mei” Peninsulei, cu un potențial turistic excepțional, 

deși încă nu a fost descoperită de marea masă a 
turiștilor, poate și datorită unor prejudecăți privind 
sudul Italiei.

Am găsit la fața locului o parte a Italiei despre 
care credeam că există doar în filme ori în broșurile 
turistice. Am găsit acele cartiere vechi în care gospo-
dinele frământă aluatul pentru paste cu ușa deschisă 
către străduța pe care locuiesc, am găsit piațetele cu 
rufe întinse la uscat.

Pe perioada sejurului nostru în Puglia am 
avut ca ,,bază” Trani, un frumos oraș medieval, port 
vechi al pescarilor, ce se întinde de-a lungul Mării 
Adriatice, considerată de unii „Perla Pugliei”. Partea 
istorică a orașului se scurge lin spre mare, unde 
formează portul pitoresc înconjurat de terase și 
cafenele. Portul din Trani este un important punct 
de atracție al orașului, locul ideal de promenadă 
și, pentru că era 1 Mai când am sosit noi, lumea 
sărbătorea. Erau evenimente pentru toate gusturile, 
muzică de club pe malul mării, muzică rock, plim-
bări în superbul parc Villa Comunale, cu grădini 
publice relaxante aflate la malul mării.

Urmând linia cheiului, se ajunge la Cattedrale 
di San Nicola Pellegrino, care domină împrejurimile 

cu silueta sa. Pentru frumusețea sa neobișnuită, 
a fost numită „Regina Catedralelor din Puglia”. 
Priveliștea oferită de catedrală este una dintre cele 
mai renumite din Puglia. Aici este venerat un alt 
sfânt Nicolae decât cel din Bari. Legenda spune că, 
ajungând în fața catedralei, sfântul – pelerin grec – 
ar fi leșinat, epuizat. El este patronul orașului Trani.

În ziua a doua a periplului nostru în sudul Italiei 
am ajuns la Matera, orașul care este în 2019 capitala 
culturală europeană, împreună cu orașul Plovdiv, 
din Bulgaria. Matera a bătut, în finală, putem spune, 
în mod suprinzător, alte 5 orașe italiene: Ravenna, 
Siena, Perugia, Cagliari și Lecce, despre care se știu 
mult mai multe lucruri și unde e mult mai ușor să 
ajungi, ca turist. 

La întâlnirea de la Primăria din Matera, care 
își are sediul în partea modernă a orașului, am aflat 
că regiunea a fost total abandonată până în anii ’80, 
fiind considerată „rușinea Italiei”, din cauza sărăciei 
totale în care trăiau oamenii, în locuințele numite 

De la stânga la dreapta: 
domnii Giampaolo 
D’Andrea și Pasquale 
Lioneti oficialii Primăriei 
din Matera și domnul 
Andi-Gabriel Grosaru
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Sassi, săpate în caverne, aceleași în care locuiau, 
acum 9.000 de ani, strămoșii lor preistorici. Era o 
civilizație arhaică, ruptă de lume și de orice formă 
de progres, abandonată și izolată. După anii ’80, 
zona a fost recuperată, din punct de vedere artistic și 
istoric, și asta datorită Uniunii Europene, a Unesco 
și a guvernelor de la Roma. În 1993, Unesco a inclus 
centrul istoric cu locuințele Sassi, în Patrimonul 

Mondial. Specialiștii au apreciat zona pentru „eco-
sistemul său urban extraordinar, în stare să perpe-
tueze, din epoca preistorică și până astăzi, modelele 
habitative ale peșterilor și să le adapteze timpurilor, 
fără să distrugă armonia între om și natură”.

Pentru pasionații de film este interesant și 
emoționant să calce, la propriu, pe urmele lui Pier 
Paolo Pasolini (care a filmat aici Evanghelia după 
Matei) sau Mel Gibson (cu filmul său Patimile lui 
Cristos).

Orașul Bari este unul dintre cele mai repre-
zentative, mai mari și mai importante orașe, fiind și 
capitala regiunii Puglia. Odată ajunși aici, am avut o 
întâlnire interesantă la Consulatul României de la 
Bari după care a urmat descoperirea Centrului Vechi 
din Bari. Compact, interesant, cu străduțe înguste, 
învechite, toate acestea ne-au antrenat pe un traseu 
palpitant presărat cu obiective turistice care ne-au 
oferit o experiență inedită în ceea ce privește cultura 
și modul de viață din sudul Italiei. 

Unul dintre cele mai importante obiective 
turistice, căutat în special de ortodocși, este Biserica 
Sf. Nicolae, ale cărui moaște sunt adăpostite aici; 
biserica datează încă din anul 1087 și a rezistat de-a 
lungul veacurilor aproape intactă, în forma originală.

În singura zi cu ploaie am vizitat Ostuni, un 
labirint alb de străduțe și lucruri de fotografiat la tot 
pasul. Adesea casele sunt suprapuse ceea ce dă locu-
lui un farmec aparte. Ca și o răsplată parcă, multe 
din aceste străduțe oferă în final vederi panoramice 
din ,,cetatea” Ostuni peste livezi de măslini, unele 
spre Marea Adriatică.

În Piazza della Libertà elementul central îl 
constituie obeliscul Sant’Oronzo dedicat sfân-
tului protector al orașului. Tot în această piață se 
înalță Biserica Sfântului Francisc de Assisi a cărei 

construcție a demarat în anul 1304 și pe fațada căreia 
se găsesc două sculpturi de marmură ce îi înfățisează 
pe Sfântul Francisc de Assisi și pe Sfântul Anton 
de Padova.

Un alt loc de poveste din sudul Italiei sunt 
căsuțele trulli din Alberobello, un orașel mic căruia 
i s-a dus vestea în toată Europa datorită ansam-
blului de case trulli, plasat în 1996 în patrimoniul 
UNESCO.

Pe lângă efectul vizual pe care îl oferă marea de 
acoperișuri, aidoma unor săgeți orientate către cer, 
este foarte interesantă și povestea acestor case. Sunt 
construite din piatră, evident, însă la ridicarea lor nu 
s-a folosit ciment, mortar sau vreun compus care să 
lege bolovanii puși unul peste altul, într-o dezordine 
controlată. Tocmai de aici vine arta. Să faci acele 
pietre să stea fără să le „lipești”. Sunt metode preis-
torice, care au supraviețuit până în prezent.

Revenind la case, majoritatea au fost construite 
în secolul al XIV-lea, dar au cunoscut „perioada de 
glorie” în anii 1800. Erau folosite, în special de către 
agricultori, mici proprietari etc.

Astăzi, unele sunt locuite în continuare, altele 
au fost transformate în restaurante sau boutique-uri.

Îndreptându-ne spre casă cu nostalgia fabulo-
sului sud al Italiei în suflet am poposit o după amiază 
la Ravenna. Așezată aproape de țărmul Adriaticii, 
fără a avea însă ieșire directă la mare, Ravenna e un 
mister încă nedescifrat: deși este doldora de artă și 
frumusețe, e totuși prea puțin vizitată. Motivul ar fi 
că, se află nu prea departe de Florența ori Veneția, 
prin urmare turiștii preferă să meargă în locurile de 
care toată planeta a auzit, dar Ravenna are o moș-
tenire ce se află din 1996 în Patrimoniul Mondial 
UNESCO.

Cei cunoscători însă nu ocolesc Ravenna și 
merg să-i admire mozaicurile superbe, o artă bizan-
tină ce a atins aici perfecțiunea. Cel puțin, acesta a 
fost sentimentul când le-am privit orbiți de frumu-
sețea și strălucirea lor.

Mai trebuie să amintesc ca în acest oraș se 
află mormântul lui Dante Aligheri, un monument 
funerar impozant, ridicat în incinta Bazilicii San 
Francesco, în zona centrală a Ravennei. Durante 
degli Alighieri, cunoscut cu numele de Dante, auto-
rul Divinei Comedii, una din capodoperele literaturii 
lumii, născut în Florența, a fost alungat din orașul 
natal în urma unor conflicte politice și a fost găz-
duit de Ravenna până la moartea lui, în 1321. Este 
un monument național, iar în jurul lui este o zonă 
numită „zona Dante” unde trebuie păstrată liniștea.

Și, astfel, s-a încheiat o săptămână de poveste 
în care am aflat lucruri noi despre Italia, am luat 
contact cu persoane deosebite și ce este mai impor-
tant, am fost împreună o parte dintre membrii 
RO.AS.IT.

Aspect de la întâlnirea 
avută la Consultatul 
României la Bari

CULTURA
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Angiolina Santocono  
și plantele ei multicolore
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de Gabriela TarabegaAngiolina Santocono s-a născut la Port Said, 
în Egipt, în anul 1889, ca fiică a Corradinei Vitta 
și a lui Gaetano Santocono, pictor și fiu de pictor 
din Catania, Sicilia, descendent al unui toboșar 
din armata lui Giuseppe Garibaldi. 

În 1896, când Angiolina avea numai șapte 
ani, tatăl ei a fost invitat la București de către 
Luigi Cazzavillan, fondatorul ziarului Universul, 
pentru executarea picturilor de interior la Teatrul 
Național. În scurt timp întreaga familie se va 
muta la București. 

Aici, Angiolina a deprins de la tatăl ei teh-
nica acuarelei, pe care a practicat-o apoi întreaga 
viață, cu mult talent. În 1948 a fost admisă în 
Uniunea Artiștilor Plastici, primind oficial titlul 
de pictor. În anii următori, Angiolina Santocono 
a lucrat mult, deschizând 40 de expoziții perso-
nale în deceniile 5 și 6 ale secolului XX. 

Atrasă în mod deosebit de lumea vegetală, 
din anul 1961, a lucrat ca ilustrator și conserva-
tor la Muzeul Grădinii Botanice din București, 
refăcut după distrugerile din timpul celui de-Al 
Doilea Război Mondial. Este perioada în care 
Angiolina începe realizarea unei mari colecții de 
plante în acuarelă, care să cuprindă cât mai multe 
plante din flora spontană cât și unele de cultură. 

Acuarelelor sale, inspirate din lumea bota-
nică, le alătură delicatețea artistică dar și rigoarea 
științifică a prezentării, redând cu acuratețe 
detaliile ce conferă specificitate unei anumite 
flori, într-un moment sau altul al existenței sale. 
Din acel moment, arta sa capătă o dimensiune 
științifică, căci sub îndrumarea biologilor începe 
să ilustreze caracterele botanice după care plan-
tele puteau fi identificate: secțiuni ale tulpinii și 
inflorescenței, rădăcini, fructe și semințe.

Pictorița lucra acasă sau în mijlocul naturii, 
venind la Grădina Botanică, doar din când în 
când, cu mapa plină cu lucrări noi. Vara, ea își lua 
materialele de lucru, acuarelele, pensulele și blo-
curile de desen și pornea la drum, adesea revenind 
abia odată cu sosirea toamnei. 

În 40 de ani, printr-o muncă eroică de 
răbdare și perseverență, Angelina Santocono 
realizează picturile sale migăloase în acuarelă, 
totalizând 5.500 de specii de plante în 3.500 de 
planșe (Traian I. Ștefureac).

Angiolina Santocono è nata a Port Said, in 
Egitto, nel 1889, figlia di Corradina Vitta e di 
Gaetano Santocono, a sua volta pittore e figlio 
di un pittore originario di Catania, Sicilia, 
discendente di uno dei tamburini dell’esercito di 
Giuseppe Garibaldi.

Nel 1896, quando Angiolina aveva appena 
sette anni, suo padre è stato invitato a Bucarest 
da Luigi Cazzavillan, fondatore del giornale 
Universul, per la realizzazione di alcuni dipinti 
all’interno del Teatro Nazionale. Di lì a poco, 
l’intera famiglia si sarebbe trasferita a Bucarest.

Qui, Angiolina ha imparato da suo padre 
la tecnica dell’acquerello, che ha poi praticato 
per tutta la vita, con molto talento. Nel 1948 è 
stata ammessa nell’Unione degli Artisti Plastici, 
ottenendo ufficialmente il titolo di pittrice. Negli 
anni seguenti, Angiolina Santocono ha lavo-
rato intensamente, inaugurando 40 esposizioni 

În sălile Kretzulescu ale Muzeului Național de Artă 
al României a fost deschisă pentru publicul iubitor 
de frumos, splendida expoziție: Flori sălbatice din 
România – o istorie botanică, în care au strălucit, timp 
de aproape două luni (aprilie-mai a.c.), alături de lucrări 
ale unor renumiți pictori români precum Grigorescu, 
Andreescu, Luchian, Pallady, și florile sălbatice realizate 
de pictorița italiană Angiolina Santocono – prima artistă 
botanistă din România, curator Irina Neacșu.

A P R I L I E • I U N I E
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Cei care nu au avut timp sau n-au știut 

de prezentarea acestei încântătoare expoziții la 
Muzeul Național de Artă al României, pot admira 
oricând lucrările Angiolinei Santocono la Muzeul 
Grădinii Botanice „D. Brândză” din București. 

E senin, e soare, e cald (dar încă nu în exces), 
bucurați-vă de această oază de verdeață, liniște, 
și frumusețe, care este Grădina Botanică din 
București!

per so nali durante il quinto e il sesto decennio 
del XX secolo. Particolarmente attratta dal 
mondo vegetale, dal 1961 lavora come pittrice 
disegnatrice presso il Museo del Giardino 
Botanico di Bucarest, ricostruito dopo le deva-
stazioni avvenute durante la Seconda Guerra 
Mondiale. È un periodo in cui Angiolina inizia 
a realizzare una grande collezione di piante ad 
acquerello, raffigurando quanta più flora spon-
tanea, e solo alcune coltivate. I suoi acquerelli, 
ispirati al mondo botanico, sono accompagnati 
dalla delicatezza artistica ma anche dal rigore 
scientifico della presentazione, restituendo con 
accuratezza i dettagli che conferiscono specifi-
cità a un determinato fiore, in uno o in un altro 
periodo della sua esistenza. Da quel momento, 
la sua arte acquisisce una dimensione scientifica 
poiché, sotto la guida di alcuni biologi, comincia 
a illustrare i caratteri botanici in base ai quali è 
possibile identificare una pianta: sezione dello 
stelo e dell’inflorescenza, radici, frutti e semi.

La pittrice lavora in casa sua o in mezzo 
alla natura, recandosi al Giardino Botanico solo 
di tanto in tanto, con la sua cartellina di nuovi 
lavori. D’estate, pronta con il suo materiale da 
lavoro, acquerelli, pennelli e blocchi da disegno, 
si metteva in viaggio e spesso tornava solo con 
l’arrivo dell’autunno.

In 40 anni di lavoro eroico, per precisione 
e perseveranza, Angiolina Santocono realizza 
le sue accurate opere in acquerello, totalizzando 
5.500 specie di piante in 3.500 tavole (Traian I. 
Ștefureac).

Quanti non abbiano avuto tempo o non fos-
sero a conoscenza della presentazione di questa 
incantevole esposizione al Museo Nazionale di 
Arte della Romania, hanno ancora la possibilità 
di ammirare i lavori di Angiolina Santocono al 
Museo del Giardino Botanico «D. Brândza» di 
Bucarest.

Il tempo è sereno, c’è il sole e fa caldo (ma 
ancora non troppo), godetevi quell’oasi di verde, 
pace e bellezza che è il Giardino Botanico di 
Bucarest!

Nelle sale Kretzulescu del Museo Nazionale di Arte della 
Romania è stata inaugurata per il pubblico amante della 
bellezza, la splendida mostra: Fiori selvatici di Romania – 
una storia botanica, nella quale hanno brillato per circa 
due mesi (aprile-maggio a.c.), accanto ai lavori di alcuni 

rinomati pittori come Grigorescu, Andreescu, Luchian, 
Pallady, anche i fiori selvatici realizzati dalla pittrice 

italiana Angiolina Santocono – prima artista botanica di 
Romania, curatrice Irina Neacșu.

Angiolina Santocono  
e le sue piante multicoloreA P R I L E • G I U G N OA P R I L I E • I U N I E
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Un colocviu dedicat 
patrimoniului canonic

de Gabriela TarabegaBiblioteca Universității „Ștefan cel Mare” 
din Suceava, în colaborare sau în parteneriat 
cu cel puțin alte 10 entități: universități, centre 
de cercetare, biblioteci, organizații profesionale 
sau asociații de profil a organizat, la începutul 
lunii aprilie a.c., cel de-al VII-lea Colocviu 
Internațional cu tema: Patrimoniul canonic – 
suport al vitalității și diversității culturale. 

Manifestarea s-a bucurat de un larg ecou, 
având și invitați de peste graniță din: Georgia, 
Republica Moldova, Ucraina, Italia. 

Colocviul, dedicat sărbătoririi Zilei 
Naționale a Cărții dar și a Zilei bibliotecarului 
român, a avut ca temă realizarea unei reevaluări 
a dimensiunilor identitare din perspectiva antro-
pologiei culturale, precum și profilarea unor noi 
perspective asupra conceptului de cultură (diver-
sitate culturală, identitate culturală). 

Programul Colocviului a inclus trei axe 
de dezbatere: Contribuția bibliotecii la afirmarea 
diversității culturale, Cartea - resursă de creativi-
tate și vitalitate, punte între generații, instrument 
de formare - informare, tezaur al memoriei culturale 
și Patrimoniul canonic și traducerea - continuitate 
și apropiere. 

O secțiune specială a fost dedicată docto-
ranzilor și tinerilor cercetători.

În intervențiile lor, participanții la lucrările 
colocviului, exemplar organizat de doamna prof. 
Sanda Ardeleanu, au apreciat că patrimoniul 

La Biblioteca Universitaria «Ștefan cel 
Mare» di Suceava, in collaborazione o in par-
tenariato almeno con altre 10 entità, università, 
centri di ricerca, biblioteche, organizzazioni 
professioniste o associazioni di specialità, ha 
organizzato all’inizio del mese di aprile a.c. la 
VII edizione del Colloquio Internazionale dal 
tema: Il patrimonio canonico – supporto alla 
vitalità e alla diversità culturale.

La manifestazione ha ottenuto una larga 
eco, grazie anche ai suoi invitati stranieri, pro-
venienti da Georgia, Repubblica di Moldavia, 
Ucraina e Italia.

Il Colloquio, dedicato alla celebrazione 
della Giornata Nazionale del Libro e anche della 
Giornata del bibliotecario romeno, ha avuto 
come tema la realizzazione di una rivalutazione 
delle dimensioni identitarie in prospettiva antro-
pologico-culturale, come anche la ridefinizione 
di nuove prospettive del concetto di cultura 
(diversità culturale, identità culturale).

Il programma del Colloquio ha incluso 
tre assi di dibattito: Il contributo della biblioteca 
all ’affermazione della diversità culturale, Il libro – 
risorsa di creatività e vitalità, ponte tra generazioni, 
strumento di formazione – informazione, tesoro 
della memoria culturale e Il Patrimonio canonico e 
la traduzione – continuità e vicinanza.

Una sezione speciale è stata dedicata ai dot-
torandi e ai giovani ricercatori.
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canonic este o sursă importantă a identității noa-
stre, textul scris rămâne peste veacuri, aducând 
mărturii despre vremile trecute. Este, așadar, 
necesară o reevaluare a acestuia, o reinterpretare 
a textelor, precum și recuperarea lor universitară. 
Limba nu este ceva fixat de gramatică odată pen-
tru totdeauna, ci este o ființă vie, care evoluează 
și, în același timp, cea mai scumpă moștenire a 
strămoșilor.

Din partea Asociației Italienilor din 
România – RO.AS.IT. au avut intervenții tema-
tice în cadrul lucrărilor colocviului: președinta 

asociației, doamna Ioana Grosaru, scriitorul 
Antonio Rizzo și colega noastră dr. Olivia 
Simion. Doamna Ioana Grosaru a remarcat 
importanța tematicii colocviului, subliniind 
însemnătatea limbii ca factor al devenirii și 
dăinuirii unui popor. Domnul Antonio Rizzo a 
vorbit despre istoria evolutivă a limbii italiene, 
pe care o consideră un proces fascinant. În timp 
ce Olivia Simion a prezentat o comunicare refe-
ritoare la un interesant document italian, emis 
în anul 1910, care este, în fapt, un ghid pentru 
migranții italieni în țările balcanice, în care se 
explica migrantului, pas cu pas, ce trebuia să facă 
înainte de plecare, în timpul călătoriei și odată 
ajuns la destinație.

All’interno dei loro interventi, i partecipanti 
ai lavori del Colloquio, organizzato in modo 
esemplare dalla prof.ssa Sanda Ardeleanu, hanno 
apprezzato quanto il patrimonio canonico sia una 
fonte importante della nostra identità, poiché un 
testo scritto resiste ai secoli e trasporta testimo-
nianze dei tempi passati. Si tratta perciò di una 
sua necessaria rivalutazione, di una reinterpre-
tazione dei testi, come anche del loro recupero 
universitario. La lingua non è qualcosa di fissato 
nella grammatica una volta e per sempre ma una 
creatura viva che si sviluppa e, nello stesso tempo, 
la più preziosa eredità dei nostri avi.

Per l’Associazione degli Italiani di Romania 
–RO.AS.IT., hanno sostenuto interventi tema-
tici la presidentessa dell’Associazione, la sig.
ra Ioana Grosaru, lo scrittore Antonio Rizzo 
e la nostra collega, dott.ssa Olivia Simion. La 
sig. Ioana Grosaru ha rilevato l’importanza del 
tema toccano nel Colloquio, sottolineando il 
valore della lingua come fattore di affermazione 
e continuità di un popolo. Il sig. Antonio Rizzo 
ha parlato della storia evolutiva della lingua 
italiana, che considera un processo affascinante. 
Mentre Olivia Simion ha avuto un intervento su 
un interessante documento italiano, rilasciato 
nell’anno 1910 e che si presenta, concretamente, 

come una guida per i migranti italiani nei paesi 
balcanici; in essa è spiegato al migrante, passo 
dopo passo, cosa sia necessario fare prima della 
partenza, durante il viaggio e una volta giunti a 
destinazione.
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Lo spirito di un popolo  
s’incarna nella lingua 
 Nicolae Iorga

Sufletul unui neam  
se întrupează în limbă 
 Nicolae Iorga

Un colloquio dedicato  
al patrimonio canonico
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Cântul italienilor (Il canto degli italiani) 
cunoscut și sub numele de Fratelli d’Italia sau 
Imnul Italiei este o poezie scrisă de Goffredo 
Mameli și pusă pe muzică de Michele Novaro în 
anul 1847, în perioada Risorgimento-ului italian, 
perioadă revoluţionară în care provinciile italiene 
se luptau pentru autonomie și unire. 

Poemul lui Mameli este un îndemn la luptă 
și entuziasm, făcând referiri la Roma Antică, la 
Scipio Africanul și la alte momente importante 
din istoria poporului italian și la eroii săi. 

Autorul versurilor imnului Italiei, Goffredo 
Mameli, era republican din convingere, admirator 
al iacobinilor și susținător al moto-ului Revoluției 
franceze Liberté, Égalité, Fraternité și de aceea s-a 
inspirat din Marseieza franceză. 

După ce a încercat să își adapteze poezia 
la unele melodii deja existente, Mameli i-a tri-
mis-o la Torino compozitorului genovez Michele 
Novaro pentru a compune o melodie special 
pentru poezia sa. Novaro a fost repede cucerit de 
versurile primite și pe data de 24 noiembrie 1847 
începe să compună o melodie. 

Prima reprezentație publică a acestui imn 
revoluționar a avut loc pe data de 9 noiembrie 
1847, la Filarmonica din Voltri (Regiunea 
Genova), filarmonică fondată de fratele poetului, 
Nicola Mameli. Debutul public a avut, însă, loc 
pe 10 decembrie 1847 tot la Genova, în Piața 
Sanctuarului Nostra Signora di Loreto cu oca-
zia comemorării revoltei genovezilor împotriva 
ocupaţiei Habsburgice. În această primă versiune 

S-a petrecut în stil italian la centrul cultural 
„Casa d’Italia”, cu pizza, paste, panna cotta, dar 
mai ales cu muzică în interpretarea unor artiști 
con sacrați: Antonio Furnari, Bianca Luigia 
Manoleanu, Roman Manoleanu, Alex Tomaselli, 
Remus Manoleanu, Irina Moșu-Velciu și Elena 
Albu.

În Bacău, ziua Republicii Italiene a fost săr-
bătorită, pe 2 iunie, de membri și simpatizanți ai 
filialei locale a Asociației Italienilor din România 
– RO.AS.IT., cărora li s-au alăturat reprezentanți 
ai Federației Comunităților Evreilor, ai Forumului 
Democrat German, ai Uniunii Armenilor din  
România, ai Partidei Romilor Pro-Europa, pre-
cum și inspectorul pentru minorități din cadrul 
ISJ Bacău. Italieni stabiliți de curând în regiune 
au vorbit despre locurile natale, a avut loc un 
apreciat program artistic cu muzică italiană și au 
fost proiectate filme tematice.

Oriunde s-au desfășurat, în România sau 
în lumea largă, evenimentele de celebrare a Zilei 
Republicii au avut ceva în comun: intonarea 
Imnului Italiei, cu al său vers Italia ne cheamă. Un 
cântec cu poveste aparte, care a fost prezentată cu 
ocazia evenimentului din Bacău.

La Festa della Repubblica,  
când peste tot în lume  
se aude „chemarea Italiei”
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Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. a organizat, 
pe 2 Iunie, un eveniment dedicat Zilei Naționale a 
Republicii Italiene. Printre cei care au răspuns invitației 
noastre s-a numărat și doamna Maria Luisa Lapresa 
– responsabilul Biroului Afaceri Europene, Culturale 
și Sociale al Ambasadei Italiei la București – care a 
transmis salutul Excelenței Sale Marco Giungi.

de Silviu Niță
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a imnului exista o strofă suplimentară dedicată 
femeilor italiene, suprimată însă de Mameli însuși. 

Giuseppe Mazzini, important lider revo-
luţionar genovez din epocă, a considerat Cântul 
Italienilor prea puţin militarist și i-a comandat lui 
Mameli o nouă poezie care a fost pusă pe muzică 
de Giuseppe Verdi și intitulată Suona la tro-
mba! (Sună trompeta!). Totuși, Cântul Italienilor 
este mult mai popular și rămâne simbolul 
Risorgimento-ului. Autoritățile însă cenzurează 
strofa a cincea, considerată mult prea dură la 
adresa austriecilor (Rogozul se lasă/ Peste săbiile 
vândute/ Vulturul Austriei/ Și-a pierdut penele./ 
Sângele Italiei,/ Sângele Polonilor,/ L-a băut 
împreună cu cazacii/ Dar inima i-a ars.) 

Il canto degli Italiani a fost una din melodiile 
cele mai populare și în timpul celui de-Al Doilea 
război de independență (1859) alături de Va, 
pensiero! de Giuseppe Verdi. A fost, de asemenea, 
cântat în timpul Expediției celor 1.000 prin care 
Garibaldi a cucerit Regatul celor Două Sicilii, iar 
Garibaldi însuși a cântat acest imn. 

La sfârșitul perioadei revoluţionare de for-
mare a Italiei, provinciile italiene se unesc pen-
tru a crea în 1861 Regatul Italiei. Deși Cântul 
Italienilor a fost celebru timp de aproape 20 
de ani, noul stat format nu îl alege drept imn, 
datorită caracterului său republican, progresist și 
„iacobin”, cum se spunea în epocă. Regatul Italiei 
a ales drept imn Marșul Regal (Marcia Reale), care 
era de fapt imnul Casei de Savoia. 

Cu toate acestea, în anul următor, Giuseppe 
Verdi face în așa fel încât același Cânt al italienilor 
este ales să reprezinte Regatul Italiei la Expoziţia 
Universală de la Veneţia. Cu această ocazie, 
Giuseppe Verdi a compus și Imnul Naţiunilor 
(Inno delle Nazioni). Astfel la Londra se into-
nează Cântul italienilor alături de Dumnezeu să 
o păzească pe regină (God save the Queen) și de 
Marseieza, care de asemenea nu mai era imnul 
naţional al statului franzez devenit, asemeni 
Italiei, monarhie sub Napoleon al III-lea. 

În perioada fascistă, după 1922, au fost pre-
fe rate cântecele fasciste precum Giovinezza. În 
această perioadă multe cântece, precum Imnul 
mun citorilor, Internaţionala sau Marseieza au fost 
interzise, iar Cântul italienilor nu a făcut excepţie. 
Totuși în anumite situații Cântul Italienilor era 
tolerat, dar nu în ceremoniile oficiale. 

După 1945 a început o dezbatere oficială 
pentru stabilirea unui Imn de stat, dezbatere care 
s-a încheiat abia în anul  2017. După 1945 au fost 
luate în calcul mai multe variante posibile de imn 
de stat, între care: Va, pensiero! din Nabucco de 
Verdi, Cântul italienilor și Imnul lui Garibaldi. În 
acest timp, între 1946 și 2017, Il canto degli Italiani 
a fost folosit ca imn, însă cu titlu provizoriu.  

Abia pe data de 15 decembrie 2017 s-a  
hotărât în mod definitiv la nivel constituţional ca 
Il canto degli Italiani să fie imnul Italiei.

Imnul național al Italiei  

Cântul italienilor

Frați ai Italiei,
Italia se trezește! 
Cu casca lui Scipio 
Își încinge capul.
Unde e Victoria?
Ea să își dea podoaba capului,
Căci sclavă a Romei 
A făcut-o Dumnezeu.

Să ne strângem în cohorte, 
De moarte suntem pregătiți,
De moarte suntem pregătiți,
Italia ne cheamă!
De secole am fost 
Împiedicați, batjocoriți,
Căci nu am fost un popor,
Căci am fost dezbinați. 

Un Unic să ne lege, 
Drapelul, o speranță 
Să ne topească împreună, 
Căci ceasul a sunat.
Să ne unim, să ne unim, 
Unirea și iubirea
Descoperă poporului
Căile Domnului!

Să jurăm că vom elibera 
Pământul natal! 
Uniți în Dumnezeu
Cine ne poate învinge?
Ne strângem în cohorte
Pregătiți pentru moarte, 
Pregătiți pentru moarte !
Italia ne cheamă!

De la Alpi până-n Sicilia
Peste tot ca la Legnano
Fiecare om al lui Feruccio
Are și inimă și braț. 
Copiii Italiei
Se cheamă Ballila
Și fiecare clopot sună
Serile Siciliene.

Rogozul se lasă
Peste săbiile vândute,
Vulturul Austriei
Și-a pierdut penele.
Sângele Italiei
Și sângele Poloniei
L-a băut împreună cu cazacii 
Dar inima i-a ars.

CULTURA
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Dintre lucrările executate de antreprenorii 
Rosazza amintim: 

Şcoala Primară de Băieți nr. 1 ridicată între 
anii 1908–1909 de către Salvatore Rosazza, 
recepția ei definitivă având loc pe data de 16 iunie 
1911. Planurile școlii au fost realizate de arhitec-
tul comunal Nicolae Bacria-Tutănescu.

În anul 1960, școala s-a mutat într-un local 
nou cu trei nivele, vechiul local fiind folosit până 
în anul 1978, când a trebuit să fie demolat din 
necesități edilitare.

Tribunalul Județean Pitești, care a fost 
construit în anul 1914, după planurile arhitecți-
lor Eracle Lăzărescu și Arghir Culina, lucrările 
fiind executate de către antreprenorii Giuseppe 
Rosazza și Emile Sicar(u). După anul 1955, 
această clădire a găzduit Palatul Culturii, 
Biblioteca Județeană, alte instituții de cul-
tură și artă. În prezent, aici se află sediul 
Curții de Apel Pitești.

Hala Mică pentru pește, lucrare atribu-
ită antreprenorului Guido Rosazza de către 
Comisia interimară a orașului Pitești, în 
anul 1924, a fost câștigată de către acesta 
la licitație în data de 3 februarie 1925, 
cu suma de 1.700.000 de lei. Din păcate, 
clădirea a fost demolată după anul 1962.

Şcoala Superioară de Comerț, 
lucrare câștigată, de asemenea la licitație, 
în anul 1927, de către Salvatore Rosazza, 
cu suma de 1.492.032,16 lei.

Dintre lucrările executate de către 
antreprenorul Domenico Bretto amintim 
realizarea canalizării străzii Babic din 
Pitești, în anul 1928, când s-a semnat 
un contract între Primăria Comunei 
Urbane Pitești, prin primarul M.V. 
Popescu și domnul Domenico Bretto, 
antreprenor din Pitești, prin care acesta 
lua în antrepriză canalizarea străzii.

Lucrarea s-a ridicat la suma de 
80.000 de lei și a fost executată după 
următorul deviz:

„1. canal de beton, de cca. 25 
cm, furnizat; montat cu mortar de 
ciment, conform indicațiunei servi-
ciului tehnic comunal, 80 m;

2. săpătura, proptirea pereților, sleirea 
apei, desfacerea și refacerea suprafeței și 
măsurilor de siguranță de o adâncime de 

3,5 m x 80 m;
3. un cămin de inspecție de cărămidă 

presată cu mortar de ciment, fundație de 
ciment 1: 3: 6, executată după plan, la 

fel ca cele pentru canalizarea orașului, 
cu așezarea treptelor de fontă și capace 
de fontă, furnizate de primărie - două 
bucăți;

4. săpătura și spargerea canalului 
din strada Șerban Vodă, pentru cămine 
de inspecție, cu racordarea la canalul 

nou, conform indicațiunei Serviciului 
Tehnic Comunal;

5. fonduri pentru lucrări neprevă-
zute și pentru fierăria necesară;

6. pentru fiecare zi de întârzi-
ere, Primăria îi va aplica Antreprizei 
o amendă de 200 de lei.”

În domeniul sculpturii, trebuie 
să semnalăm monumentele care s-au 
ridicat în Cimitirul Eroilor, din Pitești, 

inaugurat în 1920, și reamenajat în 
anul 1938, cu aportul Societății 
„Cultul Eroilor”.

Tot aici, ca și în Cimitirul 
orașului, au lucrat o serie de 

Antreprenori italieni  
în orașul Pitești

Monument dedicat 
eroilor căzuți în Primul 
Război Mondial. Sat 
Gliganu de Sus, com. 
Rociu, Argeș. Autor: 
Ștefan Arganini

La Pitești, în jurul anului 1900, s-a stabilit un grup 
de meșteri italieni, care s-a impus prin seriozitatea 
lucrărilor executate. Dintre aceștia, îi amintim pe 
Crimino, Giuseppe, Guido și Salvatore Rosazza, Emile 
Sicar, Domenico Bretto și Giuseppe Duratti, Luigi 
Arganini și fii săi, Sebastian și Ștefan, ale căror nume 
le găsim înscrise pe câteva clădiri monumentale, 
construite până în preajma Primului Război Mondial 
și inserate în registrele fiscale ale Primăriei orașului 
Pitești.
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Tribunalul Județean 
Argeș, astăzi, Curtea de 
apel Pitești, arhitecți,  
E. Lăzărescu și A. Culina; 
antreprenori, Giuseppe 
Rosazza și E. Sicaru

pietrari harnici, printre care Luigi Arganini și N. 
Karagheorghis.

Dintre lucrările executate de către Luigi 
Arganini amintim realizarea, după desenele ingi-
nerului Dimitrie Dima, a Monumentului dedicat 
Eroilor Regimentului 6 Artilerie, care au luptat în 
Primul Război Balcanic. Monumentul se afla pe 
str. Trivale din Pitești dar a fost, din păcate, dis-
trus în timpul bombardamentelor din anul 1944.

Luigi Arganini a realizat, de asemenea, o 
serie de lucrări, în colaborare, pentru amenajarea 
Cimitirului „Sfântul Gheoghe” din Pitești, în 
anul 1880.

Luigi Arganini a avut doi fii: Sebastian 
Arganini, care s-a remarcat ca profesor, desfă-
șurându-și activitatea didactică în diverse insti-
tuții de învățământ din Pitești, și anume: Școala 
Normală „Alexandru Odobescu” între anii 1925-
1932, respectiv Liceul „Ion C. Brătianu” între anii 
1932-1934 și Liceul Economic între anii 1934-
1938. Acesta a realizat, însă, și diverse lucrări de 
sculptură, iar ca desenator între anii 1906-1910 a 
întocmit Planul orașului Pitești, precum și Planul 
localităților balneare Govora și Călimănești 
(1910-1913).

Cel de al doilea fiu al său, Ștefan Arganini, 
s-a remarcat ca mic industriaș, patron fondator al 
Fabricii de tuburi de ciment, în anul 1912, în par-
teneriat cu Florea Viermescu, fabrică agreată prin 
Camera de Comerț și Industrie Argeș (1926).

Ca sculptor în piatră și marmură, Ștefan 
Arganini a realizat o serie de lucrări, dintre care 
amintim: Monumentul funerar pentru generalul 
doctor Condemin Nicolae, în Cimitirul Civil 
din Pitești, în anul 1920, precum și o serie de 

monumente dedicate eroilor căzuți în Războiul 
de Independență din anii 1877–1878, cum este 
cel din satul Gliganu de Sus, comuna Rociu, 
realizat în anul 1930, respectiv cel dedicat eroilor 
căzuți în Primul Război Mondial realizat în anul 
1920 în satul Uda de Jos din comuna Uda.

La acestea se adaugă monumentele dedicate 
eroilor căzuți în Primul Război Mondial, cum 
sunt cele din satul Stroești, comuna Mușătești, 
realizat în anul 1920, din satul Costești-Vâlcan, 
comuna Mușătești, ridicat în anul 1924, din 
satul Recea, comuna Recea, în anul 1925 și cel 
din comuna Tătulești, județul Olt, în anul 1930. 
Acestora li se adaugă în anul 1932 cel din comuna 
Brăduleț iar în anul 1938, cel din satul Galeș. 
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Giovanni Battista Peressutti s-a născut pe 20 
septembrie 1880 la Pinzano al Tagliamento (la 35 
km de Udine), Italia. A urmat studii elementare la 
Pinzano, post elementare la San Daniele și Udine 
(Italia); ulterior a studiat la Școala Superioară de 
Studii generale (Udine) și la Universitatea din 
Padova, în urma acestor studii obținând diploma 
de inginer în construcții. Conform Tezei de doc-
torat a lui Paolo Tomasella, Emigranții din Veneto 
și din Friuli în viața economică și culturală a vechiu-
lui Regat (1848–1948), Peressutti ar fi sosit în 
România la sfârșitul primului deceniu al secolului 
al XX-lea, ca muncitor sezonier. Considerăm, 
însă, că Peressutti ar fi venit pentru prima dată 
în Craiova mult mai devreme, în 1895 (conform 
livretului de exercitare a profesiei pe cont propriu 
nr. 045064, emis în 1930 de Ministerul Muncii, 
Sănătății și Ocrotirilor Sociale – Direcțiunea 
muncii – serviciul plasării, șomajului și migrați-
unilor), revenind ulterior, după finalizarea studi-
ilor, pentru a lucra și a se stabili aici împreună cu 
familia. 

Deși Craiova era deja cunoscută pentru 
puternica sa comunitate de italieni, la stabilirea 
în oraș a familiei Peressutti a contribuit și prie-
tenia dintre Giovanni Battista și arhitectul Petre 
Antonescu, pe care l-ar fi cunoscut în perioada 
studenției la Padova. În 1909, Antonescu i-a 
încredințat lui Peressutti construcția unuia din-
tre cele mai importante edificii proiectate de el, 
Palatul Administrativ, azi Prefectura Dolj.

La Craiova, Peressutti (alături de colegul 
său italian Carlo Dalla Barba) a creat o adevărată 
școală de lucrări în construcții civile cu meșteri 
italieni de un înalt profesionalism, formând și 
mulți zidari sau dulgheri din rândul meseriașilor 
români. Firma de construcții Peressutti & Dalla 
Barba a luat în antrepriză numeroase edificii 
monumentale, fie ele sedii ale unor instituții 
publice sau locuințe private.

Giovanni Battista Peressutti, alături de 
întreprinderea de construcții a lui Carlo Dalla 
Barba, a fost angajat între 1912–1916 pentru 
finalizarea lucrărilor la sediul Băncii Comerțului, 
azi Primăria Craiova, sub supravegherea arhitec-
tului Constantin Iotzu. În 1920, constructorul 
italian a fost angajat pentru a ridica în imediata 

apropiere a Băncii Comerțului, pentru același 
angajator (Costică Neamțu și Banca Comerțului 
S.A.), și după planurile aceluiași arhitect (C. 
Iotzu), a Blocului Casa Albă.

Conform articolului „O încercare de moder-
nizare a Craiovei din vremea celui de-Al Doilea 
Război Mondial: Serviciul de tramvaie și trolei-
buze” de Șerban Pătrașcu, firma Dalla Barba & 
Peressutti a luat în antrepriză construcția depo-
ului pentru tramvaie din Calea Breștei, lucrare 
estimată la 4 milioane de lei.

Giovanni Battista Peressutti nu a fost doar 
un constructor și antreprenor desăvârșit, ci s-a și 
implicat activ în viața comunității, fiind preșe-
dintele Coloniei italiene din Craiova, precum și 
consul italian în 1942. A fost decorat cu medalii și 
ordine ale statului român, semnate de către regele 
Carol I și regele Ferdinand.

Ing. Giovanni Battista 
Peressutti, în Oltenia

La începutul secolului al XX-lea, într-o perioadă în care, 
în Oltenia, în multe meșteșuguri și meserii se evidențiau 
muncitori străini, friulanul Giovanni Battista Peressutti 
a ridicat la rang de artă construcția clădirilor civile. 
Concentrându-și activitatea intensă de antreprenor în 
construcții și reușind să conjuge cu succes cerințele 
funcționale moderne și reprezentarea într-o atenție 
deosebită a formelor arhitecturale locale în lucrări 
mari, Peressutti și-a legat numele de unele din cele mai 
impozante și cunoscute edificii din Craiova.

de Roxana 
Comarnescu
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Livret de exercitare a 
profesiei pe cont propriu 
– Giovanni Battista 
Peressutti
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Peressutti a fost căsătorit cu Marzia Scatton 
(1888-1935), cu care a avut o fiică, Lucilla, și 
un fiu, Enrico (1908-1976), strigat de familie și 
prieteni Aurel. Lucilla s-a măritat și a rămas în 
Craiova, în timp ce Enrico s-a întors în Italia, 
devenind un cunoscut arhitect. El a fost mem-
bru fondator al celebrului atelier milanez de 
arhitectură BBPR (Belgioioso, Banfi, Peressutti, 
Rogers), înființat în 1932, care a rămas în istoria 
arhitecturii italiene din secolul al XX-lea drept 
autor al unora dintre cele mai inovative soluții în 
proiectare, construcții și design.

Giovanni Battista Peressutti a decedat la 
2 mai 1953 la Craiova, fiind îngropat alături 

de soție la Cimitirul Catolic de pe str. Bucovăț. 
Deasupra mormântului a fost ridicată o statuie a 
constructorului italian. Pe epitaful său scrie:

„Giovanni Battista Peressutti - Ingegnere 
costruttore (1880–1953), presidente della comu-
nità italiana e console d’Italia all’anno 1942. 
Ha costruito Prefectura, Primăria, Casa Albă, 
Jandarmeria, Agronomia, morile și casa Barbu 
Drugă, Parchetul Județean, Colegiul Carol I 
(reconstruit integral după incendiul din anul 
1930) ed altri edifizi monumentali della città di 
Craiova.”

În memoria lui, la fosta sa locuință din 
Craiova (și fost sediu al Consulatului Italiei din 
strada Unirii nr. 145) a fost dezvelită o placă 
comemorativă, iar unei străzi de lângă Judecătoria 
Craiova i s-a dat numele său.

De curând, la Asociația Italienilor din 
România – RO.AS.IT. a venit o veste întristă-
toare: mormântul lui Giovanni Batista Peressutti 
din Cimitirul Craiovei a fost vandalizat. Redăm 
în cele ce urmează sesizarea trimisă de domnul 
Marian Ghejan, consilier AFDP Craiova:

În data de 24 aprilie membrii Asociației Foștilor 
Deținuți Politici Anticomuniști din Craiova s-au 
deplasat la Cimitirul Catolic pentru a pune steaguri 
tricolore și a aprinde lumânări camarazilor noștri, 
moment în care am constatat cu adâncă mâhnire 
că mormântul cât și monumentul marelui arhitect 
italian Giovanni Battista Peressutti au fost van-
dalizate. Cu înalt respect pentru acest arhitect care 
a contribuit la realizarea celor mai frumoase clădiri 
istorice din Craiova, vă rugăm să faceți demersurile 
necesare către autoritățile locale pentru curățarea 
monumentului și luarea unor măsuri de securitate 
pentru ca astfel de lucruri să nu se mai repete. Acest 
incident neplăcut nu poate fi catalogat ca fiind rasist, 
xenofob sau antisemit deoarece asemenea manifestări 
lipsesc cu desăvârșire în România, stat în care nu s-a 
întâmplat niciodată ca un etnic italian, evreu sau 
țigan să nu aibă dreptul la muncă, să fie concediat sau 
să fie bătut pe stradă doar pentru că ar aparține unei 
anumite etnii, ci este produsul teribilismului etnicilor 
care locuiesc în cartierul unde este situat acest cimitir.

Vă mulțumim anticipat !
Cu deosebită stimă și considerațiune,
Ghejan Marian, consilier
AFDP Craiova

Asociația Italienilor din România – RO.AS.
IT. se alătură acestui protest și roagă organele 
locale abilitate ale municipiului Craiova să ia 
măsurile ce se impun în acest caz.
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Lodovico Barbiano 
di Belgioioso, Saul 
Steinberg, Enrico 
Peressutti și Ernesto 
Rogers (de la stânga la 
dreapta) la Labyrinth, 
Triennale X, Milano

Palatul Administrativ 
din Craiova – vedere 
perspectivă a fațadei 
posterioare intrarea 
secundară

Mormântul lui Giovanni 
Batista Peressutti din 
Cimitirul Catolic din 
Craiova
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Am lucrat ca ziarist peste 50 de ani începând 
din 1949, când la 19 ani am fost legitimat la zia-
rul România Liberă ca reporter sportiv. De atunci 
și până în zilele noastre – evident cu pauzele de 
rigoare – am scris, abordând subiecte de tot felul, 
cu amintiri din diferite sectoare de activitate. 

Care a fost cea mai frumoasă din toate? 
am fost întrebat adeseori, răspunsul fiind de ani 
și ani, același: descoperirea... bijuteriei care este 
Comunitatea italiană din România, cum i-am zis 
eu. Este vorba despre cea din comuna Greci din 
Dobrogea. 

Nu credeam că există așa ceva. În România, 
călcată bine de comuniști, am aflat de o locali-
tate născută de... emigranți italieni. În Dobrogea 
noastră!

Simplu, acolo se află de secole, un munte de 
granit de foarte bună calitate, de care au auzit cio-
plitorii de piatră din Italia, una dintre meseriile 
iubite de ei, cu care făceau minuni.

Din acest motiv, meseriași din nordul Italiei, 
cu gânduri de emigrare spre cele două Americi, au 
decis să vină la noi. Era prin 1880. „Mergem spre 
sârbi, și-au zis ei, trecem de ei și găsim români 
minunați. Harnici, veseli, mănâncă și cântă ca 
noi. Mai au și o limbă de te înțelegi foarte ușor 
cu ei.”

Cam 400 de familii italiene, cioplitori în 
piatră, constructori de faimă, au venit în comuna 
Greci, pe care au dezvoltat-o și au înfrumusețat-o. 
În timp, însă, au lucrat cu spor la marile construc-
ții din țară: podul de la Cernavodă, lacul și barajul 
de la Bicaz, Valea Jiului, litoralul românesc etc.

Cei din Greci au rămas prietenii mei. I-am 
admirat, iubit și respectat scriind deseori cu mare 
bucurie despre ei. Despre: Giovani Bertig, Del 
Puppo, Romeo Di Grandi, Amelia Toader Bertig, 
Otilia Bataglioli, Giovanni Savioli, Salvatore 
Vals ș.a. Îi întâlneam când ne invitau la ei, cu 
inimă de italian, ori pe la București sau în alte 
localități unde se organizau serbări ale etnicilor 
italieni trăitori în România. Nu lipseau niciodată. 
În ultima vreme am stat mai mult de vorbă cu 
Giovanni Savioli, un italian omenos, harnic, cu o 
familie frumoasă. Copiii lor au studiat în țară dar 
și în Italia, unde au și lucrat, dar vin și acasă. Unii, 
chiar de tot! 

De curând, am avut o plăcută surpriză, la 
care m-am referit chiar și în titlul acestui articol. 
Giovanni mi-a adus recent două fotografii; una 
de la nunta lui, cu doi miri: el elegant, tânăr, fru-
mos – Giovanni Belotto – ea, cu rochie albă de 
mireasă, voal clasic și flori – Rozina Roman Vals. 
O fotografie cu doi tineri fericiți, care au adus pe 
lume trei copii.

Eu îi admiram și îi fericeam pe cei doi, când, 
Giovanni îmi spune că asta nu-i totul. Prima 
fotografie se leagă de cea de-a doua, mergând 
împreună.

Cel mai interesant  
și dramatic articol pe care  
l-am scris în viață

de Modesto Gino 
Ferrarini

SO
CI

ET
AT

E



A P R I L I E • I U N I E A P R I L E • G I U G N O

SIAmO dI NUOvO INSIEmE

31

Citește! îmi spune. Îi urmez sfatul și privesc 
a doua fotografie, care este de fapt un document 
de război în care apare un grup de ostași în tim-
pul luptei. Pe laturi, se află portretele lui Mihai 
Viteazu și cel al Regelui Ferdinand. Textul este 
dureros. Sus stă scris: „Mort pentru România”, 
urmează anii 1916-1919 și textul: „În amintirea 
eroului soldat Belotto Giovani din Regimentul 11 
Infanterie, mort în luptele din timpul Războiului 
pentru întregirea neamului românesc. PATRIA 
RECUNOSCĂTOARE”. Urmează semnătura 
regelui Ferdinand al României.

Emoționant. Iată o filă de istorie mai puțin 
cunoscută nouă, care am tot scris despre emigran-
ții italieni, oameni harnici și meșteri neîntrecuți, 
în stare să facă minunății cu mâinile lor. Și-au dat 
și sufletul, alături de cei care îi primiseră în țara 
lor.

S-au înrolat în armată și au luptat pentru 
întregirea neamului românesc până la sacrificiul 
suprem, ca niște adevărați prieteni și frați. 

Și încă o dovadă, fiul eroului infanterist 
Giovanni Belotto, pe nume Ilio Belotto, a luptat 
în cel de-Al Doilea Război Mondial, fiind rănit 
pe frontul de est, în Uniunea Sovietică.

Allora? Tutto, è molto chiaro!

SOCIETÀ
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Spectacolul „Voci tinere în recital” s-a înca-
drat în demersurile RO.AS.IT. de a promova 
valorile artistice italiene în special - repertoriul 
incluzând compoziții de Bellini, Rossini, Puccini, 
Donizetti, Broschi, Caccini și Pergolesi – și 
tinerele talente în general, precum și de a crea 
punți între cele două culturi, italiană și română. 
Au interpretat: Ciprian Mardare, Diana Moise, 
Maria Constantin, Dragancho Najdoski, 
Milanka Noveska, Ioana Popa, Larisa Vasilache, 
Filip Dumitru, Geanina Enache, Cristian Ruja, 
Andrei Mihalcea, Mihai Urzicana, acompaniați 
de Lidia Butnariu, Raluca Ouatu și Roman 
Manoleanu.

„A fost un recital de gen, cu numeroase arii 
din compozitori italieni în program, un exemplu 
perfect de promovare a dialogului intercultu-
ral prin intermediul muzicii. Evenimentul s-a 
adresat comunității italiene din București, dar și 
marelui public, pentru că evenimentele culturale 
organizate de Asociația Italienilor din România 

– RO.AS.IT. aduc beneficii pentru întreaga 
societate”, a declarat Ioana Grosaru, președinta 
RO.AS.IT., pentru Radio România Internațional. 

Ea însăși de origine italiană, soprana Bianca 
Manoleanu s-a declarat nerăbdătoare să repete 
experiența: „Evenimentul a fost destinat promo-
vării tinerilor cu talent, dar și valorilor artistice 

italiene, pentru că majoritatea ariilor interpretate 
aparțin compozitorilor italieni, figuri ilustre ale 
muzicii clasice mondiale. Ați auzit cu toții vocile 
de operă, printre care și cel mai bun bariton  al 
Universității Naționale de Muzică din București. 
Suntem norocoși, pentru că recitalul a avut loc 
într-o sală splendidă, cu o acustică ce a creat o 
apropiere puternică între artiști și public. Sperăm 
să repetăm curând această experiență”.

Și Roman Manoleanu, fiul Biancăi 
Manoleanu, a vorbit la Radio România Internați-
o nal despre spectacolul care a avut succes la public. 

Voci tinere în concert –  
o nouă punte culturală între 
România și Italia

de Victor Partan

Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. a organizat 
un nou eveniment în parteneriat cu Biblioteca Centrală 
Universitară „Carol I”. Este vorba despre recitalul liric 
ai cărui protagoniști au fost actuali și foști studenți 
la Universitatea Națională de Muzică din București, 
îndrumați de profesoara Bianca Luigia Manoleanu.
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La rândul său profesor de pian la Liceul Național 
de Muzică „George Enescu” și profesor de acom-
paniament la pian la Universitatea Națională de 
Muzică, membru al Asociației Italienilor din 
România – RO.AS.IT., Roman Manoleanu a 
considerat că artiștii „au reușit să transmită multă 
energie publicului. Când pe scenă urcă cântăreți 
atât de tineri, energia este și mai puternică. În 
centrul repertoriului au stat ariile italiene, pentru 
că sunt nemuritoare și sunt iubite de publicul 
din toate epocile. M-am simțit foarte bine la 
acest concert și am trăit emoții unice alături de 

colegii mei. Pe scenă m-am simțit de parcă eu 
aș fi fost compozitorul care dădea viață  ariei pe 
care o interpretam și că, împreună cu solistul, 
am devenit o forță unică ce a transmis publicului 
mesajul respectivei partituri. Desigur, vocea a fost 
în centrul atenției, dar rolul meu de pianist a fost 
de a o susține și de a o pune în valoare. Publicul a 
apreciat foarte mult acest recital”.

Proiectul „Voci tinere în recital” a fost reali-
zat cu sprijinul financiar al Guvernului României, 
în public aflându-se și Subsecretarul de Stat 
Amet Aledin de la Departamentul pentru Relații 

Interetnice. „Asociația Italienilor din România – 
RO.AS.IT., reprezentanta minorității italiene din 
România, este puternic implicată în dezvoltarea 
dimensiunii culturale, care conferă continuitate 
unei comunități etnice. Comunitatea italiană 
din România este una istorică, cu multe tradiții 
vii. Foarte frumosul recital a fost găzduit de un 
edificiu cultural important din capitala noastră, 
Biblioteca Centrală Universitară. A fost o plăcere 
să particip și să transmit un mesaj de susținere 
talentaților tineri artiști aflați în plină ascensiune. 
Complimente doamnei profesoare Bianca Luigia 

Manoleanu, care i-a pregătit pe acești tineri”, a 
spus reprezentantul D.R.I. pentru sursa citată.
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Era pe la începutul anilor ’60, în casa 
renumitului actor Jules Cazaban. În rarele seri 
când nu juca, cam pe la apusul soarelui, Jules se 
îndrepta spre o vitrină din salon din care scotea 
niște pahare burtoase de ceramică neagră cu 
dungi galbene, după care se întorcea către cei 
prezenți, și mai întotdeauna erau în casă câteva 
persoane, de cele mai multe ori artiști sau oameni 
din lumea teatrului, și îi întreba: „Ai alfi?”. Noi, 
adică Costin, fiul lui, și cu mine, bine dresați, 
răspundeam în cor: „Amalfi!”.

Atunci începea prepararea unei băuturi, 
compusă dintr-un amestec de țuică și vermut 
alb, în proporții pe care numai el le știa. Așa că 
dulceața vermutului ușura tăria în alcool a țuicii 
și dădea o băutură lesne de consumat, dar cu o 
aparență înșelătoare, care-ți sucea repede mințile. 
Și toți cei prezenți o apreciau și repetau : „Ai alfi? 
Amalfi!”, de câte ori doreau să mai fie serviți.

În anii următori, după ce Jules ne-a părăsit, 
Costin a reluat procedeul și formula, rămasă un 
„sésame”: „Ai alfi? Amalfi!”.

Mărturisesc că nu mi-am pus niciodată 
întrebarea dacă „Amalfi” era chiar numele unei 
băuturi italiene sau numai o invenție a lui Jules, 
ori un pretext pentru un joc de cuvinte, după cum 
el avea obiceiul să facă deseori.

A trebuit să treacă vreo jumătate de veac și 
nenumărate vizite pe Coasta amalfitană, pentru 
ca, aducându-mi aminte de băutura lui Jules, să 
descopăr acum că există o băutură alcoolică, una 
dintre preparatele cele mai vechi din regiune, de 
origine multiseculară și, după tradiție, atribuită 
inventivității călugărilor din Convento San 
Francisco di Tramonti. 

Această băutură, cu excepționale proprietăți 
digestive, un fel de „picături de Davilla”, din 
păcate dispărute azi în România, are o compo-
ziție rămasă aproape secretă până astăzi, pentru 
că ea este produsă numai de călugări sau de către 
particulari și nu poate fi găsită în comerț. Însă, 
dacă ești cunoscut pe Coasta amalfitană, poți 
obține prin farmacii lista ingredientelor necesare, 
ba chiar și modul ei de preparare.

Desigur, însă, că farmacistul, dacă-l întrebi: 
„Ai alfi?”, n-ar ști să-ți răspundă: „Amalfi!”.

* * *
Stau acum pe Coasta amalfitană, la Positano, 

pe buza fiordului în care se ascunde sătulețul 
cu istorie milenară. Se pare că însuși împăratul 
Tiberiu, acum 2000 ani, care locuia „peste drum” 
în Insula Capri, se aproviziona cu făină măcinată 
într-o moară din Positano, care mai există și 
astăzi. Asta pentru că se temea de locuitorii din 
Capri, care-l urau, și ar fi putut să-l otrăvească!

Nu știu de ce, dar Positano este locul meu 
preferat pe Coasta amalfitană. Deși sunt destule 
alte locuri pe acest țărm, unic în lume, cu o istorie 
mai bogată și cu monumente mai numeroase, 

de Adrian Irvin Rozei

fotografii din colecția 
autorului
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O rețetă a băuturii tipice 
amalfitane, păstrată 
într-o familie din regiune 
de aproape o sută de ani

Ai alfi?  
Amalfi!Fil
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precum Ravello sau Amalfi, cu faleze pe care te 
poți plimba, ca la Salerno, sau unde mai poți găsi 
o oarecare liniște, departe de agitația turiștilor, 
precum la Cava dei Tirreni. Însă Positano este 
primul sat unde dai de măreția Coastei amalfi-
tane, după ce ai traversat peninsula, venind de la 
Sorrento. Așa că șocul panoramei ce ți se deschide 
în fața ochilor, privind din înălțimea muntelui, e 
mai puternic decât oriunde !

Mărturisesc că e mai bine de un an de când 
visez să revăd acest loc. Și nu cu idei prea… roz! 
Cum spune Domenico Modugno în cântecul 
Meraviglioso*:

E’ vero, credetemi è accaduto
di notte su di un ponte
guardavo l ’acqua scura
con la dannata voglia
di fare un tuffo giù...
—
E adevărat, credeți-mă mi s-a întâmplat
Într-o noapte, pe un pod
Privind apa obscură
Sa mă apuce blestemata intenție
De a sări jos…

E drept că, atunci când în timp de 7 luni ai 
pierdut 12 kg, dormi 20 ore pe zi, și că șase doc-
tori, unul mai specialist decât altul, nu știu cum 

să explice ce ai, îți pot trece 
idei negre prin cap!

Însă când al șaptelea 
doctor găsește soluția pro-
blemei elementare și lucru-
rile se aranjează, ai impresia 
că trăiești o a doua viață! Și 
apreciezi, mai mult decât 
oricând, marea, soarele, 
munții verzi, ba chiar și un 
„affogato al caffè”.

Cum cânta il grande Mimmo:

Ma guarda intorno a te
che doni ti hanno fatto
ti hanno inventato il mare
tu dici non ho niente
ti sembra niente il sole
la vita, l ’amore, meraviglioso...
—
Uită-te împrejur
Ce cadouri ți s-au făcut
Ți-au inventat marea
Spui că n-ai nimic
Ți se pare nimic soarele
Viața, dragostea, minunat… 

Și pentru ca plăcerea să fie deplină, am 
luat cu mine și un walkman și câteva CD-uri cu 
muzică italiană. Așezat la masa unui restaurant, 
cu privirea spre mare, în fața soarelui care acoperă 
cu un scut de argint apa nemișcată de cea mai 
mică adiere de vânt, pun la întâmplare un disc cu 
muzică din anii ’60. Și, ca prin farmec, ce aud?

La notte era finita
e ti sentivo ancora
sapore della vita
meraviglioso, meraviglioso
meraviglioso ecc...
—
Noaptea se terminase
Și simțeam din nou
Gustul vieții
Minunat, minunat
Minunat etc…

Chiar dacă nu crezi în orișice e supranatural, 
poți să-ți spui că nu este un semn și că Somebody 
Up There Likes Me**? 

File de jurnal
SOCIETÀ

Prima înregistrare a 
melodiei lui Modugno, 
refuzată la Festivalul de 
la San Remo!

Ai alfi?  
Amalfi!

* Meraviglioso – 
text de Riccardo 
Pazzaglia și muzica 
de Domenico 
Modugno, editat 
în 1968 și inspirat 
de filmul La vită è 
Meravigliosa – It’s a 
Wonderful Life” de 
Frank Capra.

** Cineva acolo sus 
mă iubește – film 
turnat în 1956 în 
regia lui Robert 
Wise, interpretat 
de Paul Newman 
și Pier Angeli, care 
a câștigat premiul 
Oscar la categoria 
Best Cinematography 
(Black and White) 
și cel pentru Best Art 
Direction
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Preparare:

1. Se pun firele de șofran în supă și se lasă să se hidrateze bine.
2. Se încinge uleiul și se călesc ceapa și usturoiul și se adaugă, 

apoi, orezul spălat și uscat, amestecându-se bine pentru ca orezul să 
se încorporeze în uleiul condimentat.

3. Se toarnă vinul peste orez și din nou se amestecă bine și se 
condimentează cu piper negru.

4. Din acest moment se stă lângă aragaz 18-20 minute și se 
reduce focul de la mediu spre mic. Se toarnă un polonic de supă de 
legume peste orez, amestecând cu blândețe tot timpul până când 
se absoarbe lichidul. Apoi se mai toarnă un polonic și tot așa până 
se termină toată supa de legume (durează cam 18 minute, altfel 
înseamnă că focul a fost prea iute). Risotto-ul adoră să-i acorzi 
atenție în timp ce-l gătești.

5. Când se termină supa, se adaugă untul și se amestecă ușor ca 
să se distribuie uniform.

6. Se adaugă parmezanul ras și se amestecă insistent, în așa fel 
încât fiecare bob de orez să îmbrățișeze textura parmezanului.

Risotto alla milanese
Ingrediente:  
–  300 g orez (de preferință 

marca Scotti)
–  3 linguri de ulei de 

măsline
–  100 g unt
–  100 ml vin alb, de 

calitate
–  130 g parmezan ras
–  800 ml zeamă de la 

supa de legume sau apă 
fierbinte

–  1 ceapă tocată mărunt
–  2 căței de usturoi
–  șofran (cca 15 fire)
–  sare și piper
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Gata în
25 min
Porții

4

fo
to

: c
hr

ist
ina

sc
uc

ina
.co

m



A P R I L I E • I U N I E A P R I L E • G I U G N O

SIAmO dI NUOvO INSIEmE

37

Noul director al 
Patrimoniului 
Cultural de la Roma 
este o doamnă
Roma a numit pentru prima dată o 
femeie în funcția de responsabil al 
patrimoniului cultural roman. Fostă 
directoare a Galeriei naționale de artă 
modernă, apoi directoare la Mibact, 
Maria Vittoria Marini Clarelli, 
istoric de artă, a devenit prima femeie 
care ocupă postul de șef-intendent 
al patrimoniului cultural al Romei, 
succedându-i lui Claudio Parisi 
Presicce, care conduce actualmente 
Muzeele Capitoline. Considerând 
misiunea ce i s-a încredințat drept 
o „frumoasă provocare”, Marini 
Clarelli și-a exprimat dorința de a 
face patrimoniul cultural al Capitalei 
Italiei mai accesibil publicului 
larg, continuând să deschidă 
Colina Palatină, proiect inițiat de 
predecesorul său. A promis, de 
asemenea, că va demara un proiect 
de întreținere a monumentelor 
orașului. Virginia Raggi, primărița 
Romei, a precizat: „Încredințăm 
gestionarea patrimoniului istoric, 
artistic și arheologic al Capitalei 
unui profesionist de mare valoare, 
convinși fiind că va fi în măsură să-l 
exploateze plenar”.

Premiile Actualitatea muzicală
Ajunsă la a 29-a ediție consecutivă, Festivitatea de 
premiere a revistei Actualitatea Muzicală a avut loc în 
Aula Palatului Cantacuzino, la sfârșitul lunii aprilie a.c. 
Premiul pentru proiecte media dedicate muzicii 
românești a fost acordat muzicologului Oltea Şerban-
Pârâu pentru Proiectul COOLsound 100, ce reprezintă 
deschiderea unei porți virtuale pentru publicul zilelor 
noastre către istoria muzicii clasice și contemporane 
românești, văzută în cheia aniversării Centenarului 
României.
Premiul pentru interpretarea și promovarea 
repertoriului muzical românesc contemporan de creație 
corală i-a revenit lui Ciprian Țuțu, dirijor al Corului 
Academic Radio începând din 2016, care s-a remarcat 
prin dinamica asimilării repertoriului contemporan 
de gen, prin calitatea de un remarcabil profesionalism 
a versiunilor sale interpretative, la pupitrul acestei 
prestigioase formații corale.
Premiul Spectacolul anului a fost acordat musicalului 
„MAMMA MIA” de Benny Anderson și Bjorn Ulvaeus, 
pe un libret de Catherine Johnson, traducerea și 
adaptarea în limba română Ernest Fazekas, versiunea 
românească fiind prezentată în turneu național la 
București, Cluj, Iași, Timișoara, Oradea, Craiova, Bacău, 
Galați, Constanța etc. Este un spectacol jucat cu săli 
pline în toată țara, cu o distribuție alcătuită din soliști 
(Loredana, Brenciu, Temișan, Țurcașiu), actori (Vaida, 
Sigartău, Nour, Ladin), dansatori (Flavia Mihășan 
etc.) de anvergură, cu orchestră live, cu light design 
computerizat și cu video design, costume și coregrafie 
originale și regie regândită pentru fiecare scenă pe care 
s-a jucat în turneul național. 
Premiul Vedeta anului i-a revenit Deliei, care a dominat 
anul 2018 prin turneele, discurile și spectacolele 
sale grandioase, detașându-se „Acadelia”, cu câteva 
reprezentații „sold out” la Sala Palatului.
Premiul muzicii rock a fost acordat grupului Trooper, 
formație înființată în 1995, la Târgoviște, de frații Alin 
și Aurelian Dincă împreună cu 
Ionuț Rădulescu 
pentru a cânta 
heavy metal și 
intitulată inițial 
Megarock, apoi 
White Wolf. Este 
una din puținele 
formații rock din 
țara noastră care 
cântă mult în limba 
română, inclusiv 
peste hotare. La 
finala națională 
Eurovision, piesa 
„Destin” s-a clasat 
pe locul 2.
Premiul Şlagăre 
fără vârstă a fost 
câștigat de Paul 
Surugiu - Fuego, 
pentru spectacolele 
sale „Gramofonul cu amintiri” și „Tu ești primăvara 
mea”, concerte de mare audiență, în care sunt reamintite 
cele mai mari șlagăre ale muzicii ușoare românești, 
de la Ion Vasilescu, Gherase Dendrino, Ionel Fernic, 
Nicolae Kirculescu, George Grigoriu, Cornel Fugaru, 
Ion Cristinoiu, Anton Șuteu la Jolt Kerestely, Horia 
Moculescu, Ionel Tudor.
Premiul muzicii de jazz a revenit saxofonistului Garbis 
Dedeian pentru o carieră dedicată jazzului.

Simfonia „Italiana” 
la Sala Radio
O călătorie muzicală in inima 
Italiei? Atmosfera Romei în 
perioada Săptămânii Patimilor, cu 
procesiunile religioase specifice, 
palatele renascentiste ale Florenței, 
dar și Italia rurală cu dansuri 
populare pline de viață cum ar fi 
tarantella, toate acestea au fost 
surprinse de celebrul compozitor 
german Felix Mendelssohn în cea 
mai populară simfonie a sa: Simfonia 
nr. 4 - „Italiana”. Simfonia a fost 
prezentată în concert, la Sala Radio, 
în luna aprilie a.c., sub bagheta lui 
Mădălin Voicu. Virtuozii interpreți 
ai Orchestrei Naționale Radio au dat 
măsura artei lor și în acest concert.
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grupaj realizat de Dan Comarnescu
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